
 

0 
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  الثاني والثالثونصدار إلا - هـ1443جمادى األول  شهر
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 رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وبعد:الحمد هلل 

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

وقد سعى المركز منه على تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل والباحثين؛ بأهم ما يِجدُّ في الساحة التنظيمية، 

إلنجاز هذا التقرير لتوثيق أهم ما جّد، وما تغيّر وما تطّور من أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات وتعاميم، للنهوض بكل 

ما يخدم المرافق العدلية ويساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها بكفاءة وجودة، وقد ارتكز هذا التقرير على المصادر 

ني للوثائق والمحفوظات، ووكالة األنباء السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة الوطنية؛ وهي: المركز الوط

 من وزارة العدل.

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

 األنظمة واالتفاقيات. أوالً:

 اللوائح والتنظيمات. ثانياً:

 األوامر والتعليمات. ثالثاً:

 تعاميم وزارة العدل. رابعاً:

 شر في جريدة أم القرى.ما ن خامساً:

 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ. سادساً:

ويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير أن يحقق الهدف المنشود من جمعه وكتابته وتوثيقه، كما نرجو من هللا 

 عز وجل أن نكون قد وفقنا لتحقيق ذلك. 

 وهللا يحفظكم ويرعاكم.

 

 مدير عام مركز البحوث

 بن عمر المفدىد. بشار 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

                      

 ( تقرير الشهر الحالي1)                 
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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

1443محرم 1443صفر هـ1443األولربيع 1443الثانيربيع األولجمادى
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 هـ13/05/1443

 .ـه1443لتخصصي ومركز األبحاث لعام النظام األساس لمستشفى الملك فيصل ا-1

 الملكي الديوان جهة اإلصدار

 ـه13/05/1443( وتاريخ 30176أمر ملكي رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ـه16/5/1443( وتاريخ 8705ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (6( الصفحة )4914هـ العدد )20/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ26/05/1443

 .هـ1441الباب )السابع( من نظام المحاكم التجارية لعام  إلغاء-2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ـه26/05/1443وتاريخ ( 43م/ملكي رقم )مرسوم  أداة االعتماد

 

 هـ26/05/1443

 .هـ1435الباب )التاسع( من نظام المرافعات الشرعية لعام إلغاء -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ـه26/05/1443وتاريخ ( 43م/ملكي رقم )مرسوم  أداة االعتماد

 

 هـ26/05/1443

 .هـ1435( من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 60المادة )تعديل -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ـه26/05/1443وتاريخ ( 43م/ملكي رقم )مرسوم  أداة االعتماد

 

 هـ26/05/1443

 .هـ1435( من نظام اإلجراءات الجزائية لعام 218( من المادة )1تعديل الفقرة )-5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ـه26/05/1443وتاريخ ( 43م/ملكي رقم )مرسوم  أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=w8aoaUArcAwoyV7aY%2FgRqg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/العدد-4914/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=MXuR66RL%2Bj5AzrAAUXv7ug%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=zpLakZY0qbR2cUFQUdIMgg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=MpJWNQHEB%2FQLAevBQ2b1oA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oFmTS%2F0bFOvvliUdBQuDsQ%3D%3D
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 هـ26/05/1443

 .هـ1443نظام اإلثبات لعام -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ـه26/05/1443وتاريخ ( 43م/ملكي رقم )مرسوم  أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=StufB%2Bx59Wzmf6LC3opDVg%3D%3D
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 هـ03/05/1443

المعدلة إلعفاء مدخالت الصناعة من الضرائب )الرسوم( الجمركية لدول مجلس التعاون لعام الضوابط -1

 .هـ1443

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

  ـه1443 /05 /03(  وتاريخ 265قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ03/05/1443

استمرار إعفاء مدخالت الصناعة من الضرائب )الرسوم( الجمركية بدول المجلس وتمديد العمل -2

لدول مجلس التعاون لعام بالضوابط المعدلة إلعفاء مدخالت الصناعة من الضرائب )الرسوم( الجمركية 

 .ه1430

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1443 /05 /03(  وتاريخ 265قرار مجلس الوزراء رقم ) االعتمادأداة 

 

 هـ03/05/1443

 .ـه1395نظيم المدارس األهلية لعام ( من الئحة ت5تعديل الفقرة )هـ( من المادة )-3

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 ـه1443 /05 /03( وتاريخ 269قرار مجلس الوزراء رقم) أداة االعتماد

 (12( الصفحة )4913هـ العدد )13/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ05/05/1443

 الموافقة على تعديل الئحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة.-4

 السياحة روزي جهة اإلصدار

 هـ05/05/1443( وتاريخ 4268السياحة رقم )قرار وزير  أداة االعتماد

 (9( الصفحة )4914هـ العدد )20/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ09/05/1443

لعام وقيد الوحدات البحرية إضافة المادة )السادسة واألربعون مكرر( إلى الئحة تسجيل السفن -5
 .ـه1441

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 ـه09/05/1443وتاريخ  1/43/172 قرار إداري رقم أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=X0Y3zrgm3iFf48ar86HgkA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3UrM%2FU9CXbPGskR%2F%2BmwX0Q%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3uStw4%2Bm40xW5JvYzzsY9w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/العدد-4913/
https://uqn.gov.sa/قرار-وزير-السياحة-رقم-4268-وتاريخ-05-05-1443هـ/
https://uqn.gov.sa/العدد-4914/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EEOlMYm8i9RITkNb3UifYw%3D%3D
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 هـ09/05/1443

 .ـه1441ة أعمال النقل البحري لعام مزاول( من المادة الخامسة من الئحة 4تعديل الفقرة )-6

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 ـه09/05/1443وتاريخ  1/43/171قرار إداري رقم  أداة االعتماد

 هـ09/05/1443

 هـ1443إلصدار الترخيص المالحي ورخصة العمل لعام الالئحة المنظمة -7

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 ـه09/05/1443وتاريخ  1/43/170 قرار إداري رقم أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oHh3yhFWGgdIS8LERaonbQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=APpFwTAfA8vsTKzeFnnt%2Fg%3D%3D
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 هـ03/05/1443

تمديد العمل بوجوب التقدم إلى مكتب العمل قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية لمدة ثالث -1

 .سنوات

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه1443 /05 /03(  وتاريخ 263رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ـه11/05/1443( وتاريخ 8701ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38171 

 (8( الصفحة )4914هـ العدد )20/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ05/05/1443

 اعتماد جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها.-2

 وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية جهة اإلصدار     

 أداة االعتماد
( وتاريخ 92768قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم )

 هـ05/05/1443

 (13الصفحة ) (4913هـ العدد )13/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ08/05/1443

 هـ1443/1444اعتماد إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ08/05/1443( وتاريخ 39مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ08/05/1443( وتاريخ 275قرار رقم )

 (5( الصفحة )4914هـ العدد )20/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ20/05/1443

التأكيد على جميع الجهات بتطبيق اإلجراءات الوقائية واالحترازية والبروتوكوالت المعتمدة في جميع -4

 .األنشطة والمنشآت واألماكن التي تقع تحت إشرافها

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه20/05/1443( وتاريخ 31698أمر سامي رقم ) أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2Frkhx4iGfGGDO2m8AFJ2Kw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38171
https://uqn.gov.sa/العدد-4914/
https://uqn.gov.sa/اعتماد-جدول-المخالفات-الجديد-والعقوب/
https://uqn.gov.sa/اعتماد-جدول-المخالفات-الجديد-والعقوب/
https://uqn.gov.sa/العدد-4913/
https://www.uqn.gov.sa/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84-2/
https://uqn.gov.sa/اعتماد-إيرادات-ومصروفات-الدولة-للسنة/
https://uqn.gov.sa/العدد-4914/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=TnD9a%2Fze3bs57UT6bj3fyw%3D%3D
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 هـ24/05/1443

التأكيد على جميع الجهات بالتأكد من االلتزام باإلجراءات االحترازية والتباعد ولبس الكمامة في جميع -5

 .واألماكن واألنشطة والفعاليات التي تقع تحت إشرافهاالمنشآت 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه24/05/1443( وتاريخ 32609أمر سامي رقم ) أداة االعتماد

 هـ24/05/1443

 .باإللزام بلبس الكمامة في جميع األماكن بما في ذلك األماكن المفتوحةإعادة العمل -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ـه24/05/1443(  وتاريخ 32601أمر ملكي رقم ) أداة االعتماد

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1AXYHt1JKag423q9y6Qazw%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=n3sVu7B1ESWr9kGAoB0hDA%3D%3D
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 * الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

 

 

 هـ03/05/1443

استثناء عقارات الدولة المملوكة بصكوك صادرة من المحاكم العامة من اإلجراءات والضوابط الواردة  -1

 .ه1/1/1442في  55ه ورقم 17/10/1441في 56708 باألمرين رقم

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه03/05/1443( وتاريخ 8685ت//13إداري رقم )تعميم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38155 رابط التعميم

 هـ03/05/1443

تراخيصها، وتسليمها  التي لم تنتِه مدداستثناء مواقع رخص المناجم الصغيرة الواقعة في جبال الدغم -2

 بعد انتهاء األنشطة التعدينية فيها ألمانة منطقة الرياض.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه03/05/1443وتاريخ  (8686ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38156 رابط التعميم

 

 هـ04/05/1443

الحادية )صادرة في دورته العربية ال تطبيق قرارات المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج -3

 .(واألربعين

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه04/05/1443( وتاريخ 8690ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38160 رابط التعميم

 هـ05/05/1443

 .ميثاق الملك سلمان العمراني-4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه05/05/1443( وتاريخ 8693ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38163 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38155
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38156
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38160
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38163
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 هـ08/05/1443

 .ـه28/5/1443إطالق العقد اإللكتروني لتأجير المركبات اعتباًرا من -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه08/05/1443( وتاريخ 8695ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38165 رابط التعميم

 

 هـ10/05/1443

 إنشاء وحدة مسمى )المجالس واللجان( بمكتب معالي الوزير.-6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه10/05/1443( وتاريخ 8698ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38168 رابط التعميم

 

 هـ10/05/1443

 إنشاء وحدة بمسمى )الدارسات( بمكتب معالي الوزير.-7

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه10/05/1443( وتاريخ 8699ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38169 رابط التعميم

 هـ10/05/1443

 تشكيل لجنة إشرافية لتطوير المراسالت الرقمية ونظام إدارة الموارد البشرية )موارد(.-8

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه10/05/1443( وتاريخ 8700ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38170 رابط التعميم

 هـ11/05/1443

 -كانت على شكل شرائح عرضإذا  -التأكيد على الجهات المعنية عند الرفع عن مشروعات استراتيجيات-9
استكمال اإلجراءات النظامية عليها  توبة، بحيث يكونأن يرافق ذلك صيغة المشروع على شكل وثيقة مك

 بهذا الشكل

 وزارة العدل   جهة اإلصدار

 ه11/05/1443( وتاريخ 8702ت//13)تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38172 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38165
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38168
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38169
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38170
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38172
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 هـ16/05/1443

 دمج عدد من كتابات العدل.-10

 وزارة العدل   جهة اإلصدار

 ه16/05/1443( وتاريخ 8704ت//13إداري رقم )تعميم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38174 رابط التعميم

 هـ18/05/1443

إلى  -عن الشركات والكيانات التجارية –توجيه الجهات الحكومية عند حاجتها إلى إضافة ممثلين -11

التي تشكلها في إطارها، بالحصول على موافقة من الجهة الحكومية المشرفة على نشاط  -اللجان والفرق

 الشركة أو الكيان التجاري. 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه18/05/1443( وتاريخ 8706ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38176 التعميمرابط 

 هـ23/05/1443

يستوجب طلب الرأي حوله إعالميًا قبل وقت كاف السيما في  التأكيد على رفع الخطط اإلعالمية، أو ما-12

 مباشر على المواطن. الموضوعات التي لها أثر

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه23/05/1443( وتاريخ 8708ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38178 رابط التعميم

 هـ23/05/1443

بشأن طلبات معرض إكسبو الدولي توجيه الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض -13

2030 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه23/05/1443( وتاريخ 8709ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38179 رابط التعميم

 هـ30/05/1443

 16005 المبلغ باألمر رقم ـه6/7/1397 في 2519األمر الملكي رقم  إلغاء المنع لذي نص عليه-14

رقم  واالكتفاء بتطبيق قواعد تحديد النطاق العمراني الصادرة بقرار مجلس الوزراء ـه6/7/1397في 

 المطبقة على األجزاء األخرى في مدينة الرياض. ـه11/5/1428في  157

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه30/05/1443( وتاريخ8710ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38180 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38174
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38176
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 يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير. *

 

 ـه06/05/1443

 .ة لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارةالموافقة على الالئحة التنفيذي-1

  ةالطاق وزير جهة اإلصدار

 هـ1443 /03 /08( وتاريخ 1443-1728-01قرار وزير الطاقة رقم ) أداة االعتماد

 (17( الصفحة )4912هـ العدد )06/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه06/05/1443

 للملكة.استيراد الخضار والفاكهة الطازجة اعتماد تطبيق شروط وضوابط -2

 وزير البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 1442 /1 /514035رقم ) والزراعة وزير البيئة والمياهقرار 

 هـ24/04/1443

 (16( الصفحة )4912هـ العدد )06/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه06/05/1443

 مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.انضمام المملكة ممثلة في وزارة الطاقة إلى -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/04/1443( وتاريخ 246قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (9( الصفحة )4912هـ العدد )06/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه06/05/1443

 إحالل عبارة "الهيئة السعودية للبحر األحمر" محل عبارة "هيئة السياحة في البحر األحمر".-4

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هـ25/04/1443( وتاريخ 249قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ـه04/05/1443( وتاريخ 8689ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38159 

  (9)( الصفحة 4912هـ العدد )06/05/1443نشر 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%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%85-6/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4912/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4912/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eTSPfNYUsesX3gGl2CPdrg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4912/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=7Q14XTwL16PBEsPF4R6rYg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38159
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4912/
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 ـه06/05/1443

 الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسالحف في البحر األحمر.-5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/04/1443وتاريخ ( 250) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ـه04/05/1443( وتاريخ 8688ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38158 

  (11)( الصفحة 4912العدد ) ـه06/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه06/05/1443

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد النقل الجوي الدولي )إياتا( في شأن تنظيم مكتب الموافقة على -6

 .االتحاد

 ملكيال الديوان جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ27/04/1443( وتاريخ 36مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ25/04/1443( وتاريخ 242قرار مجلس الوزراء رقم )

 (7( الصفحة )4912هـ العدد )06/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه06/05/1443

المملكة ووزارة خارجية الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية -7

 فيتنام االشتراكية.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ27/04/1443( تاريخ 37رقم )م/ مرسوم ملكي

 هـ25/04/1443( وتاريخ 243قرار مجلس الوزراء رقم )

 (8)( الصفحة 4912هـ العدد )06/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه06/05/1443

 .هـ1412( من نظام مكافحة الرشوة لعام 15، 8، 5تعديل المواد )-8

 الديوان الملكي اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 هـ04/1443 /27( وتاريخ 38مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ25/04/1443تاريخ ( و255) قرار مجلس الوزراء رقم

 تعميم وزارة العدل
ـه40/50/1443( وتاريخ 8687ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38157 

(9( الصفحة )4912هـ العدد )60/50/1443شر في جريدة أم القرى ن حالة النشر  

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=IulMiDGh6Jen2h1NakXJaQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38158
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4912/
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%85-36-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-27-04-1443%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-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4912/
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%85-37-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-27-04-1443%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%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4912/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2BI6ozTh%2Fhkr5iTd5xUpXWQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%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%b1%d8%b4%d9%88%d8%a9/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38157
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4912/
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 ـه13/05/1443

بقناة التكامل الحكومية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات  نقل المشاريع الخاصة-9

 والذكاء االصطناعي.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/04/1443( وتاريخ 253قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (12( الصفحة )4913هـ العدد )13/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه20/05/1443

بشأن تعديل عدد من المواطن في الئحة التسجيل واالشتراكات، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة -10

 هـ10/04/1443( وتاريخ 1404العامة للتأمينات االجتماعية رقم )

 وزير المالية جهة اإلصدار

 هـ10/04/1443تأمينات( وتاريخ /226قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (8( الصفحة )4914هـ العدد )20/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه20/05/1443

 بشأن:مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية قرار -11

تعديل اسم )اللجنة الوطنية إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية( لتكون )اللجنة الدائمة إلنفاذ حقوق الملكية أواًل: 

 الفكرية(.

 عضوية اللجنة.ثانياً: ضم كل من وزارة الرياضة ومركز التواصل واالستشراف المعرفي إلى 

 .ثالثاً: تعديل الئحة تنظيم أعمال اللجنة

 مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 2021ت//09الفكرية رقم ) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية

 هـ23/02/1443وتاريخ 

 (9( الصفحة )4914هـ العدد )20/05/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=hFWutWQaEyQyzWTiTLWCHA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/العدد-4913/
https://uqn.gov.sa/قرار-وزير-المالية-رقم-226-تأمينات-وتاريخ-1/
https://uqn.gov.sa/العدد-4914/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=cdmHozwhAeDx%2BICF9%2FXxbA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=cdmHozwhAeDx%2BICF9%2FXxbA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/العدد-4914/
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  التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادساً: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـه17/05/1443

 التسول. مكافحة نظام على الموافقة-1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ09/02/1443( وتاريخ 20المرسوم الملكي رقم )م/

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

 (7( الصفحة )4901هـ العدد )17/02/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ17/05/1443 تاريخ النفاذ

 ـه28/05/1443

 .هـ1430( من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لعام 11، 8، 5تعديل المواد )-2

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 هـ11/04/1443وتاريخ ( 211قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (5( الصفحة )4910هـ العدد )21/03/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ28/05/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pOX383r8rZn%2F0DOw%2FElshg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/الموافقة-على-نظام-مكافحة-التسول-2/
https://uqn.gov.sa/ds/
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/
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رات السابقةااإلصد  

 

من هنالالطالع على اإلصدارات السابقة من التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات.   

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

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:
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