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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) 

14

11

7

29

13

5

3

12
14

26

15

2
3

10

7

18

25

2

4

6
7

17

7

10

6
7

6

14

11

2

10 10
9

23

11

4

8

10

4

11

15

11
10

4

2

16

14

66
7

5

10
9 9

4

1

6

13

12

6

13

7

4

6
7

33 3

0

11

22

5

األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى ت األنظمة واللوائح التي دخل
محرمحيز النفاذ صفر األولربيع الثانيربيع األولجمادى الثانيجمادى

رجب شعبان رم ان شوال القعدةذو الحجةذو
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 هـ1/12/1443

 ه1443نظام الشربات لعام  -1

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه1/12/1443( وتاريخ 132مرسوم مل ي رقم )م/

 ه29/11/1443( وتاريخ 678) رقم مجلس الوزراء قرار

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/12/1443( وتاريخ 8850ت//13) تعميم إداري رقم

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

 (10( الصفحة )4940هـ العدد )23/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ1/12/1443

 ال خدمات النقي الجويجم ح ومتي الممل ة وهنغاريا في بينالموافقة على اتفاقية  -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1/12/1443وتاريخ  ( 131م/)مرسوم مل ي رقم 

 ه22/11/1443وتاريخ ( 645)رقم  مجلس الوزراء قرار 

 (13( الصفحة )4941هـ العدد )30/12/1443نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 

 هـ28/12/1443

 هـ1443نظام استئجار الدولة للعقار لعام  -3

 الديوان المل ي جهة اإلصدار

 ه28/12/1443( وتاريخ 136)م/ مرسوم مل ي رقم أداة االعتماد

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VhxLxIJdAIqromjDsGC%2FTw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=14799
https://uqn.gov.sa/?p=15440
https://uqn.gov.sa/?p=16018
https://uqn.gov.sa/?p=16016
https://uqn.gov.sa/?p=16043
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kW3wxSeepEpMdmLe1PdazA%3D%3D
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 هـ4/12/1443

 عدات ال هربائيةماألجهزة وال فييرة لواد المالفنية للحد من ال الالئحةيث تحداعتماد  -1

 السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةالهيئة  جهة اإلصدار

 هـ4/12/1443وتاريخ  ( 121)افظ الهيئة رقم حقرار م أداة االعتماد

 (22) ( الصفحة4941هـ العدد )30/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ5/12/1443

 هـ1441( من الالئحة التنفيشية لنظام المرور لعام 23عديي المادة )ت -2

 وزارة الداخلية جهة اإلصدار

 ه5/12/1443( وتاريخ 18243قرار وزير الداخلية رقم ) أداة االعتماد

 

 هـ27/12/1443

 هـ1443الترتيبات التنظيمية للم تب االستراتيجي لتيوير منيقة الباحة لعام  -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه27/12/1443وتاريخ  (703قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 

https://uqn.gov.sa/?p=16039
https://uqn.gov.sa/?p=16043
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=1pJXbVrTLDlaF9gT0pDPcA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mzNUjB%2FpRcn6CpRwK6110A%3D%3D
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 ال توجد أوامر وتعليمات صادرة في شهر ذي الحجة
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 * الروابط تعمي على شب ة الوزارة فقط.

 

 هـ19/12/1443

عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود اإليجار غير المسجلة في الشب ة، واختصاص ق اء  -1

 التاسعة من نظام التنفيشالتنفيش في تنفيش ما ت منه العقد من بنود تنفيشيةط وفقام للمادة 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ19/21/1443( وتاريخ4388ت//13رقم ) ق ائيتعميم  أداة االعتماد  

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

 

 هـ20/12/1443

( من آلية العمي التنفيشية لنظام الق اء 5تعديي الفقرة ) -2 ونظام ديوان ( من البند )سابعام

 المظالم.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ20/21/1443( وتاريخ 8518ت//13رقم ) ق ائيتعميم  أداة االعتماد  

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

 

 هـ20/12/1443

 دمج بعض المحابم العامة في المحافظات. -3

 وزارة العدل جهة اإلصدار

هـ20/21/1443( وتاريخ 8528ت//13تعميم إداري رقم ) االعتمادأداة   

 https://tameem.moj.gov.sa/Home/Index رابط التعميم
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 الوثائ  الصادرة قبي شهر التقرير، ونشرت في شهر التقرير.* يت من هشا القسم 

 

 

 هـ2/12/1443

 الموافقة على اتفاقية تعاون بين ح ومتي الممل ة واليونان في مجال النقي البحري -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه16/11/1443( وتاريخ 117)م/ مرسوم مل ي رقم

 ه15/11/1443( وتاريخ 623رقم )مجلس الوزراء قرار 

 (4( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ2/12/1443

 الموافقة على الترخيص لبنك األردن بفتح فرل له لمزاولة األعمال المصرفية في الممل ة -2

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار

 ه22/11/1443( وتاريخ 655رقم )مجلس الوزراء  قرار  أداة االعتماد

 (6( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ2/12/1443

 المجال اإلذاعي والتلفزيون بين الممل ة وعمانالموافقة على مشبرة تفاهم للتعاون في  -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه23/11/1443( وتاريخ 119)م/ مرسوم مل ي رقم

 ه22/11/1443( وتاريخ 641رقم )مجلس الوزراء  قرار

 (7( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ2/12/1443

 م مربز األمير سليان للدراسات والبحوه الدفاعيةيتعديي تنظ -4

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه22/11/1443( وتاريخ 650) رقممجلس الوزراء  قرار أداة االعتماد

 (8( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=14766
https://uqn.gov.sa/?p=14763
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14776
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14780
https://uqn.gov.sa/?p=14778
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14785
https://uqn.gov.sa/?p=14759
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 هـ2/12/1443

 إلغاء الصندوق الليري االجتماعي ونقي جميع مهماته إلى بنك التنمية االجتماعية -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه22/11/1443( وتاريخ 657) رقممجلس الوزراء  قرار أداة االعتماد

 (8( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ2/12/1443

 السادسة( من نظام الهيئة العامة لألوقاف) ( من المادة1) تعديي في الفقرة -6

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

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

 (8( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ2/12/1443

 اإلل ترونية مع أنظمة الهيئة ربط أنظمة الفوترة -7

 هيئة الزباة وال ريبة والجمارك جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 62737) رقمهيئة الزباة وال ريبة والجمارك   قرار محافظ

 ه23/11/1443

 (9( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ2/12/1443

تعديي ال وابط والمتيلبات والمواصفات الفنية والقواعد اإلجرائية الالزمة لتنفيش أح ام  -8

 الئحة الفوترة اإلل ترونية

 وال ريبة والجماركهيئة الزباة  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
وتاريخ  (62738) قممحافظ هيئة الزباة وال ريبة والجمارك ر قرار

 ه23/11/1443

 (9الصفحة )( 4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ2/12/1443

 اعتماد قواعد تسجيي مراجعي حسابات المنشآت اللاضعة إلشراف الهيئة المعدلة -9

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
وتاريخ  ( 2022-70-1قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )

 هـ9/11/1443

 (22( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=14786
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14789
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14169
https://uqn.gov.sa/?p=14169
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14167
https://uqn.gov.sa/?p=14167
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14791
https://uqn.gov.sa/?p=14791
https://uqn.gov.sa/?p=14759
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 هـ23/12/1443

 الثانية والسبعين( من نظام الق اء) تعديي المادة -10

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه30/11/1443( وتاريخ129)م/ مرسوم مل ي رقم

 ه29/11/1443( وتاريخ 674رقم )مجلس الوزراء  قرار 

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/12/1443( وتاريخ 8848ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (36( الصفحة )4940هـ العدد )23/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ23/12/1443

مربز دعم هيئات التيويرش والموافقة على الترتيبات تحويي شم تب دعم هيئات التيويرش إلى ش -11

 التنظيمية له

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه29/11/1443( وتاريخ 675قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/12/1443( وتاريخ 8847ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (36( الصفحة )4940هـ العدد )23/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ23/12/1443

 لمساحةالهيئة العامة ل تنظيم من للامسةا المادةوافقة على تعديي بندين من مال -12

 الجيوم انية والمعلومات

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ29/11/1443( وتاريخ 677) رقممجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/12/1443( وتاريخ 8853ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (38( الصفحة )4940هـ العدد )23/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 

 

 

 

 

 

https://uqn.gov.sa/?p=15387
https://uqn.gov.sa/?p=15386
https://uqn.gov.sa/?p=15440
https://uqn.gov.sa/?p=15388
https://uqn.gov.sa/?p=15440
https://uqn.gov.sa/?p=15397
https://uqn.gov.sa/?p=15440
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 هـ23/12/1443

 العقارية سارةوافقة على نظام الومال -13

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه30/11/1443( وتاريخ  130رقم )م/ مرسوم مل ي

 هـ29/11/1443( وتاريخ  679قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/12/1443( وتاريخ8846ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (38( الصفحة )4940هـ العدد )23/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ23/12/1443

 من تنظيم مربز اإلسناد والتصفية ( من المادة )الرابعة(1) تعديي الفقرة -14

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه29/11/1443( وتاريخ 685قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (40( الصفحة )4940هـ العدد )23/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ23/12/1443

 الموافقة على اإلرار التنظيمي لمشاريع النقي العام  -15

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه29/11/1443( وتاريخ 680قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/12/1443( وتاريخ 8845ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (41( الصفحة )4940هـ العدد )23/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ23/12/1443

 الس نية لألغرا  سائيال ترولف وغاز البلجات نظام توزيع الغاز ايالوافقة على تعدمال -16

 ةوالتجاري

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ9/11/1443وتاريخ  ( 112)م/ مرسوم مل ي رقم

 ه8/11/1443( وتاريخ  610قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/12/1443( وتاريخ 8844ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (44( الصفحة )4940هـ العدد )23/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=15401
https://uqn.gov.sa/?p=15399
https://uqn.gov.sa/?p=15440
https://uqn.gov.sa/?p=15408
https://uqn.gov.sa/?p=15440
https://uqn.gov.sa/?p=15412
https://uqn.gov.sa/?p=15440
https://uqn.gov.sa/?p=15425
https://uqn.gov.sa/?p=15423
https://uqn.gov.sa/?p=15440
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 هـ30/12/1443

ف اء مل ة ووبالة المال في للف اء سعوديةالهيئة ال ينعلى مشبرة تفاهم ب الموافقة -17

 البرييانية

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ30/11/1443( وتاريخ  128مرسوم مل ي رقم )م/

 ه29/11/1443( وتاريخ  672رقم )قرار مجلس الوزراء 

 (7( الصفحة )4941هـ العدد )30/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ30/12/1443

جتماعية الا والتنمية شريةوارد البموزارة ال ينجال تو يف العمالة بم فيوافقة على اتفاق مال -18

 ةالبشري الموارد وتنمية المغتربين البابستانيين شؤونمل ة ووزارة مال في

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ30/11/1443( وتاريخ  126مرسوم مل ي رقم )م/

 هـ29/11/1443( وتاريخ  670الوزراء رقم )قرار مجلس 

 (8( الصفحة )4941هـ العدد )30/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ30/12/1443

مل ة وم تب مال الف رية في للمل ية سعوديةالهيئة ال ينوافقة على مشبرة تفاهم بمال -19

 في أمري ا التجارية عالماتوال ترالخاالبراءات 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه30/11/1443( وتاريخ  127مرسوم مل ي رقم )م/

 هـ29/11/1443( وتاريخ  671قرار مجلس الوزراء رقم )

 (10( الصفحة )4941هـ العدد )30/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ30/12/1443

 تجددةمللياقة الشرية وال اللهلك عبدموافقة على تنظيم مدينة الملا -20

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ15/11/1443( وتاريخ  628قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 هـ20/12/1443( وتاريخ 8854ت//13تعميم إداري رقم )

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

 (11( الصفحة )4941هـ العدد )30/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://uqn.gov.sa/?p=15982
https://uqn.gov.sa/?p=15980
https://uqn.gov.sa/?p=16043
https://uqn.gov.sa/?p=15993
https://uqn.gov.sa/?p=15992
https://uqn.gov.sa/?p=16043
https://uqn.gov.sa/?p=16003
https://uqn.gov.sa/?p=16001
https://uqn.gov.sa/?p=16043
https://uqn.gov.sa/?p=16011
https://uqn.gov.sa/?p=16043
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 هـ30/12/1443

يورين ممن قبي ال الم افة القيمة ضريبة باسترداد للاصةالقواعد واإلجراءات ا وافقة علىمال -21

 ريينالعقا

 هيئة الزباة وال ريبة والجمارك جهة اإلصدار

 ه20/11/1443وتاريخ  ( 22-04-15قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) أداة االعتماد

 (21( الصفحة )4941هـ العدد )30/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 هـ30/12/1443

 المرفقة بنظام م افحة الملدرات والمؤثرات العقليةأح ام عامة على الجداول  -22

 مشتربة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغشاء والدواءلجنة  جهة اإلصدار

 ه16/6/1441وتاريخ  (1441/833936)قرار وزير الصحة رقم  أداة االعتماد

 (24( الصفحة )4941هـ العدد )30/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://uqn.gov.sa/?p=15434
https://uqn.gov.sa/?p=16043
https://uqn.gov.sa/?p=16041
https://uqn.gov.sa/?p=16043
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 هـ2/12/1443

 الئحة أح ام لتنفيش الالزمة اإلجرائية والقواعد الفنية والمواصفات والمتيلبات ال وابط تعديي -1

 اإلل ترونية الفوترة

 هيئة الزباة وال ريبة والجمارك جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
وتاريخ  (62738) رقممحافظ هيئة الزباة وال ريبة والجمارك قرار 

 ه23/11/1443

 (9( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه2/12/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ2/12/1443

 المعدلة الهيئة إلشراف اللاضعة المنشآت حسابات مراجعي تسجيي قواعد اعتماد -2

 هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 االعتمادأداة 
وتاريخ  ( 2022-70-1قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )

 هـ9/11/1443

 (22( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه2/12/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ2/12/1443

 أنظمة الفوترة اإلل ترونية مع أنظمة الهيئةربط  -3

 هيئة الزباة وال ريبة والجمارك جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
( وتاريخ 62737) قرار محافظ هيئة الزباة وال ريبة والجمارك رقم

 ه23/11/1443

 (9( الصفحة )4939هـ العدد )2/12/1443نشر في جريدة أم القرى  النشرحالة 

 ه2/12/1443 تاريخ النفاذ

 

 هـ23/12/1443

والموافقة على الترتيبات شم تب دعم هيئات التيويرش إلى شمربز دعم هيئات التيويرش تحويي  -4

 التنظيمية له

 مجلس الوزراء اإلصدارجهة 

 ه29/11/1443( وتاريخ 675) رقممجلس الوزراء قرار  أداة االعتماد

 (36( الصفحة )4940هـ العدد )23/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه23/12/1443 النفاذتاريخ 

 :   التي دخلت حيز النفاذ واللوائح األنظمةسادسام

 

https://uqn.gov.sa/?p=14167
https://uqn.gov.sa/?p=14167
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14791
https://uqn.gov.sa/?p=14791
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=14169
https://uqn.gov.sa/?p=14169
https://uqn.gov.sa/?p=14759
https://uqn.gov.sa/?p=15388
https://uqn.gov.sa/?p=15440
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 هـ30/12/1443

 تجددةمللياقة الشرية وال اللهلك عبدموافقة على تنظيم مدينة الملا -5

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 هـ15/11/1443( وتاريخ  628قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد

 (11( الصفحة )4941هـ العدد )30/12/1443نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه30/12/1443 تاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/?p=16011
https://uqn.gov.sa/?p=16043
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 اإلصدارات السابقة

 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 

 


