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

التقرير الشهري ألهم مستجدات األنظمة واللوائح مركز البحوث قدم لكم ي

 تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب العدلوذلك حرصًا منه على ؛ قرارات والتعاميموال

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

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

لمرافق العدلية ويساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها للنهوض بكل ما يخدم ا

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

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

 من وزارة العدل.

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

 األنظمة واالتفاقيات. ولــًا:أ

 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 ووتوثيقه وكتابته

 والله يحفظكم ويرعاكم

 مدير عام مركز البحوث

 دىد. بشار بن عمر المف

 

 

 

 



  
   

 
   

4 
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات

تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى األنظمة التي دخلت حيز النفاذ

 

 ( مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة2)
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم 
القرى

األنظمة التي دخلت 
حيز النفاذ

هـ1442محرم  هـ1441ذو الحجة  هـ1441محرم 
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 ـه1/1/1442

 .الموافقة على نظام مكافحة التستر -1 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ1/1/1442( وتاريخ 4)م/مرسوم ملكي رقم 

 هـ28/12/1442( وتاريخ 785قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 هـ6/1/1442وتاريخ  8226ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37682 

 (4846هـ العدد )9/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه1/1/1442

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى )اتفاق استراسبرغ الخاص  -2
 .بالتصنيف الدولي للبراءات(

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ1/1/1442( وتاريخ 3مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ28/12/1442( وتاريخ 780قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 (4846هـ العدد )9/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه7/1/1442

 .الموافقة على تعديل نظام العمل -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ7/1/1442( وتاريخ 5مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ6/1/1442( وتاريخ 14قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 العدلتعميم وزارة 
 هـ11/1/1442وتاريخ  8230ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37687 

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PGxDLLrRgoXO4NKAO%2FF2bg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598560577438627700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598560586058628700/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37682
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598560580688628200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598561887868641700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598561885148641200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598562127928644800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598561887868641700/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pHxjjCfs8CrscydVu6SlRQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210693849697600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210707109698100/
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 ـه8/1/1442

 .الموافقة على إعمال بعض أحكام مواد نظام االستثمار التعديني  -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /8/1( وتاريخ 12مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ6/1/1442تاريخ و (17قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ12/1/1442وتاريخ  8236ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37693 

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه8/1/1442

الثقافة في لموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة ا -5
 .المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل االتحادية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ8/1/1442( وتاريخ 7مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ6/1/1442( وتاريخ 4قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 (4848ه العدد )23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه8/1/1442

المملكة الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة  -6
 .العربية السعودية وحكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ8/1/1442( وتاريخ 11مرسوم ملكي رقم )م/

ـه6/1/1442( بتاريخ 8قرار مجلس الوزراء رقم )  

 الئحة

 (4848العدد ) ه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=h0Jt6528UVf9eaggeL%2BdJw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=h0Jt6528UVf9eaggeL%2BdJw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210721839698600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210744349699100/
http://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=2%2BMWkik3M5puM6Ezz8Uk2g%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769933861047500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769923171046500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769928541047000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769928541047000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769944881048500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769949161049000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769939491048000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769944881048500/
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 ـه8/1/1442

الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة  -7
 .جيبوتي في مجال الرياضة جمهورية

الملكي الديوان جهة اإلصدار  

 أداة االعتماد

هـ8/1/1442( وتاريخ 6مرسوم ملكي رقم )م/  

هـ6/1/1442وتاريخ ( 2قرار مجلس الوزراء رقم )  

 الئحة

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه8/1/1442

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة اإلسكان في المملكة العربية السعودية  -8
 .والتنمية الحضرية في الواليات المتحدة األمريكية اإلسكانووزارة 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ8/1/1442( وتاريخ 9ملكي رقم )م/مرسوم 

 ـه6/1/1442( تاريخ 6قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى    حالة النشر

 ـه13/1/1442

الموّقع بين أطرافه  -الموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها  -9
من خالل البوابة اإللكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير 

 .في حكم العقود الموثقة من حيث اإلثبات والتنفيذ -المركبات 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه13/1/1442تاريخ و( 41قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/1/1442وتاريخ  8242ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37699 

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=0U%2BAEkfv%2BP8PSExZpJi9Ow%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769964981050500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769954551049500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769959881050000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769913561045500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769918141046000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769907421045000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563258848652900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769913561045500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769913561045500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769984901052500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37699
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769984901052500/
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 ـه13/1/1442

منح وزارة الرياضة الصالحيات الالزمة إلتمام إجراءات تأسيس الشركة المشار إليها  -10
 .( وتكون ملكيتها للدولة34754)في األمر الملكي رقم 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه13/1/1442( وتاريخ 33رقم ) قرار مجلس الوزراء أداة االعتماد

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

 ـه13/1/1442

الفقرة )أ( من المادة )الحادية عشرة( من النظام األساس لشركة جدة تعديل  -11
 .للتنمية والتطوير العمراني

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ13/1/1442( وتاريخ 38قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 وزارة العدلتعميم 
 هـ19/1/1442وتاريخ  8239ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37696 

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه15/1/1442

 .هـ1435( من نظام المرافعات الشرعية لعام 16( و )13( و )12( و )11تعديل المواد ) -12

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
ـه15/1/1442( وتاريخ 18مرسوم ملكي رقم )م/  

هـ13/1/1442( وتاريخ 36قرار مجلس الوزراء رقم )  

 العدل تعميم وزارة
هـ20/1/1442وتاريخ  8241ت//13تعميم إداري رقم   

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37698 

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى    حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1599770012581055000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563258848652900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563258848652900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599770021881056000/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37696
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599770021881056000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=7pFXKjUxSvlJzZnDfMNf0w%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769997241053500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563258848652900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769990951053000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769990951053000/
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 ـه15/1/1442

تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام  -13
 .هـ1435

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 االعتماد أداة
 

هـ15/1/1442( وتاريخ 18مرسوم ملكي رقم )م/  

هـ13/1/1442( وتاريخ 36قرار مجلس الوزراء رقم )  

 العدلتعميم وزارة 
 هـ20/1/1442وتاريخ  8241ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37698 

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى    حالة النشر

 ـه15/1/1442

 .هـ1435( من نظام اإلجراءات الجزائية لعام 218تعديل المادة ) -14

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ15/1/1442وتاريخ  (18مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ13/1/1442( وتاريخ 36قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/1/1442وتاريخ  8241ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37698 

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه15/1/1442

الصادر بالمرسوم -إلى نظام المـرافعات الشـرعية ( مكرر 224برقم )إضـافة مـادة  -15
 ـ.ه22/1/1435 وتاريخ( 1الملكي رقم )م/

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ15/01/1442تاريخ  (17مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ13/1/1442( وتاريخ 35قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769997241053500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563258848652900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769990951053000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769990951053000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=vIkrcWLDlTqvQlavAx6epw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769997241053500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769990951053000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=hKLT76OrYK09mry0xXp2fQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599770007731054500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599770003101054000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599770003101054000/
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 ـه15/1/1442

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية  -16
السعودية وإدارة الوثائق الوطنية باألمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ15/1/1442( وتاريخ 16مرسوم ملكي رقم )م/

 ـه13/1/1442تاريخ و( 32قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه20/1/1442

 ـ.ه1433تعديالت على نظام المقيمين المعتمدين لعام  -17

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/1/1442وتاريخ  (57قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ26/1/1442وتاريخ  8251ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708 

 ـه20/1/1442

 هـ.1423تعديل المادة األولى من نظام الهيئة السعودية للمهندسين لعام  -18

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/1/1442وتاريخ  (57قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ26/1/1442وتاريخ  8251ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769974861051500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769979981052000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769974861051500/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=uDb814bhaDGLAghzXEI3uA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=KOQA524DWRbpDIClcqi60w%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708
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 ـه1/1/1442

 ف.تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقي  -1

 النيابة العامة جهة اإلصدار

 هـ1/1/1442( تاريخ 1قرار النائب العام رقم ) أداة االعتماد

 (4846العدد ) هـ9/1/1442 نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

 

 ـه2/1/1442

ضوابط ترقيات مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاضعين لالئحة  -2
 .هـ1441المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب 

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة اإلصدار

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيقرار مجلس إدارة  أداة االعتماد

 (4845هـ العدد )2/1/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 ـه2/1/1442

الالئحة األساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  -3
 .هـ1441

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة اإلصدار

  العامة للتدريب التقني والمهنيالمؤسسة مجلس إدارة قرار  أداة االعتماد

 (4845هـ العدد )2/1/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 ـه2/1/1442

 .الئحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب اإللكتروني -4

 الوطني للتعليم اإللكترونيالمركز  جهة اإلصدار

  مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم اإللكترونيقرار  أداة االعتماد

 (4845العدد ) هـ2/1/1442أم القرى نشر في جريدة  حالة النشر

 
 

 ـه2/1/1442

ضوابط شغل الوظائف التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  -5
 .هـ1441الخاضعة لالئحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب 

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة اإلصدار

 قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم اإللكتروني أداة االعتماد

 (4845العدد ) هـ2/1/1442 نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VyEQdpM7zP9rb9wZz6fgcw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598562405068647200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597946521367720600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597946521367720600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597946292637716100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597946292637716100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941148607694400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941148607694400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941154677694900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941154677694900/
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 ـه2/1/1442

  .هـ1441 القواعد واإلجراءات التنفيذية لالئحة التدريب األهلي -6

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة اإلصدار

 قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم اإللكتروني أداة االعتماد

 (4845العدد ) هـ2/1/1442 نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه6/1/1442

الئحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني  الموافقة على -7
 .وعالقتهم بجهاتهم

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ6/1/1442( وتاريخ 10قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 هـ11/1/1442وتاريخ  8234ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37691 

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه6/1/1442

الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات  -8
 .الصناعية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ6/1/1442( وتاريخ 16قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ11/01/1442وتاريخ  8233ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37690 

 (4847) العدد ـه16/1/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 ـه6/1/1442

 .تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية -9

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 هـ6/1/1442( تاريخ 16قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1597946025017714500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597946025017714500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597946025017714500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210654869696600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210671929697100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210654869696600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210758419699600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210758419699600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210758419699600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210778279700100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210778279700100/
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 ـه6/1/1442

 .الموافقة على تنظيم نادي سباقات الخيل -10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ6/1/1442( وتاريخ 18قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 هـ11/1/1442وتاريخ  8232ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37689 

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه6/1/1442

إضافة رئاسة أمن الدولة لعضوية اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات  -11
 .سالبة للحرية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه6/1/1442وتاريخ  (19قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 ـه7/1/1442

 .تعديل الالئحة التنظيمية لمجالس األعمال السعودية األجنبية -12

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ7/1/1442( وتاريخ 00006قرار وزاري رقم ) أداة االعتماد

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه13/1/1442

تعديل فقرتين من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومن الترتيبات  -13
 .التنظيمية لمركز اإلقامة المميزة

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هـ13/1/1442وتاريخ ( 42)قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/1/1442تاريخ و 8243ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37700 

 (4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210785989700600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210795159701100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210785989700600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FpHpn00mGfTZZNvmF2%2FKRA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210830969702100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210830969702100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599770016731055500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37700
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599770016731055500/
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 ـه20/1/1442

 .تعديل على تشكيل لجنة المساهمات العقارية -14

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/1/1442( وتاريخ 57قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 ـه20/1/1442

 .هـ1430)ثانيًا( من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية لعام تعديل البند  -15

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/1/1442( وتاريخ 57قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 ـه20/1/1442

البنود )ثانيًا( و )رابعًا( و )سابعًا( من الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات تعديل  -16
 .هـ1426العقارية لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/1/1442وتاريخ ( 57قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ26/1/1442تاريخ و 8251ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708 

 ـه20/1/1442

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية لعام تعديل المادتين الثانية والرابعة من  -17
 .هـ1439

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/1/1442( وتاريخ 57قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ26/1/1442تاريخ و 8251ت//13رقم  تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708 

 ـه20/1/1442

تعديل المادتين الثانية والثامنة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين  -18
 .هـ1432لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/1/1442( وتاريخ 57قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nQjo4DMFybB93HkLg%2F2txQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bA4PpaTChQaCaWvTFbLeHw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6v%2Fq9eBhVWG7RnwtFmoy8w%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nRk2pMoUNQKKd7gPm5I5yA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=cveTUjowHIfNjqiv5WMikQ%3D%3D
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 ـه20/1/1442

 هـ.1436تعديالت على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين لعام  -19

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/1/1442( وتاريخ 57قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ26/1/1442وتاريخ  8251ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aXAbhceC31oLm0mLBLycrQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708
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 هـ14/1/1442

والمسميات  ( وفق التخصصات%20توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة ) -1
 .الواردة في الدليل اإلجرائي

 الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة  جهة اإلصدار

 ـه1/1/1442( وتاريخ 686قرار وزاري رقم ) أداة االعتماد

 (4847هـ العدد )16/1/1442أم القرى نشر في جريدة  حالة النشر

 

 هـ14/1/1442

السماح لشركة أرامكو بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات  -2
 .الحكومية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

  هـ14/1/1442تاريخ و (2448م )رق مر ملكيأ أداة االعتماد

 هـ20/1/1442

( من توجيهات مجلس الوزراء بشأن سرعة البت في القضايا 1تعديل الفقرة ) -3
 .المتعلقة بالمساهمات العقارية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

  هـ20/1/1442تاريخ و (57م )رق قرار مجلس الوزراء أداة االعتماد

 ـه26/1/1442

التأكيد على الجهات الحكومية المشرفة على األنشطة االقتصادية وبعض األجهزة  -4
الحكومية بتنفيذ التعليمات الخاصة بالدراسة التحليلية ألوضاع سوق العمل وواقع 

 .العمالة في القطاع الخاص

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه26/1/1442وتاريخ  (4834رقم ) أمر سام   أداة االعتماد

https://www.uqn.gov.sa/articles/1598562407768647700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598562407768647700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598562407768647700/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3WXXtIBcVk5dXDG%2BZaJjAQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eWwrrlE9hZ%2FT%2FsytpVZ2XQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=enxAInR63Annzl5xSGlXWQ%3D%3D
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 هـ1/1/1442

 تعميم إداري/ اإلصدار الثاني من الدليل اإلجرائي لخدمة التقاضي اإللكتروني.  -1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ1/1/1442بتاريخ  8221ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37676 رابط التعميم

 

 هـ5/1/1442

تعميم إداري/ تنفرد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة طلبات اإلعفاء  -2
 المقدمة من المصانع وإقرارها.  

 العدلوزارة  جهة اإلصدار

 هـ5/1/1442بتاريخ  8222ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37677 رابط التعميم

 

 هـ5/1/1442

يكون التعامل المالي فيما يخص مخصصات وتعويضات الموظفين تعميم إداري/  -3
والطالب المبتعثين بأسعار صرف العمالت العاملين في بعثات المملكة في الخارج 
 في تلك الدول مقابل الريال السعودي.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ5/1/1442بتاريخ  8223ت//13إداري رقم تعميم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37678 رابط التعميم

 

 هـ6/1/1442

تعميم إداري/ انتقال اإلشراف على لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة  -4
 للعقار.  

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ6/1/1442 بتاريخ 8228ت//13 إداري رقم تعميم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37685 رابط التعميم

 
 
 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37676
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 هـ11/1/1442

 االستفادة من منطقة الربع الخالي واستخدامها بطرق مستدامة. تعميم إداري/ -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ11/1/1442 بتاريخ 8231ت//13 إداري رقم تعميم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37688 رابط التعميم

 

 هـ12/1/1442

( في شأن حماية األجور 95إداري/ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )تعميم  -6
( في شأن القواعد الصحية 120م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )1949لعام 

    م.1964في التجارة والمكاتب لعام 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ12/1/1442 بتاريخ 8235ت//13 إداري رقم تعميم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37692 رابط التعميم

 

 هـ13/1/1442

 تعميم إداري/ تشكيل لجنة نمذجة األوعية التوثيقية وفقا لنظام التوثيق.    -7

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ13/1/1442بتاريخ  8237ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37694 رابط التعميم

 

 هـ19/1/1442

تعميم إداري/ تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية اإلشراف على قطاع  -8
    البتروكيماويات.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ19/1/1442بتاريخ  8238ت//13إداري رقم تعميم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37695 رابط التعميم
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 هـ19/1/1442

إحالة أي بالغ من المحاكم التابعة لوزارة العدل بمواعيد الجلسات  تعميم إداري/ -9
 إلى اإلدارات القانونية بفروع وزارة الدفاع.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ19/1/1442بتاريخ  8240ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37697 رابط التعميم

 

 هـ21/1/1442

تتبع األوامر التحفظية الصادرة بالمنع من السفر ورفعها إلكترونيا  قضائي/تعميم  -10
عند شطب القضية وانتهائها أو ترك المدعي دعواه أو وقفها وعدم منع سفر من 

 عليه إبعاد إذا كان مدعيا.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ21/1/1442بتاريخ  8246ت//13 إداري رقم تعميم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37703 التعميمرابط 

 

 هـ26/1/1442

تعميم إداري/ تجديد مدة االستثناء المنصوص عليه في البند )ثانيا( من المرسوم  -11
 هـ.12/02/1441هـ لسنتين اعتبارا من تاريخ 12/02/1439( في 21الملكي رقم )م/

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ26/1/1442بتاريخ  8249ت//13تعميم إداري رقم  االعتمادأداة 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37706 رابط التعميم

 ـه26/1/1442

تعميم إداري/ قواعد عمل اللجان اإلشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص  -12
 ومهماتها )المعدلة(.  

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ26/1/1442بتاريخ  8250ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37707 رابط التعميم



  
   

 
   

20 
 

 

 

 

 ـه26/1/1442

تعميم إداري/ تعديل المادة )األولى( من نظام الهيئة السعودية للمهندسين،  -13
تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتعديل نظام المقّيمين المعتمدين، وتعديل 

وتعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وتعديل تنظيم الهيئة 
     السعودية للملكية الفكرية، وتعديل الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ26/1/1442بتاريخ  8251ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708 رابط التعميم

 ـه28/1/1442

ه، 19/1/1438( في 3511تعميم إداري/ التأكيد على تنفيذ ما جاء في األمرين رقم ) -14
( في 21836ه، وبرقية الديوان التعميمية رقم )10/2/1439في ( 6384ورقم )

 هـ.3/4/1441

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ28/1/1442بتاريخ  8252ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37709 رابط التعميم

 ـه28/1/1442

االستفسار عن الصكوك العقارية واإلفادة عنها ما بين المحاكم تعميم إداري/ آلية  -15
 وكتابات العدل.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ28/1/1442بتاريخ  8253ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37710 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37708
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 هـ2/1/1442

لجنة المراجعة )إحدى لجان مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب الئحة عمل  -1
 .التقني والمهني(

  المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
في  التقني والمهنيمجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب قرار 

 هـ15/8/1441( وتاريخ 111جلسته رقم )

 (4845العدد ) هـ2/1/1442 نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

هـ2/1/1442  

 

الئحة تنظيم أعمال اللجنة التنفيذية )إحدى لجان مجلس إدارة المؤسسة العامة  -2
 .للتدريب التقني والمهني(

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
في  المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إدارةمجلس قرار 

 هـ15/8/1441( وتاريخ 111جلسته رقم )

 (4845العدد ) هـ2/1/1442نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

 هـ9/1/1442

 .الئحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة الموافقة على -3

 المركز السعودي لكفاءة الطاقة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

( 1/2/2020رقم ) المركز السعودي لكفاءة الطاقة مجلس إدارةقرار 
 هـ(28/11/1441وتاريخ ) 

 الئحة

 (4846العدد ) هـ9/1/1442 نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه9/1/1442

السعودي للتنمية ونظام صندوق التنمية تعديل بعض المواد من نظام الصندوق  -4
 .الزراعية ونظام بنك التنمية االجتماعية وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه28/12/1442 ( وتاريخ790قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37681 تعميم وزارة العدل

(4846هـ العدد )9/1/1442أم القرى  جريدةنشر في  حالة النشر  

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

https://www.uqn.gov.sa/articles/1597942720407703600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597942720407703600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597942720407703600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941169577695900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941169577695900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941169577695900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563261378653400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563261378653400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563265148653900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563261378653400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598561389898636800/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37681
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598561389898636800/
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 هـ9/1/1442

( وتاريخ 593( من البند )ثانيًا( من قرار مجلس الوزراء رقم )3إلغاء الفقرة ) -5
 .هـ وإعادة ترتيب فقرات البند تبعًا لذلك18/11/1439

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 ه28/12/1442( وتاريخ 786قرار  مجلس الوزراء رقم  ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ6/1/1442وتاريخ  8227ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37683 

 (4846هـ العدد )9/1/1442 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ9/1/1442

 .هالالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك الميا -6

 للمواصفات والمقاييس والجودة السعوديةالهيئة  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 للمواصفات والمقاييس والجودة السعوديةمجلس إدارة الهيئة قرار 

 ـه16/9/1437 وتاريخ( 156رقم )

 (4846هـ العدد )9/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ9/1/1442

اييس والجودة بشأن تعديل قرار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمق -7 
 .ألدوات ترشيد استهالك المياهالفنية  الالئحة

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
للمواصفات والمقاييس والجودة  السعوديةمجلس إدارة الهيئة   قرار

هـ20/12/1441( وتاريخ 11302رقم )  

(4846هـ العدد )9/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 ـه16/1/1442

تماع مجلس إدارة الهيئة المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اج -8
هـ 18/11/1441( المنعقد بتاريخ 176رقم ) للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية
 .م09/07/2020الموافق 

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 والجودةللمواصفات والمقاييس  السعودية مجلس إدارة الهيئة قرار 

 هـ18/11/1441بتاريخ  (176رقم )

 (4847العدد ) ـه16/1/1442نشر في جريدة أم القرى تاريخ  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1598561392608637300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37683
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598561392608637300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563258848652900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563258848652900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563258848652900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598562411128648200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598562411128648200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598562411128648200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210860179703100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210860179703100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210860179703100/
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 ـه16/1/1442

المواصفات ( مواصفة قياسية سعودية متبناة بلغتها عن 33اعتماد تحديث ) -9
 .القياسية الدولية

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
للمواصفات والمقاييس والجودة  سعوديةمجلس إدارة الهيئة ال قرار 

هـ17/7/1441( وتاريخ 9047) رقم  

(4847العدد ) ـه16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 هـ16/1/1442

 .تعديل بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام الحراسة األمنية المدنية الخاصة -10

 وزارة الداخلية جهة اإلصدار

هـ27/12/1441( وتاريخ 11768رقم ) ير الداخليةقرار وز أداة االعتماد  

(4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 ـه23/1/1442

اللوائح الفنية المعتمدة والمحدثة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية  -11 
 هـ.18/11/1441( المنعقد بتاريخ 176للمواصفات والمقاييس والجودة رقم )

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قرار مجلس إدارة الهيئة

هـ18/11/1441( بتاريخ 176( في اجتماعه رقم )2020-176-04رقم )  

(4848ه العدد )23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 ـه23/1/1442

 .الموافقة على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة -12

 مؤسسة النقد العربي السعودي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
هـ21/11/1441( وتاريخ 4686قرار وزير المالية رقم )  

 الئحة

(4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210866699703600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210866699703600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210866699703600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210866699703600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210815079701600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210815079701600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769888221043500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769888221043500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769888221043500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769901961044500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769895801044000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769901961044500/
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 ـه23/1/1442

الالئحة الفنية إلجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهالك الطاقة  -13
 .في المركبات واإلطارات

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةالهيئة  جهة اإلصدار  

هـ20/6/1437تاريخ و( 155قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) أداة االعتماد  

(4848العدد ) ـه23/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 
 

 ـه23/1/1442

 .اآلالت المحمولة أو الموجهة باليد -الالئحة الفنية لسالمة اآلالت الجزء األول  -14

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قرار مجلس إدارة الهيئة
 هـ18/11/1441تاريخ و( 176رقم )

 (4848العدد ) ـه23/1/1442القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769880681043000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769880681043000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599775782911099300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599775782911099300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599775782911099300/
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 ـه18/7/1441

 .الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

ـه2/7/1441تاريخ و( 58مرسوم ملكي رقم )م/  

هـ1/7/1441تاريخ و( 440قرار مجلس الوزراء رقم )  

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 هـ9/7/1441وتاريخ  8057ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37498 

 (4822العدد ) ـه18/7/1441جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

 ـه1/9/1441

 .ـه1441لعام  نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه22/8/1441وتاريخ ( 108مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ21/8/1441( وتاريخ 534قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 (4828العدد ) ـه1/9/1441 جريدة أم القرى يفنشر  حالة النشر

 ـه9/1/1442

 .فتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقي  -3

 النيابة العامة جهة اإلصدار

 هـ1/1/1442( تاريخ 1رقم ) قرار النائب العام أداة االعتماد

 (4846العدد ) هـ9/1/1442نشر في جريدة أم القرى    حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aIe7ySXV3rCgN8Igbs8pdg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584005942911803500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584007352521816800/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37498
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584005942911803500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639555271978200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639562871978700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587644771112028500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639555271978200/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VyEQdpM7zP9rb9wZz6fgcw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598562405068647200/
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 هـ2/1/1442

 .آلية التحقق من هوية الشركاء والمساهمين في عقود الشركات -4

 وزارة التجارة  جهة اإلصدار

 هـ16/11/1441( وتاريخ 00632)قرار وزاري رقم  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ22/1/1442وتاريخ  8248ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37705 

 (4845هـ العدد )2/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه61/1/1442

 .تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية -5

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ6/1/1442( تاريخ 16قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/1/1442

 .الموافقة على تنظيم نادي سباقات الخيل -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ6/1/1442( وتاريخ 18قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 هـ11/1/1442وتاريخ  8232ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37689 

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه16/1/1442

 .تعديل الالئحة التنظيمية لمجالس األعمال السعودية األجنبية -7

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ7/1/1442تاريخ و( 00006قرار وزاري رقم ) أداة االعتماد

 (4847هـ العدد )16/1/1442القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941175707696400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941175707696400/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37705
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941175707696400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210758419699600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210778279700100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210758419699600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210785989700600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210795159701100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210785989700600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210830969702100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210830969702100/
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 هـ16/1/1442

 .تعديل بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام الحراسة األمنية المدنية الخاصة -8

 وزارة الداخلية جهة اإلصدار

 هـ27/12/1441( وتاريخ 11768)قرار وزاري رقم  أداة االعتماد

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210815079701600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210815079701600/
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 ةالسابق اإلصدارات

 السنة الشهر رقم اإلصدار

 ـه1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 ـه1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 ـه1440 ذي الحجة اإلصدار الثالث

 ـه1441 محرم اإلصدار الرابع

 ـه1441 صفر  اإلصدار الخامس

 ـه1441 ربيع األول اإلصدار السادس

 ـه1441 ربيع اآلخر اإلصدار السابع

 ـه1441 جمادى األولى اإلصدار الثامن

 ـه1441 جمادى اآلخر اإلصدار التاسع

 ـه1441 رجب اإلصدار العاشر

 ـه1441 شعبان اإلصدار الحادي عشر

 ـه1441 رمضان اإلصدار الثاني عشر

 ـه1441 شوال الثالث عشراإلصدار 

 ـه1441 ذو القعدة دار الرابع عشراإلص

 هـ1441 ذو الحجة   اإلصدار الخامس عشر

 مملكة العربية السعودية، الرياض

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV1.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV2.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV3.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV4.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV5.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV6.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV7.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV8.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV9.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV10.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV11.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV12.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV14.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV15.pdf
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 الرياض المملكة العربية السعودية،

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


