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

ها موقيامها بمها ،ويســـــاهم في تاويرها ،العدلية ظلةمركز البحوث للنهوض بكل ما يخدم الميســـــعى  
 التقرير الشــــــهري ألهم مســــــتجدات األنظمةومن ذلك ما ســــــاهم به المركز في هشا المشــــــرو   بكفاءة وجودة، 

وامر األلوائح والنظمة واأل مســــــــتجداتألهم    الشي يهتم بجمع وترتيب ومتابعةواللوائح والقرارات والتعاميم
 .تعاميمالقرارات والو

بأهم لمهتمين وا ، والمحامين،وكّتاب العدل ،على تزويد أصــحاب الفضــيلة القضــاة المركز وذلك حرصــام من
د  في الســــــــــاحــة التنظيميــة ، وتســــــــهيــل الرجو  لهــا تعــاميمالقرارات والوامر واأللوائح والنظمــة ومن األ مــا يجــف

 واالستفادة منها.

وقـــد ارتكز هـــشا التقرير على المصـــــــــــادر الو نيـــة  وهي: المركز الو ني للوثـــائن والمحفو ـــات، ووكـــالـــة األنبـــاء 
 السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.

 وهي:وتضمن التقرير ستة أقسام، 

:  األنظمة واالتفاقيات. أوالم

:  اللوائح والتنظيمات. ثانيام

:  األوامر والتعليمات. ثالثام

:  تعاميم وزارة العدل. رابعام

:  ما نشر في جريدة أم القرى. خامسام

:  األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ. سادسام

 هشا المشرو .ويتالع مركز البحوث من هشا التقرير أن يحقن الهدف المنشود من 

 ،RC@moj.gov.saعلى البريد   مشــــــــرو ويســــــــعد مركز البحوث اســــــــتقبال مالحظاتكم ومقترحاتكم حول هش  ال
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 مدير عام مركز البحوث

 د. بشار بن عمر المفدى

 

 

mailto:RC@moj.gov.sa
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 هـ 4/9/1443

المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج  يالموافقة على مشكرة تفاهم بين حكومت-1
 .والمعتمرين

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ4/9/1443 ( وتاريخ496رقم )مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

  (5) ( الصفحة4930هـ العدد )14/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ5/9/1443

 .الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ5/9/1443 وتاريخ( 81مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ4/9/1443( وتاريخ 497رقم )مجلس الوزراء قرار 

  (7)( الصفحة 4930هـ العدد )14/9/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ5/9/1443

الموافقة على مشكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة  -3

 .الشؤون الخارجية واالندماج اإلقليمي لجمهورية غانا

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ5/9/1443( وتاريخ 82مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ4/9/1443( وتاريخ 498رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (8( الصفحة )4930هـ العدد )14/9/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ12/9/1443

مشكرة تفاهم للتعاون في مجال اإلسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية  الموافقة على -4

 .وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقرا ية الشعبية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ12/9/1443( وتاريخ 84مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ11/9/1443( وتاريخ 514رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (5( الصفحة )4931هـ العدد )21/9/1443م القرى أنشر في جريدة  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/?p=12633
https://www.uqn.gov.sa/?p=12677
https://www.uqn.gov.sa/?p=12643
https://www.uqn.gov.sa/?p=12642
https://www.uqn.gov.sa/?p=12677
https://www.uqn.gov.sa/?p=12649
https://www.uqn.gov.sa/?p=12646
https://www.uqn.gov.sa/?p=12677
https://www.uqn.gov.sa/?p=12844
https://www.uqn.gov.sa/?p=12845
https://www.uqn.gov.sa/?p=12888
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 هـ14/9/1443

 .هـ1428( من نظام المرور لعام 75من المادة )( 3، 2تعديل الفقرتين ) -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ14/9/1443 تاريخ( و86م/) مرسوم ملكي رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ23/9/1443( وتاريخ 8798ت//13تعميم إداري رقم )

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

 هـ19/9/1443

 .هـ1443نظام التسجيل العيني للعقار لعام  -6

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ19/9/1443 تاريخو (91م/) مرسوم ملكي رقم أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tIzmgQ4opdCXNiR6RbBphA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ub7EVo8TRyUgxiDT2t%2FWYg%3D%3D
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 هـ3/9/1443

 .هـ1441إضافة بند تاسعام مكرر إلى الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض لعام  -1

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ3/9/1443 تاريخو (492أ/) أمر ملكي رقم أداة االعتماد

 (4( الصفحة )4930) هـ العدد14/9/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ4/9/1443

مكرر( إلى تنظيم بنك التصدير واالستيراد  4( وإضافة مادة )11، 9، 7، 6، 5، 4، 2تعديل المواد ) -2

 .هـ1441السعودي لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ4/9/1443 تاريخ( و508) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ16/9/1443وتاريخ  (8796ت//13)رقم  إداريتعميم 

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

 (4( الصفحة )4931هـ العدد )21/9/1443م القرى أنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ4/9/1443

( من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في 2( من المادة )2)أ( من الفقرة )تعديل الفقرة الفرعية  -3

 .هـ1438االجتماعات لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ4/9/1443 تاريخ( و507) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 (4( الصفحة )4930هـ العدد )14/9/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ11/9/1443

 .الموافقة على الالئحة التنفيشية لنظام التكاليف القضائية -4

  مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ11/9/1443 تاريخ( و519) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 (6( الصفحة )4931هـ العدد )21/9/1443م القرى أنشر في جريدة  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rDQhY2WSzfKR4xtwiaDkFw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=12677
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=qg5%2F0uO2mQRix4avzDwyRQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://www.uqn.gov.sa/?p=12888
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ApdATZecMcSE0pOvKQTbeA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=12677
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=wTjCpcnc%2FsvFdoKnvjs3YA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=12888
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 هـ11/9/1443

 .تعديل تنظيم اللجنة الو نية لمكافحة المخدرات -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ11/9/1443 تاريخو (517) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ23/9/1443( وتاريخ 8799ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (7( الصفحة )4931هـ العدد )21/9/1443م القرى أنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ18/9/1443

 .هـ1428( من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية لعام 14، 10، 7، 6، 4، 3، 1تعديل المواد ) -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/9/1443 تاريخو (539) مجلس الوزراء رقمقرار  أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=e3T7BBxGiMAB8HYswMfuYg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://www.uqn.gov.sa/?p=12888
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YtECZxuQazfk7ice0orxcg%3D%3D
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 هـ4/9/1443

( من دليل تراخيص االستيراد لعام 6إضافة فقرة برقم )-1  .هـ1441( إلى الفقرة )هـ( من البند )رابعام

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ4/9/1443 تاريخ( و00335م )قرار وزاري رق أداة االعتماد

 (11( الصفحة )4931هـ العدد )21/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ4/9/1443

إحداث وحدة للتوثين اإلداري لألجهزة الحكومية في المركز الو ني للوثائن والمحفو ات  -2

 .وتعديل دليل األهداف والمهمات

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ4/9/1443 تاريخو (510) قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

 (4( الصفحة )4930هـ العدد )14/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ11/9/1443

 .إضافة ممثل من وزارة االستثمار إلى عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات الحكومية -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه11/9/1443 تاريخو (524) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 هـ18/9/1443

 .هـ1443لعام  آلية التعامل مع األرض التي بني عليها مسجد وليس لها صك تملك ثابت -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/9/1443 تاريخو (541) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 هـ18/9/1443

 ة.المجالس أو اللجان الحكوميتكليف من يحل محل العضو أثناء شغور الو يفة في  -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ18/9/1443 تاريخ( و538) قرار مجلس الوزراء رقم  أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ifE0WJd3KVVxwWv%2Bhn6Oxw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=12888
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=5GAAUqM%2B6jrA1W2noyXz0w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=5GAAUqM%2B6jrA1W2noyXz0w%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=12677
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=h1cmovqbUSpHAc6VxNLGnQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=R21MI7bkE5Udt2CoDuypoQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=R7p4IJwiYiainO8Gye%2Fr8g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=R7p4IJwiYiainO8Gye%2Fr8g%3D%3D
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 * الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

 هـ4/9/1443

 .الرفيعةتعديل دمج كتابة العدل بمركز -1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ4/9/3144 وتاريخ (8788ت//13)رقم  إداريتعميم  أداة االعتماد  

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

 

 هـ18/9/1443

 .الحكومية بالعمل بالمادة )الثامنة( من نظام االستثمار التعدينيالتأكيد على الجهات  -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ18/9/3144وتاريخ  (8797ت//13)رقم إداري تعميم  أداة االعتماد  

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

https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
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 * يتضمن هشا القسم الوثائن الصادرة قبل شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير.
 

 

 هـ7/9/1443

 .الالئحة التنفيشية إلدارة السالمة وتشغيل السفناعتماد  -1

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ5/6/1443( وتاريخ 188/43/1قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم ) أداة االعتماد

 (12الصفحة )( 4929هـ العدد )7/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ7/9/1443

الالئحة التنفيشية لالتفاقية الدولية لضبط وإدارة ميا  الصابورة )االتزان( والرواسب في  اعتماد -2

 .م2004السفن لعام 

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

 هـ7/6/1443( وتاريخ 190/43/1رئيس الهيئة العامة للنقل رقم )قرار  أداة االعتماد

 (21الصفحة )( 4929هـ العدد )7/9/1443 أم القرىشر في جريدة ن حالة النشر

 هـ7/9/1443

 .الئحة الحد األدنى للتاقيم اآلمن للسفناعتماد  -3

 الهيئة العامة للنقل جهة اإلصدار

  هـ13/6/1443( وتاريخ 206/43/1قرار رئيس  الهيئة العامة للنقل رقم ) أداة االعتماد

 (14الصفحة )( 4929هـ العدد )7/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ7/9/1443

 .على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخا ر الو نيةالموافقة  -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

  هـ12/8/1443( وتاريخ 445رقم ) مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ4/9/1443وتاريخ ( 8787ت//13) رقم تعميم إداري

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

 ( 8ة )( الصفح4929هـ العدد )7/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/?p=12348
https://www.uqn.gov.sa/?p=12374
https://www.uqn.gov.sa/?p=12359
https://www.uqn.gov.sa/?p=12374
https://www.uqn.gov.sa/?p=12355
https://www.uqn.gov.sa/?p=12374
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mHNbQ2mbtWASHCZxmiP60A%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://www.uqn.gov.sa/?p=12374
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 هـ7/9/1443

 .( من نظام التقاعد العسكري28المادة )، و( من نظام التقاعد المدني38تعديل المادة ) -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هــ20/8/1443( وتاريخ 80رقم )م/ مرسوم ملكي

 هـ19/8/1443( وتاريخ 466)رقم  مجلس الوزراءقرار  

 ( 8ة )( الصفح4929هـ العدد )7/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ7/9/1443

الموافقة على مشكرة تفاهم في مجال الشؤون اإلسالمية بين وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة  -6

 .اإلسالمية في جمهورية كرواتياواإلرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ20/8/1443( وتاريخ 77مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ19/8/1443( وتاريخ 459رقم ) مجلس الوزراء قرار

 (9 (( الصفحة4929هـ العدد )7/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ7/9/1443

الموافقة على مشكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية   -7

 .في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ20/8/1443( وتاريخ 78مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ19/8/1443( وتاريخ 462رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (10الصفحة )( 4929هـ العدد )7/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ7/9/1443

إعداد آلية لتحديد مكافآت المقّيمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة  -8

 .وتعويض المقيمين المعتمدين من غير مو في الحكومة ،ملكيتها للمصلحة العامة

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 هـ26/8/1443( وتاريخ 484)قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ4/9/1443وتاريخ ( 8786ت//13) تعميم إداري رقم

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

 (11الصفحة )( 4929هـ العدد )7/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=L%2Flwa040shjxDSsosKS1mQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=12320
https://www.uqn.gov.sa/?p=12374
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=ZnorU3Gc9cJn6AxwcS9KfA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=12322
https://www.uqn.gov.sa/?p=12374
https://www.uqn.gov.sa/?p=12339
https://www.uqn.gov.sa/?p=12336
https://www.uqn.gov.sa/?p=12374
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=qTgv6lhxjomhC0Wd2sd5ww%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://www.uqn.gov.sa/?p=12374
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 هـ14/9/1443

 .التعليمات الخاصة بصنادين استثمار التمويل المباشر  -9

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 هـ12/8/1443( وتاريخ 2022-35-1هيئة السوق المالية رقم ) قرار مجلس أداة االعتماد

 (9( الصفحة )4930هـ العدد )14/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/?p=12654
https://www.uqn.gov.sa/?p=12677
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 :  التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسام
 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ11/9/1443

الصحي ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القاا  الموافقة على  -1

 .هـ1443الخاص خارج أوقات العمل الرسمي لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ11/9/1443 تاريخ( و523) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ23/9/1443( وتاريخ 8801ت//13رقم ) تعميم إداري

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

 (7)( الصفحة 4931هـ العدد )21/9/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ11/9/1443 تاريخ النفاذ

 هـ13/9/1443

 .ه1443الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته لعام  -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
  هـ3/6/1443 تاريخ( و47م/) مرسوم ملكي رقم

 هـ1/6/1443 ( وتاريخ292رقم ) مجلس الوزراء قرار

 (6) صفحةال( 4917) عددهـ ال11/6/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ13/9/1443 تاريخ النفاذ

 هـ14/9/1443

تعلين اشتراط سداد الغرامات لالبات الحصول والتجديد على رخصة ممارسة تشغيل مرافن  -3

 .اإليواء السياحي

 وزارة السياحة جهة اإلصدار

 هـ19/8/1443( وتاريخ 5816قرار وزير السياحة رقم ) أداة االعتماد

 (14( الصفحة )4930هـ العدد )14/9/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 ه14/9/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=w1May20e0P53BwP1Kh7fdQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://www.uqn.gov.sa/?p=12888
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bozewTccR8aXCDzkLCaOtg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=10092
https://www.uqn.gov.sa/?p=10137
https://uqn.gov.sa/?p=12663
https://www.uqn.gov.sa/?p=12677
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 هـ19/9/1443

 .هـ1443نظام البريد لعام الموافقة على  -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ـ.ه8/3/1443( وتاريخ 22مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ.6/3/1443( وتاريخ 149قرار مجلس الوزراء رقم )

  (5( صفحة )4905العدد )ه 16/3/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ19/9/1443 تاريخ النفاذ

 هـ21/9/1443

 .هـ1443مجالس التنمية السياحية في المنا ن لعام  تنظيم -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ11/9/1443( وتاريخ 520رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ23/9/1443( وتاريخ 8802ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (8( الصفحة )4931هـ العدد )21/9/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ21/9/1443 تاريخ النفاذ

 هـ21/9/1443

 الموافقة على تعديل الالئحة المنظمة لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه. -6

 وزارة النقل والخدمات اللوجستية جهة اإلصدار

 هـ11/9/1443( وتاريخ 1798قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ) أداة االعتماد

 (11( الصفحة )4931هـ العدد )21/9/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ21/9/1443 تاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=zNK%2FCtd3Wwsc9rZz2R153g%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=8243
https://www.uqn.gov.sa/?p=8277
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kAseXDe0gMJhOGyeRJmjzQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://www.uqn.gov.sa/?p=12888
https://uqn.gov.sa/?p=12876
https://www.uqn.gov.sa/?p=12888
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 هـ21/9/1443

 ورفع الدعوى التأديبية ونظرها. الضبطقواعد  الموافقة على -7

 العدلوزارة  جهة اإلصدار

 هـ6/9/1443 ( وتاريخ2403قرار وزير العدل رقم ) االعتمادأداة 

 تعميم وزارة العدل
 هـ13/9/1443وتاريخ  (8795ت//13)رقم إداري تعميم 

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

 (9( الصفحة )4931هـ العدد )21/9/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ21/9/1443 تاريخ النفاذ

 هـ22/9/1443

 .النظام األساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ13/5/1443 تاريخ( و30176) أمر ملكي رقم   أداة االعتماد

 (6الصفحة ) (4914هـ العدد )20/5/1443 أم القرىنشر في جريدة  حالة النشر

 هـ22/9/1443 تاريخ النفاذ

https://www.uqn.gov.sa/?p=12869
https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index
https://www.uqn.gov.sa/?p=12888
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=w8aoaUArcAwoyV7aY%2FgRqg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=9852
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 اإلصدارات السابقة

 

من هنالال ال  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 

 


