
 

1 
 

 

  

 التقرير الشهري 

 لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم

 الثاني والعشرونصدار إلا - هـ1442 رجبشهر 



 

2 
 
c 



 

3 
 

 

  المحتويات 

 

 5................................................................................................   احصائية التقرير   

 6.......................................................................................   األنظمة واالتفاقيات  

 8...........................................................................................  اللوائح والتنظيمات  

 12 . ..............................األوامر والتعليمات   ........................................................... 

 13 .........................................................................................   تعاميم وزارة العدل  

 15 ..............................................................................  ما نشر في جريدة أم القرى 

 17..........................................................  التي دخلت حيز النفاذ و اللوائح  ألنظمة ا

 19 . ......................................................................................... اإلصدارات السابقة   

  



 

4 
 

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

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

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

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

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

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.  : أولــاً 

 اللوائح والتنظيمات.  ثانيًا: 

 األوامر والتعليمات.  ثالثًا: 

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا: 

 ما نشر في جريدة أم القرى.   خامسًا: 

 التي دخلت حيز النفاذ.  واللوائح األنظمة سادسًا: 

بته وتوثيقه، كما  ويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير أن يحقق الهدف المنشود من جمعه وكتا

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

 والله يحفظكم ويرعاكم. 

 

 

 مدير عام مركز البحوث 

 د. بشار بن عمر المفدى 
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 تقرير الشهر الحالي    (1)

 

 

 

 

4

16

3

21

7

7

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 السابقة 2)   
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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  هـ1442ربيع األول  هـ1442ربيع اآلخر  هـ1442جمادى األول  هـ1442جمادى الثاني  هـ1442رجب 
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 ـ ه 1442/ 7/ 4

 . هـ 1386للخطوط الحديدية ونظامها لعام  إلغاء المؤسسة العامة   -1

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 4/7/1442تاريخ و(  375) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 تعاميم وزارة العدل 
 هـ 1442/ 11/7وتاريخ  8417/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37879 

 ( 9(، الصفحة )4872العدد ) هـ 7/1442/ 14نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1442/ 7/ 6

 . هـ 1442األجهزة والمستلزمات الطبية لعام  الموافقة على نظام   -2

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 6/7/1442( وتاريخ 54مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 4/7/1442( وتاريخ 377) قرار مجلس الوزراء رقم

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 1442/ 10/7وتاريخ  8413/ت/13  رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37875 

 ( 6) الصفحة،  (4872)  هـ العدد7/1442/ 14نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1442/ 7/ 13

 ـ. ه 1391المرتبة الممتازة لعام  ( من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي  4تعديل المادة )  -3

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 13/7/1442تاريخ و(  56)م/   مرسوم ملكي رقم

 هـ 11/7/1442( وتاريخ388) قرار مجلس الوزراء رقم

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 20/7/1442وتاريخ 8421/ت/13رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37883 

 ( 7(، الصفحة )4873العدد ) هـ 7/1442/ 21نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=FguBNB9pgqu1yqtEKmisVQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4872.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=L9v4CpSk6JkbdqOm9gI6Mg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=L9v4CpSk6JkbdqOm9gI6Mg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4872.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tL2mxEAiR05kz%2B%2BxNnvwng%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4873.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4873.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4873.pdf
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 هـ 1442/ 7/ 13

  القانون   إلنفاذ   أوروبا   شرق  مملكة ومركز جنوبل ا بين  وافقة على اتفاقية تعاون  م ل ا  -4

 . )سيليك ) 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 13/7/1442وتاريخ  (  55م/ )مرسوم ملكي رقم  

 هـ 11/7/1442وتاريخ   (382)رقم مجلس الوزراء قرار 

 ( 5(، الصفحة )4873العدد ) هـ 7/1442/ 21نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=buKfF4I%2FF2Dslf6Dhf8%2Fkw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=buKfF4I%2FF2Dslf6Dhf8%2Fkw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4873.pdf
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 ـ ه 1442/ 7/ 3

 . هـ 1442الموافقة على مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري لعام   -1

 الهيئة العامة للزكاة والدخل  جهة اإلصدار 

 هـ 3/7/1442تاريخ  و( 2502)  قرار إداري رقم االعتماد أداة  

 ( 10(، الصفحة )4872العدد ) هـ 7/1442/ 14نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ـ ه 1442/ 7/ 4

 . هـ 1436إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام   -2

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 4/7/1442تاريخ و(  374) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 1442/ 10/7وتاريخ  8416/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37878 

 ( 5(، الصفحة )4872العدد ) هـ 7/1442/ 14نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ـ ه 1442/ 7/ 4

 . هـ 1442السياسة الوطنية إلدارة النفايات المشعة في المملكة لعام   -3

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 4/7/1442تاريخ و(  371) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 1442/ 10/7وتاريخ  8415/ت/13  رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37877 

 ( 4(، الصفحة )4872العدد ) هـ 7/1442/ 14نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ukTkj24JvbRX1qEX2Rti1w%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4872.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SMvkDuKwtwsT9XVItVJ6rw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4872.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FSJv1hgCJPFJttqOszsQQg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4872.pdf
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 ـ ه 1442/ 7/ 4

األنظمة   -4 وكالة  الموارد  تحويل  لنظم  الوطني  "المركز  باسم  مركز مستقل  إلى  المالية  بوزارة 

 الحكومية". 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 ـ ه4/7/1442( وتاريخ 373قرار مجس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 1442/ 10/7وتاريخ  8414/ت/13  إداري رقمتعميم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37876 

 ( 5(، الصفحة )4872العدد ) هـ 7/1442/ 14نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 1442/ 7/ 11

البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى  ضم   -5

 . مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق وتحويل المركز إلى هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 ـ ه11/7/1442( وتاريخ 389) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 ميم وزارة العدل تع 
 هـ 1442/ 20/7وتاريخ  8422/ت/13  رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37884 

 ـ ه 1442/ 7/ 11

 . هـ 1442تنظيم هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية لعام  الموافقة على   -6

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 11/7/1442وتاريخ   (389) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 ( 10(، الصفحة )4873العدد ) هـ 7/1442/ 21نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 
 

 

 ـ ه 1442/ 7/ 11

على     -7 لعام  الموافقة  عنها  المنبثقة  واللجان  األجهزة  إدارة  مجالس  أعضاء  مكافأة  ضوابط 

 . هـ 1442

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 11/7/1442( وتاريخ385) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 20/7/1442وتاريخ 8424/ت/13  رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37886 

 ( 8(، الصفحة )4873العدد ) هـ 7/1442/ 21نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4872.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4872.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pkYuoCTWOkjJK8hXU9tSKw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3HzPQaojqW0on8PF3yppqQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4873.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pTuPsbwCJpHCPVXGQcB01g%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4873.pdf
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 هـ 1442/ 7/ 11

 . هـ 1442التستر لعام  الئحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة  الموافقة على   -8

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 11/7/1442( وتاريخ 387) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 20/7/1442وتاريخ 8423/ت/13  رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37885 

 ( 9(، الصفحة )3487العدد ) هـ 7/1442/ 21نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1442/ 7/ 11

 . هـ 1442الفحص الفني الدوري للمركبات لعام  تنظيم  الموافقة على   -9

 مجلس الوزراء  اإلصدار   جهة 

 هـ 11/7/1442( وتاريخ 386) قرار مجلس الوزراء رقم االعتماد   أداة 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 23/7/1442وتاريخ   8427/ت/13 رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37889 

 ( 5(، الصفحة )4487العدد ) هـ 7/1442/ 28نشر في جريدة أم القرى  النشر   حالة 

 

 هـ 1442/ 7/ 18

 . هيئة الصحة العامة تحويل المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها إلى   -10

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 18/7/1442( وتاريخ 401قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 25/7/1442وتاريخ 8429/ت/13  رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37891 

 

 هـ 1442/ 7/ 18

 

 . الكهرباء للمنشآت العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة تعريفة استهالك  تطبيق   -11

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 18/7/1442( وتاريخ 407) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 27/7/1442وتاريخ 8431/ت/13رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37893 

 ( 8)(، الصفحة 4874العدد ) هـ 7/1442/ 28نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=11faQbEYNICh27ad0r4I7w%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4873.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8XVU27sAJ0V%2F3%2BzrQHHgRQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=QhZ5yGa0Uv2JARxAWxzy2g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=z3LH6Yq%2F41VDUATVdiaIVQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37893
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
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 هـ 1442/ 7/ 18

 . هـ 1422تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام   -12

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 18/7/1442( وتاريخ 403) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 1442/ 25/7 وتاريخ 8428/ت/13  رقم إداريتعميم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37890 

 ( 8)(، الصفحة 4874العدد ) هـ 7/1442/ 28نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1442/ 7/ 18

 

من   -13 ممثل  االتجار  إضافة  جرائم  مكافحة  لجنة  إلى  الصحة  وزارة  من  وممثل  التعليم  وزارة 

 . باألشخاص في هيئة حقوق اإلنسان 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 18/7/1442( وتاريخ 406قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 ـ ه 1442/ 7/ 18

 . هـ 1441إضافة مادة برقم )الثالثة عشرة مكرر( إلى الئحة التصرف بالعقارات البلدية لعام   -14

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 هـ 18/7/1442( وتاريخ40152) أمر سامي رقم أداة االعتماد 

 

 ـ ه 1442/ 7/ 18

 . هـ 1442  لعام   العامة   الصحة   لهيئة   التنظيمية   الترتيبات  -15

 مجلس الوزراء  اإلصدار   جهة 

 هـ 18/7/1442( وتاريخ 401) قرار مجلس الوزراء رقم االعتماد   أداة 

 ( 6(، الصفحة )4874العدد ) هـ 7/1442/ 28نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 ـ ه 1442/ 7/ 20

 . هـ 1442الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة لتستر لعام  الموافقة على   -16

 وزارة التجارة  جهة اإلصدار 

 هـ 20/7/1442تاريخ و(  00479) رقم  قرار وزير التجارة أداة االعتماد 

 ( 9)(، الصفحة 4874العدد ) هـ 7/1442/ 28نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=B1uS1l%2Flk2JZqD4FCtbbCQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=x4VL%2F6YpzzOuPKYI3e7nfA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=E6vxOOWoMQm19C7tiRQl0g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ATXyLMfRqSZypVUjTu69TQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xS%2FwQQo0lM%2BWUnkccRiPAQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
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 ـ ه 1442/ 7/ 4

 . الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة  -1

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 4/7/1442( وتاريخ 376) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 1442/ 11/7وتاريخ  8419/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37881 

 ( 5(، الصفحة )4872العدد ) هـ 7/1442/ 14نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1442/ 7/ 4

 

المواصفات   -2 بتطبيق  الصحية  الرعاية  التزام مقدم  للغذاء والدواء مراقبة  العامة  الهيئة  تولي 

 . المشعة الفنية واإلكلينيكية للمواد الطبية  

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 4/7/1442( وتاريخ 377) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 1442/ 10/7وتاريخ  8413/ت/13  رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37875 

 هـ 1442/ 7/ 25

 . تحديد مدة اإلجازة السنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة  -3

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 هـ 25/7/1442( وتاريخ 42049) رقم أمر سامي أداة االعتماد 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Zgwr7CpgamViligvCBJ0vg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4872.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SZY0wiVC6mZOTi91AgLfWQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=7%2BnQk%2BkTT35emlAWFllsOg%3D%3D
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 ـ ه 1442/ 7/ 4

عدم بعث أي شكوى أو إحالة موظف تجاه مخالفات منسوبة له إال بعد إرفاق    تعميم إداري/  -1

 . مرئيات الرئيس المباشر 

 وزارة العدل  اإلصدار جهة  

 هـ 4/7/1442وتاريخ  8411/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

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

 ـ ه 1442/ 7/ 11

 . تعميم إداري/ اعتماد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية  -2

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1442/ 11/7وتاريخ  8418/ت/13  تعميم إداري رقم أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37880 رابط التعميم 

 ـ ه 1442/ 7/ 23

تعميم إداري/ التأكيد على الجهات الحكومية بضرورة رفع المواضيع التي ترتبط بمواعيد قبل   -3

مدة طويلة، ثم ترفعها  وقت كاٍف من الموعد، والمواضيع التي لدى الجهات الحكومية منذ  

 . بطلب التوجيه خالل ساعات أو يوم أو نحوه 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 23/7/1442وتاريخ 8426/ت/13  رقم تعميم إداري أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37888 رابط التعميم 

 ـ ه 1442/ 7/ 26

 . تفعيل أسبوع البيئة تعميم إداري/   -4

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1442/ 26/7وتاريخ  8430/ت/13  رقم تعميم إداري أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37892 رابط التعميم 

 *الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.
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 ـ ه 1442/ 7/ 27

إداري/   -5 إ تعميم  لجنة  العيني  تشكيل  والتسجيل  للتوثيق  الوزارة  وكالة  أعمال  لمتابعة  شرافية 

 . للعقار 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 27/7/1442وتاريخ 8432/ت/13  رقم تعميم إداري أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37894 رابط التعميم 
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 ـ ه 1442/ 7/ 7

 قيام مالك اإلبل في المملكة بتسجيل بياناتهم وبيانات إبلهم في قاعدة بيانات الوزارة.  -1

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
وتاريخ    (212836/1/1441)قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 

 هـ 22/3/1441

 ( 17)الصفحة ،  (4871العدد )  هـ1442/ 7/7نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1442/ 7/ 7

 . ئحة التنفيذية لنظام التوثيق ال موافقة على ال ل ا  -2

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1/6/1442وتاريخ  (1948)قرار وزير العدل رقم  أداة االعتماد 

 ( 14)الصفحة   ،(4871العدد )  هـ1442/ 7/7نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1442/ 7/ 7

اعتماد تكاليف الخدمات التي يقدمها المقاول أو االستشاري المؤهل )االستفسار المبدئي   -3

 منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة. ودراسة الجدوى االقتصادية( لتركيب  

 هيئة تنظيم المياه والكهرباء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
وتاريخ (  485)قرار محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم 

 هـ 22/6/1442

 ( 16)الصفحة   ،(4871العدد )  هـ1442/ 7/7نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ 1442/ 7/ 7  

 . ملك عبدالعزيز للجودة ل جائزة ا ل ات التنظيمية  ترتيب وافقة على ال م ال  -4

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 ـ ه27/6/1442وتاريخ   (354)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 ـ ه3/7/1442وتاريخ  8408/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37870 

 ( 4)الصفحة   ،(4871العدد )  هـ1442/ 7/7نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

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

https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JbZBn2loVR6sOBekQ%2BNm%2Fw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ho9Z0otdhQJhJyHfqDWXeg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ho9Z0otdhQJhJyHfqDWXeg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=5cwW8HISG%2BbdcYO4S%2FAYCg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
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 هـ   1442/ 7/ 7

 الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة.  -5

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 ـ ه27/6/1442وتاريخ   (357)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد 

 ( 6)الصفحة   ،(4871العدد )  هـ1442/ 7/7نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ   1442/ 7/ 7  

 ( من البند )أواًل( من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية. 5تعديل الفقرة )  -6

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 ـ ه29/6/1442وتاريخ  (  52م/ )  مرسوم ملكي رقم

 ـ ه27/6/1442( وتاريخ 353رقم ) مجلس الوزراء قرار

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 3/7/1442وتاريخ 8410/ت/13تعميم إداري رقم  

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

 ( 4)الصفحة ،  (4871العدد )  هـ1442/ 7/7نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 هـ    1442/ 7/ 28

 . هات اإلدارية ج قدمة من ال م وافقة على إجراءات طلبات التنفيذ ال م ال  -7

 مجلس القضاء اإلداري  اإلصدار جهة  

 أداة االعتماد 
(  37)داري رقم إلقرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء ا

   هـ29/6/1442وتاريخ 

 ( 9)(، الصفحة 4874العدد ) هـ 7/1442/ 28نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4G9CNFO8hYG01ZbYc6Bpzw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VvRIr8d6m0t0CTWp5a8hSw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bxaGWVBUQdaGftNW2zCaag%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bxaGWVBUQdaGftNW2zCaag%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
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 التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ه 1442/ 7/ 7

)االستفسار المبدئي  اعتماد تكاليف الخدمات التي يقدمها المقاول أو االستشاري المؤهل   -1

 ودراسة الجدوى االقتصادية( لتركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة. 

 هيئة تنظيم المياه والكهرباء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
وتاريخ (  485)قرار محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم 

 هـ 22/6/1442

 ( 16)الصفحة   ،(4871العدد )  هـ1442/ 7/7نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 7/7/1442 تاريخ النفاذ 

 ـ ه 1442/ 7/ 12

 . نظام مكافحة التستر   الموافقة على  -2

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 1/1/1442( وتاريخ 4)م/   مرسوم ملكي رقم

 هـ 28/12/1441( وتاريخ 785) قرار مجلس الوزراء رقم

 ( 4(، الصفحة) 4846 )  هـ العدد1442/ 9/1نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 هـ 12/7/1442 تاريخ النفاذ 

 ـ ه 1442/ 7/ 21

 الموافقة على تنظيم هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية.  -3

 مجلس الوزراء  اإلصدار جهة  

 هـ 11/7/1442وتاريخ   (389) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد 

 ( 10(، الصفحة )4873العدد ) هـ 7/1442/ 21نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 21/7/1442 تاريخ النفاذ 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ho9Z0otdhQJhJyHfqDWXeg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ho9Z0otdhQJhJyHfqDWXeg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4871.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PGxDLLrRgoXO4NKAO%2FF2bg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PGxDLLrRgoXO4NKAO%2FF2bg%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/f0318027-66d9-4d03-9d91-62f8fa55c918.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3HzPQaojqW0on8PF3yppqQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4873.pdf
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 ـ ه 1442/ 7/ 26

 الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي.  -4

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 هـ 11/4/1442( تاريخ36)م/   مرسوم ملكي رقم االعتماد أداة  

 ( 3) (، الصفحة4861)  هـ العدد4/1442/ 26نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 26/7/1442 تاريخ النفاذ 

 

 ـ ه 1442/ 7/ 28

 . اآلالت المحمولة أو الموجهة باليد   - اعتماد الالئحة الفنية لسالمة اآلالت الجزء األول -5

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  اإلصدار جهة  

 هـ 18/11/1441تاريخ و( 176قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )  أداة االعتماد 

 ( 19) (، الصفحة4848)  هـ العدد1/1442/ 23نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 26/7/1442 تاريخ النفاذ 

    ـ ه 1442/ 7/ 28

 الموافقة على تعديل الئحة مرافق اإليواء السياحي.  -6

 وزارة السياحة اإلصدار جهة  

 هـ 27/5/1442وتاريخ (  2651) قرار وزير السياحة رقم  أداة االعتماد 

 ( 11)(، الصفحة 4874العدد ) هـ 7/1442/ 28نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 28/7/1442 تاريخ النفاذ 

    ـ ه 1442/ 7/ 28

 الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة .  -7

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 18/7/1442( وتاريخ 401) قرار مجلس الوزراء رقم االعتماد أداة  

 ( 6(، الصفحة )4874العدد ) هـ 7/1442/ 28نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 هـ 28/7/1442 تاريخ النفاذ 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9YmnY6b6N3rMI8KkosfqpQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4861.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=M2CEpSKIbMPvK24Sh9MsgA%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Uploads/cd7391e4-69b2-4068-acff-efbf6d99996a.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ATXyLMfRqSZypVUjTu69TQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/images/uqn/4874.pdf
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 ة السابق   اإلصدارات 

 السنة  الشهر  رقم اإلصدار 

 هـ 1440 شوال    - رمضان   – شعبان   اإلصدار األول 

 هـ 1440 ذي القعدة   اإلصدار الثاني 

 هـ 1440 ذي الحجة  اإلصدار الثالث 

 هـ 1441 محرم  اإلصدار الرابع 

 هـ 1441 صفر   اإلصدار الخامس 

 هـ 1441 ربيع األول  اإلصدار السادس 

 هـ 1441 ربيع اآلخر  اإلصدار السابع 

 هـ 1441 جمادى األولى  اإلصدار الثامن 

 هـ 1441 جمادى اآلخر  اإلصدار التاسع 

 هـ 1441 رجب  اإلصدار العاشر 

 هـ 1441 شعبان  اإلصدار الحادي عشر 

 هـ 1441 رمضان  اإلصدار الثاني عشر 

 هـ 1441 شوال  الثالث عشر اإلصدار  

 هـ 1441 ذو القعدة  دار الرابع عشر اإلص 

 هـ 1441 ذو الحجة     اإلصدار الخامس عشر

 هـ 1442 محرم     اإلصدار السادس عشر

 هـ 1442 صفر  اإلصدار السابع عشر 

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://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV14.pdf
https://moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV14.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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 هـ 1442 ربيع األول  صدار الثامن عشر اإل 

 هـ 1442 خر ربيع اآل  اإلصدار التاسع عشر 

 ه 1442 جمادى األول  اإلصدار العشرون 

اإلصدار الحادي  

 والعشرون 
 هـ 1442 جمادى الثاني 

  

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV18.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV18.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV18.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV19.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV20.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV21.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV21.pdf

