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

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

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

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

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

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

 السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل. ووكالة األنباء

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

 األنظمة واالتفاقيات. أولــًا:

 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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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات

األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل

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

هـ1442صفر  هـ1442ربيع األول  هـ1442ربيع اآلخر  هـ1442جمادى األول  هـ1442جمادى الثاني 
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 ـه1/6/1442

 هـ.1439م مكافحة جريمة التحرش لعام ( إلى المادة السادسة من نظا3إضافة فقرة برقم ) -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه1/6/1442وتاريخ  (48م/)مرسوم ملكي رقم 

 ـه28/5/1442( وتاريخ 296وزراء رقم )القرار مجلس 

 تعاميم وزارة العدل
 ـه5/6/1442وتاريخ  8372ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37834 

 (4) (، الصفحة4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه1/6/1442

من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج  تعديل المادة األولى -2
 .هـ1435العربية لعام 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ـه1/6/1442وتاريخ  (49م/)مرسوم ملكي رقم  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ6/6/1442وتاريخ  8376ت//13 تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37838 

 (2ة )(، الصفح4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه8/6/1442

( إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها وإضافة فقرة تحمل 14إضافة فقرة تحمل الرقم ) -3

 .( الملحق بنظام المرور7( إلى جدول المخالفات رقم )6الرقم )

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ8/6/1442( وتاريخ 50مرسوم ملكي رقم )م/

 ـه6/6/1442( وتاريخ 310رقم )وزراء المجلس قرار 

 تعميم وزارة العدل
 هـ13/6/1442 وتاريخ 8387/ت/13 إداري تعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37849 

 (4(، الصفحة )4868العدد ) ـه16/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=vmR2Q6f5ejwZe918mBN1ww%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Z9Z0V%2BeepOgG6yLxmGy%2Btw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=y7TH1oAgkbGVv%2Fpg37kjyQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=y7TH1oAgkbGVv%2Fpg37kjyQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
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 هـ20/6/1442

( من النظام األساس لشركة البلد األمين للتنمية والتطوير 11( من المادة )1تعديل الفقرة ) -4

 .هـ1430العمراني لعام 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 هـ20/6/1442وتاريخ ( 338)قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ27/6/1442وتاريخ  8399ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37861 

 

 هـ20/6/1442

 .هـ1421لتأمينات االجتماعية لعام ( من المادة العاشرة من نظام ا2( و )1تعديل الفقرتين ) -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/6/1442وتاريخ  (335)قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ـه27/6/1442وتاريخ  8398ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37860 

 (4(، الصفحة )4870العدد ) ـه30/6/1442نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=MMUmx642uJ4RhjBv1lOaJg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=cuG2DoToRMynHvIwqwgpdA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4870.pdf
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 ـه6/6/1442

 .تعديل المادة )الرابعة( من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه6/6/1442( وتاريخ 312قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ12/6/1442 وتاريخ 8380/ت/13 إداري تعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37842 

 (5(، الصفحة )4868العدد ) ـه16/6/1442نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 

 ـه7/6/1442

الموافقة على تعديل الفقرة )أ( من المادة )الثالثة( من الالئحة التنفيذية لضريبة التصرفات  -2
 .العقارية

 الماليةوزارة  جهة اإلصدار

 ـه7/6/1442( وتاريخ 2229قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (3(، الصفحة )4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه12/6/1442

 ه.1442الئحة سلوكيات السوق المعدلة لعام  -3

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 ـه12/6/1442( وتاريخ 2021-11-2رقم )قرار هيئة السوق المالية  أداة االعتماد

 هـ13/6/1442

 هـ .1442الموافقة على السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنية لعام  -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ13/6/1442( وتاريخ 328الوزراء رقم )قرار مجلس  أداة االعتماد

 ميم وزارة العدلتع
 هـ20/6/1442وتاريخ  8394ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37856 

 (4(، الصفحة )4869العدد )هـ 23/6/1442شر في جريدة أم القرى ن حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=t6VrjscsowzVYn2ZlEqHmw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fe6EjtdvtvtDjESIUYFj1A%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=c%2BZ3Ae1pC%2FOFec8tIRtwsg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=RSJYeoueUf02AVMliBy7hA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4869.pdf
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 ـه20/6/1442

 إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/6/1442( وتاريخ 336الوزراء رقم )قرار مجلس   أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/6/1442وتاريخ  8401ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37863 

 (5(، الصفحة )4870العدد ) ـه30/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه20/6/1442

 الموافقة على الالئحة التنظيمية للخيل العربية األصيلة. -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/6/1442( وتاريخ 337رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/6/1442وتاريخ  8402ت//13تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37864 

 (7حة )(، الصف4870العدد ) ـه30/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه20/6/1442

 تعديل المادة األولى من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة. -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/6/1442( وتاريخ 337الوزراء رقم )قرار مجلس  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/6/1442وتاريخ  8402ت//13تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37864 

 (7حة )(، الصف4870العدد ) ـه30/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 ـه27/6/1442

 هـ1430( من البند )أواًل( من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية لعام 5تعديل الفقرة ) -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ27/6/1442وتاريخ   (353قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JS2efChpGmoXj6pm8QuXgA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JS2efChpGmoXj6pm8QuXgA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4870.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mVujTaJ%2BQElj9z1owIR4fQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4870.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mVujTaJ%2BQElj9z1owIR4fQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4870.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VvRIr8d6m0t0CTWp5a8hSw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VvRIr8d6m0t0CTWp5a8hSw%3D%3D
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 ـه4/6/1442

 .في مدينة الرياضتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في أربع مناطق عقارية  -1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ4/6/1442 وتاريخ( 5رقم )وزير العدل قرار  أداة االعتماد

 (11(، الصفحة )4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ11/6/1442

 

ضم وزارة اإلسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعديل اسمها ليكون " وزارة الشؤون  -2
 .واإلسكانوالقروية البلدية 

 الديوان الملكي اإلصدارجهة 

  هـ11/6/1442وتاريخ ( 322أ/)رقم أمر ملكي  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ15/6/1442وتاريخ  8389ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37851 

 ـه13/6/1442

 

 التنظيمية.إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها  -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه13/6/1442( وتاريخ 323قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/6/1442وتاريخ  8392ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37854 

 (4(، الصفحة )4869العدد ) ـه23/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=GknsJL0aZuE3nsyoC8QnBw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4869.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4869.pdf
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 ـه20/6/1442

 

 للتوظيف(.إنشاء منصة وطنية موحدة باسم ) المنصة الوطنية الموحدة  -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/6/1442( وتاريخ 339قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ27/6/1442وتاريخ  8400ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37862 

 (4(، الصفحة )4870هـ العدد )30/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 هـ29/6/1442

 .عدم سماع الدعاوى الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بمضي المدة -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ29/6/1442( وتاريخ 52مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ27/6/1442وتاريخ   (353قرار مجلس الوزراء رقم )

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=cKJ5zOZm7D%2BLcRRuJBr%2BiQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=cKJ5zOZm7D%2BLcRRuJBr%2BiQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4870.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9VQQvEeQIRqW7VviTQhB7w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9VQQvEeQIRqW7VviTQhB7w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VvRIr8d6m0t0CTWp5a8hSw%3D%3D
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 ـه1/6/1442

 تعميم قضائي/ الالئحة التنفيذية لنظام التوثيق. -1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه1/6/1442وتاريخ  8370ت//13رقمتعميم قضائي  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37832 رابط التعميم

 ـه5/6/1442

تعميم مالي/ تعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع األشخاص  -2
 المرخص لهم طبقا لألنظمة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه5/6/1442وتاريخ  8373ت//13تعميم مالي رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37835 رابط التعميم

 ـه5/6/1442

 تعميم إداري/ جائزة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي في دورتها )الثالثة(. -3

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه5/6/1442وتاريخ  8374ت//13 تعميم إداري رقم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37836 رابط التعميم

 ـه6/6/1442

 تعميم إداري/ التأكيد على الجهات الحكومية بتخصيص مبالغ لدعم مكاتب إدارة البيانات. -4

 العدلوزارة  جهة اإلصدار

 ـه6/6/1442وتاريخ  8375ت//13 تعميم إداري رقم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37837 رابط التعميم

 *الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.
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 ـه11/6/1442

 تعميم قضائي/ فقد أصل السند التنفيذي. -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه11/6/1442وتاريخ  8378ت//13تعميم قضائي رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37840 رابط التعميم

 ـه12/6/1442

تعميم إداري/ دمج كتابتي العدل األولى والثانية بمحافظة األحساء ليكون مسماها )كتابة العدل  -6
 بمحافظة األحساء(.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه12/6/1442وتاريخ  8379ت//13إداري رقم تعميم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37841 رابط التعميم

 ـه12/6/1442

تعميم إداري/ الوثيقة اإلجرائية التنفيذية لمباشرة االختصاصات في نظر الدعاوى والمخالفات  -7
حماية حقوق المؤلف بين القضاء العام الناشئة عن تطبيق أحكام نظام براءات االختراع ونظام 

 .والهيئة السعودية للملكية الفكرية

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه12/6/1442وتاريخ  8381ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37843 رابط التعميم

 ـه12/6/1442

 تعميم قضائي/ آلية انتقال توثيق الطلبات اإلنهائية للتوثيق. -8

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه12/6/1442وتاريخ  8382ت//13تعميم قضائي رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37844 رابط التعميم

 ـه13/6/1442

 الوطنية في األمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.تعميم إداري/ دمج وحدة المخاطر  -9

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه13/6/1442وتاريخ  8385ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37847 رابط التعميم
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 ـه18/6/1442

 .الوزارة سيارات استخدام ضوابطإداري/  تعميم -10

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ18/6/1442 وتاريخ 8390/ت/13رقم تعميم إداري  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37852 رابط التعميم

 ـه13/6/1442

تعميم مالي/ قصر التعامل مع المرخصين لتقديم خدمة )نقل الطرود( بموجب ترخيص صادر من  -11
 االتصاالت وتقنية المعلومات.هيئة 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه13/6/1442وتاريخ  8386ت//13تعميم مالي رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37848 رابط التعميم

 ـه22/6/1442

بتطبيق األنظمة واللوائح تعميم إداري/ التأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة االلتزام  -12
والتعليمات المرعية عند تقديم خدماتها، والتقيد بما يصدر من المحاكم والجهات القضائية من 

 أحكام نهائية وما يتقرر من مبادئ قضائية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ22/6/1442وتاريخ  8395ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37857 رابط التعميم

 ـه22/6/1442

 (.SANSRSتعميم إداري/ المرجع المكاني الوطني ) -13

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ22/6/1442وتاريخ  8396ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37858 رابط التعميم
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 ـه22/6/1442

تعميم إداري/ نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة األداء التي نفذها الديوان العام للمحاسبة  -14
 هـ(.1439/1440خالل العام المالي )

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ22/6/1442وتاريخ  8397ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37859 رابط التعميم

 ـه28/6/1442

تعميم إداري/ اإلفصاح عن أي تصرفات عقارية عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والحل سواء كانت  -15
 مستثناة أو غير مستثناة من الضريبة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ28/6/1442وتاريخ  8403ت//13تعميم إداري رقم  االعتمادأداة 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37865 رابط التعميم

 ـه29/6/1442

 تعميم إداري/ الموافقة على نظام التجارة اإللكترونية.  - 16

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه29/6/1442وتاريخ  8406ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37868 رابط التعميم

 ـه29/6/1442

 تعميم إداري/ تحديث المحامي لبياناته من خالل موقع ناجز.  -17

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه29/6/1442وتاريخ  8407ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37869 رابط التعميم
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 ـه2/6/1442

 .تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه28/5/1442( وتاريخ 299وزراء رقم )القرار مجلس  أداة االعتماد

 (2الصفحة )(، 4866ه العدد )2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه2/6/1442

 هـ.1442صندوق التنمية الثقافي لعام نظام  -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه23/5/1442( 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 

 (4(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 

 ـه2/6/1442

 .الحكوميةفي الجهات الموافقة على إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية  -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه21/5/1442( وتاريخ 284قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (6(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

 

 ـه2/6/1442 

 .هـ1422تعديالت على نظام المؤسسات الصحفية لعام  -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

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

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

 (6) فحةالص(، 4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

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

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LZ3rJdKzTFgKU2%2BaJS%2B8jg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mtEORT1BGgAzbGfwyG3ASA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mtEORT1BGgAzbGfwyG3ASA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=M%2F7gkP1xiKA%2FZcfLQbO86g%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=l69HcpBbaLEBz0IONNICdA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=l69HcpBbaLEBz0IONNICdA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
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   ـه2/6/1442

 الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية. -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

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

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

 (7(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

   ـه2/6/1442 

ــهــاصـصـتـمنح الهيئة العامة لألوقاف الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اخ -6 ا ـ
 .األوقاف في المملكة اإلشرافي على

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه21/5/1442( وتاريخ 286وزراء رقم )القرار مجلس  أداة االعتماد

 (9(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

    ـه2/6/1442

 تعديل بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام األسلحة والذخائر. -7

 وزارة الداخلية اإلصدارجهة 

 ـه6/5/1442( وتاريخ 5656قرار وزير الداخلية رقم ) أداة االعتماد

 (10(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

     ـه2/6/1442

 تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية األولى في مركز العيينة والجبيلة. -8

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه26/3/1442( وتاريخ 923)قرار وزير العدل رقم  أداة االعتماد

 (24(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ByP5T3j4FvREZUFXBF1B0Q%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ByP5T3j4FvREZUFXBF1B0Q%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gwj13pklNl9tt2IATkHvHw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
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      ـه2/6/1442

 .العيني للعقار في المنطقة العقارية األولى في مدينة الدمامتطبيق نظام التسجيل  -9

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه26/3/1442( وتاريخ 921قرار وزير العدل رقم ) أداة االعتماد

 (25(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

      ـه2/6/1442

 .في المدينة المنورةتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة  -10

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه26/3/1442( وتاريخ 925قرار وزير العدل رقم ) أداة االعتماد

 (26(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

     ـه9/6/1442

من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله  فقرتينتعديل  -11
 .والثقافاتوار بين أتباع األديان بن عبدالعزيز آل سعود للح

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه28/5/1442( وتاريخ 298قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (4(، الصفحة )4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

      ـه9/6/1442

 .تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين -12

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 ـه28/5/1442( وتاريخ 300وزراء رقم )القرار مجلس  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ـه5/6/1442وتاريخ  8371ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37833 

 (5، الصفحة )(4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=UGS4zSkvAsBUuNmMANWX9g%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lVKoyAM6eOoQqsGRf%2BGgbA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
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 ـه9/6/1442

 إجراء بعض التعديالت على عدد من اللوائح الفنية. -13

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 ـه6/5/1442( وتاريخ 4528قرار محافظ الهيئة رقم ) أداة االعتماد

 (5حة )(، الصف4867العدد ) ـه9/6/1442القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

 

 

   ـه9/6/1442

 .لتقديم خدمات الملكية الفكرية الموافقة على قواعد الترخيص -14

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 3/13/2020الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )قرار مجلس إدارة 

  ـه4/4/1442وتاريخ 

  (7(، الصفحة )4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

   ـه9/6/1442

لغرض التسجيل والترخيص لخدمات الملكية اعتماد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة  -15
 .الفكرية

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 4/13/2020السعودية للملكية الفكرية رقم )قرار مجلس إدارة الهيئة 

  ـه4/4/1442وتاريخ 

 (9(، الصفحة )4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

    ـه9/6/1442

 .الموافقة على نشر كل ما يتعلق بأنظمة الملكية الفكرية في )نشرة الملكية الفكرية( -16

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 7/13/2020الفكرية رقم )قرار  مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية 

 ـه4/4/1442وتاريخ 

 (9(، الصفحة )4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
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 ـه9/6/1442

 .ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية -17

 الهيئة العامة لعقارات الدولة اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
( 8/8/2020قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم )ق/

  ـه15/5/1442وتاريخ 

 (10(، الصفحة )4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه16/6/1442

( من المادة )الثانية( من الئحة رقابة الديوان العام للمحاسبة على المؤسسات 4تعديل الفقرة ) -18

 الخاصة والشركات.

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 ـه28/5/1442( وتاريخ 303وزراء رقم )القرار مجلس  أداة االعتماد

 (4(، الصفحة )4868العدد ) ـه16/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه16/6/1442

 دمج وحدة المخاطر الوطنية في األمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية. -19

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه28/5/1442( وتاريخ 297قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (5(، الصفحة )4868العدد ) ـه16/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

   ـه16/6/1442

 والمستحضرات الصيدالنية والعشبية. إقرار الالئحة التنفيذية لنظام المنشآت -20

 مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 1442-26-1قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم )

  ـه22/3/1442وتاريخ 

 (5(، الصفحة )4868العدد ) ـه16/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4jehSqOtMmaF4YCSixewrA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4jehSqOtMmaF4YCSixewrA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8LeECa5K06tSmsooqjBxgg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4868.pdf
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  التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 

 

 

 

 

  

 ـه2/6/1442

 .ه1442نظام صندوق التنمية الثقافي لعام  -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه23/5/1442( وتاريخ 45مرسوم ملكي رقم )م/

 ـه21/5/1442( وتاريخ 282)قرار مجلس الوزراء رقم 

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

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

 (4(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ2/6/1442 تاريخ النفاذ

 ـه2/6/1442

 تعديل بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام األسلحة والذخائر. -2

 وزارة الداخلية جهة اإلصدار

 ـه6/5/1442وتاريخ  (5656قرار وزير الداخلية رقم ) أداة االعتماد

 (10(، الصفحة )4866العدد ) ـه2/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ2/6/1442 تاريخ النفاذ

 ـه9/6/1442

التنفيذية لضريبة التصرفات الموافقة على تعديل الفقرة )أ( من المادة )الثالثة( من الالئحة  -3
 العقارية.

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 ـه7/6/1442( وتاريخ 2229قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (3(، الصفحة )4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ9/6/1442 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mtEORT1BGgAzbGfwyG3ASA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mtEORT1BGgAzbGfwyG3ASA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4866.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fe6EjtdvtvtDjESIUYFj1A%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
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 ـه9/6/1442

 ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية. -4

 الهيئة العامة لعقارات الدولة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 8/8/2020قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم )ق/

 ـه15/5/1442وتاريخ 

 (10(، الصفحة )4867العدد ) ـه9/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ9/6/1442 تاريخ النفاذ

 ـه26/6/1442

 .لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية -5

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

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

 ـه14/1/1442

 (24(، الصفحة )4852العدد ) ـه22/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه26/6/1442 تاريخ النفاذ

 ـه30/6/1442

 إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. -6

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هـ20/6/1442( وتاريخ 336قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/6/1442وتاريخ  8401ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37863 

 (5(، الصفحة )4870العدد ) ـه30/6/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ30/6/1442 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4jehSqOtMmaF4YCSixewrA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4jehSqOtMmaF4YCSixewrA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4867.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=qVaWMB%2Bx4YUcdMiQBOlV4w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=qVaWMB%2Bx4YUcdMiQBOlV4w%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/9f29fbd2-0dfd-4eaf-9fec-8ae9560c1783.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JS2efChpGmoXj6pm8QuXgA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4870.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 خرربيع اآل اإلصدار التاسع عشر

 ه1442 جمادى األول اإلصدار العشرون

  

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV18.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV19.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV20.pdf

