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الحمد لله رب العالمين والصاة والســـام على أشـــرف األنبياء والمرســـلين، 
وبعد:

 يســـعى مركـــز البحـــوث للنهـــوض بكل ما يخـــدم المظلـــة العدلية، ويســـاهم في 
تطويرهـــا، وقيامهـــا بمهامهـــا بكفـــاءة وجـــودة، ومن ذلك ما ســـاهم بـــه المركز في 
هـــذا المشـــروع” التقريـــر الشـــهري ألهـــم مســـتجدات األنظمـــة واللوائـــح والقـــرارات 
والتعاميـــم” الذي يهتم بجمـــع وترتيب ومتابعة ألهم مســـتجدات األنظمة واللوائح 

واألوامـــر والقـــرارات والتعاميم.

وذلـــك حرصـــًا مـــن المركز علـــى تزويـــد أصحـــاب الفضيلة القضـــاة، وكّتـــاب العدل، 
والمحاميـــن، والمهتمين بأهم ما يِجدُّ في الســـاحة التنظيمية مـــن األنظمة واللوائح 

واألوامـــر والقـــرارات والتعاميم، وتســـهيل الرجوع لها واالســـتفادة منها.

وقـــد ارتكـــز هـــذا التقرير على المصـــادر الوطنيـــة؛ وهـــي: المركز الوطنـــي للوثائق 
والمحفوظـــات، ووكالـــة األنبـــاء الســـعودية، وجريـــدة أم القـــرى، والتعاميـــم الصادرة 

مـــن وزارة العدل.

وتضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

أواًل: األنظمة واالتفاقيات.

ثانيًا: اللوائح والتنظيمات.

ثالثًا: األوامر والتعليمات.

رابعًا: تعاميم وزارة العدل.

خامسًا: ما نشر في جريدة أم القرى.

سادسًا: األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ.

ويتطلـــع مركـــز البحـــوث مـــن هـــذا التقريـــر أن يحقـــق الهـــدف المنشـــود مـــن هذا 
المشروع.

وفـــي الختام، أشـــكر معالـــي الوزير ومعالي نائـــب الوزير على دعمهمـــا المتواصل 
لمركـــز البحـــوث وإلنجـــاح هذا المشـــروع، كما أشـــكر فضيلة الدكتور أحمـــد بن محمد 
الجوير مســـاعد مدير مركز البحوث على الجهود التي بذلها في إدارة هذا المشـــروع، 
وال أنســـى شـــكر فريق العمل المميز الذين عملوا بجد وإتقان إلتمام هذا المشـــروع 

علـــى أكمل وجه.

ويســـعد مركـــز البحوث اســـتقبال مالحظاتكـــم ومقترحاتكم حول هذه المشـــروع 
علـــى البريـــد  RC@moj.gov.sa، وصلـــى اللـــه وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آله 

أجمعين. وصحبـــه 

مدير عام مركز البحوث

د. بشار بن عمر المفدى
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تقرير الشهر الحالي

مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة

إحصائية التقرير
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األنظمة واالتفاقيات
أواًل:
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الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/21( وتاريخ 1444/2/4هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )87( وتاريخ 1444/2/3هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8877( وتاريخ 1444/2/9هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )9(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/26( وتاريخ 1444/2/4هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )95( وتاريخ 1444/2/3هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )12(حالة النشر

األنظمة واالتفاقيات

الموافقة على االتفاقية العربية
لمنع ومكافحة االستنساخ البشري

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد في المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 

الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

1444/2/4هـ

1444/2/4هـ

01

02

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/27( وتاريخ 1444/2/4هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )100( وتاريخ 1444/2/3هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8876( وتاريخ 1444/2/9هـ 

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )14(حالة النشر

إضافة مادة ترتيبها )56 مكرر(
1444/2/4هـإلى نظام االستثمار التعديني

03

https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=fdH0YMP4B393jvdXjF4URw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=fdH0YMP4B393jvdXjF4URw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17347
https://uqn.gov.sa/?p=17347
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17360
https://uqn.gov.sa/?p=17360
https://uqn.gov.sa/?p=17358
https://uqn.gov.sa/?p=17358
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BgLhBaSrbin1e6c064Pp1g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BgLhBaSrbin1e6c064Pp1g%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17372
https://uqn.gov.sa/?p=17372
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
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األنظمة واالتفاقيات

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/20( وتاريخ 1444/2/4هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )86( وتاريخ 1444/2/3هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )15(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/23( وتاريخ 1444/2/4هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )92( وتاريخ 1444/2/3هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )17(حالة النشر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والمغرب 
في مجال الطاقة المتجددة

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن إنشاء 
المنظمة الدولية للمساعدات الماحية البحرية

1444/2/4هـ

1444/2/4هـ

04

05

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/24( وتاريخ 1444/2/4هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )93( وتاريخ 1444/2/3هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )21(حالة النشر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الكويت 
1444/2/4هـبشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

06

https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=zxM46%2FRaZdnoLhc67%2ByeSA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=zxM46%2FRaZdnoLhc67%2ByeSA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17378
https://uqn.gov.sa/?p=17378
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=VuLdtAyIo4VQ79XyQKME8g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=VuLdtAyIo4VQ79XyQKME8g%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17398
https://uqn.gov.sa/?p=17398
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17410
https://uqn.gov.sa/?p=17410
https://uqn.gov.sa/?p=17408
https://uqn.gov.sa/?p=17408
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
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األنظمة واالتفاقيات

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/22( وتاريخ 1444/2/4هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )90( وتاريخ 1444/2/3هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )22(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/25( وتاريخ 1444/2/4هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )94( وتاريخ 1444/2/3هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )16(حالة النشر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي السياحة 
في المملكة وجامايكا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والبحرين 
في مجال منع الفساد ومكافحته

1444/2/4هـ

1444/2/4هـ

07

08

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أمر ملكي رقم )9589( وتاريخ 1444/2/9هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8886( وتاريخ 1444/2/22هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )6(حالة النشر

1444/2/9هـالموافقة على النظام األساس لجامعة الملك سعود

09

https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=H13BjpfT0nDvbRbiTaaibg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=H13BjpfT0nDvbRbiTaaibg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17417
https://uqn.gov.sa/?p=17417
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17390
https://uqn.gov.sa/?p=17390
https://uqn.gov.sa/?p=17388
https://uqn.gov.sa/?p=17388
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SwE5E2j2%2BRvnN9MG4s2enw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SwE5E2j2%2BRvnN9MG4s2enw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
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األنظمة واالتفاقيات

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/28( وتاريخ 1444/2/11هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )107( وتاريخ 1444/2/10هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/20هـ العدد )4948( الصفحة )6(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/29( وتاريخ 1444/2/11هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )108( وتاريخ 1444/2/10هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/20هـ العدد )4948( الصفحة )13(حالة النشر

الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا 
في مجال خدمات النقل الجوي

موافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق 
اإلنسان في المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق 

اإلنسان لمنظمة التعاون اإلسامي

1444/2/11هـ

1444/2/11هـ

10

11

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/31( وتاريخ 1444/2/18هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )128( وتاريخ 1444/2/17هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8890( وتاريخ 1444/2/24هـ 

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/27هـ العدد )4949( الصفحة )5(حالة النشر

تعديل المادة )83( من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله 
1444/2/18هـلعام 1439هـ

12

https://uqn.gov.sa/?p=17521
https://uqn.gov.sa/?p=17521
https://uqn.gov.sa/?p=17520
https://uqn.gov.sa/?p=17520
https://uqn.gov.sa/?p=17626
https://uqn.gov.sa/?p=17626
https://uqn.gov.sa/?p=17536
https://uqn.gov.sa/?p=17536
https://uqn.gov.sa/?p=17534
https://uqn.gov.sa/?p=17534
https://uqn.gov.sa/?p=17626
https://uqn.gov.sa/?p=17626
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=54PIj69qeZ0Zg%2Biv9NI3qQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=54PIj69qeZ0Zg%2Biv9NI3qQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17770
https://uqn.gov.sa/?p=17770
https://uqn.gov.sa/?p=17816
https://uqn.gov.sa/?p=17816
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األنظمة واالتفاقيات

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/30( وتاريخ 1444/2/18هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )125( وتاريخ 1444/2/17هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/27هـ العدد )4949( الصفحة )5(حالة النشر

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8894( وتاريخ 1444/3/02هـ 

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

قرار مجلس الوزراء رقم )150( وتاريخ 1444/2/24هـأداة االعتماد

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )151( وتاريخ 1444/2/24هـأداة االعتماد

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة 
ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا.

تعديل المادة )6( )الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة( من 
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1428هـ 

تعديل الفقرة )أ( من المادة )16( من النظام الصحي لعام 
1423هـ

1444/2/18هـ

1444/2/24هـ

1444/2/24هـ

13

15

14

https://uqn.gov.sa/?p=17776
https://uqn.gov.sa/?p=17776
https://uqn.gov.sa/?p=17774
https://uqn.gov.sa/?p=17774
https://uqn.gov.sa/?p=17816
https://uqn.gov.sa/?p=17816
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=O3rebdoqNy1WX9o15%2BesAQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=O3rebdoqNy1WX9o15%2BesAQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lfPhvKwcMeOdulM5FvcSyg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lfPhvKwcMeOdulM5FvcSyg%3D%3D
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اللوائح والتنظيمات
ثانًيا:
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اللوائح والتنظيمات

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )96( وتاريخ 1444/2/3هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )13(حالة النشر

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )114( وتاريخ 1444/2/10هـأداة االعتماد

تعديل اسم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية ليكون 
البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.

تعديل البند )أواًل( من التعليمات واألسس الخاصة بإنشاء 
أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية لعام 1419ه

1444/2/3هـ

1444/2/10هـ

01

02

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )111( وتاريخ 1444/2/10هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8880( وتاريخ 1444/2/16هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/20هـ العدد )4948( الصفحة )12(حالة النشر

الموافقة على الائحة التنظيمية للجان إصاح ذات البين في 
1444/2/10هـإمارات المناطق

03

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8xLlnhCvHgWO8nu4G7zrHw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8xLlnhCvHgWO8nu4G7zrHw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Y7eXDzSX3pn3dLaghkVOtw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Y7eXDzSX3pn3dLaghkVOtw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8knVvjVPLa2PWuQNs48jGw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8knVvjVPLa2PWuQNs48jGw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17626
https://uqn.gov.sa/?p=17626
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اللوائح والتنظيمات

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

أمر سامي رقم )10399( وتاريخ 1444/2/12هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8887( وتاريخ 1444/2/22هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )145( وتاريخ 1444/2/24هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8892( وتاريخ 1444/3/1هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

التنظيم األساس للجنة الدائمة لمكافحة الجوائح واألوبئة 
لعام 1444هـ

تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة
إلى هيئة باسم هيئة تطوير محافظة جدة

1444/2/12هـ

1444/2/24هـ

04

05

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FayPQC9PNE36onFvrpDjYA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FayPQC9PNE36onFvrpDjYA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lv9tsEkfpvzYV%2BfLGT6O1Q%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lv9tsEkfpvzYV%2BfLGT6O1Q%3D%3D
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األوامر والتعليمات
ثالًثا:
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األوامر والتعليمات

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

أمر سامي رقم )7727( وتاريخ 1444/2/2هـأداة االعتماد

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )127( وتاريخ 1444/2/17هـأداة االعتماد

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )97( وتاريخ 1444/2/3هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )14(حالة النشر

وزارة البيئة والمياه والزراعةجهة اإلصدار

قرار وزاري رقم )1444/1/48164( وتاريخ 1444/2/16هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/27هـ العدد )4949( الصفحة )27(حالة النشر

الموافقة على الرسوم الدراسية ألبناء الموفدين السعوديين 
للعمل في الخارج والمبتعثين في المدارس األجنبية

ترتيبات تحديد المخالفات المتعلقة بتوفير وسائل الدفع 
اإللكتروني بمنافذ البيع وفق الئحة الجزاءات عن المخالفات 

البلدية لعام 1442هـ

احتساب الرواتب واألجور وجميع المستحقات المالية 
وفًقا للتاريخ الميادي

اعتماد جداول تصنيف المخالفات 
وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة

1444/2/2هـ

1444/2/17هـ

1444/2/3هـ

1444/2/16هـ

01

03

02

04

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=zh8xyGeWyKmavPNNX2iSqg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=zh8xyGeWyKmavPNNX2iSqg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ni8F8wYaxEvAkls1Vn%2FbYw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ni8F8wYaxEvAkls1Vn%2FbYw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oHYKuvkibFuKNPLINFAFVg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oHYKuvkibFuKNPLINFAFVg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17811
https://uqn.gov.sa/?p=17811
https://uqn.gov.sa/?p=17816
https://uqn.gov.sa/?p=17816
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تعاميم وزارة العدل
رابًعا:
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تعاميم وزارة العدل

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8871( وتاريخ1444/2/1هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8879( وتاريخ 1444/2/16هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8874( وتاريخ 1444/2/4هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

المشاركة في جائزة الحوار الوطني بدورتها الثانية.

التأكيد على جميع الجهات الحكومية بأن تنسق مع هيئة التراث 
قبل قيامها بأي عمل أو مشروع باختصاصاتها

التأكيد على جميع الجهات الحكومية التابعة لحكومة المملكة 
عدم إرسال أي دعوة باسمنا أو اسم سموكم إلى رؤساء الدول 
ومن في حكمهم، لحضور المناسبات التي تقيمها تلك الجهات، 

إال من خال وزارة الخارجية.

1444/2/1هـ

1444/2/16هـ

1444/2/4هـ

01

03

02

* الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.
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تعاميم وزارة العدل

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8881( وتاريخ 1444/2/16هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8883( وتاريخ 1444/2/19هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8882( وتاريخ 1444/2/17هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

إنشاء وحدة إدارية بمسمى 
»اإلدارة العامة للحوكمة والمخاطر وااللتزام«

إنشاء إدارة )استمرارية األعمال( ، تتبع اإلدارة العامة للحوكمة 
والمخاطر وااللتزام.

االتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 
المملكة المغربية لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب 

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل قد دخلت حيز النفاذ ابتداًء 
من 1444/1/3هـ

1444/2/16هـ

1444/2/19هـ

1444/2/17هـ

04

06

05

* الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.
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تعاميم وزارة العدل

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8887( وتاريخ 1444/2/22هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8891( وتاريخ 1444/2/24هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

أن تكون اللجنة المشكلة باألمرين الساميين رقم ) 3528٠( 
وتاريخ 1441/6/٧هـ ورقم )3413٠( وتاريخ 1441/6/1هـ لجنة 

دائمة لمكافحة الجوائح واألوبئة.

إغاق المنصة الوطنية الموحدة )مراس( وانتقال خدماتها إلى 
المركز السعودي لألعمال االقتصادية.

1444/2/22هـ

1444/2/17هـ

07

08

* الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.
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مانشر في جريدة أم القرى
خامًسا:
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مانشر في جريدة أم القرى

* يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير.

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/18( وتاريخ 1444/1/26هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )79( وتاريخ 1444/1/25هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8873( وتاريخ 1444/2/4هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )4(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/16( وتاريخ 1444/1/26هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )75( وتاريخ 1444/1/25هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )6(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/17( وتاريخ 1444/1/26هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )76( وتاريخ 1444/1/25هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )9(حالة النشر

الموافقة على نظام السياحة

الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وبنغاديش الشعبية 
حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
في المملكة والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر

1444/2/6هـ

1444/2/6هـ

1444/2/6هـ

01

02

03

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=920wZpuuU19E3vZLSIoVzg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=920wZpuuU19E3vZLSIoVzg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17245
https://uqn.gov.sa/?p=17245
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17262
https://uqn.gov.sa/?p=17262
https://uqn.gov.sa/?p=17242
https://uqn.gov.sa/?p=17242
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17254
https://uqn.gov.sa/?p=17254
https://uqn.gov.sa/?p=17253
https://uqn.gov.sa/?p=17253
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17211
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مانشر في جريدة أم القرى

* يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير.

هيئة الزكاة والضربية والجماركجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )59510( وتاريخ 1443/11/11هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )10(حالة النشر

الهيئة العامة للنقلجهة اإلصدار

قرار وزير النقل رقم )1/43/276( وتاريخ 1443/9/19هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )10(حالة النشر

الهيئة العامة للنقلجهة اإلصدار

قرار وزير النقل رقم )132( وتاريخ 1444/1/26هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )15(حالة النشر

ل الدولة لضريبة االستقطاع المستحقة في البند  استثناء تحمُّ
)ثانًيا( من القرار رقم )2218(

اعتماد الائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

الموافقة على تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل 
النقل العام في المملكة

1444/2/6هـ

1444/2/6هـ

1444/2/6هـ

04

05

06

https://uqn.gov.sa/?p=17261
https://uqn.gov.sa/?p=17261
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17263
https://uqn.gov.sa/?p=17263
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17281
https://uqn.gov.sa/?p=17281
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17211
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مانشر في جريدة أم القرى

* يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير.

الهيئة العامة للعقارجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم )20/1/ت/22( وتاريخ 1444/1/27هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )16(حالة النشر

وزارة البيئة والمياه والزراعةجهة اإلصدار

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )1444/1/14967( وتاريخ 1444/1/15هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )21(حالة النشر

وزارة السياحةجهة اإلصدار

قرار وزير السياحة رقم )7036( وتاريخ 1443/10/29هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )23(حالة النشر

الموافقة على الائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني 
للعقار

اعتماد الائحة التنفيذية لنظام الزراعة 

الموافقة على تعديل الئحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

1444/2/6هـ

1444/2/6هـ

1444/2/13هـ

07

08
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https://uqn.gov.sa/?p=17283
https://uqn.gov.sa/?p=17283
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17320
https://uqn.gov.sa/?p=17320
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17200
https://uqn.gov.sa/?p=17200
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
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مانشر في جريدة أم القرى

* يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير.

الهيئة العامة للنقلجهة اإلصدار

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم )124( وتاريخ 1444/01/24هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )25(حالة النشر

وزارة العدلجهة اإلصدار

قرار وزاري رقم )186( وتاريخ 1444/01/25هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/27هـ العدد )4949( الصفحة )6(حالة النشر

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةجهة اإلصدار

قرار  مجلس إدارة الهيئة رقم )02- 07 /186/ 2022( ورقم )03-07 /186 /2022(  أداة االعتماد
وتاريخ 1 /1443/12هـ 

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/27هـ العدد )4949( الصفحة )10(حالة النشر

اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام 
بالحافات داخل المدن

الموافقة على الائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب 
المحاماة األجنبية

الائحة الفنية لحلي الزينة واإلكسسوارات

1444/2/13هـ

1444/2/27هـ

1444/2/27هـ
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https://uqn.gov.sa/?p=17427
https://uqn.gov.sa/?p=17427
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17787
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مانشر في جريدة أم القرى

* يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةجهة اإلصدار

قرار  مجلس إدارة الهيئة رقم )02- 07 /186/ 2022( ورقم )03-07 /186 /2022(  أداة االعتماد
وتاريخ 1 /1443/12هـ 

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/27هـ العدد )4949( الصفحة )16(حالة النشر

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييسجهة اإلصدار

قرار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم )367( وتاريخ أداة االعتماد
1444/01/25هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/27هـ العدد )4949( الصفحة )24(حالة النشر

الائحة الفنية ألوعية الضغط البسيطة

اعتماد تحديث الائحة الفنية للحواجز األمامية والخلفية 
والجانبية للشاحنات والمقطورات

1444/2/27هـ

1444/2/27هـ
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14

https://uqn.gov.sa/?p=17802
https://uqn.gov.sa/?p=17802
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األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ
سادًسا:
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

الهيئة العامة للنقلجهة اإلصدار

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )1/43/276( وتاريخ 1443/9/19هأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )11(حالة النشر

1444/2/6هتاريخ النفاذ

وزارة النقل والخدمات اللوجستيةجهة اإلصدار

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم )132( وتاريخ 1444/1/26هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )15(حالة النشر

1444/2/6هتاريخ النفاذ

الائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

تعديل سياسة تحديد أجور استخدام 
وسائل النقل العام في المملكة

1444/2/6هـ

1444/2/6هـ

01

02

وزارة السياحةجهة اإلصدار

قرار وزير السياحة رقم )7036( وتاريخ 1443/10/29هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/13هـ العدد )4947( الصفحة )23(حالة النشر

1444/2/13هتاريخ النفاذ

1444/2/13هـتعديل الئحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

03

https://uqn.gov.sa/?p=17267
https://uqn.gov.sa/?p=17267
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

وزارة العدلجهة اإلصدار

قرار وزاري رقم )186( وتاريخ 1444/01/25هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/27هـ العدد )4949( الصفحة )6(حالة النشر

1444/2/27هتاريخ النفاذ

هيئة الزكاة والضريبة والجماركجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم )14-06-22( وتاريخ أداة االعتماد
1444/02/4هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/27هـ العدد )4949( الصفحة )9(حالة النشر

1444/2/27هتاريخ النفاذ

الائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة األجنبية

التعديات الخاصة بالائحة التنفيذية للضريبة االنتقائية 

1444/2/27هـ

1444/2/27هـ

05

06

الهيئة العامة للعقارجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم )20/1/ت/22( وتاريخ 1444/1/27هأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/2/6هـ العدد )4946( الصفحة )16(حالة النشر

1444/2/17هتاريخ النفاذ

الموافقة على الائحة التنفيذية 
1444/2/17هـلنظام التسجيل العيني للعقار

04

https://uqn.gov.sa/?p=17789
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

وزارة البيئة والمياه والزراعةجهة اإلصدار

قرار وزاري رقم )1444/1/48164( وتاريخ 1444/2/16هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 27/ 1444/2هـ العدد )4949( الصفحة )27(حالة النشر

1444/2/27هتاريخ النفاذ

جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة 
1444/2/27هـبنظام الزراعة

07

https://uqn.gov.sa/?p=17813
https://uqn.gov.sa/?p=17813
https://uqn.gov.sa/?p=17816
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اإلصدارات السابقة
لالطالع على اإلصدارات السابقة 
من التقرير الشـــهري لمســـتجدات 
والقـــرارات.  واللوائـــح  األنظمـــة 

https://sjp.moj.gov.sa/MonthlyReport



