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

والتعاميم، يقدم لكم مركز البحوث التقرير الشهري ألهم مستجدات األنظمة واللوائح والقرارات 

وذلك حرصًا منه على تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب العدل والباحثين؛ بأهم ما يِجدُّ في الساحة 

التنظيمية، وقد سعى المركز إلنجاز هذا التقرير لتوثيق أهم ما جّد، وما تغّير وما تطّور من أنظمة ولوائح 

العدلية ويساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها  وأوامر وقرارات وتعاميم، للنهوض بكل ما يخدم المرافق

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.

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

 األنظمة واالتفاقيات. :أولــاً 

 اللوائح والتنظيمات. ثانيًا:

 األوامر والتعليمات. ثالثًا:

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا:

 ما نشر في جريدة أم القرى. خامسًا:

 التي دخلت حيز النفاذ. واللوائح األنظمة سادسًا:

ويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير أن يحقق الهدف المنشود من جمعه وكتابته وتوثيقه، كما 

 نرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لتحقيق ذلك. 

 والله يحفظكم ويرعاكم.

 

 

 مدير عام مركز البحوث

 د. بشار بن عمر المفدى 
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 تقرير الشهر الحالي  (1)
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات

األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل

ما نشر في جريدة أم القرى األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

 الشهر الحالي واألشهر السابقة( مقارنة بين تقرير 2) 
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم 
القرى

األنظمة واللوائح التي 
دخلت حيز النفاذ

هـ1442صفر  هـ1442ربيع األول  هـ1442ربيع اآلخر  هـ1442جمادى األول 
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 هـ16/5/1442

 الموافقة على نظام الكهرباء. -1

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ16/5/1442( وتاريخ 44مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ14/5/1442( وتاريخ 262قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعاميم وزارة العدل
 هـ23/5/1442وتاريخ  8362ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37824  

 (14(، الصفحة )4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/5/1442

البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية  -2
 مواطني البلدين تأشيرة زيارة.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ16/5/1442( وتاريخ 41مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ14/5/1442( وتاريخ 259قرار مجلس الوزراء رقم )

 (21الصفحة )(، 4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/5/1442

مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية  -3

الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في ة الموارد واالستخدامات المتعددة بوزارمياه البحر 

 مجال تحلية مياه البحر.

  الديوان الملكي جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
 هـ16/5/1442يخ ( وتار42مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ14/5/1442( وتاريخ 260قرار مجلس الوزراء رقم)

 (22(، الصفحة )4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YQqphNQpf%2FjUoccaEI0SAg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37824
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=pZ3XqdW5WQdA5xVh3RT06g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=pZ3XqdW5WQdA5xVh3RT06g%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
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 هـ23/5/1442

 هـ.1442 لعام الثقافي التنمية صندوق نظام -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ23/5/1442( وتاريخ 45مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ21/5/1442( وتاريخ 282قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/5/1442وتاريخ  8367ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37829 

 

 هـ23/5/1442

 هـ.1422 لعام الصحفية المؤسسات نظام على تعديالت -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ23/5/1442( وتاريخ 46مرسوم ملكي رقم) م/

 هـ21/5/1442( وتاريخ 283قرار مجلس الوزراء رقم )

 

 هـ23/5/1442

 هـ.1442 لعام العقارية التنمية صندوق نظام -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ23/5/1442( وتاريخ 47مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ21/5/1442( وتاريخ 287قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/5/1442وتاريخ  8368ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37830  

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mtEORT1BGgAzbGfwyG3ASA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mtEORT1BGgAzbGfwyG3ASA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=l69HcpBbaLEBz0IONNICdA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=l69HcpBbaLEBz0IONNICdA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ByP5T3j4FvREZUFXBF1B0Q%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ByP5T3j4FvREZUFXBF1B0Q%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37830
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 هـ 8/5/1442

 هـ. 1442المنظمة لعمل أمناء اإلفالس والخبراء لعام  القواعد -1

 لجنة اإلفالس  جهة اإلصدار

  هـ8/5/1442(وتاريخ 0220-98قرار لجنة اإلفالس رقم)  أداة االعتماد

 (24(، الصفحة )4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ8/5/1442

ام الئحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية المعدلة لع -2
 هـ.1442

 لجنة اإلفالس  جهة اإلصدار

 هـ8/5/1442 ( و تاريخ0220-99) لجنة اإلفالس رقمقرار  أداة االعتماد

 (27الصفحة ) ،(4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ 9/5/1442

 الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار التعديني.  -3

 وزارة الصناعة والثروة المعدنية  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 1006/1/1442رقم )قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية 

 هـ9/5/1442

 (4الصفحة )، (4864العدد )،هـ17/5/1442ر في جريدة أم القرى نش حالة النشر

 هـ16/5/1442

 .تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
 هـ16/5/1442( وتاريخ 43مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ14/5/1442وتاريخ ( 266قرار مجلس الوزراء رقم )

 ميم وزارة العدلتع
 هـ20/5/1442وتاريخ  8359ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37821  

 (10(، الصفحة )4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=C0soyqrCp2XLxTu8cfvJZw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=IZBTzRoIzA2Fl5sCzq98eQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4864.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4864.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4864.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XMJ4xMHgEi7SsJ1BYmMjBQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XMJ4xMHgEi7SsJ1BYmMjBQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37821
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
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 هـ14/5/1442

 الموافقة على سياسة االقتصاد الرقمي في المملكة. -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/5/1442( وتاريخ 267قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (12الصفحة )(، 4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ14/5/1442

 الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/5/1442( وتاريخ 263قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (18(، الصفحة )4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ21/5/1442

 الجهات في مركزية أخطار تصنيف ووحدة المالية وزارة في مركزية مخاطر تصنيف وحدة إنشاء -7

 الحكومية.

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هـ21/5/1442( وتاريخ 284قرار مجلس الوزراء رقم)  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ27/5/1442وتاريخ  8366ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37828 

 

 هـ21/5/1442

 اختصاصها ممارسة على تساعدها التي النظامية الممكنات لألوقاف العامة الهيئة منح -8

 المملكة. في األوقاف على اإلشرافي

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ21/5/1442( وتاريخ 286قرار مجلس الوزراء رقم) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/5/1442وتاريخ  8369ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37831 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FSUf%2BHMfpENNmZkW2ScAgg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LvnuLOQi3MAOmj96lfM%2BIQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=M%2F7gkP1xiKA%2FZcfLQbO86g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=M%2F7gkP1xiKA%2FZcfLQbO86g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gwj13pklNl9tt2IATkHvHw%3D%3D
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 هـ 2/5/1442

 م.2021اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام  -1

 هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( بتاريخ 297الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم ) قرار محافظ هيئة تنظيم

 هـ.2/5/1442

 (.3(، الصفحة )4863هـ، العدد)10/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ 3/5/1442

الرؤية من نظام المنافسات تعديالت على ضوابط استثناء أعمال مبادرات برامج تحقيق  -2
 هـ.1439والمشتريات الحكومية لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ3/5/1442( وتاريخ 24492أمر سامي رقم ) أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mFlhlTwq3SrPPBzs4Kl%2B%2FQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mFlhlTwq3SrPPBzs4Kl%2B%2FQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4863.pdf
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fHhpNz%2B%2FMLlcMmklWOxTbg%3D%3D
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 هـ7/5/1442

موافقة البنك المركزي السعودي على اتفاقية االندماج بين البنك السعودي تعميم إداري/  -1
 البريطاني والبنك األول. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار

 هـ 7/5/1442وتاريخ  8347ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37809 رابط التعميم

 

 هـ 8/5/1442

التأكيد على الجهات التي لديها استثناء من نظام المنافسات والمشتريات تعميم مالي/  -2
 (. 37993الحكومية بااللتزام بالعمل وفق ما قضى به البند )ثالًثا( من األمر التعميمي رقم )

 وزارة العدل  جهة اإلصدار

 هـ 8/5/1442وتاريخ  8351ت//13رقم  مالي تعميم أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37813 رابط التعميم

 

 هـ 9/5/1442

( من نظام اإليجار 25مراعاة المدة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة )تعميم قضائي/  -3
 التمويلي في الدعاوى المنظورة. 

 وزارة العدل  اإلصدارجهة 

 هـ9/5/1442وتاريخ  8353ت//13رقم  قضائيتعميم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37815 رابط التعميم

 هـ23/5/1442

 الرفع قبل النفطية غير اإليرادات تنمية مركز مع بالتنسيق الحكومية الجهات قيامتعميم إداري/  -4
 الكريم السامي المقام إلى( مالي مقابل أو رسم، أو ضريبة،) بفرض يتعلق مقترح أي عن

 .شأنه في الالزمة النظامية اإلجراءات الستكمال

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ23/5/1442وتاريخ  8361ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37823 رابط التعميم

 

 

 

 

 

 *الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37809
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37813
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37815
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 هـ23/5/1442

 تزويد الهيئة عند طلب حفظ أقيام األوقاف بالبيانات األساسية للوقف.تعميم إداري/  -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ23/5/1442وتاريخ  8364ت//13تعميم إداري رقم  االعتمادأداة 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37826 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37826
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 هـ 3/5/1442

 الموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة. -1

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ25/4/1442( وتاريخ 38مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ23/4/1442( وتاريخ 253رقم )مجلس الوزراء قرار 

  (5الصفحة ) ،(4862)العدد  ،هـ3/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ 3/5/1442

تفويض وزير المالية بتعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية  -2
 والمنتجات الزراعية المحلية.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ25/4/1442( وتاريخ 39)م/مرسوم ملكي رقم 

 هـ23/4/1442( وتاريخ 255قرار  مجلس الوزراء رقم )

  (10الصفحة )(، 4862هـ، العدد )3/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ 3/5/1442

 الموافقة على نظام الغرف التجارية.  -3

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ22/4/1442( وتاريخ 37مرسوم ملكي رقم )م/

  هـ16/4/1442( وتاريخ 239قرار  مجلس الوزراء رقم )

  (11(، الصفحة )4862هـ، العدد )3/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ 3/5/1442

 ( من نظام األوراق التجارية. 38تفسير المادة ) -4

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 هـ 23/4/1442( وتاريخ 251قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل 
 هـ2/5/1442وتاريخ  8346ت//13 تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37808 

  (17(، الصفحة )4862العدد )هـ، 3/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xHoM6D74%2Fe8GnklhVJtAww%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xHoM6D74%2Fe8GnklhVJtAww%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=iiXVWzWXbk4gi8pnNpyLCA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37808
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
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 هـ 3/5/1442

 إنشاء مكتب التوطين وميزان المدفوعات.  -5

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 هـ 23/4/1442( وتاريخ 249قرار رقم ) أداة االعتماد

  (17(، الصفحة )4862هـ، العدد )3/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ 3/5/1442

  ارية األولى بمدينة الدمام.تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العق -6

 وزير العدل  جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442( وتاريخ 921قرار وزير العدل رقم ) أداة االعتماد

 (17(، الصفحة )4862هـ، العدد )3/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ 3/5/1442

 بمركز العيينة والجبيلةتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية األولى  -7
 بمنطقة الرياض.

 وزارة العدل  جهة اإلصدار

 هـ 26/3/1442( وتاريخ 923قرار وزير العدل رقم ) أداة االعتماد

 (18(، الصفحة )4862هـ، العدد )3/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ 3/5/1442

 العقارية بمدينة الرياض.تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المناطق  -8

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442( وتاريخ 922قرار وزير العدل رقم ) أداة االعتماد

 (18(، الصفحة )4862هـ، العدد )3/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ 3/5/1442

 تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة بالمدينة المنورة.  -9

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442( وتاريخ 925قرار وزير العدل رقم ) أداة االعتماد

 (18(، الصفحة )4862هـ، العدد )3/5/1442في جريدة أم القرى نشر  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4862.pdf
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 هـ 10/5/1442

 الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير. -10

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ16/4/1442( بتاريخ 00350قرار وزير التجارة رقم ) أداة االعتماد

 (.3(، الصفحة )4863هـ، العدد)10/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ24/5/1442

 ( من نموذج عقد الخدمات االستشارية.25تعديل البند رقم ) -11

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ2/4/1442( وتاريخ 1753)قرار وزير المالية رقم  أداة االعتماد

 (23(، الصفحة )4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ24/5/1442

 اعتماد النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق نظام األراضي البيضاء في المدينة المنورة. -12

 وزارة اإلسكان جهة اإلصدار

 هـ4/1442 /25( وتاريخ 209قرار وزير اإلسكان رقم)  أداة االعتماد

 (24(، الصفحة )4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ24/5/1442

 .حاضرة عسير اعتماد النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق نظام األراضي البيضاء في -13

 وزارة اإلسكان جهة اإلصدار

 هـ4/1442 /25( وتاريخ 215قرار وزير اإلسكان رقم) أداة االعتماد

 (24(، الصفحة )4865هـ،العدد )24/5/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4863.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4865.pdf
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 
 

  

 هـ12/5/1442

 .نظام االستثمار التعديني -1

 الملكيالديوان  اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 هـ19/10/1441( وتاريخ 140مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ17/10/1441( وتاريخ 634قرار مجلس الوزراء رقم )

  (4(،الصفحة )4838هـ العدد )12/11/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ12/5/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ13/5/1442

 هـ.1442تنظيم المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية ومكافحتها لعام  -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ3/3/1442( وتاريخ 152)  قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعاميم وزارة العدل
 هـ10/3/1442وتاريخ  8298ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37758 

  (4،الصفحة)( 4855العدد ) هـ13/3/1442جريدة أم القرى نشر في   حالة النشر

 هـ13/5/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ17/5/1442

 .تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه5/2/1442( وتاريخ 90قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ـه11/2/1442وتاريخ  8264ت//13تعميم إداري رقم 

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

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

 هـ17/5/1442 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=58lJUlFDJcaInvkoUYbhPw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=58lJUlFDJcaInvkoUYbhPw%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/195aabda-2311-4f04-ba8d-1467ac42058b.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xQHyNIj5CgxpwR1zcl%2BTjw%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/f3bff81b-0ef4-4b34-9c62-209e4e4032e8.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=0UrR0PvPPEKaikItDzqwWA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37722
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/6bfd6e6a-dd08-45de-a6cd-9fa30be0449b.pdf
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 هـ26/5/1442

 نظام التوثيق. -4

 الملكيالديوان  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/11/1441( وتاريخ164مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ16/11/1441( وتاريخ 728قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/11/1441وتاريخ  8194ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37646 

  (4(، الصفحة)4840هـ العدد )26/11/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ26/5/1442 تاريخ النفاذ

 
 

 هـ26/5/1442

 نظام البيئة.  -5

 الملكيالديوان  جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
 هـ19/11/1441( وتاريخ 165مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ16/11/1441( وتاريخ 729الوزراء رقم ) قرار مجلس

 

 تعميم وزارة العدل

 هـ23/11/1441وتاريخ  8189ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37641 

  (8(، الصفحة )4840هـ العدد )26/11/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ26/5/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ26/5/1442

 الئحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ5/2/1442( وتاريخ 92قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

  (21(، الصفحة)4861هـ، العدد )26/4/1442جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

 هـ26/5/1442 تاريخ النفاذ

 

 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ze0jkCF%2B3kRI%2FYuXlylJ3A%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ze0jkCF%2B3kRI%2FYuXlylJ3A%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/91ac551a-11d6-4783-ae77-a29e7466203c.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HHJdf%2B38kzeyTS%2BkcRRXxg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HHJdf%2B38kzeyTS%2BkcRRXxg%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/91ac551a-11d6-4783-ae77-a29e7466203c.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2BUsbVK3efi3aYtvDgVfDDA%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/e8c00d7a-d713-4aa2-9113-982768098f58.pdf
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 هـ26/5/1442

 هـ.1442الالئحة التنفيذية لنظام األحداث لعام  -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ16/4/1442( وتاريخ 237قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ22/4/1442وتاريخ  8339ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37801 

  (6(، الصفحة)2861هـ، العدد )26/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ26/5/1442 تاريخ النفاذ

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ZFoXSd1jBkmmkAJR%2FxxAFQ%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/e8c00d7a-d713-4aa2-9113-982768098f58.pdf
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 ةالسابق اإلصدارات

 السنة الشهر رقم اإلصدار

 هـ1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 هـ1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 هـ1440 ذي الحجة اإلصدار الثالث

 هـ1441 محرم اإلصدار الرابع

 هـ1441 صفر  اإلصدار الخامس

 هـ1441 ربيع األول اإلصدار السادس

 هـ1441 ربيع اآلخر اإلصدار السابع

 هـ1441 جمادى األولى اإلصدار الثامن

 هـ1441 جمادى اآلخر اإلصدار التاسع

 هـ1441 رجب اإلصدار العاشر

 هـ1441 شعبان اإلصدار الحادي عشر

 هـ1441 رمضان اإلصدار الثاني عشر

 هـ1441 شوال الثالث عشراإلصدار 

 هـ1441 ذو القعدة اإلصدار الرابع عشر

 هـ1441 ذو الحجة   اإلصدار الخامس عشر

 هـ1442 محرم   اإلصدار السادس عشر

 هـ1442 صفر اإلصدار السابع عشر

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
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV17.pdf
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 هـ1442 ربيع األول صدار الثامن عشراإل

 هـ1442 خرآلربيع ا اإلصدار التاسع عشر

  

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV18.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV19.pdf

