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

يســـــعى مربز البحوه للنهو  ب ي ما يلدم المظلة العدلية، ويســـــاهم في تيويرها، وقيامها بمهامها  
ب فاءة وجودة، ومن ذلك ما ســــــاهم به المربز في هشا المشــــــرولش التقرير الشــــــهري ألهم مســــــتجدات األنظمة 

نظمة واللوائح واألوامر واللوائح والقرارات والتعاميمش الشي يهتم بجمع وترتيب ومتابعة ألهم مســــــــتجدات األ
 والقرارات والتعاميم.

اب العدل، والمحامين، والمهتمين ب هم  وذلك حرصــام من المربز على تزويد أصــحاب الف ــيلة الق ــاة، وبتل
د  في الســــــــــاحــة التنظيميــة من األنظمــة واللوائح واألوامر والقرارات والتعــاميم، وتســــــــهيــي الرجول لهــا  مــا يجــف

 واالستفادة منها.

ارت ز هـــشا التقرير على المصـــــــــــادر الورنيـــةط وهي: المربز الورني للوثـــائ  والمحفو ـــات، ووبـــالـــة األنبـــاء وقـــد 
 السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.

 وت من التقرير ستة أقسام، وهي:

:  األنظمة واالتفاقيات. أوالم

:  اللوائح والتنظيمات. ثانيام

:  والتعليمات.األوامر  ثالثام

:  تعاميم وزارة العدل. رابعام

:  ما نشر في جريدة أم القرى. خامسام

:  األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ. سادسام

 ويتيلع مربز البحوه من هشا التقرير أن يحق  الهدف المنشود من هشا المشرول.

المتواصــــــــــي لمربز البحوه وإلنجــا  هــشا وفي اللتــام، أشــــــــ ر معــالي الوزير ومعــالي نــائــب الوزير على دعمهمــا 
المشــــرول، بما أشــــ ر ف ــــيلة الدبتور أحمد بن محمد الجوير مســــاعد مدير مربز البحوه على الجهود التي بشلها 
في إدارة هشا المشــرول، وال أنســى شــ ر فري  العمي المميز الشين عملوا بجد وإتقان إلتمام هشا المشــرول على 

 أبمي وجه.

، RC@moj.gov.saه استقبال مالحظات م ومقترحات م حول هشه المشرول على البريد  ويسعد مربز البحو
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

           

 مدير عام مربز البحوه

 د. بشار بن عمر المفدى

 

 

 

mailto:RC@moj.gov.sa
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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 ت األنظمة واللوائح التي دخل
حيز النفاذ

محرم صفر األولربيع الثانيربيع األولجمادى الثانيجمادى رجب شعبان رم ان شوال القعدةذو
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 هـ2/11/1443

 اإلسالمية ستانبابح ومة جمهورية والعربية السعودية  مل ةمال ةح وم نيمشبرة تفاهم ب -1

 .البيئي المجال في

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
 ه2/11/1443وتاريخ  (103م/) مرسوم مل ي رقم

 ه1/11/1443وتاريخ  (584)رقم  مجلس الوزراء قرار

 (10( الصفحة )4936هـ العدد )11/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ2/11/1443

 المعلومات. وتقنية التصاالتنظام ا -2

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ2/11/1443وتاريخ ( 106م/)مرسوم مل ي رقم 

 هـ1/11/1443وتاريخ ( 592)رقم مجلس الوزراء قرار 

 تعميم وزارة العدل
 هـ16/11/1443( وتاريخ 8827ت//13رقم )تعميم إداري 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (11( الصفحة )4936هـ العدد )11/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ـه9/11/1443

 ه.1377جرائم الو يفة العامة لعام ( من نظام عقوبات 2( من المادة )5تعديي الفقرة رقم ) -3

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه9/11/1443( وتاريخ 110م/) مرسوم مل ي رقم

 هـ8/11/1443وتاريخ  (608)رقم مجلس الوزراء قرار 

 تعميم وزارة العدل
هـ22/11/1443( وتاريخ3588ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (4( الصفحة )4937هـ العدد )18/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=LdRITCxQCQAl6QHbp%2Bxd7g%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13858
https://uqn.gov.sa/?p=13882
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=elOfkLbWHtVMDd1Q%2FlBZNQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13868
https://uqn.gov.sa/?p=13882
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=RB2Ba%2BKmtxhiZAwhFa4sKg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13989
https://uqn.gov.sa/?p=14027
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 هـ9/11/1443

( من آلية العمي التنفيشية لنظام الق اء5تعديي الفقرة رقم ) -4 ونظام ديوان  ( من البند )سابعام

 .ه1428المظالم لعام 

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ9/11/1443وتاريخ  (113م/)مرسوم مل ي رقم 

 ه8/11/1443وتاريخ ( 611)رقم  مجلس الوزراء قرار

 (4( الصفحة )4937هـ العدد )18/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ9/11/1443

ممل ة لا يالعامة ف االستلبارات سةرئا ينب في مجال محاربة اإلرهاب وتمويلهمشبرة تفاهم  -5

 .باإلرها لمحاربة العس ري سالميلف اإلاومربز التحالعربية السعودية 

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ9/11/1443(وتاريخ 109م/)مرسوم مل ي رقم 

 هـ8/11/1443(وتاريخ 607)رقم مجلس الوزراء قرار 

 (5( الصفحة )4937هـ العدد )18/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ9/11/1443

تلدام واس يالمدن الست شافال اجم يمبادئ التعاون ف أرتميس اتفاقية إلى الممل ة  مامان -6

 .والمشنبات وال وي بات لألغرا  السلميةالقمر والمريخ 

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ9/11/1443وتاريخ ( 107م/)مرسوم مل ي رقم 

 هـ8/11/1443وتاريخ  ( 603)رقم مجلس الوزراء قرار 

 (6( الصفحة )4937هـ العدد )18/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ9/11/1443

ل ة مالنقي واللدمات اللوجستية في الممشبرة تفاهم في مجال اليري  البري بين وزارة  -7

 .العربية السعودية ووزارة النقي واالتصاالت وتقنية المعلومات في سلينة عمان

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ9/11/1443وتاريخ  ( 108م/)مرسوم مل ي رقم 

 ه8/11/1443وتاريخ  ( 604(رقم مجلس الوزراء قرار 

 (6( الصفحة )4937هـ العدد )18/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3HTFQCykz8NfU%2BQ59FxodA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/?p=13995
https://uqn.gov.sa/?p=14027
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=uY47Gs%2BAshNKIODzQS1EGA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=14000
https://uqn.gov.sa/?p=14027
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=DQLuEBhSa1R0lyaPgiciJg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=14010
https://uqn.gov.sa/?p=14027
https://ncar.gov.sa/Conventions/Details?Id=nwcP6keARRZtJGozbTZocg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=14014
https://uqn.gov.sa/?p=14027
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 هـ16/11/1443

( من نظام تبادل المنافع بين نظامي 6( من المادة )5( والفقرة )3( من المادة )6تعديي الفقرة ) -8

 .ه1424االجتماعية لعام الت مينات التقاعد المدني والعس ري ونظام 

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ16/11/1443وتاريخ  (118م/)مرسوم مل ي رقم 

 هـ15/11/1443وتاريخ  (631)رقم  مجلس الوزراء قرار

 تعميم وزارة العدل
هـ22/11/1443( وتاريخ 3388ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (7( الصفحة )4938العدد ) هـ25/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/11/1443

 هـ1421( من نظام الت مينات االجتماعية لعام 41( من المادة )3تعديي الفقرة ) -9

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ16/11/1443وتاريخ  (118م/)مرسوم مل ي رقم 

 هـ15/11/1443وتاريخ  (631)رقم مجلس الوزراء قرار 

 تعميم وزارة العدل
هـ22/11/1443( وتاريخ 3388ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (7( الصفحة )4938هـ العدد )25/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/11/1443

 .ه1393نظام التقاعد المدني لعام  م رر( إلى 23( وإضافة المادة )23تعديي المادة ) -10

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ16/11/1443وتاريخ  (118م/)مرسوم مل ي رقم 

 هـ15/11/1443وتاريخ  (631)رقم مجلس الوزراء قرار 

 تعميم وزارة العدل
هـ22/11/1443( وتاريخ 3388ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (7( الصفحة )4938هـ العدد )25/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=vs%2BoIoESUOCx%2BARcH4lrqw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=14175
https://uqn.gov.sa/?p=14232
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yULDMWbpG07TFyki7FOEuQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=14175
https://uqn.gov.sa/?p=14232
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=6bBh3he2Ai32VliJUeARxQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=14175
https://uqn.gov.sa/?p=14232
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 هـ16/11/1443

 .يال الربط ال هربائمج يمل ة والعراق فمح ومتي ال ينمشبرة تفاهم ب -11

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ16/11/1443وتاريخ ( 115م/)مرسوم مل ي رقم 

 هـ15/11/1443وتاريخ  (619)رقم  مجلس الوزراء قرار

 (11( الصفحة )4938هـ العدد )25/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ16/11/1443

 .يلمصرد ابريوالهيئة القومية للالسعودي  البريد سسةمؤ ينمشبرة تفاهم ب -12

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ16/11/1443وتاريخ ( 116م/)مرسوم مل ي رقم 

 هـ15/11/1443وتاريخ ( 621)رقم  مجلس الوزراء قرار

 (13( الصفحة )4938هـ العدد )25/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ22/11/1443

إحالل عبارة شيش ي من رئيس يعين ب مر من رئيس مجلس الوزراءش محي عبارة شبرئاسة وزير  -13

( من المادة )السادسة( من 1االجتماعيةش الواردة في صدر الفقرة )الموارد البشرية والتنمية 

 نظام الهيئة العامة لألوقاف.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

ه22/11/1443( وتاريخ 651قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد  

 تعميم وزارة العدل
ه28/11/1443 ( وتاريخ3888ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

https://uqn.gov.sa/?p=14195
https://uqn.gov.sa/?p=14191
https://uqn.gov.sa/?p=14232
https://uqn.gov.sa/?p=14205
https://uqn.gov.sa/?p=14203
https://uqn.gov.sa/?p=14232
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Q4tTtvTvyjxiGmBDXW3jDQ%3D%3D
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 هـ9/11/1443

معاملة المو فين والمو فات العس ريين معاملة المو فين والمو فات اللاضعين ألنظمة  -1

بإجازة األبوة والوضع وعدة الوفاة واألمومة والمرافقة لغر  اللدمة المدنية فيما يتعل  

 .العالج والوفاة

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 ه9/11/1443وتاريخ ( 111م/)مرسوم مل ي رقم  أداة االعتماد

 

 هـ15/11/1443

 هـ1443الترتيبات التنظيمية للجنة الورنية للحوافز لعام  -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه15/11/1443( وتاريخ 630قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ15/11/1443

 هـ1443الئحة المقابي المالي لترخيص استلدام الترددات لعام  -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه15/11/1443( وتاريخ 632قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ15/11/1443

 جازان. منيقة لتيوير الستراتيجيرتيبات التنظيمية للم تب اتال -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ15/11/1443وتاريخ ( 626)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
هـ22/11/1443( وتاريخ 8831ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (8( الصفحة )4938هـ العدد )25/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gAz7AvBCXMNlteiaMyyhbg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WxaQs2GMnuNlTt6g3DKJyA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rf1A6RHW2vE2ScYPkrhkAQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=14179
https://uqn.gov.sa/?p=14232
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 هـ15/11/1443

 الجوف. منيقة لتيوير الستراتيجيرتيبات التنظيمية للم تب اتال -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه15/11/1443( وتاريخ 625مجلس الوزراء رقم )قرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
هـ22/11/1443( وتاريخ 8832ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (9( الصفحة )4938هـ العدد )25/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ21/11/1443

 .تسمية عدد من أصحاب الف يلة الق اة أع اءم في المح مة العليا -6

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 ه21/11/1443تاريخ( و625/)أ أمر مل ي رقم أداة االعتماد

 

 هـ22/11/1443

( من تنظيم مربز األمير سليان للدراسات والبحوه 14، 12، 11، 5، 4، 2، 1تعديي المواد ) -7

 .هـ1437الدفاعية لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه22/11/1443 تاريخو (650) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ29/11/1443( وتاريخ 8839ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 

https://www.uqn.gov.sa/?p=14186
https://uqn.gov.sa/?p=14232
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=LQbQhjjFcunUj95CTjQjZQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=C64hzazPlimRHDLn4UFEXg%3D%3D
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 هـ1/11/1443

تعليمات بش ن المقابالت المالية المشار إليها في نظام االتصاالت وتقنية المعلومات لعام    -1

 هـ1443

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه1/11/1443( وتاريخ 592قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ10/11/1443

 سلعة. (99تعديي فئة الرسوم الجمربية لعدد ) -2

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ10/11/1443وتاريخ  (59334)قرار وزير المالية رقم  أداة االعتماد

 (7( الصفحة )4937هـ العدد )18/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ17/11/1443

 ساعتين للب ائع في المنافش الجمربية.الموافقة على مبادرة الفسح خالل  -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه17/11/1443( وتاريخ 71680أمر سامي رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ22/11/1443

 .لمزاولة األعمال المصرفية في الممل ة العربية السعوديةالترخيص لبنك األردن بفتح فرل له  -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه22/11/1443تاريخ ( و655) قرار مجلس الوزراء رقم أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FWEFPFGGJvn6vQPutFJOxw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=13899
https://uqn.gov.sa/?p=14027
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gsPsHcNIbmzRI%2BxHk4B84g%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=h%2B8gQHpHJwD7lebja1GpDQ%3D%3D
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 * الروابط تعمي على شب ة الوزارة فقط.

 

 

 

 هـ16/11/1443

آلية تحديد م انات المقيمين المعتمدين المشاربين في لجان تقدير العقارات المنزوعة مل يتها  -1

 للمصلحة العامة.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ16/11/1443( وتاريخ 2188ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد  

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 رابط التعميم

 

 هـ16/11/1443

إحالل عبارة )المربز السعودي لألعمال االقتصادية( محي عبارة )وزارة الشؤون البلدية والقروية(  -2

 وأن ي ع المربز آلية لحوبمة تشغيي مرابز اللدمة الموحدة الم انية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ16/11/1443( وتاريخ 8823ت//13تعميم إداري رقم ) االعتمادأداة   

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 رابط التعميم

 

 هـ16/11/1443

 هـ.1441 /1 /18( في 51( إلى قرار مجلس الوزراء رقم )4إضافة فقرة تحمي الرقم ) -3

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ16/11/1443( وتاريخ 2488ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد  

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 رابط التعميم

 

 هـ22/11/1443

تقرير أداء الجهات الح ومية في مؤشر األمم المتحدة لتيوير الح ومة اإلل ترونية والتوصيات  -4

 بش نه.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ22/11/1443( وتاريخ 3488ت//13تعميم إداري رقم ) االعتمادأداة   

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 رابط التعميم
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 هـ22/11/1443

بارتداء اللباس الت بيد على من يمثي الممل ة في المؤتمرات واالجتماعات الرسمية في اللليج  -5

 .الرسمي وعدم التساهي في مثي هشه األمور

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ22/11/1443( وتاريخ3688ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد  

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 رابط التعميم

 

 هـ29/11/1443

 إلغاء الصندوق الليري االجتماعي. -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ29/11/1443( وتاريخ 8840ت//13تعميم إداري رقم ) أداة االعتماد  

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 رابط التعميم
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 * يت من هشا القسم الوثائ  الصادرة قبي شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير.

 

 هـ4/11/1443

 .ميزةمتنظيم مربز اإلقامة ال -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه16/10/1443وتاريخ ( 555)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ16/11/1443( وتاريخ 8825ت//13تعميم إداري رقم )

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (4( الصفحة )4935هـ العدد )4/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ4/11/1443

 .ح وميةلجهات الا فيملزون لإعداد دليي ترميز وتصنيف موحد ألصناف ا -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ23/10/1443وتاريخ ( 576)رقم  مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 (5( الصفحة )4935هـ العدد )4/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ4/11/1443

 .ةسنغافوريمارك الجمل ة والمال يف والجمارك  ريبةهيئة الزباة والين مشبرة تفاهم ب -3

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ24/10/1443وتاريخ  ( 100م/)مرسوم مل ي رقم 

 هـ23/10/1443وتاريخ  (569)رقم مجلس الوزراء قرار 

 (6( الصفحة )4935هـ العدد )4/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ4/11/1443

 في للتعاون للتنمية سالميممل ة والبنك اإللا ين الهيئة العامة لألوقاف فيمشبرة تفاهم ب -4

 .فاألوقا الجم

 الديوان المل ي اإلصدارجهة 

 أداة االعتماد
 هـ24/10/1443وتاريخ  (101م/) مرسوم مل ي رقم

 هـ23/10/1443وتاريخ  (570) رقممجلس الوزراء قرار 

 (8( الصفحة )4935هـ العدد )4/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=13758
https://uqn.gov.sa/?p=13759
https://uqn.gov.sa/?p=13756
https://uqn.gov.sa/?p=13759
https://uqn.gov.sa/?p=13754
https://uqn.gov.sa/?p=13755
https://uqn.gov.sa/?p=13759
https://uqn.gov.sa/?p=13761
https://uqn.gov.sa/?p=13762
https://uqn.gov.sa/?p=13759
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 هـ11/11/1443

 .يالورن صحيال نوتنظيم مربز الت مي القاب ة الصحة شربة بت سيس صخيرالت -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ19/08/1443وتاريخ ( 469)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
هـ16/11/1443 ( وتاريخ2688ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (4( الصفحة )4936هـ العدد )11/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ11/11/1443

 المدنية. األحوال لنظام التنفيشية الالئحة مواد ضتعديي بع -6

 وزارة الداخلية جهة اإلصدار

ـه15/10/1443وتاريخ  (15588)قرار وزير الداخلية رقم  أداة االعتماد  

 (15( الصفحة )4936هـ العدد )11/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ25/11/1443

 أخالقيات البحث على المللوقات الحية.تعديي الالئحة التنفيشية لنظام  -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/9/1443وتاريخ ( 4746)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 (17( الصفحة )4938هـ العدد )25/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=13848
https://uqn.gov.sa/?p=13882
https://uqn.gov.sa/?p=13876
https://uqn.gov.sa/?p=13882
https://uqn.gov.sa/?p=14227
https://uqn.gov.sa/?p=14232
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 هـ11/11/1443

 .يالورن صحيال نتنظيم مربز الت مي -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ19/8/1443وتاريخ ( 469)رقم مجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
هـ16/11/1443( وتاريخ2688ت//13تعميم إداري رقم )  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=38276 

 (4( الصفحة )4936العدد )هـ 11/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ11/11/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ13/11/1443

 سلعة. (99) لعدد الجمربية سومتعديي فئة الر -2

 وزارة المالية جهة اإلصدار

 هـ10/11/1443وتاريخ  (59334)قرار وزير المالية رقم  أداة االعتماد

 (7( الصفحة )4937هـ العدد )18/11/1443نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 هـ13/11/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ25/11/1443

 تعديي الالئحة التنفيشية لنظام أخالقيات البحث على المللوقات الحية. -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ25/9/1443وتاريخ ( 4746)قرار إداري رقم  االعتمادأداة 

 (17( الصفحة )4938هـ العدد )25/11/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 هـ25/11/1443 تاريخ النفاذ

 :   التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسام

 

https://uqn.gov.sa/?p=13848
https://uqn.gov.sa/?p=13882
https://uqn.gov.sa/?p=13899
https://uqn.gov.sa/?p=14027
https://uqn.gov.sa/?p=14227
https://uqn.gov.sa/?p=14232
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السابقة اإلصدارات  

 من هنا لالرالل على اإلصدارات السابقة من التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sjp.moj.gov.sa/MonthlyReport
https://sjp.moj.gov.sa/MonthlyReport
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 الممل ة العربية السعودية، الريا 

 وزارة العدل، مربز البحوه

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإلل تروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


