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الحمد لله رب العالمين والصاة والســـام على أشـــرف األنبياء والمرســـلين، 
وبعد:

 يســـعى مركـــز البحـــوث للنهـــوض بكل ما يخـــدم المظلـــة العدلية، ويســـاهم في 
تطويرهـــا، وقيامهـــا بمهامهـــا بكفـــاءة وجـــودة، ومن ذلك ما ســـاهم بـــه المركز في 
هـــذا المشـــروع” التقريـــر الشـــهري ألهـــم مســـتجدات األنظمـــة واللوائـــح والقـــرارات 
والتعاميـــم” الذي يهتم بجمـــع وترتيب ومتابعة ألهم مســـتجدات األنظمة واللوائح 

واألوامـــر والقـــرارات والتعاميم.

وذلـــك حرصـــًا مـــن المركز علـــى تزويـــد أصحـــاب الفضيلة القضـــاة، وكّتـــاب العدل، 
والمحاميـــن، والمهتمين بأهم ما يِجدُّ في الســـاحة التنظيمية مـــن األنظمة واللوائح 

واألوامـــر والقـــرارات والتعاميم، وتســـهيل الرجوع لها واالســـتفادة منها.

وقـــد ارتكـــز هـــذا التقرير على المصـــادر الوطنيـــة؛ وهـــي: المركز الوطنـــي للوثائق 
والمحفوظـــات، ووكالـــة األنبـــاء الســـعودية، وجريـــدة أم القـــرى، والتعاميـــم الصادرة 

مـــن وزارة العدل.

وتضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

أواًل: األنظمة واالتفاقيات.

ثانيًا: اللوائح والتنظيمات.

ثالثًا: األوامر والتعليمات.

رابعًا: تعاميم وزارة العدل.

خامسًا: ما نشر في جريدة أم القرى.

سادسًا: األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ.

ويتطلـــع مركـــز البحـــوث مـــن هـــذا التقريـــر أن يحقـــق الهـــدف المنشـــود مـــن هذا 
المشروع.

وفـــي الختام، أشـــكر معالـــي الوزير ومعالي نائـــب الوزير على دعمهمـــا المتواصل 
لمركـــز البحـــوث وإلنجاح هذا المشـــروع، كما أشـــكر فريق العمل المميـــز الذين عملوا 

بجـــد وإتقان إلتمام هذا المشـــروع علـــى أكمل وجه.

ويســـعد مركـــز البحوث اســـتقبال مالحظاتكـــم ومقترحاتكم حول هذه المشـــروع 
علـــى البريـــد  RC@moj.gov.sa، وصلـــى اللـــه وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آله 

أجمعين. وصحبـــه 

مدير عام مركز البحوث

د. بشار بن عمر المفدى
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تقرير الشهر الحالي

مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة

إحصائية التقرير
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األنظمة واالتفاقيات
أواًل:
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الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\43( وتاريخ 5 \4\ 1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )229( وتاريخ 29\3\ 1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\4\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 17\4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )9(

  مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )250( وتاريخ 7\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8917( وتاريخ 16\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )14(

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\46( وتاريخ 8\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )255( وتاريخ 7 \4\1444هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8919( وتاريخ 16\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )7(

األنظمة واالتفاقيات

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان 
الصادرات بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة 

المتحدة لبريطانيا  العظمى وأيرلندا الشمالية

تعديل المادة )1( 
من نظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1438هـ

الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

5\4\1444هـ

7\4\1444هـ

8\4\1444هـ

01

02

03

https://uqn.gov.sa/?p=20046
https://uqn.gov.sa/?p=20046
https://uqn.gov.sa/?p=20044
https://uqn.gov.sa/?p=20044
https://uqn.gov.sa/?p=20046
https://uqn.gov.sa/?p=20046
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9JHGHtO8DWIq%2B1PIavh3UQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9JHGHtO8DWIq%2B1PIavh3UQ%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20085
https://uqn.gov.sa/?p=20085
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=l%2Bmekh4MLcdTovufPRyatQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=l%2Bmekh4MLcdTovufPRyatQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=r92YLGEs0lYSThz%2BYuX32w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=r92YLGEs0lYSThz%2BYuX32w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20038
https://uqn.gov.sa/?p=20038
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
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الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\45( وتاريخ 8 \4\1444هـ

قرار  مجلس الوزراء  رقم )248( وتاريخ 7\4\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )10(

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\48( وتاريخ 15 \4\1444ه

قرار مجلس الوزراء رقم )272( وتاريخ 14 \4\ 1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 24\4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 24\ 4\1444هـ العدد )4957( الصفحة )6(

الديوان الملكيجهة اإلصدار

مرسوم ملكي رقم )م\52 ( وتاريخ 22\4\1444هـأداة االعتماد

األنظمة واالتفاقيات

الموافقة على مذكرة تفاهم بين
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة
وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في األردن

الموافقة على مذكرة تفاهم في
مجال السياحة بين المملكة والبرازيل

تعديل المادة )46( من نظام التنفيذ لعام 1433هـ

8\4\1444هـ

15\4\1444هـ

22\4\1444هـ

04

05

06

https://uqn.gov.sa/?p=20056
https://uqn.gov.sa/?p=20056
https://uqn.gov.sa/?p=20054
https://uqn.gov.sa/?p=20054
https://uqn.gov.sa/?p=20056
https://uqn.gov.sa/?p=20056
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20239
https://uqn.gov.sa/?p=20239
https://uqn.gov.sa/?p=20238
https://uqn.gov.sa/?p=20238
https://uqn.gov.sa/?p=20242
https://uqn.gov.sa/?p=20242
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WgIPxnFTnJS8ddLSicH5SA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=WgIPxnFTnJS8ddLSicH5SA%3D%3D
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اللوائح والتنظيمات
ثانًيا:
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اللوائح والتنظيمات

وزارة الداخليةجهة اإلصدار

قرار وزير الداخلية رقم )5622( وتاريخ 1\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  17\4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )14(

أمر ملكيجهة اإلصدار

 أمر ملكي رقم)24279( وتاريخ 6\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8910( وتاريخ 12\4\1444هـ

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

تعديل المادة )7 \1 \3 \2( من الائحة التنفيذية لنظام المرور

تعديل البند )سابعًا( من الترتيبات التنظيمية
للهيئة الملكية لمدينة الرياض لعام 1441هـ.

1\4\1444هـ

6\4\1444هـ

01

02

أمر ملكيجهة اإلصدار

 أمر ملكي رقم)24249( وتاريخ 6\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8910( وتاريخ 12\4\1444هـ

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

تعديل البند )سابعًا( من الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية 
لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لعام 1440هـ

6\4\1444هـ

03

https://uqn.gov.sa/?p=20087
https://uqn.gov.sa/?p=20087
https://uqn.gov.sa/?p=20087
https://uqn.gov.sa/?p=20087
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mvuYDDwmerVgakpWklyHqQ%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mvuYDDwmerVgakpWklyHqQ%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=J9%2F0QIi9duKTxBQu6ZIlYg%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=J9%2F0QIi9duKTxBQu6ZIlYg%3D%3D
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اللوائح والتنظيمات

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )451( وتاريخ 7\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 8\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 10\ 4\1444هـ العدد )4955( الصفحة )9(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )253( وتاريخ 7 \4\ 1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8916( وتاريخ 16\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )11(

تطبيق بعض أحكام نظام والئحة المنافسات والمشتريات 
الحكومية على األعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت 

عقودها قبل نفاذ النظام

الموافقة على إنشاء مجلس 
باسم المجلس األعلى للفضاء برئاسة ولي العهد 

7\4\1444هـ

7\4\1444هـ

04

05

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )253( وتاريخ 7 \4\ 1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8916( وتاريخ 16\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )11(

تعديل اسم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
ليكون هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية

7\4\1444هـ

06

https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=obWnxrXXSCYJSfTiy8YngA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=obWnxrXXSCYJSfTiy8YngA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20060
https://uqn.gov.sa/?p=20060
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2F7oMq%2Fv0jk%2F96giYVHuq5w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2F7oMq%2Fv0jk%2F96giYVHuq5w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20060
https://uqn.gov.sa/?p=20060
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
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اللوائح والتنظيمات

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )451( وتاريخ 7\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  8\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 10\ 4\1444هـ العدد )4955( الصفحة )10(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )254( وتاريخ 7 \4\ 1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8918( وتاريخ 16\4\1443هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )12(

تعديل المادتين )111( و)127( من الائحة التنفيذية لنظام  
المنافسات والمشتريات الحكومية

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير األحساء.

7\4\1444هـ

7\4\1444هـ

07

08

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )255( وتاريخ 7 \4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )7(

حذف الفقرة )17( من المادة )3( من تنظيم الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1437هـ

7\4\1444هـ

09

https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tWtblq2iDwELADQFG3J5mg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tWtblq2iDwELADQFG3J5mg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20073
https://uqn.gov.sa/?p=20073
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=iIBXm5YkvNDuHukmb0yeHw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=iIBXm5YkvNDuHukmb0yeHw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20034
https://uqn.gov.sa/?p=20034
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم12

اللوائح والتنظيمات

  مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )255( وتاريخ 7 \4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\ 4\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )7(

  مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )249( وتاريخ 7 \4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8912( وتاريخ 14\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )13(

نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

حذف المادة )7( من الائحة التنفيذية 
لنظام التحكيم لعام 1438هـ

7\4\1444هـ

7\4\1444هـ

10

11

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )276( وتاريخ 14 \4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8923( وتاريخ 21\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  24\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 24\ 4\1444هـ العدد )4957( الصفحة )7(

التنظيم األساس لبرنامج توفير الخدمات المشتركة
للجهات الراغبة في تلك الخدمات

14\4\1444هـ

12

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=r92YLGEs0lYSThz%2BYuX32w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=r92YLGEs0lYSThz%2BYuX32w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20034
https://uqn.gov.sa/?p=20034
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=J50UMXqDJ445t6IUrNNkTw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=J50UMXqDJ445t6IUrNNkTw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20078
https://uqn.gov.sa/?p=20078
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YVA7sja8Typd79uuZZWwLA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YVA7sja8Typd79uuZZWwLA%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20244
https://uqn.gov.sa/?p=20244
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20263
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اللوائح والتنظيمات

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )484( وتاريخ 15\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  24\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 24\ 4\1444هـ العدد )4957( الصفحة )7(

وزارة العدلجهة اإلصدار

قرار وزير العدل رقم )1417( وتاريخ 19\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8926( وتاريخ 23\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  24\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 24\ 4\1444هـ العدد )4957( الصفحة )8(

تعديل الفقرة )5( من المادة )63( 
من الائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له 
العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة.

15\4\1444هـ

19\4\1444هـ

13

14

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bTc%2Fi0x4Zt8yQfalkJSg2A%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bTc%2Fi0x4Zt8yQfalkJSg2A%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20250
https://uqn.gov.sa/?p=20250
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20253
https://uqn.gov.sa/?p=20253
https://uqn.gov.sa/?p=20255
https://uqn.gov.sa/?p=20255
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20263


التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم14

األوامر والتعليمات
ثالًثا:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم15

األوامر والتعليمات

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )300( وتاريخ 21\4\1444هـأداة االعتماد

تسمية اليوم )11( من شهر نوفمبر من كل عام
بـ)يوم الغذاء العضوي(.

تعديل الفقرتين )1( و )3( من البند )أواًل( 
من هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور

التخصصات التي يشملها التأمين التعاوني اإللزامي
ضد األخطاء المهنية الطبية

7\4\1444هـ

15\4\1444هـ

21\4\1444هـ

01

02

03

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )251( وتاريخ 7 \4\ 1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8911( وتاريخ 14\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )14(

الديوان الملكيجهة اإلصدار

مرسوم ملكي رقم)م\49( وتاريخ 15\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8925( وتاريخ 23\4\1444هـ

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

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mhGyJj92WjnmY8dhfobvSg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=mhGyJj92WjnmY8dhfobvSg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=krDt%2FmstN5wF2BFamYXHKg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=krDt%2FmstN5wF2BFamYXHKg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20081
https://uqn.gov.sa/?p=20081
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DSC8XtRzV3XBIuhiVNjacA%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DSC8XtRzV3XBIuhiVNjacA%3D%3D
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تعاميم وزارة العدل
رابًعا:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم17

تعاميم وزارة العدل

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13\ت\8906( وتاريخ 5\4\1444هـأداة االعتماد

https:\\tameem.moj.gov.sa\Home\Indexرابط التعميم

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13\ت\8920( وتاريخ 16\4\1444هـأداة االعتماد

https:\\tameem.moj.gov.sa\Home\Indexرابط التعميم

وزارة العدلجهة اإلصدار

تعميم إداري رقم )13\ت\8921( وتاريخ 19\4\1444هـأداة االعتماد

https:\\tameem.moj.gov.sa\Home\Indexرابط التعميم

اعتماد استمرار صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيًسا 

لجميع الجهات والمجالس واللجان التي كان يرأسها بصفته نائًبا 
لرئيس مجلس الوزراء.

إعادة تكوين لجنة فتح العروض في الوزارة.

إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات في الوزارة.

5\4\1444هـ

16\4\1444هـ

19\4\1444هـ

01

02

03

* الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم18

مانشر في جريدة أم القرى
خامًسا:



التقرير الشهري لمستجدات األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم19

مانشر في جريدة أم القرى

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

وزارة العدلجهة اإلصدار

قرار وزير العدل رقم )921( وتاريخ 16\3\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\٨905( وتاريخ 28\3\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 3\ 4\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 3\ 4\1444هـ العدد )4954( الصفحة )6(

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييسجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أداة االعتماد
في اجتماعه رقم )187( وبتاريخ 10 \3\ 1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 3\ 4\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 3\ 4\1444هـ العدد )4954( الصفحة )16(

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )13957(وتاريخ 23\3\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 3\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 10\ 4\1444هـ العدد )4955( الصفحة )9(

الموافقة على ضوابط إجراءات اإلثبات إلكترونيًا، والقواعد 
الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، واألدلة 

اإلجرائية، والقرارات الازمة لتنفيذ نظام اإلثبات.

المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية 
المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )187( 

المنعقد بتاريخ 10 \3\ 1444هـ

تطبيق أحكام الائحة التنفيذية لجباية الزكاة وفق شروط

3\4\1444هـ

3\4\1444هـ

3\4\1444هـ

01

02

03

https://uqn.gov.sa/?p=19823
https://uqn.gov.sa/?p=19823
https://uqn.gov.sa/?p=19823
https://uqn.gov.sa/?p=19823
https://uqn.gov.sa/?p=19833
https://uqn.gov.sa/?p=19833
https://uqn.gov.sa/?p=19832
https://uqn.gov.sa/?p=19832
https://uqn.gov.sa/?p=19832
https://uqn.gov.sa/?p=19832
https://uqn.gov.sa/?p=19832
https://uqn.gov.sa/?p=19833
https://uqn.gov.sa/?p=19833
https://uqn.gov.sa/?p=19841
https://uqn.gov.sa/?p=19841
https://uqn.gov.sa/?p=19841
https://uqn.gov.sa/?p=19841
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19945
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مانشر في جريدة أم القرى

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

الهيئة العامة للنقلجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم )5\5\2022\3(وتاريخ 19\2\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 3\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 10\ 4\1444هـ العدد )4955( الصفحة )8(

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييسجهة اإلصدار

 قرار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييسأداة االعتماد
 رقم )018( وتاريخ 13 \3 \1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 10\ 4\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 10\ 4\1444هـ العدد )4955( الصفحة )10(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )231( وتاريخ 29 \3 \1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8908( وتاريخ 8\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 10\ 4\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 10\ 4\1444هـ العدد )4955( الصفحة )7(

رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية

اعتماد تعديل الائحة الفنية للدهانات )األصباغ( والورنيشات

وضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في 
القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

3\4\1444هـ

10\4\1444هـ

10\4\1444هـ

04

05

06

https://uqn.gov.sa/?p=19842
https://uqn.gov.sa/?p=19842
https://uqn.gov.sa/?p=19842
https://uqn.gov.sa/?p=19842
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19942
https://uqn.gov.sa/?p=19942
https://uqn.gov.sa/?p=19942
https://uqn.gov.sa/?p=19942
https://uqn.gov.sa/?p=19942
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yUhk6d%2B3aJZORIPgWYa3zw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yUhk6d%2B3aJZORIPgWYa3zw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=19931
https://uqn.gov.sa/?p=19931
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19945
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مانشر في جريدة أم القرى

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

الهيئة العامة لألوقافجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف رقم 45 \1 \22 \44 أداة االعتماد
وتاريخ 25 \2\ 1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\ 4\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )15(

هيئة تنظيم المياه والكهرباءجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم )06 \51\ 43( أداة االعتماد
وتاريخ 20 \8\ 1443هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )18(

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )235( وتاريخ 29 \3 \1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8909( وتاريخ 8\4\1443هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 10\ 4\1444هـ

نشر في جريدة أم القرى 10\ 4\1444هـ العدد )4955( الصفحة )7(

الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية والجهات المختصة في شأن اإلجراءات المتعلقة 

بالمنشآت الصناعية

مشروع قواعد اإلباغ عن األوقاف المجهولة والمندثرة.

اإلطار التنظيمي للطاقة المتجددة لاستهاك الذاتي

10\4\1444هـ

17\4\1444هـ

17\4\1444هـ

07

08

09

https://uqn.gov.sa/?p=20089
https://uqn.gov.sa/?p=20089
https://uqn.gov.sa/?p=20089
https://uqn.gov.sa/?p=20089
https://uqn.gov.sa/?p=20089
https://uqn.gov.sa/?p=20089
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tdoMGH7UeJOSfFrhrVUOhw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tdoMGH7UeJOSfFrhrVUOhw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tdoMGH7UeJOSfFrhrVUOhw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tdoMGH7UeJOSfFrhrVUOhw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20096
https://uqn.gov.sa/?p=20096
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rDzIUZR52RdjehJK514Y%2Fg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rDzIUZR52RdjehJK514Y%2Fg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19945
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مانشر في جريدة أم القرى

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

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )57732( وتاريخ 3 \11\ 1443هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 24\ 4\1444هـ العدد )4957( الصفحة )7(

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييسجهة اإلصدار

قرار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس رقم )019( أداة االعتماد
وتاريخ 13\3\ 1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )16(

الهيئة العامة لألوقافجهة اإلصدار

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف رقم )7\44\ر(أداة االعتماد
 وتاريخ 7\3\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  24\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 24\ 4\1444هـ العدد )4957( الصفحة )9(

اعتماد تعديل الائحة الفنية للبطاريات الكهربائية

ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة

الئحة إنشاء المحافظ االستثمارية الوقفية

17\4\1444هـ

17\4\1444هـ

24\4\1444هـ

10

11

12

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Lonbu5rk%2BJW6dI%2BJWZWDrw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Lonbu5rk%2BJW6dI%2BJWZWDrw%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20120
https://uqn.gov.sa/?p=20120
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20092
https://uqn.gov.sa/?p=20092
https://uqn.gov.sa/?p=20092
https://uqn.gov.sa/?p=20092
https://uqn.gov.sa/?p=20092
https://uqn.gov.sa/?p=20092
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20263
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األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ
سادًسا:
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير األحساء

تطبيق بعض أحكام نظام والئحة المنافسات والمشتريات 
الحكومية على األعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت 

عقودها قبل نفاذ النظام

7\4\1444هـ

8\4\1444هـ

01

02

تعديل المادتين )111( و)127( من الائحة التنفيذية لنظام  
المنافسات والمشتريات الحكومية

8\4\1444هـ

03

مجلس الوزراءجهة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء رقم )254( وتاريخ 7 \4\ 1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8918( وتاريخ 16\4\1443هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )12(

7 \4\ 1444هـتاريخ النفاذ

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )451( وتاريخ 7\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  8\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى10\ 4\1444هـ العدد )4955( الصفحة )10(

8\4\1444هـتاريخ النفاذ

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )451( وتاريخ 7\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  8\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى10\ 4\1444هـ  العدد )4955( الصفحة )10(

8\4\1444هـتاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tWtblq2iDwELADQFG3J5mg%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=tWtblq2iDwELADQFG3J5mg%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20075
https://uqn.gov.sa/?p=20075
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19912
https://uqn.gov.sa/?p=19945
https://uqn.gov.sa/?p=19945
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعديل المادة )7 \1 \3 \2( من الائحة التنفيذية لنظام المرور

17\4\1444هـ

17\4\1444هـ

04

05

24\4\1444هـالئحة إنشاء المحافظ االستثمارية الوقفية

06

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\46( وتاريخ 8\4\1444هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )255( وتاريخ 7 \4\1444هـ

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8919( وتاريخ 16\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 17\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )7(

17\4\1444هـتاريخ النفاذ

وزارة الداخليةجهة اإلصدار

قرار وزير الداخلية رقم )5622( وتاريخ 1\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  17\4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 17\ 4\1444هـ العدد )4956( الصفحة )14(

17\4\1444هـتاريخ النفاذ

الهيئة العامة لألوقافجهة اإلصدار

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف رقم )7\44\ر( أداة االعتماد
وتاريخ 7\3\1444هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  24\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 24\ 4\1444هـ العدد )4957( الصفحة )9(

24\4\1444هـتاريخ النفاذ

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=l%2Bmekh4MLcdTovufPRyatQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=l%2Bmekh4MLcdTovufPRyatQ%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=r92YLGEs0lYSThz%2BYuX32w%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=r92YLGEs0lYSThz%2BYuX32w%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20038
https://uqn.gov.sa/?p=20038
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20087
https://uqn.gov.sa/?p=20087
https://uqn.gov.sa/?p=20087
https://uqn.gov.sa/?p=20087
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20117https://uqn.gov.sa/?p=19938
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20258
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20263
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل 
في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

تعديل الفقرة )5( من المادة )63( 
من الائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

24\4\1444هـ

24\4\1444هـ

07

08

25\4\1444هـالقواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

09

وزارة العدلجهة اإلصدار

قرار وزير العدل رقم )1417( وتاريخ 19\4\1444هـأداة االعتماد

تعميم وزارة العدل
تعميم إداري رقم )13\ت\8926( وتاريخ 23\4\1444هـ

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

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  24\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 24\ 4\1444هـ العدد )4957( الصفحة )8(

24\4\1444هـتاريخ النفاذ

وزارة الماليةجهة اإلصدار

قرار وزير المالية رقم )484( وتاريخ 15\4\1444هـأداة االعتماد

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  24\ 4\1444هـ 

نشر في جريدة أم القرى 24\ 4\1444هـ العدد )4957( الصفحة )7(

24\4\1444هـتاريخ النفاذ

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينجهة اإلصدار

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم )4\ 1(أداة االعتماد
وتاريخ 2 \9\ 1443هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا  19\10\1443هـ 

نشر في جريدة أم القرى 19\10\1444هـ العدد )4933( الصفحة )6(

25\4\1444هـتاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/?p=20253
https://uqn.gov.sa/?p=20253
https://uqn.gov.sa/?p=20255
https://uqn.gov.sa/?p=20255
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bTc%2Fi0x4Zt8yQfalkJSg2A%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bTc%2Fi0x4Zt8yQfalkJSg2A%3D%3D
https://uqn.gov.sa/?p=20250
https://uqn.gov.sa/?p=20250
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=20263
https://uqn.gov.sa/?p=13377
https://uqn.gov.sa/?p=13377
https://uqn.gov.sa/?p=13377
https://uqn.gov.sa/?p=13377
https://uqn.gov.sa/?p=13379
https://uqn.gov.sa/?p=13379
https://uqn.gov.sa/?p=13383
https://uqn.gov.sa/?p=13383
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 األنظمة واللوائح التي دخلت حيز النفاذ

تعديات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل 
لألغراض السكنية والتجارية

26\4\1444هـ

10

الديوان الملكيجهة اإلصدار

أداة االعتماد
مرسوم ملكي رقم )م\112( وتاريخ 9 \11\ 1443هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )610( وتاريخ 8 \11\ 1443هـ

حالة النشر
نشر في جريدة أم القرى إلكترونيًا 23\12\1443هـ 

نشر في جريدة أم القرى 23\12\1444هـ العدد )4940( الصفحة )44(

26\4\1444هـتاريخ النفاذ

https://uqn.gov.sa/?p=15425
https://uqn.gov.sa/?p=15425
https://uqn.gov.sa/?p=15423
https://uqn.gov.sa/?p=15423
https://uqn.gov.sa/?p=15427
https://uqn.gov.sa/?p=15427
https://uqn.gov.sa/?p=15440
https://uqn.gov.sa/?p=15440
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اإلصدارات السابقة
لالطالع على اإلصدارات السابقة 
من التقرير الشـــهري لمســـتجدات 
والقـــرارات.  واللوائـــح  األنظمـــة 

https://sjp.moj.gov.sa/MonthlyReport



