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

التقرير الشهري ألهم مستجدات األنظمة واللوائح مركز البحوث قدم لكم ي

 تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب العدلوذلك حرصًا منه على ؛ قرارات والتعاميموال

بأهم ما يِجدُّ في الساحة التنظيمية، وقد سعى المركز إلنجاز هذا التقرير  والباحثين

لتوثيق أهم ما جّد، وما تغّير وما تطّور من أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات وتعاميم، 

لمرافق العدلية ويساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها للنهوض بكل ما يخدم ا

وهي: المركز الوطني  ،بكفاءة وجودة، وقد ارتكز هذا التقرير على المصادر الوطنية

للوثائق والمحفوظات، ووكالة األنباء السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة 

 من وزارة العدل.

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

 األنظمة واالتفاقيات. ولــًا:أ

 اللوائح والتنظيمات. ثانيًا:

 األوامر والتعليمات. ثالثًا:

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا:

 ما نشر في جريدة أم القرى. خامسًا:

 األنظمة التي دخلت حيز النفاذ. سادسًا:

المنشود من جمعه ق الهدف أن يحقويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير 

 جل أن نكون قد وفقنا لتحقيق ذلك. ، كما نرجو من الله عز ووتوثيقه وكتابته

 والله يحفظكم ويرعاكم

 مدير عام مركز البحوث

 دىد. بشار بن عمر المف
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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

ز األنظمة التي دخلت حي
النفاذ

هـ1442محرم  هـ1442صفر  1442ربيع األول 
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 هـ26/3/1442

 وخدمة األفراد. خدمة الضباط يتعديل نظام-1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/3/1442( وتاريخ 28مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ24/3/1442( وتاريخ 194رقم ) مجلس الوزراء قرار

 (4857)العدد هـ 27/3/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ26/3/1442

خدمة األفراد إلى نظام  2( مكرر 53( وإضافة مادة برقم )47( و )46تعديل المادتين )-2
 .ـه1397لعام 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442وتاريخ  (28)مرسوم ملكي رقم  أداة االعتماد

 

 هـ26/3/1442

( مكرر إلى نظام خدمة الضباط 97برقم )( وإضافة مادة 119( و )87تعديل المادتين )-3
 .هـ1393لعام 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442وتاريخ ( 28)مرسوم ملكي رقم  أداة االعتماد

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1605292083320932800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605292079420932300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605292083320932800/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=V2Zkq2N4%2FOulfDp0t3mR7Q%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=J%2FduV3cax9zVg4AMh34dsg%3D%3D
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 ـه3/3/1442

تنظيم المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية ومكافحتها -1
 .هـ1442لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ3/3/1442وتاريخ  (152)  قرار مجلس الوزراء رقم

 الئحة

 تعاميم وزارة العدل
 ـه10/3/1442 وتاريخ 8298/ت/13 رقم إداري تعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=3775
8 

  (4855) العدد هـ13/3/1442 نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه10/3/1442

إلغاء مبادرة تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم المدارس  -2
 .المستقلة

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ10/3/1442 وتاريخ( 169)رقم قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد

 

 ـه10/3/1442

تعليمات بشأن إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر  -3
 .المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية )سار(

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ10/3/1442وتاريخ  (170)قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 

 هـ10/3/1442

 .إلغاء الهيئة العامة للثقافة وتتولى وزارة الثقافة اختصاصاتها -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ10/3/1442( وتاريخ 167رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ـه16/3/1442وتاريخ  8305ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37765 

 (4856)العدد  هـ1442 /20/3 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xQHyNIj5CgxpwR1zcl%2BTjw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1604074643008674800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1604074643008674800/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aujAVkht76GWQaJbkqxsTg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Rpd2DC6s32bZNci%2BoU2b1g%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1604627516119515800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1604627516119515800/


  
   

 
   

7 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ـه17/3/1442

 .على برنامج الكفاءات المتميزةتعديل قواعد التعاقد ونموذج عقد العمل  -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ17/3/1442وتاريخ  )181) الوزراء رقمقرار مجلس  أداة االعتماد

 )4857) العدد هـ1442 /27/3 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 ـه19/3/1442

 .تعديل بعض الفقرات من الالئحة التنفيذية لنظام العمل -6

 جتماعيةالموارد البشرية والتنمية االوزارة  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 وتاريخ( 51848) رقم االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزير قرار

 هـ19/3/1442

 (4857) العدد هـ27/3/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ19/3/1442

إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة واألربعين من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة  -7
 .المضافة

 والدخلزكاة الهيئة العامة لل جهة اإلصدار

 (4856) العدد هـ1442 /19/3 نشر في جريدة أم القرى تاريخ النشر

 هـ26/3/1442

تعديالت على ضوابط المساهمات العقارية وتعيين رئيسًا للجنة المساهمات -8
 .العقارية

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442وتاريخ  (17103 ) أمر سامي رقم أداة االعتماد

 هـ26/3/1442

إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية على الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة -9
 .للمقاولينالسعودية 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442وتاريخ ( 17103) أمر سامي رقم أداة االعتماد

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VxuvPGwz2dezQhgGBae3Ig%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605261788800857200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605261792650858100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605261792650858100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605261792650858100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1604606331039477000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bjE%2BTyNv6M3lfrt5JjvwHA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=m4zwzF3%2Fe49VCTmbUwttjQ%3D%3D
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 هـ26/3/1442

 .مجلس الوزراءارتباط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيميًا برئيس -10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442وتاريخ  (17103)أمر سامي رقم  أداة االعتماد

 هـ26/3/1442

 .المعتمدينإشراف وزارة المالية على الهيئة السعودية للمقيمين -11

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442وتاريخ  (17103)أمر سامي رقم  أداة االعتماد

 هـ26/3/1442

 .الداخليينإشراف الديوان العام للمحاسبة على الجمعية السعودية للمراجعين -12

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442وتاريخ  (17103 ) أمر سامي رقم أداة االعتماد

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LmfLxgdcKLW5LN%2FWruB%2Fsw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=R9BLiu1W0scYf4hrItwoIg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ODzOQz%2BWD6luC2HC6BV1Zw%3D%3D
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 هـ11/3/1442

 .الحكوميةتعليمات بشأن دعم مراكز الوثائق والمحفوظات في األجهزة -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ11/3/1442 وتاريخ ( 13965م )أمر سامي رق أداة االعتماد

 

 هـ19/3/1442

  ين اتباعها بشأن االجتماعات التيالتأكيد على استمرار العمل باإلجراءات التي يتع-2

 .تعقد في إطار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ19/3/1442وتاريخ ( 15581) رقم سامي أمر أداة االعتماد

 ـه10/3/1442

 ( ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة )فيروس كورونا 500.000صرف مبلغ مقداره )-3
 .الجديد( العامل في القطاع الصحي

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ10/3/1442 وتاريخ( 168) رقم مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 (4856 )العدد هـ1442 /20/3نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 هـ26/3/1442

 .( من البند )أواًل( من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور3تعديل الفقرة )-4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ26/3/1442تاريخ ( و 29)مرسوم ملكي رقم  أداة االعتماد

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=su0vdWrhi3XAbfJAcqUQdA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=su0vdWrhi3XAbfJAcqUQdA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=su0vdWrhi3XAbfJAcqUQdA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FLj7zPlAqCm4L5UISaXvbA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1604627521809516300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1604627521809516300/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=NXn7NGJTpS6ZjNN2ugbvtg%3D%3D


  
   

 
   

10 
 

 

 

 

 

 

 هـ5/3/1442

تعميم إداري/ اعتماد النظام العام الموحد لمالك العقارات بشأن إدارة المناطق  -1
 المشتركة و صيانة المباني.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه5/3/1442وتاريخ  8290ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37750 التعميمرابط 

 

 هـ5/3/1442

افقتها لإلذن برهن العقارات تعميم إداري/ عدم الكتابة لوزارة االستثمار ألخذ مو -2
السعوديين إال إذا كانت هي الجهة التي اصدرت الترخيص لمزاولة النشاط الذي  لغير

 بسببه تملك غير السعوديين العقار.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه5/3/1442وتاريخ  8292ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37752 رابط التعميم

 

 هـ9/3/1442

تعميم إداري/ إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية ترتيبها )الرابعة و العشرون  -3
 مكرر(.بعد المائتين 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه9/3/1442وتاريخ  8294ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37754 رابط التعميم

 

 هـ9/3/1442

االكتفاء باستخدام تطبيق )توكلنا( في إثبات خلو الشخص من اإلصابة بفيروس   -4
 ( وعدم الحاجة إلى مشاهد ورقية إلثبات ذلك.19- كورونا )كوفيد

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه9/3/1442وتاريخ  8296ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37756 رابط التعميم
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 هـ12/3/1442

بفرع الوزارة باإلدارة العامة للمراجعة  تعميم إداري/ ربط إدارات المراجعة الداخلية -5
 الداخلية في ديوان الوزارة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه12/3/1442وتاريخ  8301ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37761 رابط التعميم

 

 هـ16/3/1442

التأكيد على الجهات الحكومية بدعم مراكز الوثائق والمحفوظات، وتحسين بيئة  -6
العمل المادية، وأهمية تطبيق معايير وضوابط األمن السيبراني وااللتزام بها في 

 هذه المراكز.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه16/3/1442وتاريخ  8306ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37766 التعميمرابط 

 هـ17/3/1442

التأكيد على الجهات الحكومية بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -7
 بنماذج سداد مستحقات التأمينات االجتماعية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه17/3/1442وتاريخ  8307ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37767 رابط التعميم

 هـ26/3/1442

 إنشاء مركز في وكالة الوزارة للشؤون القضائية بمسمى ) مركز تهيئة الدعاوى(. -8

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه26/3/1442وتاريخ  8312ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37772 رابط التعميم

   

 هـ26/3/1442

 اعتماد تفعيل الهيكل التنظيمي للوزارة، وجميع الجهات التابعة له. -9

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه26/3/1442وتاريخ  8313ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37773 رابط التعميم
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 هـ6/3/1442

 .اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية-1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه27/1/1442( وتاريخ 75رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 (4854)العدد  هـ6/3/1442 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

هـ6/3/1442  

 

 .تعديل صدر المادة )الرابعة والعشرين( من نظام صندوق االستثمارات العامة-2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ28/2/1442( وتاريخ 25مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ26/2/1442( وتاريخ 141رقم ) مجلس الوزراء قرار

 تعميم وزارة العدل
 ـه3/3/1442 وتاريخ 8288/ت/13 رقم إداري تعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37748 

 (4854)العدد  هـ6/3/1442 نشر في جريد أم القرى حالة النشر

 ـه6/3/1442

 . تعديل اسم )الهيئة العليا للفروسية( ليكون )هيئة الفروسية(-3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ26/2/1442( وتاريخ 135رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ـه3/3/1442وتاريخ  8289ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37749 

 )4854) العدد هـ6/3/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1603401508427671800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1603401508427671800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1603401502667670800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1603401502537670300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37748
https://www.uqn.gov.sa/articles/1603401502667670800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1603401505937671300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37749
https://www.uqn.gov.sa/articles/1603401505937671300/
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 هـ116/1/1442

حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعالقتهم  الئحة-1
 .بجهاتهم

 الئحة أداة االعتماد

 (4847هـ العدد )16/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ29/2/2144

 .م2020هـ 1442توجيه المركبات لنقل البضائع الئحة  -2

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 الئحة أداة االعتماد

 (4853العدد ) هـ29/2/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210671929697100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1599210671929697100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772645676581400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1602772645676581400/
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 ةالسابق اإلصدارات

 السنة الشهر رقم اإلصدار

 ـه1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 ـه1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 ـه1440 ذي الحجة اإلصدار الثالث

 ـه1441 محرم اإلصدار الرابع

 ـه1441 صفر  اإلصدار الخامس

 ـه1441 ربيع األول اإلصدار السادس

 ـه1441 ربيع اآلخر اإلصدار السابع

 ـه1441 جمادى األولى اإلصدار الثامن

 ـه1441 جمادى اآلخر اإلصدار التاسع

 ـه1441 رجب اإلصدار العاشر

 ـه1441 شعبان اإلصدار الحادي عشر

 ـه1441 رمضان اإلصدار الثاني عشر

 ـه1441 شوال الثالث عشراإلصدار 

 ـه1441 ذو القعدة دار الرابع عشراإلص

 هـ1441 ذو الحجة   اإلصدار الخامس عشر

 ه1442 محرم   اإلصدار السادس عشر

 ه1442 صفر اإلصدار السابع عشر

 مملكة العربية السعودية، الرياض

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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 وزارة ال

 

 المملكة العربية السعودية، الرياض

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


