فهرس
مجموعة األنظمة السعودية
المجلد األول

األنـظــــــمـة األســــــــاســـيـة

أنـظــمة اإلعــالم والثــقـافـة والنـــــشر
أنظمة األمن الداخلي واألحوال المدنية واألنظمة الجنائية

الرياض
2211ه

المحتويات
(المجلد األول)
 -المقدمة

3

 -التعريف بمجموعة األنظمة السعودية

2

أولا :األنظمة األساسية
 -2النظام األساسي للحكم

21

 -1نظام مجلس الشورى

24

 -3نظام مجلس الوزراء

12

 -2نظام المناطق

ثانيا :أنظمة اإلعالم والثقافة والنشر
 -2نظام اإلذاعة األساسي

51

99

 -1نظام دارة الملك عبد العزيز

203

 -2نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

219

 -1نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

231

 -5نظام اإليداع

211

 -4قواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن

252

 -20نظام المطبوعات والنشر

291

 -22نظام المؤسسات الصحفية

122

 -3نظام الوثائق والمحفوظات

 -1نظام حماية حقوق المؤلف

 -9نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

ثالثا :أنظمة األمن الداخلي واألحوال المدنية واألنظمة الجنائية

215

210

245

 -2نظام الجنسية العربية السعودية

111

 -1النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

120

 -3نظام استبدال الغرامة بالحبس

111

 -2نظام مكافحة التزوير

111

 -1نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

324

 -5نظام أمن الحدود

311

 -4نظام السجن والتوقيف

311

 -9نظام األسلحة والذخائر

351

 -20نظام الدفاع المدني

345

150

 -1نظام المرور

 -22نظام األحوال المدنية

201

 -21نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

221

 -23نظام مكافحة الرشوة

210
215

 -22نظام وثائق السفر

(المجلد الثاني)
رابع ا :أنظمة التجارة والقتصاد والستثمار
 -2النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)

1

 -1نظام الوكالت التجارية

202

 -3نظام المعايرة والمقاييس

224

 -1نظام الشركات

211

 -1نظام صندوق الستثمارات العامة

121

 -2نظام األوراق التجارية

214

 -5نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

112

 -4نظام الصندوق السعودي للتنمية

115

 -9نظام الغرفة التجارية الصناعية

140

 -20نظام مكافحة الغش التجاري

190

 -22نظام براءات الختراع

199

 -21نظام مكافحة التستر

324

 -23نظام الدفاتر التجارية

314

 -22نظام الشركات المهنية

331

 -21نظام المحاسبين القانونيين

329

 -21نظام السجل التجاري

311

 -25نظام التسوية الواقية من اإلفالس

359

 -24تنظيم المجلس القتصادي األعلى

391

 -29نظام األسماء التجارية

221

 -10نظام الستثمار األجنبي

211

 -12تنظيم الهيئة العامة لالستثمار

232

 -11النظام األساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

220

 -12نظام براءات الختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

212

 -11نظام البيانات التجارية

240

 -13نظام محالت بيع المركبات الملغي تسجيلها

 -11نظام العالمات التجارية

219

244

(المجلد الثالث)
خامسا :أنظمة التشريفات والمراسم
 -2نظام األوسمة السعودية

1

 -1نظام الميداليات المدنية والعسكرية

24

 -3نظام العلم للمملكة العربية السعودية

31

 -2نظام معهد اإلدارة العامة

29

سادس ا :أنظمة التعليم والعلوم

 -1نظام تعليم الكبار ومحو األمية في المملكة العربية السعودية

12

 -3نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

50

 -2نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

54

 -1نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

44

 -1نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

99

سابع ا :أنظمة الحج والشؤون اإلسالمية
 -2نظام مجلس األوقاف األعلى

212

 -1نظام نقل الحجاج إلى المملكة واعادتهم إلى بالدهم

222

 -3نظام األئمة والمؤذنين وخدم المساجد

224

 -2نظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

213

 -1تنظيم معاملة القادمين للملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة وغيرها

251

 -1تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة

242

ثامنا :أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
 -2نظام الطرق والمباني

292

 -1نظام اإلحصاء

130

 -3نظام تعداد السكان العام

131

 -2نظام التصرف في العقارات البلدية

121

 -1نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

121

 -1نظام صندوق التنمية العقارية

111

 -5نظام البلديات والقرى

115

 -4نظام حماية المرافق العامة

140

 -9نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

149

 -20تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول األعضاء

191

 -21نظام التسجيل العيني للعقار

321

 -23نظام األنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

339

 -22نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

302

تاسع ا :أنظمة الخدمة المدنية
 -2نظام تأديب الموظفين

325

 -1نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

353

 -3نظام التقاعد المدني

342

 -2نظام الخدمة المدنية

201
213

 -1نظام مجلس الخدمة المدنية

(المجلد الرابع)
عاشرا :أنظمة الخدمة والشؤون العسكرية

 -2نظام الملبوسات والمهمات للضباط وضباط الصف والجنود

1

 -1نظام خدمة الضباط

224

 -3نظام التقاعد العسكري

119

 -1نظام الكليات العسكرية

203

 -1نظام مجلس الخدمة العسكرية

221

320

 -2نظام خدمة األفراد

211

 -5نظام األنواط العسكرية

(المجلد الخامس)
حادي عشر :أنظمة السلطة القضائية
 -2نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

1

 -1نظام محاكمة الوزراء

22

 -3نظام القضاء

24

 -2نظام ديوان المظالم

54

 -1نظام التحكيم

211

 -1نظام هيئة التحقيق والدعاء العام

224

 -5نظام المرافعات الشرعية

214

 -4نظام المحاماة

121

 -9نظام اإلج ارءات الجزائية

110

ثاني عشر :أنظمة السياحة واآلثار
 -2نظام اآلثار

314

 -1نظام الفنادق

329

 -3تنظيم الهيئة العليا للسياحة

310

 -2نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

352

ثالث عشر :أنظمة الشباب والرياضة
 -2نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

354

 -1النظام األساسي لالتحادات الرياضية واللجنة األولمبية العربية السعودية

341

 -3تنظيم الهيئة العليا ألندية الفروسية

393

(المجلد السادس)
رابع عشر :أنظمة الصحة
 -2النظام األساسي لجمعية الهالل األحمر

1

 -1نظام مزاولة مهنة الصيدلة والتجار باألدوية والمستحضرات

12

 -3نظام المؤسسات الطبية الخاصة

32

 -2نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان

24

 -1نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

19

 -1نظام المختبرات الخاصة

51

 -5النظام الصحي

خامس عشر :أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين

41

 -2نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

95

 -1نظام التعدين

201

 -3نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية

211

 -2تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

231

 -1نظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة

221

 -1التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

213

 -5تنظيم المجلس األعلى لشؤون البترول والمعادن

211

 -4تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

251

 -9تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية

241

سادس عشر :أنظمة العمل والرعاية الجتماعية
 -2نظام الضمان الجتماعي

291

 -1نظام الجمعيات التعاونية

111

 -3نظام العمل والعمال

135

 -2نظام مجلس القوى العاملة

313

 -1لئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية

332

 -1نظام الضمان الصحي التعاوني

322

 -5تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

312

 -4نظام التأمينات الجتماعية

312

 -9نظام رعاية المعوقين

205

 -20قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم

225

(المجلد السابع)
سابع عشر :األنظمة المالية العامة
 -2نظام جباية أموال الدولة

1

 -1نظام ضريبة الدخل

10

 -3نظام جباية الزكاة

11

 -2نظام الجمارك

12

 -1نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

91

 -1نظام النقد العربي السعودي

204

 -4نظام ديوان المراقبة العامة

232

 -9نظام بنك التسليف السعودي

221

 -20نظام وظائف مباشرة األموال العامة

211

 -22نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها

215

 -21نظام تعريفة الطيران المدني

255

 -5نظام مراقبة البنوك

229

 -23نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

120

 -22نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

119

ثامن عشر :أنظمة المواصالت والتصالت
 -2نظام هبوط وعبور الطائرات في إقليم المملكة واعفائها من الرسوم

123

 -1نظام الطيران المدني (نظام المالحة الجوية)

121

 -3نظام حماية خطوط السكك الحديدية

124

 -2نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

111

 -1نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

111

 -1نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

151

 -5نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

145

 -4نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

192

 -9نظام البريد وتنظيم هيئة التصالت السعودية

322

 -20تنظيم مؤسسة البريد السعودي

334

تاسع عشر :أنظمة المياه والزراعة والثروات الحية
 -2نظام البنك الزراعي العربي السعودي

329

 -1نظام توزيع األراضي البور

315

 -3نظام المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

352

 -2نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

341

 -1نظام الغابات والمراعي

393

 -1نظام المحافظة على مصادر المياه

201

 -5نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها

205

 -4نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه اإلقليمية للمملكة

224

 -9نظام البحث العلمي والبحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية

211

 -20نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

231

 -22نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

210

 -21نظام مياه الصرف الصحي المعالجة واعادة استخدامها

215

 -23نظام التجار بالكائنات الفطرية المهددة بالنقراض ومنتجاتها

252

 -22النظام العام للبيئة

240

 -21نظام التجار باألسمدة والمخصبات الزراعية

295

