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

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

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 

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

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:

 نظمة واالتفاقيات.األ 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:

توثيقه، كما ويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير أن يحقق الهدف المنشود من جمعه وكتابته و

 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 الحالي1)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6

7

17

7

10

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 
هـ1442رجبدخلت حيز النفاذ 1442شعبان 1442رمضان 1442شوال 1442القعدةذو

1442الحجةذو 1443محرم 1443صفر هـ1443األولربيع 1443الثانيربيع
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 ه6/4/1443

 .هـ1423( من نظام المختبرات الخاصة لعام 16، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 1تعديل المواد ) -1

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه6/4/1443( وتاريخ 31/ملكي رقم )ممرسوم 

 ه4/4/1443( وتاريخ 197قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 ه13/4/1443( وتاريخ 8672ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38141 

  (4( صفحة )4910ه العدد )1443 /21/04في جريدة أم القرى  نشر حالة النشر

 هـ6/4/1443

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد في المملكة العربية السعودية   -2

 .وإدارة التنمية اإلسالمية الماليزية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ6/4/1443( وتاريخ 30مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ4/4/1443( وتاريخ 192قرار مجلس الوزراء رقم )

 (7( صفحة )4909العدد ) هـ14/4/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ6/4/1443

 .الرياضة والشباب مجالي في الكويت ودولة السعودية العربية المملكة بين تفاهم مذكرة  -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ6/4/1443 وتاريخ (29)م/وم ملكي رقم مرس

 هـ4/4/1443 وتاريخ( 191)رقم مجلس الوزراء قرار 

 (5( صفحة )4909هـ العدد )14/4/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mYfbDGXk%2BS5VxZwb8jxjUg%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%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%ae%d8%aa/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4910/
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=pA0RNBCwVvXsLf%2BDyUpV0A%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%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%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%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=rLZnCgeQJ%2FxigxsmQ76ztg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%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-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
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 ه20/4/1443

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية  الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون -4

 .رواندا

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه20/4/1443( وتاريخ 34ملكي رقم )م/مرسوم 

 هـ18/04/1443( وتاريخ 224رقم )مجلس الوزراء قرار 

  (4( صفحة )4911ه العدد )28/04/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-34-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-20-04-1443%d9%87%d9%80/
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%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-4/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4911/
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 هـ4/4/1443

 .الموافقة على تعديل أحكام مواد من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -1

 مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 21-2-7رقم ) والجماركقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة 

 م2021 /11/ 09هـ الموافق 1443 /04/04

 (17( صفحة )4909هـ العدد )14/4/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه5/4/1443

 .هـ1431هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة لعام ( من تنظيم 24، 9، 8تعديل المواد ) -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه5/4/1443( وتاريخ 186أمر ملكي رقم )أ/ أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه11/4/1443( وتاريخ 8668ت//13م )تعميم إداري رق

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id= 38137  

 (5صفحة ) (4909هـ العدد )14/4/1443ى نشر في جريدة أم القر حالة النشر

 ه11/4/1443

 .ـه1430لعام  من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (11-8-5المواد )تعديل  -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه11/4/1443 ( وتاريخ211قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه20/4/1443( وتاريخ 8677ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38146 

 (5( صفحة )4910العدد ) هـ21/4/1443 في جريدة أم القرى نشر حالة النشر

 ه11/4/1443

 . هـ1443قواعد عمل اللجان الدائمة العتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج لعام  -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه11/4/1443( وتاريخ 213قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

https://uqn.gov.sa/9845-2/
https://uqn.gov.sa/9845-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1t2UFIVQUjwmY%2BFCUOiDBg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38137
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38137
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=U%2FHsxB9MZLMzlGAUBOQGcw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4910/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kyfdVxap2xOv%2F%2F%2BOc%2BgGxw%3D%3D
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 ه13/4/1443

 .الالئحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء -5

 هيئة تنظيم المياه والكهرباء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

 م2021 /11/ 18هـ الموافق 13/04/1443( وتاريخ 43/02قم )ر

  (12( صفحة )4911ه العدد )28/04/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه18/4/1443

 .هـ1439الهيئة العامة للمنافسة لعام  ( من تنظيم10، 8، 5، 4تعديالت على المواد ) -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/04/1443 تاريخ( و234) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه26/4/1443( وتاريخ 8681ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38151 

  (4( صفحة )4911ه العدد )28/04/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%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%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a%d9%85/
https://uqn.gov.sa/%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%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a%d9%85/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4911/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xc49RDUBLG6a7N0ewU1InA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4911/
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 ه4/4/1443

 .على لموديالت شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكةالحد األ -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار     

 ه4/4/1443( وتاريخ 199قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (8( صفحة )4909هـ العدد )14/4/1443نشر في جريدة أم القرى  النشر حالة

 ه4/4/1443

ب( من البند )أواًل( من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة /2تعديل الفقرة ) -2

 .هـ1438وما في حكمها المحدثة لعام مشروعات األنظمة واللوائح 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه4/4/1443( وتاريخ 200قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه13/4/1443( وتاريخ 8671ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38140 

 (6( الصفحة )4910ه العدد )21/04/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه9/4/1443

الحكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون االقتصادية والتنموية التأكيد على الجهات  -3

لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات ذوات طابع تنظيمي أن تنشره على المنصة اإللكترونية 

 .الموحدة الستطالع آراء العموم

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه9/4/1443( وتاريخ 22424األمر السامي رقم ) أداة االعتماد

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lIgd1duNF9PWZKsksZuQjQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=noDrbN%2Bt5p3J3xr7%2Btg2gw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4910/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=MmHsd5d3AwwTyKY3GGg9UQ%3D%3D
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 ه13/4/1443

السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل واستمرار العقود الموقعة إلى حين  -4

 انتهائها.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه13/4/1443( وتاريخ 33مرسوم ملكي رقم )م/

 ه11/4/1443( وتاريخ 215قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 ه20/4/1443( وتاريخ 8676ت//13تعميم إداري رقم )

38145dP?id=https://tameem.moj.gov.sa/home/Downloa 

 (6( الصفحة )4910ه العدد )21/04/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه14/4/1443

قيام جميع الجهات الحكومية بتزويد مركز تنمية اإليرادات غير النفطية بجميع المعلومات  -5

 نات المرتبطة بالرسوم واألجور والمقابالت المالية.والبيا

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/04/1443تاريخ ( و23895) سامي رقمالمر األ أداة االعتماد

 ه18/4/1443

للملكية الفكرية التكاليف المالية اإلضافية المترتبة على نظامي التقاعد  تسدد الهيئة السعودية -6

 .المدني والتأمينات االجتماعية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/04/1443( وتاريخ 232رقم )مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

  (5( صفحة )4911ه العدد )1443 /28/04في جريدة أم القرى نشر  حالة النشر

 ه18/4/1443

 .هـ1443دليل إعداد التقارير السنوية لألجهزة العامة لعام  -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه.18/4/1443( وتاريخ 233قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه27/4/1443وتاريخ  (8682ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38152 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=2orqajQa3srVhlH88%2B%2BgTg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d9%84%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-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4910/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=blZEEpU6pLTABQt3xf4bKw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b3%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4911/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eRKnQ%2FYey2H5YkwPqLwU9g%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38152
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 لوزارة فقط.* الروابط تعمل على شبكة ا

 ه3/4/1443

التأكيد على الجهات الحكومية أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية قبل توجيه الدعوات ألي جهات   -1

 المناسبات التي تقام في المملكة. أجنبية أو أشخاص للمشاركة في مختلف

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه3/4/1443( وتاريخ 8658ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

=https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id التعميمرابط  38125  

 ه3/4/1443

 ه16/3/1441في  17963إنهاء العمل بما تضمنه البند )ثانًيا( من األمر رقم  -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه3/4/1443( وتاريخ 8659ت//13إداري رقم )تعميم  أداة االعتماد

=https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم 38126  

 ه11/4/1443

رقم هوية المقيم إلى ة فجواز سفر الوافد عند الكتابة عنه لوزارة الخارجية إضا متدوين رق -3

 .)اإلقامة(

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه11/4/1443( وتاريخ 8667ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

=https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id رابط التعميم 38134  

 ه13/4/1443

 بنت عبدالرحمن للتميز النسائي في دورتها )الرابعة(. نورةجائزة األميرة  -4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه13/4/1443( وتاريخ 8673ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38142 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38125
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38125
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38126
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38126
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38134
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38134
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 ه13/4/1443

( 713التأكيد على الجهات الحكومية االلتزام بما قضى به البند )ثالثًا( من قرار مجلس الوزراء رقم ) -5

 هـ.15/7/1441( في 476ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم )30/11/1438في 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه13/4/1443تاريخ ( و8674ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38143 رابط التعميم

 ه16/4/1443

في الرهن وفك الرهن والكفالة في معامالت صندوق التنمية اعتماد توقيع عدد من الموظفين  -6
 الزراعية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه16/4/1443وتاريخ  (8675ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38144 رابط التعميم

 ه25/4/1443

يل الوزارة للخدمات كإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات برئاسة سعادة و -7
 المشتركة على النحو الوارد في القرار.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه25/4/1443( وتاريخ 8679ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38149 رابط التعميم
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 ونشرت في شهر التقرير. ،يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير *

 ه7/4/1443

 .إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر -1

 وزير المالية  جهة اإلصدار

 هـ01/03/1443( وتاريخ 778قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (5( الصفحة )4908هـ العدد )7/4/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه7/4/1443

 الموافقة على الئحة فرق اإلطفاء واإلنقاذ الخاصة المحدثة والدليل اإلرشادي )التفصيلي(. -2

 لجنة الدفاع المدني المكلفة إلصدارجهة ا

 هـ06/03/1443( وتاريخ 2قرار لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم ) أداة االعتماد

 (6( الصفحة )4908هـ العدد )7/4/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه7/4/1443

ذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافقة على م -3

 ومكتب الملكية الفكرية لالتحاد األوروبي.

 ملكيال الديوان جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ29/03/1443 وتاريخ( 27/م) رقم ملكي مرسوم

 هـ27/03/1443( وتاريخ 180رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (4( الصفحة )4908هـ العدد )7/4/1443رى نشر في جريدة أم الق حالة النشر

 ه14/4/1443

 السادسة عشرة( من النظام الصحي.تعديل الفقرة )أ( من المادة ) -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ27/3/1443( تاريخ 185رقم ) قرار مجلس الوزراء أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه4/4/1443( وتاريخ 8663ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id= 38130  

(4( صفحة )4909هـ العدد )14/4/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

https://uqn.gov.sa/%d8%a5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4908/
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-%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%82/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4908/
https://uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-27-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-29-03-1443%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4908/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=hdOQHOHeLAfZKYUeiruqGQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38130
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38130
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
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 ه14/4/1443

 .الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن -5

 لوجستيةوزير النقل والخدمات ال جهة اإلصدار

 هـ28/3/1443( وتاريخ 548قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ) أداة االعتماد

 )20( الصفحة )4909ه العدد )14/4/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه14/4/1443

 .نظام اإلجراءات الجزائية تعديل المادة )الخامسة والعشرين( من -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ03/1443 /29( وتاريخ 28مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ27/3/1443( وتاريخ 187قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 ـه4/4/1443( وتاريخ 8662ت//13إداري رقم )تعميم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id= 38129  

(4( صفحة )4909هـ العدد )14/4/1443أم القرى  نشر في جريدة حالة النشر  

 ه28/4/1443

 .الموحد الجمارك لنظام التنفيذية الالئحة موادبعض  تعديل -7

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة اإلصدار

 هـ03/1443 /28( وتاريخ 939قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

  (6( صفحة )4911ه العدد )28/04/1443نشر 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%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b4/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=H%2FAf8iMUnpJevmu7jkZhGg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38129
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38129
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
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-%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%a7-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4911/
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  التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 
 

 

 

 

 ه9/4/1443

 .نظام األرصاد -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه24/9/1442( وتاريخ 86المرسوم الملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 (11( الصفحة )4883العدد ) ه9/10/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه9/4/1443 تاريخ النفاذ

 ه10/4/1443

 هـ.1443نظام إدارة النفايات لعام  -2

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 ه5/1/1443( وتاريخ 3المرسوم الملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 (19( الصفحة )3900ه العدد )10/2/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه10/4/1443 تاريخ النفاذ

 ه14/4/1443

 ه1443لعام  الالئحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية -3

 الهيئة العامة للصناعات العسكريةمجلس إدارة  جهة اإلصدار

 الهيئة العامة للصناعات العسكريةمجلس إدارة قرار  أداة االعتماد

 (9)الصفحة  (4909)ه العدد 14/4/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه14/4/1443 تاريخ النفاذ

 ه14/4/1443

 .الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن -4

 وزير النقل والخدمات اللوجستية جهة اإلصدار

 هـ28/3/1443( وتاريخ 548الخدمات اللوجستية رقم )قرار وزير النقل و عتمادأداة اال

 )20)الصفحة  (4909)ه العدد 14/4/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه14/4/1443 تاريخ النفاذ

 

 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=uu21Yuesc4AEOIN9nrP7yA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4883/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lAJeP7ce%2FPk04Q%2FzsCu0wg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/pf9/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b4/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
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 ه21/4/1443

 .هـ1423( من نظام المختبرات الخاصة لعام 16، 9، 8، 7، 6، 4 ،3، 1تعديل المواد ) -3

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه6/4/1443( وتاريخ 31المرسوم الملكي رقم )م/

 ه4/4/1443( وتاريخ 197قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 ه13/4/1443( وتاريخ 8672ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38141 

  (4( صفحة )4910ه العدد )21/04/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه21/04/1443 تاريخ النفاذ

 هـ21/4/1443

 .(165( من البند )ثانًيا( من المرسوم الملكي رقم )م/3مديد المهلة الواردة في الفقرة )ت -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه13/04/1443( وتاريخ 32مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه24/4/1443( وتاريخ 8678ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38148 

 )4)( الصفحة 4910) ه العدد 21/04/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه21/04/1443 تاريخ النفاذ

 هـ21/4/1443

 .عتماد الئحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرفا -6

 وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 4300109380ان رقم )قرار وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسك

 ه07/02/1443وتاريخ 

 )7)الصفحة  (4910) ه العدد04/1443 /21نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه04/1443 /21 تاريخ النفاذ

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mYfbDGXk%2BS5VxZwb8jxjUg%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%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%ae%d8%aa/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4910/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=S3cduoXPTivPvFynB%2FopAQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4910/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4910/
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 هـ21/4/1443

 .ام تصنيف المقاوليناعتماد الالئحة التنفيذية لنظ -7

 وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 4300274450قرار وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان رقم )

 ه09/04/1443وتاريخ 

 (7الصفحة ) (4910)ه العدد 21/04/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه21/04/1443 تاريخ النفاذ

 هـ21/4/1443

 .الطبيةلالئحة التنفيذية لنظام األجهزة والمستلزمات ا -8

 مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء جهة اإلصدار

 قرار  مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أداة االعتماد

 )7)الصفحة  (4910) ه العدد04/1443 /21نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه04/1443 /21 تاريخ النفاذ

 ه26/4/1443

 ه1443نظام تصنيف المقاولين لعام  -9

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 ه18/1/1443(وتاريخ 9المرسوم الملكي رقم )م/ أداة االعتماد

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

 ه26/4/1443 تاريخ النفاذ

 هـ29/4/1443

 . الموافقة على تعديل أحكام مواد من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة  -10

 مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 21-2-7رقم ) ة والجماركقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريب

 م2021 /09/11هـ الموافق 04/04/1443

 )17( الصفحة )4909ه العدد )14/04/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه29/4/1443 تاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%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%b5%d9%86%d9%8a%d9%81/
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%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4910/
https://uqn.gov.sa/%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%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4910/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=42Fljuo%2BMylYFXItvi83bQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4898/
https://uqn.gov.sa/9845-2/
https://uqn.gov.sa/9845-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4909/
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 ةالسابق 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

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


