
 

1 
 

 

  

 التقرير الشهري 

 لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم

 والعشرون خامسالصدار إلا - هـ1442شوالشهر 



 

2 
 
c 



 

3 
 

 

 المحتويات

 

 5................................................................................................      حصائية التقريرإ

 6.......................................................................................   األنظمة واالتفاقيات  

 9 ........................................................................................... اللوائح والتنظيمات  

 12 ..........................................................................................   األوامر والتعليمات

 13.  ....................................................................................... تعاميم وزارة العدل  

 16 ..............................................................................  ما نشر في جريدة أم القرى

 22......... .........ذ  ........................................األنظمة و اللوائح التي دخلت حيز النفا

 24.......... ................................................................................   اإلصدارات السابقة

  



 

4 
 

 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:

 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 

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

 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

هـ1442جمادى األول  هـ1442جمادى الثاني  هـ1442رجب  1442شعبان  1442رمضان  شوال
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 ـه13/10/1442

 لنظام ضعونيخ الكومية الذين حلالوزارات واألجهزة افي جتماعية الشمول نظام التأمينات ا-1

 المدني. التقاعد

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ13/10/1442وتاريخ  (593)رقم  مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 هـ19/10/1442وتاريخ  8505 ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37967 رابط التعميم

 (8( صفحة )4885هـ العدد )23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه15/10/1442

 بين المعلومات وتبادل والتعاون التشاور شأنمذكرة تفاهم متعددة األطراف ب وافقة علىمال-2
 .ةالعربي بالدول لمالا رأس سواقنظمة ألملا الجهات

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه15/10/1442وتاريخ  ( 88م/)مرسوم ملكي رقم 

 ـه13/10/1442وتاريخ  (586)رقم مجلس الوزراء قرار 

 (8( صفحة )4886هـ العدد )01/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه20/10/1442

القطاعات في  والعمال الموظفين معاملة بكيفية اصةخلات اترتيبوافقة على القواعد والمال-3

 .صوالتخصي بالتحول المستهدفة

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/10/1442وتاريخ ( 616)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 هـ27/10/1442وتاريخ  8517/ت  /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

=https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id رابط التعميم 37979  

 (4صفحة ) (4886هـ العدد )01/11/1442أم القرى نشر في جريدة  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%d8%b4%d9%85%d9%88%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-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37967
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
https://uqn.gov.sa/%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%85-88-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-10-15%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%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-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%b1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=X5nAe0HfgkkhkHewBoFobw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37979
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37979
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
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 ـه22/10/1442

 .الشرعية رافعاتملا نظام من (ائةالم بعد ينوالست سعةالتا) دةاملمن ا)ب(  تعديل الفقرة-4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ22/10/1442وتاريخ  ( 92م/) مرسوم ملكي رقم

 هـ20/10/1442وتاريخ ( 615) رقممجلس الوزراء قرار 

 هـ27/10/1442وتاريخ  8515ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

=https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id رابط التعميم 37977  

 (13( صفحة )4886هـ العدد )01/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/10/1442

 .المدني( التقاعد نظام )من والعشرين سةماخلمادة الموافقة على تعديل الا-5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ22/10/1442وتاريخ  (93م/)مرسوم ملكي رقم 

 ـه20/10/1442وتاريخ ( 617)رقم  جلس الوزراءم قرار

 هـ27/10/1442وتاريخ  8512ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37974 رابط التعميم

 (17( صفحة )4886هـ العدد )01/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه22/10/1442

 ( من نظام التقاعد العسكري.23تعديل المادة )موافقة على لا-6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ22/10/1442وتاريخ  (93م/)مرسوم ملكي رقم  أداة االعتماد

 هـ27/10/1442وتاريخ  8512ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37974 رابط التعميم

 (17( صفحة )4886هـ العدد )01/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=dwNS243keEpGFQz7Yi3HTw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37977
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37977
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pjReI%2FJsaQn3Kg2%2Fc9DB1w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%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%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/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37974
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=uvBai5KfT%2FAaTCz%2B%2FxFVxg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37974
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
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 هـ22/10/1442

 ه.1437و( من المادة السادسة من نظام الهيئة العامة لألوقاف لعام /1تعديل الفقرة )-7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/10/1442وتاريخ ( 618)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 هـ27/10/1442وتاريخ  8511ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37973 رابط التعميم

 (14( صفحة )4886هـ العدد )01/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ozFiR%2B5sRnnU52blTed6Xw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37973
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
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 هـ06/10/1442

 هـ1442الالئحة التنظيمية للجنة حصر وإثبات األصول وااللتزامات في الجهة الحكومية لعام -1

 الماليةوزارة  جهة اإلصدار

 ـه06/10/1442( وتاريخ 42105قرار وزاري رقم ) أداة االعتماد

 (4( صفحة )4885هـ العدد )23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ13/10/1442

 .تعديل اسم مركز الفعاليات ليكون المركز الوطني للفعاليات-2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه13/10/1442 تاريخو (588) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 هـ19/10/1442وتاريخ  8504 ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37966 رابط التعميم

 

 هـ13/10/1442

 .ه1443القواعد المنظمة للتقويم الدراسي لعام الموافقة -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه13/10/1442 تاريخو (587) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 (4( صفحة )4885هـ العدد )23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ13/10/1442

 المجاالت في ستخدامهااوتنظيم  المياه استهالك شيدمن قواعد وإجراءات تر (4)تعديل الفقرة -4

 .ةالمملك في الزراعية

 مجلس الوزراء اإلصدار جهة

 ه13/10/1442 تاريخو (589) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 (8( صفحة )4885هـ العدد )23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LHzDF8gFdUQbncGLzHMDPw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6jB6W1h9DXZQSsuSLRqRgg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37966
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4QMj00TOGrxQ7pMEAcXMag%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-4-%d9%85%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%88%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
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 هـ15/10/1442

 .تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني ارتباط بنك التصدير واالستيراد السعودي-5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ـه15/10/1442( وتاريخ 59278رقم ) أمر سامي أداة االعتماد

 هـ19/10/1442وتاريخ  8507 ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37969 رابط التعميم

 

 هـ20/10/1442

 هـ.1428 لغاء المادتين الرابعة والسادسة من الالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية لعامإ-6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

ـه20/10/1442( وتاريخ 618رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد  

 هـ22/10/1442

 .الربحي يرلتنمية القطاع غ يمركز الوطنلموافقة على تنظيم الا-7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/10/1442وتاريخ ( 618)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 هـ27/10/1442وتاريخ  8511ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

=https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم 37973  

 (14( صفحة )4886) هـ العدد01/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/10/1442

 هـ1429تعديل بعض التعريفات والغاء بعض المواد من نظام الجمعيات التعاونية لعام -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ22/10/1442وتاريخ  (94م/)مرسوم ملكي رقم 

 هـ20/10/1442وتاريخ ( 618)رقم مجلس الوزراء قرار 

 هـ27/10/1442وتاريخ  8511ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37973 رابط التعميم

 (14( صفحة )4886هـ العدد )01/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=McRXi5UL8rPsE90rDIh8qA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37969
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=POV%2B8Or0%2FX2iuEtNumX79A%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sGKAq6nm6hIoBsC15cA%2B3Q%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37973
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37973
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
https://uqn.gov.sa/%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%85-94-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-22-10-1442%d9%87%d9%80/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6HfnSaKdmcOITRqPAMQgSA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37973
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
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 هـ22/10/1442

 هـ1437والمؤسسات األهلية لعام تعديل بعض التعريفات من نظام الجمعيات -9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ22/10/1442وتاريخ  ( 94م/)مرسوم ملكي رقم 

 هـ20/10/1442وتاريخ ( 618)رقم مجلس الوزراء قرار 

 هـ27/10/1442وتاريخ  8511ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37973 التعميم رابط

 (14( صفحة )4886)هـ العدد 01/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%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%85-94-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-22-10-1442%d9%87%d9%80/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bHcPgDD%2BAAZM0azgWHJeyA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37973
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
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 هـ12/10/1442

 وتصنيفها. اإللكترونية العقارية المنصات ترخيص معايير صدارإ-1

 الهيئة العامة للعقار جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 وتاريخ ( 21/م/4/14) رقم للعقار العامة الهيئة إدارة لسجمقرار 

 هـ12/10/1442

 (10( صفحة )4885هـ العدد )23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ12/10/1442

 العقارية. اإلعالنات ضوابطموافقة على لا-2

 الهيئة العامة للعقار جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 وتاريخ ( 21/م/3/14) رقم للعقار العامة الهيئة إدارة لسجمقرار 

 هـ12/10/1442

 (11( صفحة )4885هـ العدد )23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ13/10/1442

 واألعمال االنسانية صندوقًا وقفياً الموافقة على أن يؤسس مركز الملك سلمان لإلغاثة -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه13/10/1442( وتاريخ 596قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%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%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%b1-2/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%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%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%b1-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%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%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%b1/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%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%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%b1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=B9wWaNirxMbnMy6IkBku3A%3D%3D
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 هـ8/10/1442

األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية وأن المسمى القانوني للكيان اندماج البنك  /تعميم -1

 الجديد )البنك األهلي السعودي(.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ8/10/1442وتاريخ  8494ت /  /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37956 رابط التعميم

 

 هـ12/10/1442

االتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الجابون لتجنب  /تعميم  -2

 /6 /19ولمنع التهرب الضريبي دخلت حيز النفاذ في  في شأن الضرائب على الدخل االزدواج الضريبي

 م.2021 /2 /1هـ الموافق 1442

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ12/10/1442وتاريخ  8499ت /  /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37961 رابط التعميم

 

 هـ13/10/1442

االستعالم عن العنوان الوطني من خالل الربط االلكتروني باستخدام ) نفاذ التكامل تعميم/  -3

 .الحكومي(

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ13/10/1442 وتاريخ 8501 ت / /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37963 رابط التعميم

 هـ14/10/1442

إلغاء ضابط استثناء االختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة تعميم/  -4

 والمدينة المنورة.

 وزارة العدل اإلصدار جهة

 هـ14/10/1442وتاريخ  8502 ت / /14تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37964 رابط التعميم

 فقط.الروابط تعمل على شبكة الوزارة  *

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37956
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37961
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37963
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37964
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 هـ14/10/1442

عدم طلب أصل الصك في خدمة تحديث الصكوك أو إثبات أي وثائق أخرى مع عدم تعميم/  -5

 الحاجة إلى إثبات ذلك على أصل الصك.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ14/10/1442وتاريخ  8503 ت / /31تعميم إداري رقم  أداة االعتماد  

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37965 رابط التعميم

 هـ19/10/1442

 .التأمين على عقد العمالة المنزليةتعميم/  -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ19/10/1442وتاريخ  8506 ت / /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37968 رابط التعميم

 هـ19/10/1442

بالحرص على الرفع عن أي طلب لمقابلة المقام الكريم  لتأكيد على الجهات الحكوميةاتعميم/ -7

 وسمو ولي العهد قبل شهر من تاريخ المقابلة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ19/10/1442وتاريخ  8508 ت / /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37970 رابط التعميم

 هـ20/10/1442

وتعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، ، الموافقة على تنظيم وزارة االستثمارتعميم/  -8

المميزة، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام مدينة الملك  ونظام االستثمار األجنبي، ونظام اإلقامة

 .عبدالّله للطاقة الذرية والمتجددة

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ20/10/1442وتاريخ  8510 ت / /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37972 رابط التعميم

 

 هـ27/10/1442

 .تفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفواراتعميم/   -9

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ27/10/1442وتاريخ  8513 ت / /13تعميم إداري رقم  االعتمادأداة 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37975 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37965
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37968
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37970
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37972
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37975


 

15 
 

 هـ27/10/1442

استراتيجياتها القطاعية إلى المركز الوطني لقياس قيام جميع الجهات الحكومية بإحالة تعميم/  -10

 أداء األجهزة العامة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ27/10/1442وتاريخ  8514 ت / /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37976 رابط التعميم

 

 هـ27/10/1442

 .لموافقة على تعديل المادة )الرابعة( من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكريةاتعميم/  -11

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ27/10/1442وتاريخ  8516 ت / /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

=https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id التعميمرابط  37978  

 

 هـ27/10/1442

 .لتزام بكتابة االسم واضحًا أمام توقيع المستلم ألي معاملةاالتعميم/  -12

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ27/10/1442وتاريخ  8518 ت / /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37980 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37976
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37978
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37978
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37980
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 *يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير ونشرت في شهر التقرير.

 هـ02/10/1442

 .تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار-1

 العدلوزارة  جهة اإلصدار

 هـ1442 /06/ 29( وتاريخ 2273قرار وزير العدل رقم ) أداة االعتماد

 هـ 02/10/1442نشر )إلكترونًيا( في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ02/10/1442

على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الموافقة -2

 ووزارة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ17/09/1442( وتاريخ 82مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1442 /09/ 15( وتاريخ 545رقم ) مجلس الوزراءقرار 

 هـ 02/10/1442نشر )إلكترونًيا( في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ02/10/1442

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن الحوار االستراتيجي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية -3

 السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا،

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ17/09/1442( وتاريخ 80مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1442 /09/ 15( وتاريخ 542قم )قرار مجلس الوزراء ر

  هـ02/10/1442نشر )إلكترونًيا( في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ02/10/1442

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل األخبار بين وكالة األنباء السعودية ووكالة األنباء  -4

 .الفيتنامية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09/ 17( وتاريخ 81مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1442 /09/ 15( وتاريخ 543قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ 02/10/1442نشر )إلكترونًيا( في جريدة أم القرى  النشرحالة 

https://www.uqn.gov.sa/?p=4372
https://www.uqn.gov.sa/?p=4372
https://www.uqn.gov.sa/%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%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://www.uqn.gov.sa/?p=4363
https://www.uqn.gov.sa/?p=4363
https://uqn.gov.sa/%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%85-80-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-17-09-1442%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/%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-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://www.uqn.gov.sa/?p=4349
https://www.uqn.gov.sa/?p=4358
https://www.uqn.gov.sa/?p=4356
https://www.uqn.gov.sa/?p=4358
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 هـ02/10/1442

 .المرجانيةالموافقة على انضمام المملكة إلى المبادرة الدولية للشعاب  -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ09/1442/ 22( وتاريخ 561رقم ) مجلس الوزراءقرار  أداة االعتماد

 هـ02/10/1442نشر )إلكترونًيا( في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ02/10/1442

 .الموافقة على الترخيص للمصرف األهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09/ 22( وتاريخ 571رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 هـ02/10/1442في جريدة أم القرى  (نشر )إلكترونًيا حالة النشر

 هـ02/10/1442

 .لموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عملا -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09/ 22( وتاريخ 575رقم ) مجلس الوزراءقرار  أداة االعتماد

 هـ8/10/1442وتاريخ  8496ت// 13تعميم إداري رقم تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37958 رابط التعميم

 هـ02/10/1442أم القرى  نشر )إلكترونًيا( في جريدة حالة النشر

 هـ02/10/1442

( 14الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/-الموافقة على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني  -8

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

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

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

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

 هـ22/09/1442وتاريخ  (574الوزراء ) قرار مجلس

 هـ8/10/1442وتاريخ  8497ت /  /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37959 رابط التعميم

 هـ02/10/1442نشر )إلكترونًيا( في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/?p=4331
https://www.uqn.gov.sa/?p=4331
https://www.uqn.gov.sa/?p=4347
https://www.uqn.gov.sa/?p=4347
https://www.uqn.gov.sa/%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-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37958
https://www.uqn.gov.sa/%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-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AJeTmGdxSTG47MH2qthEDw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%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%85-87-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-24-09-1442%d9%87%d9%80/


 

18 
 

 

 

 

 هـ02/10/1442

 .على نظام األرصادالموافقة  -9

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09/ 24( وتاريخ 86ملكي رقم )م/مرسوم 

 هـ22/09/1442( وتاريخ 568قرار مجلس الوزراء )

 هـ8/10/1442، وتاريخ 8493ت//13م تعميم إداري رق تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37955 رابط التعميم

 هـ02/10/1442نشر )إلكترونًيا( في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ09/10/1442

 .إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء قرار مجلس-10

 هيئة تنظيم المياه والكهرباء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 42 /49/ 02قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم )

 هـ1442 /06/ 25

 (31ة )(، صفح4883هـ، العدد )09/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ09/10/1442

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية -11

 .أفغانستان اإلسالميةووزارة المعارف في جمهورية 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09/ 24( وتاريخ 84مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1442 /09/ 22( وتاريخ 562رقم ) مجلس الوزراء قرار

 (22(، صفحة )4883هـ العدد )09/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ09/10/1442

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة -12

 .الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1442 /09/ 24( وتاريخ 85مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1442 /09/ 22( وتاريخ 564قم )ر مجلس الوزراء قرار

 (23ة )(، صفح4883هـ العدد )09/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/%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%85-86-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-24-09-1442%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/%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%a3%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37955
https://www.uqn.gov.sa/%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%85-86-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-24-09-1442%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/?p=4532
https://www.uqn.gov.sa/?p=4532
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4883/
https://www.uqn.gov.sa/?p=4489
https://www.uqn.gov.sa/?p=4486
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4883/
https://www.uqn.gov.sa/%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%85-85-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-24-09-1442%d9%87%d9%80-2/
https://www.uqn.gov.sa/%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%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4883/
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 هـ09/10/1442

 .ألعمال كود البناء السعوديتعديل الئحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين  -13

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ1442 /09/ 19ريخ ( وتا00591قرار رقم ) أداة االعتماد

 (24) (، صفحة4883هـ العدد )09/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/10/1442

 .تعديل المادة )التاسعة والثالثين( من الالئحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات -14

 وزارة النقل جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 09وتاريخ  109/01قرار وزير النقل رقم  أداة االعتماد

 (7ة )(، صفح4884هـ العدد )16/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/10/1442

 .لنشاط تشغيل مواقف الشاحناتتعديل المادة )الثالثة والعشرين( من الالئحة المنظمة  -15

 وزارة النقل جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 09وتاريخ  110/01قرار وزير النقل رقم  أداة االعتماد

 (7حة )(، صف4884هـ العدد )16/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/10/1442

السفن وقيد الوحدات البحرية لتكون  تعديل المادة )السادسة واألربعين( من الئحة تسجيل -16

يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة االعتراض  60يحق لكل ذي مصلحة خالل »بالنص اآلتي: 

أمام لجنة )النظر في االعتراضات على مخالفات النقل البحري(، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام 

 «.ه من قبل اللجنةيومًا من تاريخ إقرار 60المحكمة اإلدارية خالل 

 وزارة النقل جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 10وتاريخ  1 /42/ 244قرار وزير النقل رقم  أداة االعتماد

 (9) (، صفحة4884هـ العدد )16/10/1442جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4883/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-109-01-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-09-08-1442%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-109-01-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-09-08-1442%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4884/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-110-01-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-09-08-1442%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-110-01-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-09-08-1442%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4884/
https://www.uqn.gov.sa/?p=4747
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4884/
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 هـ16/10/1442

يحق »تعديل المادة )الثامنة عشرة( من الئحة مزاولة أعمال النقل البحري لتكون بالنص اآلتي:  -17

يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة االعتراض أمام لجنة )النظر في  60لكل ذي مصلحة خالل 

االعتراضات على مخالفات النقل البحري(، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة اإلدارية خالل 

 «.يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة 60

 وزارة النقل جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 10وتاريخ  1 /42/ 243قرار وزير النقل رقم  أداة االعتماد

 (8) (، صفحة4884هـ العدد )16/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ16/10/1442

األجرة والتوجيه تعديل المادة )الثالثة واألربعين( من الالئحة المنظمة لنشاط األجرة ووسيط  -18

يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة  60يحق لكل ذي مصلحة خالل »لتكون بالنص اآلتي: 

االعتراض أمام لجنة )النظر في االعتراضات على مخالفات النقل البري(، ويحق التظلم من قرار اللجنة 

 «.نةيومًا من تاريخ إقراره من قبل اللج 60أمام المحكمة اإلدارية خالل 

 وزارة النقل جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 19وتاريخ  121/01قرار وزير النقل رقم  أداة االعتماد

 (8) (، صفحة4884هـ العدد )16/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ16/10/1442

تعديل المادة )الثالثة واألربعين( من الالئحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير  -19

يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة  60يحق لكل ذي مصلحة خالل »لتكون بالنص اآلتي: 

االعتراضات على مخالفات النقل البري(، ويحق التظلم من قرار اللجنة االعتراض أمام لجنة )النظر في 

 «.يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة 60أمام المحكمة اإلدارية خالل 

 وزارة النقل جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 09وتاريخ  114/01قرار وزير النقل رقم  أداة االعتماد

 (8) (، صفحة4884هـ العدد )16/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/10/1442

المركبات تعديل المادة )التاسعة والثالثين( من الالئحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب  -20

يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة  60يحق لكل ذي مصلحة خالل »لتكون بالنص اآلتي: 

االعتراض أمام لجنة )النظر في االعتراضات على مخالفات النقل البري(، ويحق التظلم من قرار اللجنة 

 «.يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة 60أمام المحكمة اإلدارية خالل 

 وزارة النقل جهة اإلصدار

 هـ1442 /08/ 09وتاريخ  109/01قرار وزير النقل رقم  أداة االعتماد

 (7) (، صفحة4884العدد )هـ 16/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/?p=4745
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4884/
https://www.uqn.gov.sa/?p=4743
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4884/
https://www.uqn.gov.sa/?p=4741
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4884/
https://www.uqn.gov.sa/?p=4725
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4884/
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 هـ23/10/1442

 )أرض بوابة المكرمة بمكة الثالثة العقارية في المنطقة للعقار العيني سجيلتطبيق نظام الت -21

 مكة(.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه29/6/1442وتاريخ ( 2272)قرار وزير العدل رقم  أداة االعتماد

 (9، صفحة )(4885هـ العدد )23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ23/10/1442

 الطرق على الشاحنات وتأجير الشحن ووسطاء البضائع نقل شاطنظمة لنمئحة الالتعديل ال-22

 .ةالبري

 وزارة النقل جهة اإلصدار

 ه04/09/1442وتاريخ ( 01/134)قرار وزير النقل رقم  أداة االعتماد

 (9، صفحة )(4885هـ العدد )23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84-8/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
https://uqn.gov.sa/%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%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b6%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 

 

 

 

 

 هـ01/10/1442

 الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية. -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

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

 هـ21/5/1442( وتاريخ 287م )قرار مجلس الوزراء رق

 هـ20/10/1442وتاريخ  8510 ت / /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37972 رابط التعميم

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

 هـ01/10/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ02/10/1442

الزكاة دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم )هيئة  -2

 والضريبة والجمارك، والموافقة على تنظيمها.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /09/ 22( وتاريخ 570رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 هـ8/10/1442 وتاريخ 8495ت/  /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37957 رابط التعميم

  هـ02/10/1442 القرى أم جريدة في)إلكترونًيا(  نشر حالة النشر

 هـ02/10/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ02/10/1442

 .المعدلة المالية اعتماد الئحة سلوكيات السوق -3

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 /06/ 12( وتاريخ 2021-11-2المالية رقم )قرار مجلس هيئة السوق 

 ـه1442

 هـ02/10/1442نشر )إلكترونًيا( في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ02/10/1442 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ByP5T3j4FvREZUFXBF1B0Q%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/%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%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37972
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4866/
https://www.uqn.gov.sa/?p=4327
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadS?id=37957
https://www.uqn.gov.sa/?p=4327
https://www.uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-2-11-2021-%d9%88%d8%aa%d8%a7/
https://www.uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-2-11-2021-%d9%88%d8%aa%d8%a7/
https://www.uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-2-11-2021-%d9%88%d8%aa%d8%a7/
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 ه14/10/1442

تحويل وكالة األنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم "المركز الوطني لنظم الموارد -4

 الحكومية".

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ04/07/1442وتاريخ  (373)رقم  مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 (5(، صفحة )4872هـ العدد )14/7/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه14/10/1442 تاريخ النفاذ

 ه16/10/1442

الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد اإلجرائية لتنفيذ أحكام الئحة الفوترة -5

 هـ.1442اإللكترونية الضريبية لعام 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة اإلصدار

 ه15/10/1442 تاريخو (19821) قرار مجالس وهيئات رقم أداة االعتماد

 (11(، صفحة )4885العدد )هـ 23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه16/10/1442 تاريخ النفاذ

 ه16/10/1442

 إقرار الالئحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية.-13

 الهيئة العامة للغذاء والدواء جهة اإلصدار

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

 هـ22/03/1442

 (5) (، صفحة4868هـ العدد )16/6/1442ي جريدة أم القرى نشر ف حالة النشر

 ـه16/10/1442 تاريخ النفاذ

 

 ه23/10/1442

 الستثمار.وافقة على تنظيم وزارة امال-14

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ13/10/1442( وتاريخ 594قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (6( صفحة )4885هـ العدد )23/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه23/10/1442 تاريخ النفاذ

https://www.uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4872/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fitlH1KcS9pzZZm4j8yUhg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BkxLFVNwomZA8waCIVGh6w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BkxLFVNwomZA8waCIVGh6w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4868/
https://uqn.gov.sa/%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%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
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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

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV1.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV2.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV3.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV4.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV5.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV6.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV7.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV8.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV9.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV10.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV11.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV12.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV14.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV15.pdf
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV16.pdf
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 هـ1442 صفر اإلصدار السابع عشر

 هـ1442 ربيع األول صدار الثامن عشراإل

 هـ1442 خرربيع اآل اإلصدار التاسع عشر

 ه1442 جمادى األول اإلصدار العشرون

 هـ1442 جمادى الثاني اإلصدار الحادي والعشرون

 هـ1442 رجب اإلصدار الثاني والعشرون

 هـ1442 شعبان اإلصدار الثالث والعشرون

 هـ1442 رمضان اإلصدار الرابع والعشرون

  

  

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV17.pdf
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
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV24.pdf
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