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

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

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 

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

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.

 ضمن التقرير ستة أقسام، وهي:وقد ت

 األنظمة واالتفاقيات. أواًل:

 اللوائح والتنظيمات. ثانيًا:

 األوامر والتعليمات. ثالثًا:

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا:

 ما نشر في جريدة أم القرى. خامسًا:

 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ. سادسًا:

ن يحقق الهدف المنشود من جمعه وكتابته وتوثيقه، كما ويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير أ

 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

 تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة ( مقارنة بين2) 
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى األنظمة واللوائح التي 
هـ1442رجبدخلت حيز النفاذ 1442شعبان 1442رمضان 1442شوال 1442القعدةذو

1442الحجةذو 1443محرم 1443صفر هـ1443األولربيع
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 هـ08/03/1443

 هـ.1443نظام البريد لعام -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ08/03/1443 ( وتاريخ22مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ06/03/1443( وتاريخ 14٩قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ1443/03/13وتاريخ  8645ت//13إداري رقم  تعميم تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38112 رابط التعميم

 (٩( صفحة )4٩06هـ العدد )23/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ15/03/1443

( من نظام مراقبة شركات التمويل 35( إلى المادة )4( و )3( وإضافة فقرتين )2تعديل الفقرة )-2

 هـ.1433لعام 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هأ15/03/1443( وتاريخ 24مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ13/03/1443( وتاريخ 160قرار رقم )

 هـ1443/03/21وتاريخ  8648ت//13تعميم إداري  تعميم وزارة العدل

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38115 رابط التعميم

 (٩( صفحة )4٩06هـ العدد )23/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/03/1443

 هـ.1443نظام المدفوعات وخدماتها لعام -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ22/03/1443( وتاريخ 26مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ20/03/1443( وتاريخ 171قرار رقم )

 (6( صفحة )4٩07هـ العدد )30/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=zNK%2FCtd3Wwsc9rZz2R153g%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%a8%d8%b1%d9%8a%d8%af/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38112
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4906/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=67sH1sm6lszeBo0Ktt0qPw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-2-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38115
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4906/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1B4zJP04Aoj99vBGs%2FOi6Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4907/
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 هـ06/03/1443

 تتوالها.إشراف وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات على قطاع البريد واالختصاصات التي -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ06/03/1443 وتاريخ (14٩قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ06/03/1443

 تعديل الئحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي. اعتماد-2

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات قرار وزير التجارة رئيس 

 هـ06/03/1443( وتاريخ 00080والمقاييس والجودة رقم )

 (12( صفحة )4٩05هـ العدد )16/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ06/03/1443

 على الئحة تنظيم أعمال اإلطفاء واإلنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني.الموافقة -3

 لجنة الدفاع المدني جهة اإلصدار

 هـ06/03/1443( وتاريخ 1المكلفة رقم )قرار لجنة الدفاع المدني  أداة االعتماد

 (8( صفحة )4٩07هـ العدد )30/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/1443/0٩

 إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.-4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ0٩/03/1443( وتاريخ 128أمر ملكي رقم )أ/ أداة االعتماد

 هـ1443/03/13وتاريخ  8644ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38111 رابط التعميم

 (4( صفحة )4٩05هـ العدد )16/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ13/03/1443

 هـ.142٩إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية لعام -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ13/03/1443 وتاريخ( 156قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=l1rqOBW201LHO7aLjQNR6Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%af-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%af-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4905/
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%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4907/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=u57bjIPA8T5yqkdKIgSWYA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38111
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4905/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FzUZZhp%2F2wJ5oVHFJJTssw%3D%3D
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 هـ13/03/1443

تولي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية صالحية الوزير المختص الواردة في الئحة الملحقين -6
 هـ.1413الفنيين بالبعثات الدبلوماسية السعودية لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ13/03/1443 ( وتاريخ157قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ13/03/1443

تشكيل لجنة تتولى معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات -7
 .المستهدفة بالتخصيص

 الوزراء مجلس اإلصدارجهة 

 هـ13/03/1443 ( وتاريخ158قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ15/03/1443

 

المملكة وجهاز تنظيم الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في -8

 االتصاالت والبريد في السودان.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ15/03/1443تاريخ ( و23مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ13/03/1443يخ ( وتار155قرار رقم )

 (8( صفحة )4٩06هـ العدد )23/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ20/03/1443

اإلفالس لعام ( من المادة )الثانية( من الالئحة التنفيذية لنظام 1إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة )-٩

 هـ.143٩

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/03/1443 ( وتاريخ171قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ20/03/1443

 عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية. الموافقة على تنظيم مركز الملك عبدالله بن-10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ20/03/1443( وتاريخ 170قرار رقم ) أداة االعتماد

 (4( صفحة )4٩07هـ العدد )30/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sv781zHUCN55VU7Gc%2BFLGA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=GtAOIjJsKcQGSWSrwzLZZQ%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-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
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-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4906/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=jPsrxi9MDHw4Xe4lHYLOIA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4907/
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 هـ01/03/1443

 تشكيل فريق عمل داخل األجهزة الحكومية لتنمية المحتوى المحلي.-1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار     

 هـ01/03/1443وتاريخ  (1323٩أمر سامي رقم ) أداة االعتماد

 هـ8/3/1443وتاريخ  863٩ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38106 رابط التعميم

 هـ06/03/1443

قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة االستثمار -2

لضمان ممارستهما الختصاصاتهما المقررة نظامًا فيما يتصل ووزارة التجارة بوضع اآلليات المناسبة 

 بقطاع البريد.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ 06/03/1443( وتاريخ 14٩قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ06/03/1443

الموافقة على قائمة المنشآت واألنشطة ذات األخطار المرتفعة واألمكنة المكتظة بالجمهور -3

 الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير.

 لجنة الدفاع المدني جهة اإلصدار

 هـ06/03/1443( وتاريخ 3لمكلفة رقم )قرار لجنة الدفاع المدني ا أداة االعتماد

 (٩( صفحة )4٩07هـ العدد )30/03/1443نشر في جريدة أم القرى     حالة النشر

 هـ06/03/1443

أبرمت عقودًا مع الدولة وسبق لها قيام صندوق تنمية الموارد البشرية باإلعالن للمنشآت التي -4

 الرفع بطلبات تعويض.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ06/03/1443( وتاريخ 150قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ08/03/1443

التأكيد على الجهات الحكومية باإلسراع في تطبيق الضوابط األساسية لألمن السيبراني -5

 ومتطلبات األمن السيبراني وإعطائه أولوية في اإلنفاق من الميزانيات المعتمدة لديها.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ 08/03/1443( وتاريخ 15145أمر سامي رقم ) أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gk7vC3UQH5DmqYyA1%2BJcww%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38106
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LSE1cu0HqrouE73Ws2uWSQ%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%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D9%80%D9%80/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4907/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BEZVW4Ch9v1qw6dac9zVaQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Vu4O%2FVrqbiXmDogla%2FNHfA%3D%3D
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 هـ20/03/1443

الترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع له لمزاولة األعمال المصرفية في المملكة العربية -6

 السعودية.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ 20/03/1443( وتاريخ 172قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (5( صفحة )4٩07هـ العدد )30/03/1443في جريدة أم القرى  نشر حالة النشر

 هـ20/03/1443

انضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه إلى اللجنة -7

 الوطنية لمكافحة التبغ.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ 20/03/1443( وتاريخ 173قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=0CwKZ6wdqwqAAay5tDgsDA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4907/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=incdZqLJsdolyu0BFAvOYg%3D%3D
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 * الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

 هـ01/03/1443

تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة الرقابة على تنفيذ مشاريع -1

 التخصيص في جميع مراحلها.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ1/3/1443وتاريخ  8632ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38099 رابط التعميم

 هـ01/03/1443

إعالن فتح باب الترشيح لجائزة األميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي في -2

 م(.2021دورتها التاسعة )

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ1/3/1443وتاريخ  8633ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38100 رابط التعميم

 هـ08/03/1443

 تنسيق الجهات الحكومية مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوماكنية.-3

 وزارة العدل  جهة اإلصدار

 هـ8/3/1443وتاريخ  8635ت//13إداري رقم تعميم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38102 رابط التعميم

 هـ08/03/1443

باشتمالها على  إلغاء تدقيق ومراجعة عقود تأسيس الشركات من الناحية الموضوعية واالكتفاء-4

 البنود التي نص عليها نظام الشركات.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ8/3/1443وتاريخ  8637ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38104 رابط التعميم

 هـ08/03/1443

 تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة )ثالث سنوات(-5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ8/3/1443وتاريخ  8638ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38105 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38099
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38100
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38102
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38104
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38105
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 هـ08/03/1443

 تصحيح خطأ مطبعي في ترقيم مواد نظام مكافحة التسول.-6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ8/3/1443وتاريخ  8638ت//13تعميم إداري رقم  االعتمادأداة 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38105 رابط التعميم

 هـ03/1443/1٩

 يكون توثيق مالحق التعديل وفقا لما نص عليه الحكم.-7

 وزارة العدل اإلصدار جهة

 هـ1٩/3/1443وتاريخ  8643ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38113 رابط التعميم

 هـ11/03/1443

العامة للعقار عوضا عن شعار وختم وزارة الشؤون البلدية والقروية إدراج شعار وختم الهيئة -8
 واإلسكان وذلك على محاضر الفرز وإعادة الفرز.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ11/3/1443وتاريخ  8643ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38113 رابط التعميم

 هـ01/03/1443

 .(7000٩5204٩اعتماد كود المؤسسة العامة للتقاعد )-٩

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه1443/  3 /1وتاريخ  8634ت/  /13تعميم إداري تعميم رقم  أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38101 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38105
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38113
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38113
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38101
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 هـ02/03/1443

مكافحة الموافقة على قواعد اإلعفاء وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين في نظام -1

 التستر.

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 ـه16/01/1443( وتاريخ 48قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

  (4( صفحة )4٩03هـ العدد )02/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ02/03/1443

 الموافقة على الترخيص للبنك األهلي المصري بفتح فرع في المملكة.-2

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 ه21/02/1443( وتاريخ 122قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

  (5( صفحة )4٩03هـ العدد )02/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ02/03/1443

 الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي.-3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ21/02/1443( وتاريخ 125الوزراء رقم ) قرار مجلس أداة االعتماد

 (5( صفحة )4٩03هـ العدد )02/03/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ02/03/1443

 هـ.1443المعتمدين لعام ( من المادة )السابعة والعشرين( من نظام المقيمين 1تعديل الفقرة )-4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ21/02/1443( وتاريخ 123قرار مجلس الوزراء ) أداة االعتماد

 (5( صفحة )4٩04هـ العدد )0٩/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ02/03/1443

 اعتماد الالئحة التنفيذية لنظام البيئة للمناطق المحمية.-5

 والمياه والزراعةوزارة البيئة   جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 67867/45/1443ه والزراعة رقم )قرار وزير البيئة والميا

 هـ20/02/1443

 (7( صفحة )4٩03هـ العدد )02/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%ad/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4903/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tI9b1PR94w19wc%2FsXPx3Eg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4903/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BTdpqrELhn8%2FtbA7EeZRvQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4903/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pqx69LMsQlv3ZN8SfbfOHQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4904/
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%a6-5/
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%a6-5/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4903/
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 هـ02/03/1443

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة الموافقة على تعديل أحكام المادة )العشرين( من -6

 المضافة.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 21-02-06كاة والضريبة والجمارك رقم )قرار مجلس إدارة هيئة الز

 هـ26/02/1443وتاريخ 

 (13( صفحة )4٩03هـ العدد )02/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/1443/0٩

 الموافقة على نظام مكافحة التسول.-7

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 هـ0٩/02/1443( وتاريخ 20مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ07/02/1443( وتاريخ 100قرار مجلس الوزراء رقم )

  (4( صفحة )4٩04هـ العدد )0٩/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/1443/0٩

 الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق لتجنب االزدواج الضريبي.-8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ01/03/1443وتاريخ ( 21مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ28/02/1443( وتاريخ 131)قرار مجلس الوزراء رقم 

 (5( صفحة )4٩04هـ العدد )0٩/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/1443/0٩

 إصدار الالئحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.-٩

 وزارة التجارة اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
لس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات قرار وزير التجارة رئيس مج

 هـ2٩/02/1443( وتاريخ 00072والمقاييس والجودة رقم )

 (11( صفحة )4٩04هـ العدد )0٩/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/1443/0٩

 ( من الالئحة التنفيذية لنظام المرور.47( للمادة )2رقم ) إضافة فقرة-10

 وزارة الداخلية  جهة اإلصدار

 هـ26/02/1443وتاريخ ( 3148قرار وزير الداخلية رقم ) أداة االعتماد

 (15( صفحة )4٩04هـ العدد )0٩/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1/
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%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4903/
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%84-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4904/
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-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83-4/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%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%d9%83-4/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4904/
https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4904/
https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-2-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-47-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4904/
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 هـ03/1443/0٩

المركبات ومزاولة الموافقة على الئحة األحكام المنظمة إلنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة -11

 مهنة تعليم القيادة.

 وزارة الداخلية جهة اإلصدار

 هـ26/02/1443( وتاريخ 314٩قرار وزير الداخلية رقم ) أداة االعتماد

 (16( صفحة )4٩04هـ العدد )0٩/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ16/03/1443

التجارة إلى وزارة نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة -12

 الصناعة والثروة المعدنية.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ28/02/1443( وتاريخ 136قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ8/3/1443وتاريخ  8641ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38108 رابط التعميم

 (٩( صفحة )4٩05هـ العدد )16/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ16/03/1443

 تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية.-13

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه28/02/1443( وتاريخ 13٩قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ0٩/03/1443( وتاريخ  128أمر ملكي رقم )أ/

 هـ8/3/1443وتاريخ  8640ت//13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل

 (٩( صفحة )4٩05هـ العدد )16/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ16/03/1443

 الموافقة على تعديل عدد من الفقرات في الئحة التسجيل واالشتراكات.-14

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ12/02/1443/ تأمينات( وتاريخ  225قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (٩( صفحة )4٩05هـ العدد )16/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%a5/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4904/
https://uqn.gov.sa/%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a3-%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a7/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38108
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4905/
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%88%d8%b7/
https://uqn.gov.sa/تعديل-القواعد-المنظمة-لعمل-اللجنة-لوط/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38107
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4905/
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%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4905/
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 هـ16/03/1443

 (.178743المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم )إضافة فقرات إلى جدول -15

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ  28043ة والتنمية االجتماعية رقم )قرار وزير الموارد البشري

 ـه07/02/1443

 (10( صفحة )4٩05هـ العدد )16/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ16/03/1443

الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في الموافقة على شروط وضوابط تصدير محاصيل -16

 منطقة الدرع العربي.

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 81٩86/1/1443والزراعة رقم ) قرار وزير البيئة والمياه

 هـ02/1443/2٩

 (11( صفحة )4٩05هـ العدد )16/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88/
https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4905/
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%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84/
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%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4905/
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ18/03/1443

 هـ.1443الموافقة على الدليل االسترشادي القتراح سن أحكام المخالفة اإلدارية وجزائها لعام -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1443 /02/ 07( وتاريخ 103قرار رقم ) أداة االعتماد

  (5( صفحة )4٩01هـ العدد )17/02/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ18/03/1443 تاريخ النفاذ

 هـ18/03/1443

 ( من الالئحة التنفيذية للمكاتب العقارية.12تعديل المادة )-2

 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان جهة اإلصدار

 هـ1443 /01/ 03( وتاريخ 420088٩6٩5/1)قرار رقم  أداة االعتماد

 (12( صفحة )4٩01هـ العدد )17/02/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ18/03/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4%2FCy4RRjM%2FB3Dh%2Bu%2BYUomA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/ds/
https://uqn.gov.sa/قرار-رقم-4200889695-1-وتاريخ-03-01-1443هـ/
https://uqn.gov.sa/ds/
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 السابقة اإلصدارات

 

لالطالع على اإلصدارات السابقة، الرجاء زيارة موقع البوابة القضائية العلمية، صفحة التقرير الشهري 

  من هنالمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات. 

  

https://sjp.moj.gov.sa/MonthlyReport
https://sjp.moj.gov.sa/MonthlyReport
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 المملكة العربية السعودية، الرياض

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112٩47300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


