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 91/  أالرقـم:                                                                      
 هـ17/8/4141التاريخ: 

 
  تعالىبعون اهلل

 بن عبد العزيـز آل سـعود فـهدنحن         
 ملك المملكة العربيـة السعوديـة

  
ـــً  ـــ  ض تمـــ   ـــاعل  مـــق ضـــا تصتحـــيع الض ـــماً الطاضـــًو ةنفـــرال لت ـــةر ال ةل بن

 الضجاالتو ةرغبً    تاصيق األه ا  الت  نسطق إليها.
 

 أمرنا بما هو آت:
 

 .صيغة المرفقة بهذاإصدار النظام األساسي للحكم بال  – أوالا 
يستمر العمل بكـل األنظمـة واألوامـر والقـرارات المعمـول بهـا عنـد ن ـاذ هـذا   – ثانياا 

   النظام حتى ُتعدل بما يت ق معه.
ُينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وُيعمل به اعتبـاراا مـن تـاريش نشـر      –ثالثاا 
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 النظـام األسـاسـي للحـكم
 

 ولألالباب ا
 

 - المبـادئ العـامـة -
 

 :(  4 ) المادة األولى
الضضمكــً الطربيــً الســطة يًو  ةلــً إســسضيًو تات ســيا ا تاضــًو  ينهــا اتســسمو ة ســتةرها كتــا  ا  تطــالق 

 ةسنً رسةلع  مق ا   ميع ةسمم. ةلغتها ه  المغً الطربيًو ة ا ضتها ض ينً الرياض.
 

 :(  1 ) المادة الثانية
 ل ةلًو هضا  ي ا الف ر ةاألحاقو ةتصةيضهاو هة التصةيم الهجري. ي ا ا

 

 :(  3 ) المادة الثالثة
 يكةن  مق ال ةلً كضا يم :

 لةنع أ حر. -0
  رحع يساةي ثمث   ةلع. -1

 ( تاتها سي  ضسمةلو ةال ينكس الطمم أب ال.ال إله إالَّ اهلل محمد رسول اهللتتةس ع كمضً: ) -1

 مصً بع.بين النفام األاكام الضتطةي  
 

 :(  1 ) المادة الرابعة
 شطار ال ةلً سيفان ضتصا طانو ةن مً ةس   راغهضا األ مقو ةي ا   النفام نشي  ال ةلً ةأةسضتها.

 
 ثانيالباب ال

 

 - نظـام الحـكم -
 :(  5 ) المادة الخامسة

 نفام الاكم    الضضمكً الطربيً السطة يًو ضمك . -0
 بـ  الطييـي بـن  بـ  الـراضن الفي ـل دل سـطة  ةأبنـاع األبنـاعو يكةن الاكم    أبناع الضمـ  الضسسـس  -1

 ةي بايع األ مح ضنهم لماكم  مق كتا  ا  تطالق ةسنً رسةلع  مق ا   ميع ةسمم.

 ي تار الضم  ةل  الطه و ةيطفيع بأضر ضمك . -1

 يكةن ةل  الطه  ضتفرغال لةاليً الطه و ةضا يكمفع بع الضم  ضن أ ضال. -1

 سم ات الضم   ن  ة اتع اتق تتم البيطً.يتةلق ةل  الطه   -1
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 :(  6 ) المادة السادسة
ي بــايع الضةا نــةن الضمــ   مــق كتــا  ا  تطــالقو ةســنً رســةلعو ة مــق الســضع ةال ا ــً  ــ  الطســر ةاليســر 

 ةالضنش  ةالضكره. 
 

 :(  7 ) المادة السابعة
القو ةســنً رســةلع. ةهضــا الااكضــان يســتض  الاكــم  ــ  الضضمكــً الطربيــً الســطة يً ســم تع ضــن كتــا  ا  تطــ

  مق هتا النفام ةجضيع أنفضً ال ةلً.
 

 :(  8)  المادة الثامنة
 يصةم الاكم    الضضمكً الطربيً السطة يً  مق أساس الط ل ةالشةرى ةالضساةاا ة ق الشريطً اتسسضيً.

 

 ثالثالباب ال
 

 - مقومـات المجتمـع السعودي -
 

 :(  9)  المادة التاسعة
سراو ه  نةاا الضجتضع السطة يو ةي ربق أ را ها  مق أساس الطصي ا اتسـسضيًو ةضـا تصتحـيع ضـن الـةالع األ

 ةال ا ً  و ةلرسةلعو ةألةل  األضرو ةااترام النفام ةتنفيتهو ةا  الة ن ةاال تياي بع ةبتاري ع الضجي .
 

 :(  41)  المادة العاشرة
الافاف  مق قيضها الطربيـً ةاتسـسضيًو ةر ايـً جضيـع أ را هـاو تارص ال ةلً  مق تةثيق أةا ر األسراو ة 

 ةتة ير الفرة  الضناسبً لتنضيً ضمكاتهم ةق راتهم.
 

 :(  44)  المادة الحادية عشرة
يصةم الضجتضع السـطة ي  مـق أسـاس ضـن ا ت ـام أ ـرا ه بابـل ا و ةتطـاةنهم  مـق البـر ةالتصـةىو ةالتكا ـل 

  يضا بينهمو ة  م تفرقهم.
 

 :(  41)  المادة الثانية عشرة
 تطييي الةا ا الة نيً ةاج و ةتضنع ال ةلً كل ضا يس ي لمفرقً ةالفتنً ةاالنصسام.

 

 :(  43) المادة الثالثة عشرة
كســابهم الضطــار  ةالضهــاراتو ةتهي ــتهم  يهــ   التطمــيم إلــق غــرس الطصيــ ا اتســسضيً  ــ  نفــةس الــناعو ةال

 جتضطهمو ضابين لة نهمو ضطتيين بتاري ع.ليكةنةا أ حاع نا طين    بناع ض
 

 رابعالباب ال
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 - المبـادئ االقتصـادية -
 

 :(  41)  المادة الرابعة عشرة
أة  ــ  فاهرهــا أة  ــ  الضيــاه اتقميضيــً أة  ــ  الن ــاق  جضيــع الثــرةات التــ  أة  هــا ا   ــ  بــا ن األرض

البري ةالباري التي يضتـ  إليـع ا ت ـاص ال ةلـًو ةجضيـع ضـةار  تمـ  الثـرةاتو ضمـ  لم ةلـً. ة صـال لضـا يبينـع 
النفـــام. ةيبـــين النفـــام ةســـا ل اســـتغسل هـــته الثـــرةات ةاضايتهـــا ةتنضيتهـــا لضـــا  يـــع ض ـــماً ال ةلـــً ةأضنهـــا 

 ةاقت ا ها.
 

 :(  45)  دة الخامسة عشرةالما
 ال يجةي ضنح اضتياي أة استثضار ضةر  ضن ضةار  البس  الطـاضً إالَّ بضةج  نفام.

 

 :(  46)  المادة السادسة عشرة
 لألضةال الطاضً ارضتهاو ة مق ال ةلً اضايتهاو ة مق الضةا نين ةالضصيضين الضاا فً  ميها.

 

 :(  47)  المادة السابعة عشرة
رأس الضــالو ةالطضــلو ضصةضــات أساســيً  ــ  الكيــان االقت ــا ي ةاالجتضــا   لمضمكــً. ةهــ  اصــةق الضمكيــً ة 

  ا ً تس ي ةفيفً اجتضا يًو ة ق الشريطً اتسسضيً.
 

 :(  48)  المادة الثامنة عشرة
تكِفل ال ةلً اريً الضمكيً ال ا ً ةارضتهاو ةال ينيع ضن أاـ  ضمكـع إال لمض ـماً الطاضـً  مـق أن ي طـةض 

 لضال  تطةيحال  ا الل.ا
 

 :(  49)  المادة التاسعة عشرة
 تافر الض ا را الطاضً لألضةالو ةال تكةن  صةبً الض ا را ال ا ً إال باكم قحا  .

 

 :(  11)  المادة العشرون
ال تفرض الحرا   ةالرسـةم إالَّ  نـ  الااجـًو ة مـق أسـاس ضـن الطـ لو ةال يجـةي  رحـهاو أة تطـ يمهاو أة 

 أة ات فاع ضنها إال بضةج  النفام.إلغا هاو 
 

 :(  14)  المادة الحادية والعشرون
 ت جبق اليكاا ةت نفق    ض ار ها الشر يً

 

 :(  11)  المادة الثانية والعشرون
 يتم تاصيق التنضيً االقت ا يً ةاالجتضا يً ة ق   ً  مضيً  ا لً.

 
 خامسالباب ال
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 - الحقـوق والواجـبات -
 

 :(  13)  والعشرون المادة الثالثة
تاض  ال ةلً  صي ا اتسسمو ةت بق شريطتعو ةتـأضر بـالضطرة  ةتنهـق  ـن الضنكـرو ةتصـةم بةاجـ  الـ  ةا 

 إلق ا .
 

 :(  11)  المادة الرابعة والعشرون
تصــةم ال ةلــً بر ضــار الاــرضين الشــريفين ة ــ ضتهضاو ةتــة ر األضــن ةالر ايــً لصا ــ يهضاو بضــا ي ضِكــن ضــن أ اع 

 ةالطضرا ةالييارا بيسر ة ضأنينً.   الاج
 

 :(  15)  الخامسة والعشرونالمادة 
تاــِرص ال ةلــً  مــق تاصيــق دضــال األضــً الطربيــً ةاتســسضيً  ــ  التحــاضن ةتةايــ  الكمضــًو ة مــق تصةيـــً 

  سقاتها بال ةل ال  يصً.
 

 :(  16)  المادة السادسة والعشرون
 اتسسضيً.تاض  ال ةلً اصةق اتنسانو ة ق الشريطً 

 

 :(  17)  السابعة والعشرونالمادة 
تكفـــل ال ةلـــً اـــق الضـــةا ن ةأســـرتعو  ـــ  االـــً ال ـــةارخو ةالضـــرضو ةالطجـــيو ةالشـــي ة ًو ةتـــ  م نفـــام 

 الحضان االجتضا  و ةتشجع الضسسسات ةاأل را   مق اتسهام    األ ضال ال يريً.
 

 :(  18)  ثامنة والعشرونالمادة ال
 ت الطضل لكل قا ر  ميعو ةتسن األنفضً الت  تاض  الطاضل ة اا  الطضل.ت يسر ال ةلً ضجاال

 

 :(  19)  تاسعة والعشرونالمادة ال
تر ق ال ةلً الطمةم ةاآل ا  ةالثصا ـًو ةتطنـق بتشـجيع الباـع الطمضـ و ةت ـةن التـراع اتسـسض  ةالطربـ و 

 ةت سِهم    الاحارا الطربيً ةاتسسضيً ةاتنسانيً.
 

 :(  31)  ثالثونالمادة ال
 تة ر ال ةلً التطميم الطامو ةتمتيم بضكا اً األضيً.

 

 :(  34)  حادية والثالثونالمادة ال
 تطنق ال ةلً بال اً الطاضًو ةتة ر الر ايً ال ايً لكل ضةا ن.
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 :(  31)  ثانية والثالثونالمادة ال
 لتمةع  نها.تطضل ال ةلً  مق الضاا فً  مق البي ً ةاضايتها ةت ةيرها ةضنع ا

 

 :(  33)  ثالثة والثالثونالمادة ال
ت نشـــل ال ةلـــً الصـــةات الضســـماًو ةتجهيهـــا ضـــن أجـــل الـــ  اع  ـــن الطصيـــ او ةالاـــرضين الشـــريفينو ةالضجتضـــعو 

 ةالة ن.
 

 :(  31 ) الرابعة والثالثونالمادة 
ــــين النفــــام  ــــق كــــل ضــــةا نو ةي ب أاكــــام ال  ضــــً الــــ  اع  ــــن الطصيــــ ا اتســــسضيًو ةالضجتضــــعو ةالــــة ن  م

 الطسكريً.
 

 :(  35)  الخامسة والثالثونالمادة 
 ي بين النفام أاكام الجنسيً الطربيً السطة يً.

 

 :(  36)  السادسة والثالثونالمادة 
ت ة ر ال ةلً األضـن لجضيـع ضةا نيهـا ةالضصيضـين  مـق إقميضهـاو ةال يجـةي تصييـ  ت ـر ات أاـ و أة تةقيفـعو أة 

 م النفام.ابسعو إال بضةج  أاكا
 

 :(  37)  السابعة والثالثونالمادة 
 لمضساكن ارضتهاو ةال يجةي   ةلها بغير إتن  اابهاو ةال تفتيشهاو إال    الااالت الت  يبينها النفام.

 

 :(  38)  الثامنة والثالثونالمادة 
إال  مــق  الطصةبــً ش  ــيًو ةال جريضــً ةال  صةبــً إال بنــاعل  مــق نــص شــر  و أة نــص نفــاض و ةال  صــا 

 األ ضال الساصً لمطضل بالنص النفاض .
 

 :(  39)  التاسعة والثالثونالمادة 
تمتــيم ةســا ل ات ــسم ةالنشــر ةجضيــع ةســا ل التطبيــر بالكمضــً ال يبــًو ةبأنفضــً ال ةلــًو ةت ســهم  ــ  تثصيــ  

 سقاتهـا الطاضـًو أة األضً ة  م ةا ِتهاو ةي افر ضا يس ي إلق الفتنًو أة االنصسامو أة يضس بأضن ال ةلـً ة 
 ي س ع إلق كراضً اتنسان ةاصةقعو ةتبين األنفضً كيفيً تل . 

 

 :(  11)  األربعونالمادة 
ـــًو ةغيرهـــا ضـــن ةســـا ل االت ـــالو ض ـــةنًو ةال يجـــةي  ـــًو ةالض ـــابرات الهاتفي ـــًو ةالبري ي الضراســـست البرقي

 ال    الااالت الت  يبينها النفام.ض ا رتهاو أة تأ يرهاو أة اال سع  ميهاو أة االستضاع إليهاو إ
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 :(  14)  الحادية واألربعونالمادة 
يمتــيم الض صيضــةن  ــ  الضضمكــً الطربيــً الســطة يً بأنفضتهــاو ة مــيهم ض را ــاا قــيم الضجتضــع الســطة ي ةااتــرام 

 تصالي ه ةضشا ره.
 

 :(  11)  الثانية واألربعونالمادة 
حـت الض ـماً الطاضـً تلـ و ةت اِ يـ  األنفضـً ةاالتفاقيـات ال ةليـً تضنح ال ةلً اق المجـةع السياسـ  إتا اقت

جراعات تسميم الض جرضين الطا يين.  قةا   ةال
 

 :(  13)  ثالثة واألربعونالمادة ال
ضجمس الضمـ  ةضجمـس ةلـ  الطهـ و ضفتةاـان لكـل ضـةا نو ةلكـل ضـن لـع شـكةى أة ضفمضـًو ةضـن اـق كـل 

 لع ضن الشسةن. ر  ض ا بً السم ات الطاضً  يضا ي طرض 
 

 سادسالباب ال
 - سلطـات الدولـة -

 

 :(  11)  الرابعة واألربعونالمادة 
 تتكةن السم ات    ال ةلً ضن:

 السلطة القضائية. -
 السلطة التن يذية. -

 السلطة التنظيمية. -

ةتتطــاةن هــته الســم ات  ــ  أ اع ةفا فهــاو ة صــال لهــتا النفــام ةغيــره ضــن األنفضــًو ةالضمــ  هــة ضرجــع هــته 
 لسم ات.ا
  

 :(  15)  الخامسة واألربعونالمادة 
ض  ر ات تاع    الضضمكً الطربيً السطة يًو كتا  ا  تطالقو ةسـنً رسـةلع  ـمق ا   ميـع ةسـممو ةيبـين 

 النفام ترتي  هي ً كبار الطمضاع ةال ارا الباةع الطمضيً ةات تاع ةا ت ا اتها. 
 

 :(  16)  السادسة واألربعونالمادة 
 ع سم ً ضستصمًو ةال سم ان  مق الصحاا    قحا هم لغير سم ان الشريطً اتسسضيً.الصحا

 

 :(  17)  سابعة واألربعونالمادة ال
 اق التصاح  ضكفةل بالتساةي لمضةا نين ةالض صيضين    الضضمكًو ةي بين النفام اتجراعات السيضً لتل .

 
 :(  18)  الثامنة واألربعونالمادة 
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 مـــق الصحـــايا الضطرةحـــً أضاضهـــا أاكـــام الشـــريطً اتســـسضيًو ة صـــال لضـــا  ل  ميـــع الكتـــا   ت  بـــق الضاـــاكم
 ةالسنًو ةضا ي   ره ةل  األضر ضن أنفضً ال تتطارض ضع الكتا  ةالسنً.

 

 :(  19)  التاسعة واألربعونالمادة 
لف ــل  ــ  جضيــع ضــع ضرا ــاا ضــا ةر   ــ  الضــا ا الثالثــً ةال ضســين ضــن هــتا النفــامو ت ــتص الضاــاكم  ــ  ا

 الضناي ات ةالجرا م.
 

 :(  51)  الخمسونالمادة 
 الضم  أة ضن ينيبع ضطنيةن بتنفيت األاكام الصحا يً.

 

 :(  54)  الحادية والخمسونالمادة 
 ي بين النفام تكةين الضجمس األ مق لمصحاع ةا ت ا اتعو كضا ي بين ترتي  الضااكم ةا ت ا اتها.

 

 :(  51)  الثانية والخمسونالمادة 
نهــاع  ــ ضتهم بــأضر ضمكــ و بنــاعل  مــق اقتــراق ضــن الضجمــس األ مــق لمصحــاعو ة صــال لضــا  يــتم تطيــين الصحــاا ةال

 يبينع النفام. 
 

 :(  53)  ثالثة والخمسونالمادة ال
 .  ي بين النفام ترتي   يةان الضفالم ةا ت ا اتع

 

 :(  51)  الرابعة والخمسونالمادة 
 .  التاصيق ةاال  اع الطامو ةتنفيضها ةا ت ا اتها ي بين النفام ارتبا  هي ً

 

 :(  55)  الخامسة والخمسونالمادة 
يصةم الضم  بسياسً األضً سياسـً شـر يً  بصـال ألاكـام اتسـسمو ةي شـر   مـق ت بيـق الشـريطً اتسـسضيًو 

 ةاألنفضًو ةالسياسً الطاضً لم ةلًو ةاضايً البس  ةال  اع  نها.
 

 :(  56)  لخمسونالسادسة واالمادة 
الضم  هة ر يس ضجمس الةيراعو ةيطاةنع  ـ  أ اع ضهاضـع أ حـاع ضجمـس الـةيراعو ةتلـ  ة صـال ألاكـام هـتا 
النفام ةغيره ضـن األنفضـًو ةيبـين نفـام ضجمـس الـةيراع  ـسايات الضجمـس  يضـا يتطمـق بالشـسةن ال ا ميـً 

يبـــين الشـــرة  الـــسيم تةا رهـــا  ـــ  الـــةيراعو ةال ارجيـــًو ةتنفـــيم األجهـــيا الاكةضيـــًو ةالتنســـيق بينهـــاو كضـــا 
ة ــساياتهمو ةأســمة  ضســاعلتهمو ةكا ــً شــسةنهمو ةي طــ ل نفــام ضجمــس الــةيراع ةا ت ا ــاتعو ة صــال لهــتا 

 النفام.
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 :(  57)  سابعة والخمسونالمادة ال
  .ي طين الضم  نةا  ر يس ضجمس الةيراع ةالةيراع األ حاع بضجمس الةيراعو ةيطفيهم بأضر ضمك -0
ي طتبـــر نـــةا  ر ـــيس ضجمـــس الـــةيراعو ةالـــةيراع األ حـــاع بضجمـــس الـــةيراعو ضســـ ةلين بالتحـــاضن أضـــام  -1

 الضم   ن ت بيق الشريطً اتسسضيًو ةاألنفضًو ةالسياسً الطاضً لم ةلً.

 لمضم  ال ضجمس الةيراع ةال ا ا تكةينع. -1
 

 :(  58)  الثامنة والخمسونالمادة 
اع ةنـةا  الـةيراعو ةضـن  ـ  الضرتبـً الضضتـاياو ةيطفـيهم ضـن ضنا ـبهم بـأضر ي طين الضم  ضن    ضرتبـً الـةير 

 ضمك و ةتل  ة صال لضا يبينع النفام. 
ةي طتبــر الــةيراع ةرسســاع الض ــالح الضســتصمًو ضســ ةلين أضــا ر ــيس ضجمــس الــةيراع  ــن الــةيارات ةالض ــالح 

 الت  يرأسةنها.
 

 :(  59)  التاسعة والخمسونالمادة 
أاكام ال  ضً الض نيًو بضـا  ـ  تلـ  الضرتبـاتو ةالضكا ـاتو ةالتطةيحـاتو ةالضيايـاو ةالضطاشـات  ي بين النفام
 التصا  يً.

 

 :(  61)  الستونالمادة 
 الضم  هة الصا   األ مق لكا ً الصةات الطسكريًو ةهة التي ي طين الحبا و ةي نه    ضاتهمو ة صال لمنفام.

 

 :(  64)  الحادية والستونالمادة 
 طمن الضم  االً ال ةارخو ةالتطب ً الطاضًو ةالار و ةي بين النفام أاكام تل .ي  
 

 :(  61)  الثانية والستونالمادة 
لمضمــــ  إتا نشــــأ   ــــر ي هــــ   ســــسضً الضضمكــــًو أة ةاــــ ا أراحــــيهاو أة أضــــن شــــطبها ةض ــــالاعو أة يطــــةق 

تا ضسسســات ال ةلــً  ــن أ اع ضهاضهــاو أن يت ــت ضــن اتجــراعات الســريطً ضــا ي   كفــل ضةاجهــً هــتا ال  ــر. ةال
 رأى الضم  أن يكةن لهته اتجراعات  فً االستضرار  يت ت بشأنها ضا يميم نفاضال.

 

 :(  63)  الثالثة والستونالمادة 
 .يستصبل الضم و ض مة  ال ةل ةرسساعهاو ةي طين ضضثميع ل ى ال ةلو ةيصبل ا تضا  ضضثم  ال ةل ل يع

 

 :(  61)  الرابعة والستونالمادة 
 .يضنح الضم  األةسضًو ةتل   مق الةجع الضبين بالنفام

 

 :(  65)  الخامسة والستونالمادة 
 لمضم  تفةيض بطض ال سايات لةل  الطه  بأضر ضمك .
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 :(  66)  السادسة والستونالمادة 
ال ةلـًو ةر ايـً  ي   ر الضم     االً سفره إلق  ارج الضضمكً أضرال ضمكيال برنابً ةل  الطه     إ ارا شـسةن

 ض الح الشط و ةتل   مق الةجع الض بين باألضر الضمك .
 

 :(  67)  السابعة والستونالمادة 
ت ــتص الســم ً التنفيضيــً بةحــع األنفضــً ةالمــةا حو  يضــا ي اصــق الض ــماًو أة ير ــع الضفســ ا  ــ  شــسةن 

تا النفــام ةنفـاض  ضجمــس الــةيراع ال ةلـًو ة صــال لصةا ـ  الشــريطً اتســسضيًو ةت ضـارس ا ت ا ــاتها ة صـال لهــ
 ةضجمس الشةرى.

 

 :(  68)  الثامنة والستونالمادة 
 ي نشأ ضجمس لمشةرىو ةي بين نفاضع  ريصً تكةينعو ةكيفيً ضضارستع ال ت ا اتعو ةا تيار أ حاعه.

 ةلمضم  ال ضجمس الشةرى ةال ا ا تكةينع.
 

 :(  69)  التاسعة والستونالمادة 
لشــةرىو ةضجمــس الــةيراعو إلــق اجتضــاع ضشــتر و ةلــع أن يــ  ة ضــن يــراه لاحــةر لمضمــ  أن يــ  ة ضجمــس ا

 هتا االجتضاع لضناقشً ضا يراه ضن أضةر.
 

 :(  71)  السبعونالمادة 
 .ت  ر األنفضًو ةالضطاه اتو ةاالتفاقيات ال ةليًو ةاالضتياياتو ةيتم تط يمها بضةج  ضراسيم ضمكيً

 

 :(  74)  الحادية والسبعونالمادة 
 ت نشر األنفضً    الجري ا الرسضيًو ةتكةن نا تا الضفطةل ضن تاريخ نشرهاو ضا لم ي نص  مق تاريخ د ر.

 

 سابعالباب ال
 

 - الشـؤون المـالية -
 

 :(  71)  الثانية والسبعونالمادة 
 ي بين النفام أاكام إيرا ات ال ةلًو ةتسميضها إلق ال يانً الطاضً لم ةلً. - أ
 ة ر ها بضةج  األ ةل الضصررا نفاضال.يجري قي  اتيرا ات  -  

 

 :(  73)  الثالثة والسبعونالمادة 
ال يجةي االلتيام ب  ع ضال ضن ال يانً الطاضً إال بض صتحق أاكام الضييانيـًو  ـرن لـم تتسـع لـع بنـة  الضييانيـً 

 .ةج  أن يكةن بضةج  ضرسةم ضمك 
 



  [45 ] 

 :(  71)  الرابعة والسبعونالمادة 
 ال ةلًو أة إيجارهاو أة الت ر   يهاو إالَّ بضةا صً.ال يجةي بيع أضةال 

 

 :(  75)  الخامسة والسبعونالمادة 
 .ت بين األنفضً أاكام النص و ةالض ار و ةالضصاييسو ةالضكاييلو ةالضةايين

 

 :(  76)  السادسة والسبعونالمادة 
و ةتشـتضل  مـق تصـ ير اتيـرا ات ي ا   النفام السنً الضاليً لم ةلـًو ةت ـ ر الضييانيـً بضةجـ  ضرسـةم ضمكـ 

ةالض ـرة ات لتمــ  الســنًو ةتلـ  قبــل بــ ع السـنً الضاليــً بشــهر  مـق األقــلو  ــرتا االـت أســبا  احــ راريً 
 ةن   ةرها ةامت السنً الضاليً الج ي او ةج  السير  مق ضييانيـً السـنً السـابصً اتـق  ـ ةر الضييانيـً 

 .الج ي ا
 

 :(  77)  السابعة والسبعونالمادة 
ت ِطــ  الجهــً الض ت ــً الاســـا  ال تــاض  لم ةلــً  ـــن الطــام الضــال  الضنصحــ و ةتر طـــع إلــق ر ــيس ضجمـــس 

 الةيراع. 
 

 :(  78)  الثامنة والسبعونالمادة 
يجـــري  مـــق ضييانيـــات األجهـــيا تةات الش  ـــيً الضطنةيـــً الطاضـــًو ةاســـاباتها ال تاضيـــًو ضـــا يجـــري  مـــق 

 اكام.ضييانيً ال ةلً ةاسابها ال تاض  ضن أ
 

 ثامنالباب ال
 

 -أجهـزة الرقـابة  -
 

 :(  79)  التاسعة والسبعونالمادة 
تــتم الرقابــً الساصــً  مــق جضيــع إيــرا ات ال ةلــً ةض ــرة اتهاو ةالرقابــً  مــق كا ــً أضــةال ال ةلــً الضنصةلــً 

تلـ  إلـق ةالثابتًو ةيـتم التأكـ  ضـن اسـن اسـتطضال هـته األضـةال ةالضاا فـً  ميهـاو ةر ـع تصريـر سـنةي  ـن 
 ر يس ضجمس الةيراع.

 ةيبين النفام جهاي الرقابً الض تص بتل  ةارتبا عو ةا ت ا ع. 
 

 :(  81)  الثمانونالمادة 
تـــتم ضراقبـــً األجهـــيا الاكةضيـــًو ةالتأكـــ  ضـــن اســـن األ اع ات اريو ةت بيـــق األنفضـــً. ةيـــتم التاصيـــق  ـــ  

   إلق ر يس ضجمس الةيراع.الض الفات الضاليً ةات اريًو ةي ر ع تصرير سنةي  ن تل
 ةيبين النفام الجهاي الض تص بتل و ةارتبا عو ةا ت ا ع.
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 الباب التاسع
 

 -أحـكام عـامة  -
 

 :(  84)  الحادية والثمانونالمادة 
ال ي ـــل ت بيـــق هـــتا النفـــام بضـــا ارتب ـــت بـــع الضضمكـــً الطربيـــً الســـطة يً ضـــن الـــ ةل ةالهي ـــات ةالضنفضـــات 

 اتفاقيات.ال ةليً ضن ضطاه ات ة 
 

 :(  81) الثانية والثمانونالمادة 
ضع   م ات سل بضا ةر     الضا ا السابطً ضن هتا النفامو ال يجةي بأي اـال ضـن األاـةال تط يـل اكـم 
ضن أاكام هتا النفامو إالَّ أن يكةن تل  ضسقتال    يضن الار و أة    أثناع إ سن االـً ال ـةارخ. ة مـق 

 .الةجع الضبين بالنفام
 

 :(  83)  الثالثة والثمانونالمادة 
 .ال يجري تط يل هتا النفام إالَّ بنفس ال ريصً الت  تم بها إ  اره

 
 

 انتهى
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 الوثـائق ذات الصـلة
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 13/  مالرقـم:                                                                        
 هـ16/8/4141اريخ: الت

 
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيـز آل سـعود فـهدنحن         
 ملك المملكة العربيـة السعوديـة

  
 بناعل  مق ضا تصتحيع الض ماً الطاضً.

 18ةبطــ  اال ــسع  مــق نفــام ضجمــس الــةيراع ال ــا ر بالضرســةم الضمكــ  رقــم 
 هـ.11/01/0177ةتاريخ 

 هـ.16/8/0101( ةتاريخ 001س الةيراع رقم )ةبط  اال سع  مق قرار ضجم
 

 رسمنا بما هو آت:
 

إن كلمة )النظـام( الـواردة فـي المـادتين التاسـعة عشـرة والعشـرين مـن نظـام   – أوالا 
هـ 11/41/4377وتاريش  38مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 ال تشمل األنظمة التالية:
 النظام األساسي للحكم. -
 لشورى.نظام مجلس ا -

 نظام مجلس الوزراء. -

 نظام المناطق )المقاطعات(. -
   على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تن يذ مرسومنا هذا        – ثانياا 
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 هـ16/8/4141وتاريش  441قرار رقم 
 
 ن مجلس الوزراء إ

 
بناعل  مق التةجيع الضمك  الكريم بر ا ا النفر    ترتي  جهاي ال ةلً ةال ـ ار 

اس  لماكم ةنفام ضجمـس الشـةرى ةنفـام الضنـا ق بـأةاضر ضمكيـً با تبارهـا النفام األس
 أنفضً أساسيً.

 ةبناعل  مق ضا تصتحيع الض ماً الطاضً.
 

 يقــرر:
 

إن كلمــة لالنظــامل الــواردة فــي المــادتين التاســعة عشــرة والعشــرين مــن نظــام مجلــس 
ـــم  ـــوزراء الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رق ـــاريش  38ال ال تشـــمل هــــ 11/41/4377وت

 األنظمة التالية:
 النظام األساسي للحكم. -
 نظام مجلس الشورى. -

 نظام مجلس الوزراء. -

 نظام المناطق )المقاطعات(. -
 وقد ُأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

 
 
 

 رئيس مجلس الوزراء                            
 
 


