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 رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وبعد:الحمد لله 

التقرير الشهري ألهم مستجدات األنظمة واللوائح مركز البحوث قدم لكم ي

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

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

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

المرافق العدلية ويساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها للنهوض بكل ما يخدم 

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

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

 من وزارة العدل.

 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:

المنشود من جمعه ق الهدف أن يحقويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير 

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

 والله يحفظكم ويرعاكم

 مدير عام مركز البحوث

 د. بشار بن عمر المفدى
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 ( تقرير الشهر الحالي1)                 

 

 

 ( مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة2)
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 هـ2/12/1441

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة  -1

العربية السعودية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة 

 .البحرين

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441( وتاريخ 176مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441( وتاريخ 758قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 هـ2/12/1441

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية،  -2

المتحدة، في مجال األنشطة الفضائية لألغراض وحكومة دولة اإلمارات العربية 

 السلمية.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441وتاريخ  (175مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441( وتاريخ 757قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4842) العددهـ 10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 هـ2/12/1441

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية  -3

 للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441( وتاريخ 172مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441تاريخ و (752) قرار مجلس الوزراء رقم

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143957274693900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143962224694400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143972604695400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143977304695900/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143941644692400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143946464692900/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
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 هـ2/12/1441

( من 56( والمادة )50الموافقة على بروتوكول تعديل الفقرة )أ( من المادة ) -4

 .المدني الدولي معاهدة شيكاغو للطيران

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441( وتاريخ 174مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441( وتاريخ 756الوزراء رقم )قرار مجلس 

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 هـ2/12/1441

االتجار باألشخاص بين  الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة -5

هيئة حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية، ومكتب األمم المتحدة 

 المعني بالمخدرات والجريمة.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441وتاريخ ( 177مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441 ( وتاريخ759رقم )قرار مجلس الوزراء 

 (4843) هـ العدد17/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ2/12/1441

المعلومات عاون في مجاالت االتصاالت وتقنية الموافقة على مذكرة تفاهم للت -6

بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة 

 العربية.االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441( وتاريخ 173مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441( وتاريخ 755رقم )قرار مجلس الوزراء 

 (4843) هـ العدد17/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143926024690900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143930494691400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596739309625823500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596739313485824000/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596827353025968800/1596827353000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596739296515822000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596739301035822500/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596827353025968800/1596827353000
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 ـه24/12/1441

 .المعتمدينالموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام المقيمين  -1

 قرار وزاري جهة اإلصدار

 هـ3/12/1441( وتاريخ 639قرار وزير التجارة رقم ) أداة االعتماد

 (4844هـ العدد )24/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه24/12/1441

 .الموافقة على الئحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين -2

 المعتمدين الهيئة السعودية للمقيمين جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم   

 هـ3/12/1441( وتاريخ 20م//1)

 (4844هـ العدد )24/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه24/12/1441

الموافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين  -3

 .المعتمدين

 السعودية للمقيمين المعتمدينالهيئة  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم 

 هـ3/12/1441( وتاريخ 20م//2)

 (4844هـ العدد )24/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه24/12/1441

 .( من الئحة التسجيل واالشتراكات56( من المادة )3( و)2د( و) /1تعديل الفقرات ) -4

 وزاريقرار  جهة اإلصدار

 هـ7/11/1441تأمينات( وتاريخ /219قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (4844هـ العدد )24/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325623276572400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1597407775766720900/1597407775000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325580376571400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325580376571400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325580376571400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1597407775766720900/1597407775000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325560556570400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325560556570400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1597407775766720900/1597407775000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325457066569200/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1597407775766720900/1597407775000
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 ال توجد أوامر وتعليمات صادرة في شهر ذي الحجة
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 هـ6/12/1441

تاريخ نفاذ اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تعميم إداري/  -1

شأن جمهورية كوسوفا لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في 

 .الضرائب على الدخل

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ6/12/1441وتاريخ  8201ت//13رقم إداري تعميم  أداة االعتماد

 

 هـ6/12/1441

حصر أشكال العلم الوطني والشعار الرسمي للدولة والشعارات تعميم إداري/  -2

 .الشرفية والدمغات الرسمية للمملكة

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ6/12/1441وتاريخ  8203ت//13رقم إداري تعميم  أداة االعتماد

 

 هـ19/12/1441

ات العالقة بالمعوقات التي تواجه قطاع ومتابعة التطورات ذتعميم إداري/  -3

 المقاوالت.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ19/12/1441وتاريخ  8214ت//13رقم إداري تعميم  أداة االعتماد

 

 هـ26/12/1441

سم محجوزات ارغبة شركة أرامكو السعودية حجز منطقة جديدة بتعميم إداري/  -4

 .( في محافظة األحساء6الغوار اإلضافية رقم )

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ26/12/1441وتاريخ  8216ت//13 إداري رقم تعميم أداة االعتماد

 

 هـ27/12/1441

 الئحة التصرف في عقارات الدولة.اعتماد تعميم إداري/  -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ27/12/1441وتاريخ  8217ت//13 إداري رقم تعميم أداة االعتماد

 يتم الرجوع 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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 ـه3/12/1441

 ..هـ1436تعديل الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية لعام  -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

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

 هـ28/11/1441وتاريخ  8192ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 (4841) هـ العدد3/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ3/12/1441

 .ـ.ه1435تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي لعام  -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/11/1441خ( وتاري743قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (4841) العددهـ 3/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ3/12/1441

 .من تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء )السابعة( تعديل المادة -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/11/1441( وتاريخ 745قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (4841) هـ العدد3/12/1441نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 

 هـ3/12/1441

للسكان وإسناد مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني وتعديل إلغاء اللجنة الوطنية  -4

 .اسمها ليكون لجنة السياسات السكانية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/11/1441( وتاريخ 744قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (4841) هـ العدد3/12/1441نشر في جريدة أم القرى  النشر حالة

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

https://www.uqn.gov.sa/articles/1595517619543444500/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1595595722293671200/1595595722000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1595517626073445000/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1595595722293671200/1595595722000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1595517632193445500/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1595595722293671200/1595595722000
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1595595722293671200/1595595722000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1595517640643446000/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1595595722293671200/1595595722000
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 هـ3/12/1441

 .الوطني للدراسات االستراتيجية التنمويةإلغاء المركز  -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/11/1441( وتاريخ 746قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (4841) هـ العدد3/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ3/12/1441

نقل اختصاص اإلشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية األصيلة من  -6

 .الفروسيةمركز الملك عبد العزيز إلى نادي 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/11/1441( وتاريخ 742قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ1/12/1441وتاريخ  8200ت//13رقم  إداري تعميم تعميم وزارة العدل

 (4841) هـ العدد3/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ3/12/1441

 .الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/11/1441( وتاريخ 741قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ30/11/1441وتاريخ  8198ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 (4841) هـ العدد3/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ3/12/1441

 اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة آيسلندا. الموافقة على -8

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/11/1441( وتاريخ 170مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ23/11/1441 ( وتاريخ739)رقم قرار مجلس الوزراء 

 (4841) هـ العدد3/12/1441نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1595517646923446500/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1595595722293671200/1595595722000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1595517653293447000/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1595595722293671200/1595595722000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1595517660723447500/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1595595722293671200/1595595722000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1595517682613449000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1595517676743448500/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1595595722293671200/1595595722000
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 ـه10/12/1441

 الموافقة على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. -9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ30/11/1441( وتاريخ 764قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ9/12/1441وتاريخ  8205ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل 

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

( من المادة )الخامسة( من تنظيم مجمع الملك عبد العزيز 1تعديل الفقرة ) -10

 .للمكتبات الوقفية

 الوزراءمجلس  اإلصدارجهة 

 هـ30/11/1441تاريخ و (760) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 هـ9/12/1441وتاريخ  8208ت//13رقم إداري تعميم  تعميم وزارة العدل

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

الموافقة على إحالل اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة  -11

 تعديل نظام ديوان المراقبة العامة.العامة" والموافقة على 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 .ـه2/12/1441( وتاريخ 178مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441 ( وتاريخ770)رقم قرار مجلس الوزراء 

 هـ13/12/1441وتاريخ  8211ت//13رقم إداري تعميم  تعميم وزارة العدل

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143994584697400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596144027474700800/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596144005654698400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596144011274699300/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
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 ـه10/12/1441

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة  -12

والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة العربية السعودية، 

 .البحرين

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441( وتاريخ 176مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441( وتاريخ 758قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4842) العددهـ 10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 ـه10/12/1441

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية،  -13

وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، في مجال األنشطة الفضائية لألغراض 

 السلمية.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441وتاريخ  (175مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441( وتاريخ 757قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية  -14

 .العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابانللملكية الفكرية في المملكة 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441( وتاريخ 172مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441تاريخ و (752) قرار مجلس الوزراء رقم

 (4842) العددهـ 10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143957274693900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143962224694400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143972604695400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143977304695900/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143941644692400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143946464692900/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
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 ـه10/12/1441

( من 56( والمادة )50الموافقة على بروتوكول تعديل الفقرة )أ( من المادة ) -15

 .معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441( وتاريخ 174مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441( وتاريخ 756قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

 .ـه16/1/1438( وتاريخ 39تعديل البند )ثالًثا( من قرار مجلس الوزراء رقم ) -16

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ30/11/1441( وتاريخ 765) رقم راءوزمجلس القرار  أداة االعتماد

 هـ9/12/1441وتاريخ  8209ت//13رقم إداري تعميم  تعميم وزارة العدل

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 ـه10/12/1441

 .اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن -17

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ24/10/1441( وتاريخ 660قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ9/12/1441وتاريخ  8210ت//13رقم إداري تعميم  تعميم وزارة العدل

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

اختصاص وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل فيما يتعلق بالطرق المنفذة  -18

 .النطاق العمراني وخارجهوالمستقبلية الواقعة داخل 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ30/11/1441( وتاريخ 766رقم )مجلس الوزراء  قرار أداة االعتماد

 هـ9/12/1441وتاريخ  8206ت//13رقم  تعميم إداري تعميم وزارة العدل

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في النشرحالة 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143926024690900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143930494691400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596144017044699800/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596144036504701800/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596144022564700300/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
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 ـه10/12/1441

 .المقابل المالي إليصال المياه والصرف الصحي -19

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ30/11/1441( وتاريخ 763قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ9/12/1441وتاريخ  8207ت//13تعميم رقم  تعميم وزارة العدل

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة اإلعارة والعمل لدى المنظمات  -20

 والهيئات اإلقليمية والدولية.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ30/11/1441( وتاريخ 761قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ8/12/1441وتاريخ  8204ت//13تعميم رقم  تعميم وزارة العدل

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

 ة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الفنية.فقالموا -21

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ30/11/1441( وتاريخ 769قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (4842) العددهـ 10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

ذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة الموافقة على م -22

 .وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/11/1441( وتاريخ 167مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ23/11/1441( وتاريخ 736قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1596146249494757700/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143999454697900/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143983614696400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143912214688900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143912294689400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
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 ـه10/12/1441

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة الموافقة على  -23

ووزارة األراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية للطيران المدني في المملكة 

 .كوريا

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
  هـ26/11/1441( وتاريخ 171مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ23/11/1441( وتاريخ 740قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4842) العددهـ 10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

مذكرة تفاهم في مجال السالمة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية  -24

والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومفتشية الدولة للسالمة 

 .البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان

 الملكيالديوان  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
  هـ26/11/1441( وتاريخ 169مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ23/11/1441( وتاريخ 738قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 ـه10/12/1441

 .اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب االستشارية الهندسية المعدلة -25

 وزاريقرار  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 4100489805قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم )

 هـ30/11/1441

 (4842) هـ العدد10/12/1441أم القرى  جريدة نشر في حالة النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143891524687400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143896094687900/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143876604685900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143881454686400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143866264684900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596143866264684900/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596157237954857400/1596157237000
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 ـه2/12/1441

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة االتجار باألشخاص بين  -26

المملكة العربية السعودية، ومكتب األمم المتحدة هيئة حقوق اإلنسان في 

 المعني بالمخدرات والجريمة.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441( وتاريخ 177مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441 ( وتاريخ759)رقم قرار مجلس الوزراء 

 (4843) العددهـ 17/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه2/12/1441

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجاالت االتصاالت وتقنية  -27

المعلومات بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، 

 ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

 الملكيالديوان  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/12/1441( وتاريخ 173مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ30/11/1441( وتاريخ 755قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4843) هـ العدد17/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1596739309625823500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596739313485824000/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596827353025968800/1596827353000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596739296515822000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1596739301035822500/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1596827353025968800/1596827353000
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 ـه24/12/1441

 .الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين -1

 قرار وزاري جهة اإلصدار

 هـ3/12/1441( وتاريخ 639قرار وزير التجارة رقم ) أداة االعتماد

 (4844هـ العدد )24/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه24/12/1441

 .الموافقة على الئحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين -2

 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم   

 هـ3/12/1441( وتاريخ 20م//1)

 (4844هـ العدد )24/12/1441شر في جريدة أم القرى ن حالة النشر

 

 ـه24/12/1441

الموافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين  -3

 .المعتمدين

 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم 

 هـ3/12/1441( وتاريخ 20م//2)

 (4844هـ العدد )24/12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325623276572400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1597407775766720900/1597407775000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325580376571400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325580376571400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325580376571400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1597407775766720900/1597407775000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325560556570400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597325560556570400/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1597407775766720900/1597407775000
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 اإلصدارات السابقة

 

 السنة الشهر رقم اإلصدار 

 ـه1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 ـه1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 ـه1440 ذي الحجة اإلصدار الثالث

 ـه1441 محرم اإلصدار الرابع

 ـه1441 صفر  اإلصدار الخامس

 ـه1441 ربيع األول اإلصدار السادس

 ـه1441 ربيع اآلخر اإلصدار السابع

 ـه1441 جمادى األولى اإلصدار الثامن

 ـه1441 جمادى اآلخر اإلصدار التاسع

 ـه1441 رجب اإلصدار العاشر

 ـه1441 شعبان اإلصدار الحادي عشر

 ـه1441 رمضان اإلصدار الثاني عشر

 ـه1441 شوال الثالث عشراإلصدار 

 ـه1441 ذو القعدة اإلصدار الرابع عشر

 مملكة 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
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV12.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV14.pdf
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 وزارة ال

 

 المملكة العربية السعودية، الرياض

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


