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الحمد لله رب العالمين والصاة والســـام على أشـــرف األنبياء والمرســـلين، 
وبعد:

 يســـعى مركـــز البحـــوث للنهـــوض بكل ما يخـــدم المظلـــة العدلية، ويســـاهم في 
تطويرهـــا، وقيامهـــا بمهامهـــا بكفـــاءة وجـــودة، ومن ذلك ما ســـاهم بـــه المركز في 
هـــذا المشـــروع” التقريـــر الشـــهري ألهـــم مســـتجدات األنظمـــة واللوائـــح والقـــرارات 
والتعاميـــم” الذي يهتم بجمـــع وترتيب ومتابعة ألهم مســـتجدات األنظمة واللوائح 

واألوامـــر والقـــرارات والتعاميم.

وذلـــك حرصـــًا مـــن المركز علـــى تزويـــد أصحـــاب الفضيلة القضـــاة، وكّتـــاب العدل، 
والمحاميـــن، والمهتمين بأهم ما يِجدُّ في الســـاحة التنظيمية مـــن األنظمة واللوائح 

واألوامـــر والقـــرارات والتعاميم، وتســـهيل الرجوع لها واالســـتفادة منها.

وقـــد ارتكـــز هـــذا التقرير على المصـــادر الوطنيـــة؛ وهـــي: المركز الوطنـــي للوثائق 
والمحفوظـــات، ووكالـــة األنبـــاء الســـعودية، وجريـــدة أم القـــرى، والتعاميـــم الصادرة 

مـــن وزارة العدل.

وتضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

أواًل: األنظمة واالتفاقيات.

ثانيًا: اللوائح والتنظيمات.

ثالثًا: األوامر والتعليمات.

رابعًا: تعاميم وزارة العدل.

خامسًا: ما نشر في جريدة أم القرى.

سادسًا: األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ.

ويتطلـــع مركـــز البحـــوث مـــن هـــذا التقريـــر أن يحقـــق الهـــدف المنشـــود مـــن هذا 
المشروع.

وفـــي الختام، أشـــكر معالـــي الوزير ومعالي نائـــب الوزير على دعمهمـــا المتواصل 
لمركـــز البحـــوث وإلنجـــاح هذا المشـــروع، كما أشـــكر فضيلة الدكتور أحمـــد بن محمد 
الجوير مســـاعد مدير مركز البحوث على الجهود التي بذلها في إدارة هذا المشـــروع، 
وال أنســـى شـــكر فريق العمل المميز الذين عملوا بجد وإتقان إلتمام هذا المشـــروع 

علـــى أكمل وجه.

ويســـعد مركـــز البحوث اســـتقبال مالحظاتكـــم ومقترحاتكم حول هذه المشـــروع 
علـــى البريـــد  RC@moj.gov.sa، وصلـــى اللـــه وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آله 

أجمعين. وصحبـــه 

مدير عام مركز البحوث

د. بشار بن عمر المفدى
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تقرير الشهر الحالي

مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة

إحصائية التقرير
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األنظمة واالتفاقيات
أواًل:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم6

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/1( وتاريخ 1444/1/5ه

قرار مجلس الوزراء رقم )1( وتاريخ 1444/1/4ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )3(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/2( وتاريخ 1444/1/5ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )2( وتاريخ 1444/1/4ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )4(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/3( وتاريخ 1444/1/5ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )3( وتاريخ 1444/1/4ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )5(حالة النشر

األنظمة واالتفاقيات

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال 
رخص القيادة بين حكومتي المملكة وألبانيا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية المملكة 
وكينيا في شأن المشاورات السياسية

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة 
ووزارة الرقمنة والثقافة واإلعام والرياضة في بريطانيا

1444/1/5هـ

1444/1/5هـ

1444/1/5هـ

01

02

03

https://uqn.gov.sa/?p=16577
https://uqn.gov.sa/?p=16577
https://uqn.gov.sa/?p=16575
https://uqn.gov.sa/?p=16575
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16587
https://uqn.gov.sa/?p=16587
https://uqn.gov.sa/?p=16585
https://uqn.gov.sa/?p=16585
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16598
https://uqn.gov.sa/?p=16598
https://uqn.gov.sa/?p=16595
https://uqn.gov.sa/?p=16595
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
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الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/4( وتاريخ 1444/1/5ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )5( وتاريخ 1444/1/4ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )7(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/6( وتاريخ 1444/1/5ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )7( وتاريخ 1444/1/4ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )8(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/5( وتاريخ 1444/1/5ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )6( وتاريخ 1444/1/4ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )14(حالة النشر

األنظمة واالتفاقيات

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسلطنة 
ُعمان في مجال األمن الغذائي والمائي

الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة والعمالة 
المنزلية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في 

المملكة ووزارة العمل في تايلند 

انضمام المملكة إلى االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة 
الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم

1444/1/5هـ

1444/1/5هـ

1444/1/5هـ

04

05

06

https://uqn.gov.sa/?p=16613
https://uqn.gov.sa/?p=16613
https://uqn.gov.sa/?p=16610
https://uqn.gov.sa/?p=16610
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16623
https://uqn.gov.sa/?p=16623
https://uqn.gov.sa/?p=16621
https://uqn.gov.sa/?p=16621
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16647
https://uqn.gov.sa/?p=16647
https://uqn.gov.sa/?p=16644
https://uqn.gov.sa/?p=16644
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
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الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/7( وتاريخ 1444/1/12ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )25( وتاريخ 1444/1/11ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/21هـ العدد )4944( الصفحة )5(حالة النشر

األنظمة واالتفاقيات

الموافقة على مذكرة تفاهم في المجاالت الزراعية بين 
وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في 

العراق 

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بالمملكة ووزارة العمل والحماية 

االجتماعية للسكان بأذربيجان 

1444/1/12هـ

07

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/8( وتاريخ 1444/1/12ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )26( وتاريخ 1444/1/11ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/21هـ العدد )4944( الصفحة )6(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/10( وتاريخ 1444/1/12ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )28( وتاريخ 1444/1/11ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/21هـ العدد )4944( الصفحة )8(حالة النشر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لإلحصاء في 
المملكة ومكتب اإلحصاءات الوطني البريطاني 

1444/1/12هـ

1444/1/12هـ

08

09

https://uqn.gov.sa/?p=17002
https://uqn.gov.sa/?p=17002
https://uqn.gov.sa/?p=17001
https://uqn.gov.sa/?p=17001
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17012
https://uqn.gov.sa/?p=17012
https://uqn.gov.sa/?p=17010
https://uqn.gov.sa/?p=17010
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17024
https://uqn.gov.sa/?p=17024
https://uqn.gov.sa/?p=17022
https://uqn.gov.sa/?p=17022
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17049
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األنظمة واالتفاقيات

الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي النقل 
السككي ومستقبل النقل واالبتكار بين وزارتي النقل 

والخدمات اللوجستية بالمملكة والتحول البيئي بفرنسا 

1444/1/12هـ

10

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/9( وتاريخ 1444/1/12ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )27( وتاريخ 1444/1/11ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/21هـ العدد )4944( الصفحة )9(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/13( وتاريخ 1444/1/19ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )49( وتاريخ 1444/1/18ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/28هـ العدد )4945( الصفحة )4(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/14( وتاريخ 1444/1/19ه

قرار  مجلس الوزراء رقم )52( وتاريخ 1444/1/18ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/28هـ العدد )4945( الصفحة )6(حالة النشر

الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة والعمالة 
المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي 

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة 
ووزارة العدل بجمهورية الجزائر 

1444/1/19هـ

1444/1/19هـ

11

12

https://uqn.gov.sa/?p=17034
https://uqn.gov.sa/?p=17034
https://uqn.gov.sa/?p=17032
https://uqn.gov.sa/?p=17032
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17120
https://uqn.gov.sa/?p=17120
https://uqn.gov.sa/?p=17118
https://uqn.gov.sa/?p=17118
https://uqn.gov.sa/?p=17170
https://uqn.gov.sa/?p=17170
https://uqn.gov.sa/?p=17135
https://uqn.gov.sa/?p=17135
https://uqn.gov.sa/?p=17133
https://uqn.gov.sa/?p=17133
https://uqn.gov.sa/?p=17170
https://uqn.gov.sa/?p=17170


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم10

األنظمة واالتفاقيات

الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات 
والمتعاقدين 

الموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام الائحة الخاصة 
بمعالجة عدم اإلفصاح عن المعلومات لألغراض الضريبية

1444/1/18هـ

1444/1/20هـ

13

14

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )59( وتاريخ 1444/1/18هأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/28هـ العدد )4945( الصفحة )7(حالة النشر

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )131( وتاريخ 1444/1/20هأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/28هـ العدد )4945( الصفحة )8(حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=17143
https://uqn.gov.sa/?p=17143
https://uqn.gov.sa/?p=17170
https://uqn.gov.sa/?p=17170
https://uqn.gov.sa/?p=17147
https://uqn.gov.sa/?p=17147
https://uqn.gov.sa/?p=17170
https://uqn.gov.sa/?p=17170
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اللوائح والتنظيمات
ثانًيا:
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مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار  مجلس الوزراء رقم )17( وتاريخ 1444/1/4هأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8863( وتاريخ 1444/1/11هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )6(حالة النشر

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار  مجلس الوزراء رقم )31( وتاريخ 1444/1/11هأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8868( وتاريخ 1444/1/17هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/21هـ العدد )4944( الصفحة )7(حالة النشر

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار  مجلس الوزراء رقم )10( وتاريخ 1444/1/4هأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8861( وتاريخ1444/1/11هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )10(حالة النشر

اللوائح والتنظيمات

تعديل المادة )الرابعة( من تنظيم الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية

الموافقة على الترتيبات التنظيمية ألكاديمية مهد الرياضية

1444/1/4هـ

1444/1/11هـ

1444/1/4هـ

01

03

02

تعديل المادة )الثالثة( من قواعد تنظيم لوحات الدعاية 
واإلعان لعام 1412هـ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fO1jrGi4oUkhwhgivSedhg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fO1jrGi4oUkhwhgivSedhg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FBoJ6nECVtqFSbjjb80xXQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FBoJ6nECVtqFSbjjb80xXQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ZDSAGeZL7iqaNe19V4N0pw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ZDSAGeZL7iqaNe19V4N0pw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
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اللوائح والتنظيمات

استثناء رئيس هيئة األركان العامة من األحكام النظامية ذات 
الصلة باألقدمية واألسبقية بالقيادة

الموافقة على تعديات الائحة التنفيذية لضريبة التصرفات 
العقارية

1444/1/12هـ

1444/1/21هـ

1444/1/25هـ

1444/1/11هـ

04

06

07

05

الديوان الملكيجهة اإلصدار

مرسوم ملكي رقم )م/12( وتاريخ 1444/1/12ه أداة التعميم

وزارة البيئة والمياه والزراعةجهة اإلصدار

قرار وزاري رقم )22296/1( وتاريخ 1444/1/21هـأداة التعميم

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )78( وتاريخ 1444/1/25هأداة التعميم

هيئة الزكاة والضريبة والدخلجهة اإلصدار

قرار إداري رقم )2569( وتاريخ 1444/1/11هـأداة التعميم

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/21هـ العدد )4944( الصفحة )11(حالة النشر

الائحة التنفيذية لنظام األرصاد لعام 1444هـ

إضافة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية لجنة 
التموين الوزارية

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HJwfLWWrLruS3swYLB06pw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HJwfLWWrLruS3swYLB06pw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6cEjauVSE5PBf%2BOSUBXEuw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6cEjauVSE5PBf%2BOSUBXEuw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SYg%2FyIM6hZTRSC04VVCHMA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SYg%2FyIM6hZTRSC04VVCHMA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=CPpnGFcI2YveIPCJHBx7ww%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=CPpnGFcI2YveIPCJHBx7ww%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17049
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اللوائح والتنظيمات

1444/1/25هـ

1444/1/26هـ

08

09

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )79( وتاريخ 1444/1/25هأداة التعميم

الديوان الملكيجهة اإلصدار

مرسوم ملكي رقم )م/18( وتاريخ 1444/1/26هأداة التعميم

نظام السياحة لعام 1444هـ

إضافة فقرة برقم )20( إلى المادة )2( من تنظيم وزارة 
السياحة لعام 1442هـ وعدة توجيهات

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1xhi%2Bq3lBaTKZXI6AbXV%2Fw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1xhi%2Bq3lBaTKZXI6AbXV%2Fw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=920wZpuuU19E3vZLSIoVzg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=920wZpuuU19E3vZLSIoVzg%3D%3D
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األوامر والتعليمات
ثالًثا:
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األوامر والتعليمات

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )14( وتاريخ 1444/1/4هأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8864( وتاريخ 1444/1/11هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )12(حالة النشر

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )13( وتاريخ 1444/1/4هأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8862( وتاريخ 1444/1/11هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/14هـ العدد )4943( الصفحة )15(حالة النشر

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

أمر سامي رقم )3302( وتاريخ 1444/1/13هأداة االعتماد

1444/1/4هـ

1444/1/4هـ

1444/1/13هـ

01

02

03

إنشاء هيئة عامة باسم الهيئة العامة للطرق

إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية لتسويق االستثمار

الضوابط الخاصة بنشر المطبوعات أو البحوث العلمية أو 
الفتاوى أو الدراسات أو نحوها بأي وسيلة كانت

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fepTJMQsl%2F2SOaejc8jAvA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fepTJMQsl%2F2SOaejc8jAvA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16649
https://uqn.gov.sa/?p=16649
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://uqn.gov.sa/?p=16657
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=twcf9U%2BGukjB%2FGBF783Zwg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=twcf9U%2BGukjB%2FGBF783Zwg%3D%3D
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األوامر والتعليمات

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

توجيه سامي رقم )5812( وتاريخ 1444/1/23هأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8869( وتاريخ 1444/1/27هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

1444/1/23هـ

04

تعليمات وتوجيهات بشأن اعتماد الترقيم الموحد 
للجهات الحكومية

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=QLDQAz1%2B3xKa4mL3B9sPUA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=QLDQAz1%2B3xKa4mL3B9sPUA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
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تعاميم وزارة العدل
رابًعا:
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الائحة التنفيذية للعمل التطوعي

* الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

تنظيم الهيئة العليا لألمن الصناعي

مواقع المجمعات التعدينية، والرخص التعدينية الصادرة 
ومشاريعها، والمناطق المتمعدنة الواعدة واألحزمة 

المتمعدنة القائمة حاليًا

1444/1/4هـ

1444/1/5هـ

1444/1/5هـ

01

02

03

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8855( وتاريخ1444/1/4هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8858( وتاريخ 1444/1/5هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8860( وتاريخ 1444/1/5هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

تعاميم وزارة العدل

1444/1/27هـالائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة األجنبية

04

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13/ت/8870( وتاريخ 1444/1/27هـأداة االعتماد

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Indexرابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
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مانشر في جريدة أم القرى
خامًسا:
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مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )707( وتاريخ 12/27/ 1443هأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 7/ 1444/1هـ العدد )4942( الصفحة )5(حالة النشر

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار  مجلس الوزراء رقم )703( وتاريخ 1443/12/27هأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8859( وتاريخ 1444/1/5هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )7(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/136( وتاريخ 1443/12/28ه

قرار مجلس الوزراء رقم )710( وتاريخ 1443/12/27ه

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8857( وتاريخ1444/1/5هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )9(حالة النشر

1444/1/7هـ

1444/1/7هـ

1444/1/7هـ

01

02

03

مانشر في جريدة أم القرى

الموافقة على تنظيم الهيئة العليا لألمن الصناعي

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب االستراتيجي 
لتطوير منطقة الباحة

الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار

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

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8nOkPa70uVelhXFbOWufkw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8nOkPa70uVelhXFbOWufkw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16323
https://uqn.gov.sa/?p=16323
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kW3wxSeepEpMdmLe1PdazA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kW3wxSeepEpMdmLe1PdazA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=16332
https://uqn.gov.sa/?p=16332
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
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مانشر في جريدة أم القرى

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )705( وتاريخ 1443/12/27هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13/ت/8856( وتاريخ 1444/1/5هـ

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )11(حالة النشر

1444/1/7هـ

04

نقل اإلشراف على قطاع البريد من وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/135( وتاريخ 1443/12/28ه

قرار مجلس الوزراء رقم )701( وتاريخ 1443/12/27ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )12(حالة النشر

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/134( وتاريخ 1443/12/28ه

قرار مجلس الوزراء رقم )700( وتاريخ 1443/12/27ه

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )14(حالة النشر

1444/1/7هـ

1444/1/7هـ

05

06

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والعراق 
في مجال النقل البحري

الموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد االتفاقية المبرمة 
بين المملكة وأمريكا بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية

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

https://uqn.gov.sa/?p=16341
https://uqn.gov.sa/?p=16341
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16345
https://uqn.gov.sa/?p=16345
https://uqn.gov.sa/?p=16343
https://uqn.gov.sa/?p=16343
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16355
https://uqn.gov.sa/?p=16355
https://uqn.gov.sa/?p=16352
https://uqn.gov.sa/?p=16352
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم23

مانشر في جريدة أم القرى

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

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )1828( وتاريخ 1443/11/24هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )16(حالة النشر

وزارة الداخليةجهة اإلصدار

قرار وزير الداخلية رقم )18243( وتاريخ 1443/12/5هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )16(حالة النشر

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )1877( وتاريخ 1443/12/24هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )17(حالة النشر

1444/1/7هـ

1444/1/7هـ

1444/1/7هـ

07

08

09

تعديل بند في نموذج عقد تقنية المعلومات 
وإضافة فقرة جديدة

تعديل المادة )23( من الائحة التنفيذية لنظام المرور

اعتماد قواعد المشاركة في الدخل

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rSKX9F6aMHoYdQ6FqRe6hg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rSKX9F6aMHoYdQ6FqRe6hg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1pJXbVrTLDlaF9gT0pDPcA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1pJXbVrTLDlaF9gT0pDPcA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16365
https://uqn.gov.sa/?p=16365
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
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مانشر في جريدة أم القرى

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

الهيئة السعودية للملكية الفكريةجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )2022/21/03( وتاريخ أداة االعتماد
1443/11/17هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )20(حالة النشر

وزارة النقل والخدمات اللوجستية  جهة اإلصدار

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم )1799( وتاريخ 1443/9/11هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/21هـ العدد )4944( الصفحة )13(حالة النشر

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةجهة اإلصدار

قرار محافظ الهيئة رقم )125( وتاريخ 1443/12/4هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/28هـ العدد )4945( الصفحة )10(حالة النشر

1444/1/7هـ

1444/1/21هـ

1444/1/28هـ

10

11

12

الموافقة على تعديل الائحة التنفيذية 
لنظام حماية حقوق المؤلف

تعديل الائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن 
وتأجير الشاحنات على الطرق البرية

اعتماد تحديث )53( مواصفة قياسية سعودية

https://uqn.gov.sa/?p=16372
https://uqn.gov.sa/?p=16372
https://uqn.gov.sa/?p=16372
https://uqn.gov.sa/?p=16372
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16573
https://uqn.gov.sa/?p=16573
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17049
https://uqn.gov.sa/?p=17153
https://uqn.gov.sa/?p=17153
https://uqn.gov.sa/?p=17170
https://uqn.gov.sa/?p=17170
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األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ
سادًسا:
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )707( وتاريخ 1443/12/27هأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 7/ 1443/1هـ العدد )4942( الصفحة )5(حالة النشر

1444/1/7هتاريخ النفاذ

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )1828( وتاريخ 1443/11/24هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )16(حالة النشر

1444/1/7هتاريخ النفاذ

1444/1/7هـ

1444/1/7هـ

01

02

تنظيم الهيئة العليا لألمن الصناعي

تعديل بند في نموذج عقد تقنية المعلومات وإضافة فقرة 
جديدة

وزارة الداخليةجهة اإلصدار

قرار وزير الداخلية رقم )18243( وتاريخ 1443/12/5هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )16(حالة النشر

1444/1/7هتاريخ النفاذ

1444/1/7هـ

03

تعديل المادة )23( من الائحة التنفيذية لنظام المرور

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8nOkPa70uVelhXFbOWufkw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8nOkPa70uVelhXFbOWufkw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rSKX9F6aMHoYdQ6FqRe6hg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rSKX9F6aMHoYdQ6FqRe6hg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1pJXbVrTLDlaF9gT0pDPcA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1pJXbVrTLDlaF9gT0pDPcA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )1877( وتاريخ 1443/12/24هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )17(حالة النشر

1444/1/7هتاريخ النفاذ

الهيئة السعودية للملكية الفكريةجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )2022/21/03( وتاريخ أداة االعتماد
1443/11/17هـ

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/7هـ العدد )4942( الصفحة )20(حالة النشر

1444/1/7هتاريخ النفاذ

1444/1/7هـ

1444/1/7هـ

04

05

اعتماد قواعد المشاركة في الدخل

الموافقة على تعديل الائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق 
المؤلف

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م/91( وتاريخ 1443/9/19هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )537( وتاريخ 1443/9/18هـ

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

1444/1/29هتاريخ النفاذ

1444/1/29هـ

06

نظام التسجيل العيني للعقار 1443هـ

https://uqn.gov.sa/?p=16365
https://uqn.gov.sa/?p=16365
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16372
https://uqn.gov.sa/?p=16372
https://uqn.gov.sa/?p=16372
https://uqn.gov.sa/?p=16372
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://uqn.gov.sa/?p=16375
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ub7EVo8TRyUgxiDT2t%2FWYg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ub7EVo8TRyUgxiDT2t%2FWYg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13153
https://uqn.gov.sa/?p=13153
https://uqn.gov.sa/?p=13210
https://uqn.gov.sa/?p=13210
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )680( وتاريخ 1443/11/29هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1443/12/23هـ العدد )4940( الصفحة )41(حالة النشر

1444/1/29هـتاريخ النفاذ

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةجهة اإلصدار

قرار محافظ الهيئة رقم )125( وتاريخ 1443/12/4هـأداة االعتماد

نشر في جريدة أم القرى 1444/1/28هـ العدد )4945( الصفحة )10(حالة النشر

1444/1/28هـتاريخ النفاذ

1444/1/29هـ

1444/1/28هـ

07

08

الموافقة على اإلطار التنظيمي لمشاريع النقل العام

اعتماد تحديث )53( مواصفة قياسية سعودية

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BEJQV%2BequJFYoKQQMIyqOw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BEJQV%2BequJFYoKQQMIyqOw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=15440
https://uqn.gov.sa/?p=15440
https://uqn.gov.sa/?p=17153
https://uqn.gov.sa/?p=17153
https://uqn.gov.sa/?p=17170
https://uqn.gov.sa/?p=17170
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اإلصدارات السابقة
لالطالع على اإلصدارات السابقة 
من التقرير الشـــهري لمســـتجدات 
والقـــرارات.  واللوائـــح  األنظمـــة 

https://sjp.moj.gov.sa/MonthlyReport



