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

التقرير الشهري ألهم مستجدات األنظمة واللوائح مركز البحوث قدم لكم ي

 تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب العدلقرارات والتعاميم، وذلك حرصًا منه على وال

؛ بأهم ما يِجدُّ في الساحة التنظيمية، وقد سعى المركز إلنجاز هذا التقرير والباحثين

لتوثيق أهم ما جّد، وما تغّير وما تطّور من أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات وتعاميم، 

وقيامها بمهماتها للنهوض بكل ما يخدم المرافق العدلية ويساهم في تطويرها 

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. أولــًا:

 اللوائح والتنظيمات. ًا:ثاني

 األوامر والتعليمات. ثالثًا:

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا:

 ما نشر في جريدة أم القرى. خامسًا:

 التي دخلت حيز النفاذ. واللوائح األنظمة سادسًا:

المنشود من جمعه ق الهدف أن يحقويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير 

 جل أن نكون قد وفقنا لتحقيق ذلك. الله عز و، كما نرجو من وكتابته وتوثيقه

 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 واللوائح 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

هـ1442صفر  1442ربيع األول  1442ربيع اآلخر 
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 هـ4/4/1442

 هـ1442نظام الضمان االجتماعي لعام  -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ4/4/1442( وتاريخ 32مرسوم ملكي رقم )م/

 ه2/4/1442( وتاريخ 211قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ8/4/1442وتاريخ  8327ت//13تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37787 

 (4859، العدد )هـ12/4/1442نشر في جريدة أم القرى النشرحالة 

 

 هـ4/4/1442

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في  -2

المستحضرات الصيدالنية واألجهزة واللوازم والمنتجات للتعاون في مجال  جمهورية العراق

 ة.ية والدراسات السريريالطب

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ4/4/1442( وتاريخ 31مرسوم ملكي رقم )م/

 ـهـ2/4/1442( وتاريخ 205قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4859، العدد )هـ12/4/1442نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 هـ4/4/1442

 .اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ4/4/1442( وتاريخ 30مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ2/4/1442( وتاريخ 204قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4859، العدد )هـ12/4/1442نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=G7TP%2BSBI0uMUpR9cGhbBwA%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=G7TP%2BSBI0uMUpR9cGhbBwA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443816632893800/
https://www.ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=LK74MknyMccEcORIHA%2BFhA%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=LK74MknyMccEcORIHA%2BFhA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443834602895300/
https://www.ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=ZE5FA%2FkY3Dqr5DceEDJjPg%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=ZE5FA%2FkY3Dqr5DceEDJjPg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443847322896800/
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 هـ9/4/1442

هـ بإحالل عبارة )اللجنة الوطنية ألمن 1426( من نظام الطيران المدني لعام 46تعديل المادة ) -4

 .الطيران المدني( محل عبارة )اللجنة األمنية اإلشرافية للطيران المدني( أينما وردت

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ9/4/1442( وتاريخ 228) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ16/4/1442وتاريخ  8333ت//13تعميم إداري رقم 

=https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id37794 

 (4860، العدد)هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ11/4/1442

 .هـ1382إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية لعام  -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

هـ11/4/1442( وتاريخ 35مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد   

 تعميم وزارة العدل
 هـ16/4/1442وتاريخ  8332ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37793 

 

 هـ11/4/1442

نقل ( من نظام ال33( و )30( و )28مكرر( وتعديل المواد )29مكرر( و )18إضافة المادتين )   -6

 هـ.1433بالخطوط الحديدية لعام 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ11/4/1442( وتاريخ 35مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ9/4/1442( وتاريخ 227قرار مجلس الوزراء رقم )

 وزارة العدل تعميم
 هـ16/4/1442وتاريخ  8332ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37793 

 (4860، العدد)هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=7xKB1OnfZwzhJd90YEMPdQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607062722493949600/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=dyxM2%2Flowziipq%2FbZo%2BC%2Bw%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1Qk0%2BsIfgeWUcvnDnGoCcw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607060030803940700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607060030803940700/
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 هـ11/4/1442

 .هـ1442لبنك المركزي السعودي لعام نظام ا -7

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ11/4/1442( وتاريخ 36مرسوم ملكي رقم )م/

 ه9/4/442( وتاريخ 229قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ16/4/1442وتاريخ  8335ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37796 

 (4861العدد ) هـ26/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ11/4/1442

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية  -8

النيوزيالندية للتعاون في مجال معايير سالمة األغذية وهيئة مواصفات الغذاء األسترالية 

 .وتبادل المعلومات

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ11/4/1442( وتاريخ 33مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ9/4/1442( وتاريخ 222قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4861، العدد )هـ26/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ22/4/1442

 هـ1442نظام الغرف التجارية لعام  -9

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 هـ22/4/1442( وتاريخ 37مرسوم ملكي رقم )م/ أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ28/4/1442وتاريخ  8341ت//13رقمتعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37803 

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9YmnY6b6N3rMI8KkosfqpQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625083604932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625078534932100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625050934929400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625055414929900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625045734928900/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=iiXVWzWXbk4gi8pnNpyLCA%3D%3D


  
  

 
   

8 
 

 

 

 

 

  

 هـ4/4/1442

 .هـ1442الضريبية لعام  الئحة الفوترة اإللكترونية   -1

 الهيئة العامة للزكاة والدخل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 20-6-2قرار مجلس  الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )

 هـ4/4/1442

 (4860، العدد )هـ19/4/1442القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

 

 هـ16/4/1442

 .هـ1442الالئحة التنفيذية لنظام األحداث لعام  -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ16/4/1442وتاريخ ( 237قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ22/4/1442وتاريخ  8339ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37801 

 (2861العدد )، هـ26/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eEwcYFFgsEXbqBru1qGC0Q%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eEwcYFFgsEXbqBru1qGC0Q%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607063355793957100/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ZFoXSd1jBkmmkAJR%2FxxAFQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625066044930900/
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 هـ2/4/1442

لدول الخليج  النظام االسترشادي الموحد لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في مجلس التعاون -1
 .هـ1442العربية لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ2/4/1442( وتاريخ 212قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ8/4/1442وتاريخ  8326ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37786 

 (4859العدد )، هـ12/4/1442نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 هـ2/4/1442

الخليج العربية  النظام االسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول -2
 .هـ1442لعام 

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هـ2/4/1442( وتاريخ 212قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ8/4/1442وتاريخ  8326ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37786 

 (4859، العدد )هـ12/4/1442نشر في جريدة أم القرى حالة النشر

 

 هـ3/4/1442

الشركات الخاصة بشركات  اعتماد تعديل الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام -3
 .المساهمة المدرجة

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 2020-122-4قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )

 هـ3/4/1442

 (4861، العدد )هـ26/4/1442ة أم القرى جريدنشر في  حالة النشر

 

 هـ4/4/1442

 .الموافقة على التعليمات التنفيذية وجدول الغرامات والجزاءات والنماذج المرفقة -4

 وزارة السياحة جهة اإلصدار

 هـ4/4/1442( وتاريخ 1763قرار وزير السياحة رقم ) أداة االعتماد

 (4861، العدد)هـ26/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=w%2BwGXCeiw6uw0%2BAwLhMK%2BA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443861242897800/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mBMYEEnaQt9J9zCVF0QdxQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443861242897800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607624973134922600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607624973134922600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607624973134922600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625005654925100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625000034924600/
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 هـ11/4/1442

إحالل اسم )البنك المركزي السعودي( محل اسم )مؤسسة النقد العربي السعودي( أينما ورد  -5
 .في األنظمة والتنظيمات واألوامر والقرارات

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ11/4/1442( وتاريخ 35مرسوم ملكي رقم )م/

 ه9/4/442( وتاريخ 229قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4861العدد ) هـ26/4/1442نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 هـ11/4/1442

الموافقة على قرارات المؤتمر االستثنائي الثاني لالتحاد البريدي العالمي الذي ُعقد في  -6
 .م2018-9-7م إلى 2018-9-3المدة من أديس أبابا في جمهورية أثيوبيا خالل 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ11/4/1442( وتاريخ 34مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ9/4/1442( وتاريخ 226قرار  مجلس الوزراء رقم ) 

 4تعديل – 3تعديل – 2تعديل – 1تعديل

 (4861العدد ) هـ26/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ11/4/1442

 .الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة -7

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ11/4/1442( وتاريخ 00349قرار وزير التجارة رقم ) أداة االعتماد

 (4861،العدد )هـ26/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/4/1442

 

 .عقد مزادات علنية للطيف الترددي ألغراض تجارية -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ16/4/1442( وتاريخ 240قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

هـ23/4/1442  

 هـ1383( من نظام األوراق التجارية لعام 38عبارة "لدى االطالع" في المادة ) تفسير -9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هــ23/4/1442( وتاريخ 251قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=0Y%2FukfNPTu9EP3lng%2F9HVQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625083604932600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625078534932100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625035464927900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625039574928400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625010384925900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625015884926400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625024454926900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625030674927400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607625035464927900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607624994104924100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607624986184923600/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ro%2BC1UZZXf7PqJoc4PdqEw%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sfvlHAAgyGmfgxHl0qNucw%3D%3D
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هـ25/4/1442  

ديل التعريفة الجمركية بمنح وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك صالحية تع -10
 تعديل فئة الرسوم الجمركية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ25/4/1442( وتاريخ 39م/مرسوم ملكي رقم ) أداة االعتماد

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=N57lNkddyX9rOHS1LPaRlQ%3D%3D


  
  

 
   

12 
 

 
 

 

 

 

 

 هــ1/4/1442

 تشكيل لجنة إشرافية على إجراءات التوظيف.إداري/ م يمعت  -1

 ارة العدلوز جهة اإلصدار

 هــ1/4/1442وتاريخ  8315ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37775 رابط التعميم

 

 هــ3/4/1442

 هـ4/4/1442إقامة صالة االستسقاء يوم الخميس الموافق تعميم إداري/  -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ3/4/1442وتاريخ  8318ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37778 رابط التعميم

 

 هـ3/4/1442

حجز منطقة جديدة باسم حقل هضبة الحجرة للغاز الغني بالمكثفات بمنطقة إداري/ تعميم  -3
 الجوف.

 وزارة العدل  جهة اإلصدار

 .هـ3/4/1442وتاريخ  8320ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37780 رابط التعميم

 

 هـ3/4/1442

لهيئات والجهات التي يرأس معالي وزير التجارة مجالس إدارتها أو التي تشرف اإداري/ تعميم  -4
 عليها وزارة التجارة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ3/4/1442وتاريخ  8322ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37782 التعميمرابط 

 *الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.
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 هـ7/4/1442

عدم تكليف أي موظف بمزاولة أعمال لها بدل طبيعة عمل ليس مثبًتا على إداري/ م تعمي -5
 .وظيفتها

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ7/4/1442وتاريخ  8325ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37785 رابط التعميم

 

 هـ9/4/1442

 .إنشاء مكتب إدارة البيانات والخصوصيةإداري/ تعميم  -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ9/4/1442وتاريخ  8328ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37788 رابط التعميم

 

 هـ14/4/1442

 إعادة تشكيل لجنة قيد وقبول المحامين في الوزارة.إداري/ تعميم  -7

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ14/4/1442وتاريخ  8331ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37791 رابط التعميم

 

 هـ16/4/1442

سال طلب موافقة الديوان العام للمحاسبة الواجب مراعاتها قبل إراإلجراءات إداري/ تعميم  -8

 على بيع األصناف المرجعة للمستودعات في الجهات المشمولة برقابته.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ16/4/1442وتاريخ  8334ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37795 رابط التعميم

 هـ22/4/1442

 .لوكالة األنظمة والتعاون الدولي إحالة ما يصدر على الوزارة من أحكامإداري/ تعميم  -9

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ22/4/1442وتاريخ  8338ت//13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37800 رابط التعميم
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 هـ30/4/1442

 فوعات(دإنشاء مكتب باسم )مكتب التوطين وميزان المإداري/ تعميم  -10

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ30/4/1442وتاريخ  8343ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37805 رابط التعميم

 

 هـ30/4/1442

 نظام معالجة المنشآت المالية المهمةإداري/ تعميم  -11

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ30/4/1442وتاريخ  8344ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37806 رابط التعميم

 

 هـ30/4/1442

تضمين صكوك الوالية والوصاية العبارة اآلتية: " وأفهمته )الولي/الوصي(  قضائي/ تعميم  -12
باختصاص الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين من في حكمهم باإلشراف على 

تصرفاته المالية/ وأن عليهم تقديم التقارير والوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة وفًقا 
 لنظامها والئحته التنفيذية

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 هـ30/4/1442وتاريخ  8345ت//13تعميم قضائي رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37807 رابط التعميم
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 هـ5/4/1442

 .االشتراطات الفنية لعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة -1

 للمواصفات والمقاييس والجودةالهيئة السعودية  جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ ( 2020-177-13)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  أداة االعتماد

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ5/4/1442

 .االشتراطات الفنية للموازين غير التلقائية -2

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ  (2020-177-13)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  أداة االعتماد

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ5/4/1442

 . االشتراطات الفنية لمضخات الوقود -3

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ  (2020-177-13)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  أداة االعتماد

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ5/4/1442

 الئحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة.  -4

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ  (2020-177-13)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  أداة االعتماد

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ5/4/1442

 الالئحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة.  -5

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ (2020-177-13)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  أداة االعتماد

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817874341708100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817862601706600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817874341708100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817867091707100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817874341708100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817870821707600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817874341708100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817856831705600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817874341708100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817874341708100/
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 هـ5/4/1442

الموافقة على تأجيل تاريخ اإللزام بتطبيق الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في  -6
 .والمنشآتالمباني 

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ ( 2020-177-08)رقم   مجلس إدارة الهيئةقرار  أداة االعتماد

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ5/4/1442

اعتماد تكاليف خدمات منح شهادات المطابقة وفقًا لالئحة الفنية للمقطورات ونصف  -7
 .المقطورات

 للمواصفات والمقاييس والجودةالهيئة السعودية  جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ  (2020-177-10)رقم  الهيئة قرار مجلس إدارة  أداة االعتماد

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ5/4/1442

 .( من الئحة التسجيل واالشتراكات40( من المادة )1إضافة فقرة فرعية للفقرة ) -8

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 ـهـ5/3/1442تأمينات( وتاريخ /220رقم )قرار وزارة المالية  أداة االعتماد

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ5/4/1442

 .وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقاراتقواعد  -9

 الهيئة العامة لعقارات الدولة اإلصدارجهة 

 هـ12/3/1442وتاريخ  (145)قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  أداة االعتماد

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ5/4/1442

 .تعديل قواعد عمل تنظيم حساب الضمان -10

 وزارة اإلسكان جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 1-397رقم ) لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطةقرار 

 ـهـ18/3/1442

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817881181709100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817881181709100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817877871708600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817877871708600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817889631710100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817889631710100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817903121711100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817903121711100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817885281709600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817885281709600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817885281709600/
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 هـ5/4/1442

 .ديل تنظيم الهيئة العامة لإلحصاءتع -11

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ24/3/1442( وتاريخ 198قرار مجلس وزراء رقم ) أداة االعتماد

 وزارة العدل تعميم
 هـ3/4/1442وتاريخ  8321ت//13إداري رقم تعميم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37781 

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ5/4/1442

 .ل تأشيرات الزيارة والحج والمرور( من جدول هيك3الفقرة )الموافقة على تعديل  -12

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـهـ26/3/1442( وتاريخ 29مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ24/3/1442( وتاريخ 195قرار مجلس الوزراء رقم )

 وزارة العدل تعميم
 هـ2/4/1442وتاريخ 8317ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37777 

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ12/4/1442

 الالئحة الفنية لألبواب والنوافذ وملحقاتها. -13

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 

 هـ28/2/1442وتاريخ ( 177)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

 (4859، العدد )هـ12/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ12/4/1442

 الالئحة الفنية لألحذية وملحقاتها. -14

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ ( 177)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  أداة االعتماد

 (4859، العدد )هـ12/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817909351711600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817909351711600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817914961712100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817918671712600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817914961712100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443897332900300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443897332900300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443905002900800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443905002900800/


  
  

 
   

18 
 

 هـ12/4/1442

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية  -15
 .(177للمواصفات والمقاييس والجودة رقم )

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اإلصدارجهة 

 هـ28/2/1442وتاريخ  (2020-177-12)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  أداة االعتماد

 (4859، العدد )هـ12/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ12/4/1442

الموافقة على االكتفاء بفرض شهادة االعتراف الوطنية بشهادة المنظمة الدولية لبرنامج  -16
 على األسالك والكابالت الكهربائية بداًل من عالمة الجودة. (IECEEتقويم المطابقة )

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهة اإلصدار

 هـ28/2/1442وتاريخ  (2020-177-09)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  أداة االعتماد

 (4859، العدد )هـ12/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ19/4/1442

اتفاقية االمتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو  -17
 .(السعودية

 الملكيالديوان  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه6/4/1439( وتاريخ 38مرسوم ملكي رقم )م/

 ه1/4/1439وتاريخ ( 179قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4860، العدد)هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ19/4/1442

تعديل اتفاقية االمتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية  -18
 .هـ1439-4-6( بتاريخ 38السعودية( المصدقة بالمرسوم الملكي رقم )م/)أرامكو 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 

 ه18/1/1441( وتاريخ 12مرسوم ملكي رقم )م/

 ه18/1/1441( وتاريخ 53قرار مجلس الوزراء رقم )

 (4860، العدد)هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443916412901800/
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1606445049362923200/1606445049000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443884022899300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1606443884022899300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607056807023925100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607056804103924600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607056812263925600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607059442713934100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607059436723933600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607059698623937400/


  
  

 
   

19 
 

 هـ19/4/1442

 .لموافقة على قواعد تراخيص المشاريع الصغيرة أو المتوسطة على الخارطةا -19

 لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 1-394على الخارطة رقم )قرار  لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية 

 هـ25/3/1442وتاريخ 

 (4860، العدد )هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ19/4/1442

الشمسية ( من اإلطار التنظيمي لمنظومات الطاقة 3-4لموافقة على تعديل فقرة )ا -20
 .الكهروضوئية الصغيرة

 جلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوجم جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
-48-06قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم )

 هـ21/1/1442( وتاريخ 42

 (4860، العدد)هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ19/4/1442

اعتماد سعر بيع الطاقة الفائضة من منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة  -21
 .غير السكنيوالمصدرة من فئات االستهالك 

 جلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوجم جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
-48-05قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم )

 هـ21/1/1442( وتاريخ 42

 (4860، العدد)هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 

 هـ19/4/1442

 .اإلطار التنظيمي لتبريد المناطق -22

 المزدوج جهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتا جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
-48-03قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم )

 ـهـ21/1/1442( وتاريخ 42

 (4860، العدد )هـ19/4/1442القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1607063647523959700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607063647523959700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607063768613962400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607063887913964500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607063887913964500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607063887913964500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607064078543966800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607064078543966800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607064078543966800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607064081233967300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607064081233967300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607064263273970300/
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 هـ19/4/1442

 .اعتماد وثيقة اإلطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية -23

 هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
-48-01مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم )قرار 

 هـ21/1/1442( وتاريخ 42

 (4860، العدد )هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ19/4/1442

 .خارج المملكةتعليمات إصدار شهادات اإليداع  -24

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
وتاريخ  (2020-86-2)جلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم م

 ـهـ19/1/1442

 (4860، العدد )هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ19/4/1442

 .الئحة تنظيم حاضنات األعمالتعديل  -25

 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جهة اإلصدار

 ـهـ5/3/1442( وتاريخ 1442-14قرار مجلس اإلدارة رقم ) أداة االعتماد

 (4860، العدد )هـ19/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ26/4/1442

 .الئحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -26

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ5/2/1442( وتاريخ 92قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (4861، العدد )هـ26/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1607065115413975900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607065115413975900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607065122593976400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607065510813982800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607065510813982800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607065515753983300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607065383993980100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607065383993980100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607624979554923100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607624979554923100/
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 

  

 هـ5/4/1442

 الئحة منظمي الرحالت السياحية. -1

 وزارة السياحة جهة اإلصدار

 (4858، العدد )هـ5/4/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ5/4/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ9/4/1442

 .الئحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة -2

 المركز السعودي لكفاءة الطاقة جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 2020-02-01قرار مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة رقم )

 هـ(1441-11-28وتاريخ )

 (4846العدد ) هـ9/1/1442نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ9/4/1442 تاريخ النفاذ

 

 هـ19/4/1442

 هـ1442الضريبية لعام  الئحة الفوترة اإللكترونية -3

 الهيئة العامة للزكاة والدخل جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 20-6-2رقم ) الهيئة العامة للزكاة والدخل قرار مجلس 

 هـ4/4/1442

 (4860، العدد )هـ19/4/1442القرى نشر في جريدة أم  حالة النشر

 هـ19/4/1442 تاريخ النفاذ

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1605817896621710600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563261378653400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563261378653400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1598563261378653400/
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eEwcYFFgsEXbqBru1qGC0Q%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eEwcYFFgsEXbqBru1qGC0Q%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1607063355793957100/
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 ةالسابق اإلصدارات

 السنة الشهر رقم اإلصدار

 ـه1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 ـه1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 ـه1440 ذي الحجة اإلصدار الثالث

 ـه1441 محرم اإلصدار الرابع

 ـه1441 صفر  اإلصدار الخامس

 هـ1441 ربيع األول اإلصدار السادس

 هـ1441 ربيع اآلخر اإلصدار السابع

 هـ1441 جمادى األولى اإلصدار الثامن

 هـ1441 جمادى اآلخر اإلصدار التاسع

 هـ1441 رجب اإلصدار العاشر

 هـ1441 شعبان اإلصدار الحادي عشر

 هـ1441 رمضان اإلصدار الثاني عشر

 هـ1441 شوال الثالث عشراإلصدار 

 هـ1441 ذو القعدة دار الرابع عشراإلص

 هـ1441 ذو الحجة   اإلصدار الخامس عشر

 هـ1442 محرم   اإلصدار السادس عشر

 هـ1442 صفر السابع عشر اإلصدار

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV1.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV2.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV3.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV4.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV5.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV6.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV7.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV8.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV9.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV10.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV11.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV12.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV13.pdf
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV14.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV15.pdf
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV16.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV17.pdf
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 هـ1442 ربيع األول اإلصدار الثامن عشر

 مملكة العربية السعودية، الرياض

 الرياض 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV18.pdf
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 وزارة ال

 

 السعودية، الرياضالمملكة العربية 

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


