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

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

ة وذلك حرصًا منه على تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب العدل والباحثين؛ بأهم ما يِجدُّ في الساح

التنظيمية، وقد سعى المركز إلنجاز هذا التقرير لتوثيق أهم ما جّد، وما تغّير وما تطّور من أنظمة ولوائح 

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

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

 ووكالة األنباء السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

 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:

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.

 

 بحوثمدير عام مركز ال

 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

1443محرم 1443صفر هـ1443األولربيع 1443الثانيربيع األولجمادى الثانيجمادى رجب
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  هـ08/07/1443

 الفرنسية.الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين المملكة والجمهورية   -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ.08/07/1443وتاريخ  (60مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ07/07/1443( وتاريخ 374قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4) ( الصفحة4922هـ العدد )17/07/1443نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 

 هـ14/07/1443

 هـ.1406لعام تعديل المادة الرابعة من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية   -2

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 هـ14/07/1443( وتاريخ 385قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ22/07/1443( وتاريخ 8757ت//13) رقمإداري تعميم 

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

 

 هـ14/07/1443

 ـ.ه1423ة السعودية للمهندسين لعام تعديل المادة السادسة من نظام الهيئ  -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/07/1443( وتاريخ 388قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ22/07/1443( وتاريخ 8756ت//13تعميم إداري رقم )

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

 

 هـ15/07/1443

 .هـ1422تعديالت نظام المحاماة لعام   -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ15/07/1443( وتاريخ 66مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ26/07/1443وتاريخ ( 8759ت//13) تعميم إداري رقم

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

 

 

https://www.uqn.gov.sa/?p=10571
https://www.uqn.gov.sa/?p=10569
https://www.uqn.gov.sa/?p=10588
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ut6VXlqaki8OSgtdfTXUpA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AAR%2Bn7XIQLaq4uCLLIjB4w%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fUbL0wytyyJ2tFds%2Bvivsg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 هـ15/07/1443

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة   -5

 سلطنة عمان.النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات في 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ15/07/1443( وتاريخ 62مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ14/07/1443( وتاريخ 381قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 هـ15/07/1443

 الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وقطر في مجال خدمات النقل الجوي.  -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ15/07/1443( وتاريخ 63مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ14/07/1443( وتاريخ 382قرار مجلس الوزراء رقم )

 (5) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

 

 هـ15/07/1443

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي في المملكة   -7

 وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في مملكة البحرين.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ15/07/1443( وتاريخ 64مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ14/07/1443( وتاريخ 383قرار مجلس الوزراء رقم )

 (10) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

 

 هـ28/07/1443

( من نظام البنك المركزي 13( وتعديل العنوان الفرعي الوارد قبل المادة )14،11،8تعديل المواد ) -8

 هـ.1443السعودي لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1443 /28/07( وتاريخ 412قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

https://www.uqn.gov.sa/?p=10680
https://www.uqn.gov.sa/?p=10678
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://www.uqn.gov.sa/?p=10694
https://www.uqn.gov.sa/?p=10692
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://www.uqn.gov.sa/?p=10706
https://www.uqn.gov.sa/?p=10702
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EEaHsCLHVEE%2FaYtS6S%2BZXA%3D%3D
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 هـ05/07/1443

 الموافقة على الالئحة التنفيذية لصندوق اآلثار والمتاحف والتراث العمراني.  -1

 الثقافةوزارة  جهة اإلصدار

 هـ05/07/1443ق( وتاريخ /485قرار وزير الثقافة رقم ) أداة االعتماد

 (11) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ05/07/1443

 الموافقة على الالئحة التنفيذية لآلثار والتراث العمراني.  -2

 وزارة الثقافة جهة اإلصدار

 هـ05/07/1443ق( وتاريخ /485قرار وزير الثقافة رقم ) أداة االعتماد

 (11) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ05/07/1443

الموافقة على الالئحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات اآلثار والمتاحف والتراث العمراني   -3

 والنظر فيها.

 وزارة الثقافة جهة اإلصدار

 هـ05/07/1443ق( وتاريخ /485قرار وزير الثقافة رقم ) أداة االعتماد

 (11) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ05/07/1443

 الموافقة على الالئحة التنفيذية للمتاحف.  -4

 وزارة الثقافة جهة اإلصدار

 هـ05/07/1443ق( وتاريخ /485قرار وزير الثقافة رقم ) أداة االعتماد

 (11) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/?p=10714
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://www.uqn.gov.sa/?p=10714
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://www.uqn.gov.sa/?p=10714
https://www.uqn.gov.sa/?p=10714
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://www.uqn.gov.sa/?p=10714
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
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 هـ07/07/1443

( من البند )أواًل( من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن لعام 3والفقرة )( 5تعديل المادة )  -5

 هـ.1439

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ07/07/1443( وتاريخ 375قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ15/07/1443( وتاريخ 8755ت//13) رقم إداري تعميم

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

 (5) ( الصفحة4922هـ العدد )17/07/1443جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

 

 هـ07/07/1443

 المنافسات نظام من الرؤية تحقيق برامج مبادرات أعمال استثناء ضوابط تطبيق استمرار  -6

 .الحكومية والمشتريات

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ07/07/1443( وتاريخ 376قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (5) ( الصفحة4922هـ العدد )17/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ07/07/1443

 هـ.1443تنظيم المجلس الوطني للسالمة والصحة المهنية لعام   -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ07/07/1443( وتاريخ 379قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ15/07/1443( وتاريخ 8754ت//13رقم ) إداري تعميم

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

 (5) ( الصفحة4922هـ العدد )17/07/1443جريدة أم القرى نشر في  حالة النشر

 

 هـ07/07/1443

 تعديل الالئحة التنفيذية لنظام العمل.  -8

 وزارة الموارد البشرية والتنمية واالجتماعية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 131235)قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم 

 هـ07/07/1443

 (6) ( الصفحة4922هـ العدد )17/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fSfRVm1WEViDL98gtXlY0g%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/?p=10588
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=MBo%2Btx9kfpimJ5RusnVj%2Fg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10588
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6jXcL7zN%2B9%2BBwvInBInSIg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/?p=10588
https://www.uqn.gov.sa/?p=10585
https://www.uqn.gov.sa/?p=10585
https://www.uqn.gov.sa/?p=10588
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 هـ08/07/1443

 الموافقة على تعديالت الالئحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.  -9

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة اإلصدار

 هـ08/07/1443( وتاريخ 1429قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (29) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ14/07/1443

 هـ.1437( من تنظيم مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية لعام 8، 6، 5تعديل المواد )  -10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/07/1443( وتاريخ 391قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ22/07/1443( وتاريخ 8758ت//13رقم ) إداري تعميم

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

https://www.uqn.gov.sa/?p=10566
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=L3sRQHmGD56%2F5n4uufOaEw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 هـ07/07/1443

تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بالئحة الفوترة اإللكترونية التي ال تتجاوز إيراداتها ثالثة   -1

 ماليين ريال. 

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 هـ07/07/1443( وتاريخ 378قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ14/07/1443

استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي واألضاحي   -2

 هـ.1443لموسم الحج عام 

 راءالوزمجلس  جهة اإلصدار

 هـ14/07/1443( وتاريخ 390) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 

 هـ14/07/1443

 الالزم لبنك دال ثالثمائة وستون. إصدار الترخيص  -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ14/07/1443 ( وتاريخ389قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ16/07/1443

 المخالفات جدول وفق البيع مخالفات جزاءات لتطبيق التنفيذية التعليمات على الموافقة  -4

 .البلدية والجزاءات

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ16/07/1443( وتاريخ 00277قرار وزير التجارة رقم ) أداة االعتماد

 (27) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Nvrp0Lpe%2Bcahr3DGbkTAaA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ZiP6LR%2FAjYLvbQUEzL1VZA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4Tim4p4gqaGgT5UAbXfxWQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=dg0hZFoOCmD0OCmpVXdyBg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
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 * الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

 هـ26/07/1443

 /15في  2811، ورقم ـه1439 /12 /24في  65648التأكيد على التقييد بما قضى به األمران رقم    -1

 هـ.1445 /1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ26/07/3144وتاريخ  (8760ت//13)تعميم إداري رقم  أداة االعتماد  

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

 

 هـ27/07/1443

 .االلتزام بتطبيق معايير اإلخالء في حاالت الطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة  -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ27/07/3144وتاريخ ( 8761ت//13) تعميم إداري رقم أداة االعتماد  

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

 

 هـ30/07/1443

 .عادة تشكيل لجنة فحص العروض بالشراء المباشر في فرع الوزارة بمنطقة نجرانإ  -3

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ30/07/3144وتاريخ ( 3876ت//13) تعميم إداري رقم أداة االعتماد  

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 رابط التعميم
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 هـ.03/07/1443

 فبراير( من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم )يوم التأسيس(.22يكون يوم )  -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ24/06/1443( وتاريخ 371أمر ملكي رقم )أ/ أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/06/1443( وتاريخ 8749ت//13) رقم تعميم إداري

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

 (4)( الصفحة4920هـ العدد)03/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/07/1443

تشجيع ة وحكومة الكويت للتعاون في مجال الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملك  -2

 االستثمار المباشر.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ23/06/1443وتاريخ  (57مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ22/06/1443( وتاريخ 344قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4) ( الصفحة4920هـ. العدد )03/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ03/07/1443

الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية   -3

 القدرات البشرية عن طريق التعليم اإللكتروني.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ.23/06/1443( وتاريخ 56مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ.22/06/1443( وتاريخ 343رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (5) ( الصفحة4920هـ. العدد )03/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

 القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير.* يتضمن هذا 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=wu5v48rw2AxaKeTgZc1qWg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10393
https://www.uqn.gov.sa/?p=10391
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10403
https://www.uqn.gov.sa/?p=10399
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
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 هـ03/07/1443

 إلغاء الالئحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعامالت لدى جهات الحكومية.  -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ23/06/1443( وتاريخ 58مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ22/06/1443( وتاريخ 349قرار مجلس الوزراء رقم )

 (7) ( الصفحة4920هـ العدد )03/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/07/1443

 الحديدية والئحته التنفيذية.تحديد الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط   -5

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ23/05/1443( وتاريخ 183/43/1قرار وزير النقل رقم ) أداة االعتماد

 (8) ( الصفحة4920هـ العدد )03/07/1443القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

 

 هـ03/07/1443

 اعتماد الئحة أعمال النظارة.  -6

 الهيئة العامة لألوقاف جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 31/1/18/43العامة لألوقاف رقم ) قرار مجلس إدارة الهيئة

 هـ30/05/1443

 (11)( الصفحة4920هـ العدد )03/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ03/07/1443

االختياري لمصنفات  الئحة التسجيلوجدول المقابل المالي من  (11،9،6،3،1) موادالتعديل   -7

 .هـ1440لعام  حقوق المؤلف

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 04/18/2021قرار مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )

 هـ19/04/1443وتاريخ 

 (15)( الصفحة4920هـ العدد )03/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ioZ7YDZyGEsycnZPsJGM9Q%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eNmwMB%2B3PHM2VgwDdxNQzw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10412
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10419
https://www.uqn.gov.sa/?p=10419
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YMVhvYDZnu9p5MC0ZMWAsA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YMVhvYDZnu9p5MC0ZMWAsA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429


 

14 
 

 

 

 

 

 هـ10/07/1443

تعاون بين إدارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومؤسسة أرشيف المغرب  الموافقة على مذكرة  -8

 في المملكة المغربية.

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ01/07/1443( وتاريخ 59مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ29/06/1443( وتاريخ 360قرار مجلس الوزراء رقم )

 (3) ( الصفحة4921هـ العدد )10/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ10/07/1443

تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في نظام   -9

 هـ.1437ت والمؤسسات األهلية لعام الجمعيا

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ29/06/1443( وتاريخ 367قرار مجلس الوزراء رقم ) االعتمادأداة 

 العدل وزارة تعميم
 هـ06/07/1443( وتاريخ 8751ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (3) ( الصفحة4921هـ العدد )10/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ10/07/1443

 عن الجزاءات الئحة في باختصاصاتها الصلة ذات المخالفات ضبط من السياحة وزارة تمكين  -10

 هـ.1442 لعام البلدية المخالفات

  مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ29/06/1443( وتاريخ 363الوزراء رقم )قرار مجلس  أداة االعتماد

 العدل وزارة تعميم
 هـ06/07/1443( وتاريخ 8752ت//13تعميم إداري رقم )

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

(4( الصفحة)4921هـ العدد )10/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 هـ10/07/1443

 تعديل الئحة بيع تذاكر السفر البحرية.  -11

 العامة للنقلالهيئة  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 4/2/2021/3قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هـ10/04/1443

(4( الصفحة)4921هـ العدد )10/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

https://www.uqn.gov.sa/?p=10484
https://www.uqn.gov.sa/?p=10482
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=p19Sy9cFatwBbsChtG0AKg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=r5GlPX%2FIXITVy9FfzHklbA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rbbvx2%2Bc7yryDMNibWHBKg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rbbvx2%2Bc7yryDMNibWHBKg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
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 هـ10/07/1443

 ص وصيانة أجهزة اإلنقاذ المتنقلة.الئحة الفح تعديل  -12

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
( وتاريخ 4/2/2021/3قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هـ10/04/1443

(4( الصفحة)4921هـ العدد )10/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 هـ10/07/1443

 الفحص ومعاينة السفن الصغيرة. الئحة تعديل  -13

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 4/2/2021/3قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هـ10/04/1443

(4( الصفحة)4921هـ العدد )10/07/1443نشر في جريدة أم القرى  نشرحالة ال  

 

 هـ10/07/1443

 .تعويضات فرع المعاشات الئحةتعديل   -14

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ02/06/1443تأمينات( وتاريخ /228قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

(6الصفحة)( 4921هـ العدد )10/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 

 هـ10/07/1443

 تعديل الئحة التسجيل واالشتراكات.  -15

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ02/06/1443تأمينات( وتاريخ /228قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

(6( الصفحة)4921هـ العدد )10/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rbbvx2%2Bc7yryDMNibWHBKg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rbbvx2%2Bc7yryDMNibWHBKg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rbbvx2%2Bc7yryDMNibWHBKg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rbbvx2%2Bc7yryDMNibWHBKg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
https://www.uqn.gov.sa/?p=10503
https://www.uqn.gov.sa/?p=10503
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
https://www.uqn.gov.sa/?p=10503
https://www.uqn.gov.sa/?p=10503
https://www.uqn.gov.sa/?p=10508
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 
 

 

 

  

 هـ03/07/1443

 تحديد الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية والئحته التنفيذية.  -1

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ23/05/1443( وتاريخ 183/43/1)قرار وزير النقل رقم  أداة االعتماد

 (8) ( الصفحة4920هـ العدد )03/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/07/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ03/07/1443

 اعتماد الئحة أعمال النظارة.  -2

 لألوقافالهيئة العامة  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 31/1/18/43قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف رقم )

 هـ30/05/1443

 (11)الصفحة( 4920هـ العدد )03/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/07/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ03/07/1443

الئحة التسجيل االختياري لمصنفات وجدول المقابل المالي من  (11،9،6،3،1) موادالتعديل   -3

 .هـ1440لعام  حقوق المؤلف

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم  إدارة قرار مجلس

 هـ19/04/1443( وتاريخ 04/18/2021)

 (15)(  الصفحة4920هـ العدد )03/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ03/07/1443 تاريخ النفاذ

https://www.uqn.gov.sa/?p=10412
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://www.uqn.gov.sa/?p=10419
https://www.uqn.gov.sa/?p=10419
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YMVhvYDZnu9p5MC0ZMWAsA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YMVhvYDZnu9p5MC0ZMWAsA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10429
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 هـ17/07/1443

 هـ.1443تنظيم المجلس الوطني للسالمة والصحة المهنية لعام   -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ07/07/1443( وتاريخ 379قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ15/07/1443( وتاريخ 8754ت//13رقم )إداري تعميم 

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

 (5) ( الصفحة4922هـ العدد )17/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ17/07/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ17/07/1443

 الالئحة التنفيذية لنظام العمل. تعديل -5

 وزارة الموارد البشرية والتنمية واالجتماعية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ( وتاريخ131235قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم )

 هـ07/07/1443

 (6) ( الصفحة4922هـ العدد )17/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ17/07/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ24/07/1443

 على الالئحة التنفيذية لصندوق اآلثار والمتاحف والتراث العمراني. الموافقة -6

 وزارة الثقافة جهة اإلصدار

 هـ05/07/1443ق( وتاريخ /485قرار وزير الثقافة رقم ) أداة االعتماد

 (11) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ24/07/1443 تاريخ النفاذ

 هـ24/07/1443

الموافقة على الالئحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات اآلثار والمتاحف والتراث العمراني    -7

 والنظر فيها.

 وزارة الثقافة جهة اإلصدار

 هـ05/07/1443ق( وتاريخ /485الثقافة رقم )قرار وزير  أداة االعتماد

 (11) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ24/07/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6jXcL7zN%2B9%2BBwvInBInSIg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/?p=10588
https://www.uqn.gov.sa/?p=10585
https://www.uqn.gov.sa/?p=10585
https://www.uqn.gov.sa/?p=10588
https://www.uqn.gov.sa/?p=10714
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://www.uqn.gov.sa/?p=10714
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
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 هـ24/07/1443

البلدية  والجزاءات المخالفات جدول وفق البيع مخالفات جزاءات لتطبيق التنفيذية التعليمات -8

 .هـ1443لعام 

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ16/07/1443( وتاريخ 00277قرار وزير التجارة رقم ) أداة االعتماد

 (27) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ24/07/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ24/07/1443

 الموافقة على تعديالت الالئحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.  -9

 والجماركهيئة الزكاة والضريبة  جهة اإلصدار

 هـ08/07/1443( وتاريخ 1429قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (29) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ24/07/1443 النفاذتاريخ 

 

 هـ25/07/1443

 الموافقة على الالئحة التنفيذية لآلثار والتراث العمراني.  -10

 وزارة الثقافة جهة اإلصدار

 هـ05/07/1443ق( وتاريخ /485قرار وزير الثقافة رقم ) أداة االعتماد

 (11) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ25/07/1443 تاريخ النفاذ

 هـ25/07/1443

 الموافقة على الالئحة التنفيذية للمتاحف.  -11

 وزارة الثقافة جهة اإلصدار

 هـ05/07/1443ق( وتاريخ /485قرار وزير الثقافة رقم ) أداة االعتماد

 (11) ( الصفحة4923هـ العدد )24/07/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ25/07/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=dg0hZFoOCmD0OCmpVXdyBg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://www.uqn.gov.sa/?p=10566
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://www.uqn.gov.sa/?p=10714
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
https://www.uqn.gov.sa/?p=10714
https://www.uqn.gov.sa/?p=10751
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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:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


