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

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

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 

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

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.

 ي:وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وه

 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:

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

 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 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  هـ1442رجب  1442شعبان 
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 هـ3/8/1442

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال اإلذاعي والتلفزيوني بين هيئة اإلذاعة والتلفزيون في -1
 .في إندونيسيا (TV.RI) المملكة وقناة

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ8/1442 /3( وتاريخ 427رقم )مجلس قرار  أداة االعتماد

 ( 4876)العدد  هـ13/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 ـه5/8/1442

 التخصيص. نظام على الموافقة-2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ8/1442 /5 وتاريخ( 63 /م) رقم ملكي مرسوم

 هـ8/1442 /3 وتاريخ( 436) رقممجلس الوزراء  قرار

 ميم وزارة العدلتع
 هـ12/8/1442تاريخ و 8449ت//13قم ر تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37911 

 (4876هـ العدد )13/8/1442نشر في جريدة أم القرى     حالة النشر

 هـ5/8/1442

 .(التأسيسي النظام) العرب العموم النواب لجمعية الحاكمة المبادئ على الموافقة-3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ08/1442 /5 وتاريخ( 62/م) رقم ملكي مرسوم

 هـ08/1442 /3( وتاريخ 429رقم )الوزراء مجلس قرار 

 تعميم وزارة العدل
 هـ10/8/1442بتاريخ 8447ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37909 

 (4876هـ العدد )13/8/1442نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/2021/03/26/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84-2/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/26/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84-2/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rGXlqRZmuytJFMoXqt7k%2Bw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/26/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%b5/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37911
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/26/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%b5/
https://uqn.gov.sa/2021/03/26/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-62-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-5-08-1442%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/26/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7-2/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37909
https://uqn.gov.sa/2021/03/26/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-62-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-5-08-1442%d9%87%d9%80/
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 هـ5/8/1442

 الهاي) التفاقية المكمل البروتوكول إلى السعودية العربية مملكةال انضمام على الموافقة-4
 م.1970 لعام( الدولية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ5/8/1442 وتاريخ( 61/م) رقم ملكي مرسوم

  هـ7/1442/ 27 وتاريخ( 5092) قرار مجلس الوزراء رقم

 (4877) العدد هـ20/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ12/8/1442

 العمراني. والتراث والمتاحف اآلثار نظام تعديل على الموافقة-5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ12/8/1442 وتاريخ( 67/م) رقم ملكي مرسوم

 هـ10/8/1442وتاريخ ( 453) مجلس الوزراء رقم قرار

 تعميم وزارة العدل
 هـ17/8/1442تاريخ و 8453ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37915 

 (4877) العدد هـ20/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ12/8/1442

 األردنية المملكة وحكومة السعودية العربية المملكة حكومة بين تفاهم مذكرة على الموافقة-6

 الكهربائي. الربط مجال في الهاشمية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ12/8/1442وتاريخ ( 65/م) رقم ملكي مرسوم

 هـ10/8/1442وتاريخ  (442) رقموزراء مجلس القرار 

 (4877) العدد هـ20/8/1442القرى  أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ17/8/1442

 .   الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان-7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ17/8/1442 وتاريخ (461)رقم  مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 ( 4878) العدد هـ27/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

https://uqn.gov.sa/2021/04/02/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-61-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-5-08-1442%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/2021/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88/
https://uqn.gov.sa/2021/04/02/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-61-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-5-08-1442%d9%87%d9%80/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LaqMnvQdYKMVMd7zcLuScw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%a7/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37915
https://uqn.gov.sa/2021/04/02/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-67-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-12-08-1442%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/2021/04/02/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-65-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-08-12%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://uqn.gov.sa/2021/04/02/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-65-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-08-12%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7/
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7/
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 هـ19/8/1442

 البشرية. باألعضاء التبرع نظام-8

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/8/1442( وتاريخ 70مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ17/8/1442 وتاريخ( 468) رقم الوزراء مجلس قرار

 تعميم وزارة العدل
 هـ23/8/1442تاريخ و 8459ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37921 

 ( 4878) العدد هـ27/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ19/8/1442

 .هـ1415 لعام العربية الخليج لدول عاونالت لمجلس االختراع براءات لمكتب األساسي النظام إلغاء -9

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ19/8/1442( وتاريخ 71مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ23/8/1442تاريخ و 8461ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37923 

 هـ19/8/1442

 إنشاء بشأن العالمية السياحة ومنظمة السعودية العربية المملكة بين اتفاقية على الموافقة -10
 الرياض. في العالمية السياحة لمنظمة إقليمي مكتب

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 العتمادأداة ا
 هـ1442 /8/ 19 وتاريخ( 68/م) رقم ملكي مرسوم

 هـ17/8/1442( وتاريخ 460) رقممجلس الوزراء قرار 

 ( 4878) العدد هـ27/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ivNdJpiRDYt7jVeDUe2x5A%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37921
https://uqn.gov.sa/2021/04/09/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-70-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-19-08-1442%d9%87%d9%80/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=OSBd6KkWImWIaXVgIpsmmw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/09/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-68-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-19-08-1442%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b8/
https://uqn.gov.sa/2021/04/09/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-68-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-19-08-1442%d9%87%d9%80/
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 هـ3/8/1442

 .هـ1426 لعام السرية التجارية المعلومات حماية الئحة من( أواًل ) البند تعديل-1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ8/1442 /3 وتاريخ( 435) رقممجلس الوزراء  رارق أداة االعتماد

 ( 4876) العدد هـ13/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 ـه3/8/1442

 إلغاء تولي مجلس االقتصاد األعلى برنامج التخصيص.-2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ3/8/1443( وتاريخ 436قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 ـه3/8/1442

 هـ.1423ي المملكة العربية السعودية لعام إلغاء استراتيجية التخصيص ف-3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ3/8/1442( وتاريخ 436قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ3/8/1442

 هـ.1423 لعام بالتخصيص المستهدفة والخدمات النشاط وأنواع المرافق قائمة إلغاء-4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ3/8/1442( وتاريخ 436قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 ـه10/8/1442

 الجيومكانية والمعلومات للمساحة العامة الهيئة تنظيم من والتاسعة الثامنة المادتين تعديل-5
 هـ.1442 لعام

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ10/8/1442( وتاريخ 445قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ17/8/1442تاريخ و 8452ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37914 

 ( 4877) العدد هـ20/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=zCDZtWiEcb%2Bu%2BHJkE3C7Aw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/26/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a3%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ay2ln17T1uzBAHYwN8FlEg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=iLXCdZaImQGCR%2Fn2ySIYaw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=U2rfD7irkyxkqdgZmKXlwA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=jv4iPPwj%2FiSJeGP%2BGAaiWQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37914
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/02/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84/


 

10 
 

 

 

 

 

 

 ـه10/8/1442

 البشرية الموارد وزارة في والمؤسسات للشركات االجتماعية بالمسؤولية تعنى لجنة تشكيل-6
 .االجتماعية والتنمية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ10/8/1442( وتاريخ 448قرار مجلس الوزراء رقم ) العتمادأداة ا

 

 هـ17/8/1442

 .الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية-7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ17/8/1442 وتاريخ( 466) رقم الوزراء مجلس رارق العتمادأداة ا

 تعميم وزارة العدل
 هـ25/8/1442تاريخ و 8464ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37926 

 ( 4878) العدد هـ27/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ17/8/1442

 

 .تعديل الفقرة )أ( من المادة )الرابعة( من تنظيم مجلس التنمية السياحي-8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ17/8/1442 وتاريخ( 469) رقم الوزراء مجلس قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ23/8/1442تاريخ و 8458ت//13 تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37920 

 (4878) العدد هـ27/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 

 هـ24/8/1442

 .هـ1442الالئحة التنظيمية لدور األحداث لعام -9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ24/8/1442تاريخ ( و492) قرار مجلس الوزراء رقم داة االعتمادأ

 هـ29/8/1442

 .هـ1441( من الئحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 13( من المادة )2تعديل الفقرة )-10

 س الوزراءمجل جهة اإلصدار

 هـ29/8/1442( وتاريخ 48843رقم ) يأمر سام أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3lIPTxOSEkH2vmT8LsGNMw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37926
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85/
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%86/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37920
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%86/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tCAc1IySDkVZjrnrMRZbYw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rtYbv8w%2BhHAB0jTQQZcU0g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rtYbv8w%2BhHAB0jTQQZcU0g%3D%3D
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 ـه3/8/1442

 خالل من له تابعة عقود أي او التخصيص عقد عن الناشئة المنازعات فض على االتفاق جواز-1
 .التحكيم

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ3/8/1442اريخ ( ت436) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 

 هـ3/8/1442

 االقتصاد في مساهمته وتوسيع األهلي القطاع حصة زيادة تعليمات من( أواًل ) البند إلغاء-2
 .الوطني

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ3/8/1442( تاريخ 436مجلس الوزراء رقم )قرار  أداة االعتماد

 هـ10/8/1442

تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو( لمدة سنة ومعالجة وضع أصول -3

 الشركة المتعلقة بالعقد والمرحلة االنتقالية.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ10/8/1442( وتاريخ 451رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 ( 4877) العدد هـ20/8/1442القرى  أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ10/8/1442

 .(115/م) رقم الملكي المرسوم من( ثانياً ) البند في الواردة المهلة مدة تمديد-4

 مجلس الوزراء صدارجهة اإل

 هـ10/8/1442 ( وتاريخ447رقم ) مجلس الوزراءقرار  أداة االعتماد

 ( 4877) العدد هـ20/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ12/8/1442

 القيادة. تعليم مهنة ومزاولي المركبات قيادة تعليم مدارس أوضاع تصحيح مهلة تمديد-5

 الملكي الديوان جهة اإلصدار

 هـ12/8/1442 وتاريخ( 66/م) رقم ملكي مرسوم داة االعتمادأ

 (4877) العدد هـ20/8/1442 القرى أم جريدة في نشر   حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=y3RLUTluu5LfEn%2Bsz7OwQQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=h1MukvJPaSi4z%2BL8oSIAjw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LxoS0y5PJyt%2BNAQxPj7L7Q%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7/
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/02/%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a/
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/02/%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kk%2FdWB8g%2BNXw9Ygx8dCgPw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85-66-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1442-08-12%D9%87%D9%80
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 هـ24/8/1442

( من نظام الشركات لعام 223تحديد الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة )-6

 ـ.ه1437

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ24/8/1442تاريخ ( و495) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 هـ24/8/1442

 ـ.ه1442خطة العمل الوطنية لمنع عمل األطفال في المملكة العربية السعودية لعام -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ24/8/1442تاريخ ( و493) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 هـ24/8/1442

 .هـ1442السياسة الوطنية لمنع عمل األطفال في المملكة العربية السعودية لعام -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ24/8/1442تاريخ ( و493) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gN33DUUhKD8BX%2FKVmrbBHw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=CgZBw3AApJjhMjlV3pPEwA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=OUO6sjfDVIimbMvTwHiz%2BA%3D%3D
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 ـه1/8/1442

 زارة.إعادة تشكيل لجنة فحص العروض بالو تعميم إداري/-1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ1/8/1442 تاريخو 8433/ت/13 رقم إداري تعميم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37895 رابط التعميم

 ـه1/8/1442

 .يوًما( 42) الممتازة والمرتبة وزير، مرتبة في هم ومن للوزراء السنوية اإلجازة تعميم إداري/-2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ1/8/1442 تاريخو 8434/ت/13 رقم إداري تعميم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37896 رابط التعميم

 ـه1/8/1442

مواقع )المجمعات التعدينية، رخص الكشف، رخص محاجر مواد الخام، رخص التعدين، تعميم إداري/ -3

 .المناجم الصغيرة( القائمة حالًيارخص 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ1/8/1442تاريخ و 8435ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37897 بط التعميمرا

 ـه2/8/1442

الموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق اإلنسان المسندة إلى اإلدارات القانونية  تعميم إداري/-4
 في الجهات الحكومية.

 وزارة العدل إلصدارجهة ا

 هـ2/8/1442تاريخ و 8440ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37902 رابط التعميم

 وابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.الر *

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37895
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37896
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37897
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37902
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 ـه4/8/1442

 ن فحص عروض الشراء المباشر بفروع الوزارة.إعادة تشكيل لجا تعميم إداري/ -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ4/8/1442تاريخ و 8442ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37904 رابط التعميم

 هـ10/8/1442

 .هـ2/1426 /25( في 50تعديل البند أواًل من قرار مجلس الوزراء رقم ) ي/ئاتعميم قض-6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ10/8/1442تاريخ و 8448ت//13رقم قضائي تعميم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37910 رابط التعميم

 هـ19/8/1442

ء تأسيس وحدة تنظيمية في وكالة الوزارة للشؤون القضائية بمسمى "وحدة القضا تعميم إداري/-7

 ."الجزائي

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه19/8/1442تاريخ و 8454ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37916 رابط التعميم

 هـ19/8/1442

تأسيس وحدة تنظيمية في وكالة الوزارة للشؤون القضائية بمسمى "وحدة قضاء  تعميم إداري/-8

 ."االستئناف

 وزارة العدل جهة اإلصدار

  هـ19/8/1442تاريخ و 8455ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37917 رابط التعميم

 هـ19/8/1442

تأسيس وحدة تنظيمية في وكالة الوزارة للشؤون القضائية بمسمى "وحدة قضاء  تعميم إداري/-9
 . "األحوال الشخصية

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ19/8/144تاريخ و 8456ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37918 عميمرابط الت

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37904
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37910
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37916
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37917
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37918
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 هـ23/8/1442

 .الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تعميم إداري/-10

 وزارة العدل جهة اإلصدار

  هـ23/8/1442تاريخ و 8457ت//13تعميم إداري رقم  عتمادأداة اال

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37919 رابط التعميم

 هـ23/8/1442

اسبة، وسرعة االستجابة لمخطاباتهما التعاون مع النيابة العامة والديوان العام للمح تعميم إداري/-11
 وطلباتهما.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ23/8/1442تاريخ و 8460ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37922 رابط التعميم

 هـ24/8/1442

تحديث الصكوك( عبر التكامل الرقمي بين  -إطالق خدمتي )الرهونات العقارية  تعميم إداري/ -12
 الوزارة وصندوق التنمية العقارية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ24/8/1442تاريخ و 8463ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37925 رابط التعميم

 هـ25/8/1442

 .إعادة تشكيل لجنة المطبوعات والنماذج واألختام بالوزارة تعميم إداري/ -13

 وزارة العدل جهة اإلصدار

  هـ25/8/1442خ تاريو 8465ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37927 رابط التعميم

 هـ29/8/1442

ت في نظام السجل التجاري اإللكتروني اعتبارًا آسجيل كامل األنشطة الخاصة بالمنشتتعميم إداري/ -14
 م.2021 /12/4من 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

  هـ29/8/1442تاريخ و 8466ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37928 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37919
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37922
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37925
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37927
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37928
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 هـ30/8/1442

 .قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات عميم إداري/ت-15

 وزارة العدل جهة اإلصدار

  هـ30/8/1442تاريخ و 8467ت//13يم إداري رقم تعم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37929 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37929
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 *يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير ونشرت في شهر التقرير.

 هـ6/8/1442

 .هـ3/9/1421( وتاريخ 33تعديل نظام التأمينات االجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/-1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ27/7/1442( وتاريخ 60كي رقم )م/مرسوم مل

 هـ25/7/1442( وتاريخ 419قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ2/8/1442تاريخ و 8437ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37899 

  (4875العدد ) ـه6/8/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ6/8/1442

يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي -2
 مساعدة أو خدمة.

 ان الملكيالديو جهة اإلصدار

 هـ27/7/1442( وتاريخ 406ي رقم )أ/أمر ملك أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ2/8/1442تاريخ و 8436ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37898 

  (4875العدد ) ـه6/8/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ6/8/1442

 .على االستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالموافقة -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/7/1442( وتاريخ 414قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ2/8/1442تاريخ و 8438ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37900 

 (4875العدد ) ـه6/8/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/2021/03/19/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-60-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-07-27%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37899
https://uqn.gov.sa/2021/03/19/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-60-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-07-27%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d9%87%d9%84-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a3/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d9%87%d9%84-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a3/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37900
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
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 هـ6/8/1442

المياه والزراعة في المملكة ووزارة الداخلية في مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة ووافقة على مال-4
 جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ27/7/1442( وتاريخ 58مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ25/7/1442( وتاريخ 411قرار مجلس الوزراء رقم )

  (4875العدد ) ـه6/8/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ6/8/1442

االتفاقية بين حكومة المملكة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الموافقة على -5
  .تأسيس المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام شأنب )اليونسكو(

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ20/7/1442( وتاريخ 57مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ18/7/1442( وتاريخ 400قرار مجلس الوزراء رقم )

  (4875العدد ) ـه6/8/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ6/8/1442

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال اإلذاعي والتلفزيوني بين هيئة اإلذاعة -6
 . بي. إس( وورلد الكورية.والتلفزيون في المملكة ال)كي

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/7/1442( وتاريخ 399قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

  (4875العدد ) ـه6/8/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uqn.gov.sa/2021/03/19/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-58-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-07-27%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://uqn.gov.sa/2021/03/19/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-58-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-07-27%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85-57-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1442-07-20%D9%87%D9%80
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-57-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-07-20%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/
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 هـ6/8/1442

 ام مهنة المحاسبة والمراجعة.نظوافقة على مال-7

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
هـ27/7/1442( وتاريخ 59لكي رقم )م/مرسوم م  

هـ25/7/1442( وتاريخ 416قرار مجلس الوزراء رقم )  

 تعميم وزارة العدل
ـه2/8/1442تاريخ و 8439ت//13تعميم إداري رقم   

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37901 

 (4875العدد ) ـه6/8/1442نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

 هـ13/8/1442

 الطبية. والمنتجات لألجهزة قياسية مواصفة( 73) عدد اعتماد إقرار-8

 لهيئة العامة للغذاء والدواءا جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء قرار

 هـ7/1442 /10 وتاريخ( 1440-18-7 /14) رقم

 (4876) العدد هـ13/8/1442  القرى أم جريدة في نشر    حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d9%85-59-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-07-27%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37901
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d9%85-59-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-07-27%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/26/%d8%a5%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%af%d8%af-73-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/26/%d8%a5%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%af%d8%af-73-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/26/%d8%a5%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%af%d8%af-73-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87/
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1/8/1442

 .تعديل بعض الفقرات من الالئحة التنفيذية لنظام العمل-1

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ( 51848رقم ) تنمية االجتماعيةالموارد البشرية وال قرار وزير

 هـ19/3/1442وتاريخ 

  (4857) العدد هـ27/3/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ1/8/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ6/8/1442

 ابع من الالئحة التنفيذية لنظام العمل.تعديل الملحق الر-2

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 136241قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم )

 هـ19/7/1442

  (4875العدد ) ـه6/8/1442يدة أم القرى نشر في جر   حالة النشر

 هـ6/8/1442 تاريخ النفاذ

 ـه6/8/1442

 الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.-3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/7/1442( وتاريخ 418قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ2/8/1442تاريخ و 8441ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37903 

  (4875العدد ) ـه6/8/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ6/8/1442 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rnRXgSbHhpfibdvAImHCbA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rnRXgSbHhpfibdvAImHCbA%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/8a030494-70ba-4c8c-ba9f-fcc2e39aa61d.pdf
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a/
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37903
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85/
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 هـ9/8/1442

 .رافق اإليواء السياحيالموافقة على تعديل الئحة م-4

 وزارة السياحة جهة اإلصدار

 هـ27/5/1442 ( وتاريخ2651قرار وزير السياحة رقم ) أداة االعتماد

  هـ9/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ9/8/1442 تاريخ النفاذ

 هـ12/8/1442

 .هـ1442نظام الضمان االجتماعي لعام -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 داة االعتمادأ
 هـ4/4/1442 خيتار( و32م/) مرسوم ملكي رقم

 هـ2/4/1442( وتاريخ 211رقم ) قرار مجلس الوزراء

 تعميم وزارة العدل
 هـ8/4/1442وتاريخ  8327ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37787 

  (4859العدد ) هـ12/4/1442ر في جريدة أم القرى نش حالة النشر

 هـ12/8/1442 تاريخ النفاذ

 هـ20/8/1442

 هـ.1442نظام الزراعة لعام -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ10/8/1442 وتاريخ( 64/م) رقم ملكي مرسوم

 هـ3/8/1442  وتاريخ( 431) رقم قرار مجلس الوزراء

 تعميم وزارة العدل
 هـ15/8/1442تاريخ و 8450ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37912 

 (4877) العدد هـ20/8/1442 القرى أم جريدة في نشر الة النشرح

 هـ20/8/1442 النفاذ تاريخ

https://www.uqn.gov.sa/2021/03/22/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%88%d8%a7/
https://www.uqn.gov.sa/2021/03/22/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%88%d8%a7/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=G7TP%2BSBI0uMUpR9cGhbBwA%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=G7TP%2BSBI0uMUpR9cGhbBwA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37787
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/321be83e-3aa0-478b-a428-ae235e8ca5ee.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=qeZfbJJhzBYgH01bAyIA9w%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37912
https://uqn.gov.sa/2021/04/02/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-64-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-08-10%d9%87%d9%80/
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 هـ20/8/1442

 . تطبيق المرحلة األولى لنظام رسوم األراضي البيضاء داخل النطاق الجغرافي لمدينة تبوك-7

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ12/2/1437( وتاريخ4وم الملكي رقم )ممرس أداة االعتماد

 ( 4877) العدد هـ20/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ20/8/1442 تاريخ النفاذ

 هـ27/8/1442

 .الموافقة على قواعد تحديد أتعاب الخبراء واألمناء في نظام اإلفالس-8

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ2/8/1442 ( وتاريخ2514رقم ) وزير العدل قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ8/8/1442تاريخ و 8446ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37908 

  (4878) العدد هـ27/8/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ27/8/1442 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nfVCUBCujXip6pprn9mdfA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/02/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7/
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37908
https://www.uqn.gov.sa/2021/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7/
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 ةالسابق اإلصدارات

 السنة الشهر رقم اإلصدار

 هـ1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 هـ1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 هـ1440 ذي الحجة لثاإلصدار الثا

 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 اإلصدار الثامن عشر

 هـ1442 خرربيع اآل اإلصدار التاسع عشر

 ه1442 جمادى األول اإلصدار العشرون

 هـ1442 جمادى الثاني اإلصدار الحادي والعشرون

 هـ1442 رجب اإلصدار الثاني والعشرون

  

  

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
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV21.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV22.pdf
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