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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:

ويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير أن يحقق الهدف المنشود من جمعه وكتابته 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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 تقرير الشهر الحالي( 1)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

11

6

7

13

5

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) 

5

7

4

19

20

6

4

16

3

21

7 7

10 10

8

15

8 8

15

11

2

9

12

4

7

9

3

12

22

7
8

11

3

19

32

7

4

9

3

15

8
7

14

11

7

29

13

5

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 محرم



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ02/01/1443

مذكرة تفاهم في شأن ) مبادرة المجتمع السياحي ( بين حكومة المملكة ومنظمة السياحة -1

 .العالمية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

  هـ02/01/1443( وتاريخ 5قرار مجلس الوزراء رقم ) االعتمادأداة 

 (4) ( صفحة4896هـ العدد )12/01/1443نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

 هـ05/01/1443

 .هـ1443نظام إدارة النفايات لعام -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ05/01/1443وتاريخ  (3مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 هـ9/01/1443وتاريخ  8573ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38035 رابط التعميم

 

 هـ11/01/1443

تفاهم في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مذكرة -3

 .جمهورية موريشيوس

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ11/01/1443( وتاريخ 4مرسوم ملكي رقم )م/

  هـ09/01/1443( وتاريخ 24مجلس الوزراء رقم )قرار 

 (4( صفحة )4897هـ العدد )19/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ18/01/1443

 .هـ1397( من نظام خدمة األفراد لعام 4تعديل الفقرة )د( من المادة )-4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه18/01/1443( وتاريخ 7مرسوم ملكي رقم )م/

  هـ16/01/1443( وتاريخ 44رقم )قرار مجلس الوزراء 

 (12( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=9CSCLMxoRtwaDDrig3kQhQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4896/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lAJeP7ce%2FPk04Q%2FzsCu0wg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lAJeP7ce%2FPk04Q%2FzsCu0wg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=Vv43QsUzLJIEYkpLrqqeBA%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%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-%d9%85%d8%ac/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4897/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4897/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mgqvvDMNJ%2FeVBgJa4qzh3Q%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%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-4-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
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 هـ18/01/1443

( من نظام وثائق 11المادة )( من 3مكرر( وتعديل الفقرة ) 10( وإضافة مادة )10تعديل المادة )-5

 .هـ1421السفر لعام 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ18/01/1443( وتاريخ 11مرسوم ملكي رقم )م/

  هـ16/01/1443( وتاريخ 53قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ23/01/1443وتاريخ  8591ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 =38055https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم

  (13( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ18/01/1443

 .هـ1443نظام تصنيف المقاولين لعام -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
  هـ18/01/1443( وتاريخ 9مرسوم ملكي رقم )م/

  هـ16/01/1443( وتاريخ 49قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ23/01/1443وتاريخ  8589ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38053 رابط التعميم

 (6( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

 هـ18/01/1443

 .هـ1433( من نظام التحكيم لعام 24( من المادة )1حذف الفقرة )-7

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ18/01/1443( وتاريخ 8ملكي رقم )م/مرسوم 

  هـ16/01/1443تاريخ ( و45قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ23/01/1443وتاريخ  8590ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38054 رابط التعميم

 (13( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gRPxsdQM%2F6rxODxvlt3Ywg%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-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=42Fljuo%2BMylYFXItvi83bQ%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%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=865jYW1%2BWtKYzuISLjDckQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%8a/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
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 هـ18/01/1443

تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ليكون نظام إدارة المواد الكيميائية وتعديل -8

 .هـ1427( لعام 17، 13، 11، 10، 9، 7، 4، 3، 2، 1المواد )

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ18/01/1443( وتاريخ 10مرسوم ملكي رقم )م/

  هـ16/01/1443( وتاريخ 50قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ23/01/1443وتاريخ  8592ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38056 رابط التعميم

 (4( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443القرى  نشر في جريدة أم حالة النشر

 هـ18/01/1443

اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل االقتصادي والثقافي -9

 لتايبه في المملكة لتجنب االزدواج الضريبي.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ18/01/1443( وتاريخ 6مرسوم ملكي رقم )م/

  هـ16/01/1443( وتاريخ 40قرار مجلس الوزراء رقم )

 (7( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ23/01/1443

 هـ1424التعاوني لعام ( من نظام مراقبة شركات التأمين 21، 20، 19، 6، 3، 2تعديل المواد )-10

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ23/01/1443( وتاريخ 12مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 هـ25/01/1443وتاريخ  8594ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 =38058https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=daj6yiv697mArl4XrPsguw%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%d8%b3%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=HHatVNk7KvaM%2FTzDrdEdcw%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%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PhMFWxoews9gQDubtAkjKQ%3D%3D
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 هـ25/01/1443

 هـ.1403لمعادن الثمينة واألحجار الكريمة لعام نظام امن  (15( و )2المادتين ) تعديل-11

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ25/01/1443وتاريخ  (13مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 هـ30/01/1443وتاريخ  8596ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38060 رابط التعميم

 هـ25/01/1443

مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعام نظام قانون الجمارك الموحد لدول  ت علىتعديال-12

 هـ.1423

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ25/01/1443( وتاريخ 14مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 هـ30/01/1443وتاريخ  8601ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38065 رابط التعميم

 هـ27/01/1443

 هـ.1443نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام -13

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ27/01/1443( وتاريخ 15مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 هـ30/01/1443وتاريخ  8600ت//13تعميم إداري رقم  العدلتعميم وزارة 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38064 رابط التعميم

 هـ30/01/1443

 هـ1443نظام التكاليف القضائية لعام -14

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ30/01/1443( وتاريخ 16مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YYmIRIA6logAeKVtwGoSgw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YYmIRIA6logAeKVtwGoSgw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8ksJ0N0njX6RHuyY1EeKBA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BUM%2B8fcAM8cFPhxFEyIzYw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nrkOyuo7bQYGCr1wI9%2Bdlg%3D%3D
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 هـ02/01/1443

 .هـ1443قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر لعام -1

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

   هـ02/01/1443( وتاريخ 14قرار مجلس الوزراء رقم ) االعتمادأداة 

 هـ8/01/1443وتاريخ  8570ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38032 رابط التعميم

 (5( صفحة )4896هـ العدد )12/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ02/01/1443

البند )أواًل( من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية ( من 5تعديل الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )-2

 .هـ1430لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

  هـ02/01/1443( وتاريخ 15قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ8/01/1443وتاريخ  8571ت//13تعميم إداري رقم  العدلتعميم وزارة 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38033 رابط التعميم

 (6( صفحة )4896العدد ) هـ12/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ02/01/1443

 ه.1434من تنظم الهيئة العامة للنقل لعام  (6المادة )( من 4تعديل الفقرة )-3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

  هـ02/01/1443( وتاريخ 12الوزراء رقم )قرار مجلس  أداة االعتماد

 هـ9/01/1443وتاريخ  8574ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38036 رابط التعميم

 (6( صفحة )4896العدد ) 12/01/1443في جريدة أم القرى   نشر حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2BN1NS2QQe0jStOU0ETj8Hg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4896/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=J9g94h3knNghWoH%2B5AJ8lQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4896/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=q0aOtFByAhfXRuvqH8%2FNdQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-4896/
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 هـ07/01/1443

 .ضوابط تحليل أسواق العقار-4

 الهيئة العامة للعقار جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 21م//1/15ئة العامة للعقار رقم )قرار مجلس إدارة الهي

  هـ 07/01/1443

 (10( صفحة )4896هـ العدد )12/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ08/01/1443

 .تعديل الالئحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي-5

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ08/01/1443( وتاريخ 00004قرار وزير التجارة رقم )  أداة االعتماد

 (12( صفحة )4897هـ العدد )19/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ09/01/1443

 .هـ1443لعام التنظيم األساس للجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ09/01/1443( وتاريخ 33قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ16/01/1443وتاريخ  8584ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38048 رابط التعميم

 (6( صفحة )4897هـ العدد )19/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ11/01/1443

 .هـ1443لعام  الغرف التجاريةالالئحة التنفيذية لنظام -7

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ11/01/1443( وتاريخ 10قرار وزير التجارة رقم ) أداة االعتماد

 (7( صفحة )4897هـ العدد )19/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

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%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/
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%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4896/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4896/
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%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%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d9%83/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4897/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=orY%2BWzW5TfSS%2BBOffS1akA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4897/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bsFduLyS8IlTBp0niUtzog%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4897/
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 هـ14/01/1443

 .الموافقة على مخرجات دراسة تراخيص النقل بالخطوط الحديدية-8

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

  أداة االعتماد
( وتاريخ 68/8/2020/2ئة العامة للنقل رقم )قرار مجلس إدارة الهي

 هـ14/01/1442

 (10( صفحة )4896هـ العدد )12/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ23/01/1443

 .هـ1438مكرر( إلى تنظيم الهيئة العامة للعقار لعام  13)( وإضافة مادة 11، 5، 4، 3ديل المواد )تع-9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/01/1443( وتاريخ 69قرار مجلس الوزراء رقم )  أداة االعتماد

 هـ30/01/1443هـ وتاريخ 1443ت//13إداري رقم  تعميم تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38063 رابط التعميم

 هـ23/01/1443

 .هـ1439( من الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية اإليرادات غير النفطية لعام 4ديل المادة )تع-10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/01/1443( وتاريخ 71قرار مجلس الوزراء رقم )  االعتمادأداة 

 هـ30/01/1443وتاريخ  8597ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38061 رابط التعميم

 هـ23/01/1443

 .إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع اإلحيائي-11

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/01/1443( وتاريخ 68رقم )قرار مجلس الوزراء   أداة االعتماد

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%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82/
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%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4896/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gMCe9x4O5MSd4ul856doNA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8w16rle7N%2BR2Ip8yJZo1cg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sTGdJsNASPoo5cHmkRwhbw%3D%3D
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 هـ05/01/1443

التأكيد على جميع الجهات الحكومية والخاصة بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الصحة -1

العامة عند إقامة أي فعاليات أو مهرجانات بوقت كاف يتيح تقويم المخاطر ووضع االحترازات 

 .الالزمة

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ05/01/1443( وتاريخ 1026أمر ملكي رقم ) أداة االعتماد

 هـ8/01/1443وتاريخ  8572ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 =38034https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم

 هـ09/01/1443

شمول أعضاء اللجنة الطبية العسكرية العليا وسكرتيرها في رئاسة أمن الدولة بالمكافأة المقررة -2

 .للجنة الطبية الشرعية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ09/01/1443( وتاريخ 34قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ09/01/1443

 .المقابل المالي السنوي إلصدار وتجديد رخص سير المركبات-3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ09/01/1443( وتاريخ 27قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ09/01/1443

على مدينة التي هطلت  لتحقيق في موضوع الكوارث التي نتجت عن األمطار لالتقرير النهائي -4

 .الرياض

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

  هـ09/01/1443( وتاريخ 29قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ16/01/1443وتاريخ  8585ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38049 رابط التعميم

 (5( الصفحة )4897هـ العدد )19/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lgYbIZ9axlk6QSizFFpM1g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Cf8kmhCLR6xUPmWhELL%2F5A%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yIkwfrTV6FV2ZCinTrmMUQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Af%2FyuV9twXjLN2IEizZn%2BQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4897/
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 هـ11/01/1443

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

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ11/01/1443( وتاريخ 5مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ09/01/1443( وتاريخ 30قرار مجلس الوزراء رقم )

 (5( صفحة )4897هـ العدد )19/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ16/01/1443

 .بهذا التأمينشمول األيتام المحتضنين لدى األسرة المستفيدة من التأمين الصحي اإللزامي -6

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 هـ16/01/1443( وتاريخ 74قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ23/01/1443

الوزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون ( من القرار الخاص بعدم جواز تولي 1تعديل الفقرة )-7

 .عضوًا في المجلس

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 هـ23/01/1443( وتاريخ 66قرار مجلس الوزراء قم ) أداة االعتماد

 هـ30/01/1443وتاريخ  8598ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38062 رابط التعميم

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SO8zcWStKMfH58EdndvdBA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-4897/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=u8lfiD4dbobqdpoEsAwAJQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fek8TJCbGVLawyr59tgIuA%3D%3D
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 هـ03/01/1443

 .جراءات المتخذة في حال امتناع الموظف من االمتثال للتحقيقتعميم/ اإل-1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ03/01/1443وتاريخ  8566ت//13 تعميم إداري رقم أداة االعتماد

 =38028https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم

 

 هـ10/01/1443

ستثناء لجنة المساهمات العقارية من تقديم حصر الورثة عند وفاة صاحب المساهمة اتعميم/ -2

التي تقوم بها حسب النموذج المرفق والمعتمد في  وأرقام هواتف المالك في جميع اإلفراغات

 .النظام العقاري

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ10/01/1443وتاريخ  8575ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38037 رابط التعميم

 

 هـ11/01/1443

 .الوزير )الذكاء االصطناعي( في مكتب معالي إنشاء وحدة بمسمى تعميم/-3

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ11/01/1443وتاريخ  8578ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38040 رابط التعميم

 

 هـ11/01/1443

 .الوزير معالينشاء وحدة بمسمى )الجودة( في مكتب إتعميم/ -4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ11/01/1443وتاريخ  8581ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38043 رابط التعميم

 الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط. *
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 هـ16/01/1443

العامة وعدم التعدي على الطرق دون الحصول على  تطبيق نظام حماية المرافقتعميم/ -5

 .الموافقة من الجهات المختصة

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ16/01/1443وتاريخ  8583ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38047 رابط التعميم

 

 هـ18/01/1443

 .الحاجة لختم الصيغة التنفيذية في األحكام المشمولة بالنفاذ المعجلعدم تعميم/ -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ18/01/1443وتاريخ  8586ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38050 رابط التعميم

 

 هـ23/01/1443

ملكية العقارات من المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة استثناء نقل تعميم/ -7

 .للتأمينات االجتماعية ضريبة التصرفات العقارية

 وزارة العدل  جهة اإلصدار

 هـ23/01/1443وتاريخ  8588ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38052 رابط التعميم
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  *يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير ونشرت في شهر التقرير.

 هـ05/01/1443

اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة وشؤون -1
الجمارك في مملكة البحرين لالعتراف المتبادل ببرنامج المشغل االقتصادي المعتمد لدى كل 

 منهما.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/12/1442( و تاريخ 108مرسوم ملكي رقمه )م/

 هـ24/12/1442وتاريخ ( 737رقم ) مجلس الوزراء قرار

 (3( صفحة )4895هـ العدد )05/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ05/01/1443

والتلفزيون لعام ( من تنظيم هيئة اإلذاعة 16( وتعديل المادة )7( من المادة )2تعديل الفقرة )-2
 .هـ1433

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ24/12/1442( وتاريخ 741رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد

 هـ2/01/1443وتاريخ  8564ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 =38026https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم

 (4( صفحة )4895هـ العدد )05/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ05/01/1443

 .هـ1429( من نظام مكافحة الغش التجاري لعام 23) تعديل المادة-3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/12/1442( وتاريخ 109مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ24/12/1442( وتاريخ 742قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ2/01/1443وتاريخ  8563ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 =38025https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم

 (4( صفحة )4895هـ العدد )05/01/1443جريدة أم القرى  ينشر ف حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=2MKdlyVkjnb4QlJAdgU8ug%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%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b1%d9%83%d9%8a/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4895/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=7jNw6T%2FURjBZ%2FLgbwn3JCQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4895/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=c1kew8HEcpj7%2BvNoPx4x3A%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%88%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4895/
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 هـ05/01/1443

البروتوكول اإلقليمي الخاص بالتعاون الفني الستعارة ونقل الخبراء والفنيين واألجهزة والمعدات -4

 .الطارئةوالمواد في الحاالت 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/12/1442( وتاريخ 106مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ24/12/1442( وتاريخ 735قرار مجلس الوزراء رقم )

 (6( صفحة )4895هـ العدد )05/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 

 

 هـ05/01/1443

 .تعديل الالئحة التنفيذية لنظام العمل-5

 البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة الموارد  جهة اإلصدار

  أداة االعتماد
( وتاريخ 89384والتنمية االجتماعية رقم ) قرار وزير الموارد البشرية

  ه12/05/1442

 (10( صفحة )4895هـ العدد )05/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ05/01/1443

 .الالئحة الفنية للورق والكرتون-6

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
( 181قرار مجلس الهية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم )

  هـ28/12/1442وتاريخ 

 (15( الصفحة )4895هـ العدد )05/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ05/01/1442

( من المادة الرابعة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1تعديل الفقرة )-7

 .هـ1428

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 هـ24/2/1442( وتاريخ 745رقم ) قرار مجلس الوزراء أداة االعتماد

 هـ2/01/1443وتاريخ  8562ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 =38024https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم

 (4)( الصفحة 4896هـ العدد )05/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=KpH3zGRSLP4JdmdalkpuhQ%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%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4895/
https://hrsd.gov.sa/ar/decisions
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%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/
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%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/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4895/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Pksg4OgsPf16fkQ4haDoCQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Pksg4OgsPf16fkQ4haDoCQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4895/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pFh2OoTkKP2oCgikT0MwMQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4896/
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 هـ05/01/1443

بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا -8

 .)سيداري( من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربية السعودية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/12/1442( وتاريخ 107مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ24/12/1443( وتاريخ 736قرار مجلس الوزراء رقم )

 (5( صفحة )4895هـ العدد )05/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ26/01/1443

 تعديل الالئحة التنفيذية لنظام المحاماة.-9

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ24/12/1443( وتاريخ 3453قرار وزير العدل رقم ) االعتماد أداة

 (14( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ26/01/1443

 قواعد السلوك المهني للمحامين.-10

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ24/12/1443( وتاريخ 3453رقم ) قرار وزير العدل أداة االعتماد

 هـ25/01/1443وتاريخ  8595ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38059 رابط التعميم

 (14( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ26/01/1443

 هـ1442الئحة صناديق االستثمار المعدلة لعام -11

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 2021-22-2مجلس هيئة السوق المالية رقم )قرار 

 هـ12/07/1442

 (1( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=FR9CgcZqaQiuX4ay6gEp0A%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%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4895/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BsvFd%2F18NuX56GFW%2FPtI3Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lZAKcCa8hrHChqHn65y9WA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=P7CCbJUBxSyQuXuP4RYpKg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=P7CCbJUBxSyQuXuP4RYpKg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
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 هـ26/01/1443

 هـ1442الئحة صناديق االستثمار العقاري المعدلة لعام -12

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 2021-22-2هيئة السوق المالية رقم ) مجلسقرار 

 هـ12/07/1442

 (1( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ26/01/1443

 هـ1442السوق المالية وقواعدها المعدلة لعام  قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة-13

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 2021-22-2مجلس هيئة السوق المالية رقم )قرار 

 هـ12/07/1442

 (1( صفحة )4898هـ العدد )26/01/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yr5ZhpgZ9UjA37XjcPkKgA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yr5ZhpgZ9UjA37XjcPkKgA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YjfAkQHOXqDCit8YDmAz4g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YjfAkQHOXqDCit8YDmAz4g%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 

 

 

 

 

 

 

  

 هـ01/01/1443

 .قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية-1

 إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
( 3/13/2020قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )

 هـ04/04/1442وتاريخ 

 (7( صفحة )4867العدد ) هـ09/06/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ01/01/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ02/01/1443

 ه.1442لعام  تنظيم إعانة البحث عن عمل-2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ22/09/1442( وتاريخ 575رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد

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

 هـ02/01/1443 تاريخ النفاذ

 هـ12/01/1443

 .هـ1442لعام معايير ترخيص المنصات العقارية اإللكترونية وتصنيفها -3

 الهيئة العامة للعقار جهة اإلصدار

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

 هـ12/10/1442

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

  هـ12/01/1443 تاريخ النفاذ

 هـ14/01/1443

 ه.1442لعام  تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات-4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ11/07/1442( وتاريخ 386قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (5( صفحة )4784العدد )هـ 28/07/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ14/01/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=K8T2xdwOOXxhAlEUgwRNug%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=K8T2xdwOOXxhAlEUgwRNug%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4867/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=0zyPsn7FVBz0FAduY%2Fyaqw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4883/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Y3dYGIQjAQBTd4Xoh0xDIQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Y3dYGIQjAQBTd4Xoh0xDIQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4885/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8XVU27sAJ0V%2F3%2BzrQHHgRQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4874/
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 هـ28/01/1443

 ه.1442لعام  نظام األجهزة والمستلزمات الطبية-5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ06/07/1442( وتاريخ 54ملكي رقم )م/مرسوم 

 هـ04/07/1442( وتاريخ 377قرار مجلس الوزراء رقم )

 (6( صفحة )4872هـ العدد )14/07/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ28/01/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=L9v4CpSk6JkbdqOm9gI6Mg%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%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4872/
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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 

 ه1442 ذو القعدة والعشرونالسادس اإلصدار 

 هـ1442 ذو الحجة  اإلصدار السابع والعشرون

  

  

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV18.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV19.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV20.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV21.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV22.pdf
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
https://sjp.moj.gov.sa/RegisterationFIles/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV27.pdf
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