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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.

 ثمدير عام مركز البحو

 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

هـ1442رجب  1442شعبان  1442رمضان  1442شوال  1442ذو القعدة 1442ذو الحجة  1443محرم  1443صفر 
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 ـه8/2/1443

 هـ.1443نظام االنضباط الوظيفي لعام -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1443 /8/2 وتاريخ  (18/رقم )م ملكي مرسوم

 هـ30/1/1443( وتاريخ 85قرار رقم )

 هـ14/2/1443وتاريخ  8619ت//13قرار إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3808
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 (4(صفحة)4901)هـ العدد 17/2/1443 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 ـه9/2/1443

 هـ1443حماية البيانات الشخصية لعام نظام -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ9/2/1443 تاريخ( و19م/) مرسوم ملكي رقم

 هـ7/2/1443( وتاريخ 98قرار رقم )

 هـ15/2/1443وتاريخ  8620ت//13قرار إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3808
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 (8(صفحة)4901هـ العدد )17/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه9/2/1443

 هـ1443نظام مكافحة التسول لعام -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ9/2/1443 تاريخو (20م/) مرسوم ملكي رقم

 هـ7/2/1443( وتاريخ 100قرار رقم )

 هـ14/2/1443وتاريخ  8617ت//13قرار إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3808

2 

 (7(صفحة)4901هـ العدد )17/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nnYIvwF7Rx5FTNa8qDmrZg%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%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a/
https://uqn.gov.sa/ds/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=waEbJasbk9cJVNdJ%2B31GUA%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%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae-2/
https://uqn.gov.sa/ds/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pOX383r8rZn%2F0DOw%2FElshg%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-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%84/
https://uqn.gov.sa/ds/
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 ـه2/2/1443

 .الواردة في الهياكل التنظيمية للجهات الحكوميةتعليمات بشأن الوظائف -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ2/2/1443تاريخ( و 6910)أمر سامي رقم أداة االعتماد

 

 هـ2/2/1443

 .ـه1439( من تنظيم الهيئة الوطنية لألمن السيبراني لعام 9( من المادة )1تعديل الفقرة )-2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ2/2/1443تاريخو (7053)أمر ملكي رقم أداة االعتماد

 هـ9/2/1443وتاريخ  8607ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38071 رابط التعميم

 

 هـ5/2/1443

 ( مكرر إلى الالئحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل3إضافة مادة برقم )-3

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ5/2/1443تأمينات( وتاريخ/224قرار رقم) أداة االعتماد

 (14(صفحة)4901)هـ العدد17/2/1443ى نشر في جريدة أم القر حالة النشر

 

 هـ7/2/1443

 هـ1443الدليل االستر شادي القتراح سن أحكام المخالفة اإلدارية وجزائها لعام -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ7/2/1443( وتاريخ 103قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ14/2/1443وتاريخ  8616ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38081 رابط التعميم

 (5(صفحة)4901هـ العدد )17/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=m9w%2FlgmTC1ji5xSiZJekxQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=noJrEKuqxvRdkFHHKr9Ggg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d9%85-3-%d9%85%d9%83%d8%b1%d8%b1-%d8%a5%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/
https://uqn.gov.sa/ds/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4%2FCy4RRjM%2FB3Dh%2Bu%2BYUomA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/ds/
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 هـ14/2/1443

 هـ1443القواعد المنظمة للتخصيص لعام -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/2/1443( وتاريخ 114قرار رقم ) االعتمادأداة 

 هـ21/2/1443وتاريخ  8625ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38092 رابط التعميم

 (6(صفحة)4902هـ العدد )24/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ14/2/1443

 هـ1443تعريفة االستهالك الكثيف للكهرباء لعام -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/2/1443( وتاريخ 111قرار رقم ) االعتمادأداة 

 هـ21/2/1443وتاريخ  8624ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38091 رابط التعميم

 (5(صفحة)4902هـ العدد )24/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ14/2/1443

 هـ1443آلية عمل وحوكمة إبرام االتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة لعام -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/2/1443( وتاريخ 112قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ21/2/1443وتاريخ  8626ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38093 رابط التعميم

 (4(صفحة)4902هـ العدد )24/2/1443نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 

 ـه21/2/1443

 هـ1443تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ21/2/1443( وتاريخ 125قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ28/2/1443وتاريخ  8631ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38098 رابط التعميم

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=UeRN3RPMBMVXX%2FpMeWttXw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/4902-2/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ZMyjjbWf%2BEASQpvQMqvcaQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/4902-2/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1vTiQl43XWHlzj4aLEtseg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/4902-2/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BTdpqrELhn8%2FtbA7EeZRvQ%3D%3D
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 هـ21/2/1443

 ـه1433( من نظام المقيمين المعتمدين لعام 27( من المادة )1تعديل الفقرة )-9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ21/2/1443( وتاريخ 123قرار مجالس وهيئات رقم ) أداة االعتماد

 هـ28/2/1443وتاريخ  8630ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38097 رابط التعميم

 

 هـ21/2/1443

 ( من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية5تعديل البند )أواًل( من المادة )-10

 هـ1442لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ21/2/1443( وتاريخ 123قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ28/2/1443وتاريخ  8630ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38097 رابط التعميم

 

 هـ21/2/1443

 هـ1420( من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 4تعديل المادة )-11

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ21/2/1443( وتاريخ 123قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ28/2/1443وتاريخ  8630ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38097 رابط التعميم

 

 ـه21/2/1443

 هـ1397تنظيم تعويض العسكريين في حالة الوفاة أو اإلصابة بعجز أو عاهة لعام  تعديل-12

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1443 /2/ 21تاريخ ( و121)رقم قرار  أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pqx69LMsQlv3ZN8SfbfOHQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aOVlEirDZMnEklCUBrAhhg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=c6BDftwify18RMoR%2BI5dng%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PAs0DTACDhiqQI9RO9WGlw%3D%3D
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 هـ7/2/1443

شمول كل من يقوم بتشغيل المتسلل للمملكة بالحكم الوارد في البند أواًل من عقوبات من -1

 يسهل دخول المتسلل للمملكة

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ7/2/1443 تاريخو (7975)أمر ملكي رقم أداة االعتماد

 هـ.12/2/1443وتاريخ  8609ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38073 رابط التعميم

 هـ7/2/1443

قيام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء -2

 االصطناعي بالربط التقني فيما بينها

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ7/2/1443( وتاريخ 99قرار رقم ) أداة االعتماد

 (6(صفحة)4901هـ العدد )17/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ7/2/1443

 آلية معالجة وضع المركبات المهملة على الطرقات-3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ7/2/1443( وتاريخ 99قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ14/2/1443وتاريخ  8618ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3808

3 

 (6(صفحة)4901هـ العدد )17/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ7/2/1443

 األساسي الحتساب المعاش للضمان االجتماعيتحديد الحد األدنى -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ7/2/1443( وتاريخ 101قرار رقم ) أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Iav2%2F1kWbvHDI0IfDKDm2w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://uqn.gov.sa/ds/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=zCPjcd0iTB0e2g51osgJig%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38083
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38083
https://uqn.gov.sa/ds/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=5PHdjhPCOHwgUL2GKja3Ew%3D%3D
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 هـ7/2/1443

 الدولي الجديد بالشراكة مع القطاع الخاصإنشاء وتشغيل وإدارة مطار الطائف -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ7/2/1443( وتاريخ 102قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ7/2/1443

 العربية السعوديةتطوير قطاع السفن السياحية في الملكة -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ7/2/1443( وتاريخ 104قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ7/2/1443

 إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي-7

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هــ7/2/1443( وتاريخ 96قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ14/2/1443وتاريخ  8614ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38079 رابط التعميم

 (5(صفحة)4902هـ العدد )24/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ14/2/1443

 تعليمات بشأن مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق-8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/2/1443( وتاريخ 113قرار رقم ) أداة االعتماد

 (6(صفحة)4902هـ العدد )24/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ14/2/1443

شمول وحدة التحريات اإلدارية التابعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالبندين )أواًل( و )ثانيًا( من -9

 (379قرار مجلس الوزراء رقم )

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 ـهـ14/2/1443( وتاريخ 116قرار رقم ) أداة االعتماد

 (4(صفحة)4902هـ العدد )24/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=va1bfCEUd6JLS9QJSqVPag%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=18%2FxO%2BReKdRWwlagMeaVDA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2B2aVWUo2cYnFadhwRLQD8Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/4902-2/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mz8Ek2l6w2k%2FdJpfF58gUw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/4902-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%84/
https://uqn.gov.sa/4902-2/
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 هـ15/2/1443

الموافقة على توصيات مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية الخاصة بدراسة تحديات تفعيل -10

 قطاع البتروكيماويات

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ15/2/1443 تاريخو (10030)أمر ملكي رقم أداة االعتماد

 هـ21/2/1443

 الترخيص للبنك األهلي المصري بفتح فرع له في المملكة-11

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـهـ21/2/1443( وتاريخ 122قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ21/2/1443

منسوبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من تنظيم مكافآت أعضاء لجنة إتالف استثناء -12

 هـ1425المخدرات لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـهـ21/2/1443( وتاريخ 124قرار رقم ) أداة االعتماد

 هـ23/2/1443

التأكيد على الجهات الحكومية بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالمعلومات -13

 المطلوبة عن كافة العاملين في الجهات الحكومية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـهـ23/2/1443( وتاريخ 11638توجيه سامي رقم ) أداة االعتماد

 هـ27/2/1443

تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة الرقابة على تنفيذ مشاريع -14

 واإلشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لذلكالتخصيص في جميع مراحلها 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ27/2/1443 تاريخو (12714)أمر ملكي رقم أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VESVIrIcMMvioQn%2BeGq5jg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VESVIrIcMMvioQn%2BeGq5jg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tI9b1PR94w19wc%2FsXPx3Eg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JJVJaL0NFiQNFCskt3kKuQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=T%2BhY4FKbsks6ocK3L3XJog%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=m9rejZc%2F7aNxhFnMXF9esw%3D%3D
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 هـ5/2/1443

 " لقبول اإلجازات المرضية.صحة"عدم قبول اإلجازات المرضية الورقية واعتماد منصة تعميم/ -1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه5/2/1443وتاريخ  8603ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3806

7 

 

 هـ5/2/1443

 .م(2022هـ( )1443ليلة اإلسناد للتعداد العام للسكان والمساكن لعام ) تحديد تعميم/-2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ5/2/1443وتاريخ  8604ت//13ي رقم تعميم إدار أداة االعتماد

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3806

8 

 

 هـ6/2/1443

 على صكوك الوالية ببلوغ ورشد القاصر أو إصدار صك بذلك.عدم التهميش تعميم/  -3

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه6/2/1443 وتاريخ 8606ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3807

0 

 

 هـ9/2/1443

تعميم/اعتماد سجل األسرة الذي تحمله األم إثبات هوية للمضافين وفق ما نصت عليه الالئحة -4

 التنفيذية لنظام األحوال المدنية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ9/2/1443وتاريخ 8608ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3807

2 

 

 الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط. *

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38070
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38070
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 هـ14/2/1443

 تعميم/ لناظر الوقف حق توكيل الغير ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك. -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه14/2/1443وتاريخ  8611ت//13رقم تعميم إداري  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38076 رابط التعميم

 

 هـ14/2/1443

تشكيل لجنة وزارية دائمة لفحص االستثمارات األجنبية، وتعديل المادة )الثالثة( من نظام تعميم/-6

 االستثمار األجنبي.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ14/2/1443وتاريخ  8615ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38080 رابط التعميم

 

 هـ21/2/1443

 تعميم/ توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق.-7

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ21/2/1443وتاريخ  8623ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38090 رابط التعميم

 

 هـ21/2/1443

 اختصاصات وزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في قطاع البتروكيماويات.تعميم/-8

 وزارة العدل اإلصدارجهة 

 هـ21/2/1443وتاريخ  8627ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38094 رابط التعميم

 

 هـ23/2/1443

( من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة فيما يرد 4( من المادة )7اعتماد العمل بالفقرة )تعميم/-9

 لكتابات العدل من الهيئة فيما يخص تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو إلغاء تخصيصها.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ23/2/1443وتاريخ  8629ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38096 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38080
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38096
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 هـ28/2/1443

إضافة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى عضوية اللجنة الدائمة لحماية بيئة تعميم/-10

 المناطق الحسابية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ28/2/1443وتاريخ  8630ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38097 رابط التعميم
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 ـه3/2/1443

 تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار.-1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه23/1/1443( وتاريخ 69رقم ) الس وهيئاتقرار مج ة االعتماداأد

 (7( صفحة )4899)هـ العدد 3/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه3/2/1443

( من القرار الخاص بعدم جواز تولي الوزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون 1) تعديل الفقرة-2

 عضوًا في المجلس

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/1/1443( وتاريخ 66قرار مجلس الوزراء رقم ) ة االعتمادأدا

 (8( صفحة )4899)هـ العدد 3/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه3/2/1443

 بعض مواد نظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.تعديل -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ.25/1/1443( وتاريخ 13مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ23/1/1443( وتاريخ 67مجلس الوزراء رقم )قرار 

 (8( صفحة )4899هـ العدد )3/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه3/2/1443

 .االقتصاد والتخطيط(إحالل عبارة )وزير االقتصاد والتخطيط( محل عبارة )نائب وزير -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/1/1443( وتاريخ 71قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (8( صفحة )4899هـ العدد )3/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gMCe9x4O5MSd4ul856doNA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4899/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fek8TJCbGVLawyr59tgIuA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4899/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YYmIRIA6logAeKVtwGoSgw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4899/
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%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d8%ad/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4899/
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 ـه3/2/1443

 بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. تعديل -5

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ.23/1/1443تاريخ ( و12مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ16/1/1443( وتاريخ 51قرار مجلس الوزراء رقم )

 (9( صفحة )4899هـ العدد )3/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه3/2/1443

 إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع األحيائي. -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/1/1443( وتاريخ 68قرار مجلس الوزراء رقم ) االعتمادأداة 

 (10( صفحة )4899هـ العدد )3/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه3/2/1443

 الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ27/1/1443( وتاريخ 15مرسوم ملكي رقم)م/ أداة االعتماد

 (5صفحة )  (4899)ه العدد3/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه10/2/1443

 الموافقة على نظام التكاليف القضائية.-8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ30/1/1443( وتاريخ 16مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ23/1/1443( وتاريخ 65قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ5/2/1443وتاريخ  8605ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 رابط التعميم
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3806

9 

 (4( صفحة )4900هـ العدد )10/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PhMFWxoews9gQDubtAkjKQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4899/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sTGdJsNASPoo5cHmkRwhbw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4899/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BUM%2B8fcAM8cFPhxFEyIzYw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4899/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nrkOyuo7bQYGCr1wI9%2Bdlg%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%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/
https://uqn.gov.sa/pf9/
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 ـه10/2/1443

 م(2018هـ( )1439/1440) اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية-9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ30/1/1443( وتاريخ 84قرار رقم ) أداة االعتماد

 (5( صفحة )4900هـ العدد )10/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه10/2/1443

 جلس التعاون لدول الخليج العربيةالموافقة على تعديل نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول م-10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
 هـ25/1/1443وتاريخ  (14)م/مرسوم ملكي رقم 

 هـ23/1/1443( وتاريخ 70قرار مجلس الوزراء رقم )

 (6( صفحة )4900هـ العدد )10/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه10/2/1443

 تشكيل لجنة وزارية وتعديل المادة )الثالثة( من نظام االستثمار األجنبي.-11

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ30/1/1443( وتاريخ 83قرار مجلس الوزراء رقم) أداة االعتماد

 (18( صفحة )4900هـ العدد )10/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه10/2/1443

 الموافقة على نظام إدارة النفايات.-12

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ5/1/1443( وتاريخ 3مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ2/1/1443( وتاريخ 11مجلس الوزراء رقم ) قرار

 (19( صفحة )4900هـ العدد )10/2/1443نشر 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%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://uqn.gov.sa/pf9/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8ksJ0N0njX6RHuyY1EeKBA%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%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/pf9/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=OTUnFvG1vREllBSV6QZc4Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/pf9/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lAJeP7ce%2FPk04Q%2FzsCu0wg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/gh1/
https://uqn.gov.sa/pf9/
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 ـه17/2/1443

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

 هـ1427حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه لعام 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ29/10/1442( وتاريخ 96مرسوم ملكي رقم )م/

 ه27/10/1442( وتاريخ 637قرار رقم)

 (14(صفحة)4901هـ العدد )17/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ17/2/1443

 ( من الالئحة التنفيذية للمكاتب العقارية12تعديل المادة )-14

 واإلسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية جهة اإلصدار

 هـ3/1/1443( وتاريخ 1/4200889695قرار رقم) أداة االعتماد

 (12(صفحة)4901هـ العدد )17/2/1443جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

 

 هـ17/2/1443

 ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في االمتياز التجاري-15

 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جهة اإلصدار

 ه11/1/1443وتاريخ  2021/11/2قرار مجلس وهيئات رقم  أداة االعتماد

 (12(صفحة)4901هـ العدد )17/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ZcMPpNKObr%2F%2BMSGQc%2B3cPg%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%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/ds/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-4200889695-1-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-03-01-1443%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/ds/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Pkz6mhVML5i6vYk2RPwa%2Fw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/ds/
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  التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 

 

 

 

 

  

 هـ14/2/1443

 هـ1443القواعد المنظمة للتخصيص لعام -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/2/1443( وتاريخ 114قرار رقم ) أداة االعتماد

 (6(صفحة)4902هـ العدد )24/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ14/2/1443 تاريخ النفاذ

 هـ26/2/1443

 قواعد السلوك المهني للمحامين-2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ24/12/1442( وتاريخ 3453) قرار وزاري رقم أداة االعتماد

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

 ـه26/2/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=UeRN3RPMBMVXX%2FpMeWttXw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/4902-2/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lZAKcCa8hrHChqHn65y9WA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86/
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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 صدار الثامن عشراإل

 هـ1442 خرربيع اآل اإلصدار التاسع عشر

 ـه1442 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 

 ـه1442 ذو القعدة والعشرونالسادس اإلصدار 

 ـه1442 ذو الحجة والعشرون السابعاإلصدار 

 ـه1443 محرم والعشرون الثامناإلصدار 

  

  

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
https://sjp.moj.gov.sa/RegisterationFIles/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV28.pdf
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