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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، 

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

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

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

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:

 األنظمة واالتفاقيات. أواًل:

 ظيمات.اللوائح والتن 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 

 قد وفقنا لتحقيق ذلك.  نرجو من الله عز وجل أن نكون

 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

 ( 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

محرم صفر األولربيع الثانيربيع األولجمادى الثانيجمادى رجب شعبان
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 هـ 06/08/1443

وأمانة اتفاقية األمم  المملكة فيوالزراعة والمياه وزارة البيئة  ينعلى اتفاقية للتعاون ب الموافقة-1
 .التصحر لمكافحة المتحدة

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ06/08/1443( وتاريخ 70مرسوم ملكي رقم)م/

 هـ05/08/1443( وتاريخ 417قرار مجلس الوزراء رقم )

 (18) ( الصفحة4926هـ العدد )15/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ06/08/1443

 هـ1436مكرر( إلى نظام حماية الطفل لعام  23( وإضافة مادة )23، 19، 15، 12تعديل المواد ) -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ06/08/1443( وتاريخ 72ملكي رقم )م/ مرسوم

 هـ05/08/1443( وتاريخ 427قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ13/08/1443( وتاريخ 8769ت//13تعميم إداري رقم )

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

 ( 17) ( الصفحة4926هـ العدد )15/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ06/08/1443

 .هـ1434( من نظام الحماية من اإليذاء لعام 13، 12، 7تعديل المواد ) -3

 الديوان الملكي اإلصدار جهة

 أداة االعتماد
 هـ06/08/1443( وتاريخ 72مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ05/08/1443( وتاريخ 427قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ13/08/1443( وتاريخ 8769ت//13تعميم إداري رقم )

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

 ( 17) ( الصفحة4926هـ العدد )15/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/?p=11460
https://www.uqn.gov.sa/?p=11459
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WHs55quV7DqBGHDy%2FdJs2A%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=11452
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=L5abthKJcGJXmTER1qM6ew%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=11452
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://uqn.gov.sa/?p=11544
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 هـ06/08/1443

 .هـ1443نظام األحوال الشخصية لعام  -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ06/08/1443( وتاريخ 73ملكي رقم )م/ مرسوم

 هـ05/08/1443( وتاريخ 429قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ21/08/1443( وتاريخ 8781ت//13تعميم إداري رقم )

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

 ( 5) ( الصفحة4926هـ العدد )15/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ06/08/1443

مكرر( وإلغاء 1( وإضافة مادة )33، 32، 30، 29، 28، 25، 21، 20، 19، 18، 17، 9، 4، 1المواد )تعديل  -5

 .هـ1422( من نظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 31المادة )

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ06/08/1443( وتاريخ 74مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ05/08/1443( وتاريخ 430قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ10/08/1443( وتاريخ 8768ت//13إداري رقم )تعميم 

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

 (20) ( الصفحة4926العدد )هـ 15/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ13/08/1443

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة ومنظمة األمم  -6

 .المتحدة

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ13/08/1443( وتاريخ 75مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ12/08/1443( وتاريخ 436قرار مجلس الوزراء رقم )

 (11) ( الصفحة4928هـ العدد )27/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2BXHXjy9PUFjDVsExx%2FbzCA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=11440
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pWcjGCAyTJf1LvdTYyb%2BgQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=11470
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://www.uqn.gov.sa/?p=12037
https://www.uqn.gov.sa/?p=12157
https://www.uqn.gov.sa/?p=12157
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 هـ13/08/1443

( من المادة )الخامسة 1الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية بتعديل الفقرة ) -7

 .واألربعين( من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ13/08/1443( وتاريخ 76ملكي رقم )م/ مرسوم

  هـ12/08/1443( وتاريخ 441قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( 13) ( الصفحة4928هـ العدد )27/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ18/08/1443

نفاذ نظام حماية البيانات الشخصية مدة خمسمائة وأربعين يومًا من تاريخ نشره في  تأجيل -8

 .الجريدة الرسمية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه18/08/1443( وتاريخ 51627أمر سامي رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ21/08/1443( وتاريخ 8779ت//13تعميم إداري رقم )

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

 هـ20/08/1443

 .ه1395العسكري لعام ( من نظام التقاعد 28تعديل المادة ) -9

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ20/08/1443( وتاريخ 80م/رقم )مرسوم ملكي  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ27/08/1443( وتاريخ 8783ت//13تعميم إداري رقم )

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

 هـ20/08/1443

 .هـ1393( من نظام التقاعد المدني لعام 38تعديل المادة ) -10

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ20/08/1443( وتاريخ 80م/رقم )مرسوم ملكي  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ27/08/1443( وتاريخ 8783ت//13تعميم إداري رقم )

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

https://www.uqn.gov.sa/?p=12047
https://www.uqn.gov.sa/?p=12044
https://www.uqn.gov.sa/?p=12157
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nbZIqXzolH3daLkziOpBvQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=NPNKEo10fheX5HiCTUqAug%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=L%2Flwa040shjxDSsosKS1mQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 هـ04/08/1443

 .تعديل بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية -1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ـه04/08/1443وتاريخ  (2044وزير العدل رقم ) قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ05/08/1443وتاريخ  (8766ت//13)رقم  قضائيتعميم 

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

 (12ة ) ( الصفح4927هـ العدد )22/08/1443شر في جريدة أم القرى ن حالة النشر

 هـ05/08/1443

 .هـ1438مكرر( من تنظيم الهيئة العامة للعقار لعام 13، 9، 8، 6، 5، 4، 1تعديل المواد ) -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ05/08/1443( وتاريخ 426مجلس الوزراء رقم ) قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ10/08/1443وتاريخ ( 8767ت//13) تعميم إداري رقم

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

 (20) ( الصفحة4926هـ العدد )15/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ12/08/1443

 .هـ1437( من تنظيم مجلس شؤون األسرة لعام 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2تعديل المواد ) -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ12/08/1443( وتاريخ 443مجلس الوزراء رقم ) قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ19/08/1443وتاريخ ( 8775ت//13) تعميم إداري رقم

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

 (10) ( الصفحة4928هـ العدد )27/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ19/08/1443

المبادئ العامة الموحدة االسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام  -4

 .هـ1443

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ19/08/1443وتاريخ ( 468قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

https://www.uqn.gov.sa/?p=11723
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/?p=11735
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Hf16HLMU3T%2B2dcAVDN6%2BqA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=72qySwgqVpK3nnK5ij9sOQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/?p=12157
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=dnAXi8R%2BiM6yGeYE7TtFHw%3D%3D
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 هـ05/08/1443

 .(e-visaإصدار تأشيرات الزيارة الحكومية إلكترونيًا )-1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ05/08/1443( وتاريخ 423مجلس الوزراء رقم ) قرار أداة االعتماد

 هـ12/08/1443

 .(21تجديد مدة االستثناء المنصوص عليه في البند )ثانيا( من المرسوم الملكي رقم )م/ -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ12/08/1443( وتاريخ 447مجلس الوزراء رقم ) قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ19/08/1443وتاريخ  (8774ت//13)رقم إداري تعميم 

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

 (10) ( الصفحة4928هـ العدد )27/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=E2gOTweg2lPnwUwpsaScWg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=KJ%2BfBAeVbDom4CIS%2FiFsRw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/?p=12157
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 * الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

 هـ14/08/1443

 .إنشاء وحدة إدارية بمسمى )اإلدارة العامة للتحليل ودعم القرار( ترتبط بمكتب معالي الوزير-1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ14/08/3144وتاريخ ( 8770ت//13) تعميم إداري رقم أداة االعتماد  

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

 

 هـ14/08/1443

ينتهي دور المحكمة في األحكام المتعلقة بانتقال المكية بصدور الحكم، ويكون نقل الملكية من  -2

 .ذلك خالل تقدم المستفيد لكتابة العدل لطلب

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ14/08/3144وتاريخ ( 8771ت//13) تعميم إداري رقم أداة االعتماد  

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

 هـ18/08/1443

وزير الصناعة والثروة المعدنية دعوة الوزارة في اللجان أو االجتماعات المتعلقة طلب معالي  -3

 .باألراضي وتنظيمها

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ18/08/3144وتاريخ  (8773ت//13)رقم  إداريتعميم  أداة االعتماد  

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

 هـ20/08/1443

 .التأكيد على الجهات الحكومية بعدم تداول الوثائق السرية عبر أي وسائل التواصل اإللكترونية -4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ20/08/3144وتاريخ  (8777ت//13)رقم إداري تعميم  االعتمادأداة   

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

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 هـ21/08/1443

على تفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية وفق ما قضى به األمران التأكيد  -5

 هـ.1437 /20/3( في 14394هـ، ورقم )18/12/1435( في 51491الساميان رقم )

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ21/08/3144وتاريخ  (8780ت//13)رقم  قضائيتعميم  أداة االعتماد  

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

 هـ25/08/1443

 .الموافقة على الئحة مقدمي خدمات التنفيذ -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ52/08/3144وتاريخ  (2878ت//13)رقم  إداريتعميم  أداة االعتماد  

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

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 يتضمن هذا القسم الوثائق الصادرة قبل شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير. *

 

 

 هـ01/08/1443

 الموافقة على تعديالت نظام المحاماة.-1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

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

 هـ14/07/1443( وتاريخ 386رقم ) مجلس الوزراءقرار  

 (6) ( الصفحة4924هـ العدد )01/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ01/08/1443

 .وتعديالتهام 1973 لسفن لعامع التلوث من المنالدولية  لالتفاقيةالتنفيذية  الالئحةاعتماد  -2

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ24/05/1443( وتاريخ 185/43/1قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ) أداة االعتماد

 (9) ( الصفحة4924هـ العدد )01/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/08/1443

 الرابعة ( من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. تعديل المادة) -3

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

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

 (11) ( الصفحة4925هـ العدد )08/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/08/1443

 .من نظام الهيئة السعودية للمهندسين (السادسة)تعديل المادة الموافقة على  -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

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

 (13( الصفحة )4925هـ العدد )08/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fUbL0wytyyJ2tFds%2Bvivsg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=10967
https://uqn.gov.sa/?p=11025
https://uqn.gov.sa/?p=10986
https://uqn.gov.sa/?p=11025
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ut6VXlqaki8OSgtdfTXUpA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AAR%2Bn7XIQLaq4uCLLIjB4w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=11322
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 هـ08/08/1443

 الموافقة على تعديل  تنظيم مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية. -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

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

  (12) ( الصفحة4925هـ العدد )08/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/08/1443

 .الموافقة على اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان اإلسالمية -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ23/06/1443( وتاريخ 55مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ22/06/1443( وتاريخ 340قرار مجلس الوزراء رقم )

  (8) ( الصفحة4925هـ العدد )08/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/08/1443

 .م2015االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة  الموافقة على انضمام المملكة إلى -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ15/07/1443( وتاريخ  61مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ14/07/1443وتاريخ  ( 380)رقم مجلس الوزراء قرار 

 (12) ( الصفحة4925هـ العدد )08/08/1443شر في جريدة أم القرى ن حالة النشر

 هـ08/08/1443

 في والصناعةووزارة التجارة  المملكة فيوزارة الطاقة  بينعلى مذكرة تفاهم  الموافقة -8

 مجال الطاقة.في  سنغافورةجمهورية 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ29/07/1443( وتاريخ 68مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ28/07/1443وتاريخ  (396)رقم مجلس الوزراء قرار 

  (13) ( الصفحة4925هـ العدد )08/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=L3sRQHmGD56%2F5n4uufOaEw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11262
https://uqn.gov.sa/?p=11259
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11282
https://uqn.gov.sa/?p=11280
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11289
https://uqn.gov.sa/?p=11287
https://uqn.gov.sa/?p=11322
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 هـ08/08/1443

 الشؤونرة ووزا المملكة السياحة في  وزارة بين السياحة مجال فيعلى مذكرة تفاهم  الموافقة -9

 الشمالية. وإيرلندا المتحدة لبريطانيا العظمىعالم والرياضة في المملكة الرقمية والثقافة واإل

 الديوان الملكي اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 هـ29/07/1443( وتاريخ 69مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ28/07/1443 وتاريخ (397)رقم مجلس الوزراء قرار 

 (14) ( الصفحة4925هـ العدد )08/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/08/1443

 .لسعوديا المركزيعلى تعديل نظام البنك  الموافقة -10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ28/07/1443وتاريخ  (412)قم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ04/08/1443( وتاريخ 8764ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (15) ( الصفحة4925هـ العدد )08/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ15/08/1443

مكة )حدود مدينتي  نطاق داخل السياحي اإليواء مرافق لجميع ضاعتكييف األو تمديد فترة -11

 .)المنورة والمدينة، المكرمة

 وزارة السياحة جهة اإلصدار

 هـ30/07/1443وتاريخ  (5468)قـرار وزير السياحة رقم  أداة االعتماد

 (23) ( الصفحة4926هـ العدد )15/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ15/08/1443

 .الموافقة على نماذج قرارات الترسية -12

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ15/06/1443( وتاريخ 1186قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (24) ( الصفحة4926هـ العدد )15/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=11297
https://uqn.gov.sa/?p=11295
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11306
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11492
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://uqn.gov.sa/?p=11495
https://uqn.gov.sa/?p=11544
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 هـ22/08/1443

 .م )سوالس(1974تعديل الالئحة التنفيذية للمعاهد الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام  -13

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ08/06/1443( وتاريخ 192/43/1قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ) أداة االعتماد

 (12) ( الصفحة4927هـ  العدد )22/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/08/1443

 .اعتماد تحديث الالئحة الفنية لمراكز صيانة وإصالح المركبات -14

 والمقاييس والجودةمواصفات الهيئة السعودية لل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 (076) رقم معالي محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس اإلدارةقرار 

 هـ29/07/1443وتاريخ 

 (31)( الصفحة4927هـ  العدد )22/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=11725
https://uqn.gov.sa/?p=11735
https://uqn.gov.sa/?p=11756
https://uqn.gov.sa/?p=11756
https://uqn.gov.sa/?p=11735
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 
 

 

 

 

 

 هـ08/08/1443

 .اعتماد الئحة اإلبالغ عن مخالفات نظام السوق المالية-1

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 2021-135-2قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )

 هـ09/05/1443

 (35) ( الصفحة4925)هـ العدد 08/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/08/1443 تاريخ النفاذ

 هـ15/08/1443

 .تعديل الالئحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه -2

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ9/7/1443( وتاريخ 1436قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد

 (22) ( الصفحة4926هـ العدد )15/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ15/08/1443 تاريخ النفاذ

 هـ17/08/1443

 .نظام االنضباط الوظيفي -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ08/02/1443( وتاريخ 18مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1443 /01/ 30( وتاريخ 85رقم ) مجلس الوزراء قرار

 (4صفحة)ال( 4901عدد)ه  ال17/02/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ـه17/08/1443 تاريخ النفاذ

 هـ22/08/1443

 .اعتماد الئحة الشهادات التأهيلية البحرية -4

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ08/06/1443( وتاريخ 200/43/1العامة للنقل رقم )قرار رئيس الهيئة  أداة االعتماد

 (13) صفحةال( 4927عدد)ال هـ 22/08/1443 نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ22/08/1443 تاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11322
https://uqn.gov.sa/?p=11483
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://uqn.gov.sa/?p=11544
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nnYIvwF7Rx5FTNa8qDmrZg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=7813
https://uqn.gov.sa/?p=11727
https://uqn.gov.sa/?p=11735
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 هـ22/08/1443

 .المعدلة المالية األوراق منازعات في الفصلإجراءات  الئحةاعتماد  -5

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 2022-15-1قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )

 هـ01/07/1443

 (5)( الصفحة4927هـ  العدد )22/08/1443القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

 هـ22/08/1443 تاريخ النفاذ

 هـ22/08/1443

 .الموافقة على الئحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف اإلصالح -6

 منظم المياه جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
وتاريخ  ( 274980/101167/1443)قرار اللجنة التوجيهية رقم 

 هـ12/08/1443

 (34) ( الصفحة4927هـ العدد )22/08/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ22/08/1443 تاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/?p=11720
https://uqn.gov.sa/?p=11720
https://uqn.gov.sa/?p=11735
https://www.uqn.gov.sa/?p=11754
https://www.uqn.gov.sa/?p=11754
https://uqn.gov.sa/?p=11735
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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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