
الدليل ا�رشادي

	ليـة دراسة وتحليل المعاهدات 
وا�تفاقيـات الدوليـة 
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أفضل  بهدف مشاركة  الدوليـة،  والمعاهدات  ا�تفاقيـات  لدراسـة وتحليل  ا�رشـادي  الدليل  أعد هذا 

الممارسـات وا�جراءات في إعداد الدراسـات المبنية على الضوابط النظامية والممارسـة العملية، لنشر 

المعرفة لجميع المهتمين والمختصين، ول�سترشاد بها عند إعداد مشاريع الدراسات بما ُيمكن من 

عزز من قيمتها وأهميتها واتضاح أحكامها في توصيات الجهاز 
ٌ
تقديم نتائج دراسة دقيقة وشاملـة ت

عند الرفع إلى المقام الكريم.

وقد روعي في إعداد ا�جراءات ما نص عليه: 

تمهيد

الدوليـة. ا�تفاقيـات  عقد  إجراءات  شأن  في  1431/08/14هـ  وتاريخ   (287) رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -

بموجب  المملكة  إليها  انضمت  والتي  لعـام1969م  المعاهدات  لقـانون  فيينا  اتفاقيـة  أحكــام   -

  المرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 1423/06/25هـ.

- الضوابـط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسـة مشروعات ا°نظمة واللوائح ومافي حكمها (المحدثة) 

  والصـادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 1438/11/30هـ.

للتنافسية  الوطني  المركز  الصادر بشأن قيام  (476) وتاريـخ 1441/07/15هـ  الوزراء رقم  - قرار مجلس 

  بإنشاء وحدة ا°نظمة واللوائح.



بالتصديق  أو  إنشائها،  وثائق  بتبادل  أو  بتوقيعها،  بالمعاهدة  ا�لتزام  الدولة  رضا  عن  التعبير  يمكن 

عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو با�نضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها. 
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تعريفات هامة

إجراءات عقد ا�تفاقيات الدولية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 1431/08/14هـ 

هي ا�جراءات التي تطبق على جميع ا�تفاقيات التي تبرمها الدولة أو الحكومة أو أي من أجهزتها 

ا�تفاقيات  ا�تفاقيات، وكذلك على  الرسمية مع جهات مماثلة مهما كانت تسمية هذه  بصفتها 

التعاون  برامج  أو  التنفيذية  البرامج  أو  المذكرات  ذلك  يشمل  و�  دولية،  منظمات  مع  تبرم  التي 

المشتركة ما دامت تلك المذكرات أو البرامج في نطاق اتفاقيات إطارية و� تشتمل على أي التزام 

غير تلك ا�لتزامات الواردة في ا�تفاقية ا°صلية.

المعاهدة:

ا�تفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته 

وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة.

ا�نظمة المقارنة:

ا�تفاق  أو  المعاهدة  في  الواردة  با°حكــام  أحكامها  تتعلق  أو  تتأثر  أو  ترتبط  التي  ا°نظمة  هي 

الدولي.

1- المادة (1) من إجراءات عقد ا�تفاقيات الدولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (287) بتاريخ 1431/08/14ه

2- المادة (1/2) من اتفاق فيينا لقانون المعاهدات

3- المادة (11) من اتفاق فيينا لقانون المعاهدات

4- المادة (1/2/د) من اتفاق فيينا لقانون المعاهدات

1

2

3

وسائل التعبير عن موافقة ا�نضمام: 

التحفظ:

هو إع�ن من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو 

القانوني لبعض  أو تغيير ا°ثر  به استبعاد  انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة  أو  إقرارها  أو  قبولها 

4أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة. 
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أحكام هامة

القـاعدة العـامة في تفسير المعـاهدات 

5- المادة (31) من اتفاق فيينا لقانون المعاهدات.

6- المادة (32) من اتفاق فيينا لقانون المعاهدات.
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 للمعنى الذي يعطى °لفاظها ضمن السياق الخاص 
ً
تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقا

بموضوعها والغرض منها.

با�ضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والم�حق، يشتمل سياق المعاهدة من 

أجل التفسير على ما يلي:

يؤخذ في ا�عتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:

يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية ا°طراف قد اتجهت إلى ذلك.

1

2

3

4

 بمناسبة عقدها؛
ً
أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين ا°طراف جميعا

أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها ا°طراف ا°خرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

أ
ب

أي اتفاق �حق بين ا°طراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛

أي تعامل �حق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق ا°طراف على تفسيرها؛

أي قاعدة م�ئمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على الع�قات بين ا°طراف.

أ
ب
ج

6الوسائل التكميلية في التفسير 

للمعاهدة  التحضيرية  ا°عمال  ذلك:  في  بما  التفسير،  في  تكميلية  وسائـل  إلى  اللجوء  يمكن 

وم�بسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 (القاعدة العامة في التفسير) أو 

 لتلك المادة: 
ً
لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقا

 أو غير واضح؛ 
ً
أن يترك المعنى غامضا

أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.

أ
ب
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تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر  

إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص 

المعاهدة أو يتفق ا°طراف على أنه عند ا�خت�ف يسود نص معين.

 إ� إذا نصت 
ً
� يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسميا

المعاهدة أو اتفق ا°طراف على ذلك. 

يفترض أن ا°لفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي. 

 °حكام الفقرة ا°ولى، إذا أظهرت مقارنة 
ً
فيما خ� الحا�ت التي يسود فيها نص معين وفقا

 في المعنى لم يزله تطبيق المادتين (المادة "31" القاعدة العامة في 
ً
النصوص الرسمية اخت�فا

التفسير -  والمادة "32" الوسائل المكملة للتفسير) ، فيؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر ا�مكان 

بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين ا�عتبار.

1

2

3
4

7

7- المادة (33) من اتفاق فيينا لقانون المعاهدات

8- المادة (19) من اتفاق فيينا لقانون المعاهدات

9- المادة (74) من اتفاق فيينا لقانون المعاهدات

إبداء التحفظـات على أحكـام المعاهدة 

تبدي  أن  إليها،  ا�نضمام  أو  إقرارها  أو  قبولها  أو  عليها  التصديق  أو  ما  توقيع معاهدة  عند  للدولة 

 على أحكامها، إ� إذا:
ً
تحفظا

حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

نصت المعاهدة على أنه � يجوز أن توضع إ� تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

منافيا  أع�ه،  و(ب)  (أ)  الفرعيتان  الفقرتان  عليها  تنص  التي  الحا�ت  غير  في  التحفظ،  يكون  أن 

لموضوع المعاهدة وغرضها.

أ
ب

8

ج

الع£قات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات

� يحول قطع أو عدم وجود ع�قات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر دون سريان المعاهدة. 

و� يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع الع�قات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.

9
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- التوجيهات الساميـة والعاجلة في دراسة اتفاقيات أو معاهدات دولية معينة.

- خطة الجهـاز واستراتيجيته في ا�نضمام للمعاهدات وا�تفاقيـات الدوليـة؛ 

صنف أهمية المعاهدات وا�تفاقيات الدولية للجهاز بناًء على اÑتي: 
ُ
  وقد ت

 �رتباط مهام الجهاز والعمليـات التشغيليـة به. (على سبيل المثال: 
ً
    -  معاهدات ذات أولويـة: وفقا

       التصنيفات) و/أو التقدير العالمي.

 للتقدم 
ً
    -  معاهدات واتفاقيـات (ذات منظور اقتصـادي): والتي تعتمد على التطوير المتحقق، وفقا

       الذي حققه اقتصاد المملكة العربية السعودية. 

    -  معاهدات ذات الع�قة بالجهـاز أو ترتبط ببعض مواضيع أحكامها بالجهـاز، ولكنها غير أساسيـة 

       و� تؤثر في تحقيق رؤية الجهاز.

ا¤جراءات ا�سترشادية لتحليل للمعاهدات وا�تفاقيات الدولية
* وفق الضوابط النظامية

 ل£عتبارات التالية:
ً
: تحديد المعاهدة أو ا�تفاقية الدوليـة (موضوع الدراسة) وفقا

ً
أو�

10

ا لتصنيف مجموعة بوسطن ا�ستشارية 
ً

10- وفق

: تحديد ا¤دارات ذات الع£قة:
ً
ثانيا

 للتصنيفات أع�ه واعتمادها من صاحب الص�حية، يتم 
ً
بعد تحديد خطة المعاهدات وا�تفاقيات وفقا

المعاهدة  بتنفيذ  المعنية  وا�دارة  الدوليـة  والدراسات  القانونيـة  ا�دارة  من  العمل  فريق  تشكيل 

والمختصين والخبراء الفنيين ذوي الع�قـة في موضوع المعـاهدة أو ا�تفاقية المستهدف دراستها ، 

ويتم تحديد مهام ا�دارات /الفريق المشكل المتعلق في موضوع ا�تفاقية المستهدفة.

(Information Gathering)  - مرحلـة جمع المعلومات :
ً
ثالثا

في هذه المرحلـة، يقوم فريق العمل بجمع مصـادر البيانات التي تساعد في تحقيق الدراسة على وجه 

ا�تفاقية  أحكام  قراءة  عبر  وذلك  ا�تفاقية،  أو  المعاهدة  °حكام  واضحة  وباستنتاجات  متكامل 

والمعاهدة المستهدفة ابتداًء، وتحديد ما هو متأثر في أحكامها، كاÑتي:

المعاهدة المستهدفة وأي م�حق أو لوائح تنفيذية أو إع�نات بشأنها (باللغتين العربية وا�نجليزية 

وبالصيغ ا�لكترونية المتوفرة "text و PDF  و HTML " للمساعدة في التعامل مع النصوص، وكذلك  

أي إصدارات تفسيرية لنصوص المعاهدة وأي أدلة تنفيذية لها.

حصر ا�تفاقيات والمعاهدات الدوليـة المنضمة إليها المملكة، والتي ترتبط مع موضوع الدراسة ( 

باللغتين العربية وا�نجليزية وبالصيغ ا�لكترونية المتوفرة "text و PDF  و HTML " للمساعدة في 

التعامل مع النصوص.

الع�قة في  أو ذات  الجهاز/المنظومة) بشكل مباشر/  (باختصاص  المتأثرة  الوطنيـة  تحديد ا°نظمة 

أحكام موضوع الدراسة (باللغتين العربية وا�نجليزية وبالصيغ ا�لكترونية المتوفرة "text و PDF  و 

HTML " للمساعدة في التعامل مع النصوص . 

حصر القرارات والتعاميم واللوائح وسياسات الجهاز التي لها ع�قة في موضوع الدراسـة.

حصر الدراسات السابقة إن وجدت.

-

-
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المعاهدة المستهدفة وأي م�حق أو لوائح تنفيذية أو إع�نات بشأنها (باللغتين العربية وا�نجليزية 

وبالصيغ ا�لكترونية المتوفرة "text و PDF  و HTML " للمساعدة في التعامل مع النصوص، وكذلك  

أي إصدارات تفسيرية لنصوص المعاهدة وأي أدلة تنفيذية لها.

حصر ا�تفاقيات والمعاهدات الدوليـة المنضمة إليها المملكة، والتي ترتبط مع موضوع الدراسة ( 

باللغتين العربية وا�نجليزية وبالصيغ ا�لكترونية المتوفرة "text و PDF  و HTML " للمساعدة في 

التعامل مع النصوص.

الع�قة في  أو ذات  الجهاز/المنظومة) بشكل مباشر/  (باختصاص  المتأثرة  الوطنيـة  تحديد ا°نظمة 

أحكام موضوع الدراسة (باللغتين العربية وا�نجليزية وبالصيغ ا�لكترونية المتوفرة "text و PDF  و 

HTML " للمساعدة في التعامل مع النصوص . 

حصر القرارات والتعاميم واللوائح وسياسات الجهاز التي لها ع�قة في موضوع الدراسـة.

حصر الدراسات السابقة إن وجدت.

-

-

-

: طلب مرئيات العموم والجهات المعنية ذات الع£قـة. 
ً
رابعا

(وحدة  العموم عبر  (476) وتاريـخ 1441/07/15هـ، فيـكون نشر مرئيـات  الوزراء رقم  بموجب قرار مجلس 

ا�لكترونية  المنصة  عبر  للتنافسـية،  الوطني  المركز  في  حكمها)  ومافي  واللوائح  ا°نظمـة  دعم 

المعتمدة والموحدة �ستط�ع مرئيـات العموم والجهات الحكوميـة.

: دراسة ا�نظمة وا�تفاقيات المتصلة بموضوع الدراسة.
ً
خامسا

ترتبط هذه المرحلة في ا�ستط�ع على ما تم التوصل إليه في المرحلة السابقة، ودراسـة وتحضير ما 

تم حصره وأخذ نبذه عن أحكـام ا°نظمة ذات الع�قة أو ا�تفاقيات أو القرارات ومرئيـات العموم الواردة 

استعداًدا لتحديد ا°ثر المباشر وتحليلها في الخطوة القـادمة بشكل مفصـل.

: البدء في تحليل أحكام (موضوع الدراسة) 
ً
سادسا

!

ا بها جميع ما يترتب من أثر حال 
ً
المخرج 1: دراسـة مفصلة ومقـارنة مع ا�نظمة ذات الع�قة؛ موضح

ا�نضمام.

المادة
المعاهدة

(..............)

ا�ول

المعاهدة

(..............)

النظـام/ال�ئحـة/ 

معاهدات/اتفاقيات دولية 

أخرى ملزمة للمملكة 

أحكام المادة 

باللغة  ا°ولى 

العربية

أحكام المادة 

باللغة  ا°ولى 

ا�نجليزية

يتم تحديد أحكام

(النظام /�ئحة/ المعادة/

الملتزمة  الدولي)  ا�تفاق 

بها المملكة و ذات الع�قة 

المادة  أحكام  شأن  في 

ا°ولى من موضوع الدراسة.

(مرحلة جمع المعلومات)

يتم شرح م�حظات الفريق بشأن حكم المادة 

ا°ولى (كتوضيح ا�رتباط في أحكام ا°نظمة 

والمعاهدات المقارنة إن وجدت )  وتحديد ما 

يترتب عليها من أثر:  (ميزة – التزام – مرونة – 

معلومة – م�حظة عامة أو تنويه.)

تعديل  إلى  المادة  هذه  أحكام  تلزم  مثال: 

الرسوم.... ويتعارض معها نص المادة(..) من 

يستلزم  ا�نضمام  حال  وفي  النظام(...). 

تعديل التشريع الوطني. ...."

الم�حظات

*نموذج استرشادي.
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: دراسـة البيئة الناشئـة والمحليـة ل£تفاق أو المعاهدة، وا�ثر ا�قتصـادي والمالي 
ً
سابعا

والوظيفي وا�جتماعي المتوقع.

: البيئة الناشئة والمحلية لØتفاق
ً
أو�

حال  تنتج  قد  التي  أو  المتوقعة  وا�جتماعي  والوظيفية  وا�قتصادية  المالية  اÑثار  دراسة  ثانًيا: 

ا�نضمام، بالتنسيق مع الجهات ذات الع�قة.

نبذه عن ا�تفـاق أو المعـاهدة.

نبذة عن ال�ئحة التنفيذية ل�تفاق أو المعاهدة.

التعليمات وا�طارات وا�رشادات وا�جراءات ا�دارية لتطبيق ا�تفاق أو المعاهدة. 

حصر ا�صدارات التنفيذيـة لها. 

حصر ا�نضمامات الدولية لها (قائمة الدول ا°عضاء). 

حصر ا�جتماعات المنعقدة.

تحديد ا°جهزة العاملة (جمعية، فريق عامل، فريق خبراء، ....) التي انشأتها ا�تفاقية.

تحديد اللغات الرسمية.

تحديد الموارد التدريبية لدى المنظمة التابعة لها.

حصر المبادرات التشاركية بين الدول ا°عضاء.

حصر ا�صدارات التعريفية.

حصر ا�حصائيات.

أي معلومـات أخرى.

وصف البيئة المحلية في المملكة المتعلقة بالمعاهدة. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ا�قتصادي  ا�ثر  شاملة  الدراسة،  موضوع  عن  والمحلية  الناشئة  البيئة  دراسة  تقرير   :2 المخرج 

والمالي والوظيفي وا�جتماعي.

: إعداد التقرير الرسمـي والرفع به
ً
ثامنا

بعد ا�نتهاء من جميع الخطوات، يتم رفـع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم(287)بتاريـخ 1413/08/14ه 

في شأن إجراءات عقد ا�تفاقيات الدوليـة:

مسوغات إبرام ا�تفاقية، أو تصديقها، أو ا�نضمام إليها.

 °هم أحكامها وما يترتب عليها من التزامات. 
ً
ملخصا

قائمة الدول التي وقعتها أو صدقت عليها أو انضمت إليها.

مرئيـات الجهة المعنيـة في شأنها.

تقرير نهائي يلخص نتائج الدراسة يتضمن:

-

-
-

-
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كانت  إذا  وا�نجليزية  العربية  وباللغتين  ثنائية،  كانت  إذا  لها  المعتمدة  باللغات  النهائية  النسخ  إرفاق 

جماعية، مع صورة طبق ا°صل منها.

إرفاق ترجمة دقيقـة لها ّإذا كانت بغير اللغة العربية، مع ختمها من الجهة التي رفعتها.

وُيوصي في إرفاق اÑتي:

إجراءات ما بعد الرفع للمعاهدات وا�تفاقيات الدولية
* وفق الضوابط النظامية

المخرج النهائي: تقرير الدراسة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (287) ومرفقـات العمل، 

ويرفع إلى صاحب الص�حية ل�عتماد والرفع للمقام الكريم بطلب الموافقة على ا�نضمام.

 (1) الدراسة المفصلة، (2) دراسة البيئة الناشئة والمحلية ل�تفاق، وا°ثر ا�قتصادي والمالي والوظيفي 

وا�جتماعي المتوقع، (3) نسخة من ا°نظمة ذات الع�قـة.

 لضوابط عقد ا�تفاقيات الدوليـة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 1413/08/14هـ 
ً
وفقا

نص على ا°تي 

 بتفويض المسؤول 
ً
يصدر قرارا

ُ
 لدراستها، فإن وافق عليها ف

ً
تحال ا�تفاقيـة إلى مجلس الوزراء أو�

بالتوقيـع عليها، وإن رأى إدخـال تعديـ�ت أو تحفظـات عليها، فإنه يشـار إلى ذلك في القرار الصادر 

بالتفويض، أو تضمن التعدي�ت في مشروع ا�تفاقيـة المرافق له. 

النهائية  ا°صليـة  النسخة  المعنيـة  الجهة  ترفع  الوزراء،  مجلس  رآه  ما  وفق  ا�تفاقيـة  وقعت  إذا 

الموقعة، �ستكمال ا�جراءات النظـامية ال�زمة.  

إدخال  الطرف  ذلك  طلب  أو  الوزراء،  مجلس  رآها  التي  التعدي�ت  على  اÑخر  الطرف  يوافق  لم  إذا 

الوزراء  مجلس  إلى  بذلك  ترفع  أن  المعنيـة  الجهة  على  فيجب  ا�تفاقيـة،  على  جوهريـة  تعديـ�ت 

تخل   � تعديـ�ت شكليـة  إجراء  ا�تفاقيـة  على  التوقيـع  عند  حدث  وإذا  الشأن.   مرئياتها في هذا 

بمضمونها وأحكامـها، فيجـوز للمسؤول إجراء التوقيـع عليها وعليه أن يوضح ذلك عند رفعها. 

 لنص المادتيـن (15) و (18) 
ً
تحال ا�تفاقيات إلى مجلس الشورى، لدراستها وإبداء الرأي فيها، وفقا

من نظامه. 

-

-

-

-

11

12

13

14

15

11 -المادة (4)

12 -المادة (5)

13 -المادة (6)

14 -المادة (7)

15 -المادة (8)



9

تحفظ النسخ ا°صليـة ل�تفاقيـات ووثائق التصديق المتعلقة بها ومحاضر تبادلها لدى المركز الوطني 

للوثائق والمحفوظـات، وتحتفظ الوزارة أو الجهة المعنيـة بصورة موثقة منها. 

النظاميـة  الجريـدة الرسميـة، مالم ينص على خ�ف ذلك في ا�تفاقيـة أو ا°داة  النشر: تنشر في 

الصادرة بالموافقة عليها، و� يحول عدم النشر في جميع ا°حـوال دون تطبيق ا°حكام الواردة في 

ا�تفاقيـة. 

دخول ا�تفاقيـة حيز النفـاذ: تقوم الجهـات المعنيـة – عند دخول ا�تفاقيـة حيز النفـاذ – با�جراءات 

ال�زمة لتنفيذها بما يضمن الوفـاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها، وتخاطب الدول ا°خرى 

وزارة  خ�ل  من  ا�جراءات  هذه  في  عليها  المنصوص  با�تفاقيـات  المتعلقـة  المسائل  شأن  في 

الخارجيـة وتكون هي الجهة المعنية باستكمـال جميع ا°مور ا�جرائيـة ا°خرى ال�زمة مع تلك الدول 

ومع المنظمـات الدولية بما يضمن الوفاء بالتزامات المملكة وحقوقها المتعلقة بتلك ا�تفاقيـات.  

تعديل ا�تفاقيـة: تعدل ا�تفاقية بالطريقة التي أبرمت بها، مالم ينص صراحة على خ�ف ذلك. 

تجديد ا�تفاقية: تقوم الجهة المعنيـة بالرفع إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء في حالة الرغبة في 

 بذلك من 
ً
تجديد ا�تفاقية أو إنهائها أو ا�نسحـاب منها أو إيقاف العمل بها أو في حال تلقيها طلبا

الدولة المتعاقدة ا°خرى مع توضيح ا°سباب، على أن يتم ذلك قبل وقت كـاف من التاريخ المحدد 

�نتهاء ا�تفاقيـة. و يكون التجديد او ا�نقضاء او ا�نهاء أو ا�نسحاب منها أو إيقاف العمل من هذه 

 لنصوصها، (2) ا�تفاق في أي وقت مع الطرف أو ا°طراف ا°خرى 
ً
ا�تفاقية بإحدى الحالتين : (1) وفقا

ذات الع�قـة، باستثناء حالة التجديد أو ا�نقضاء التلقائي ل�تفاقيـة. 

-

-

-

-

-

16 -المادة (9)

17 -المادة (10)

18 -المادة (11)

19 -المادة (12)

20 -المادة (13)

16

17

18

19

20

حكمها  ومافي  واللوائح  ا�نظمة  مشروعات  ودراسـة  إعداد  عند  مراعاتها  المطلوب  الضوابـط 

(المحدثة) الصـادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 1438/11/30هـ

نص على أن : تقوم الجهة الحكوميـة – عند رفع مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء لمشروعات أنظمة 

والخطط  الرؤى  مع  المقترح  توافق  من  التأكد   – منها  النافذ  تعديل  أو  حكمها  في  وما  ولوائح 

وا�ستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنيـة، واتخاذ اÑتي:

في حال كان المقترح يتضمن فكرة جديدة لمشروع نظـام أو �ئحة أو ما في حكمهما، يستلزم على 

الجهة ابتداًء وقبل البدء في إعداده – أن ترفع تصور متكـامل عنه، بما في ذلك توضيح اÑتي :

- بهدف عرضـه على مجلس الشؤون السياسيـة وا°منية أو مجلس الشؤون ا�قتصادية والتنمية – 

 
ً
بحسب ا�ختصاص -  وأخذ التوجه المبدئي، ويتم بعد ذلك إعادته للجهة �ستكمال ما يلزم حياله وفقا

لØجراءات المنصوص عليها في هذه الضوابـط.

٠ ا°هداف           ٠ الفئة المستهدفة          ٠ مدى الحاجة إليه
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بعد ذلك، يتم تقديم مذكرة توضيحية تتضمن البيانات اÑتيـة: 

- السند النظامي ل�ختصاص في إبداء المقترح

- الهدف من المقترح

- العناصر الرئيسية

- أسباب إبداء المقترح

- شرح المواد بشكل واضح

با�ضافة إلى:

- نبذة عن التشريعات والتجـارب الدولية التي استفيد منها عند إعداده، وأهم النصوص النظـامية 

الواردة في تلك التشريعات.

- بيـان اÑثار الماليـة وا�قتصـادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، 

بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، با�ضافة إلى بيـان اÑثار 

ا�جتماعية، والتنسيق مع الجهـات ذات الع�قـة في هذا الشأن.

ومافي  واللوائح  ا°نظمة  في  الواردة  النظـامية  وا°حكـام  با°نظمة   
ً
بيانا يتضمن  جدول  وضع   -

صدور  على  سيترتب  التي  السامية  وا°وامر  الوزراء  مجلس  وقرارات  الملكية  وا°وامر  حكمها 

المقترح إلغاؤها أو تعديلها أو ما يقابلها من أحكـام مع ذكر أسباب ذلك.

 فيها ذات الع�قة المباشرة 
ً
- ذكر ا�تفاقيـات الدوليـة (ومافي حكمها) التي تكون المملكة طرفا

بالمقترح، وما تضمنته من التزامات على المملكة.

النشـر لمرئيات العموم: وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريـخ 1441/07/15هـ،  فيـكون نشر 

مرئيـات العموم عبر (وحدة دعم ا°نظمـة واللوائح ومافي حكمها) في المركز الوطني للتنافسـية، عبر 

ويتم  الحكوميـة،  والجهات  العموم  مرئيـات  �ستط�ع  والموحدة  المعتمدة  ا�لكترونية  المنصة 

دراساتها وتعديل ما يلزم مراعاته في أحكام مشروع النظام أو ال�ئحـة أو ما في حكمها.

إسناد بعض المهام: نصت الضوابط على أن تقوم الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات الع�قة 

فيما يلزم – وذلك بوضع إجراءات تكفل توفير ا�هتمام ال�زم عند إعداد مقترح مشروعات أنظمة ولوائح 

ا لما هو مبين في الضوابط، وأن تسند مهمه إعدادها إلى 
ً

وما في حكمها أو تعديل النافذ منها، وفق

متخصصين.

 ، بعد اكتمال المتطلبـات أع�ه وإعداد مشروع النظـام أو ال�ئحـة ومذكرتها التوضيحية يتم 
ً
وأخيرا

اعتماد  مراحل  ومتابعـة  الوزراء،  إلى مجلس  بها  والرفع  الجهاز  الص�حيـة في  ا�عتماد من صاحب 

المشروع وفق ا¹جراءات النظاميـة.
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ً
شكرا


