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

التقرير الشهري أهم مستجدات  بين يدي القارئ الكريم لبحوث مركز ا  طرحي

عام ألف وأربع مائة وواحد وأربعين   شواللشهر  قرارات والتعاميماألنظمة واللوائح وال

  أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب العدل ، وذلك رغبة  منه في تيسير وصول للهجرة 

تطوير مرفق القضاء   على بما ينعكسواالستفادة منها  المستجداتهم أل والباحثين

فرصد التقرير كل ما استجد في هذا الشهر وكذلك ما طرأ عليه   ،ورفع كفاءته وجودته

  مستقين ذلك من المصادر الوطنية،  من أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات وتعاميمتغيير 

،  أم القرىسعودية، وجريدة  ووكالة األنباء ال  وهي: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، 

 لتعاميم الصادرة من وزارة العدل. وا

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي: 

 األنظمة واالتفاقيات.  أولــًا: 

 اللوائح والتنظيمات.  ثانيًا: 

 األوامر والتعليمات.  ثالثًا: 

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا: 

 . أم القرىما نشر في جريدة   خامسًا: 

 األنظمة التي دخلت حيز النفاذ.  سادسًا: 

لذي وضع ألجله وهو خدمة  اهذا التقرير الهدف  أن يحقق مركز البحوث  مح ويط

   المرافق العدلية والجهات البحثية بما يساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها. 

 والله يحفظكم ويرعاكم. 

 

 كز البحوث مدير عام مر                                                                                       

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

 

 ( مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة 2)
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 هـ 1441/ 10/ 19

 . المدنية تعديل بعض مواد نظام الخدمة   -1

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  
 هـ 19/10/1441( وتاريخ 139مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 17/10/1441( وتاريخ 633قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 23/10/1441تاريخ  8150/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37602 

 ( 4835هـ العدد )10/1441/ 23 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 هـ 1441/ 10/ 19

 . ـ ه 1439له لعام  اإلرهاب وتموي تعديل المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم    - 2

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 19/10/1441( وتاريخ 142مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 17/10/1441( وتاريخ 637وزراء رقم )قرار مجلس ال

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 23/10/1441تاريخ  8149/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37601 

 ( 4836العدد ) هـ 10/1441/ 27 ىأم القرنشر في جريدة  حالة النشر 

 هـ 1441/ 10/ 19

 . هـ 1428تعديل المادة الخامسة والثالثين من نظام القضاء لعام    - 3

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 19/10/1441( وتاريخ 141مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هــ 17/10/1441( وتاريخ 635قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل 
 هــ 23/10/1441تاريخ  8148/ت/13اري رقم  م إدتعمي

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37600 

 ( 4836العدد ) هـ 10/1441/ 27 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1592222228359710000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592222233389710500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592222228359710000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592450866010847900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592450863200847400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592450866010847900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592449429990831300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592449427290830800/
https://remote.moj.gov.sa/proxy/2da6902d/https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37600
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592449429990831300/


   
  

 
   

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ 1441/ 10/ 19

 . هـ 1441ي لعام  مار التعدين نظام االستث   - 4

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 هـ 19/10/1441( وتاريخ 140مرسوم ملكي رقم )م/  أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هــ 23/10/1441تاريخ  8147/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37599 

 هـ 1441/ 10/ 19

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في   - 5

 . كة ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا الممل 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 19/10/1441( وتاريخ 136مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 17/10/1441( وتاريخ 622قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4836العدد ) هـ 10/1441/ 27 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 10/ 26

 . هـ 1441نظام صندوق التنمية السياحي لعام    - 6

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 هـ 26/10/1441وتاريخ  147مرسوم ملكي رقم م/ أداة االعتماد 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=58lJUlFDJcaInvkoUYbhPw%3D%3D
https://remote.moj.gov.sa/proxy/1761e9a3/https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37599
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592450261670840900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592450259270840400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592450264840841400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592450261670840900/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XxPF%2FnMgnj0cehiPAj3XBw%3D%3D
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 هـ 1441/ 10/ 17

 . الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة التعديالت على   -1

 الهيئة العامة للزكاة جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
( وتاريخ  2-3-20والدخل رقم )قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة 

   هـ17/10/1441

 ( 4836العدد ) هـ 10/1441/ 25 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 10/ 22

 . وإدارتها ملكية الوحدات العقارية وفرزها  فيذية لنظام  الالئحة التن  -2

 وزارة اإلسكان  جهة اإلصدار 

 هـ 22/10/1441يخ ار( وت168قرار وزير اإلسكان رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4836العدد ) هـ 10/1441/ 25 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 هـ 1441/ 10/ 17

تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام    - 3

 . . هـ 1437

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 17/10/1441( وتاريخ 629قرار مجلس الوزراء رقم ) االعتماد أداة  

 تعميم وزارة العدل 
 هــ 23/10/1441ريخ تا 8151/ت/13م  تعميم إداري رق

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37603 

 ( 4836العدد ) هـ 10/1441/ 27 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 هـ 1441/ 10/ 17

م مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله  الالئحة التنفيذية لنظا حذف المادة التاسعة من    - 4

 .. هـ 1440لعام  

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 17/10/1441( وتاريخ 637قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 23/10/1441تاريخ  8149/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37601 

 ( 4836هـ العدد )10/1441/ 27 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1592386049810681000/1592386049000
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1592386049810681000/1592386049000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592385661300679700/
https://www.uqn.gov.sa/editions/4836/24
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1592395459710739800/1592395459000
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592383424440672300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592449433170831800/
https://remote.moj.gov.sa/proxy/2da6902d/https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37603
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592449433170831800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592450863200847400/
https://remote.moj.gov.sa/proxy/2da6902d/https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37601
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592450863200847400/
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 هـ 1441/ 10/ 17

تشكيل لجنة دائمة للبت في االعتراضات على طلبات تخصيص مناطق المجمعات    - 5

 . التعدينية 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 17/10/1441( وتاريخ 634قرار مجلس الوزراء رقم ) االعتماد أداة  

 

 هـ 1441/ 10/ 24

 . إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية   - 6

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 24/10/1441وتاريخ   656قرار مجلس الوزراء رقم  االعتماد أداة  

 

 هـ 1441/ 10/ 24

اإلنسان المسندة إلى اإلدارات القانونية في الجهات  المهمات المتعلقة بحقوق  - 7

 . الحكومية 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 24/10/1441وتاريخ   662قرار مجلس الوزراء رقم  االعتماد أداة  

 

 هـ 1441/ 10/ 26

 . هـ 1441ظام المحاكم التجارية لعام  ن الالئحة التنفيذية ل   - 8

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 ه 26/10/1441وتاريخ   8344قرار وزير العدل رقم  االعتماد أداة  

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=e0C%2Bjvn0pgD9vHCMncb5%2Fw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bGyQGaznObOW%2FC5shGYxQw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=vu1ihi8kmg87brAFXuSm0g%3D%3D
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 هـ 1441/ 10/ 9

المرافعات أمام  توقف المدد والمواعيد والمهل المقررة بموجب أحكام نظام  -1

 . قار العمل ديوان المظالم والئحته التنفيذية خالل مدة تعليق الحضور إلى م 

 مجلس القضاء اإلداري  جهة اإلصدار 

 هـ 9/10/1441( وتاريخ 142862قرار مجلس القضاء اإلداري رقم ) أداة االعتماد 

 

 هـ 1441/ 10/ 17

ة النظر في طلبات تملك العقارات لعام  الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلي  -2

 . هـ 1441

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 هـ 17/10/1441( وتاريخ 56708أمر ملكي رقم ) أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هــ 24/10/1441تاريخ  8153/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37605 

 

 هـ 1441/ 10/ 24

 . التوجيهات البيئية في دول مجلس التعاون  -3

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 24/10/1441وتاريخ   657قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد 

 

 هـ 1441/ 10/ 24

 . إنشاء مكتب خدمات المطورين العقاريين )مركز إتمام(  -4

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 24/10/1441وتاريخ   658قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=L8Sfi5k72LExlAM2xt2dyQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=I3Vt%2Fvo3Q3K%2BHgxxbYvMOA%3D%3D
https://remote.moj.gov.sa/proxy/2da6902d/https/tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37605
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bJSAUJgR5D1coFlTLiJ2Hw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=F6xT1BsIvIHTnBPqoKgvSA%3D%3D
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 هـ 1441/ 10/ 5

دمج المحاكم العامة ببني سعد والقريع وثقيف وأبو راكة وحداد بني  تعميم إداري/   -1

 بميسان بمنطقة مكة المكرمة.   مالك في المحكمة العامة 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 05/10/1441وتاريخ  8132/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37582 رابط التعميم 

 هـ 1441/ 10/ 5

 إعادة تشكيل لجنة تأديب المحامين بالوزارة. تعميم إداري/   -2

 وزارة العدل  دار اإلص جهة  

 هـ 05/10/1441وتاريخ  8133/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37583 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 10/ 5

تعميم إداري/ الخطة التشغيلية للخدمات العدلية بعد رفع تعليق الحضور لمقرات   -3

 العمل والدوام المرن. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 05/10/1441وتاريخ   8134/ت13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37584 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 10/ 5

 تعميم إداري/ إطالق خدمة )التقاضي عن بعد(.  -4

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 05/10/1441وتاريخ  8135/ت/13ي رقم  إدار  تعميم أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37585 رابط التعميم 

 *الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط. 
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 هـ 1441/ 10/ 7

ه  1441/ 10/ 8تعميم إداري/ البروتوكول الوقائي للقطاع العام للفترة الممتدة بين   -5

 رات العمل. ، والضوابط الصحية الخاصة بتعلق الحضور لمق ـ ه 1441/ 10/ 28إلى  

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 07/10/1441وتاريخ  8136/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37586 رابط التعميم 

 هـ 1441/ 10/ 8

تعميم إداري/ إعادة تشكيل لجنة فحص العروض وفتح المظاريف ألعمال برامج   -6

 ؤية. تحقيق الر 

 وزارة العدل  اإلصدار جهة  

 هـ 08/10/1441وتاريخ  8137/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37587 رابط التعميم 

 ه 1441/ 10/ 15

 تعميم إداري/ اعتماد قنوات التواصل للمستفيدين.  -7

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 15/10/1441وتاريخ  8141/ت/13تعميم إداري رقم   ماد أداة االعت 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37591 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 10/ 15

استخدام أي تقنيات أو تداخالت أو أدوات أو منتجات أو   عدم  / تعميم إداري  -8

( بشكل مباشر لم يتم النص عليها  19 - مستلزمات لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 

 في أدلة المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 15/10/1441وتاريخ  8142/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37593 رابط التعميم 
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 ه 1441/ 10/ 17

إعادة تشكيل لجنة المطبوعات والنماذج واألختام، وارتباطها  تعميم إداري/  -9

 بسعادة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 17/10/1441وتاريخ  8143//ت13إداري رقم  تعميم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37594 رابط التعميم 

 

 هـ 101441/ 18

اإلجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات  تعميم إداري/  -10

 التنظيمية في الوزارة. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 18/10/1441وتاريخ  8144/ت/13تعميم إداري رقم   االعتماد أداة  

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37595 رابط التعميم 

 هـ 1441/ 10/ 23

مخالفة األحكام الواردة في الخطة المعتمدة لتعميم الوزارة رقم    تعميم إداري/  -11

 . ـ ه 1441/ 10/ 5في    8143/ت/ 13

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 10/1441/ 23( وتاريخ 8152/ت/13إداري رقم )تعميم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37604 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 10/ 24

تعميم إداري/ اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية   -12

ائب على  االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضر كوسوفا لتجنب 

 الدخل. 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 24/10/1441( وتاريخ 13/8154تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37606 رابط التعميم 

 

 هـ 1441/ 10/ 25

تأسيس وحدة تنظيمية في وكالة الوزارة للشؤون القضائية   / إداري  تعميم  -13
 . وحدة القضاء التجاري" بمسمى " 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 25/10 وتاريخ( 8155/ت/13)  رقم إداري تعميم أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37607 رابط التعميم 
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 هـ 1441/ 10/ 6

 . النفسية   تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية  -1

 ان الملكي الديو اإلصدار   جهة 

 االعتماد   أداة 
 هـ 21/9/1441( وتاريخ 131مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 19/9/1441( وتاريخ 607قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( 4833)العدد   هـ 6/10/1441 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 هـ 1441/ 10/ 6

مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة   -2

 . وحكومة الجمهورية القرغيزية 

 الملكي ديوان ال جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

   هـ21/9/1441( وتاريخ 127مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 19/9/1441( وتاريخ 600قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 10/ 6

زارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم  تعاون علمي وتعليمي بين و  مذكرة  -3

 . والعلوم في جمهورية قيرغيزستان 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 21/9/1441( وتاريخ 129مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 19/9/1441( وتاريخ 603قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441 أم القرىريدة نشر في ج حالة النشر 

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

https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640120027335700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640112427335200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640120027335700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640131227336700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640126167336200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640138157337200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640131227336700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640148327338200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640143897337700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640155317338700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640148327338200/
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 هـ 1441/ 10/ 6

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون اإلسالمية بين وزارة الشؤون اإلسالمية   -4

 . والدعوة واإلرشاد في المملكة والمشيخة اإلسالمية في البوسنة والهرسك 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  

 هـ 21/9/1441( وتاريخ 128مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 19/9/1441( وتاريخ 601قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4833)العدد   هـ 6/10/1441 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 هـ 1441/ 10/ 6

تطبيق قرار لجنة التعاون المالي واالقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج   -5

 . العربية 

 الديوان الملكي  اإلصدار   جهة 

 االعتماد أداة  
 هـ 21/9/1441( وتاريخ 132مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 19/9/1441 ( وتاريخ610قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 10/ 6

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات   -6

   . النقل الجوي 

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  

 هـ 21/9/1441( وتاريخ 130مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 19/9/1441( وتاريخ 604قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4833العدد ) هـ 6/10/1441 أم القرىنشر في جريدة  النشر   حالة 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640167497339700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640162957339200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640172597340200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640167497339700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640167497339700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640183617341200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640179377340700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640183617341200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640193737342200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640188957341700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640201517342700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1590640193737342200/
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 هـ 1441/ 10/ 13

المشتريات الحكومية خالل جائحة  تطبيق بعض مواد نظام المنافسات و  -7

 كورونا. 

 وزارة المالية  جهة اإلصدار 

 هـ 30/9/1441( وتاريخ 4146ر المالية رقم )يقرار وز أداة االعتماد 

   ( 4834العدد ) هـ 10/1441/ 13 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 10/ 13

 . الموافقة على نماذج االتفاقيات اإلطارية للجهات الحكومية  -8

 وزارة المالية  جهة اإلصدار 

 هـ 30/9/1441( وتاريخ 4149قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4834العدد ) هـ 10/1441/ 13 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 10/ 19

لتأمين ضد التعطل  ( من الالئحة التنفيذية لنظام ا 6( من المادة ) 7تعديل الفقرة )  -9

 عن العمل. 

 وزارة المالية  جهة اإلصدار 

 هـ 4/9/1441/تأمينات( وتاريخ 218قرار وزير المالية رقم ) االعتماد أداة  

 ( 4834العدد ) هـ 10/1441/ 19 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 هـ 1441/ 10/ 27

التعرفة الجمركية بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة   -10

 . التجارة العالمية 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  
 هـ 28/8/1441( وتاريخ 559قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4836هــ العدد )10/1441/ 27 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1591291361868449500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1591291361868449500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1591291366028450000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1591291366028450000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1591841304269198600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1591841304269198600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592588669921085600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592585498711072500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592588669921085600/
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 هـ 1441/ 10/ 27

 . عقارات الدولة عتماد الئحة التصرف في  ا  -11

 الهيئة العامة لعقارات الدولة  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
(  2020/6/4قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم )ق

 هـ 20/9/1441وتاريخ

 ( 4836العدد ) هـ 10/1441/ 27 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1592452010850858100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592452010850858100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1592452010850858100/


   
  

 
   

17 
 

 

   

 هـ 1441/ 10/ 13

 . الئحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية    -1

 ة العامة للنقلالهيئ جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
( وتاريخ 2-2019-4-26قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هـ 9/1/1441

 ( 4831العدد ) هــ 9/1441/ 13 أم القرىفي جريدة  نشر حالة النشر 

 هـ 1441/ 10/ 13

 . الئحة مزاولة أعمال النقل البحري  -2

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
( وتاريخ  1-41-200قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هــ 22/8/1441

 ( 4831العدد ) هــ 9/1441/ 13 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 10/ 13

 . الئحة التحقيق في الحوادث البحرية  -3

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار 

 اد أداة االعتم 
-9-15( وتاريخ 2-2019-3-16قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )

 هـ 1440

 ( 4831العدد ) هـ 9/1441/ 13 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

 

 هـ 1441/ 10/ 24

 لوائح وأنظمة نظام المحاكم التجارية.  -4

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 15/8/1441( وتاريخ 93مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 14/8/1441( وتاريخ 511قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( 4827هـ العدد )8/1441/ 24 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800873324178700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800873324178700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800873324178700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800906674179800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800906674179800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800906674179800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800943484180900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800943484180900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800943484180900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800943484180900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1588800943484180900/
https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/86.pdf
https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/86.pdf
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045967380860700/
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 اإلصدارات السابقة 

 

 السنة  الشهر  رقم اإلصدار  

 ه 1440 شوال    / رمضان   – شعبان   اإلصدار األول 

 ه 1440 ذي القعدة   اإلصدار الثاني 

 ه 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  صدار السابع اإل 

 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 

 المملكة العربية السعودية، الرياض 

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/MonReportForSysCirAndRegV7.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
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 المملكة العربية السعودية، الرياض 

 وزارة العدل، مركز البحوث 

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


