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التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 344

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، 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 وإلنجاح هذا المشـــروع، كما أشـــكر فريق العمل المميـــز الذين عملوا 

بجـــد 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



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 444

تقرير الشهر الحالي

مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة

إحصائية التقرير



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 544

األنظمة واالتفاقيات
أواًل:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 644

مجلس الوزراء جهة اإلصدار

أداة االعتماد
قرار مجلس الوزراء رقم )340( وتاريخ 5\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 15\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 15\5\1444ه العدد )4960( الصفحة )5(حالة النشر

الديوان الملكي جهة اإلصدار

مرسوم ملكي رقم )م\68( وتاريخ 28\5\1444هأداة االعتماد

األنظمة واالتفاقيات

تعديل المادة السابعة بعد المائة  والمادة الرابعة عشرة بعد 
المائة والمادة التاسعة عشرة بعد المائة 

من نظام الطيران المدني لعام 1426هـ.

تمديد المدة المحددة في المادة )73( 
من نظام المياه لعام 1441هـ سنة إضافية.

5\5\1444هـ

28\5\1444هـ

01

02

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=90vUJ%2BvtjCIjtfPFGT48mA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=90vUJ%2BvtjCIjtfPFGT48mA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20657
https://uqn.gov.sa/?p=20657
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2BHs8%2BgUnhFLR%2FzkolnHjZA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2BHs8%2BgUnhFLR%2FzkolnHjZA%3D%3D


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 744

اللوائح والتنظيمات
ثانًيا:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 844

اللوائح والتنظيمات

الهيئة العامة للنقلجهة اإلصدار

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم )642( وتاريخ 3\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 29\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 29\5\1444هـ العدد )4962( الصفحة )5(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )340( وتاريخ 5\5\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8946( وتاريخ 14\5\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 15\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 15\5\1444هـ العدد )4960( الصفحة )5(

تعديل الائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع 
وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

الترتيبات التنظيمية 
للمركز الوطني لسامة النقل لعام 1444هـ

3\5\1444هـ

5\5\1444هـ

01

02

هيئة الزكاة والضريبة والجماركجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم )05-09-22( وتاريخ أداة االعتماد
5\5\1444هـ

تعميم وزارة العدل
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًاً 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 15\5\1444هـ العدد )4960( الصفحة )11(

5\5\1444هـتعديات الائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

03

https://uqn.gov.sa/?p=20953
https://uqn.gov.sa/?p=20953
https://uqn.gov.sa/?p=20953
https://uqn.gov.sa/?p=20953
https://uqn.gov.sa/?p=20966
https://uqn.gov.sa/?p=20966
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XdXMt9NH4Te7Oyr5qYZ2BA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XdXMt9NH4Te7Oyr5qYZ2BA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20657
https://uqn.gov.sa/?p=20657
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20697


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 944

اللوائح والتنظيمات

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )333( وتاريخ 5\5\1444هـأداة االعتماد

وزارة التجارةجهة اإلصدار

قرار وزير التجارة رقم )149( وتاريخ 14\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 22\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 22\5\1444هـ العدد )4961( الصفحة )9(

رفع رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية األرجنتينية 
المشتركة إلى مستوى وزير برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة

القواعد المنظمة 
إلجراءات اإلفاس العابرة للحدود لعام 1444هـ

5\5\1444هـ

14\5\1444هـ

04

05

هيئة االتصاالت والفضاء والتقنيةجهة اإلصدار

قرار وزير االتصاالت وتقنية المعلومات رقم )13( وتاريخ 14\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 22\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 22\5\1444هـ العدد )4961( الصفحة )18(

14\5\1444هـالائحة التنفيذية لنظام االتصاالت وتقنية المعلومات.

06

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nT7sSK5aR4WK2RgbUQQhvw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nT7sSK5aR4WK2RgbUQQhvw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=RXjEJYhOkFonFyEUFQ6F4w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=RXjEJYhOkFonFyEUFQ6F4w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20813
https://uqn.gov.sa/?p=20813
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9nqOfll05D1nEKchiuJ4mA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9nqOfll05D1nEKchiuJ4mA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20832
https://uqn.gov.sa/?p=20832
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://uqn.gov.sa/?p=20809


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1044

اللوائح والتنظيمات

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )361( وتاريخ 26\5\1444هـأداة االعتماد

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أمر ملكي رقم )37752( وتاريخ 28\5\1444هـأداة االعتماد

تعديل البند )سادسا( 
من تعرفة االستهاك الكثيف للكهرباء لعام 1443هـ

الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق االقتصادية
الخاصة بمدينة الرياض لعام 1444هـ

26\5\1444هـ

28\5\1444هـ

07

08

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=UvmhXJCkyO0%2F6DMIg4BF%2FQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=UvmhXJCkyO0%2F6DMIg4BF%2FQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pQ856RpPwcRm4Ap3MEoWeQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pQ856RpPwcRm4Ap3MEoWeQ%3D%3D


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1144

األوامر والتعليمات
ثالًثا:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1244

األوامر والتعليمات

تمديد مبادرة إلغاء الغرامات واإلعفاء 
من العقوبات المالية عن المكلفين لمدة ستة أشهر ميادية.

تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي.

قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق االستثمارية

3\5\1444هـ

5\5\1444هـ

9\5\1444هـ

01

02

03

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )560( وتاريخ 3\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )25(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )342( وتاريخ 5\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 15\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 15\5\1444هـ العدد )4960( الصفحة )5(

هيئة الزكاة والضريبة والجماركجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )29791( وتاريخ 9\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة ام القرى إلكترونيًا 29\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 29\5\1444هـ العدد )4962( الصفحة )9(

https://uqn.gov.sa/?p=20537
https://uqn.gov.sa/?p=20537
https://uqn.gov.sa/?p=20537
https://uqn.gov.sa/?p=20537
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=h8%2FNdiyoRZ5W%2BefXJHVgsw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=h8%2FNdiyoRZ5W%2BefXJHVgsw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20656
https://uqn.gov.sa/?p=20656
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20959
https://uqn.gov.sa/?p=20959
https://uqn.gov.sa/?p=20959
https://uqn.gov.sa/?p=20959
https://uqn.gov.sa/?p=20966
https://uqn.gov.sa/?p=20966


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1344

األوامر والتعليمات

المقصود بالوزير في القرار الخاص بعدم جواز تولي الوزير رئاسة 
مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوًا في المجلس

تعديات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

تعريف المناطق االقتصادية الخاصة

10\5\1444هـ

13\5\1444هـ

28\5\1444هـ

04

05

06

الديوان الملكيجهة اإلصدار

توجيه سامي رقم )33345( وتاريخ 10\5\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8945( وتاريخ 14\5\1444هـ

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

هيئة تنظيم المياه والكهرباءجهة اإلصدار

قرار محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم )451( وتاريخ 13\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 22\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 22\5\1444هـ العدد )4961( الصفحة )12(

الديوان الملكي جهة اإلصدار

توجيه سامي رقم )37821( وتاريخ 28\5\1444هـأداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sctWORNx3hNmulmHzxo0uQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=sctWORNx3hNmulmHzxo0uQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EFmeVSdKhEO59%2FRD4oeqBg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EFmeVSdKhEO59%2FRD4oeqBg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20830
https://uqn.gov.sa/?p=20830
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nZmzXeXt4lRhS6Uc6rcUxA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=nZmzXeXt4lRhS6Uc6rcUxA%3D%3D


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1444

تعاميم وزارة العدل
رابًعا:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1544

تعاميم وزارة العدل

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13\ت\8932( وتاريخ 3\5\1444هـأداة االعتماد

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

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13\ت\8941( وتاريخ 6\5\1444هـأداة االعتماد

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

التأكيد على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التي 
تقدم الدعوات مباشرة إلى الدبلوماسيين بالتقيد باألمر السامي 

رقم 15349 في 10\3\1443هـ.

الموافقة على قرار مجلس الدول العربية رقم )8640( في 
3\3\2021م القاضي بتعديل الفقرة )1( من المادة )الخامسة 

واألربعين( من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

3\5\1444هـ

6\5\1444هـ

01

02

* الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13\ت\8949( وتاريخ 21\5\1444هـأداة االعتماد

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

تغيير مسمى ) اإلدارة العامة لخدمات المستفيدين( ليصبح 
) اإلدارة العامة لتجربة المستفيد( ، وإنشاء وحدات تنظيمية 

مرتبطة بها.

21\5\1444هـ

03



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1644

تعاميم وزارة العدل

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13\ت\8950( وتاريخ 24\5\1444هـأداة االعتماد

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

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13\ت\8951( وتاريخ 25\5\1444هـأداة االعتماد

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

السماح لمنشآت القطاع الخاص المؤهلة لدى وزارة الشؤون 
البلدية والقروية واإلسكان بالقيام بخدمة مراقبة توفر الشروط 
الصحية والفنية والسامة الازم توفرها في المساكن الجماعية 

لألفراد للمساكن المرخصة تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان.

تقوم الجهات الحكومية التي ترغب في تأسيس أو تشغيل مراكز 
مكانية لخدمة قطاع األعمال، بالتنسيق مع المركز السعودي 

لألعمال االقتصادية ألخذ الموافقة الازمة لذلك منه.

24\5\1444هـ

25\5\1444هـ

04

05

* الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13\ت\8953( وتاريخ 28\5\1444هـأداة االعتماد

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

قبول شهادة )ابوستيل( كتصديق معتمد على الوثائق 
العمومية اعتبارًا من تاريخ 7\12\2022م دون الحاجة للمطالبة 

بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية المعنية.

28\5\1444هـ

06



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1744

مانشر في جريدة أم القرى
خامًسا:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1844

مانشر في جريدة أم القرى

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

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\49( وتاريخ 15\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )275( وتاريخ 14\4\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 1\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 1\5\1444هـ العدد )4958( الصفحة )4(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )300( وتاريخ 21\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8931( وتاريخ 3\5\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 1\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 1\5\1444هـ العدد )4958( الصفحة )4(

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\51( وتاريخ 22\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )291( وتاريخ 21\4\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 1\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 1\5\1444هـ العدد )4958( الصفحة )5(

تعديل الفقرتين )1( و )3( من البند )أواًل( من هيكل تأشيرات 
الزيارة والحج والعمرة والمرور

التخصصات التي يشملها التأمين التعاوني اإللزامي ضد 
األخطاء المهنية الطبية

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة وجمهورية 
سيشل

1\5\1444هـ

1\5\1444هـ

1\5\1444هـ

01

02

03

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DSC8XtRzV3XBIuhiVNjacA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DSC8XtRzV3XBIuhiVNjacA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20376
https://uqn.gov.sa/?p=20376
https://uqn.gov.sa/?p=20378
https://uqn.gov.sa/?p=20378
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mhGyJj92WjnmY8dhfobvSg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mhGyJj92WjnmY8dhfobvSg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20381
https://uqn.gov.sa/?p=20381
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://uqn.gov.sa/?p=20385
https://uqn.gov.sa/?p=20385
https://uqn.gov.sa/?p=20383
https://uqn.gov.sa/?p=20383
https://uqn.gov.sa/?p=20385
https://uqn.gov.sa/?p=20385
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://uqn.gov.sa/?p=20367


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 1944

مانشر في جريدة أم القرى

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

وزارة النقل والخدمات اللوجستيةجهة اإلصدار

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم )449( وتاريخ 24\3\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 1\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 1\5\1444هـ العدد )4958( الصفحة )6(

الهيئة العامة لعقارات الدولةجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولةأداة االعتماد
 رقم )ق\3\15\2022( وتاريخ 2\3\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 1\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 1\5\1444هـ العدد )4958( الصفحة )13(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )297(  وتاريخ 21\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8933( وتاريخ 3\5\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )4(

الائحة التنفيذية لنظام البريد

الئحة التصرف في عقارات الدولة

تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية الوارد في 
الفقرة )3( من المادة )2( من تنظيم صندوق تنمية الموارد 

البشرية لمن دعمهم الصندوق مسبقًا في مدينتي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة

1\5\1444هـ

1\5\1444هـ

8\5\1444هـ

04

05

06

https://uqn.gov.sa/?p=20372
https://uqn.gov.sa/?p=20372
https://uqn.gov.sa/?p=20372
https://uqn.gov.sa/?p=20372
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=igVCFZG5R6xw2tXSAKjGsQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=igVCFZG5R6xw2tXSAKjGsQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=igVCFZG5R6xw2tXSAKjGsQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20365
https://uqn.gov.sa/?p=20365
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=IzD19qgtuPysHuFZbieUJg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=IzD19qgtuPysHuFZbieUJg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20465
https://uqn.gov.sa/?p=20465
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2044

مانشر في جريدة أم القرى

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

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\56( وتاريخ 29\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )315( وتاريخ 28\4\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ  العدد )4959( الصفحة )5(

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\60( وتاريخ 29\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )321( وتاريخ 28\4\1444هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8939( وتاريخ 6\5\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )11(

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\52( وتاريخ 22\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )295( وتاريخ 21\4\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًاً 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444ه  العدد )4959( الصفحة )4(

تعديل المادة )السادسة واألربعين( من نظام التنفيذ

اتفاقية بين حكومتي المملكة وغويانا التعاونية في مجال 
الخدمات النقل الجوي

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

8\5\1444هـ

8\5\1444هـ

8\5\1444هـ

07

08

09

https://uqn.gov.sa/?p=20473
https://uqn.gov.sa/?p=20473
https://uqn.gov.sa/?p=20472
https://uqn.gov.sa/?p=20472
https://uqn.gov.sa/?p=20473
https://uqn.gov.sa/?p=20473
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3T0wA3PrDzdFSwAKaUdx0w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3T0wA3PrDzdFSwAKaUdx0w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20478
https://uqn.gov.sa/?p=20478
https://uqn.gov.sa/?p=20479
https://uqn.gov.sa/?p=20479
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WgIPxnFTnJS8ddLSicH5SA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WgIPxnFTnJS8ddLSicH5SA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20467
https://uqn.gov.sa/?p=20467
https://uqn.gov.sa/?p=20469
https://uqn.gov.sa/?p=20469
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2144

مانشر في جريدة أم القرى

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

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\54( وتاريخ 29\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )313( وتاريخ 28\4\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )17(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )319( وتاريخ 28\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8938( وتاريخ 6\5\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )16(

مجلس الوزراء جهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )322( وتاريخ 28\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8942( وتاريخ 6\5\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )19(

حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف 
عن خالفة أي من األحكام النظامية لعام 1444هـ

مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكة لمحافظة العا في المملكة 
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص إلجراء 
الفحص الفني للمركبات

8\5\1444هـ

8\5\1444هـ

8\5\1444هـ
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11

12

https://uqn.gov.sa/?p=20501
https://uqn.gov.sa/?p=20501
https://uqn.gov.sa/?p=20502
https://uqn.gov.sa/?p=20502
https://uqn.gov.sa/?p=20501
https://uqn.gov.sa/?p=20501
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=foL2spULVlJmJM86IxcSPg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=foL2spULVlJmJM86IxcSPg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20487
https://uqn.gov.sa/?p=20487
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=0vVcqDH45tD4uSgUfPamiA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=0vVcqDH45tD4uSgUfPamiA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20508
https://uqn.gov.sa/?p=20508
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2244

مانشر في جريدة أم القرى

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

وزارة الطاقةجهة اإلصدار

قرار وزير الطاقة رقم )1116\440201( وتاريخ 6\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )20(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )320( وتاريخ 28\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
تعميم إداري رقم )13\ت\8940( وتاريخ 6\5\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )20(

وزارة النقل والخدمات اللوجستيةجهة اإلصدار

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم )488( وتاريخ 23\3\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )25(

يكون اليوم )الثالث والعشرون( من شهر مارس من كل عام 
يوما للمسئولية االجتماعية بالمملكة

الترخيص للشركة المتقدمة لاستثمار العالمي إلنشاء 
وتملك وتشغيل خط أنبوب لنقل غاز البروبان

الائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافات

8\5\1444هـ

8\5\1444هـ

8\5\1444هـ
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https://uqn.gov.sa/?p=20514
https://uqn.gov.sa/?p=20514
https://uqn.gov.sa/?p=20514
https://uqn.gov.sa/?p=20514
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=S9H24DXIwmoWATs1sHwEOQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=S9H24DXIwmoWATs1sHwEOQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20515
https://uqn.gov.sa/?p=20515
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20551
https://uqn.gov.sa/?p=20551
https://uqn.gov.sa/?p=20551
https://uqn.gov.sa/?p=20551
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2344

مانشر في جريدة أم القرى

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

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\61( وتاريخ 29\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )323( وتاريخ 28\4\1444هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8937( وتاريخ 6\5\1444هـ

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

نشر في جريدة أم القرى 15\5\1444هـ العدد )4960( الصفحة )7(حالة النشر

هيئة تنظيم المياه والكهرباءجهة اإلصدار

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء أداة االعتماد
رقم )11\51\43( وتاريخ 20\8\1443هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 22\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 22\5\1444هـ العدد )4961( الصفحة )11(

أحكام خاصة بتقدير تعويض العقارات المراد نزع ملكيتها

المبادئ التي أقرتها اللجنة االستئنافية للنظر في مخالفات 
نظام المطبوعات والنشر ونظام اإلعام المرئي والمسموع

تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.

15\5\1444هـ

15\5\1444هـ

22\5\1444هـ

16

17

18

وزارة اإلعالمجهة اإلصدار

قرار اللجنة االستئنافية رقم )67\ل\س\8( وتاريخ 26\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 15\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 15\5\1444هـ العدد )4960( الصفحة )8(

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=feeyLQIQledRc%2FOuMAIFJA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=feeyLQIQledRc%2FOuMAIFJA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=s1YDltDf4Fh9g7TYA6iFsw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=s1YDltDf4Fh9g7TYA6iFsw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://uqn.gov.sa/?p=20663
https://uqn.gov.sa/?p=20663
https://uqn.gov.sa/?p=20663
https://uqn.gov.sa/?p=20663
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20697


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2444

مانشر في جريدة أم القرى

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

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )317( وتاريخ 8\6\1443هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 26\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 29\5\1444هـ العدد )4962( الصفحة )4(

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةجهة اإلصدار

قرار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةأداة االعتماد
 رقم )037( وتاريخ 21\4\1444

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 29\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 29\5\1444هـ العدد )4962( الصفحة )10(

الائحة الفنية لمعدات الضغط.

تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور إلى مركز يرتبط تنظيميًا 
بوزارة البيئة والمياه والزراعة 

تحديث الائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة

22\5\1444هـ

29\5\1444هـ

29\5\1444هـ

19

20

21

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةأداة االعتماد
 رقم )05-02 / 187 / 2022( وتاريخ 10\3\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 22\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 22\5\1444هـ العدد )4961( الصفحة )27(

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AajI7pUlLd7oWzJmXVOQCQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AajI7pUlLd7oWzJmXVOQCQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20909
https://uqn.gov.sa/?p=20909
https://uqn.gov.sa/?p=20966
https://uqn.gov.sa/?p=20966
https://uqn.gov.sa/?p=20965
https://uqn.gov.sa/?p=20965
https://uqn.gov.sa/?p=20965
https://uqn.gov.sa/?p=20965
https://uqn.gov.sa/?p=20965
https://uqn.gov.sa/?p=20966
https://uqn.gov.sa/?p=20966
https://uqn.gov.sa/?p=20837
https://uqn.gov.sa/?p=20837
https://uqn.gov.sa/?p=20837
https://uqn.gov.sa/?p=20837
https://uqn.gov.sa/?p=20837
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://uqn.gov.sa/?p=20809


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2544

األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ
سادًسا:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2644

 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

الائحة التنفيذية لنظام البريد

الئحة التصرف في عقارات الدولة

1\5\1444هـ

1\5\1444هـ

01

02

5\5\1444هـتعديات الائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

03

وزارة النقل والخدمات اللوجستيةجهة اإلصدار

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم )449( وتاريخ 24\3\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 1\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 1\5\1444هـ العدد )4958( الصفحة )6(

1\5\1444هـتاريخ النفاذ

الهيئة العامة لعقارات الدولةجهة اإلصدار

أداة االعتماد
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة

 رقم )ق\3\15\2022( وتاريخ 2\3\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 1\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 1\5\1444هـ العدد )4958( الصفحة )13(

1\5\1444هـتاريخ النفاذ

هيئة الزكاة والضريبة والجماركجهة اإلصدار

أداة االعتماد
قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 رقم )05-09-22( وتاريخ 5\5\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 15\5\1444هـ العدد )4960( الصفحة )11(

5\5\1444هـتاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/?p=20372
https://uqn.gov.sa/?p=20372
https://uqn.gov.sa/?p=20372
https://uqn.gov.sa/?p=20372
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=igVCFZG5R6xw2tXSAKjGsQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=igVCFZG5R6xw2tXSAKjGsQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=igVCFZG5R6xw2tXSAKjGsQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20365
https://uqn.gov.sa/?p=20365
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://uqn.gov.sa/?p=20367
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20558
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20697


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2744

 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

نظام السياحة لعام 1444هـ

الترخيص للشركة المتقدمة لاستثمار العالمي إلنشاء وتملك 
وتشغيل خط أنبوب لنقل غاز البروبان

6\5\1444هـ

8\5\1444هـ

04

05

تمديد مبادرة إلغاء الغرامات واإلعفاء من العقوبات المالية 
عن المكلفين لمدة ستة أشهر ميادية.

8\5\1444هـ

06

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\18( وتاريخ 26\1\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )79( وتاريخ 25\1\1444هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8873( وتاريخ 4\2\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 6\2\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 6\2\1444هـ العدد )4946( الصفحة )4(

6\5\1444هـتاريخ النفاذ

وزارة الطاقةجهة اإلصدار

قرار وزير الطاقة رقم )1116\440201( وتاريخ 6\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )20(

8\5\1444هـتاريخ النفاذ

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )560( وتاريخ 3\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 8\5\1444هـ العدد )4959( الصفحة )25(

8\5\1444هـتاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=920wZpuuU19E3vZLSIoVzg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=920wZpuuU19E3vZLSIoVzg%3D%3D
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://uqn.gov.sa/?p=17246
https://uqn.gov.sa/?p=17246
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=17211
https://uqn.gov.sa/?p=20514
https://uqn.gov.sa/?p=20514
https://uqn.gov.sa/?p=20514
https://uqn.gov.sa/?p=20514
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20537
https://uqn.gov.sa/?p=20537
https://uqn.gov.sa/?p=20537
https://uqn.gov.sa/?p=20537
https://uqn.gov.sa/?p=20565
https://uqn.gov.sa/?p=20565


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2844

 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية 
لعام 1444هـ

نظام االتصاالت وتقنية المعلومات

11\5\1444هـ

13\5\1444هـ

07

08

إضافة مادة ترتيبها )السادسة والخمسون مكرر( إلى نظام 
االستثمار التعديني

13\5\1444هـ

09

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )296( وتاريخ 25\2\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 11\3\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 11\3\1444هـ العدد )4951( الصفحة )7(

11\5\1444هـتاريخ النفاذ

الديوان الملكيجهـة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\106( وتاريخ 2\11\1443هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )592( وتاريخ 1\11\1443هـ 

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8827 (وتاريخ 16\11\1443هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 11\11\1443هـ

نشر في جريدة أم القرى 11\11\1443هـ العدد )4936( الصفحة )11(

13\5\1444هـتاريخ النفاذ

الديوان الملكيجهـة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\27( وتاريخ 4\2\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )100( وتاريخ 3\2\1444هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8876 (وتاريخ 9\2\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 13\2\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 13\2\1444هـ العدد )4947( الصفحة )14(

13\5\1444هـتاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oOk3rbVhJ0KDm1BNbGN5JA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oOk3rbVhJ0KDm1BNbGN5JA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=18304
https://uqn.gov.sa/?p=18304
https://uqn.gov.sa/?p=18290
https://uqn.gov.sa/?p=18290
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=elOfkLbWHtVMDd1Q%2FlBZNQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=elOfkLbWHtVMDd1Q%2FlBZNQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FWEFPFGGJvn6vQPutFJOxw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FWEFPFGGJvn6vQPutFJOxw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13870
https://uqn.gov.sa/?p=13870
https://uqn.gov.sa/?p=13882
https://uqn.gov.sa/?p=13882
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BgLhBaSrbin1e6c064Pp1g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=BgLhBaSrbin1e6c064Pp1g%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=17372
https://uqn.gov.sa/?p=17372
https://uqn.gov.sa/?p=17374
https://uqn.gov.sa/?p=17374
https://uqn.gov.sa/?p=17432
https://uqn.gov.sa/?p=17432


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 2944

 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسامة النقل لعام 
1444هـ

أحكام خاصة بتقدير تعويض العقارات المراد نزع ملكيتها

اإلطار التنظيمي للطاقة المتجددة لاستهاك الذاتي

15\5\1444هـ

16\5\1444هـ

18\5\1444هـ

10

11

12

مجلس الوزراءجهـة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )340( وتاريخ 5\5\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8946( وتاريخ 14\5\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 15\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 15\5\1444هـ العدد )4960( الصفحة )5(

15\5\1444هـتاريخ النفاذ

الديوان الملكيجهـة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\61( وتاريخ 29\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )323( وتاريخ 28\4\1444هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8937( وتاريخ 6\5\1444هـ

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

نشر في جريدة أم القرى 15\5\1444هـ العدد )4960( الصفحة )7(حالة النشر

16\5\1444هـتاريخ النفاذ

هـيئة تنظيم المياه والكهـرباءجهـة اإلصدار

قرار مجلس إدارة  هـيئة تنظيم المياه والكهـرباء رقم )06\51\43( وتاريخ أداة االعتماد
2\8\1443هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\4\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 17\4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )18(

18\5\1444هـتاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XdXMt9NH4Te7Oyr5qYZ2BA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XdXMt9NH4Te7Oyr5qYZ2BA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20657
https://uqn.gov.sa/?p=20657
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=feeyLQIQledRc%2FOuMAIFJA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=feeyLQIQledRc%2FOuMAIFJA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=s1YDltDf4Fh9g7TYA6iFsw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=s1YDltDf4Fh9g7TYA6iFsw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://uqn.gov.sa/?p=20697
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tdoMGH7UeJOSfFrhrVUOhw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tdoMGH7UeJOSfFrhrVUOhw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tdoMGH7UeJOSfFrhrVUOhw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tdoMGH7UeJOSfFrhrVUOhw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20094
https://uqn.gov.sa/?p=20094
https://uqn.gov.sa/?p=20117
https://uqn.gov.sa/?p=20117


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 3044

 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

القواعد المنظمة إلجراءات اإلفاس العابرة للحدود لعام 
1444هـ

تعديات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.

22\5\1444هـ

22\5\1444هـ

22\5\1444هـ

13

14

15

وزارة التجارةجهـة اإلصدار

قرار وزير التجارة رقم )149( وتاريخ 14\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 22\5\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 22\5\1444هـ العدد )4961( الصفحة )9(

22\5\1444هـتاريخ النفاذ

هيئة تنظيم المياه والكهرباءجهـة اإلصدار

قرار محافظ هـيئة تنظيم المياه والكهـرباء رقم )451( وتاريخ 13\5\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 22\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 22\5\1444هـ العدد )4961( الصفحة )12(

22\5\1444هـتاريخ النفاذ

هيئة تنظيم المياه والكهرباءجهـة اإلصدار

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم )11\51\43( وتاريخ أداة االعتماد
20\8\1443هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 22\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 22\5\1444هـ العدد )4961( الصفحة )11(

22\5\1444هـتاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=RXjEJYhOkFonFyEUFQ6F4w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=RXjEJYhOkFonFyEUFQ6F4w%3D%3D
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https://uqn.gov.sa/?p=20830
https://uqn.gov.sa/?p=20830
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20815
https://uqn.gov.sa/?p=20809
https://uqn.gov.sa/?p=20809


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم . إصدار 3144

 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور إلى مركز يرتبط تنظيميًا 
بوزارة البيئة والمياه والزراعة 

تعديل الائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات 
على الطرق البرية.

29\5\1444هـ

29\5\1444هـ

16

17

مجلس الوزراءجهـة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )317( وتاريخ 8\6\1443هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 26\5\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 29\5\1444هـ العدد )4962( الصفحة )4(

29\5\1444هـتاريخ النفاذ

الهـيئة العامة للنقلجهـة اإلصدار

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم )642( وتاريخ 3\5\1444هـ أداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 29\5\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 29\5\1444هـ العدد )4962( الصفحة )5(

29\5\1444هـتاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AajI7pUlLd7oWzJmXVOQCQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AajI7pUlLd7oWzJmXVOQCQ%3D%3D
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اإلصدارات السابقة
لالطالع على اإلصدارات السابقة 
من التقرير الشـــهري لمســـتجدات 
والقـــرارات.  واللوائـــح  األنظمـــة 

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



