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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
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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

ز األنظمة التي دخلت حي
النفاذ

هـ1441ذو الحجة  هـ1442محرم  هـ1442صفر 
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 ـه1/2/1442

  .والمكاتب التجارة في الصحية القواعد بشأن اتفاقية-1

 ؤتمر العام لمنظمة العمل الدوليةالم جهة اإلصدار

 الئحة أداة االعتماد

 (4849)العدد  هـ1/2/1442 أم القرى نشر في جريدة حالة النشر

 ـه12/2/1442

 .بدء العمل بالنظام اآللي لحصر ملكيات المساكن-2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ12/2/1442وتاريخ  (107) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 

 ـه14/2/1442

 تعديل المادة )الرابعة عشرة( من نظام مكافحة الرشوة.-3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ14/2/1442( وتاريخ 21مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ12/2/1442( وتاريخ 106رقم )مجلس الوزراء قرار 

 تعاميم وزارة العدل
 ه19/2/1442تاريخ  و 8274تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37734 

 (4852ه العدد )22/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه26/2/1442

اعتماد النظام العام الموحد لمالك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني -4
 .بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ26/2/1442وتاريخ  (138)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 

ه28/2/1442  

 .هـ1440تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق االستثمارات العامة لعام -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ  (25م/)مرسوم ملكي رقم  أداة االعتماد

https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385605212102000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385605212102000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ThMGjalitLDFG46W89occQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=b1SSPFw%2BqIDg4W6UaeZ%2BaA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193384545558700/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37734
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193387535559200/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=RIDCJJWrSFwZddBALCMB7w%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=vnAJDUQuSNx1BXmnvDQCjg%3D%3D
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 ـه1/2/1442

  الصرافة. أعمال مزاولة تراخيص رسوم الئحة-1

 مؤسسة النقد السعودي جهة اإلصدار

 الئحة أداة االعتماد

 (4849ه العدد )1/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه5/2/1442

 .الموافقة على تنظيم وزارة السياحة-2

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 ه5/2/1442( وتاريخ 96قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 ه12/2/1442تاريخ و 8267ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37725 

 (4851ه العدد )15/2/1442جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

 

 ـه5/2/1442

 .الموافقة على تنظيم وزارة الرياضة-3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه5/2/1442( وتاريخ 95قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 ه12/2/1442تاريخ و 8266ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37724 

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385740462107500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385740462107500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600049814517800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600044324517300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37725
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600049814517800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600062214518800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600055954518300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37724
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600062214518800/
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 ـه5/2/1442

 .الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية-4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه5/2/1442( وتاريخ 90قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 ه11/2/1442 تاريخو 8264/ت/13 رقم إداري تعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37722 

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه11/2/1442

 العمل.  لنظام التنفيذية الالئحة من( 41) المادة في الواردة باإلجراءات العمل تمديد-5

 االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 38173والتنمية االجتماعية رقم )قرار وزير الموارد البشرية 

 هـ11/2/1442

 (4852ه العدد )22/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه19/2/1442

 .حذف فقرة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية وإجازة عضوية-6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ19/2/1442( وتاريخ 123رقم )مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 (4853ه العدد )29/2/1442القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

 هـ19/2/1442

 هـ1395تعديل المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ19/2/1442وتاريخ  (126) الوزراء رقمقرار مجلس  أداة االعتماد

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600033434516300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600027584515800/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37722
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600033434516300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193393925560200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193393925560200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193393925560200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779697156619400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779697156619400/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aUrWJNF4I5T1ekX76GFZ2w%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779662126616900/
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 ـه21/2/1442

 . دمج المادتين )الخامسة( و)السادسة( من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع-8

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ21/2/1442( وتاريخ 23مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ19/2/1442( وتاريخ 126رقم )مجلس الوزراء قرار 

 ه26/2/1442تاريخ و 8284ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3774

4 

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/2/1442

 .العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة بنظام المرفقة الجداول على عامة أحكام-9

 الهيئة العامة للغذاء والدواء جهة اإلصدار

 (4852ه العدد )22/2/1442نشر في جريدة أم القرى  تاريخ النشر

 ـه25/2/1442

تحديث قائمة المخالفات التي يتم اإلبالغ عنها وفقًا ألحكام المادة الثانية من الئحة المكافآت -10
 .التشجيعية للمبلغين

 الهيئة العامة للزكاة والدخل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 3538قرار إداري للهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )

 هـ25/2/1442

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه29/2/1442

 .م2020هـ 1442الئحة توجيه المركبات لنقل البضائع -11

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 الئحة أداة االعتماد

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=d3d1mKV9HrmPWNJqAr6Mhw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aUrWJNF4I5T1ekX76GFZ2w%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37744
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37744
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779670826617400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193408045560700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602808776676673700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602808776676673700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602808776676673700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772645676581400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772645676581400/
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 هـ29/2/1442

 على تنظيم المركز السعودي لسالمة المرضى. الموافقة-12

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
 هـ19/2/1442( وتاريخ 122رقم ) مجلس الوزراء قرار

 الئحة

 تعاميم وزارة العدل
 ه25/2/1442وتاريخ  8283ت//13رقم تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37743 

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FZD%2Bb9Zk3f0R85XGkrxNqQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779685676618400/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37743
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779677896617900/


  
   

 
   

10 
 

 

 

 

 

  

 هـ5/2/1442

إلى وزارة العمل والتنمية االجتماعية وتعديل اسمها  استكمال إجراءات ضم وزارة الخدمة المدنية-1
 إلى )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية(.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه5/2/1442( وتاريخ 97قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه11/2/1442تاريخ و 8263ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37721 

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ7/2/1442

التنسيق مع مركز تنمية اإليرادات غير النفطية في مرحلة دراسة أو تقييم أو توقيع أو تجديد -2
مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات الجهات العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ 

 .الحكومية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه7/2/1442( وتاريخ 6899أمر سامي رقم ) أداة االعتماد

 هـ7/2/1442

 .الجهات الحكومية بااللتزام بمشاركة التقارير الشهرية مع مركز تحقيق كفاءة اإلنفاقلتأكيد على ا-3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه7/2/1442( وتاريخ 6906أمر سامي رقم ) أداة االعتماد

 
 

 ـه12/2/1442

 هـ. 1437-5-13 وتاريخ( 182) رقم الوزراء مجلس قرار من( ثانياً ) البند تعديل-4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ12/2/1442( وتاريخ 108رقم )مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 (4852ه العدد )22/2/1442أم القرى  نشر في جريدة حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600038724516800/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37721
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600038724516800/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=J7LjFbdWCHQuL03TNv%2Bixw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Uk5ACdtoL%2F6ms8CZJu9xkQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193390675559700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193390675559700/
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 ـه14/2/1442

 .لعقارية من ضريبة القيمة المضافةالتوريدات اإعفاء -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ14/2/1442( وتاريخ 84أمر ملكي رقم )أ/

( وتاريخ 20-5-1والدخل )قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة 
 هـ14/2/1442

 الئحة 

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه14/2/1442

 .فرض ضريبة باسم )ضريبة التصرفات العقارية(-6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ14/2/1442( وتاريخ 84أمر ملكي رقم )أ/

 هـ15/2/1442( وتاريخ 712قرار وزير المالية رقم )

 الئحة 

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه19/2/1442

 .هـ1438-10-23( وتاريخ 636تعديل البند )أواًل( من قرار مجلس الوزراء رقم )-7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 .هـ19/2/1442( وتاريخ 121رقم )مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه20/2/1442

 . استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية اإللكترونية-8

 وزارة الموارد البشرية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
وتاريخ ( 31256قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم )

 هـ20/2/1442

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=wdWj10OBIZKQoa6KgeoIPg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HPmm6vjgt3%2BcHkz%2BOZXdpg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HPmm6vjgt3%2BcHkz%2BOZXdpg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601638603494635000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601639489454648600/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=wdWj10OBIZKQoa6KgeoIPg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601638588704633600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601639726034651800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601639489454648600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779691526618900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779691526618900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779722256620900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779722256620900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779722256620900/


  
   

 
   

12 
 

 

  

 ـه25/2/1442

االكتفاء باستخدام تطبيق )توكلنا( في إثبات خلو الشخص من اإلصابة بفيروس كورونا في الجهات -9
 .الحكومية والخاصة

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 هـ25/2/1442وتاريخ  10446أمر سامي رقم  أداة االعتماد

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fvTHWu5QQyZiB3fYMUWjRg%3D%3D
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 هـ4/2/1442

 تعميم إداري/ تشكيل لجنة تنفيذية لمنظومة المصالحة.-1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه4/2/1442تاريخ و 8259ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37717 رابط التعميم

 

 هـ11/2/1442

 .عمل مساند ألعمال لجنة تأديب المحامينتشكيل فريق  تعميم إداري/ -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه11/2/1442تاريخ و 8262ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37720 رابط التعميم

 

 هـ12/2/2144

  لجنة دائمة للمخاطر. تشكيل /تعميم إداري-3

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه12/2/1442تاريخ و 8268ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37726 رابط التعميم

 
 

 هـ14/2/1442

 صرف اإلعانات المالية للمستفيدين من قطاعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة. تعميم إداري/-4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه14/2/1442تاريخ  و 8269ت//13إداري رقم  تعميم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37727 التعميمرابط 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37717
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37720
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37726
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37727
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 هـ14/2/1442

 إنشاء فروع لمركز التدريب العدلي.تعميم إداري/  -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه14/2/1442تاريخ  و 8270ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37729 رابط التعميم

 

 هـ14/2/1442

 العقود والمحررات الموثقة، هي التي جرى توثيقها أمام الجهات المختصة بالتوثيق. تعميم إداري/ -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه14/2/1442تاريخ  و 8271ت/ /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37730 رابط التعميم

 

 هـ24/2/1442

إنشاء وحدة بمسمى )مرصد المؤشرات والتقارير الدولية العدلية( في وكالة الوزارة تعميم إداري/ -7
 لألنظمة والتعاون الدولي. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار

 ه24/2/1442تاريخ و 8276ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37736 رابط التعميم

 هـ24/2/1442

في وكالة الوزارة لألنظمة والتعاون اء وحدة بمسمى )مكتب التشريعات( تعميم إداري/ إنش-8
 الدولي.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه24/2/1442تاريخ و 8277ت//13تعميم إداري رقم  االعتمادأداة 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37737 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37729
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37730
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37736
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37737
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 هـ24/2/1442

تعميم إداري/ تشكيل لجنة إشرافيه لنظام إدارة الموارد البشرية )موارد( برئاسة سعادة وكيل -9
 الوزارة للتحول الرقمي. 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه24/2/1442تاريخ و 8278ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37738 رابط التعميم

 

 

 ـه24/2/1442

برئاسة سعادة وكيل الوزارة  شرافيه لتطوير المراسالت الرقميةتعميم إداري/ تشكيل لجنة إ-10
 للتحول الرقمي.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه24/2/1442تاريخ و 8279ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37739 رابط التعميم

 ـه24/2/1442

تعميم إداري/ تشكيل لجنة برئاسة فضيلة أمين المحكمة العليا لدراسة وسائل االثبات في -11
 الطلبات االنهائية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه24/2/1442تاريخ و 8282ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37742 رابط التعميم

 ـه28/2/1442

تعميم إداري/ قواعد االختصاص المكاني للجان المنازعات والمخالفات المصرفية ولجان الفصل   -12
  في المخالفات والمنازعات التمويلية.

 وزارة العدل اإلصدارجهة 

 ه28/2/1442تاريخ و 8285ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37745 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37738
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37739
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37742
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37745
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 ـه28/2/1442

 اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية. تعميم إداري/  -13

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه28/2/1442تاريخ و 8286ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37746 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37746
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 هـ1/2/1442

 .إعادة هيكلة بعض الهيئات والجهات التي يرأسها معالي وزير التجارة -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

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

 (4849)العدد  هـ1/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

هـ1/2/1442  

 

 الكائنات بإيداع الدولي االعتراف بشأن بودابست معاهدة إلى السعودية العربية المملكة انضمام-2
 بالبراءات. الخاصة اإلجراءات ألغراض الدقيقة

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ8/1/1442( وتاريخ 8مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ6/1/1442( وتاريخ 5قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 (4849)العدد  ه1/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ1/2/1442

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة -3
 .كورياالثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ15/1/1442( وتاريخ 14مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ13/1/1442( وتاريخ 28)قرار مجلس الوزراء رقم 

 الئحة

 (4849)العدد  ه1/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

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

https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384393492094800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384393492094800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384542112097500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384519472097000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384638972098000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384542112097500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385669642104500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385665052104000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385678212105000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385669642104500/
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 ه1/2/1442

اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة االتحادية للجمارك في -4
االقتصادي برنامج المشغل دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق باالعتراف المتبادل ل

 .المعتمد

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ15/1/1442( وتاريخ 15مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ13/1/1442( وتاريخ 29الوزراء )قرار مجلس 

 الئحة

 (4849)العدد  ه1/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ1/2/1442

الموافقة على قواعد عمل اللجان اإلشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها -5
 .)المعدلة(

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ20/1/1442( وتاريخ 55قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 (4849ه العدد )1/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ1/2/1442

-12( وتاريخ 21)ثانيا( من المرسوم الملكي رقم )م/تجديد مدة االستثناء المنصوص عليه في البند -6
 .هـ2-1439

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/1/1442( وتاريخ 61قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (4849ه العدد )1/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385320332099500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385305142099000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385338172100000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385320332099500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384424732095300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384449102095800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384424732095300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384491442096300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600384491442096300/
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 هـ1/2/1442

 اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية في شأن-7
 .االمتيازات والحصانات القنصلية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

هـ15/1/1442( وتاريخ 13مرسوم ملكي رقم )م/  

هـ13/1/1442( وتاريخ 27قرار مجلس الوزراء رقم )  

 الئحة

(4849ه العدد )1/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 هـ1/2/1442

والقواعد الصحية في التجارة  رفي شأن حماية األجو العمل الدولية الموافقة على اتفاقية منظمة-8
 .والمكاتب

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

هـ8/1/1442( وتاريخ 10مرسوم ملكي رقم )م/  

هـ.6/1/1442( وتاريخ 7قرار مجلس الوزراء رقم )   

 الئحة

(4849)العدد  هـ1/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر  

 هـ1/2/1442

 والهيئة السعودية العربية المملكة في الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة بين تفاهم مذكرة-9
 االتحادية. روسيا جمهورية في للسياحة الفيدرالية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ22/1/1442( وتاريخ 19مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ20/1/1442( وتاريخ 50رقم )قرار مجلس الوزراء 

 الئحة

 (4849)العدد  هـ1/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385637832103000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385632092102500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385648892103500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385637832103000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385381302101000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385369412100500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385540762101500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385381302101000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385703302106000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385695962105500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385710052106500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600385703302106000/
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 ـه1/2/1442

 تجارية. كعالمة العائلية األسماء تسجيل ومعايير ضوابط-10

 الفكريةللملكية  لسعوديةالهيئة ا جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

( 2020-12-2قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )
 هـ11/1/1442وتاريخ 

 الئحة

 (4850)العدد  هـ1/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 ـه1/2/1442

 الفكرية. الملكية حقوق إلنفاذ الوطنية اللجنة أعمال تنظيم الئحة-11

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

( 2020-12-3قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )
 هـ11/1/1442وتاريخ 

 الئحة

 (4850)العدد  هـ1/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 ـه8/2/1442

 .إنشاء هيئة السياحة في البحر األحمر-12

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

هـ27/1/1442( وتاريخ 72قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد  

 تعميم وزارة العدل
ه4/2/1442تاريخ و 8257ت//13تعميم إداري رقم   

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37715 

 (4850)العدد  ـه8/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389247782151900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389247782151900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389256422152400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389247782151900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389259722152900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389259722152900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389264512153400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389259722152900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979475063415000/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37715
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979475063415000/
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 هـ8/2/1442

 .الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي-13

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
هـ27/1/1442( وتاريخ 73قرار مجلس الوزراء رقم )  

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
ه4/2/1442تاريخ و 8256ت//13تعميم إداري رقم   

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37714 

 (4850)العدد  ـه8/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 ـه8/2/1442

 السعودي. األحمر الهالل هيئة تنظيم من( عشرة الرابعة) المادة صدر تعديل-14

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

هـ27/1/1442( وتاريخ 70قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد  

 تعميم وزارة العدل
ه4/2/1442تاريخ و 8255ت//13تعميم إداري رقم   

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37712 

 (4850)العدد  ـه8/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 ـه8/2/1442

العربية السعودية مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة -15
 .ومؤسسة األرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق واألرشفة

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

هـ29/1/1442( وتاريخ 20مرسوم ملكي رقم )م/  

 هـ27/1/1442( وتاريخ 69قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 (4850)العدد  ـه8/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979487773415500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979495293416000/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37714
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979487773415500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979511713416500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37712
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979511713416500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979530263417500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979522443417000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979535703418000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979530263417500/
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 ـه8/2/1442

 وملحقاتها. العمل لنظام التنفيذية الالئحة من( الرابعة) المادة تعديل على الموافقة -16

 وزارة الموارد البشرية جهة اإلصدار

هـ7/1/1442( وتاريخ 3485قرار وزاري رقم ) االعتمادأداة   

(4850)العدد  ه8/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر  

 
 

 ـه8/2/1442

 الملحق العمالية الخدمات وتقديم االستقدام نشاط ممارسة قواعد من الستين المادة تعديل -17
 العمل. لنظام التنفيذية الالئحة من( 4) رقم

 وزارة الموارد البشرية جهة اإلصدار

 هـ12/1/1442( وتاريخ 6708وزاري رقم )قرار  أداة االعتماد

 (4850)العدد  ه8/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 ـه15/2/1442

 .الموافقة على الالئحة التنفيذية )المحدثة( لنظام االتصاالت-18

االتصاالت وتقنية المعلوماتهيئة  جهة اإلصدار  

 أداة االعتماد
هـ29/1/1442( وتاريخ 4قرار وزير االتصاالت وتقنية المعلومات رقم )  

 الئحة

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه15/2/1442

 .الموافقة على تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العال-19

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ29/1/1442( وتاريخ 38أمر ملكي رقم )أ/

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 ه5/2/1442تاريخ و 8261ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37719 

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979544373418500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979544373418500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979551203419000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979551203419000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600021464515300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600015634514800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600021464515300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600075264519800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600069484519300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37719
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600075264519800/
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 ـه22/2/1442

 الحديدية  بالخطوط النقل لنظام التنفيذية الالئحة-20

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 2-2020-8-71قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

هـ.14/1/1442  

(4852) العدد ه22/2/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر  

 

 هـ22/2/1442

 .والئحته الحديدية بالخطوط النقل نظام مخالفات في النظر لجنة عمل قواعد-21

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 2-2020-8-74قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 .هـ14/1/1442

 (4852العدد )ه 22/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه29/2/1442

 تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية.-22

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

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

 الئحة

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

 ـه29/2/1442

 .قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها-23

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 الئحة أداة االعتماد

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 ـه29/2/1442

 .الئحة أعمال األوراق المالية-24

 هيئة السوق المالية اإلصدارجهة 

 الئحة أداة االعتماد

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193423285561700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193423285561700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193423285561700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193413955561200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193413955561200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193413955561200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193413955561200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779708076619900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779714766620400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779708076619900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772026376580000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772026376580000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772019666579500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772019666579500/
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 ـه29/2/1442

 .الئحة مؤسسات السوق المالية-25

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 الئحة أداة االعتماد

 (4853ه العدد )29/2/1442أم القرى نشر في جريدة  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772032616580500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772032616580500/
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 هـ18/11/1441

 .نظام المياه -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه11/11/1441( وتاريخ 159مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 (4839العدد ) ـه18/11/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ2/1/2144

 .الئحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب اإللكتروني -2

 المركز الوطني للتعليم االلكتروني. جهة اإلصدار

 ه21/12/1441( وتاريخ 41/5/1قرار مجلس وهيئات رقم ) أداة االعتماد

 (4845)العدد  ه2/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه9/1/1442

 الئحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة. -3

 الطاقة مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة جهة اإلصدار

 (4846العدد ) ـه9/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ23/1/1442

 القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة. -4

 مؤسسة النقد العربي السعودي جهة اإلصدار

 ه21/11/1441( وتاريخ 4686قرار إداري رقم ) أداة االعتماد

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

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=NdzQZ9icVmdGIsXfoyWdsA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300513610888000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FsVs60WIv6vTvP6zJNHY%2FQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1597941148607694400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563265148653900/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=V60vOW0YuhTgKVZX%2B4n8qw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599769895801044000/
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 هـ1/2/1442

 تجارية. كعالمة العائلية األسماء تسجيل ومعايير ضوابط -5

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

( 2020-12-2قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )
هـ11/1/1442وتاريخ   

 الئحة

 (4850)العدد  هـ1/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

  

 هـ1/2/1442

 الفكرية. الملكية حقوق إلنفاذ الوطنية اللجنة أعمال تنظيم الئحة -6

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

( 2020-12-3قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )
 هـ11/1/1442وتاريخ 

 الئحة

 (4850)العدد  هـ1/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ8/2/1442

 .الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
هـ27/1/1442( وتاريخ 73قرار مجلس الوزراء رقم )  

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
ه4/2/1442بتاريخ  8256ت//13تعميم إداري رقم   

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37714 

 (4850)العدد  ه8/2/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389247782151900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389247782151900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389256422152400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389247782151900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389259722152900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389259722152900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389264512153400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600389259722152900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979487773415500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979495293416000/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37714
https://www.uqn.gov.sa/articles/1600979487773415500/
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 ـه14/2/1442

 .لعقارية من ضريبة القيمة المضافةإعفاء التوريدات ا -8

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ14/2/1442( وتاريخ 84أمر ملكي رقم )أ/ 

 الئحة 

( وتاريخ 20-5-1قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل )
 هـ14/2/1442

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ14/2/1442

 .فرض ضريبة باسم )ضريبة التصرفات العقارية( -9

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ14/2/1442( وتاريخ 84أمر ملكي رقم )أ/ 

 هـ15/2/1442( وتاريخ 712قرار وزير المالية رقم )

 الئحة 

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ51/2/1442

 .الموافقة على تنظيم وزارة السياحة -10

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 ه5/2/1442( وتاريخ 96قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 ه12/2/1442تاريخ و 8267ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37725 

 (4851ه العدد )15/2/1442جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1601639489454648600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601638603494635000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601638600774634500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601638600774634500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601639489454648600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601639489454648600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601638588704633600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601639726034651800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601639489454648600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600049814517800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600044324517300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37725
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600049814517800/
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 هـ51/2/1442

 الموافقة على تنظيم وزارة الرياضة . -11

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه5/2/1442( وتاريخ 95قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل
 ه12/2/1442تاريخ و 8266ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37724 

 (4851ه العدد )15/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه22/2/1442

 .العمل لنظام التنفيذية الالئحة من( 41) المادة في الواردة باإلجراءات العمل تمديد -12

 االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 38173قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم )

 هـ11/2/1442

 (4852ه العدد )22/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه22/2/1442

 .والئحته الحديدية بالخطوط النقل نظام مخالفات في النظر لجنة عمل قواعد -13

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 2-2020-8-74قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 .هـ14/1/1442

 (4852العدد )ه 22/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ29/2/1442

 الموافقة على تنظيم المركز السعودي لسالمة المرضى. -14

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
 هـ19/2/1442( وتاريخ 122رقم ) مجلس الوزراء قرار

 الئحة

 تعاميم وزارة العدل
 ه25/2/1442وتاريخ  8283ت//13رقم تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37743 

 (4853ه العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600062214518800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600055954518300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37724
https://www.uqn.gov.sa/articles/1601600062214518800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193393925560200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193393925560200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193393925560200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193413955561200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193413955561200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193413955561200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602193413955561200/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FZD%2Bb9Zk3f0R85XGkrxNqQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779685676618400/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37743
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602779677896617900/
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 ـه29/2/1442

 الئحة أعمال األوراق المالية. -15

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
  هـ21/5/1426وتاريخ  2005-83-2قرار رقم 

 الئحة

 (4835هـ العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه29/2/1442

 .السوق المالية وقواعدهاقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة  -16

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 الئحة أداة االعتماد

 (4853هـ العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه29/2/1442

 الئحة مؤسسات السوق المالية. -17

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 الئحة أداة االعتماد

 (4853هـ العدد )29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772019666579500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772019666579500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772019666579500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772026376580000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772026376580000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772032616580500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772032616580500/
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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 اإلصدار الرابع عشر

 هـ1441 ذو الحجة   اإلصدار الخامس عشر

 ه1442 محرم   اإلصدار السادس 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
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV16.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 

 


