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

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

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 

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

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:

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

 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

هـ1442جمادى الثاني  هـ1442رجب  1442شعبان  1442رمضان  شوال ذو القعدة
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 ـه05/11/1442

المادة الخامسة من نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال االستخدامات  تعديل-1

السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول األخرى لعام 

 . ـه1436

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه05/11/1442( وتاريخ 660قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (6( صفحة )4888العدد )هـ 15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه05/11/1442

تعديل المادة الثامنة من نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال االستخدامات السلمية للطاقة -2
 . هـ1434النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه05/11/1442( وتاريخ 660قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (6( صفحة )4888العدد )هـ 15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه07/11/1442

 .الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال اإلذاعي والتلفزيون بين المملكة والعراق-3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
    ـه07/11/1442( وتاريخ 97مرسوم ملكي رقم )م/

 ـه5/11/1442( وتاريخ 650)رقم مجلس الوزراء  قرار 

 (4( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه12/11/1442

من نظام خدمة  (117( لعموم الفقرة )أ( من المادة )109عدم تخصيص الفقرة )ج( من المادة )-4
 هـ.1393الضباط لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه12/11/1442( وتاريخ 668رقم )مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=QjzLeNTBJVtKYiaMyHUZUA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bhzxCn8d1fyXGwMiCRFl9Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
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%85-97-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-07-11-1442%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%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8%2BuBfKSxR1XkRJ%2FBSoNBkw%3D%3D
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 هـ14/11/1442

لضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية في حال استمرار عدم  الحجز على أموال الخاضعين-5
 .سداد المستحقات

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ـه14/11/1442( وتاريخ 100م/رقم )مرسوم ملكي  أداة االعتماد

 

 هـ14/11/1442

 .هـ1360( من نظام الطرق والمباني لعام 152حذف الفقرة )ج( من المادة )-6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ـه14/11/1442( وتاريخ 101مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 هـ19/11/1442وتاريخ  8534ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37996 رابط التعميم

 هـ14/11/1442

( والفصل الثالث من الباب الثالث عشر من 221( وحذف المادة )222، 218، 31، 7تعديل المواد ) -7

 .هـ1435نظام المرافعات الشرعية لعام 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه14/11/1442( وتاريخ 101مرسوم ملكي رقم )م/

  ـه12/11/1442( وتاريخ 675م )قرار مجلس الوزراء رق

  (3( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ21/11/1442

 .هـ1436لعام تعديل المادة الثالثة من نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني  -8

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
   ـه21/11/1442( وتاريخ 103مرسوم ملكي رقم )م/

  ـه19/11/1442( وتاريخ 680)قرار  مجلس الوزراء رقم 

 (5( صفحة )4890هـ العدد )29/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SNd5cTpfoYw1thdhR4YS8Q%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FVTIse1UPSRfW65Fikmp9A%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=IEB%2FAGMfpRVxZSqlhFuSWg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=y7MRjZ%2FhneKG3zVLSSQIdg%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%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%86/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4890/


 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ05/11/1442

 .هـ1442التنظيم األساس ألكاديمية مهد الرياضية لعام -1

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 ـه05/11/1442( وتاريخ 654قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ14/11/1442وتاريخ  8529ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37991 رابط التعميم

 (6( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ05/11/1442

 .هـ1439للمنافسة لعام تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه05/11/1442( وتاريخ 653قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ14/11/1442وتاريخ  8527ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37989 رابط التعميم

 (5( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ05/11/1442

الخاصة بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات  األحكام والترتيبات-3

 .االجتماعية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه05/11/1442( وتاريخ 657قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ14/11/1442وتاريخ  8532ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37994 رابط التعميم

 (5( صفحة )4888)هـ العدد 15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JHZVsd5nqUzsqFRyiMpmFg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=vSNWHt2wbwiV1VW04QHZnA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=V%2FD3PxNT07ctR2IpIxDxQQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
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 هـ05/11/1442

يكون لوزارة الثقافة في )برنامج مشروع جدة التاريخية( الصالحيات المقرة للهيئة العامة للسياحة -4

 واآلثار )سابقًا(.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه05/11/1442( وتاريخ 655قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ14/11/1442وتاريخ  8531ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37993 رابط التعميم

  (7( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ14/11/1442

 ه1442والمراجعة لعام الالئحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة -5

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 ـه14/11/1442( وتاريخ 658رقم )مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 (4( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ19/11/1442

 هـ1436( من الماد الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين لعام 1تعديل الفقرة )-6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه19/11/1442( وتاريخ 681قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ26/11/1442وتاريخ  8540ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38002 رابط التعميم

  (4( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ19/11/1442

تعيين وتثبيت ذوي الشهداء ومن في حكمهم ( من البند )أواًل( من ضوابط 1تعديل الفقرة )-7

 هـ.1433وقبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه19/11/1442( وتاريخ 679)قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

  (4( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8aZT8xNcPKzSZq558mtTgQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EPPaSLwcLGfpCg%2BOSjXiHA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HOze9KZJnuA2i3axv%2BVdbQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fNgyfu2EMb2lUYO9pfhz7g%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
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 هـ19/11/1442

 هـ1442الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لعام -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه19/11/1442( وتاريخ 682قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ26/11/1442وتاريخ  8537ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37999 رابط التعميم

 (3( صفحة )4890هـ العدد )29/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ19/11/1442

 والخدمات اللوجستية.تعديل اسم وزارة النقل ليصبح وزارة النقل -9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه19/11/1442( وتاريخ 684قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ26/11/1442وتاريخ  8538ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38000 رابط التعميم

 (5( صفحة )4890هـ العدد )29/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ19/11/1442

 .هـ1442الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لعام االستراتيجية -10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه19/11/1442( وتاريخ 684قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ19/11/1442

 .ه26/4/1433( وتاريخ 126مجلس الوزراء رقم )تعديل قرار -11

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه19/11/1442( وتاريخ 679قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ26/11/1442وتاريخ  8539ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38001 رابط التعميم

 (3( صفحة )4890هـ العدد )29/11/1442القرى  نشر في جريدة أم حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=UMbOLBYEksUvb9xq6y9fWA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4890/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2ByGm5Nn%2FhZavZTcUx%2FmTDQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4890/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=As1%2FQ8lVnOVzQLYVbqMw2Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%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-%d8%b1%d9%82%d9%85126-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1434-4-26%d9%87/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4890/
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 هـ05/11/1442

انضمام الهيئة الملكية لمحافظة العال إلى االتحاد الدول لحماية الطبيعة ومواردها بعضوية -1

 .مستقلة

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه05/11/1442( وتاريخ 652قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ12/11/1442

 .الترخيص لتأسيس بنك )إس تي سي(-2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه12/11/1442( وتاريخ 671قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ12/11/1442

 .الترخيص لتأسيس البنك السعودي الرقمي-3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه12/11/1442( وتاريخ 672قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ObbI84w06uURTKCasERxhg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=jCIZmlDTxVgsg%2FYwepNxSQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yJV13FcYDWhQsjVdqQwZlw%3D%3D
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 هـ05/11/1442

الموافقة على إنشاء مراكز ترتبط تنظيميًا بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر تعميم/  -1

 تتولى تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهماتها.المقدسة 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ05/11/1442وتاريخ  8524ت /  /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 حالة النشر
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3798

6 

 

 هـ14/11/1442

 الشؤون االقتصادية والتنمية.عدد من التوصيات المعدة في مجلس تعميم/ -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ14/11/1442وتاريخ  8528ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3799

0 

 

 هـ19/11/1442

والتنمية االجتماعية باسم )وحدة إنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية  تعميم/  -3

 التخصصات االجتماعية(.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ19/11/1442وتاريخ  8533ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3799

5 

 

 هـ21/11/1442

 ه11/11/1432في  (52900األمر السامي رقم )التأكيد على ما ورد في  تعميم/  -4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ21/11/1442وتاريخ  8535ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37997 رابط التعميم

 الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط. *

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37997
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 هـ26/11/1442

حجز الطريق المؤدي إلى الموقع السكني والمكاتب اإلدارية لقوات أمن المنشآت  تعميم/ -5

 .( بمنطقة المدينة المنورة11بمحطة الضخ رقم )

 العدلوزارة  جهة اإلصدار

 هـ26/11/1442وتاريخ  8542ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3800

4 

 

 هـ28/11/1442

عدم اشتراط اشتمال معاملة المنح على صورة هوية الممنوح، ويكتفى بالتحقيق عن  تعميم/ -6

 التحقق اإللكتروني لدى كتابة العدل.طريق البصمة أو رسالة 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ14/11/1442وتاريخ  8528ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38006 رابط التعميم
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 في شهر التقرير. *يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير ونشرت

 ـه01/11/1442

القطاعات في  والعمال الموظفين معاملة بكيفية اصةخلات اترتيبوافقة على القواعد والمال-1
 .صوالتخصي بالتحول المستهدفة

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـ ه20/10/1442وتاريخ ( 616)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

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

 هـ01/11/1442

  .تعديل نظام الجمعيات التعاونية-2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

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

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

 هـ01/11/1442

 الموافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية واعتمادها.-3

 مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
( وتاريخ 98/11/2020/2ارة الهيئة العامة للنقل رقم )قرار مجلس إد

   هـ 21/09/1442

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

 هـ01/11/1442

لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية  الموافقة على تعديل قواعد عمل-4

 والئحته واعتمادها.

 مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 99/11/2020/2العامة للنقل رقم )قرار مجلس إدارة الهيئة 

   هـ  21/9/1442

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

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=X5nAe0HfgkkhkHewBoFobw%3D%3D
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://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
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%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%d9%82/
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%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%d9%82/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
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%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%d9%82/
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%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b1%d9%82/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
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 هـ01/11/1442

الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة األطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين -5
 الجهات المنظمة ألسواق رأس المال بالدول العربية.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـ   ه15/10/1442( وتاريخ  88مرسوم ملكي رقم )م/

 ـ  ه13/10/1442( وتاريخ 586قرار مجلس الوزراء رقم )

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

 هـ01/11/1442

 تعديل الفقرة )ب( من المادة )التاسعة والستين بعد المائة( من نظام المرافعات الشرعية.-6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

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

     هـ20/10/1442تاريخ ( و615قرار مجلس الوزراء رقم )

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

 هـ01/11/1442

 الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرين )من نظام التقاعد المدني(.-7

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

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

     ـه20/10/1442( وتاريخ 617قرار مجلس الوزراء رقم )

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

 هـ08/11/1442

 .الموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوت ديفوار-8

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه22/10/1442 ( وتاريخ89مرسوم ملكي رقم )م/

 ـه20/10/1442( وتاريخ 608مجلس الوزراء رقم )قرار 

 (4( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر 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%85-88-%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=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://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://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%85-89-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-22-10-1442%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-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
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 هـ08/11/1442

ومة جمهورية الكونغو وحكالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة -9

 .الديمقراطية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه22/10/1442( وتاريخ 90مرسوم ملكي رقم )م/

 ـه20/10/1442( وتاريخ 609)قرار مجلس الوزراء رقم 

 (5( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/11/1442

 .للملكية الفكريةالموافقة على تعديل المادة )الرابعة( من تنظيم الهيئة السعودية -10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/10/1442( وتاريخ 621قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (6( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/11/1442

 .إنشاء هيئة باسم )هيئة تنمية البحث والتطوير واالبتكار(-11

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/10/1442تاريخ ( و612قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ4/11/1442وتاريخ  8521ت /  /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37983 رابط التعميم

 (6( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

 هـ08/11/1442

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد في المملكة ووزارة -12

  .الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه29/10/1442( وتاريخ 95مرسوم ملكي رقم )م/

 ـه27/10/1442( وتاريخ 629) قرار مجلس الوزراء رقم

 (7( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر 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%85-90-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-22-10-1442%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-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
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%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%aa/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
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%85-95-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-29-10-1442%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-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
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 هـ08/11/1442

المشاريع االستثمارية  الموافقة على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على-13

 .من حكم المادة )السابعة( من نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه29/10/1442( وتاريخ 96مرسوم ملكي رقم )م/

 ـه27/10/1442( وتاريخ 637قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ4/11/1442وتاريخ  8522ت /  /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3798

4 

 (8( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/11/1442

 .إحالل عبارة )ممثل من هيئة التراث( محل عبارة )ممثل من وزارة السياحة(-14

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه27/10/1442( وتاريخ 638قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ5/11/1442وتاريخ  8525ت /  /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3798

7 

 (8( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/11/1442

 .ه28/8/1436( وتاريخ 384إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم )-15

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه27/10/1442وتاريخ ( 633قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (9( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر 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%85-96-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-29-10-1442%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-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%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-%d8%b1%d9%82%d9%85-384-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-28-8-1436/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
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 هـ08/11/1442

العامة  الموافقة على أن يشمل التأمين الطبي الذي يحصل عليه منسوبو المؤسسات-16

 .والهيئات والمراكز وما في حكمها المسؤول األول

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه27/10/1442( وتاريخ 635قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ5/11/1442وتاريخ  8523ت /  /13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3798

5 

 (9( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/11/1442

فسخ المؤلفات المذكورة في الفقرة )ج( من المادة التاسعة والستين من الالئحة التنفيذية -17

 .لنظام المطبوعات والنشر بشكل فوري

 وزارة اإلعالم جهة اإلصدار

 ـه26/10/1442( وتاريخ 49813قرار وزير اإلعالم رقم ) أداة االعتماد

 (9( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/11/1442

  .اعتماد الالئحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة-18

 البيئة والمياه والزراعةوزارة  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه19/11/1441( وتاريخ 165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 512258/1/1442والزراعة رقم )قرار وزير البيئة والمياه 

 ـه24/9/1442

 (10( صفحة )4887هـ العدد )08/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ15/11/1442

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الالئحة الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة -19

 .(180والجودة رقم )

 إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة   قرار مجلس إدارة الهيئة

  ـه26/8/1442( وتاريخ 180رقم )

  (11( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

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%a3%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b0/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
https://uqn.gov.sa/%d9%81%d8%b3%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
https://uqn.gov.sa/%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%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4887/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d9%84-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d9%84-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
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 هـ15/11/1442

 .التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحراعتماد الالئحة -20

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه19/11/1441اريخ ( وت165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 354566/1/1442قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )

 ـه25/6/1442

 (23( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ15/11/1442

 .التنفيذية لالحتطاباعتماد الالئحة -21

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه19/11/1441( وتاريخ 165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 344822/1/1442)قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 

 ـه20/6/1442

 (29( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ15/11/1442

 .األنشطةاعتماد الالئحة التنفيذية للتصاريح البيئية إلنشاء وتشغيل -22

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 436153/1/1442والزراعة رقم )قرار وزير البيئة والمياه 

 ـه9/8/1442

 (32( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/11/1442

 .اعتماد الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي-23

 وزارة البيئة والمياه والزراعة  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه19/11/1441اريخ ( وت165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 393691/1/1442ار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )قر

 ـه13/7/1442

 (6( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://uqn.gov.sa/%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%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d8%a8/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d8%a8/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d8%a8/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://uqn.gov.sa/%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%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
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 هـ22/11/1442

  .للضوضاء اعتماد الالئحة التنفيذية-24

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

  ـه19/11/1441( وتاريخ 165ملكي رقم )م/مرسوم 

( وتاريخ 478038/1/1442قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )

 ـه1/9/1442

 (10( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/11/1442

 .اعتماد الالئحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة األوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية-25

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

   ـه19/11/1441اريخ ( وت165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 446653/1/1442قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )

 ـه12/8/1442

 (13( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/11/1442

 .التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربةاعتماد الالئحة -26

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه19/11/1441تاريخ ( و165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 449351/1/1442قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )

  ـه15/8/1442

 (15( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/11/1442

 .التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوباتاعتماد الالئحة -27

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه19/11/1441اريخ ( وت165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 312186/1/1442قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )

 ـه4/6/1442

 (25( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%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%84%d8%b6%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%a1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%b6%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%a1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%b6%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%a1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
https://uqn.gov.sa/%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%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%af%d8%a9-%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
https://uqn.gov.sa/%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%85%d9%86%d8%b9-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%ab-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%85%d9%86%d8%b9-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%85%d9%86%d8%b9-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
https://uqn.gov.sa/%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%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a5%d9%8a/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
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 هـ22/11/1442

 .إلعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثةالالئحة التنفيذية -28

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه19/11/1441اريخ ( وت165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 436146/1/1442ار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )قر

 ـه9/8/1442

 (28( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/11/1442

 .التنفيذية لإلتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتهااعتماد الالئحة -29

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه19/11/1441ريخ ( وتا165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 356344/1/1442ر وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )قرا

 ـه26/6/1442

 (33( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/11/1442

 .التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البريةاعتماد الالئحة -30

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ـه19/11/1441اريخ ( وت165مرسوم ملكي رقم )م/

( وتاريخ 312179/1/1442ار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم )قر

 ـه4/6/1442

 (41( صفحة )4889هـ العدد )22/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ29/11/1442

 .هـ1442التنفيذية لالئحة التدريب األهلي القواعد واإلجراءات -31

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة اإلصدار

  ـه16/4/1440( وتاريخ 108قرار مجلس اإلدارة رقم ) أداة االعتماد

 (6( صفحة )4890هـ العدد )29/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%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%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
https://uqn.gov.sa/%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%84%d8%a5%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%a5%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%84%d8%a5%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
https://uqn.gov.sa/%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%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%a6%d9%86/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%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%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%a6%d9%86/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4889/
https://uqn.gov.sa/%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-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4890/
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 هـ29/11/1442

للمواصفات والمقاييس اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية -32

 .(179والجودة رقم )

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

  ـه15/6/1442( وتاريخ 09/179/2021قم )قرار مجلس إدارة الهيئة ر أداة االعتماد

 (11( صفحة )4890هـ العدد )29/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4890/
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 
   

 

 

 

 

 

 

 هـ01/11/1442

 ي.الربح الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير-1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

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

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

 هـ01/11/1442 تاريخ النفاذ

 هـ01/11/1442

  .الحديدية والئحتهقواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط -2

 مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 99/11/2020/2العامة للنقل رقم ) قرار مجلس إدارة الهيئة

  هـ   21/9/1442

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

 هـ01/11/1442 تاريخ النفاذ

 هـ06/11/1442

 .هـ1442معالجة المنشآت المالية المهمة لعام نظام -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه25/4/1442( وتاريخ 38مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

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

 هـ06/11/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ06/11/1442

 .هـ1442نظام الغرف التجارية لعام -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه22/4/1442( وتاريخ 37مرسوم ملكي رقم )م/

  ه16/4/1442( وتاريخ 239قرار مجلس الوزراء رقم )

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

 هـ06/11/1442 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sGKAq6nm6hIoBsC15cA%2B3Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af4886/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xHoM6D74%2Fe8GnklhVJtAww%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4862/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=iiXVWzWXbk4gi8pnNpyLCA%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-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4862/
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 هـ15/11/1442

 الموافقة على  الالئحة التنفيذية لنظام الضمان االجتماعي.-5

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 192891ية والتنمية االجتماعية رقم )قرار وزير الموارد البشر

 ـه25/10/1442

 (8( صفحة )4888هـ العدد )15/11/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ15/11/1442 تاريخ النفاذ

 هـ27/11/1442

 .ه1442لعام  نظام الكهرباء-6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه16/5/1442( وتاريخ 44مرسوم ملكي رقم )م/

  هـ 14/5/1442( وتاريخ 262قرار مجلس الوزراء رقم )

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

 هـ27/11/1442 تاريخ النفاذ

 هـ28/11/1442

 .هـ1442نظام التبرع باألعضاء البشرية لعام -7

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـه19/8/1442( وتاريخ 70مرسوم ملكي رقم )م/

    ـه17/8/1442( وتاريخ 468قرار مجلس الوزراء رقم )

 (6( صفحة )4878هـ  العدد )27/8/1442القرى  نشر في جريدة أم حالة النشر

 هـ28/11/1442 تاريخ النفاذ

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%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%85-4/
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%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%85-4/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4888/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YQqphNQpf%2FjUoccaEI0SAg%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-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4865/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ivNdJpiRDYt7jVeDUe2x5A%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-%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://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4878/
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 ةالسابق اإلصدارات

 السنة الشهر رقم اإلصدار

 هـ1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 هـ1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 هـ1440 ذي الحجة اإلصدار الثالث

 هـ1441 محرم اإلصدار الرابع

 هـ1441 صفر  اإلصدار الخامس

 هـ1441 ربيع األول اإلصدار السادس

 هـ1441 ربيع اآلخر اإلصدار السابع

 هـ1441 جمادى األولى اإلصدار الثامن

 هـ1441 جمادى اآلخر اإلصدار التاسع

 هـ1441 رجب اإلصدار العاشر

 هـ1441 شعبان اإلصدار الحادي عشر

 هـ1441 رمضان اإلصدار الثاني عشر

 هـ1441 شوال الثالث عشراإلصدار 

 هـ1441 ذو القعدة اإلصدار الرابع عشر

 هـ1441 ذو الحجة   اإلصدار الخامس عشر

 هـ1442 محرم   اإلصدار السادس عشر

 هـ1442 صفر اإلصدار السابع عشر

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV1.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV2.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV3.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV4.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV5.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV6.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV7.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV8.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV9.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV10.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV11.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV12.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV14.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV15.pdf
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV16.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV17.pdf
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 هـ1442 ربيع األول 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 اإلصدار الثالث والعشرون

 هـ1442 رمضان اإلصدار الرابع والعشرون

 هـ1442 شوال والعشرون الخامساإلصدار 

  

  

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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