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رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،  الحمد لله 

 وبعد: 

التقرير الشهري أهم مستجدات  بين يدي القارئ الكريم مركز البحوث  طرحي

عام ألف وأربع مائة وواحد   رمضانلشهر  قرارات والتعاميماألنظمة واللوائح وال

أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب  ، وذلك رغبة  منه في تيسير وصول وأربعين للهجرة 

تطوير مرفق   علىبما ينعكس واالستفادة منها  المستجداتهم أل والباحثين العدل 

فرصد التقرير كل ما استجد في هذا الشهر وكذلك ما   ،القضاء ورفع كفاءته وجودته

مستقين ذلك من المصادر   من أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات وتعاميمطرأ عليه تغيير 

ووكالة األنباء السعودية،  وهي: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الوطنية،

 التعاميم الصادرة من وزارة العدل. وجريدة أم القرى، و

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي: 

 األنظمة واالتفاقيات.  أولــًا: 

 اللوائح والتنظيمات.  ثانيًا: 

 األوامر والتعليمات.  ثالثًا: 

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا: 

 ما نشر في جريدة أم القرى.   خامسًا: 

 األنظمة التي دخلت حيز النفاذ.  سادسًا: 

لذي وضع ألجله وهو  ا هذا التقرير الهدف  أن يحققمركز البحوث  ويطمح 

   خدمة المرافق العدلية والجهات البحثية بما يساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها. 

 والله يحفظكم ويرعاكم. 

 

 مدير عام مركز البحوث                                                                                       

 . د. بشار بن عمر المفدى 

 

 



  
  

 
   

4 
 

17

11

4

12

22

8

14
13

11
10

5
6

1

8
7

15

10

5

1

5
6

29

23

2

10
11

7

22

15

2
3

7

4

12

23

1

4

7
6

11 11

1

10

6
4

26

33

4

11

2
3

6

10

1

األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم 
القرى

األنظمة التي دخلت 
حيز النفاذ

رمضان شعبان رجب جمادى اآلخر جمادى األول ربيع اآلخر ربيع األول صفر محرم

 

 تقرير الشهر الحالي  (1)

 

 ( مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة 2)
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات

تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى األنظمة التي دخلت حيز النفاذ
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 هـ 1441/ 9/ 7

المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اإلمارات  مذكرة تفاهم بين حكومة  -1

 العربية المتحدة في مجال األمن الغذائي. 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 7/9/1441( وتاريخ 117مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 5/9/1441( وتاريخ 568قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 )4830العدد ) هـ 9/1441/ 15نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 7

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية   -2

والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية لألدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية األسرة  

 . التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية في جمهورية الهند بشأن  

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 7/9/1441( وتاريخ 119مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 5/9/1441 وتاريخ(  570قرار مجلس الوزراء رقم )

  ةالئح

 )4830العدد ) هـ 9/1441/ 15نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 7

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في   -3

 مجال خدمات النقل الجوي. 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 7/9/1441( وتاريخ 118مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 5/9/1441 وتاريخ(  569قرار مجلس الوزراء رقم )

  الئحة

 )4830العدد ) هـ 9/1441/ 15نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1588904830324398500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588904730554398000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588904842664399000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588904830324398500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588904830324398500/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4830/4
https://www.uqn.gov.sa/editions/4830/4
https://www.uqn.gov.sa/editions/4830/4
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588906932254411400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588906167774404800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588906199274405300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588906932254411400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588906932254411400/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4830/4
https://www.uqn.gov.sa/editions/4830/4
https://www.uqn.gov.sa/editions/4830/4
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588906941954412400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588906937664411900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588907637304417900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588906941954412400/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4830/4
https://www.uqn.gov.sa/editions/4830/4
https://www.uqn.gov.sa/editions/4830/4
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 هـ 1441/ 9/ 13

إحالل عبارة )رؤساء الجامعات( محل عبارة )مديرو الجامعات( أينما وردت في    -4

 . أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 13/9/1441( وتاريخ 121مرسوم ملكي رقم )م/ 

  هــ 12/9/1441تاريخ و(  591قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( 4831العدد ) هـ 9/1441/ 22نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 13

إحالل عبارة "النيابة العامة" محل عبارة "هيئة التحقيق واالدعاء العام" وإحالل   -5

عبارة "النائب العام" محل عبارة "رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام" وتعديل نظام  

النيابة العامة، وتعديل المادة )الثانية عشرة بعد المائة( من نظام اإلجراءات  

 الجزائية.   

 ديوان الملكي  ال جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 13/09/1441 وتاريخ 125مرسوم ملكي رقم م/

 هــ 12/9/1441( وتاريخ 593رقم ) مجلس الوزراء قرار

 لوائح وأنظمة تعديل نظام النيابة العامة 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 20/09/1441 وتاريخ 8121/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37569 

 ( 4831العدد ) هـ 9/1441/ 22نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 14

مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة )الديوان العام للمحاسبة( في   -6

االتحادي في جمهورية العراق  المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية 

 . للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 14/9/1441( وتاريخ 124مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 12/9/1441تاريخ و(  589قرار مجلس الوزراء رقم )

  الئحة

 ( 4832العدد ) هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395007725353500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395001905353000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395007725353500/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=V3c3fFHM7htOA%2Bo3MPGhWQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589394975895351500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589394992665352500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37569
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589394982045352000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590082928566326000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590082924856325500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590082932336326500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590082932336326500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590082932336326500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590082928566326000/
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 هـ 1441/ 9/ 14

وذلك بإضافة عبارة   تعديل المادة )الرابعة عشرة( من نظام ديوان المظالم،  -7

 . “ومجلس النيابة العامة” إليها 

 الملكي الديوان  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هــ 14/9/1441( وتاريخ 126مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 12/9/1441تاريخ و(  594قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل 
 هـ  18/09/1441 وتاريخ 8119/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37567  

 ( 4832العدد ) هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 14

مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )هيئة الرقابة ومكافحة     -8
الفساد( في المملكة العربية السعودية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال  

 . الوقاية من الفساد 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 7/9/1441( وتاريخ 120مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 5/9/1441 وتاريخ(  571قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4832العدد ) هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 14

العربية السعودية وحكومة جمهورية  مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة  -9
 . جيبوتي في مجال البيئة 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 14/9/1441( وتاريخ 122مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 12/9/1441تاريخ و( 586قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 الئحة

 ( 4832العدد ) هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1590083317786334200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590083315016333700/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37567
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590083317786334200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590084079086347400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590083324596335200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590084083316347900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590084079086347400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590084338766353000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590084335516352500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590084343846353500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590084338766353000/
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 هـ 1441/ 9/ 14

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما   -10

 . في مجال خدمات النقل الجوي 

 الملكي الديوان  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 14/9/1441( وتاريخ 123مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 12/9/1441تاريخ و ( 587قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 الئحة

 ( 4832العدد ) هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 19

تعديل المواد الثالثة والسادسة والثامنة من نظام الرعاية الصحية النفسية   -11

 هـ. 1435لعام  

 مجلس الوزراء   جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  
 هــ 21/9/1441( وتاريخ 131مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 19/09/1441بتاريخ   607قرار مجلس الوزراء رقم 

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 21

تعديل المادتين الرابعة والسابعة من نظام الرعاية الصحية النفسية لعام   -12

 هـ. 1435

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  
 هــ 21/9/1441( وتاريخ 131مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 19/9/1441 وتاريخ(  607قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1590085681136365800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590085677146365300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590086143266374300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590085681136365800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640120027335700/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sH%2FHjYvBQSsIAONL%2BCynXQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640120027335700/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fNjS1JCPXfVlUCeg2wLw1Q%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640112427335200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640120027335700/
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 هـ 1441/ 9/ 21

مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة   -13

 . الجمهورية القرغيزية المملكة العربية السعودية وحكومة  

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 21/9/1441( وتاريخ 127مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 19/9/1441 وتاريخ(  600قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 21

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية   -14

 . السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان 

 الديوان الملكي  اإلصدار جهة  

 أداة االعتماد 

 هــ 21/9/1441( وتاريخ 129مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 19/9/1441تاريخ و(  603قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 21

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون اإلسالمية بين وزارة الشؤون اإلسالمية   -15

اإلسالمية في  والدعوة واإلرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة 

 . البوسنة والهرسك 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 21/9/1441( وتاريخ 128مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 19/9/1441تاريخ و  (601قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640131227336700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640126167336200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640138157337200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640131227336700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640148327338200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640143897337700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640155317338700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640148327338200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640167497339700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640162957339200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640172597340200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640167497339700/
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 هـ 1441/ 9/ 21

تطبيق قرار لجنة التعاون المالي واالقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج   -16

التسليح ولفائف الحديد  العربية في شأن رفع الرسم الجمركي على واردات حديد 

 . ٪( لمدة عام من تاريخ تطبيقه 10٪( إلى ) 5من ) 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هــ 21/9/1441( وتاريخ 132مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 19/9/1441تاريخ و(  610قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 21

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال   -17

 . في مجال خدمات النقل الجوي 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 21/9/1441( وتاريخ 130مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 19/9/1441تاريخ و(  604قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640183617341200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640179377340700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640183617341200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640193737342200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640188957341700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640201517342700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640193737342200/
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 هـ 1441/ 9/ 5

 . ( من المادة )الرابعة( من تنظيم الهيئة العامة للترفيه 1تعديل الفقرة )  -1

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هــ 5/9/1441( وتاريخ 577قرار مجلس الوزراء رقم ) االعتماد أداة  

 تعميم وزارة العدل 
 هـ  12/09/1441 وتاريخ 8111/ت/13  رقمتعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37557  

 ( 4830العدد ) هـ 9/1441/ 15نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 5

 . تعديل بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام األحوال المدنية  -2

 قرار وزاري  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هــ 05/09/1441( وتاريخ 9قرار وزير الداخلية رقم )

 الئحة

 ( 4830)العدد   هـ 9/1441/ 15نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 5

 هـ. 1441تنظيم الهيئة العليا للفروسية لعام   -3

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ. 05/09/1441 وتاريخ  576قرار مجلس الوزراء رقم 

 لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العليا للفروسية

 تعميم وزارة العدل 
 هـ  12/09/1441 وتاريخ 8110/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37556  

 ( 4831)العدد   هـ 9/1441/ 22نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=UZZHi8SmNq%2BTaGmM7aYcLg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37557
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588906161674404300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588907641604418400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588908106954423900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588907641604418400/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mLx4DO5ozum9V3YTkwBwSA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395022485354500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37556
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395014565354000/
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 هـ 1441/ 9/ 7

 (. 178743م ) إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رق   -4

 قرار وزاري  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
( وتاريخ 146377وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم )قرار 

 هــ 07/09/1441

 ( 4831)العدد   هـ 9/1441/ 22نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 10

 الالئحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد. ( من  20( للمادة ) 3تعديل فقرة )  -5

 قرار وزاري  جهة اإلصدار 

 هــ 10/9/1441( وتاريخ 3766قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4831)العدد   هـ 9/1441/ 22نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 11

 رئاسة وزير االستثمار لجنة توحيد وتنسيق جهود تسويق االستثمارات وجذبها.  -6

 مجلس الوزراء   جهة اإلصدار 

 هـ 11/09/1441  وتاريخ 51739أمر سامي رقم  أداة االعتماد 

 هـ 1441/ 9/ 12

  الموافقة على استراتيجية تطوير اإلعالنات الخارجية داخل المدن السعودية،    -7

هـ، القاضي بعدم الموافقة  1430/ 7/ 4/م ب( وتاريخ 6034إلغاء األمر السامي رقم )  و 

تعديل قواعد  ، على الدعاية واإلعالن على سيارات األجرة العامة والمركبات األخرى 

 . تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هــ 12/9/1441( وتاريخ 590رقم )مجلس الوزراء  رارق أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ  18/09/1441 وتاريخ 8117/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37565  

 ( 4832)العدد   هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395032045355000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589394159765338100/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=T8T%2FGvbt9RDJK5rMNZg7ug%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590083321286334700/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37565
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590083321286334700/
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 هـ 1441/ 9/ 12

استمرار اللجنة اإلشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية   -8

 . والبرنامج وإضافة عضو من وزارة الثقافة إليها 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 ه 12/9/1441وتاريخ  (595ام )قرار مجلس الوزراء رق  أداة االعتماد 

 هـ 1441/ 9/ 14

كورونا  الئحة الحد من التجّمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس اعتماد  -9

 . وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها 

 قرار وزاري  جهة اإلصدار 

 وزارة الداخلية  أداة االعتماد 

 ( 4831)العدد   هـ 9/1441/ 14نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 17

الموافقة على الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( المبيدات والئحته التنفيذية في   -10

 . دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة 

 قرار وزاري  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

( وتاريخ 1441/ 509449/1018قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )
 هــ 17/09/1441

  لالئحة التنفيذية لقانون )نظام( المبيدات والئحته التنفيذيةا

 ( 4832)العدد   هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 18

 . الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري  -11

 قرار وزاري  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هــ 18/09/1441( وتاريخ 00591قرار وزير التجارة رقم )

 الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري  

 ( 4832)العدد   هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=I9JgZtaUd8yvxTbnc29J6Q%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588879081444341600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588879081444341600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590087600916387600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590087600916387600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590087836826390200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590087600916387600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590086310236376600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590086803036383300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590086803036383300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590086803036383300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590086310236376600/
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 هـ 1441/ 9/ 1

أنشطة نقل  بدء التقديم في مبادرة دعم األفراد العاملين بشكل مباشر في   -1

 . الركاب 

 هيئات جهة اإلصدار 

 الهيئة العامة للنقل أداة االعتماد 

 )4828)العدد  هـ1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 5

المستفيدين )بحسب اإلجراءات النظامية(  تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى   -2

 . دون اشتراط أي شهادة 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هــ 5/9/1441( وتاريخ 573رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد 

 )4832)العدد   هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 14

الموافقة على أن تتم اإلجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان   -3

 (. المظالم والئحته التنفيذية )إلكترونياً 

 هيئات اإلصدار جهة  

 هــ 1441/ 14/9( وتاريخ 16/1441قرار مجلس القضاء اإلداري رقم ) أداة االعتماد 

 )4832)العدد   هـ 9/1441/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 19

إيقاف صرف بدل طبيعة عمل لبعض منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل الذين   -4

 يمارسون أعماال حسابية. 

 مجلس الوزراء   جهة اإلصدار 

 هـ 19/09/1441 وتاريخ  611قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639451121968000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639451121968000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590085673696364800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590085673696364800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590085673696364800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590086307376376100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590086307376376100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590086307376376100/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=X9n1xvmdcpCGUqIiIhJOsg%3D%3D
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 هـ 1441/ 9/ 6

العربية السعودية إلى اتفاقية األمم المتحدة  نضمام المملكة تعميم إداري/ ا  -1

 بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 06/09/1441 وتاريخ 8105/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37549 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 9/ 6

ورقم   22161الموافقة على إنهاء العمل باألمرين الساميين رقم تعميم إداري/  -2

المناطق وفق ما كانت عليه  وأن تكون ملكية الشركات التي اسستها أمانات  43326

 . 22161قبل صدور األمر رقم  

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 06/09/1441 وتاريخ 8106/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37550 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 9/ 7

التأكيد على قيام جميع الجهات الحكومية بتفعيل اإلدارات  تعميم إداري/  -3

متطلبات العمل  والوحدات اإلحصائية لديهم لتقديم بيانات عالية الجودة تخدم 

 اإلحصائي في المملكة. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 07/09/1441 وتاريخ 8107/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37554 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 9/ 7

التأكيد على عدم الرفع مباشرة للجهات المعنية حول بعض  تعميم إداري/  -4

 المعامالت مما يدخل في اختصاص الوزارة الرفع عنه. 

 وزارة العدل  اإلصدار جهة  

 هـ 07/09/1441 وتاريخ 8108/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37553 رابط التعميم 

 *الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37549
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37550
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37554
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37553
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 هـ 1441/ 9/ 12

 تقديم خدمة الكهرباء والمياه إلى المستفيدين. تعميم إداري/   -5

 وزارة العدل   جهة اإلصدار 

 هـ 12/09/1441 وتاريخ 8109/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37555 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 9/ 13

طلبات اإلفادة عن معلومات للمنشآت التجارية، أو السجالت  تعميم إداري/  -6

التجارية بالحجز على حصص  التجارية العائدة لألشخاص، أو التأشير على السجالت 

 الشركاء. 

 وزارة العدل   جهة اإلصدار 

 هـ  13/09/1441 وتاريخ 8112/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37560 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 9/ 14

المشاركة في الجائزة العربية ألفضل أطروحة دكتوراه في العلوم  تعميم إداري/  -7

 القانونية التطبيقية. 

 وزارة العدل   جهة اإلصدار 

 هـ  14/09/1441 وتاريخ 8113/ت/13  رقمتعميم إداري  أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37561 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 9/ 14

( عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة األداء  58) التقرير السنوي تعميم إداري/  -8

هـ( على األجهزة  1439/ 1438التي نفذها الديوان العام للمحاسبة خالل العام المالي ) 

 الحكومية المشمولة برقابته. 

 وزارة العدل   جهة اإلصدار 

 هـ  14/09/1441 وتاريخ 8114/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37562 رابط التعميم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37555
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37560
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37561
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37562
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 هـ 1441/ 9/ 18

التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي لها تمثيل في اللجان  تعميم إداري/  -9

عضوا احتياطيا للعضو األصلي الذي يمثلها في تلك   مي المشتركة أن تس الحكومية 

 اللجان. 

 وزارة العدل   جهة اإلصدار 

 هـ  18/09/1441 وتاريخ 8116/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37564 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 9/ 18

(  101التأكيد على الجهة المختصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ) تعميم إداري/  -10

 هـ الخاص بنظام العلم. 1393/ 2/ 2في  

 وزارة العدل   اإلصدار جهة  

 هـ  18/09/1441 وتاريخ 8118/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37566 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 9/ 20

ما صدر بشأن نظام مجلس التعليم العالي بالجامعات، ونظام  تعميم إداري/  -11

 الجامعات. 

 وزارة العدل   جهة اإلصدار 

 هـ  20/09/1441 وتاريخ 8120/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37568 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 9/ 21

في   21063إسناد جميع المهمات الواردة في األمر السامي رقم تعميم إداري/  -12

 االقتصادية. هـ إلى المركز السعودي لألعمال  1440/ 4/ 18

 وزارة العدل   جهة اإلصدار 

 هـ  21/09/1441 وتاريخ 8122/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37570 رابط التعميم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37564
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37566
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37568
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37570
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 هـ 1441/ 9/ 1

  التنمية  ووزارة  السعودية  العربية  المملكة  في  اإلعالم  وزارة  بين  التفاهم  مذكرة  -1

 اإلعالمي.   التعاون   مجال   في   االتحادية   لروسيا   واإلعالم   واالتصاالت   الرقمية، 

 الديوان الملكي  اإلصدار   جهة 

 االعتماد   أداة 

 هــ 16/8/1441 وتاريخ(  97/ م)  رقم ملكي  مرسوم

 هــ 14/8/1441 وتاريخ(  505) رقم قرار مجلس الوزراء

 الئحة

 ( 4828)  العدد هــ 1441/ 1/9القرى  أم جريدة في  نشر حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 1

تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية  ال مذكرة   -2

 . المنتجات الزراعية والغذائية ووزارة الزراعة في روسيا االتحادية لزيادة تصدير  

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 16/8/1441( وتاريخ 98مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 14/8/1441( وتاريخ 506قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 1

تعاون في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات بين وزارة االتصاالت  ال مذكرة  -3

الشؤون الداخلية  وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة 

 . بان واالتصاالت في اليا 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 16/8/1441( وتاريخ 99مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 14/8/1441( وتاريخ 507قرار مجلس الوزراء رقم )

  ةالئح

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 .التقرير ونشرت في شهر التقريرقبل شهر الصادرة يتضمن هذا القسم الوثائق  *

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639525341975200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639532701975700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639532701975700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639525341975200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639512901973700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639516661974200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639508611973200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639512901973700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639544201977200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639555211977700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639540761976700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639544201977200/
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 هـ 1441/ 9/ 1

األنباء السعودية ووكالة  تفاهم للتعاون وتبادل األخبار بين وكالة ال مذكرة  -4

 . البنغالديشية   األنباء 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 22/8/1441( وتاريخ 106مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 21/8/1441( وتاريخ 528قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 1

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين   -5

 . الشعبية في مجال النقل البحري 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 22/8/1441( وتاريخ 107مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 21/8/1441( وتاريخ 531قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 1

 هــ 1441  لعام   والعشبية   الصيدالنية   والمستحضرات   المنشآت   نظام  -6

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 22/8/1441 وتاريخ(  108/ م)  رقم ملكي  مرسوم

 هــ 21/8/1441( وتاريخ 534رقم )قرار مجلس الوزراء 

 الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 06/09/1441 وتاريخ 8103/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37547  

 ( 4828)  العدد هــ 1441/ 1/9القرى  أم جريدة في  نشر النشر   حالة 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639500821972200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639504361972700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639497081971700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639500821972200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639485161970500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639489891971000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639479191970000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639485161970500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639555271978200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639562871978700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587644771112028500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37547
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639555271978200/
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 هـ 1441/ 9/ 1

تعديل المواد األولى والثالثة عشرة والثالثة والعشرين والسادسة والعشرين   -7

 . . هـ 1433والسابعة والعشرين من نظام المقيمين المعتمدين لعام  

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هــ 22/8/1441( وتاريخ 109مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 21/8/1441( وتاريخ 536قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 28/8/1441تاريخ 8099/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37543 

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 1

 . الالئحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية  -8

 وزارة التجارة  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هــ 22/08/1441( وتاريخ 00354قرار وزير التجارة رقم )

 ئحة اللا

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 1

 هــ 1441الترتيبات التنظيمية لألكاديمية المالية لعام   -9

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 21/8/1441( تاريخ 538قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 28/8/1441تاريخ 8098/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37541 

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639588881981200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639594081981700/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37543
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639588881981200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639461831969000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639457161968500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639461831969000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639584061980700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639579021980200/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37541
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639584061980700/
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 هـ 1441/ 9/ 1

تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية   -10

القائمين على تطبيق نظام  والئحته التنفيذية والئحة تنظيم سلوكيات وأخالقيات 

 . المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هــ 21/8/1441( وتاريخ 537قرار مجلس الوزراء رقم )

 1ئحةال

 2الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 30/8/1441تاريخ و   8100/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37544 

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 1

قبول صورة الضمان االبتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس عبر البوابة   -11

 . اإللكترونية )منصة اعتماد( 

 وزارة المالية  جهة اإلصدار 

   هــ 16/8/1441( وتاريخ 3555قرار وزير المالية رقم )    أداة االعتماد 

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 1

( المعني باتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية لمنع  535قرار مجلس الوزراء رقم )  -12

 . تفشي فيروس كورونا في المملكة 

 الوزراء مجلس  جهة اإلصدار 

 هــ 21/8/1441( وتاريخ 535قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639573891979700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639569191979200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639569191979200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587750589522367200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587750589522367200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587750589522367200/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37544
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639573891979700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639467051969500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639467051969500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639536801976200
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639536801976200
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 هـ 1441/ 9/ 7

 . النظام األساسي لمرفق البيئة العربي   -13

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 29/8/1441( وتاريخ 113مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 28/8/1441 وتاريخ(  550قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4829)العدد هـ1441/ 7/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 7

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان    -14

االستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، الموقعة في مدينة  

 هــ 1441/ 2/ 8  وتاريخ الكويت  

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 29/8/1441( وتاريخ 112مرسوم ملكي رقم )م/ 

  هــ 28/8/1441 وتاريخ(  547قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4829) العدد هـ1441/ 7/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 7

البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة  مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية  -15

البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية  

 في جمهورية سنغافـورة. 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 29/8/1441( وتاريخ 114مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 28/8/1441 وتاريخ( 551قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 الئحة

 ( 4829) العدد هـ1441/ 7/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232414943127700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232419313128200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232410453127200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232414943127700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232434913129700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232440913130200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232429873129200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232434913129700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232451493131200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232457083131700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232446223130700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232451493131200/
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 هـ 1441/ 9/ 7

الداخلي من وزارة اإلعالم إلى الهيئة  تشكيل لجنة فنية لنقل قطاع اإلعالم   -16

 العامة لإلعالم المرئي والمسموع. 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 28/8/1441 وتاريخ  (558) رقم الوزراء مجلس قرار أداة االعتماد 

 ( 4829) العدد هـ1441/ 7/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 7

 لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الجمركي.  -17

 قرار وزاري  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
(  840رقم )  قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك 

 هــ 1441/ 25/2وتاريخ 

 ( 4829العدد )  هـ1441/ 7/9نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 13

 اعتماد الئحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية.  -18

 هيئات جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
(  1-41-201قرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هــ 22/08/1441وتاريخ 

 ( 4830العدد ) هـ 9/1441/ 13نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 13

 . اعتماد الئحة مزاولة أعمال النقل البحري  -19

 هيئات جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
(  1-41-20قرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هــ 22/08/1441وتاريخ 

 ( 4830العدد ) هـ 9/1441/ 13نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232424403128700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232424403128700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232403843126700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232403843126700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232403843126700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588232403843126700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800896974179300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800896974179300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800896974179300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800935574180400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800935574180400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800935574180400/
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 هـ 1441/ 9/ 13

 اعتماد الئحة التحقيق في الحوادث البحرية.  -20

 هيئات جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
( وتاريخ  2-2019-3-16قـرار مجـلس إدارة الهيئـة الـعـامـة للنقـل رقـم )

 هـ. 15/9/1440

 ( 4830العدد ) هـ 9/1441/ 13نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 15

 . تعديل المادة السابعة والعشرون من الالئحة التنفيذية لنظام العمل  -21

 قرار وزاري  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

(  142906قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية المعدل رقم )

 هـ 13/08/1441وتاريخ 

 الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 06/09/1441 وتاريخ 8104/ت/13تعميم قضائي رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37548 

 ( 4830)العدد   هـ 9/1441/ 15نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 22

 . لوائح وأنظمة قواعد ترشيح األمناء والخبراء  -22

 لجنة اإلفالس  جهة اإلصدار 

 هــ 06/05/1441( وتاريخ 03/0220قرار لجنة اإلفالس رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4831)العدد   هـ 9/1441/ 22نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800949314181400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800949314181400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800949314181400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588908114784424400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588908114784424400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588908118114424900/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37548
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588908114784424400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395040795355500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395040795355500/
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 هـ 1441/ 9/ 1

تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  الئحة  -1

   . والئحته التنفيذية 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هــ 21/8/1441( وتاريخ 537قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 1

الئحة تنظيم سلوكيات وأخالقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات   -2

 . والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية 

 الوزراء مجلس  جهة اإلصدار 

 هــ 21/8/1441( وتاريخ 537قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4828العدد )  هــ 1441/ 1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 4

 . الحرائق   مكافحة   ومواد   لمعدات   الفنية   الالئحة   وأنظمة   لوائح  -3

 هيئات جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
رقم  السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هيئةال مجلس إدارة  

 هـ 28/12/1440تاريخ و(  172)

 ( 4803العدد )  هــ 1441/ 4/3 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 4

 للتدخين.   اإللكترونية   للنظم   المستخدمة   لألجهزة   الفنية   لالئحة   وأنظمة   لوائح  -4

 هيئات جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
رقم  السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هيئةال مجلس إدارة  

 هـ 28/12/1440تاريخ و(  172)

 ( 4803العدد )  هــ 1441/ 4/3 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639573891979700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587750589522367200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639573891979700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639569191979200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1572521552160285300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1572522147180289600/
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 هـ 1441/ 9/ 5

 . المعدلة في الالئحة التنفيذية لنظام األحوال المدنية لوائح وأنظمة المواد   -5

 قرار وزاري  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هــ 05/09/1441( وتاريخ 9قرار وزير الداخلية رقم )

 الئحة

 ( 4830)العدد   هـ 9/1441/ 15نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 9/ 11

 . لوائح وأنظمة نظام الجامعات  -6

 الديوان الملكي  اإلصدار جهة  

 أداة االعتماد 
 هــ 2/3/1441( وتاريخ 27مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 1/3/1441تاريخ و(  183قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( 4804)العدد   هـ 3/1441/ 11نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هــ 1441/ 9/ 22

 . تنظيم الهيئة العليا للفروسية  -7

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ. 05/09/1441تاريخ و   576قرار مجلس الوزراء رقم 

 ئحةال

 ( 4831)العدد   هـ 9/1441/ 22نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1441/ 9/ 22

 . والخبراء لوائح وأنظمة قواعد ترشيح األمناء   -8

 لجنة اإلفالس  جهة اإلصدار 

 هــ 06/05/1441( وتاريخ 03/0220قرار لجنة اإلفالس رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4831)العدد   هـ 9/1441/ 22نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1588907641604418400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588908106954423900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588907641604418400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1573050267021555900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1573050258561555400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1573050282121556400/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mLx4DO5ozum9V3YTkwBwSA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395022485354500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395022485354500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395022485354500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395014565354000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395040795355500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1589395040795355500/
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 اإلصدارات السابقة 

 

 

 السنة  الشهر  رقم اإلصدار  

 ه 1440 شوال    / رمضان   –شعبان   اإلصدار األول 

 ه 1440 ذي القعدة   اإلصدار الثاني 

 ه 1440 ذي الحجة  اإلصدار الثالث 

 هـ 1441 محرم  اإلصدار الرابع 

 هـ 1441 صفر   اإلصدار الخامس 

 هـ 1441 ربيع األول  اإلصدار السادس 

 هـ 1441 ربيع اآلخر  اإلصدار السابع 

 هـ 1441 جمادى األولى  اإلصدار الثامن 

 هـ 1441 جمادى اآلخر  اإلصدار التاسع 

 هـ 1441 رجب  اإلصدار العاشر 

 هـ 1441 شعبان  اإلصدار الحادي عشر 

 المملكة العربية السعودية، الرياض 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV1.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV2.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV3.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV4.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV5.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV6.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV7.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV8.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV9.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV10.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV11.pdf
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 لمملكة العربية السعودية، الرياض ا

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


