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

مستجدات األنظمة واللوائح والقرارات  يقدم لكم مركز البحوث التقرير الشهري ألهم

والتعاميم، 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 

وتعاميم، للنهوض بكل ما يخدم المرافق  تغّير وما تطّور من أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات

العدلية ويساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها 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.

 تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:وقد 

 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:

ر أن يحقق الهدف المنشود من جمعه وكتابته ويتطلع مركز البحوث من هذا التقري

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

 والله يحفظكم ويرعاكم.

 

 مدير عام مركز البحوث               

 د. بشار بن عمر المفدى               
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات

تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى األنظمة 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 ذو الحجة
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 ـه03/12/1442

هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة في المملكة  استرشادي لمذكرة تفاهم بيننموذج -1

اختصاصاتهما العربية السعودية واألجهزة النظيرة لها في الدول األخرى للتعاون في مجال 

 ـ.ه1442لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه03/12/1442( وتاريخ 719قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 ـه05/12/1442

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام نظام ربط أنظمة المدفوعات اعتماد اتفاقية -2
 .هـ1442

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه05/12/1442( وتاريخ 105مرسوم ملكي رقم )م/

 ه03/12/1442( وتاريخ 727قرار مجلس الوزراء رقم )

 (3( صفحة )4892هـ العدد )13/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ05/12/1442

 .الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة تشاد-3

 الديوان الملكي اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 ه05/12/1442( وتاريخ 104مرسوم ملكي رقم)م/

 ه03/12/1442( وتاريخ 715مجلس الوزراء رقم )قرار 

 (6( صفحة ) 4892ه العدد )13/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ26/12/1442

 .هـ1429( من نظام مكافحة الغش التجاري لعام 23تعديل المادة ) -4

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 ه26/12/1442( وتاريخ 109مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DjoJisY5i59Q3eCnmvGPZw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=g3ayrCrrixVh%2FB4QJbV90w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4892/
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%85-104-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-5-12-1442%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%86-3/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4892/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=c1kew8HEcpj7%2BvNoPx4x3A%3D%3D
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 هـ01/12/1442

 اعتماد الالئحة التنفيذية لحماية األوساط المائية من التلوث لنظام البيئة.  -1

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 609511/45/1442رقم ) اه والزراعةالبيئة والمي قرار وزير 

 ه1/12/1442

 (7( صفحة )4892ه العدد )13/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ01/12/1442

 .المعاشات( من الئحة تعويضات فرع 30( و)29تعديل المادتين)-2

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 ه01/12/1442أمينات( وتاريخ ت /223قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (12( صفحة )4894ه العدد )27/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ03/12/1442

السعودي تنظيم هيئة الهالل األحمر ( من 17( وتعديل المادة )12( من المادة )2تعديل الفقرة ) -3

 .هـ1432لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه03/12/1442( وتاريخ 722قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 ه16/12/1442وتاريخ  8550ت//13رقم تعميم إداري  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38012 رابط التعميم

 (3( صفحة )4892ه العدد)13/12/1442نشر في جريدة أم القرى العدد  حالة النشر

 

 هـ03/12/1442

 .منح المركز الوطني إلدارة النفايات صالحية إصدار التراخيص والتصاريح ألنشطة إدارة النفايات-4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه03/12/1442وتاريخ ( 726قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 

 

 

 

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%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6-2/
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%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4892/
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a%d9%86-29-%d9%88-30-%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eQMnetPQkqOz3GuKzORJ%2FQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4892/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HCiDptLjqOwdSAG0dgrbBw%3D%3D


 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ03/12/1442

 .اعتماد الالئحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطريق-5

 وزارة النقل والخدمات اللوجستية جهة اإلصدار

 ه03/12/1442( وتاريخ 1693رقم ) اللوجستية النقل والخدماتقرار وزير  أداة االعتماد

 (2( صفحة )4893ه العدد )20/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ05/12/1442

المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص اعتماد الالئحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط واإلجراءات -6

 والتصاريح والخدمات البيئية

 البيئة والمياه والزراعةوزارة  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 618660/1/1442ه والزراعة رقم)قرار وزير البيئة والميا

 ه05/12/1442

 (3( صفحة )4894ه العدد )27/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ23/12/1442

 هـ1442لعام قواعد وشرط التحقق من إثبات المنشأ الموافقة على -7

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة اإلصدار

 ه23/12/1442( وتاريخ 24841قرار إداري رقم ) أداة االعتماد

 (14( صفحة )4894ه العدد )27/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ24/12/1442

( من تنظيم هيئة اإلذاعة والتلفزيون لعام 16( وتعديل المادة )7( من المادة )2تعديل الفقرة ) -8

 . هـ1433

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه24/12/1442( وتاريخ 741قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ24/12/1442

التقني والمهني لعام ( من المادة الرابعة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب 1تعديل الفقرة ) -9

 .هـ1428

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه24/12/1442( وتاريخ 745قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

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%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4893/
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%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6-3/
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%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6-3/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=H4t7%2FTyE81Tb%2FqEh%2FfJlhw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=7jNw6T%2FURjBZ%2FLgbwn3JCQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pFh2OoTkKP2oCgikT0MwMQ%3D%3D
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 هـ03/12/1442

 .للخزن االستراتيجي بمنطقة مكة المكرمةترتيبات تنفيذ مشروع جعرانة -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه03/12/1442( وتاريخ 725قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 ه16/12/1442وتاريخ  8552ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38014 رابط التعميم

 هـ03/12/1442

 .تحويل نقابة السيارات إلى شركة يملكها صندوق االستثمارات العامة-2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه03/12/1442( وتاريخ 723قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ15/12/1442

 .إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح-3

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة اإلصدار

 ه15/12/1442( وتاريخ 4111قرار إداري رقم)  أداة االعتماد

 (14( صفحة )4894)ه العدد 27/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=QORXKnIMNdNkv8IMFAc2xg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sVeP2aYuh6tpEdUg%2FDRS5w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=s91J%2BDGm2OiPvJWbjMbafw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
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 هـ16/12/1442

دمج المحكمة العامة بمحافظة البرك في المحكمة العامة بمحافظة محايل عسير  تعميم/  -1

 .بمنطقة عسير

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه16/12/1442وتاريخ  8546ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38008 رابط التعميم

 

 هـ16/12/1442

من المحكمة العامة بجازان إلى المحكمة العامة  تعديل دمج المحكمة العامة بالفطيحة تعميم/  -2

 .بمحافظة بيش بمنطقة جازان

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه16/12/1442وتاريخ  8547ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38009 رابط التعميم

 

 هـ16/12/1442

 .إعادة تشكيل لجنة فحص العروض بالوزارة  تعميم/  -3

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه16/12/1442وتاريخ  8548ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38010 رابط التعميم

 

 هـ16/12/1442

 .ه7/5/1437( في 22433التأكيد على األمر السامي التعميمي رقم ) تعميم/   -4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه16/12/1442وتاريخ  8549ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38011 رابط التعميم

 الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط. *
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 هـ16/12/1442

 .تشكيل لجنة توجيهية لإلشراف على تحقيق مستهدفات برنامج )استقرار( تعميم/  -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه16/12/1442 وتاريخ 8551ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38013 رابط التعميم

 

 هـ18/12/1442

إشراك الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أخذ مرئياتها في اللجان  تعميم/  -6

 .التي ستشكل لديها وتنظر موضوعات ذوات صلة باختصاصات ومهمات الهيئة

 وزارة العدل اإلصدارجهة 

 ه18/12/1442وتاريخ  8553ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38015 رابط التعميم

 

 هـ22/12/1442

السعودية وحكومة جمهورية التفيا  الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربيةتعميم/    -7

لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي 

 والبرتوكول المرافق لها.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه22/12/1442وتاريخ  8554ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38016 رابط التعميم

 

 هـ22/12/1442

تعديل المادة )الخامسة( من نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تعميم/    -8

 المملكة وحكومات الدول األخرى.االستخدامات السليمة للطاقة الذرية بين حكومة 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه22/12/1442وتاريخ  8555ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/printPDF?_id=38017 رابط التعميم

 

 هـ24/12/1442

االلتزام بما تقضي به األنظمة واللوائح تجاه ما يجب على الموظف عند قيامه بواجبات   تعميم/ -9

 .وظيفته

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه24/12/1442وتاريخ  8556ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38018 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38016
https://tameem.moj.gov.sa/home/printPDF?_id=38017
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 هـ24/12/1442

 .منح الصالحيات لمديري فروع الوزارة  تعميم/ -10

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه24/12/1442وتاريخ  8557ت/ /13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38019 رابط التعميم

 

 هـ25/12/1442

 إضافة هوية المالك في الصكوك الصادرة من كتابات العدل من قبل كاتب العدل.تعميم/    -11

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه25/12/1442وتاريخ  8558ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38020 رابط التعميم

 

 هـ26/12/1442

 تعميم/ التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في جميع الفعاليات والبرامج والمبادرات. -12

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه26/12/1442وتاريخ  8561ت//13تعميم إداري رقم  االعتمادأداة 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38023 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38020
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 القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير ونشرت في شهر التقرير.*يتضمن هذا 

 

 ـه06/12/1442

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ودار الكتب والوثائق  -1
 الوطنية في جمهورية العراق.

 الديوان الملكي اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 هـ1442 /11/ 19( وتاريخ 678)رقم مجلس الوزراء قرار 

 هـ21/11/1442( وتاريخ 102مرسوم ملكي رقم )م/

 (4( صفحة )4891هـ العدد )06/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ06/12/1442

تعديل المادة )الخامسة( من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن الصادر بقرار مجلس الوزراء   -2
 هـ.1439 /09/ 07وتاريخ ( 475رقم )

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

  هـ1442 /11/ 26( وتاريخ 700رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 ه2/12/1442وتاريخ  8545ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38007 رابط التعميم

 (5( صفحة )4891هـ العدد )06/12/1442جريدة أم القرىنشر في  حالة النشر

 هـ06/12/1442

تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من االستثمار األجنبي الصادرة بقرار المجلس االقتصادي  -3

 هـ.1428 /03/ 05( وتاريخ 28/1األعلى )الملغى( بقراره رقم )

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /11/ 26( وتاريخ 703رقم )مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 (5( صفحة )4891هـ العدد )06/12/1442نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ06/12/1442

شمول الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي بالبندين )أواًل( و)ثانيًا( من قرار مجلس  -4

 .هـ1441 /06/ 03( وتاريخ 379رقم )الوزراء 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1442 /11/ 26 وتاريخ( 707) رقممجلس الوزراء  قرار أداة االعتماد

 (5( صفحة )4891هـ العدد )06/12/1442ىنشر في جريدة أم القر 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-%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%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84/
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%85-102-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-1442-11-21%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4891/
https://uqn.gov.sa/%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-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4891/
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4891/
https://uqn.gov.sa/%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4891/
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 هـ06/12/1442

 الالئحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية.اعتماد  -5

 البيئة والمياه والزراعة وزارة جهة اإلصدار

 ه14/11/1442( وتاريخ 582979/1/1442رقم) والزراعةقرار وزير البيئة والمياه  أداة االعتماد

 (6)( صفحة4891هـ العدد )06/12/1442ىنشر في جريدة أم القر حالة النشر

 

 هـ27/12/1442

 .الموافقة على الئحة التفتيش القضائي بديوان المظالم -6

 مجلس القضاء اإلداري جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
رابع عشر( وتاريخ /12/1442رقم )قرار مجلس القضاء اإلداري 

 ه14/10/1442

 (12( صفحة )4894ه العدد )27/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ27/12/1442

 .الثالثة بمكة المكرمة ) أرض بوابة مكة ( تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية  -7

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه07/11/1442( وتاريخ 2رقم )وزير العدل قرار  أداة االعتماد

 (15( صفحة )4894ه العدد )27/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ27/12/1442

 .في أربع مناطق عقارية في المدينة المنورة تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار -8

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه29/10/1442( وتاريخ 2)رقم  وزير العدل  قرار أداة االعتماد

 (15( صفحة )4894ه العدد )27/12/1442نشر 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%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4891/
https://uqn.gov.sa/%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://uqn.gov.sa/%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
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%84-9/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
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%a3%d8%b1-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
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  التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ01/12/1442

 .( من الئحة تعويضات فرع المعاشات30( و)29تعديل المادتين)  -1

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 ه01/12/1442أمينات( وتاريخ ت /223قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (12( صفحة )4894ه العدد )27/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه01/12/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ11/12/1442

 .هـ1442األحداث لعام الالئحة التنظيمية لدور الموافقة على  -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه24/08/1442( وتاريخ 492قرار مجلس الوزراء رقم) أداة االعتماد

 (8صفحة) (4880العدد) ه 11/09/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه11/12/1442 تاريخ النفاذ

 ه14/12/1442

 .الموافقة على نظام التخصيص -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه05/08/1442( وتاريخ 63)م/  مرسوم ملكي رقم    أداة االعتماد

 (7صفحة) (4876العدد)  ه13/08/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه14/12/1442 تاريخ النفاذ

 ه18/12/1442

 ه.1442لعام  الموافقة على نظام مكافحة االحتيال المالي وخيانة األمانة -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه10/09/1442( وتاريخ 79مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 (15صفحة) (4881العدد)  ه18/09/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه18/12/1442 تاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a%d9%86-29-%d9%88-30-%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tCAc1IySDkVZjrnrMRZbYw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/uqn4880/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rGXlqRZmuytJFMoXqt7k%2Bw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4876/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=40Hsnd115FFn5H%2FLH8MFcA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4881/
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 هـ20/12/1442

 .اعتماد الالئحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطريق-5

 وزارة النقل والخدمات اللوجستية جهة اإلصدار

 ه03/12/1442( وتاريخ 1693اللوجستية رقم ) قرار وزير النقل والخدمات أداة االعتماد

 (2( صفحة )4893ه العدد )20/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه20/12/1442 تاريخ النفاذ

 هـ23/11/1442

 .هـ1442التحقق من إثبات المنشأ لعام الموافقة على قواعد وشرط  -6

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة اإلصدار

 ه23/12/1442( وتاريخ 24841قرار إداري رقم ) أداة االعتماد

 (14( صفحة )4894ه العدد )27/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه23/12/1442 تاريخ النفاذ

 هـ27/11/1442

 .إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح - 7

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة اإلصدار

 ه15/12/1442( وتاريخ 4111قرار إداري رقم)  أداة االعتماد

 (14( صفحة )4894ه العدد )27/12/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه27/12/1442 تاريخ النفاذ

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%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4893/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=H4t7%2FTyE81Tb%2FqEh%2FfJlhw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=s91J%2BDGm2OiPvJWbjMbafw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4894/
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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 اإلصدار الثالث والعشرون

 هـ1442 رمضان اإلصدار الرابع والعشرون

 هـ1442 شوال والعشرون الخامساإلصدار 

 ه1442 ذو القعدة والعشرونالسادس اإلصدار 

  

  

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
https://sjp.moj.gov.sa/RegisterationFIles/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV25.pdf
https://sjp.moj.gov.sa/RegisterationFIles/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV26.pdf
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 المملكة العربية السعودية، الرياض

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


