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

يســـــعى مربز البحوه للنهو  ب ي ما يلدم المظلة العدلية، ويســـــاهم في تيويرها، وقيامها بمهامها  
ب فاءة وجودة، ومن ذلك ما ســــــاهم به المربز في هشا المشــــــرولش التقرير الشــــــهري ألهم مســــــتجدات األنظمة 

نظمة واللوائح واألوامر واللوائح والقرارات والتعاميمش الشي يهتم بجمع وترتيب ومتابعة ألهم مســــــــتجدات األ
 والقرارات والتعاميم.

اب العدل، والمحامين، والمهتمين ب هم  وذلك حرصــام من المربز على تزويد أصــحاب الف ــيلة الق ــاة، وبتل
د  في الســــــــــاحــة التنظيميــة من األنظمــة واللوائح واألوامر والقرارات والتعــاميم، وتســــــــهيــي الرجول لهــا  مــا يجــف

 واالستفادة منها.

ارت ز هـــشا التقرير على المصـــــــــــادر الورنيـــةط وهي: المربز الورني للوثـــائ  والمحفو ـــات، ووبـــالـــة األنبـــاء وقـــد 
 السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.

 وت من التقرير ستة أقسام، وهي:

:  األنظمة واالتفاقيات. أوالم

:  اللوائح والتنظيمات. ثانيام

:  والتعليمات.األوامر  ثالثام

:  تعاميم وزارة العدل. رابعام

:  ما نشر في جريدة أم القرى. خامسام

:  األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ. سادسام

 ويتيلع مربز البحوه من هشا التقرير أن يحق  الهدف المنشود من هشا المشرول.

، RC@moj.gov.saويسعد مربز البحوه استقبال مالحظات م ومقترحات م حول هشه المشرول على البريد  
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

           

 

 

 

 مدير عام مربز البحوه

 د. بشار بن عمر المفدى

 

 

 

mailto:RC@moj.gov.sa
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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 رم ان شوال
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 هـ1/10/1443

 تعديي نظام إيرادات الدولة.   -1

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1/10/1443( وتاريخ 93رقم )م/ مرسوم مل ي

  هـ1443 /4/4( وتاريخ 198قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 تعميم وزارة العدل
 هـ9/10/1443( وتاريخ 8809ت//13رقم ) تعميم إداري

https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx 

 (9( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 هـ16/10/1443

 .هـ1440اإلقامة المميزة لعام ظام المادة األولى من ن تعديي -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ16/10/1443( وتاريخ 555قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 هـ18/10/1443

 ح ومتي الممل ة وسلينة عمان.مشبرة تفاهم في مجال التقييس بين  -3

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ18/10/1443( وتاريخ 95مرسوم مل ي رقم )م/

 هـ16/10/1443( وتاريخ 549قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4( الصفحة )4934هـ العدد )26/10/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ18/10/1443

 اتفاقية عامة للتعاون بين ح ومتي الممل ة وجمهورية جنوب السودان. -4

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ18/10/1443( وتاريخ 94مرسوم مل ي رقم )م/

 هـ16/10/1443( وتاريخ 548قرار مجلس الوزراء رقم )

 (5( الصفحة )4934هـ العدد )26/10/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=CxodAi5fnnl%2FlzfcZsq7%2FQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13143
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1iG32Iva4ji7COQTvE7vjw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13614
https://uqn.gov.sa/?p=13615
https://uqn.gov.sa/?p=13645
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=JV3qcXGvWInSWnK4Tb8j7Q%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13627
https://uqn.gov.sa/?p=13645
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 هـ16/10/1443

 هـ.1443ربز اإلقامة المميزة لعام تنظيم م -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ16/10/1443( وتاريخ 555قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ce1EXDKI6rRo2BXWn7ISVg%3D%3D
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 هـ4/10/1443

 إنشاء هيئة لتيوير اليائف.  -1

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 هـ4/10/1443( وتاريخ 566أمر مل ي رقم )أ/ أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ9/10/1443( وتاريخ 8811ت//13تعميم إداري رقم )

https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx 

 (9( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى النشرحالة 

 هـ4/10/1443

 إنشاء هيئة لتيوير األحساء.  -2

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 هـ4/10/1443( وتاريخ 567أمر مل ي رقم )أ/ أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ9/10/1443( وتاريخ 8810ت//13تعميم إداري رقم )

https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx 

 (9( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى النشرحالة 

 هـ16/10/1443

 اعتماد منصة وزارة اللارجية للت شيرات لت ون المنصة الورنية الموحدة للت شيرات. -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ16/10/1443وتاريخ  (559قرار مجلس الوزراء رقم )  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ25/10/1443( وتاريخ 8820ت//13تعميم إداري رقم )

https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx 

 (7( الصفحة )4934هـ العدد )26/10/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ18/10/1443

تيبي  اإلجراءات النظامية المقررة في ش ن تحصيي غرامات الملالفات المرورية على  -4

 فيروس بورونا.تحصيي غرامات ملالفات اإلجراءات االحترازية لمواجهة 

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 هـ18/10/1443( وتاريخ 97مرسوم مل ي رقم )م/ أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=OHFHDsPe0r3ncZ8oDJqokQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=qdopE7QXJN40xQlWvKJzJw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ww9roMxRigMHaRbf0FNoaA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ww9roMxRigMHaRbf0FNoaA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13645
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=koh19%2Bg2aAq%2FDcGQQUkplg%3D%3D
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 هـ18/10/1443

لجان تقدير العقارات المنزوعة  آلية تحديد م افآت المقيمين المعتمدين المشاربين في -5

 هـ.1443مل يتها للمصلحة العامة لعام 

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ18/10/1443( وتاريخ 1753قرار وزير المالية ) أداة االعتماد

 هـ23/10/1443

قيام الديوان العام للمحاسبة بالتنسي  مع وزارة المالية بإعداد دليي ترميز وتصنيف موحد  -6

 ألصناف الملزون في الجهات الح ومية.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/10/1443( وتاريخ 576مجلس الوزراء رقم )قرار  أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AXqXKyU3VruuUlE62drlWw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=7P4B0fBHVgmmJ1auzXtCmw%3D%3D
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  * الروابط تعمي على شب ة الوزارة فقط.

 هـ8/10/1443

 .إنشاء مح مة تجارية بمدينة بريدة بمنيقة القصيم  -1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ8/10/1443( وتاريخ 8805ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد  

 https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx رابط التعميم

 هـ8/10/1443

 .هـ15/2/1443في  10030حوبمة أدوار اللجان المنصوص عليها في األمر المل ي رقم  -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ8/10/1443( وتاريخ 8806ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد  

 https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx رابط التعميم

 هـ8/10/1443

في حال شغور و يفة الع و محدد المرتبة في المجالس أو اللجان الح ومية، في لف  -3

  الوزير أو رئيس الجهة المعنية من يراه من منسوبي الوزارة أو الجهة،

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ8/10/1443( وتاريخ 7880ت//13إداري رقم )تعميم  أداة االعتماد  

 https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx رابط التعميم

 

 هـ8/10/1443

 ( إلى الجدول الثاني للمؤثرات العقلية.Gabapentinإدراج مستح ر الجابابنتين ) -4

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ8/10/1443 ( وتاريخ8088ت//13)تعميم إداري رقم  أداة االعتماد  

 https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx رابط التعميم
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 هـ15/10/1443

اللوائح التنظيمية الرئيسية للمنيقة اللاصة اللوجستية المت املة في ميار الملك خالد  -5

 .الدولي

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ51/10/1443( وتاريخ 6188ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد  

 https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx رابط التعميم

 هـ21/10/1443

نقي االرتباط اإلداري لمربز )اليتمة( فئة )أ( المرتبية حاليام بمحافظة وادي القرل إلى إمارة   -6

 منيقة المدينة المنورة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ18/10/1443( وتاريخ 7188ت//13رقم )إداري تعميم  أداة االعتماد  

 https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx رابط التعميم

 

 هـ21/10/1443

 آلية التعامي مع األر  التي بني عليها مسجد وليس لها صك تملك ثابت.   -7

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ21/10/1443( وتاريخ 8188ت//13ي رقم )ق ائتعميم  أداة االعتماد  

 https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx رابط التعميم
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 ونشرت في شهر التقرير.* يت من هشا القسم الوثائ  الصادرة قبي شهر التقرير، 

 هـ12/10/1443

 تحديد آلية الت ليف في حال شغور الو يفة في المجالس أو اللجان الح ومية.  -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/9/1443( وتاريخ 538)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 (10)( الصفحة 4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ12/10/1443

 هـ.1428( من نظام المرور لعام 75من المادة ) ( 3و  2فقرتين ) تعديي ال -2

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ14/9/1443 ( وتاريخ86رقم )م/ مرسوم مل ي

 هـ4/9/1443( وتاريخ 505قرار مجلس الوزراء رقم )

 (10( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ12/10/1443

 نظام التسجيي العيني للعقار. -3

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/9/1443( وتاريخ 91مرسوم مل ي رقم )م/

 هـ18/9/1443( وتاريخ 537مجلس الوزراء رقم ) قرار

 تعميم وزارة العدل
 هـ8/10/1443( وتاريخ 8803ت//13رقم ) ق ائيتعميم 

https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx 

 (11( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ12/10/1443

 تعديي تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية.   -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/9/1443( وتاريخ 539قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ8/10/1443( وتاريخ 8804ت//13)تعميم إداري رقم 

https://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx 

  (14( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/?p=13151
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tIzmgQ4opdCXNiR6RbBphA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=12910
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ub7EVo8TRyUgxiDT2t%2FWYg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13153
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YtECZxuQazfk7ice0orxcg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13210
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 هـ12/10/1443

 مشبرة تفاهم بين ح ومتي الممل ة وسلينة ُعمان للتعاون في المجاالت التجارية. -5

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/9/1443( وتاريخ 89مرسوم مل ي رقم )م/

 هـ18/9/1443( وتاريخ 532قرار مجلس الوزراء رقم )

 (15( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ12/10/1443

اتفاقية بين ح ومتي الممل ة وأذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائي   -6

 الجمربية.

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/9/1443( وتاريخ 90مرسوم مل ي رقم )م/

 هـ18/9/1443( وتاريخ 533قرار مجلس الوزراء رقم )

 (16( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ12/10/1443

 مشبرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في الممل ة والجمهورية الفرنسية.   -7

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ19/9/1443( وتاريخ 88مرسوم مل ي رقم )م/

 هـ18/9/1443( وتاريخ 529قرار مجلس الوزراء )

 (18( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ12/10/1443

 هـ.1443لعام  المعدلة تملك العقاراتقواعد وآلية عمي لجان النظر في رلبات   -8

 رات الدولةعقاالهيئة العامة ل جهة اإلصدار

 هـ18/9/1443( وتاريخ 758وزير المالية رقم ) قرار أداة االعتماد

 (20( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=13166
https://uqn.gov.sa/?p=13164
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://uqn.gov.sa/?p=13176
https://uqn.gov.sa/?p=13174
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://uqn.gov.sa/?p=13186
https://uqn.gov.sa/?p=13184
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ruXPXv89gsY6EgJndJQ0ZA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13210
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 هـ12/10/1443

 الالئحة التنفيشية لنظام التبرل باألع اء البشرية. -9

 المجلس الصحي السعودي جهة اإلصدار

 هـ21/2/1443( وتاريخ 29425 -4وزير الصحة رقم )ر قرا أداة االعتماد

 (23( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ19/10/1443

 القواعد المنظمة للدمات المحاسبة. -10

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 4/1قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم )

 هـ1443 /2/9وتاريخ 

 (6( الصفحة )4933هـ العدد )19/10/1443جريدة أم القرى نشر في حالة النشر

 هـ19/10/1443

 اللوائح الفنية المعتمدة في اجتمال مجلس إدارة الهيئة.  -11

 هيئة المواصفات السعودية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
وتاريخ ( 184رقم )مجلس هيئة المواصفات السعودية قرار 

 هـ28/8/1443

 (7) ( الصفحة4933هـ العدد )19/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ26/10/1443

 تعديي الالئحة التنفيشية لنظام المؤسسات الصحية اللاصة.  -12

 وزارة الصحة جهة اإلصدار

 هـ13/9/1443( وتاريخ 101-43-02 -0092قرار وزير الصحة رقم ) أداة االعتماد

 (8( الصفحة )4934هـ العدد )26/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=13206
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://uqn.gov.sa/?p=13377
https://uqn.gov.sa/?p=13377
https://uqn.gov.sa/?p=13383
https://uqn.gov.sa/?p=13381
https://uqn.gov.sa/?p=13381
https://uqn.gov.sa/?p=13383
https://www.uqn.gov.sa/?p=13641
https://uqn.gov.sa/?p=13645
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 :    التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسام

 

 

 

  

 هـ7/10/1443

 .الالئحة التنفيشية إلدارة السالمة وتشغيي السفن -1

 الهيئة العامة للنقي جهة اإلصدار

 هـ5/6/1443( وتاريخ 188/43/1قرار رئيس الهيئة العامة للنقي رقم ) أداة االعتماد

 (12( الصفحة )4929هـ العدد )7/9/14432نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر

 هـ7/10/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ12/10/1443

 هـ.1443لعام قواعد وآلية عمي لجان النظر في رلبات تملك العقارات  -2

 ت الدولةرااعقالهيئة العامة ل جهة اإلصدار

 هـ18/9/1443( وتاريخ 758وزير المالية رقم ) قرار أداة االعتماد

 (20الصفحة )( 4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ12/10/1443 تاريخ النفاذ

 هـ12/10/1443

 الالئحة التنفيشية لنظام التبرل باألع اء البشرية. -3

 المجلس الصحي السعودي جهة اإلصدار

   هـ21/2/1443( وتاريخ 29425 -4وزير الصحة رقم )ر قرا أداة االعتماد

 (23( الصفحة )4932هـ العدد )12/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 هـ12/10/1443 تاريخ النفاذ

 هـ13/10/1443

 .هـ1443لعام  تنظيم حوبمة إجراءات منع التصدير وتقييده -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ1/6/1443( وتاريخ 296قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (4( الصفحة )4917العدد ) 11/6/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 ـه13/10/1443 تاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/?p=12346
https://uqn.gov.sa/?p=12374
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ruXPXv89gsY6EgJndJQ0ZA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://uqn.gov.sa/?p=13206
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9zDTLNYDzcOID%2FdyDPeSag%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10137
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 هـ16/10/1443

 هـ 1443تنظيم مربز اإلقامة المميزة لعام  -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ16/10/1443( وتاريخ 555قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 ـه16/10/1443 تاريخ النفاذ 

 هـ26/10/1443

 تعديي الالئحة التنفيشية لنظام المؤسسات الصحية اللاصة. -6

 وزارة الصحة جهة اإلصدار

 هـ13/9/1443( وتاريخ 101-43-02 -0092قرار وزير الصحة رقم ) أداة االعتماد

 (8( الصفحة )4934هـ العدد )26/10/1443نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 ـه26/10/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ce1EXDKI6rRo2BXWn7ISVg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=13641
https://uqn.gov.sa/?p=13645
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 اإلصدارات السابقة

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sjp.moj.gov.sa/MonthlyReport
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 وزارة العدل، مربز البحوه
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