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

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

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

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

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

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. أولــًا:

 تنظيمات.اللوائح وال 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 

 ون قد وفقنا لتحقيق ذلك. نرجو من الله عز وجل أن نك

 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

هـ1442ربيع اآلخر  هـ1442جمادى األول  هـ1442جمادى الثاني  هـ1442رجب  1442شعبان  1442رمضان 
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 هـ01/09/1442

 .الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية التفيا لتجنب االزدواج الضريبي -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /01( وتاريخ 503رقم ) لوزراءمجلس ا قرار أداة االعتماد

 (4881)العدد  هـ18/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ03/09/1442

 .تعديل المادة )الخامسة( من نظام مكافحة الغش التجاري -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09/ 03( وتاريخ 76مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1442 /09 /01( وتاريخ 508رقم ) مجلس الوزراء قرار

  هـ13/09/1442 وتاريخ 8477ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37939 رابط التعميم

 (4881)العدد  هـ18/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ03/09/1442

 .الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09/ 03( وتاريخ 74مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1442 /09/ 01( وتاريخ 502) لوزراء رقممجلس ا قرار

  (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ10/09/1442

 .تعديل المادة )الخامسة والستين( من نظام المرافعات الشرعية -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09/ 10( وتاريخ 78)م/ مرسوم ملكي رقم

 هـ1442 /09 /08( وتاريخ 526رقم )جلس الوزراء مقرار 

 هـ15/09/1442 وتاريخ 8478ت//13ي رقم قضائتعميم  تعميم وزارة العدل

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37940 رابط التعميم

 (4881)العدد  هـ18/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%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%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83-3/
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%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%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83-3/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=d0B0hczifd%2F5NgHmDX1i8Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=elHzY%2FAOu%2FbWDVSJmcEROw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83-2/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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%85-74-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-03-09-1442%d9%87%d9%80/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nx9E2d0khxtQNp3XI8QBqw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
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 هـ10/09/1442

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد في المملكة ووزارة  -5

 .الشؤون اإلسالمية والثقافة واألوقاف في جمهورية جيبوتي

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09 /10( وتاريخ 77مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ1442 /09 /08وتاريخ ( 521رقم )جلس الوزراء مقرار 

 (4881)العدد  هـ18/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ10/09/1442

 .نظام مكافحة االحتيال المالي وخيانة األمانةالموافقة على  -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09 /10( وتاريخ 79)م/  مرسوم ملكي رقم

 هـ1442 /09 /08( وتاريخ 534رقم )زراء مجلس الوقرار 

 هـ15/09/1442 وتاريخ 8479ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37941 رابط التعميم

 (4881)العدد  هـ18/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ10/09/1442

 هـ1433( من نظام التنفيذ لعام 90تعديل المادة ) -7

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /10ريخ ( وتا79مرسوم ملكي رقم )م/  أداة االعتماد

https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%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%85-77-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-10-09-1442%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%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%b4/
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%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%b4/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=40Hsnd115FFn5H%2FLH8MFcA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%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%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=H516aApjFLyABP1jic%2Bfog%3D%3D
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 هـ17/09/1442

( من المادة الخامسة من نظام تملك غير 2( من الفقرة )ج( من الفقرة )2تعديل الفقرة ) -8

 .هـ1421السعوديين للعقار واستثماره لعام 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09/ 17( وتاريخ 83مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1442 /09/ 17 ( وتاريخ522)رقم  الوزراء مجلس قرار

 هـ22/09/1442 وتاريخ 8486ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37948 رابط التعميم

 (4882)العدد  هـ25/09/1442 القرى أم يدةجر في نشر حالة النشر

 هـ24/09/1442

( 14الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/-الموافقة على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني  -9

-تكون المادة )الرابعة والعشرين مكرر(، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري  -هـ1393 /7/ 29 وتاريخ

 تكون المادة )الثالثة والعشرين مكرر(، -هـ1395 /4/ 5 وتاريخ (42الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ1442 /09/ 24( وتاريخ 87مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

https://www.uqn.gov.sa/2021/05/07/%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%85-83-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-17-09-1442%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/2021/05/07/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://www.uqn.gov.sa/2021/05/07/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AJeTmGdxSTG47MH2qthEDw%3D%3D
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 هـ01/09/1442

 .تحديد اختصاصات وزارة الصحة في الئحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09/ 01( وتاريخ 509قرار رقم ) أداة االعتماد

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ01/09/1442

 .تعديل الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /01( وتاريخ 511رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 هـ8/09/1442 وتاريخ 8474ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37936 رابط التعميم

 (4881)العدد  هـ18/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ01/09/1442

إحالل عبارة )وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان( محل كل من عبارة )وزارة الشؤون البلدية  -3

 .والقروية( وعبارة )وزارة اإلسكان( أينما وردت في األنظمة واللوائح والقرارات

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /01( وتاريخ 514رقم ) مجلس الوزراء قرار االعتمادأداة 

  هـ08/09/1442 وتاريخ 8475ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37937 رابط التعميم

 (4881)العدد  هـ18/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ07/09/1442

 .( من الالئحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر71إضافة فقرة إلى المادة ) -4

 وزارة اإلعالم جهة اإلصدار

 هـ1442 /09/ 07 وتاريخقرار وزير اإلعالم  أداة االعتماد

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sOq9WAanFhVAX1CFUw8l8w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9BFmEOKy4NaJNdvshZ2H0A%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%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%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=F97MuLc8fw%2B8uHG%2Fdh3T5Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/media/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/media/
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 هـ08/09/1442

 .تعديل التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /08( وتاريخ 532رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 هـ 15/09/1442 وتاريخ 8480ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37942 رابط التعميم

 (4881)العدد  هـ18/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ15/09/1442

 هـ1442قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام  -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /15( وتاريخ 546رقم ) مجلس الوزراءقرار  أداة االعتماد

 (4882)العدد  هـ25/09/1442 القرى أم دةجري في نشر حالة النشر

 هـ15/09/1442

 .هـ1442تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام الموافقة على  -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /15( وتاريخ 551رقم ) مجلس الوزراءقرار  أداة االعتماد

 هـ22/09/1442 وتاريخ 8484ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37946 رابط التعميم

 (4882)العدد  هـ25/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ15/09/1442

جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية واألماكن العامة الموافقة على  -8

 .هـ1442لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /15( وتاريخ 550رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fWtbyXLcN2XkqxkDBNxKVQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/2021/04/30/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FX8FKusMJw56hKDDCCl%2BZA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/05/07/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9fEgpLdXx6EOigFTcCjoSA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/05/07/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=woCzFowcnbjW1zRm4ljnGQ%3D%3D
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 هـ14/09/1442

اعتبار الهيئة السعودية للفضاء هي الجهة المختصة بتنفيذ اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال  -1

 .الفضاء

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه14/09/1442( وتاريخ 52642) رقمتوجيه سامي  أداة االعتماد

 هـ27/09/1442

 .ستخدام سجاد لون الخزامى البنفسجي في المناسبات الرسميةا -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه27/09/1442( وتاريخ 55662) رقمتوجيه سامي  أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kTQinnQMFgU8B%2F%2F6uS2sBA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JNJVFIcUEdU%2BfwgiTDm3cA%3D%3D
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 هـ01/09/1442

( من نظام 223تحديد الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة ) تعميم إداري/ -1

 الشركات.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ01/09/1442 وتاريخ 8471ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37933 رابط التعميم

 هـ01/09/1442

 .المملكة العربية السعوديةب اسة الوطنية لمنع عمل األطفالالسي تعميم إداري/ -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ01/09/1442 وتاريخ 8472ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37934 رابط التعميم

 هـ03/09/1442

 االلتزام باستخدام المسمى والهوية الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. تعميم إداري/ -3

 وزارة العدل اإلصدار جهة

 هـ03/09/1442 وتاريخ 8473ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37935 رابط التعميم

 هـ15/09/1442

 .بمنطقة الباحة ع الوزارةجان فحص عروض الشراء المباشر بفرتشكيل ل تعميم إداري/ -4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ15/09/1442 وتاريخ 8481ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37943 رابط التعميم

 الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط. *
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 هـ16/09/1442

القضائية بمسمى "وحدة القضاء تأسيس وحدة تنظيمية في وكالة الوزارة للشؤون تعميم إداري/  -5

 .العام"

 وزارة العدل جهة اإلصدار

  هـ16/09/1442 وتاريخ 8483ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37945 رابط التعميم

 هـ22/09/1442

لهويات االفراد الرقمية للمواطنين ( QR-Codeإدراج نفس الترميز الثنائي )تعميم إداري/  -6

 هوية مقيم( والصادر من منصة )أبشر(، بالتوازي على تطبيق )توكلنا(. –والمقيمين )هوية وطنية 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

  هـ22/09/1442 وتاريخ 8485ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37947 رابط التعميم

 هـ22/09/1442

( من الالئحة التنفيذية لنظام اإليجار التمويلي 25( من المادة )2تعديل الفقرة )تعميم قضائي/  -7

لعقد اإليجار التمويلي المسجل سندًا تنفيذيًا، وفقًا  ليكون نصها )يعد مستخرج السند التنفيذي

 للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد االلتزام(.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

  هـ22/09/1442 وتاريخ 8487ت//13رقم  قضائيتعميم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37949 رابط التعميم

 هـ23/09/1442

توجيه المكاتبات التي تخص عين زبيدة إلى مركز خدمات األوقاف بمكة المكرمة تعميم إداري/  -8

 التابع للهيئة العامة لألوقاف.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

  هـ23/09/1442 وتاريخ 8488ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37950 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37947
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37950
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 هـ24/09/1442

 االكتفاء باإلقرار اإللكتروني دون الحاجة إلى طباعته ورقيًا.تعميم إداري/  -9

 العدلوزارة  جهة اإلصدار

  هـ24/09/1442 وتاريخ 8489ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37951 رابط التعميم
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 *يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير ونشرت في شهر التقرير.

 

 هـ04/09/1442

 .الموافقة على إلغاء النظام األساسي لمكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  -1

 الديوان الملكي اإلصدار جهة

 أداة االعتماد
 هـ1442 /08 /19وتاريخ ( 71مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ1442 /08 /17( وتاريخ 474رقم ) زراءمجلس الو قرار

 (4879)العدد  هـ04/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ04/09/1442

 ( الالئحة التنفيذية2( من المادة )4( من الفقرة الفرعية )2الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية )  -2

 .للنظام الموحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية

 وزارة الصحة جهة اإلصدار

  هـ1442 /08 /02( وتاريخ 1442-1175795قم )قرار وزير الصحة ر أداة االعتماد

 (4879العدد ) هـ04/09/1442أم القرى نشر في جريدة  حالة النشر

 هـ04/09/1442

 .( من الئحة تعويضات فرع المعاشات23( من المادة )5تعديل الفقرة )  -3

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ1442 /07 /26تأمينات( وتاريخ  /222قم )قرار وزير المالية ر أداة االعتماد

 (4879العدد ) هـ04/09/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ04/09/1442

 .القواعد واإلجراءات التنفيذية الالزمة لتطبيق تعريفة استهالك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية  -4

 هيئة تنظيم المياه والكهرباء إدارة مجلس جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
( 42 /01بالتمرير رقم ) هيئة تنظيم المياه والكهرباء إدارة ر مجلسقرا

 هـ1442 /08 /12وتاريخ 

 (4879العدد ) هـ04/09/1442القرى  نشر في جريدة أم حالة النشر

https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%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%85-71-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-19-08-1442%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%83/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%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%85-71-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-19-08-1442%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%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-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-2-%d9%85%d9%86/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-5-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-23-%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-5-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-23-%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%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%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%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%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85/
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 هـ11/09/1442

 التعديات.على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة  الموافقة  -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 24( وتاريخ 487رقم ) مجلس الوزراء رقرا أداة االعتماد

  هـ30/08/1442تاريخ و 8467ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

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

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ11/09/1442

 (.الموافقة على إنشاء مركز باسم )مركز تنظيم المعّدات الثقيلة  -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 24( وتاريخ 488رقم ) وزراءمجلس القرار  أداة االعتماد

 هـ01/09/1442 وتاريخ 8468ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 =37930https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ11/09/1442

 .الموافقة على الالئحة التنظيمية لدور األحداث  -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 24( وتاريخ 492رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 هـ01/09/1442 وتاريخ 8469ت//13تعميم إداري رقم  العدلتعميم وزارة 

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37931 رابط التعميم

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37929
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/g3/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/g2/
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 هـ11/09/1442

 .م المتعلق بالعمل الجبري2014على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام الموافقة   -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 24( وتاريخ 485رقم ) زراءمجلس الو قرار أداة االعتماد

 هـ01/09/1442 وتاريخ 8470ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37932 رابط التعميم

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ11/09/1442

 .التأكيد على اختصاص لجان الفصل في منازعات األوراق المالية  -9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 24( وتاريخ 495رقم ) وزراءمجلس القرار  أداة االعتماد

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ11/09/1442

 .الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية -10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 24( وتاريخ 483رقم ) مجلس الوزراءقرار  أداة االعتماد

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ11/09/1442

الموافقة على النموذج االسترشادي لمذكرة التفاهم بين وكالة األنباء السعودية ووكاالت األنباء  -11

 .النظيرة لها

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 24( وتاريخ 484رقم ) راءمجلس الوز قرار أداة االعتماد

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى مأ جريدة في نشر حالة النشر

https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%b9/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%b9/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/g1/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/g1/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%83/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%83/
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 هـ11/09/1442

 .الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة -12

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 24( وتاريخ 491رقم ) وزراءمجلس القرار  أداة االعتماد

 (4880)العدد  هـ11/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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%ae%d9%8a%d8%b5-%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://uqn.gov.sa/2021/04/23/%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%ae%d9%8a%d8%b5-%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%81%d8%b1%d8%b9/
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 
   

 

 

 

 

 هـ01/09/1442

 .الالئحة التنفيذية للخيل العربية األصيلة -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/06/1442( وتاريخ 337رقم ) راءمجلس الوزقرار  أداة االعتماد

 (4870هـ العدد )30/6/1442 م القرىنشر في جريدة أ حالة النشر

 هـ01/09/1442 تاريخ النفاذ

 هـ04/09/1442

( الالئحة التنفيذية للنظام الموحد 2( من المادة )4( من الفقرة الفرعية )2تعديل الفقرة الفرعية ) -2

 إلدارة نفايات الرعاية الصحية.

 قرار وزاري جهة اإلصدار

  هـ1442 /08 /02( وتاريخ 1442-1175795قم )قرار وزير الصحة ر أداة االعتماد

 (4879العدد ) هـ4/09/1442أم القرى نشر في جريدة  حالة النشر

 هـ04/09/1442 تاريخ النفاذ

 هـ15/09/1442

 هـ1442قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام   -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /15( وتاريخ 546رقم ) مجلس الوزراءقرار  أداة االعتماد

 (4882)العدد  هـ25/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ15/09/1442 تاريخ النفاذ

 هـ25/09/1442

 .هـ1442المحلي والمشتريات الحكومية لعام تنظيم هيئة المحتوى  -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09 /15( وتاريخ 551رقم ) مجلس الوزراءقرار  أداة االعتماد

 (4882)العدد  هـ25/09/1442 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 هـ25/09/1442 تاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/2021/02/12/%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%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%84/
https://uqn.gov.sa/2021/02/19/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%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-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-2-%d9%85%d9%86/
https://uqn.gov.sa/2021/04/16/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FX8FKusMJw56hKDDCCl%2BZA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/05/07/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9fEgpLdXx6EOigFTcCjoSA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/2021/05/07/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
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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 دار الرابع عشراإلص

 هـ1441 ذو الحجة   اإلصدار الخامس عشر

 هـ1442 محرم   اإلصدار السادس عشر

 هـ1442 صفر السابع عشر اإلصدار

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

 هـ1442 شعبان والعشرون ثلاإلصدار الثا

  

  

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
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV23.pdf
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