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

م مستجدات األنظمة واللوائح التقرير الشهري ألهمركز 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

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

للنهوض بكل ما يخدم المرافق العدلية ويساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها 

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.

 تضمن التقرير ستة أقسام، وهي: وقد

 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 الحالي (1)

 

 ( مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة2)
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 ه10/6/1441

لموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون اإلسالمية بين وزارة الشؤون اإلسالمية ا -1

 .والدعوة واإلرشاد في المملكة والمشيخة اإلسالمية في جمهورية كوسوفا

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه10/6/1441 تاريخ( 393رار مجلس الوزراء رقم )ق

 الئحة

 (4818ه العدد )27/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1582245757009616400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582245762799616900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582245757009616400/
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 ه3/6/1441

( من البند )ثالثا( من التنظيم األساسي للهيئة العامة للتجارة الخارجية لعام 1تعديل الفقرة ) -1
 ه.1440

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه03/6/1441 تاريخ( 380قرار وزاري رقم) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل 
 ه10/6/1441تاريخ   8021ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37459  

 (4818ه، العدد )20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه10/6/1441

 والتراث، واألفالم،  ألدب والنشر والترجمة، والمتاحف،مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئات )ا -2
والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون األدائية، والفنون البصرية، 

 .اء(واألزي

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ10/6/1441 تاريخ( 398رقم )مجلس الوزراء قرار 

 الئحة

 لعدلتعميم وزارة ا
 ه22/6/1441تاريخ   8033ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37471  

 (4818ه، العدد )20/6/1441جريدة أم القرى  نشر في حالة النشر

 

 هـ10/6/1441

( من المادة )الرابعة( من تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 1تعديل الفقرة )   -3

 .األبحاث

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ10/6/1441 تاريخ( 395رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 (4818ه، العدد )20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602783117436100/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37459
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602783117436100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602792547437100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582245347229614500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37471
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602792547437100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602797767437600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602797767437600/
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 ه17/6/1441

 ه .1441ر الصناعي في المملكة لعام برنامج االستمطا -4

 لس الوزراءمج جهة اإلصدار

 ه17/6/1441( تاريخ 411قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 ه19/6/1441

 .إضافة مادة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/6/1441 تاريخ( 7344قرار وزير العدل رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 ه23/6/1441تاريخ   8034ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37472 

 (1419ه، العدد)27/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lh7p5j3i0R0C9%2B0r0RYh7A%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582188940619314400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582188946509314900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582188940619314400/
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 ه3/6/1441

 لخاصة للحد من اآلثار الضارة لمشروبات الطاقة.( من اإلجراءات ا2( و )1الفقرتين ) إلغاء -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه03/6/1441 تاريخ( 376قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه10/6/1441تاريخ   8020ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37458  

 (4818ه، العدد )20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه3/6/1441

ال يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إال بعد موافقة رئيس مجلس   -2

 .الوزراء

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ3/6/1441 تاريخ( 377رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه22/6/1441تاريخ   8030ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37468 

 (4818ه، العدد )20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه10/6/1441

 (485) .رقم( من البند )رابعًا( من قرار مجلس الوزراء 11تعديل الفقرة ) -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه10/6/1441 تاريخ( 396رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه17/6/1441تاريخ   8027ت//13يم إداري رقم تعم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37465 

 (4818ه، العدد)20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602787107436600/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37458
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602787107436600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602811807439100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602811807439100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602802677438100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602802677438100/
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 ه10/6/1441

من القرار الخاص بإعفاء المعوقين من رسوم التأشيرات واإلقامة الخاصة  تعديل البند )ثانيًا( -4

 .بالسائق الخاص والخادم والممرض

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه10/6/1441اريخ ( ت401قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 ه16/6/1441

 .تعليمات وتوجيهات بشأن تقديم حلول علمية لمعالجة التدهور البيئي -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه16/6/1441تاريخ  37262أمر سامي رقم  أداة االعتماد

 

 ه19/6/1441

، وترتبط المؤسسة رئاسة وزير المالية لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية -6

 العامة للتقاعد بمعاليه، ويرأس مجلس إدارتها.

 لكيالديوان الم جهة اإلصدار

 ه19/6/1441( تاريخ 412أمر ملكي رقم )أ  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه24/6/1441تاريخ   8038ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37476  

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XM%2FwenjDGgzocwy8NIv3Aw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=C9KDK9W0%2BqL8lxx3GIPbcQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6d%2BBGVPcIukI6aGM8EismA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LzFTx%2B%2FZ3jasoFY371WWIQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37476
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 ه2/6/1441

 تعميم إداري على كافة الجهات التابعة للوزارة والموثقين. -1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه2/6/1441تاريخ  8002ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37448 رابط التعميم

 

 ه2/6/1441

 الموافقة على نظام العمل التطوعي.تعميم /  -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه2/6/1441تاريخ  8003ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37440 يمرابط التعم

 

 ه2/6/1441

توثيق عقود الزواج لفئة القبائل النازحة ومن في حكمهم دون شروط إحضار جواز سفر تعميم/  -3
ماح بتوثيق زواج المواطنين والمواطنات المتزوجين واالكتفاء ببطاقة سارية المفعول، وكذلك الس

 منهم، وإثبات حالة الوفاة أو الطالق عند تقدمهم للمحاكم المختصة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه2/6/1441تاريخ  8005ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37442 رابط التعميم

 

 ه2/6/1441

 إعادة تشكيل لجنة لفحص العروض في الوزارة.تعميم/  -4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه2/6/1441تاريخ  8006ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37443 رابط التعميم

 *الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37448
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37440
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37442
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 ه2/6/1441

 إعادة تشكيل )لجنة كتاب وكتابات العدل(.تعميم/  -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه2/6/1441تاريخ  8008ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37445 رابط التعميم

 

 ه2/6/1441

 يل لجنة لفحص العروض بالشراء المباشر.تشكتعميم/  -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه2/6/1441تاريخ   8009ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37446 رابط التعميم

 

 ه2/6/1441

 تشكيل لجنة للتأهيل المسبق والالحق في الوزارة.تعميم/  -7

 وزارة العدل هة اإلصدارج

 ه2/6/1441تاريخ   8010ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37447 رابط التعميم

 

 ه4/6/1441

 نماذج اإلقامة المميزة.تعميم/  -8

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه4/6/1441تاريخ   8011ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37449 رابط التعميم

 ه4/6/1441

إحالل عبارة "بإعداد تقرير عن المؤشرات االقتصادية حسب المناطق اإلدارية" محل  تعميم/  -9
 عبارة "بإعداد تقرير الناتج المحلي اإلجمالي حسب المناطق اإلدارية".

 وزارة العدل ارجهة اإلصد

 ه4/6/1441تاريخ   8012ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37450 رابط التعميم
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 ه4/6/1441

ه القاضي بتعديل و إلغاء و إضافة لعدد من اللوائح 4/6/1441في  7207القرار رقم تعميم/  -10
 ذ.التنفيذية لنظام التنفي

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه4/6/1441تاريخ   8013ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37451 رابط التعميم

 

 ه5/6/1441

 ( من نظام الخدمة المدنية.25تعديل المادة )تعميم/  -11

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه5/6/1441تاريخ   8014ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37452 رابط التعميم

 

 ه10/6/1441

 تشكيل لجنة فتح عروض بالوزارة.تعميم/  -12

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه10/6/1441تاريخ   8018ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37456 عميمرابط الت

  

 ه10/6/1441

 األقسام النسائية.تعميم/  -13

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه10/6/1441تاريخ   8019ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37457 رابط التعميم

 

 ه10/6/1441

نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لألغراض السكنية تعميم/  -14
 والتجارية إلى وزارة الطاقة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه10/6/1441تاريخ   8022ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37460 رابط التعميم
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 ه11/6/1441

 تشكيل وحدة للدعم الفني لقضاء اإلفالس وتحديد رئيسها وأعضائها ومهماتها.تعميم/   -15

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه11/6/1441تاريخ   8024ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37462 رابط التعميم

 

 ه11/6/1441

تشكيل لجنة إلعداد مسودة الئحة مشروع نظام المحاكم التجارية وتحديد رئيسها تعميم/  -16
 وأعضائها ومهماتها.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه11/6/1441تاريخ   8025ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37463 رابط التعميم

 

 ه12/6/1441

اإلسراع في إصدار الصكوك بدل المفقودة و تحويل الصكوك القديمة المتعلقة تعميم/  -17
 بالمرافق التعليمية الحكومية إلى إلكترونية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه12/6/1441تاريخ   8026ت//13رقم  تعميم إداري أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37464 رابط التعميم

 

 ه22/6/1441

الحصول على الموافقات البيئية )التصاريح( من الجهة المختصة، وشهادة التأهيل البيئي تعميم/  -18
 الالزمة للمشروعات.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه22/6/1441تاريخ   8031ت//13تعميم إداري رقم  مادأداة االعت

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37469 رابط التعميم

 

 ه22/6/1441

 تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة.تعميم/  -19

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه22/6/1441تاريخ   8032ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37470 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37463
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 ه24/6/1441

قرار الصالحيات المفوض بها معالي رئيس المحكمة العليا الشيخ/ غيهب بن محمد تعميم/  -20
 الغيهب.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه24/6/1441تاريخ   8036ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37474 ط التعميمراب

 

 ه24/6/1441

تعميم/ الترخيص بتأسيس شركة باسم )الشركة السعودية للطاقة النووية القابضة( ونظامها  -21
 األساس.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه24/6/1441تاريخ   8037ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37475 التعميمرابط 

 

 ه29/6/1441

 ه.8/2/1440في  643( من القرار رقم 2تعميم/ تعديل الفقرة ) -22

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه29/6/1441تاريخ   8039ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37477 رابط التعميم

 

 ه29/6/1441

 ه.3/2/1439في  313( من القرار رقم 2تعميم/ تعديل الفقرة ) -23

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه29/6/1441تاريخ   8040ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37478 رابط التعميم

 

 ه29/6/1441

 ه.27/1/1440في  486( من القرار رقم 2تعميم/ تعديل الفقرة ) -24

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه29/6/1441تاريخ   8041ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37479 رابط التعميم
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 ه29/6/1441

 .6/3/1440في  1039ر رقم ( من القرا2تعديل الفقرة )تعميم/  -25

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه29/6/1441تاريخ   8042ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37480 رابط التعميم

 

 ه29/6/1441

 ه.28/1/1439في  258( من القرار رقم 2تعديل الفقرة )تعميم/  -26

 وزارة العدل دارجهة اإلص

 ه29/6/1441تاريخ   8043ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37481 رابط التعميم

 

 ه29/6/1441

 تشكيل لجان لفحص العروض بالشراء المباشر بفروع الوزارة.تعميم/  -27

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه29/6/1441تاريخ   8044ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37482 رابط التعميم

 

 ه29/6/1441

( من البند )خامسًا( من الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي 7تعديل الفقرة )تعميم/  -28
 والمشتريات الحكومية.

 وزارة العدل رجهة اإلصدا

 ه29/6/1441تاريخ   8045ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37483 رابط التعميم

 

 ه30/6/1441

ه القاضي بتعديل وإلغاء واضافة لعدد من اللوائح 26/6/1441في  7414القرار رقم تعميم/  -29
 عات الشرعية.  لنظام المراف ةالتنفيذي

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه30/6/1441تاريخ   8046ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37485 رابط التعميم
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 ه6/6/1441

ية ووزارة لموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضـــــــة بالمملكة العربية الســـــــعودا -1
 .ة كوريا للتعاون الرياضيالثقافة والرياضة والسياحة بجمهوري

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ13/5/1441 تاريخ( 61مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ12/5/1441 تاريخ( 324رقم ) مجلس الوزراء قرار

 الئحة

 (4816ه، العدد )6/6/1441أم القرى نشر في جريدة  حالة النشر

 

 ه6/6/1441

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في  -2
 .مجال خدمات النقل الجوي

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ13/5/1441( تاريخ 62مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ12/5/1441( تاريخ 322رقم ) مجلس الوزراء قرار

 الئحة

 (4816ه، العدد )6/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه6/6/1441

( إلى المادة )الحادية عشرة( من نظام اإلقامة 3الموافقة على إضافة فقرة جديدة فقرة ) -3
 .المميزة

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 العتمادأداة ا
 هـ27/5/1441( تاريخ 71مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ26/5/1441( تاريخ 358رقم )مجلس الوزراء قرار 

 تعميم وزارة العدل
 ه2/6/1441تاريخ  8004ت//13عميم إداري رقم ت

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37441 

 (4816)العدد ه، 6/6/1441القرى  نشر في جريدة أم حالة النشر

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

https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374774143284700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374779233285200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374768663284200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374774143284700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374758583283200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374763593283700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374753203282700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374758583283200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374736713281400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374742013281900/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37441
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374736713281400/
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 ه6/6/1441

 .الحافالت وتوجيه وتأجير المتخصص النقل لنشاط المنظمة الالئحة -4

 ة العامة للنقلئالهي جهة اإلصدار

 هـ7/5/1441( تاريخ 1-41-119قرار معالي وزير النقل رقم ) أداة االعتماد

 (4816ه، العدد )6/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه6/6/1441

 .الشاحنات مواقف تشغيل لنشاط المنظمة الالئحة -5

 ة العامة للنقلئالهي جهة اإلصدار

 هـ7/5/1441( تاريخ 1-41-123وزير النقل رقم ) يقرار معال دأداة االعتما

 (4816هـ، العدد )6/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه6/6/1441

 .الالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية  -6

 ستثماراالوزارة التجارة و جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/5/1441 ( تاريخ200ير التجارة واالستثمار رقم )قرار وز

 الئحة

 (4816ه، العدد )6/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه10/6/1441

لموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة ا -7
الموافقة على مذكرة ، و المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت

 .  تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ13/5/1441( تاريخ 57مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ12/5/1441( تاريخ 316رقم ) مجلس الوزراء قرار

 1الئحة

 2الئحة

 (4817ه، العدد)10/6/1441القرى  نشر في جريدة أم حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374721413279900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374721413279900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374717053279400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374717053279400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374717053279400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374732893280900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374727913280400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580374732893280900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580822229644722900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580822216774721900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580822221534722400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580822235494723600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580822229644722900/
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 ه13/6/1441

 .ألبانيا جمهورية وزراء ومجلس المملكة حكومة بين الجوية الخدمات اتفاقية -8

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ20/5/1441 ( تاريخ66مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ19/5/1441( تاريخ 338رقم )قرار مجلس الوزراء 

 الئحة

 (4817ه، العدد )13/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه13/6/1441

الموافقة على تعديل الالئحة التنفيذية للنظام الموحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية بدول   -9
 .مجلس التعاون لدول الخليج العربي

 وزارة الصحة جهة اإلصدار

 دأداة االعتما
 ه24/5/1441( تاريخ 1441-615100قرار وزير الصحة رقم )

 الئحة

 (4817ه، العدد )13/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه13/6/1441

 .هـ بنزع ملكية24/5/1441( بتاريخ 1441-4106-01قرار وزير الطاقة رقم ) -10

 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جهة اإلصدار

 هـ24/5/1441 تاريخ( 1441-4106-01قرار وزير الطاقة رقم ) أداة االعتماد

 (4817ه، العدد )13/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه13/6/1441

هـ 1441-04-29 تاريخ( 173مدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )المواصفات القياسية المعت -11
 .م2019-12-26الموافق 

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ29/4/1441( تاريخ 173رقم )  مجلس إدارة الهيئةإقرار  أداة االعتماد

 (4817ه، العدد )13/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1580962447355205000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580962443795204500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580962454925205500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580962447355205000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580962460585206000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580981941215256700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580962460585206000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580981946695257200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580981946695257200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580981955365257700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580981955365257700/
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 ه13/6/1441

مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوافق على فرض عالمة  -12
أو ما يكافؤها من العالمات المعترف بها في المملكة على منتجات )التوصيالت، الجودة السعودية 

 هـ29/4/1441 تاريخ( 173ي اجتماعه رقم )األسالك، األفياش( الكهربائية ف

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ29/4/1441تاريخ  (173مجلس إدارة الهيئة رقم )اعتماد  أداة االعتماد

 (4817ه، العدد )13/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه13/6/1441

 تطبيق تعليق على يوافق والجودة والمقاييس فاتللمواص السعودية الهيئة إدارة مجلس -13
-04-29 بتاريخ( 173) رقم اجتماعه في للتحلل القابلة البالستيكية للمنتجات والثالثة الثانية المرحلتين

 .هـ1441

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

  هـ29/4/1441 تاريخ( 2019-173-01-13قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) أداة االعتماد

 (4817ه، العدد)13/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه13/6/1441

( 173السعودية المعتمدة والمحدثة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )اللوائح الفنية   -14
 ..هـ1441-04-29المنعقد بتاريخ 

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ29/4/1441 تاريخ( 2019-173-04يئة رقم )قرار مجلس إدارة اله أداة االعتماد

 (4817ه، العدد)13/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه13/6/1441

 .( مواصفة قياسية سعودية57اعتماد تحديث عدد ) -15

 للمواصفات والمقاييس والجودة الهيئة السعودية جهة اإلصدار

 ه27/4/1441( تاريخ 5222ائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )ن قرار أداة االعتماد

 (4817ه،العدد)13/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1580982979755264800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580982979755264800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580982984425265300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580982984425265300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580982987375265800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580982987375265800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580982999555266300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1580982999555266300/
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 ه20/6/1441

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشاد في مجال خدمات النقل   -16
 ،الجوي

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ20/5/1441( تاريخ 65مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ19/5/1441( تاريخ 337رقم )مجلس الوزراء قرار 

 الئحة

 (4818ه، العدد )20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه20/6/1441

 .( من المادة )السادسة( من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة1تعديل الفقرة ) -17

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ29/3/1441( تاريخ 241رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه18/6/1441تاريخ   8028ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37466 

 (4818ه، العدد)20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه20/6/1441

عانة البحث عن إلتنظيم ة( من الالئحة التنفيذية تعديل المواد )الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسع -18
 .عمل

 االجتماعية والتنمية العمل وزارة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ13/5/1441( تاريخ 93941قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )

 الئحة

 (4818ه، العدد)20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه20/6/1441

 المالي المخصص لتنظيم يةالتنفيذ الالئحة من( التاسعة الخامسة، الرابعة، الثالثة،) المواد تعديل -19
 .عمل على الحصول لصعوبة

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ13/5/1441( تاريخ 93943قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )

 الئحة

 (4818ه، العدد)20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602772047435100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602777537435600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602766567434600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602772047435100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602807557438600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602807557438600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602759127434100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602753647433600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602759127434100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602744647433100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602737797432600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602744647433100/
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 ه20/6/1441

 .الالئحة الفنية للدراجات اآللية -20

 هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةال جهة اإلصدار

 هـ29/4/1441 تاريخ(173) مجلس إدارة الهيئة رقماعتماد  أداة االعتماد

 (4818ه، العدد)20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه20/6/1441

 .الالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية -21

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ29/4/1441 تاريخ(173) مجلس إدارة الهيئة رقمماد اعت أداة االعتماد

 (4818ه، العدد)20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه20/6/1441

 الدولية الكهروتقنيةالئحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة   -22
IEC . 

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ29/4/1441 تاريخ(173) مجلس إدارة الهيئة رقماعتماد  أداة االعتماد

 (4818ه، العدد)20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه20/6/1441

( 173اللوائح الفنية السعودية المعتمدة والمحدثة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ) -23
 ..هـ1441-04-29المنعقد بتاريخ 

 والمقاييس والجودة الهيئة السعودية للمواصفات جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 173( في اجتماعه رقم )2019-173-04قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) 

  هـ1441-04-29 تاريخ

 (4818ه، العدد)20/6/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1581611838917508900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581611838917508900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581612134197511200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581612134197511200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602731627431600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602731627431600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602731747432100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602731747432100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602731747432100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1581602731747432100/
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 ه4/6/1441

 .الالئحة الفنية لأللعاب النارية -1

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
س إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قرار مجل

 ه28/12/1440( تاريخ 2019-172-02رقم )

 (4803ه، العدد )4/3/1441 نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه5/6/1441

 والتوجيه. األجرة ووسيط جرةاأل لنشاط المنظمة الالئحة -2

 ة النقل العامئهي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
-1-9( تاريخ 2-2019-4-24قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هـ1441

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

https://www.uqn.gov.sa/articles/1572522855160292400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1572522855160292400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1572522855160292400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062253703652700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062253703652700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062253703652700/
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 اإلصدارات السابقة

 

 

 السنة الشهر رقم اإلصدار 

 ه1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 ه1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 ه1440 ذي الحجة اإلصدار الثالث

 ه1441 محرم اإلصدار الرابع

 ه1441 صفر  اإلصدار الخامس

 ه1441 ربيع األول اإلصدار السادس

 ه1441 ربيع اآلخر اإلصدار السابع

 ه1441 جمادى األولى اإلصدار الثامن

 المملكة العربية السعودية، الرياض

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV1.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV2.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV3.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV4.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/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
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 وزارة ال

 

 المملكة العربية السعودية، الرياض

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


