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

مستجدات األنظمة هم الشهري أل نطرح بين يدّي القارئ الكريم التقرير

واللوائح والقرارات والتعاميم لشهر محرم عام ألف وأربع مائة وواحد وأربعين للهجرة ، 

وذلك حرصًا من مركز البحوث على العمل والنهوض بكل ما يخدم المرافق العدلية 

وتطويرها ويساهم في قيامها بمهماتها بكفاءة وجودة، وكذلك ما يخدم الجهات 

عليه تغيير من  أوكذلك ما طر ،الشهرثية، فيرصد التقرير كل ما استجد في هذا البح

أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات وتعاميم، مستقين ذلك من المصادر الوطنية التي 

ُتعنى بنشر المستجدات في هذا األمر وهي: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، 

 التعاميم الصادرة من وزارة العدل. وكالة األنباء السعودية، جريدة أم القرى،

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام وهي: 

 .أوال: األنظمة واالتفاقيات

 .ثانيا: اللوائح والتنظيمات

 .ثالثا: األوامر والتعليمات

 .رابعا: تعاميم وزارة العدل

 .خامسا: ما نشر في جريدة أم القرى

 .سادسا: األنظمة التي دخلت حيز النفاذ

ل قسم على عدة مواد ورتبت هذه المواد ترتيبًا زمنيًا األقدم وقد احتوى ك

على  االعتماد وحالة النشر حتى ُيسهل فاألحدث، وقد تم دمج رابط أصل الوثيقة بأداة

القارئ الوصول إلى أصل الوثيقة، ويطمح مركز البحوث أن يحقق التقرير الهدف الذي 

لبحثية بما يساهم في تطويرها وضع ألجله وهو خدمة المرافق العدلية والجهات ا

 وقيامها بمهماتها.

 والله يحفظكم ويرعاكم. 

 مدير عام مركز البحوث

 د.بشار بن عمر المفدى
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى ذاألنظمة التي دخلت حيز النفا

صفر محرم ذي الحجة ذي القعدة شوال رمضان شعبان

 

 

 تقرير الشهر الحالي (1)

 

 واألشهر السابقة مقارنة بين تقرير الشهر الحالي (2)

 

10

6

4

26

33

4
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تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى األنظمة التي دخلت حيز النفاذ
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 ه1/2/1441

ع المعاشات لنظام التأمينات تعديل بعض مواد الئحتّي التسجيل واالشتراكات وتعويضات فر -1

 .االجتماعية

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
تأمينات( وتاريخ  /214قـرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )

 هـ1/2/1441

 4802هـ العدد 24/2/1441نشر في أم القرى حالة النشر

 

 ه2/2/1441

( من المادة الخامسة )المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة األنشطة 1تعديل نص الفقرة )أ/ -2

 ه.1421الخاضعة للنظام( من نظام المطبوعات والنشر

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه.2/2/1441( تاريخ18مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ2/2/1441( تاريخ 104قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 ه.11/2/1441تاريخ 7894ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37318 

 4800العدد  ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه2/2/1441

 .تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ2/2/1441( تاريخ 97قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه.11/2/1441تاريخ 7893ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37317 

 4800العدد  ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828927168524900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828927168524900/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kSwrrYHyoHo3s%2B7i00M%2Fug%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570645311125160600/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37318
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570645316005161600/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37317
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
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 ه2/2/1441

ب( من البند )أواًل( /7حذف قائمـة الخـدمات الخـاضعة لنظام المطبـوعات والنشـر في الفقرة ) -4

 .من قرار المجلس االقتصادي األعلى

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ2/2/1441يخ تار( 105قرار رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه.11/2/1441تاريخ 7895ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37319 

 4800العدد ه 12/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه2/2/1441

( من المادة )الثامنة( من الئحة المحافظة على الذوق العام 1الموافقة على تعديل الفقرة ) -5

 .هـ1440-8-4( وتاريخ 444الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه.2/2/1441( تاريخ95مرسوم ملكي رقم)

 هـ2/2/1441( تاريخ 95قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 ه10/2/1441تاريخ 7890ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37314 

 4800ه العدد12/2/1441 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 ه9/2/1441

 .هـ1441نظام االمتياز التجاري لعام  -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ9/2/1441تاريخ ( 22ي رقم )م/مرسوم ملك

 هـ9/2/1441تاريخ ( 122قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 ه.17/2/1441 تاريخ 7900ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37324 

 4802هـ العدد 24/2/1441 نشر في أم القرى حالة النشر

 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570645928775170300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37319
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LDVhUzqhMGWPfmihborHvw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570645933545170800/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37314
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37314
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828971398529400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828975148529900/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37324
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828967118528900/
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 ه9/2/1441

 .تعديالت على نظام الرهن التجاري -7

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه.9/2/1441 ( تاريخ19)م/مرسوم ملكي رقم

      هـ9/2/1441تاريخ ( 123م )قرار مجلس الوزراء رق

 تعميم وزارة العدل
 ه11/2/1441 تاريخ 7891ت//13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37315 

 4800ه العدد10/2/1441نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

  ه9/2/1441

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية  -8

 .ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه9/2/1441تاريخ ( 21مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ9/2/1441تاريخ ( 119قرار مجلس الوزراء رقم )

 4802هـ العدد 24/2/1441نشر في أم القرى  حالة النشر

 

 ه9/2/1441

ون في مجال الخـدمات البيطريـة بـين حكومـة المملكـة العربيـة الموافقة على اتفاقية تعا -9

 .السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ9/2/1441تاريخ ( 20مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ9/2/1441تاريخ ( 116قرار مجلس الوزراء رقم )

 4802هـ العدد 24/2/1441نشر في أم القرى حالة النشر

 

 ه9/2/1441

شغيل شبكات نقل عام بالحافالت كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة الموافقة على ت -10

 .ومحافظاتها

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ9/2/1441( وتاريخ 125قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 4802هـالعدد 24/2/1441ىنشر في أم القر حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=cUJW%2BBTZU3LZcinXmKLeQQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570621466814909000/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37315
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570621470834909500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828943658526400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828931468525400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828956818527900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828960548528400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828952358527400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828947678526900/
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 هـ12/2/1441

 .ضوابط إعانة صغار ُمربي الماشية -1

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 - أداة االعتماد

 4800العدد  ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه16/2/1441

تعديل البندين )أواًل وثانيًا( من تنظيم تخطيط األراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية  -2

والواقعة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز والواقعة ضمن امتيازات 

 .هـ1428ومحجوزات ورخص التعدين لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه.16/2/1441( تاريخ138)قرار مجلس الوزراء رقم اة االعتمادأد

 تعميم وزارة العدل
 ه23/2/1441 تاريخ 7904ت//13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37329 

 

 ه16/2/1441

قد عمل على البرنامج تعديالت على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج ع -3

 .هـ1440لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه.16/2/1441( تاريخ140)قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 

 ه16/2/1441

 ( من المادة السابعة من قواعد ممارسة مهمات وظائف وكالء الوزارات3تعديل الفقرة ) -4

 .هـ1439والوكالء المساعدين لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه.16/2/1441( تاريخ140)قرار مجلس الوزراء رقم ة االعتمادأدا

 
 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570643041025137200/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=IWHdmuTSS4odq668Ngd1bg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37329
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=n5%2F7Js91GX6ZgyFvP4cVVA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YX%2BDRTTSIlXpbDlunHCGGw%3D%3D
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 ه16/2/1441

 .هـ1441تنظيم المركز الوطني إلدارة الدين لعام  -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه.16/2/1441( تاريخ139)قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه.25/2/1441تاريخ 7906ت//13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37332 

 

هـ24/2/1441  

معالجة ظاهرة فقدان أصول مستندات الصرف النظامية من قبل بعض الجهات الحكومية  -6
 .والمؤسسات والشركات المتعاقد معها

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

4802هـ  العدد 24/2/1441نشر في أم القرى أداة االعتماد  

 تعميم وزارة العدل
ه.7/2/1441تاريخ  7880ت//13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=5sD%2FpOFR0Yk%2FWWEZubF%2FSQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37332
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571832219878598400/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37304
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 ه1/2/1441

 .وزارات واألجهزة الحكومية األخرىإلغاء الوظائف الشاغرة برتبتي ) فريق أول ، فريق ( في ال -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه.1/2/1441( تاريخ 43رقم )أ/مرسوم ملكي  أداة االعتماد

 

 ه2/2/144

ــواع النشــاط المســتثنى مــن االســتثمار /7حــذف  الفقــرة ) -2 ب( مــن البنــد أواًل مــن قائمــة أن

 ه.1428األجنبي

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه.2/2/144( تاريخ105قرار مجلس الوزراء رقم) أداة االعتماد

 

 ه9/2/1441

اد التصنيف السعودي الموحد إضافة ممثل من وزارة المالية إلى الفريق الفني المعني بإعد -3

 .للمهن

 مجلس الوزراء. جهة اإلصدار

 ه.9/2/1441( تاريخ124)قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 

 ه9/2/1441

 .لى لشبكات النقل العام بالحافالتتشغيل المرحلة األو -4

 مجلس الوزراء. جهة اإلصدار

 ه.9/2/1441( تاريخ125)قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 

 

 

 

 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=852UQZOET3pIXySQBr5hOQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8XVwbKWLx5RAAcjs81YbMw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=S2tlFJaik%2FgI59%2BqlJCmXg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WXCOBa3A4gAEK3AHwO0L4w%3D%3D
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 ه7/2/1441

التنسيق مع برنامج تنمية القدرات البشرية عند قيام الجهات الحكومية بإعداد برنامج تعميم/  -1
 تدريب لبناء القدرات الوطنية المتخصصة...إلخ.

 وزارة العدل جهة اإلصدار       

 ه.7/2/1441تاريخ  7882ت//13تعميم إداري رقم  دأداة االعتما

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37306 رابط التعميم

 

 ه7/2/1441

 .إنشاء صندوق باسم "صندوق التنمية السياحي" تعميم/ -2

 زارة العدلو جهة اإلصدار

 ه7/2/1441تاريخ 7883ت//13تعميم إداري رقم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37307 رابط التعميم

 

 ه7/2/1441

يق األحكام النظامية ذوات التأكيد على مالك أو مشغلي المجمعات السكنية بتطبتعميم/  -3

 الصلة.

 عدلوزارة ال جهة اإلصدار

 ه7/2/1441تاريخ 7886ت//13تعميم إداري رقم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37310 رابط التعميم

 

 ه7/2/1441

عمل ألموال وتمويل اإلرهاب وخطة الاألهداف االستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل ا تعميم/ -4

 الوطنية لتحقيق تلك األهداف.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه7/2/1441تاريخ 7887ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37311 رابط التعميم

 
 

 
 
 
 
 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37306
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37310
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37311
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 ه8/2/1441

 .لمحاكمدمج اتعميم/  -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه.8/2/1441تاريخ  7889ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37313 رابط التعميم

  

 ه14/2/1441

 مج والحمالت اإلعالمية التوعوية.باستخدام لغة اإلشارة في كافة البراتعميم/  -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه.14/2/1441تاريخ  7896ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37320 

 

 

 ه16/2/1441

تعديل استعماالت األراضي الزراعية وتعديل المساحات التي تختلف فيها الصكوك عن تعميم/  -7

 الطرق الزراعية في تلك المخططات.لشوارع والطبيعة، ومعالجة ا

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه.16/2/1441تاريخ 7897ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37321 رابط التعميم

 

 ه16/2/1441

توجيه الجهات التي نزعت أو ستنزع عقارات أحد المشمولين بنظام الهيئة العامة للوالية تعميم/  -8

وعدم  على أموال القاصرين ومن في حكمهم للمنفعة العامة بتسليم تعويضاتها إلى الهيئة

 مطالبتها بإخراج صكوك لها.

 زارة العدلو جهة اإلصدار

 ه.16/2/1441تاريخ  7898ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37322 رابط التعميم

 

 ه18/2/1441

 الطاقة والمياه.حكومية من قطاعي إلغاء البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز التعميم/  -9

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه.18/2/1441تاريخ 7902ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37327 رابط التعميم

 

 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37313
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37313
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37320
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37321
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37322
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37327


  
 
 
 

[14] 
 

 ه21/2/1441

 عام والغرامات المحددة لكل منها.جدول تصنيف مخالفات الئحة الذوق ال /تعميم -10

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه.21/2/1441تاريخ 7903ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37328 رابط التعميم

 

 ه25/2/1441

 .ه17/8/1432بتاريخ  5566( من األمر رقم 2( و)1إلغاء الفقرتين ) تعميم/ -11

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه.25/2/1441تاريخ 7905ت//13تعميم إداري رقم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37331 رابط التعميم

 

 ـه29/2/1441

 .قرارات معالي وزير العدل بتكليف مسؤولين بالوزارةتعميم/ -12

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ29/2/1441تاريخ  7907ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37333 رابط التعميم

 

 هـ29/2/1441

متحدث الرسمي كليف فضيلة الشيخ/ محمد بن سليمان المطلق بالقيام بمهام العميم/تت -13
 .للوزارة

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ29/2/1441تاريخ 7908ت/ /13تعميم إداري  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37334 رابط التعميم

 

 هـ29/2/1441

 .قرارات معالي وزير العدل بتشكيل لجان بالوزارةعميم/ ت -14

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ29/2/1441تاريخ 7909ت/ /13تعميم إداري  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37335 رابط التعميم
 

 

 

 

 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37328
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37331
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37331
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37333
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37334
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37335
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37335
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 ه5/2/1441

 الالئحة المنظمة لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه. -1

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
تاريخ ( 2-2019-4-24قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هـ.9/1/1441

 4799ه العدد 1441 /2 /5نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه5/2/1441

 السيارات وسحب المركبات.الالئحة المنظمة لنشاط نقل  -2

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
تاريخ ( 2/ 2019-4-25لعامة للنقل رقم )قرار مجلس إدارة الهيئة ا

 .هـ9/1/1441

 4799ه العدد 1441 /2 /5نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه5/2/1441

 .الئحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية -3

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
تاريخ ( 2-2019-4-26العامة للنقل رقم )قرار مجلس إدارة الهيئة 

 هـ9/1/1441

 4799ه العدد 1441 /2 /5نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه5/2/1441

 الالئحة المنظمة للجنة النظر فـي االعتراضات على مخالفات النقل البحري -4

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
تاريخ ( 2/ 2019-4-27مجلـس إدارة الهيـئـة الـعـامـة للنقـل رقـم )

 هـ.9/1/1441

 4799ه العدد 1441 /2 /5نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062253703652700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062253703652700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062253703652700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062257103653200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062257103653200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062425803654700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062425803654700/
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 ه5/2/1441

 .تعديل نظام المالبس والتجهيزات العسكرية الفردية -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/1/1441تاريخ ( 47قرار رقم ) أداة االعتماد

 4799ه العدد 5/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه5/2/1441

 .تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/1/1441تاريخ ( 15مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ18/1/1441تاريخ ( 49قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 4799ه العدد 1441 /2 /5نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه5/2/1441

 .اليةتعديل نظام السوق الم -7

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/1/1441تاريخ ( 16مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ18/1/1441تاريخ ( 52لوزراء رقم )قرار مجلس ا

 4799ه العدد 1441 /2 /5نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه5/2/1441

 إجراء تعديالت على )الئحة مرافق اإليواء السياحي(. -8

 الوطني الهيئة العامة للسياحة والتراث جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
حة والتراث الوطني رقم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للسيا

 هـ16/1/1441تاريخ ( 41ت//2)

 4799ه العدد 5/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570061308553633500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570061210023632700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570061129863631900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570061494783641100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570061438163638300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570061661303643800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570061762193645600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570061762193645600/
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 ه12/2/1441

د المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة القواع -9

 .ادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةالص

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 هـ 15/7/1436ريخ تا (2015-42-1 )رقمقرار  أداة االعتماد

 4800العدد  ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 

 ه12/2/1441

 .م2019-6-17هـ الموافق 1440-10-14( وتاريخ 2019-65-3قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ) -10

 ق الماليةهيئة السو جهة اإلصدار

 هـ 14/10/1440تاريخ ( 2019-65-3السوق المالية رقم ) مجلس هيئة أداة االعتماد

 4800دد الع ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه12/2/1441

 .ه1440-8-2فـي  18844قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم  -11

 وزارة الشؤون البلدية والقروية جهة اإلصدار

 هـ2/8/1440فـي  (18844)قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم  أداة االعتماد

 4800العدد   ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه12/2/1441

 .هـ1440-9-16فـي  22111قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم  -12

 وزارة الشؤون البلدية والقروية جهة اإلصدار

 هـ16/9/1440فـي  (22111)قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم  داة االعتمادأ

 4800العدد   ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه12/2/1441

التعليمات المنظمة لتمّلك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصصًا استراتيجية في الشركات  -13

 .المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

 هـ 14/10/1440تاريخ  2019-65-3قرار رقم  أداة االعتماد

 4800العدد   ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570649114745204200/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570648520885196500/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570646352125175800/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570646663905179100/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570648524535197000/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
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 ه12/2/1441

 إنشاء برنامج باسم )برنامج اإلعانات الزراعية( لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة -14

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ4/1/1441( وتاريخ 12قرار رقم )  االعتماد أداة

 4800العدد   ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 ه12/2/1441رح

 .الئحة رسوم تقديم منتجات التبغ -15

 لبلدية والقرويةوزارة الشؤون ا جهة اإلصدار

 هـ 5/1/1441تاريخ  (4100002706)قرار رقم  أداة االعتماد

 4800العدد ه 12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه12/2/1441

 .ياحةالموافقة على الئحة تأشيرة زيارة لغرض الس -16

 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
ة والتراث الوطني رقم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للسياح 

 هـ24/1/1441تاريخ ( 41ت//3)

 4800العدد  12/2/1441نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 ه12/2/1441

تفويض وزير اإلعالم رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء السعودية أو )من ينيبه( بالتباحث مع  -17

خبـار بـين وكالـة األنبـاء الجانب اإلماراتي فـي شـأن مشـروع مـذكرة تفـاهم للتعـاون وتبـادل األ

 .السعودية ووكالة األنباء اإلماراتية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/1/1441تاريخ ( 68) قرار رقم أداة االعتماد

 4800هـ العدد 12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570642676455131400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570739219185402000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570647003675184000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570647003675184000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570647007285184500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570638104925003100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570638108505003600/
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 ه12/2/1441

تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة )ب( من المادة )السابعة( من نظام ضريبة  -18
 .الدخل

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ18/1/1441تاريخ ( 13مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ18/1/1441( وتاريخ 54قرار رقم )

 4800العدد  ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 ه12/2/1441

 .نقل اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة -19

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/1/1441تاريخ ( 51م )قرار رق أداة االعتماد

 4800العدد ه 12/2/1441 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 

 ه12/2/1441

 تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين -20

 .البند )ثانيًا( أ( من-2أ( و)-1)

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/1/1441تاريخ ( 74قرار رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه8/2/1441تاريخ 7888ت//13ي رقم تعميم إدار

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37312 

 4800العدد ه 12/2/1441 نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه12/2/1441

 .سياحة الوطنيةالموافقة على االستراتيجية العامة لتنمية ال -21

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/1/1441تاريخ ( 82قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه7/2/1441تاريخ 7885ت//13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37309 

 4800العدد ه 12/2/1441 نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570638101565002600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570638097445002100/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570642672545130900/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570641289675099500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37312
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570641293515100000/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
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 ه12/2/1441

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع  -22

 . التهرب الضريبي

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ19/1/1441تاريخ ( 14مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ18/1/1441( وتاريخ 43قرار رقم ) 

 بروتوكول توقيع االتفاقية 

 تعميم وزارة العدل
 ه11/2/1441تاريخ 7892ت//13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37316 

 4800العدد  ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه12/2/1441

 .الموافقة على نظام الشركات المهنية -23

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 تمادأداة االع
 هـ.26/1/1441( وتاريخ 17مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ25/1/1441( وتاريخ 77قرار رقم )

 تعميم وزارة العدل
 ه.7/2/1441تاريخ 7884ت//13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37308 

 4800العدد  ه12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه19/2/1441

تعديل المواد )الخامسة، والثامنة، والتاسعة والعشرون( من الالئحة التنفيذية لنظام وثائق  -24

 .السفر

 وزارة الداخلية جهة اإلصدار

 هـ25/1/1441تاريخ ( 862) رقم قرار وزير الداخلية أداة االعتماد

 4801العدد   هـ19/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570643824725142600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570643821855142100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570645079705156100/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37316
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570739488425407400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570641298615101000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570641295895100500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37308
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570642146385124400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571245898847110600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571245909997111100/
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 ه19/2/1441

 .تعديل الالئحة التنفيذية لنظام وثائق السفر -25

 وزارة الداخلية جهة اإلصدار

 هـ7/12/1440تاريخ  (9336)قرار وزير الداخلية رقم  العتمادأداة ا

 4801العدد  ه19/2/1441نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

 

 ه19/2/1441

 .الموافقة على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب -26

 مجلس الوزراء صدارجهة اإل

 هـ18/1/1441تاريخ  (50قرار رقم ) أداة االعتماد

 4801د العد هـ19/2/1441 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 

 ه  24/2/1441

( مواصفة قياسية سعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة 40اعتماد تحديث عدد ) -27

 .م2019-08-29هـ، الموافق 1440-12-28( المنعقد بتاريخ 172رقم )

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

  هـ17/6/1431تاريخ  (216)قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 4802العدد   ه24/2/1441 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 ه  24/2/1441

في اجتماع مجلس اعتماد المواصفات القياسية السعودية االختيارية / اإللزامية المعتمدة  -28

 .م2019-08-29هـ، الموافق 1440-12-28( المنعقد بتاريخ 172إدارة الهيئة رقم )

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ1431-6-17تاريخ  (216)قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 4802العدد    ه24/2/1441نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 ه24/2/1441

اعتماد تحديث الئحة إصدار شهادات مطابقة وطنية مناظرة وفق برنامج اختبارات تقويم  -29
المطابقة الصادرة عن اللجنة الدولية الكهرتقنية والتوسع في تقديم خـدمات مـنح شـهادات 

 .لمطابقةا

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 ه17/6/1431تاريخ  (216 )قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 4802العدد   ه24/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1571245892327110100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571245879757109100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571245886307109600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828895208521900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828902168522400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828907268522900/
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   ه24/2/1441

على فئات األجهزة  IECEEالتوسع في اإللزام بشهادة المطابقة الوطنية المناظرة لشهادة  -30

 .الكهربائية

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

  هـ17/6/1431تاريخ  (216)قرار مجلس الوزراء رقم   أداة االعتماد

 4802العدد   ه24/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

   ه24/2/1441

 (Type 5) إلى المستوى الخامس (Type 3) رفع إجراء تقويم المطابقة من المستوى الثالث -31

لعالمات المعترف بها في المملكة( لعدد )اإللزام بعالمة الجودة السعودية أو ما يكافؤها من ا

 .من المنتجات المشمولة في اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ17/6/1431تاريخ  (216)لس الوزراء رقم قرار مج أداة االعتماد

 4802العدد   ه24/2/1441نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 
 

 ه  24/2/1441

( المنعقد 172قائمة باللوائح الفنية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ) -32

 .م2019-08-29هـ الموافق 1440-12-28بتاريخ 

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ارجهة اإلصد

 هـ17/6/1431تاريخ  (216)قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 4802ه العدد 24/2/1441نشر في أم القرى  حالة النشر

 

 ه  24/2/1441

عالي وزير اإلعالم ) أو من ينيبه ( بالتباحث مع الجانب األوكراني في شأن مشروع تفويض م -33

 .انيا للتعاون في المجال اإلعالميمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوكر

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/1/1441( تاريخ 45قرار رقم ) أداة االعتماد

 4802هـ العدد 24/2/1441نشر في أم القرى حالة النشر

 

 

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828911088523400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828916008523900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828920608524400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828982548530900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828978728530400/
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 .وأنظمة نظام التجارة اإللكترونيةلوائح  -1 ه21/11/1440

 4789العدد  ه21/11/1440م القرىنشر في جريدة أ حالة النشر

 

 ه12/2/1441

 .الئحة رسوم تقديم منتجات التبغ -2

 وزارة الشؤون البلدية والقروية جهة اإلصدار

 هـ 5/1/1441تاريخ (  4100002706)قرار رقم  أداة االعتماد

 4800العدد  12/2/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه12/2/1441

يجية في الشركات التعليمات المنظمة لتمّلك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصصاً استرات -3

 .المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 م17/6/2019هـ الموافق 14/10/1440تاريخ ( 2019-65-3)قرار رقم  أداة االعتماد

 4800العدد  12/2/1441جريدة أم القرى  نشر في حالة النشر

 

 ه12/2/1441

 .الموافقة على الئحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة -4

 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم  

 هـ24/1/1441( تاريخ 41ت//3)

 4800العدد 12/2/1441 نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1564007127187079400
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570739219185402000/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570648524535197000/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/editions/4800
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570647003675184000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570647003675184000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570647007285184500/
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 رات السابقةاإلصدا

 

 

 السنة الشهر رقم اإلصدار 

 ه1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 ه1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 ه1440 ذي الحجة اإلصدار الثالث

 ه1441 محرم اإلصدار الرابع

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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 لمملكة العربية السعودية، الرياضا

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


