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 لمرسلين، وبعد: رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واالحمد لله  

لكم  ي البحوث  قدم  األنظمة  مركز  مستجدات  ألهم  الشهري  واللوائح  التقرير 

  تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب العدل قرارات والتعاميم، وذلك حرصًا منه على  وال

التقرير  والباحثين هذا  إلنجاز  المركز  التنظيمية، وقد سعى  الساحة  يِجدُّ في  ما  بأهم  ؛ 

ما   أهم  وتعاميم،  لتوثيق  وقرارات  وأوامر  ولوائح  أنظمة  تطّور من  وما  تغّير  وما  جّد، 

بمهماتها  للنهوض   وقيامها  تطويرها  في  ويساهم  العدلية  المرافق  يخدم  ما  بكل 

الوطني   المركز  وهي:  الوطنية؛  المصادر  على  التقرير  هذا  ارتكز  وقد  وجودة،  بكفاءة 

وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة  للوثائق والمحفوظات، ووكالة األنباء السعودية،  

 من وزارة العدل. 

 أقسام، وهي: وقد تضمن التقرير ستة 

 األنظمة واالتفاقيات.  أولــًا: 

 اللوائح والتنظيمات.  ثانيًا: 

 األوامر والتعليمات.  ثالثًا: 

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا: 

 ما نشر في جريدة أم القرى.   خامسًا: 

 ت حيز النفاذ. األنظمة التي دخل سادسًا: 

التقرير   هذا  من  البحوث  مركز  يحقويتطلع  الهدف  أن  منق  جمعه    المنشود 

 جل أن نكون قد وفقنا لتحقيق ذلك.  ، كما نرجو من الله عز ووكتابته وتوثيقه

 والله يحفظكم ويرعاكم. 

 

 مدير عام مركز البحوث 

 بشار بن عمر المفدى   د. 
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 تقرير الشهر الحالي  (1)

 

 ة واألشهر السابقر الشهر الحالي  مقارنة بين تقري  (2)

 

 
 
 

25

34

5

16

8
2

األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات

تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى األنظمة التي دخلت حيز النفاذ

25

34

5

16

8

2

6
8

4

13
11

4

16

10

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

23

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

ذي القعدة شوال رمضان شعبان رجب جمادى اآلخر
جمادى األول ربيع اآلخر ربيع األول صفر محرم
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 ه 1441/ 11/ 9

استرشادي    - 1 في  نموذج  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  بين  تفاهم  لمذكرة 

 . المملكة واألجهزة النظيرة لها في الدول األخرى 

 الوزراء  مجلس جهة اإلصدار 

 هـ 9/11/1441تاريخ و  (707) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 

 هـ 1441/ 11/ 12

للراحة أو الخطرة أو الم   - 2 الثامنة من نظام األنشطة المقلقة  ضرة  تعديل المادة 

 ـ. ه 1423بالصحة أو البيئة لعام  

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441( وتاريخ 693قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4838)  هـ العدد12/11/1441أم القرى تاريخ  نشر في جريدة حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 11/ 12

 . هـ 1425تعديل الفقرة )أ( من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل لعام    - 3

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  
 هـ 5/11/1441وتاريخ   ( 153م/ رقم )مرسوم ملكي 

 هـ 1441-11-2( وتاريخ 687قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ 1441/ 9/11وتاريخ  8170/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 ( 4838)  العدد هـ 11/1441/ 12أم القرى  جريدة نشر في  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 11/ 12

(  الموافقة على منح وزير الخارجية صالحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة )سفير   - 4

 (. بعد بلوغه سن )الخامسة والستين 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 5/11/1441وتاريخ   ( 154م/ رقم )مرسوم ملكي 

 هـ 2/11/1441( وتاريخ 690قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 ( 4838)  هـ العدد11/1441/ 12نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WnGHG5uPvtIGcX4L%2BL7BbQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=82VnNc5xA4w5KJ1EXB0NDg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FziVHPJKr3l2amK%2Fj2cDpg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303115620923100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303127900923600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Bws7RCraB9sXy5M3HvVABQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303207860927600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303236490932100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303214650931100/
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 ه 1441/ 11/ 12

الملكية    الموافقة على تعديالت في األنظمة والتنظيمات واألوامر والمراسيم   - 5

 . هـ 1440- 12- 29( وتاريخ  472)أ/ والقرارات التي تأثرت بمقتضى األمر الملكي رقم  

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441( وتاريخ 693قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 هـ 1441/ 9/11وتاريخ  8172/ت/13تعميم إداري رقم   العدل تعميم وزارة  

 ( 4838)  هـ العدد11/1441/ 12نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 16

 . هـ 1441عام  لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية ل   سترشادي النموذج اال   - 6

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 16/11/1441 ( وتاريخ723)رقم قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 18

 . هـ 1441الموافقة على نظام المياه لعام    - 7

 الديوان الملكي  دار جهة اإلص 

 أداة االعتماد 

 هـ 11/11/1441وتاريخ   ( 159م/ رقم )مرسوم ملكي 

 هـ 9/11/1441 ( وتاريخ710) قرار مجلس الوزراء رقم

 الئحة 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 15/11/1441 وتاريخ 8175/ت/13تعميم إداري رقم  

 هـ 28/11/1441 وتاريخ 8195/ت/13تعميم إداري رقم  

 ( 4839)  هـ العدد11/1441/ 18نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 18

الموافقـة على مـذكرة تفـاهم للتعـاون في مجـال الحكومـة اإللكترونـية بين وزارة    -8

االتصـــــــاالت وتقنـية المعلومـات في المملكـة العربـية الســـــــعودـية ووزارة اـلداخلـية  

 .سالمة في جمهورية كورياوال

 لملكي  ا  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 5/11/1441( وتاريخ 150مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 2/11/1441( وتاريخ 676) س الوزراء رقممجل قرار

 ( 4839)  هـ العدد18/11/1441نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=j%2BFGMyqPJNNipe1z4poVOA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=NdzQZ9icVmdGIsXfoyWdsA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300526440889000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300513610888000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300526440889000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300435450882500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300440330883000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300435450882500/
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 ه 1441/ 11/ 18

ــاالت وتقنية المعلوم   -9 ات  الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال االتصــــ

ــاالت وتقنـية المعلومـات في المملكـة   العربـية الســـــــعودـية ووزارة  بين وزارة االتصـــــ

 .العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جمهورية كوريا

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 5/11/1441وتاريخ   ( 150رقم )م/ مرسوم ملكي 

 الئحة 

 ( 4839)  هـ العدد18/11/1441نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 18

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية    - 10

جمهورية   في  المراجعة  ومكتب  العمل  السعودية  مجال  في  للتعاون  إندونيسيا 

 . المحاسبي والرقابي والمهني 

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 5/11/1441( وتاريخ 151مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 2/11/1441وتاريخ   (680) قرار مجلس الوزراء رقم

  الئحة

 ( 4839)  هـ العدد11/1441/ 18نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 18

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت الصحية بين وزارة الصحة    - 11

 . االتحادية لعربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا  في المملكة ا 

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 5/11/1441( وتاريخ 148مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 2/11/1441( وتاريخ673قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 ( 4839)  هـ العدد11/1441/ 18نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300435450882500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300422800881500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300435450882500/
http://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=OWyNu1fs2jgozJnD3zHhXA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300460700884500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300447780883500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300453400884000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300475280885500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300479840886000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300466490885000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300475280885500/


  

 

8 

 

 

 

 

 

 ه 1441/ 11/ 18

الموافقة على اتـفا  تـعاون بين حكومة المملكة العربية الســـــــعودية وحكومة    - 12

 .الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 11/11/1441( وتاريخ 155مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 9/11/1441 ( وتاريخ699) قرار مجلس الوزراء رقم

 الئحة 

 ( 4839)  هـ العدد11/1441/ 18 نشر في جريدة أم القرى النشر حالة  

 

 ه 1441/ 11/ 18

ــول على الموارد الجينية    - 13 ــأن الحصــــ ــمام المملكة إلى بروتوكول ناغويا بشــــ انضــــ

 .دامهاوالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخ

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 5/11/1441( وتاريخ 149)م/   مرسوم ملكي رقم

 هـ 2/11/1441( وتاريخ 675س الوزراء رقم )مجل قرار

 الئحة 

 ( 4839)  هـ العدد11/1441/ 18نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 18

 .هـ1435التأمين ضد التعطل عن العمل لعام تعديل المادة السابعة من نظام  -14

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 11/11/1441وتاريخ   ( 160م/ رقم )مرسوم ملكي 

 هـ 9/11/1441 ( وتاريخ714) قرار مجلس الوزراء رقم

 هـ 15/11/1441وتاريخ  8177/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 ( 4839)  هـ العدد11/1441/ 18نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 19

 . هـ 1406إلغاء نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام    - 15

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

   هـ19/11/1441( وتاريخ 165)م/   مرسوم ملكي رقم أداة االعتماد 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300492450887000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300497060887500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300484890886500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300492450887000/
http://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=p2L0vQqZ4pFKXqt0F9nAtw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300416020881000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300392020880000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300416020881000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DteC2OrEybW3gFoNmY1wow%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594295649080866700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300543300890500/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2Bl%2FMrGEDjuFVQB2bBpLbWQ%3D%3D
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 ه 1441/ 11/ 19

 ـ. ه 1420البرية لعام  إلغاء نظام صيد الحيوانات والطيور    - 16

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

   هـ19/11/1441( وتاريخ165م/ رقم )مرسوم ملكي  االعتماد أداة  

 

 ه 1441/ 11/ 19

 هـ 1421إلغاء نظام االتجار بالكائنات الفطرية المهددة باالنقراض ومنتجاتها    - 17

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 هـ 19/11/1441( وتاريخ 165)م/   مرسوم ملكي رقم أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 19

 هـ. 1436ة لعام  إلغاء نظام المناطق المحمية للحياة الفطري   - 18

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 هـ 19/11/1441( وتاريخ165م/ رقم )مرسوم ملكي  أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 19

 ـ. ه 1425ظام المراعي والغابات لعام  إلغاء ن   - 19

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 هـ 19/11/1441وتاريخ  ( 165م/ )  رقممرسوم ملكي  االعتماد أداة  

 

 ه 1441/ 11/ 26

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السـعودية    - 20

 .زيمبابويوحكومة جمهورية 

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 19/11/1441( وتاريخ 163مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 16/11/1441( وتاريخ 726قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 ( 4840)  هـ العدد11/1441/ 26نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JlefXDcRe62O4obsfXIBkA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=vezpAaBJ3oNPV9qivLnIOg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aSdfXX3dl6wWTAzJuDekrA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9UqgkS%2BiuvE%2Fa38u%2FAev4A%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933802372150200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933796862149700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933811392150700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933802372150200/
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 ه 1441/ 11/ 26

عودية  الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل األخبار بين وكالة األنباء الس   - 21

 .ووكالة األنباء اإلماراتية

 ديوان الملكي لا اإلصدار جهة  

 أداة االعتماد 

 هـ 19/11/1441( وتاريخ 161مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 16/11/1441( وتاريخ 722قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 ( 4840)  هـ العدد11/1441/ 26 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 26

 . ة الموافقة على نظام البيئ   - 22

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 19/11/1441( وتاريخ 165مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 16/11/1441( وتاريخ 729الوزراء رقم )مجلس قرار 

 الئحة 

 هـ 23/11/1441تاريخ و 8189/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 ( 4840)  هـ العدد11/1441/ 26نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 26

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون األكاديمي بين جامعة الملك سعود في    - 23

راشد   بن  السعودية وكلية محمد  العربية  الحك المملكة  اإلمارات  لإلدارة  ومية في 

 ة. العربية المتحد 

 الملكي  وانالدي جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 19/11/1441( وتاريخ 162مرسوم ملكي رقم )م/ 

 ـ ه1441-11-16( وتاريخ 725قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 ( 4840)  هـ العدد11/1441/ 26نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1594942987992210000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933814722151200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594942992642210500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594942987992210000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HHJdf%2B38kzeyTS%2BkcRRXxg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933766992148200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933781352149200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933772752148700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594943197042214900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594943193552214400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594943202732215400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594943197042214900/
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 ه 1441/ 11/ 26

 . توثيق الموافقة على نظام ال   - 24

 الملكي الديوان  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 19/11/1441( وتاريخ164مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 16/11/1441( وتاريخ 728مجلس الوزراء رقم ) ارقر

 الئحة 

 هـ 28/11/1441تاريخ و 8194/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 ( 4840)  هـ العدد11/1441/ 26نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 26

متطلبات    - 25 باستكمال  واالقتصادي  المالي  التعاون  لجنة  قيام  على  الموافقة 

 . العمل الخليجي المشترك 

 الوزراء  مجلس اإلصدار جهة  

 هـ 16/11/1441( وتاريخ 731قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4840)  هـ العدد11/1441/ 26نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ze0jkCF%2B3kRI%2FYuXlylJ3A%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933728692146200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933761392147700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933732492146700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933737682147200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933737682147200/
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 ه 1441/ 11/ 2

 . للخطوط الجوية العربية السعودية   تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة  -1

 الوزراء مجلس  جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخ و  (692) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 6

و  -2 القواعد  من  األولى  المادة  االتفا تعديل  لتطبيق  اإلدارية  قية  اإلجراءات 

السلطات   بين  األطراف  لمعلومات  المتعددة  التلقائي  التبادل  بشأن  المختصة 

الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن اإلبالغ والعناية الواجبة لمعلومات  

 . الحسابات المالية 

 وزارة المالية  جهة اإلصدار 

 هـ 6/11/1441( وتاريخ  4483)  قرار وزاري رقم أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 9

نقل بعض االختصـــــاصـــــات من وزارة الشـــــؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة   -3

 .والمياه والزراعة

 الوزراء مجلس  جهة اإلصدار 

 هـ 9/11/1441تاريخ و  (712) قرار مجلس الوزراء رقم عتماد أداة اال 

 

 ه 1441/ 11/ 9

تفويض رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه بممارسة جميع اختصاصات مجلس   -4

 . حين إعادة تشكيله إدارة الهيئة إلى  

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 9/11/1441تاريخ و  (715) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 11

 هـ 1435الكهربائية لعام  ( من دليل تقديم الخدمة  5- 23تعديل الفقرة )  -5

 هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  جهة اإلصدار 

 هـ 11/11/1441( وتاريخ 401)  قرار إداري رقم أداة االعتماد 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fXh7WkoEv%2FLDIRgGcjLXCA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2Ba%2FOCXkI0tz2UNvh%2F8Zvog%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LJdHBF%2F681B8M0N3Q5t7VQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=73ad3lpPnmieop%2BP1NrMyw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=g%2B7khLgJxwOSQ1jjTQkZuQ%3D%3D
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 ه 1441/ 11/ 12

 .هـ1440عليم والتدريب لعام تعديل المادة السابعة من تنظيم هيئة تقويم الت -6

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخو  (693رقم )قرار مجلس الوزراء  االعتماد أداة  

 ( 4838العدد )هـ 12/11/1441أم القرى تاريخ  نشر في جريدة حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 12

ــة العامة لل -7 ــســـ تدريب التقني والمهني  تعديل المادة الرابعة من تنظيم المؤســـ

 ـ.ه1428لعام 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخو (693رقم )قرار مجلس الوزراء  االعتماد أداة  

 ( 4838العدد )هـ 12/11/1441أم القرى تاريخ  نشر في جريدة حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 12

 ـ. ه 1438الهيئة العامة للعقار لعام  مادة الرابعة من تنظيم  ل ال تعدي  -8

 الوزراء  مجلس جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخ و(  693رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 (   4838)هـ العدد  12/11/1441نشر في جريدة أم القرى تاريخ  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 12

 . إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة  -9

 الوزراء  مجلس جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441( وتاريخ 689قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4838العدد )هـ 11/1441/ 12نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 12

لعامة لعقارات الدولة لعام  ترتيبات التنظيمية للهيئة ا رابعًا( من ال تعديل البند )  -10

 ـ. ه 1439

 الوزراء  مجلس جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخ و  (693رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 ( 4838العدد )هـ 12/11/1441أم القرى تاريخ نشر في جريدة  لنشر حالة ا 

 
 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9MBOUg8NuIF7bvW58yX%2B%2Fw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HhmpbrrlzbI%2BPsb631vCQw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yL51lckcZmd6yD5GejHGuQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303197590927100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303197590927100/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=e16KdYwINrZMXIddRvplVw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
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 ه 1441/ 11/ 12

 ـ. ه 1440ركز الوطني للتنافسية لعام  تعديل المادة الخامسة من تنظيم الم    -11

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخ و  (693رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 )4838)لعدد  ا هـ 12/11/1441نشر في جريدة أم القرى تاريخ  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 12

 .هـ1432تعديل صدر البند )خامسًا( من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه لعام  -12

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخ و  (693رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 ( 4838)هـ العدد  12/11/1441أم القرى تاريخ نشر في جريدة  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 12

 .هـ1432تعديل البند )حادي عشر( من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه لعام    -13

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 ـ ه2/11/1441تاريخ و  (685رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 ( 4838العدد )هـ  12/11/1441نشر في جريدة أم القرى تاريخ حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 12

 . هـ 1441الموافقة على ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة لعام     -14

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 2/11/1441يخ تارو  (686رقم )قرار مجلس الوزراء 

 الئحة 

 هـ 1441/ 9/11تاريخ و 8169/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 ( 4838العدد )هـ 11/1441/ 12القرى نشر في جريدة أم   حالة النشر 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=t%2FcReasAliNQsUX7P9j9Og%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3l15UHoOshymS3FZUiuChw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303165910925600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303165910925600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EAWCThO6qbgjE6qazyjmLw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303186710926600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300367700879000/
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 ه 1441/ 11/ 12

 هـ. 1439لسعودي لكفاءة الطاقة لعام  تعديل تنظيم المركز ا    -15

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخ و  (693رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 هـ 22/11/1441تاريخ و 8186/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 ( 4838)هـ العدد  12/11/1441أم القرى تاريخ  نشر في جريدة حالة النشر 

 ه 1441/ 11/ 12

ــدر الفقرة ) -16 ــرة من الالئحة التنفيذية لنظام  ( من الما 2تعديل صـ دة الثامنة عشـ

 .هـ1431مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

 الوزراء  مجلس جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخ و  (693رقم )الوزراء  قرار مجلس أداة االعتماد 

 ( 4838)هـ العدد  12/11/1441أم القرى تاريخ ي جريدة نشر ف حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 12

 . هـ 1420تعديل تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام     -17

 الوزراء  مجلس إلصدار جهة ا 

 هـ 2/11/1441تاريخ و  (693رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 ( 4838)هـ العدد  12/11/1441أم القرى تاريخ جريدة نشر في  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 12

تعــديــل المــادة الخــامســــــــة من الخطــة العــامــة للجنــة الوطنيــة لكود البنــاء   -18

 .هـ1422السعودي لعام 

 الوزراء مجلس  جهة اإلصدار 

 هـ 2/11/1441تاريخ و  (683رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 ( 4838)هـ العدد  12/11/1441نشر في جريدة أم القرى تاريخ  حالة النشر 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9F278Zbpt4VYtV11K9EfDw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=c4da0VXwW5mV%2F9tL6DVIFQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oXoR3efOdg1e8he6itZuAA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=i6PVNeZ7HfbvsR52FV7xjA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303255320932600/
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 ه 1441/ 11/ 12

مات شاغليها بعد بلوغهم السن  جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خد  -19

 . 1441النظامية للتقاعد لعام  

 الوزراء مجلس  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 2/11/1441تاريخ و  (691رقم )قرار مجلس الوزراء 

 الئحة 

 هـ 1441/ 9/11تاريخ و 8171/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 )4838العدد )هـ 11/1441/ 12نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 ه 1441/ 11/ 16

( من الالئحـة  163( من المـادة )3( والفقرة )157( من المـادة )1تعـديـل الفقرة ) -20

 .هـ1436التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية لعام 

 مجلس الوزراء   جهة اإلصدار 

   هـ16/11/1441( وتاريخ 727رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 هـ 28/11/1441تاريخ و 8192/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 

 ه 1441/ 11/ 16

تعديل البند )ثالثًا( من التنظيم األســـاســـي للجنة اإلشـــرافية لمشـــرو  الملك   -21

 .عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم

 الوزراء  مجلس جهة اإلصدار 

 هـ 16/11/1441( وتاريخ730رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 18

نظام   -22 أحكام  مخالفات  في  بالنظر  المختصة  اللجان  لقواعد  مادة  إضافة 

 . المرئي والمسمو  أحكام نظام اإلعالم  المطبوعات والنشر و 

 وزارة اإلعالم  جهة اإلصدار 

 هـ 14/11/1441( وتاريخ50619رقم )زير اإلعالم قرار و أداة االعتماد 

 ( 4839العدد ) هـ 11/1441/ 18نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=KX%2F%2Fd9XaA4fjrG3cM24ryw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303236490932100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303230330931600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303230330931600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FtMywOVhQhGrpyh9RVSxfw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=hmR4N5fZ%2FXE9KFE%2FQhPJAA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300372530879500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300372530879500/
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 ه 1441/ 11/ 18

الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعليًا في الحرب أو العمليات   -23

والحبس(  السفر،  من  )المنع  إجرائي:  من  )السادسة    الحربية  المادة  في  الواردين 

 . ربعين( من نظام التنفيذ أل وا 

 الملكي الديوان  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 11/11/1441( وتاريخ 158مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 9/11/1441وتاريخ   (708رقم )قرار مجلس الوزراء 

 ( 4839العدد )هـ 11/1441/ 18نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 18

 . الضوابط الصحية لإلسكان الجماعي لألفراد    -24

 وزارة الشؤون البلدية والقروية جهة اإلصدار 

 ( 4839العدد )هـ 11/1441/ 18نشر في جريدة أم القرى  النشر   حالة 
 

 

 ه 1441/ 11/ 18

للجنة   -25 األولى  والدائرة  المصرفية  المنازعات  للجنة  األولى  الدائرة  تشكيل 

 . االستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية 

 الديوان الملكي  اإلصدار ة  جه

 هـ 18/11/1441( وتاريخ  702أ/رقم )أمر ملكي  أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 18

االستئنافية للفصل  تشكيل الدائرة األولى للجنة الفصل والدائرة األولى للجنة   -26

 . ي المخالفات والمنازعات التمويلية ف 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

    هـ18/11/1441( وتاريخ702أ/رقم )أمر ملكي  أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 19

 . هـ 1430لعام    إلغاء التنظيم األساسي لمجلس البيئة    -27

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 هـ 19/11/1441( وتاريخ165م/ رقم )مرسوم ملكي  أداة االعتماد 

 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300533340889500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300538030890000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300533340889500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300355670878000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WwQq8QzRwezJaITZDm9Kjw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JhOjkQMO8qcUthGLwyojWw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=96KWO8BxoP%2FXBhujdWdC6w%3D%3D
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 ه 1441/ 11/ 23

ــادس( من التن  -28 ــي للهيئة  إنهاء العمل بالبنود من )الثاني إلى السـ ــاسـ ظيم األسـ

 .هـ1440العامة للتجارة الخارجية لعام 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 23/11/1441وتاريخ   (741رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 هـ 30/11/1441وتاريخ  8198/ت/13م إداري رقم  تعمي تعميم وزارة العدل 

 

 ه 1441/ 11/ 23

 . هـ 1376( من نظام وزارة التجارة لعام  15إلغاء المادة )  -29

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 23/11/1441وتاريخ   (741رقم )اء قرار مجلس الوزر  أداة االعتماد 

 هـ 30/11/1441وتاريخ  8198/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 

 ه 1441/ 11/ 23

 . هـ 1441الخارجية لعام  تنظيم الهيئة العامة للتجارة     -30

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 23/11/1441وتاريخ  (741رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 هـ 30/11/1441وتاريخ  8198/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 

 ه 1441/ 11/ 23

 ـ. ه 1435نشاط التزيين النسائي لعام  تعديل ضوابط ممارسة     -31

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 23/11/1441خ( وتاري743رقم )قرار مجلس الوزراء  االعتماد أداة  

 

 ه 1441/ 11/ 23

 هـ. 1437( من تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء لعام  7تعديل المادة )  -32

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 23/11/1441( وتاريخ745رقم )قرار مجلس الوزراء  ماد أداة االعت 

 هـ 30/11/1441وتاريخ  8197/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=vBf9kKCUOngouEEKBwTtCA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ZP6cPK%2FuReutr%2BC3ox5CdA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kVe0%2FOWA4Z6AZRSAcGqsxQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Qs08zekBfpskog34iYZ68w%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=TM1uxvbOEdJKRQKA2r5LpQ%3D%3D
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 ه 1441/ 11/ 26

 . طلبات تملك العقارات ر في  لوائح وأنظمة قواعد وآلية عمل لجان النظ  -33

 الهيئة العامة لعقارات الدولة  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
(  2020/ 1قرار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )  ر  

 هـ 1441/  15/11 وتاريخ

 ( 4840هـ العدد )11/1441/ 26نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 26

القواعد واإلجراءات اإلدارية المعدلة لتطبيق االتفاقية المتعددة األطراف بين   -34
 . السلطات المختصة 

 وزير المالية   جهة اإلصدار 

 هـ 6/11/1441( وتاريخ 4483قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4840العدد )هـ 11/1441/ 26نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1594945878092239200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594945878092239200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594945878092239200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594944527142221400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594944527142221400/
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 ه 1441/ 11/ 12

 . فرض رسم لتصدير مياه الشرب المعبأة  -1

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 هـ 5/11/1441( وتاريخ   152م/ رقم )مرسوم ملكي  أداة االعتماد 

 هـ 1441/ 9/11تاريخ و 8168/ت/13م  تعميم إداري رق تعميم وزارة العدل 

 ( 4838العدد )هـ 12/11/1441نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 16

تطبيق منتج تأميني لحقو  ومستحقات العاملين لدى منشآت القطا  الخاص   -2

 . من غير السعوديين 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 16/11/1441( وتاريخ 733رقم )قرار مجلس الوزراء  االعتماد أداة  

 هـ 24/11/1441تاريخ و 8190/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 

 ه 1441/ 11/ 16

األعلى   -3 المجلس  قرار  الالزمة  تطبيق  القرارات  تنفيذ  بشأن  التعاون  لمجس 

 . لمتطلبات العمل المشترك في إطار االتحاد الجمركي 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 16/11/1441وتاريخ   (731رقم )الوزراء قرار مجلس  أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 18

تعليمات وتوجيهات بشأن كفاءة استهالك الوقود في القطا  الحكومي وشبه   -4

 . الحكومي 

 الوزراء  مجلس جهة اإلصدار 

 هـ 18/11/1441( وتاريخ 61773رقم )أمر سامي  أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 23

 . توجيهات بشأن الهدايا التي تقدم لضيوف الجهات الحكومية  -5

 الوزراء مجلس  جهة اإلصدار 

 هـ 23/11/1441( وتاريخ62760رقم )راء قرار مجلس الوز االعتماد أداة  

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=j1KkzgSMutREW3oKSj9WzA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303171500926100/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DUWQEk05%2BtzZvvnlYpqSVg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PIiQ7OOYQ7Kuu50Gd2aXbQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sozouzvIate%2BqjKcPmExBw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=y6Vo198UCwXY%2BPO6oNplMQ%3D%3D
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 ه 1441/ 11/ 1

تعميم إداري/ الموافقة على تطبيق قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول   -1

بتاريخ  الخليج   الرياض  مدينة  في  عقدت  التي  )األربعين(،  دورته  في  - 4- 13العربية 

يهات البيئية في دول مجلس  م، المتضمن اعتماد )التوج 2019- 12- 10هـ الموافق  1441

 . م: متطلبات الوضع البيئي الراهن( 2020التعاون  

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 1/11وتاريخ  8157/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 3

تعميم إداري/ تطبيق إلغــاء االختصــــــــاص المكــاني على عموم كتــابــات العــدل   -2

 .والموثقين وفق الضوابط

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 3/11وتاريخ  8161/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 7

إداري/  -3 )   تعميم  رقم  بالقرار  العمل  في  8055استمرار  النحو  1441/ 10/ 5(  على  هـ 

 . الوارد في القرار 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 7/11تاريخ و 8163/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 8

الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية    تعميم إداري/  -4

 .وفرزها وإدارتها، وفقًا للصيغة المرافقة للقرار 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 8/11تاريخ و 8164/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 يتم الرجو  للتعاميم من خالل هذا الرابط:*
https://portaleservices.moj.gov.sa/TameemPortal/TameemList.aspx 

https://portaleservices.moj.gov.sa/TameemPortal/TameemList.aspx#_blank
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 ه 1441/ 11/ 8

تعميم إداري/ اعتماد قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع هيئة السو  المالية   -5

قبل اتخاذ أي إجراء قد يترتب عليه فرض ضريبة أو رسم أو قيد على اإلدراج في  

التأثير   المالية من شأنه  سلبًا على الشركات المدرجة أو على عملية إدراج  السو  

 الشركات مستقباًل. 

 رة العدل وزا جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 8/11تاريخ و 8165/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 8

القضائية   -6 للشؤون  الوزارة  وكالة  في  تنظيمية  وحدة  تأسيس  إداري/  تعميم 

 . " العمالي بمسمى "وحدة القضاء  

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 8/11تاريخ و 8167/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 11

ــفات العامة لتنفيذ المباني" إلى   -7 ــو  إعداد "المواصــــ تعميم إداري/ إحالة موضــــ

وضـع مواصـفات عامة  ل  - بحكم اختصـاصـها   -اللجنة الوطنية لكود البناء السـعودي  

 .لتنفيذ المباني تكون موحدة وملزمة لجميع الجهات الحكومية

 وزارة العدل  دار جهة اإلص 

 هـ 11/11/1441تاريخ و 8174/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 16

والتصفية، وفق  تعميم إداري/ إسناد أعمال التنفيذ والتصفية إلى مركز اإلسناد   -8

 الشروط والضوابط واألجور المحددة، بناًء على االتفاقية المشار إليها في القرار. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 16/11/1441تاريخ و 8179/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 ه 1441/ 11/ 18

عسير   -9 بمنطقة  أبها  بمدينة  تجارية  محكمة  إنشاء  إداري/  تشكيالت  تعميم  في 

 .الوزارة حسب النظام، اعتبارًا من تاريخ نفاذ نظام المحاكم التجارية 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 18/11/1441تاريخ و 8182/ت/13تعميم إداري رقم   اة االعتماد أد 
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 ه 1441/ 11/ 18

المنورة  تعميم إداري/ إنشاء محكمة تجارية بالمدينة المنورة بمنطقة المدينة   -10
 .في تشكيالت الوزارة حسب النظام، اعتبارًا من تاريخ نفاذ نظام المحاكم التجارية 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 18/11/1441تاريخ و 8183/ت/13تعميم إداري رقم   عتماد أداة اال 

 

 ه 1441/ 11/ 21

تم   -11 ممن  للجامعيين  ريال  ألف  الخمسين  لمكافأة  االستحقا   إداري/  تعميم 
 .هـ 1407/ 11/ 19( وتاريخ  356/ 12تعيينهم قبل تعميم وزارة المالية رقم ) 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 21/11/1441 وتاريخ 8185/ت/13  تعميم إداري رقم أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 11/ 22

تعميم إداري/ تشكيل، وتجديد تشكيل دوائر اللجان الوارد ذكرها تفصياًل باألمر   -12

 . هـ 1441/ 11/ 18( في  702)أ/ رقم    الملكي 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 22/11/1441تاريخ و 8187/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

  

 ه 1441/ 11/ 23

 .تعميم إداري/ الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام المرور  -13

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 23/11/1441تاريخ و 8188/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 ه 1441/ 11/ 28

والمن  -14 الفنية  األعمال  القتناء  الحكومية  الجهات  توجيه  إداري/  تجات  تعميم 

 . ها الحرفية الوطنية في مقرات 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 28/11/1441تاريخ و 8191/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 
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 ه 1441/ 11/ 28

إداري/ توجيه الهيئة بإعداد وإصـــدار دليل مهني ألعمال تقييم األصـــول  تعميم   -15

الثـابتـة والمنقولـة ألغراض نز  ملكيـة العقـارات للمنفعـة العـامـة، على أن يتضـــــــمن  

  يشتمل على أسعار تقريبية لألصول المنقولة وجميع المشتمالت.ملحقاً 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 28/11/1441وتاريخ  8193/ت/13إداري رقم  تعميم  أداة االعتماد 

 ه 1441/ 11/ 30

  ، تنظيمه المركز الوطني للدراسات االستراتيجية التنموية و يلغى  تعميم إداري/   -16

تلغى حسابات المركز الوطني للدراسات  ، و وزارة االقتصاد والتخطيط ل  ه تنقل وثائق و 

التنموية  الوطني  و   ، االستراتيجية  المركز  محل  والتخطيط  االقتصاد  وزارة  تحل 

)الملغى( في مذكرة التعاون مع المعهد الكوري    للدراسات االستراتيجية التنموية 

 . للتنمية 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 30/11/1441وتاريخ  8196/ت/13إداري رقم  تعميم  أداة االعتماد 
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 ه 1441/ 11/ 5

 الموافقة على نظام صندو  التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة. -1

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 26/10/1441 وتاريخ(  147/ م)  رقم ملكي  مرسوم

 هـ 24/10/1441 وتاريخ(  665) رقم الوزراء مجلس قرار

 هـ 1441/ 1/11وتاريخ  8158/ت/13تعميم إداري رقم   تعميم وزارة العدل 

 ( 4837العدد ) ه5/11/1441القرى  أم جريدة في  نشر حالة النشر 

 ه 1441/ 11/ 5

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية    - 2

الضرائب على   الضريبي في شأن  التهرب  الضريبي ولمنع  لتجنب االزدواج  كوسوفا 

م، بالصيغة  2019- 10- 20هـ الموافق  1441- 2- 21خل، الموقعة في واشنطن بتاريخ  الد 

 المرافقة. 

 الديوان الملكي  اإلصدار جهة  

 أداة االعتماد 
 هـ 19/10/1441 وتاريخ(  138/ م)  رقم ملكي  مرسوم

 هـ 17/10/1441 وتاريخ(  624) رقم الوزراء مجلس قرار

 ( 4837)  العدد ه5/11/1441ى القر  أم جريدة في  نشر حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 5

ــأن  الموافقـة ع  -3 لى انضـــــــمـام المملكـة العربـية الســـــــعودـية إلى اتفـا  نيس بشـــــ

 بالصيغة المرافقة.التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات، 

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 19/10/1441 وتاريخ(  137/ م)  رقم ملكي  مرسوم

 ه 17/10/1441(  623رقم )قرار مجلس الوزراء 

 ( 4837)  دالعد هـ 5/11/1441القرى  أم جريدة في  نشر حالة النشر 

 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040715291996800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040699711996300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040715291996800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040846262000800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040840392000300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040846262000800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040915522002300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040908422001800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040846262000800/
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 ه 1441/ 11/ 5

الموافقة على إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين )مركز إتمام( وذلك لتقديم    - 4

 الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية. 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 24/10 وتاريخ( 658)  رقم قرار أداة االعتماد 

 هـ 1441/ 3/11تاريخ و 8162/ت/13يم إداري رقم  تعم تعميم وزارة العدل 

 ( 4837)العدد   ه5/11/1441ىنشر في جريدة أم القر حالة النشر 

 ه 1441/ 11/ 5

اإلدارات    الموافقة  -5 إلى  المسندة  اإلنسان  بحقو   المتعلقة  المهمات  على 

 . القانونية في الجهات الحكومية، بالصيغة المرافقة 

 الوزراء  مجلس اإلصدار جهة  

 هـ 1441/ 24/10 وتاريخ( 662)  رقم قرار أداة االعتماد 

 ( 4837العدد ) ه5/11/1441نشر في جريدة أم القرى  لة النشر حا 

 

 ه 1441/ 11/ 5

الموافقة على تطبيق قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية   -6

الرياض  التي عقدت في مدينة  الموافق  1441- 4- 13بتاريخ    في دورته )األربعين(،  هـ 

م:  2020م، المتضمن اعتماد )التوجيهات البيئية في دول مجلس التعاون  2019- 12- 10

 متطلبات الوضع البيئي الراهن( 

 الوزراء  مجلس جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 24/10 وتاريخ ( 657)  رقم قرار أداة االعتماد 

 ( 4837)العدد   ه5/11/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040745751997800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040745751997800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040760471998300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040760471998300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040799211999300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593040799211999300/
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 ه 1441/ 11/ 5

 بالصيغة المرافقة.موافقة على الالئحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية  -7

 وزارة العدل  صدار جهة اإل 

 أداة االعتماد 
 هـ 26/10/1441 وتاريخ( 8344) رقم  العدل وزير قرار

 الئحة 

 هـ 1441/ 1/11وتاريخ  8159/ت/13اري رقم  تعميم إد تعميم وزارة العدل 

 ( 4838العدد )ه 5/11/1441 القرى  أم جريدة في  نشر حالة النشر 

 ه 1441/ 11/ 12

 الموافقة على نظام االستثمار التعديني، بالصيغة المرافقة.  -8

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 19/10/1441( وتاريخ 140مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 17/10/1441( وتاريخ 634قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 . ( 4838العدد )هـ 11/1441/ 12نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1593095784342130700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593095795902131200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1593095784342130700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303146730924600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303140300924100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303157150925100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594303146730924600/
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 ه 1441/ 11/ 3

 . بلدية الئحة التصرف بالعقارات ال   تحديث  -1

 مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 ( 4824العدد )هـ  1441/ 3/8نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 11/ 24

 . تعديل وإضافة بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضاف   هيئات   - 2

 الهيئة العامة للزكاة والدخل  جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  
خ  ( وتاري20-3-2قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )

 هـ 17/10/1441

 ( 4836العدد )هـ 10/1441/ 24نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1585166294534635500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1585166289114635000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592316792770500600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592316792770500600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592316792770500600/
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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 

 ه 1441 محرم  دار الرابع اإلص 

 ه 1441 صفر   اإلصدار الخامس 

 ه 1441 ربيع األول  اإلصدار السادس 

 ه 1441 ربيع اآلخر  اإلصدار السابع 

 ه 1441 جمادى األولى  اإلصدار الثامن 

 ه 1441 جمادى اآلخر  اإلصدار التاسع 

 ه 1441 رجب  اإلصدار العاشر 

 ه 1441 شعبان  اإلصدار الحادي عشر 

 ه 1441 رمضان  اإلصدار الثاني عشر 

 ه 1441 شوال  الثالث عشر اإلصدار  

 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/MonReportForSysCirAndRegV4.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
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV12.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
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 المملكة العربية السعودية، الرياض 

 العدل، مركز البحوث   وزارة

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني:  

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


