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

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

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 

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

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بكفاءة وجودة، وقد ارتكز هذا التقرير على المصادر الوطنية؛ وهي: 

 ووكالة األنباء السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

 األنظمة واالتفاقيات. أواًل:

 اللوائح والتنظيمات. ثانيًا:

 األوامر والتعليمات. ثالثًا:

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا:

 ما نشر في جريدة أم القرى. امسًا:خ

 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ. سادسًا:

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

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

 والله يحفظكم ويرعاكم.

 

 البحوثمدير عام مركز 

 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 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

1443محرم 1443صفر هـ1443األولربيع 1443الثانيربيع األولجمادى الثانيجمادى
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 هـ03/06/1443

 ه1443لعام  ورعايته سنال يرعلى نظام حقوق كب لموافقةا -1

 الملكيالديوان  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه03/06/1443( وتاريخ 47مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ01/06/1443( وتاريخ 292) رقممجلس الوزراء  قرار

 تعميم وزارة العدل
 هـ10/06/1443وتاريخ  (8731ت//13) رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (6( صفحة)4917هـ العدد)11/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ03/06/1443

ال مجوحكومة سلطنة عمان للتعاون في  الموافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة المملكة -2

 تشجيع  االستثمار

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ03/06/1443( وتاريخ 45مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ01/06/1443( وتاريخ  288م )رقمجلس الوزراء قرار 

 (8( صفحة)4917هـ العدد)11/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ03/06/1443

ة في المملكة ووزارة البيئالموافقة على مذكرة تفاهم بني وزارة البيئة والمياه والزراعة في  -3

 ال البيئةمجاليابان للتعاون في 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه03/06/1443وتاريخ  ( 44)م/ مرسوم ملكي رقم

 هـ01/06/1443وتاريخ  ( 287) رقممجلس الوزراء قرار 

 (10( صفحة)4917هـ العدد)11/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bozewTccR8aXCDzkLCaOtg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
https://uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-45-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-03-06-1443%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85-2/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
https://uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-44-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-03-06-1443%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8-2/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
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 هـ03/06/1443

أوفا الحكومية  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في  المملكة وجامعة ينمذكرة تفاهم ب -4

 لتقنية البترول في روسيا للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ03/06/1443وتاريخ  ( 46مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ01/06/1443وتاريخ  ( 291) رقممجلس الوزراء قرار 

 (10( صفحة)4917هـ العدد)11/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ09/06/1443

الموافقة على مذكرة تفاهم بين اإلدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن  -5

 الدولة في المملكة وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه09/06/1443وتاريخ  ( 51مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ08/06/1443وتاريخ  ( 312رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (6( صفحة)4918هـ العدد)18/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ09/06/1443

ملكة مال السياحة في ووزارة العالمية سياحةمنظمة ال ينوافقة على مذكرة تفاهم بمال  -6

 ةسياحلللمية العا ألكاديميةالتنظيمية ل ترتيباتوال

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ09/06/1443وتاريخ  ( 52مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ08/06/1443وتاريخ  ( 316قم )رمجلس الوزراء قرار 

 تعميم وزارة العدل
 ه.20/06/1443( وتاريخ 8734ت/ /13)تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (7( صفحة)4918هـ العدد)18/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ09/06/1443

 مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية النرويج -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ09/06/1443وتاريخ  ( 50)م/ مرسوم ملكي رقم

 هـ08/06/1443وتاريخ  ( 307رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (10( صفحة)4918هـ العدد)18/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-46-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-03-06-1443%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-3/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
https://uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-51-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-09-06-1443%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4918/
https://www.uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-52-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-09-06-1443%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4918/
https://www.uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-50-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-09-06-1443%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4918/
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 هـ09/06/1443

التحالف الدولي للطاقة ( من االتفاقية اإلطارية لتأسيس 7الموافقة على تعديل المادة) -8

 الشمسية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه09/06/1443( وتاريخ  49مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ08/06/1443( وتاريخ  306رقم ) مجلس الوزراء قرار

 (11( صفحة)4918هـ العدد)18/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ17/06/1443

والحياة البرية في الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة  -9

 جمهورية كينيا

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ17/06/1443( وتاريخ 53مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ15/06/1443( وتاريخ  331رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (4( الصفحة ) 4919هـ العدد )25/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ17/06/1443

في  مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران في المملكة والهيئة العامة للطيران المدني -10

 اإلمارات

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ17/06/1443وتاريخ ( 54مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ15/06/1443وتاريخ ( 333رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (5( الصفحة ) 4919هـ العدد )25/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-49-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-09-06-1443%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4918/
https://www.uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-53-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-17-06-1443%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
https://www.uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-54-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-17-06-1443%d9%87%d9%80/
https://www.uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
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 هـ01/06/1443

 هـ1439البند )أواًل( من التنظيم األساس لمجلس التجارة اإللكترونية لعام تعديل  -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ01/06/1443وتاريخ  (295) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 

 هـ01/06/1443

 الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ01/06/1443( وتاريخ 296) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 وزارة العدلتعميم 
 ه10/6/1443وتاريخ  (8732ت//13) تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (4( صفحة)4917هـ العدد)11/6/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ08/06/1443

 هـ1442( من تنظيم وزارة الرياضة لعام 3،  2تعديل المادتين ) -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 08/06/1443( وتاريخ 313) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه20/6/1443تاريخ و (8741ت//13) تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (10( صفحة)4918هـ العدد)18/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ08/06/1443

زاءات الخاصة بمخالفة اللوائح والقواعد والمعايير جأواًل( من ال( من البند )1فقرة )تعديل ال -4

 هـ1440المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة األنشطة الرياضية لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه08/06/1443( وتاريخ 313) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 (10( صفحة)4918العدد)هـ 18/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=d8AalPb9SivE6SLG4Zq0yw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9zDTLNYDzcOID%2FdyDPeSag%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=vZ8J1H4rt2zvDmiS9axJVg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4918/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=meQkwd9GzL2HlZMMTWOOTQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4918/
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 هـ08/06/1443

 هـ1443الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور لعام  -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ08/06/1443( وتاريخ 317)قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه.20/6/1443وتاريخ ( 8736ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 

 هـ08/06/1443

الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التنظيم األساس للجنة  -6

(OECD) 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه08/06/1443( وتاريخ 319قرار مجلس الوزراء رقم) أداة االعتماد

 العدل تعميم وزارة
 ه20/06/1443( وتاريخ  8740ت//13رقم )تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (7( صفحة)4918هـ العدد)18/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ15/06/1443

( من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 5( من المادة )3( و )1تعديل الفقرتين ) -7

 هـ1440

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه15/06/1443تاريخ و( 338) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه23/6/1443تاريخ ( و 8746ت//13) تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (6( الصفحة ) 4919هـ العدد )25/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ17/06/1443

ارتباط مكتب إدارة البيانات الوطنية التنظيمي برئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء  -8

 االصطناعي

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه17/06/1443تاريخ و( 37562) أمر سامي رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه21/6/1443تاريخ و (8745ت//13) تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AajI7pUlLd7oWzJmXVOQCQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=v21WvWvnu7125B3PlbcVfg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4918/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=C62QmuMWPKKGbYABxqfkiA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aU1aAh6YbaS3vnAMLFYG9g%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 هـ22/06/1443

 وزارة اإلعالم إلى وكالة األنباء السعودية وربطها برئيس الوكالةنقل جريدة أم القرى من  -9

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه22/06/1443تاريخ و( 350)  قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 

 هـ22/06/1443

إلغاء الالئحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعامالت لدى الجهات الحكومية لعام  -10

 هـ1424

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه22/06/1443تاريخ و( 349) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه28/06/1443( وتاريخ 8750ت//13)رقم  تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xhlWfwRSLDSm45O8PH8oGQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eNmwMB%2B3PHM2VgwDdxNQzw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 هـ01/06/1443

من المادة )التاسعة(من تنظيم الهيئة  )ز( االستثناء من حكم الفقرةمديد الموافقة على ت -1

 السعودية للمحامين

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه01/06/1443وتاريخ  (294) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه07/06/1443( وتاريخ 8725ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (11( صفحة)4917هـ العدد)11/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ03/06/1443

هـ على األراضي المخصصة لمنفعة 1441تطبيق أحكام الئحة التصرف بالعقارات البلدية لعام  -2

الرياضية التابعة لها وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية وزارة الرياضة والمنشآت 

 ورعايتها

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
  هـ03/06/1443(وتاريخ  48مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ01/06/1443( وتاريخ 293قرار مجلس الوزراء رقم )

 (3( صفحة)4917هـ العدد)11/6/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ08/06/1443

 انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف العالمي للمحيطات -3

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 ه08/06/1443( وتاريخ 308قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ12/06/1443

قيام الجهات الحكومية بدعم جمعية حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات األهلية  -4

 المتخصصة التي تنشأ مستقباًل المعنية بحماية المستهلك

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه12/06/1443( تاريخ 4645) توجيه سامي رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه20/06/1443( وتاريخ 8737ت//13) رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PI2Vnq712fy5r%2BL9qCxDdw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SoBJzVzJuN%2BCTG0PQ9SNqA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%82-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2Brz%2BeUqRrukcwkJIUdFiXA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 هـ15/06/1443

 تحديد اليوم )العاشر( من شهر فبراير من كل عام يومًا للنمر العربي -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار     

 ه15/06/1443تاريخ و( 339) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 (6( الصفحة )4919)هـ العدد 25/06/1443نشر في جريدة أم القرى  

 

 هـ15/06/1443

بالمساهمات  عن استقبال أي شكوى جديدة تتعلق قيام لجنة المساهمات العقارية بالتوقف -6

 الداخلة في اختصاصاتها، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه15/06/1443تاريخ و( 334) رقم قرار مجلس الوزراء أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه21/6/1443تاريخ و (8744ت//13) رقمتعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 هـ15/06/1443

التأكيد على الجهات الحكومية ومزودي خدمات الحوسبة السحابية بتطبيق ضوابط األمن  -7

للحوسبة السحابية وتطبيق تصنيف البيانات وااللتزام بضوابط استخدام تقنيات  السيبراني

 المعلومات واالتصاالت في الجهات الحكومية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه15/06/1443تاريخ و (37126 ) أمر سامي رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه20/06/1443( وتاريخ  8742ت//13) رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 

 هـ23/06/1443

الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعامالت لدى الجهات  إلغاء رسمي إصدار وتجديد -8

 الحكومية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه23/06/1443( تاريخ 58مرسوم ملكي رقم)م/ أداة االعتماد

 

 

 

 

 

 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FzREzCmRCOTwY%2F66XV9z5g%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=CVfv%2FEuOvDpDnySOY6SOMQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LLiV5uqfCIG8VuNIjoZVww%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ioZ7YDZyGEsycnZPsJGM9Q%3D%3D
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 هـ24/06/1443

 فبراير( من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم )يوم التأسيس( 22يكون يوم ) -9

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه24/06/1443( وتاريخ 371)أ/ أمر ملكي رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه28/06/1443( وتاريخ 8749ت//13) رقم تعميم إداري

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (3( صفحة)4919هـ العدد)25/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=wu5v48rw2AxaKeTgZc1qWg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
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 هـ08/06/1443

التأكيد على عدم الرفع مباشرة للمقام السامي أو الديوان الملكي أو الجهات األخرى عن أي  -1

 موضوع إال عن طريق الوزارة

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه08/06/1443تاريخ ( و 8729ت//13) رقمتعميم إداري  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 رابط التعميم

 

 هـ10/06/1443

تمثيل الشركة ككيان كامل أمام القضاء يكون من رئيس مجلس اإلدارة أو مدير الشركة بحسب  -2

التأسيس أو قرارات الشركاء على خالف ذلكنوع الشركة أو من يتم تفويضه مالم ينص عقد   

 وزارة العدل جهة اإلصدار

ه10/06/1443( وتاريخ 8733ت//13) رقم تعميم إداري أداة االعتماد  

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 رابط التعميم

 

 هـ20/06/1443

 إعادة تشكيل لجنة فحص العروض بالشراء المباشر في الوزارة -3

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه20/06/1443تاريخ ( و8735ت//13) رقم تعميم إداري أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 رابط التعميم

 هـ20/06/1443

إيقاف العمل بتعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بآلية استكمال واستبدال األراضي  -4

 التي تم منحها/ المنفذة على شوارع تجاري

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه20/06/1443( وتاريخ 8739ت//13) رقم تعميم إداري أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 رابط التعميم

 

 

 

 فقط. * الروابط تعمل على شبكة الوزارة

 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 هـ21/06/1443

 دمج بعض المحاكم العامة في المحافظات -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه21/06/1443تاريخ و (8743ت//13) رقم تعميم إداري أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 رابط التعميم

 هـ24/06/1443

التوجيه بشأن ما رصدته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من وجود سجالت تجارية قائمة ومرتبطة  -6
 بموظفين حكوميين.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه24/06/1443تاريخ و (8747ت//13) رقم تعميم إداري أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 رابط التعميم

 هـ27/06/1443

 آلية إفصاح الممثل النظامي للشركة -7

 وزارة العدل جهة اإلصدار

ه27/06/1443( وتاريخ 8748ت/ /13) رقم تعميم إداري أداة االعتماد  

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
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 ـه04/06/1443

 الموافقة على نظام اإلثبات -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/05/1443( وتاريخ 43مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ24/05/1443( وتاريخ 283رقم ) مجلس الوزراء قرار

 تعميم وزارة العدل
 ه03/06/1443( وتاريخ 8711ت//13)تعميم قضائي رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (3صفحة)( 4916هـ العدد)04/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ04/06/1443

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق  -2

 "أبوستيل"العمومية األجنبية 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/05/1443( وتاريخ 40)م/ مرسوم ملكي رقم

 ه24/05/1443( وتاريخ 277رقم ) مجلس الوزراء قرار

 (10( صفحة)4916هـ العدد)04/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ04/06/1443

الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف اإلسالمي  -3

 العسكري لمحاربة اإلرهاب

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ26/05/1443( وتاريخ 42مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ24/05/1443( وتاريخ 280رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (11( صفحة)4916هـ العدد)04/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

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

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=StufB%2Bx59Wzmf6LC3opDVg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/sf/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/4916-2/
https://uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-40-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-26-05-1443%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82/
https://uqn.gov.sa/4916-2/
https://uqn.gov.sa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%85-42-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-26-05-1443%d9%87%d9%80/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86/
https://uqn.gov.sa/4916-2/
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 هـ04/06/1443

 تعديل المادة )الثالثة( من نظام الصندوق السعودي للتنمية -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ24/05/1443(وتاريخ  282) رقم مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه07/06/1443( وتاريخ 8723ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175 

 (12( صفحة)4916العدد) هـ04/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ04/06/1443

 اعتماد الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص -5

 المركز الوطني للتخصيص جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
وتاريخ  (9/2021-وطني للتخصيص رقم )ققرار مجلس إدارة المركز ال

 هـ23/04/1443

 (13( صفحة)4916هـ العدد)04/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ11/06/1443

 قواعد برامج التعليم المهني المستمر -6

 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين  جهة اإلصدار

 هـ26/02/1443خ ( وتاري33قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) أداة االعتماد

 (19( صفحة)4917هـ العدد)11/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ11/06/1443

 قرار تعديل عدد من اللوائح الفنية السعودية -7

 للمواصفات والمقاييس والجودةالهيئة السعودية  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( 046) نائب رئيس مجلس اإلدارة رقم قرار معالي محافظ الهيئة

 هـ26/04/1443وتاريخ 

 (12( صفحة)4917هـ العدد)11/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2Fs%2BqB0WXSAJveY6Sfi2r7A%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38175
https://uqn.gov.sa/4916-2/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b5/
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b5/
https://uqn.gov.sa/4916-2/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88/
https://uqn.gov.sa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
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 هـ11/06/1443

 هـ8/7/1436( وتاريخ 316الوزراء رقم )الموافقة على تعديل قرار مجلس  -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ24/05/1443( وتاريخ 284) رقممجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 (7( صفحة)4917هـ العدد)11/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ25/06/1443

 البحري( من المادة ) الخامسة( لالئحة مزاولة أعمال النقل 4تعديل الفقرة ) -9

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ09/05/1443وتاريخ ( 171/43/1قرار وزير النقل رقم ) أداة االعتماد

 (7( الصفحة ) 4919هـ العدد )25/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ25/06/1443

 ) السادسة واألربعين مكرر( لالئحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية إضافة المادة -10

 للنقلالهيئة العامة  جهة اإلصدار

 هـ09/05/1443وتاريخ ( 172/43/1قرار وزير النقل رقم ) أداة االعتماد

(7( الصفحة )1949هـ العدد )25/60/1443أم القرى  نشر في جريدة حالة النشر  

 هـ25/06/1443

 اعتماد الالئحة المنظمة إلصدار الترخيص المالحي ورخصة العمل -11

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 ه09/05/1443وتاريخ ( 170/43/1ار وزير النقل رقم )قر أداة االعتماد

 (7( الصفحة ) 4919العدد )هـ 25/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1/
https://www.uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4917/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oHh3yhFWGgdIS8LERaonbQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EEOlMYm8i9RITkNb3UifYw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=APpFwTAfA8vsTKzeFnnt%2Fg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
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  التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسًا: 
 

 

 

 

 هـ17/06/1443

 هـ1443ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في االمتياز التجاري لعام  -1

 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة جهة اإلصدار

 ه11/01/1443( وتاريخ02/11/2021) قرار مجالس وهيئات رقم أداة االعتماد

 (12( الصفحة)4901ه العدد)17/02/1443نشر في جريد أم القرى  حالة النشر

 ه17/06/1443 النفاذتاريخ 

 

 هـ25/06/1443

 ( من المادة ) الخامسة( لالئحة مزاولة أعمال النقل البحري4تعديل الفقرة ) -2

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ09/05/1443( وتاريخ 171/43/1النقل رقم )قرار وزير  أداة االعتماد

 (7( الصفحة ) 4919هـ العدد )25/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه25/06/1443 تاريخ النفاذ

 هـ25/06/1443

 واألربعين مكرر( لالئحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية) السادسة  إضافة المادة -3

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ09/05/1443( وتاريخ 172/43/1قرار وزير النقل رقم ) أداة االعتماد

 (7( الصفحة ) 4919هـ العدد )25/06/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه25/06/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ25/06/1443

 اعتماد الالئحة المنظمة إلصدار الترخيص المالحي ورخصة العمل -4

 العامة للنقل الهيئة جهة اإلصدار

 ه09/05/1443( وتاريخ 170/43/1قرار وزير النقل رقم ) أداة االعتماد

 (7( الصفحة ) 4919هـ العدد )25/06/1443في جريدة أم القرى  نشر حالة النشر

 ه25/06/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Pkz6mhVML5i6vYk2RPwa%2Fw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/ds/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oHh3yhFWGgdIS8LERaonbQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EEOlMYm8i9RITkNb3UifYw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=APpFwTAfA8vsTKzeFnnt%2Fg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-4919/
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رات السابقةااإلصد  

 

من هنالالطالع على اإلصدارات السابقة من التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sjp.moj.gov.sa/MonthlyReport
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 المملكة العربية السعودية، الرياض

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


