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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى األنظمة التي دخلت في حيز 
النفاذ
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 ه29/12/1440

 ياض " إلى هيئة ملكية باسم " الهيئة الملكية لمدينة الرياض" .طوير مدينة الرتحول " هيئة ت -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه1440/  12/  29( وتاريخ 470أ /  (رقم: أداة االعتماد

 

 ه29/12/1440

باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس هيئة تنشأ  -2
نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة 

 مجلس الوزراء.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه1440/  12/  29( وتاريخ 471أ /  (رقم:  أداة االعتماد

 

 ه29/12/1440

ينشأ مرکز باسم "المركز الوطني للذكاء االصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات  -3
 ي"."الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعالوطنية"، ويرتبطان تنظيميًا بـ 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه1440/  12/  29( وتاريخ 471أ /  (رقم:  أداة االعتماد

 

 ه29/12/1440

والمهمات  الصناعة والثروة المعدنية"، وُتنقل إليها االختصاصاتُتنشأ وزارة باسم "وزارة  -4
 روة المعدنية.والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والث

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه1440/  12/  29( وتاريخ 472أ /  (رقم:  أداة االعتماد

 

 ه29/12/1440

 ناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".رة الطاقة والصُيعدل اسم "وزا -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه1440/  12/  29( وتاريخ 472أ /  (رقم:  أداة االعتماد

 

 ه29/12/1440

 كون " الديوان العام للمحاسبة ".لمراقبة العامة" ليعديل اسم " ديوان ات -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه1440/  12/  29( وتاريخ 473أ /  (رقم:  أداة االعتماد
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 هـ3/12/1440

ونظام العمل، ونظام التأمينات  ألحوال المدنية،لسفر، ونظام انظام وثائق ا /عميمت -1
 االجتماعية.

 العدلوزارة  جهة اإلصدار

 هـ.3/12/1440تاريخ 7853ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37274 رابط التعميم

 

 هـ18/12/1440

 ارتباط اإلدارة العامة للمتابعة بمعالي وزير العدل /تعميم -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ18/12/1440تاريخ 7855ت//13إداري رقم  تعميم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37276 رابط التعميم

 

 هـ18/12/1440

ه القاضي بدمج كتابتي العدل األولى 1437 /8 /22في  21342تعميم/ تعديل قرار الوزارة رقم  -3
والثانية بجنوب الرياض ليكون مسماها كتابة العدل بجنوب الرياض, وتعديل مسمى كتابتي العدل 

يل ابة العدل بغرب الرياض, وتعدالثانية بشرق وغرب الرياض ليكون كتابة العدل بشرق الرياض وكت
هـ القاضي بتعديل مسمى كتابة العدل الثانية بشمال الرياض ليكون 25/5/1440في  2052القرار رقم 

 كتابة العدل بشمال الرياض.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ18/12/1440تاريخ 7856ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37277 رابط التعميم

 

 هـ20/12/1440

المشاركة أو  ضرورة اإلفصاح عن أي عضوية في مؤسسات أو جمعيات خارجية، وعدمتعميم/  -4
 .جهات المختصةاالنضمام في أي عضوية خارجية إال بعد موافقة ال

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ.20/12/1440تاريخ  7857ت//13رقم  إداريتعميم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37278 رابط التعميم

 
 
 
 
 
 

 
الروابط تعمل على شبكة الوزارة *

 فقط.
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https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37278
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https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37278
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 هـ20/12/1440

دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ بتاريخ تعميم/  -5
 .م14/10/2019

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ20/12/1440تاريخ 7858ت//13إداري رقم  تعميم ماداالعتأداة 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37279 رابط التعميم

  

 هـ25/12/1440

 .النظام الموحد للموارد الحكومية وتشكيل لجنتين للنظام الموحد للموارد الحكومية ميم/تع -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ25/12/1440 تاريخ 7859ت//13رقم  إداريتعميم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37282 لتعميمط اراب

 

 هـ25/12/1440

 .ه11/10/1435في  41992التأكيد بااللتزام بما تضمنه األمر رقم  تعميم/ -7

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ25/12/1440تاريخ  7860ت//13رقم  إداريم ميتع أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37283 رابط التعميم
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 ه6/12/1440

 ,الموافقة على قرارات مؤتمر االتحاد البريدي العالمي )السادس والعشرين( -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1440-11-21( وتاريخ 133مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1440-11-20( وتاريخ 663رقم ) مجلس الوزراء قرار

 4791العدد  ه6/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه6/12/1440

 .تنفيذ برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها -2

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هـ1440-9-23( وتاريخ 551رقم ) قرار أداة االعتماد

 4791العدد  ه6/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه6/12/1440

مهاجرة آسيوية ال -األفريقية أورالموافقة على انضمام المملكة التفاقية حماية طيور الماء  -3
(AEWA). 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه1440-11-14( وتاريخ 129مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1440-11-13( وتاريخ 642رقم ) راءمجلس الوز قرار

 4791العدد  ه6/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه6/12/1440

القومي الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المراجعة  -4
 .العمل المحاسبي والرقابي والمهنيفي جمهورية السودان للتعاون في مجال 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه1440-11-7( وتاريخ 125مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1440-11-6( وتاريخ 627قرار مجلس الوزراء رقم )

 4791العدد  ه6/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الوثائق التي صدرت قبل شهر ذي الحجةيتضمن هذا القسم  *
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 هـ6/12/1440

 .(2019-57-3)رقم  رار مجلس هيئة السوق الماليةق -5

 هيئة السوق المالية. جهة اإلصدار

 .م2019-5-20هـ الموافق 1440-9-15( وتاريخ 2019-57-3رقم ) أداة االعتماد

 4791هـ العدد 6/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ15/12/1440

 .( من قواعد الترخيص16الموافقة على تعديل المادة ) -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1439-3-9( وتاريخ 220-1قرار رقم ) أداة االعتماد

 4792العدد  ه15/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ15/12/1440

 .تعديل الئحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات االجتماعية -7

 الديوان الملكي رجهة اإلصدا

 . هــ1440-11-27( وتاريخ 134رقم )م/  مرسوم أداة االعتماد

 4792العدد  هـ15/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ15/12/1440

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة األمن العام في جمهورية  -8
 .الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة اإللكترونية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1440-11-28( وتاريخ 135مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ .1440-11-19( وتاريخ 7205مجلس الوزراء رقم )قرار 

 4792العدد  ه15/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر
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https://www.uqn.gov.sa/articles/1565834029242183800/
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 هـ15/12/1440

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة  -9
 .خارجية جمهورية مقدونيا

 الديوان الملكي اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 ه1440-11-28( وتاريخ 136مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1440-11-17( وتاريخ 7136مجلس الوزراء رقم )قرار 

 4792العدد  ه15/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

  

 ه20/12/1440

جزء من قطعة األرض المملوكة  قرار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بنزع ملكية -10
ي بالد ربيعة المقاطرة هـ، المسماة وسيع الواقعة ف1404-07-28( وتاريخ 285بموجب الصك رقم )

 بمحافظة بارق.

 المعدنيةوزارة الطاقة والصناعة والثروة  جهة اإلصدار

 .هـ1440-11-28( بتاريخ 1440-7422-01رقم ) أداة االعتماد

 4793هـ العدد 20/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه20/12/1440

جزء من قطعة األرض المملوكة  قرار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بنزع ملكية -11
ية بمحافظة ضمد هــ، الواقعة في خبت الفلق بالطاهر1427-08-19( وتاريخ 81بموجب الصك رقم )

 .بمنطقة جازان

 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جهة اإلصدار

 ..هـ1440-11-29( بتاريخ 1440-7467-01رقم ) أداة االعتماد

 ..4793هـ العدد 20/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه20/12/1440

 .هيئات اعتماد الئحة التسجيل االختياري لمصنفات حقوق المؤلف -12

 قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة اإلصدار

 .هـ1440-6-7( وتاريخ 2019-7-3رقم ) أداة االعتماد

 4793هـ العدد20/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر
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https://www.uqn.gov.sa/articles/1565834061112186300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565834065302186800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565834065302186800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565834065302186800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565834065302186800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417119453254800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417119453254800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417119453254800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417119453254800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417119453254800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417119453254800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417129173255300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417129173255300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417129173255300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417129173255300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417129173255300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417129173255300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417139163256200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417139163256200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417139163256200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417139163256200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417139163256200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566417139163256200/
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 ه21/12/1440

جزء من قطعة األرض المملوكة  والثروة المعدنية بنزع ملكيةوزير الطاقة والصناعة قرار  -13
هــ، الواقعة في الخليل بالنفود غرب الزلفي بمنطقة 1422-03-13( وتاريخ 1-27بموجب الصك رقم )

 .الرياض

 .وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جهة اإلصدار

 .هـ1440-11-25( بتاريخ 1440-7359-01)رقم  أداة االعتماد

 .4793هـ العدد 21/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

  

 ه27/12/1440

 .ام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية لنظل -14

 وزارة البيئة والمياه والزراعة. جهة اإلصدار

 .هـ1440-10-27( بتاريخ 1440-1340-783111رقم ) قرار أداة االعتماد

 .4794العدد 27/12/1440 في جريدة أم القرى نشر حالة النشر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه27/12/1440

وائح وأنظمة اإلتفاقية متعددة األطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن ل -15
 .األنشطة االقتصادية في الدول

 الملكي. الديوان اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 .هـ1440-9-25( وتاريخ 113ملكي رقم )م/ مرسوم

 .ه1440-9-23( وتاريخ 549رقم ) مجلس الوزراء قرار

 .4794العدد  27/12/1440في جريدة أم القرى  نشر حالة النشر

 

 ه28/12/1440

 .وائح وأنظمة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الغذائية المعتمدةل -16

 الهيئة العامة للغذاء والدواء. جهة اإلصدار

 هـ.1440-09-10تاريخ (  1440-18-7-4قرار رقم ) االعتمادأداة 

 .4794العدد  28/12/1440في جريدة أم القرى  نشر حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1566492853163378500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566492853163378500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566492853163378500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1566492853163378500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022818194352300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022818194352300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022825664352800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022825664352800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022797284351300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022797284351300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022791274350800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022791274350800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022808534351800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567022808534351800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567023117444354000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567023117444354000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567023117444354000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1567023117444354000/
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 ه6/12/1440

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة -1
 المدرجة.

 مجلس هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 ـه1440-9-15( وتاريخ 2019-57-3قرار رقم ) أداة االعتماد

 4791ه العدد 6/12/1440نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 

 ه6/12/1440

 .الئحة حوكمة الشركات-2

 مجلس هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 ه1440-9-15وتاريخ  2019-57-3قرار رقم  أداة االعتماد

 4791ه العدد 6/12/1440نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 

 ه6/12/1440

الدليل االسترشادي للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة  -3
 .بشركات المساهمة المدرجة

 مجلس هيئة السوق المالية اإلصدار جهة

 ه1440-9-15وتاريخ  2019-57-3قرار رقم  أداة االعتماد

 4791ه العدد 6/12/1440أم القرى  في جريدةنشر  حالة النشر

 

 ه15/12/1440

تحويل )اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية( إلى مركز باسم )المركز الوطني لتعزيز الصحة -4
 النفسية(.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1440-11-8( وتاريخ 6968)قرار رقم  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ.17/12/1440تاريخ  7854/ت/13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37275  

 4792ه العدد 15/12/1440نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

  

https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209647720134200
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209647720134200
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209647720134200
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209647720134200
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209653160135000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209653160135000/
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https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209658610135800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209658610135800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209658610135800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209658610135800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209658610135800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565209658610135800/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37275
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37275
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https://www.uqn.gov.sa/articles/1565834046252185300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565834046252185300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1565834046252185300/
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 اإلصدارات السابقة 

 

 السنة الشهر رقم اإلصدار 

 ه1440 شوال  -رمضان –شعبان    اإلصدار األول

 ه1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
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