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النظام األساسي للحكم
مبادئ الدولة : 

أساسها  على  قامت  التي  اإلصالحية  الدعوة  متثل 
 ، فيها  احلكم  عليها  اعتمد  التي  الركيزة  السعودية  الدولة 
و  اإلسالم  شرائع  إقامة  أساس  على  الدعوة  تلك  تقوم  و 
األمر باملعروف و النهى عن املنكر و تطبيق مبـادئ الشريعـة 
هي  و  البدع  من  تنقيتها  و  العقيدة  وإصالح   ، اإلسالميـة 
بذلك تستمد مبادئها من املبادئ اإلسالمية الصحيحة التي 

كانت سائدة في صدر اإلسالم 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 90 

التاريخ: 1412/8/27هـ 
بعون الله تعالى: 

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية 

لتطور  ونظراً  العامة  املصلحة  تقتضيه  ما  على  بناء 
الدولة في مختلف املجاالت ورغبة في حتقيق األهداف التي 

تسعى إليها. امرنا مبا هو آت: 
أوالً : إصدار النظام األساسي للحكم بالصيغة املرفقة بهذا. 
والقرارات  واألوامر  األنظمة  بكل  العمل  يستمر   : ثانياً 
املعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل مبا يتفق معه. 
به  ويعمل  الرسمية  اجلريدة  في  النظام  هذا  ينشر   : ثالثاً 

اعتباراً من تاريخ نشره. 
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الباب األول 
املبادئ العامة

املادة األولى 
ذات  إسالمية  عربية  دولة  السعودية  العربية  اململكة 
سيادة تامة دينها اإلسالم ودستورها كتاب الله تعالى وسنة 
 . العربية  اللغة  ولغتها هي   . وسلم  عليه  الله  رسوله صلى 

وعاصمتها مدينة الرياض. 
املادة الثانية 

عيدا الدولة .. هما عيد الفطر واألضحى .. وتقوميها 
هو التقومي الهجري. 

املادة الثالثة 
يكون علم الدولة كما يلي: 

أ . لونه أخضر . 
ب . عرضه يساوي ثلثي طوله. 

الله ، حتتها  الله محمد رسول  إله إال  ج. تتوسطه كلمة ال 
سيف مسلول. وال ينكس العلم أبداً . ويبني النظام األحكام 

املتعلقة به. 
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املادة الرابعة 
شعار الدولة سيفان متقاطعان .. ونخلة وسط فراغهما 

األعلى .. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها . 
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الباب الثاني 
نظام الحكم

املادة اخلامسة 
أ . نظام احلكم في اململكة العربية السعودية … ملكي. 

العزيز  عبد  املؤسس  امللك  أبناء  في  احلكم  يكون  ب. 
.. ويبايع  الفيصل آل سعود وأبناء األبناء  الرحمن  بن عبد 
األصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 

الله عليه وسلم. 
ج. يختار امللك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي. 

لوالية العهد .. وما يكلفه  د. يكون ولي العهد متفرغاً 
امللك من أعمال. 

حتى  وفاته  عند  امللك  سلطات  العهد  ولي  يتولى   . هـ 
تتم البيعة. 

املادة السادسة 
يبايع املواطنون امللك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى 

السمع والطاعة في العسر واليسر واملنشط واملكره. 
املادة السابعة 
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يستمد احلكم في اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله 
وسنة رسوله.. وهما احلاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. 

املادة الثامنة 
السعودية على أساس  العربية  اململكة  يقوم احلكم في 

العدل والشورى واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية. 
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الباب الثالث
مقومات المجتمع السعودي 

املادة التاسعة 
األسرة هي نواة املجتمع السعودي .. ويربى أفرادها على 
الوالء والطاعة  العقيدة اإلسالمية وما تقتضيه من  أساس 
لله ولرسوله وألولي األمر .. واحترام النظام وتنفيذه وحب 

الوطن واالعتزاز به وبتاريخه املجيد. 
املادة العاشرة 

حترص الدولة على توثيق أواصر األسرة واحلفاظ على 
وتوفير  أفرادها  جميع  ورعاية  واإلسالمية  العربية  قيمها 

الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. 
املادة احلادية عشرة 

يقوم املجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده 
بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم 

وعدم تفرقهم. 
املادة الثانية عشرة 

تعزيز الوحدة الوطنية واجب ومتنع الدولة كل ما يؤدي 
للفرقة والفتنة واالنقسام. 
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املادة الثالثة عشرة 
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس 
النشء وإكسابهم املعارف واملهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء 
نافعني في بناء مجتمعهم محبني لوطنهم معتزين بتاريخه. 
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الباب الرابع
المبادئ االقتصادية

املادة الرابعة عشرة 
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن األرض أو في 
ظاهرها أو في املياه اإلقليمية أو في النطاق البري والبحري 
الذي ميتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات 
وسائل  النظام  ويبني  النظام.  يبينه  ملا  وفقاً  للدولة  ملك 
مصلحة  فيه  ملا  وتنميتها  وحمايتها  الثروات  هذه  استغالل 

الدولة وأمنها واقتصادها. 
املادة اخلامسة عشر 

ال يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البالد 
العامة إال مبوجب نظام. 

املادة السادسة عشر 
وعلى  حمايتها  الدولة  وعلى  حرمتها  العامة  لألموال 

املواطنني واملقيمني احملافظة عليها. 
املادة السابعة عشر 

امللكية ورأس املال والعمل مقومات أساسية في الكيان 
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تؤدي  للمملكة وهي حقوق خاصة  واالجتماعي  االقتصادي 
وظيفة اجتماعية وفق الشريعة اإلسالمية. 

املادة الثامنة عشر 
من  ينزع  وال  وحرمتها..  اخلاصة  امللكية  حرية  الدولة  تكفل 
أحد ملكه إال للمصلحة العامة على أن يعوض املالك تعويضاً عادالً. 

املادة التاسعة عشرة 
عقوبة  تكون  وال  لألموال  العامة  املصادرة  حتظر 

املصادرة اخلاصة إال بحكم قضائي. 
املادة العشرون 

الرسوم إال عند احلاجة وعلى  أو  ال تفرض الضرائب 
أساس من العدل.. وال يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها 

أو اإلعفاء منها إال مبوجب النظام. 
املادة احلادية والعشرون 

جتبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية. 
املادة الثانية والعشرون 

يتم حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وفق خطة 
علمية عادلة. 
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الباب الخامس
الحقوق والواجبات

املادة الثالثة والعشرون 
حتمى الدولة عقيدة اإلسالم .. وتطبق شريعته وتأمر 
باملعروف وتنهي عن املنكر .. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله . 

املادة الرابعة والعشرون 
 .. وخدمتهما  الشريفني  احلرمني  بإعمار  الدولة  تقوم 
وتوفر األمن والرعاية لقاصديهما مبا ميكن من أداء احلج 

والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. 
املادة اخلامسة والعشرون 

ـــة عــلــى حتــقــيــق آمــــال األمــــة الــعــربــيــة  ـــدول حتــــرص ال
تقوية  وعلى  الكلمة..  وتوحيد  التضامن  فــي  واإلســالمــيــة 

عالقاتها بالدول الصديقة. 
املادة السادسة والعشرون 

حتمى الدولة حقوق اإلنسان.. وفق الشريعة اإلسالمية. 
املادة السابعة والعشرون 

الطوارئ  حالة  في  وأسرته  املواطن  حق  الدولة  تكفل 
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االجتماعي  الضمان  وتدعم  والشيخوخة  والعجز  واملرض 
وتشجع املؤسسات واألفراد على اإلسهام في األعمال اخليرية. 

املادة الثامنة والعشرون 
وتسن  عليه  قادر  لكل  العمل  مجاالت  الدولة  تيسر 

األنظمة التي حتمى العامل وصاحب العمل. 
املادة التاسعة والعشرون 

ترعى الدولة العلوم واآلداب والثقافة .. وتعنى بتشجيع 
البحث العلمي وتصون التراث اإلسالمي والعربي وتسهم في 

احلضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية. 
املادة الثالثون 

توفر الدولة التعليم العام .. وتلتزم مبكافحة األمية. 
املادة احلادية والثالثون 

تعنى الدولة بالصحة العامة .. وتوفر الرعاية الصحية 
لكل مواطن. 

املادة الثانية والثالثون 
وحمايتها  البيئة  على  احملافظة  على  الدولة  تعمل 

وتطويرها ومنع التلوث عنها. 
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املادة الثالثة والثالثون 
تنشئ الدولة القوات املسلحة وجتهزها من أجل الدفاع 

عن العقيدة واحلرمني الشريفني واملجتمع والوطن. 
املادة الرابعة والثالثون 

الدفاع عن العقيدة اإلسالمية .. واملجتمع والوطن واجب 
على كل مواطن ويبني النظام أحكام اخلدمة العسكرية. 

املادة اخلامسة والثالثون 
يبني النظام أحكام اجلنسية العربية السعودية. 

املادة السادسة والثالثون 
على  واملقيمني  مواطنيها  جلميع  األمن  الدولة  توفر 
إقليمها وال يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه 

إلى مبوجب أحكام النظام. 
املادة السابعة والثالثون 

للمساكن حرمتها.. وال يجوز دخولها بغير إذن صاحبها 
وال تفتيشها إال في احلاالت التي يبينها النظام. 

املادة الثامنة والثالثون 
العقوبة شخصية وال جرمية وال عقوبة إال بناء على نص 
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شرعي أو نص نظامي وال عقاب إال على األعمال الالحقة 
للعمل بالنص النظامي. 

املادة التاسعة والثالثون 
التعبير  وسائل  وجميع  والنشر  اإلعالم  وسائل  تلتزم 
األمة  تثقيف  في  وتسهم  الدولة..  وبأنظمة  الطيبة  بالكلمة 
أو  االنقسام  أو  الفتنة  إلى  يؤدي  ما  ويحظر  ودعم وحدتها 
كرامة  إلى  يسئ  أو  العامة  وعالقتها  الدولة  بأمن  ميس 

اإلنسان وحقوقه وتبني األنظمة كيفية ذلك. 
املادة األربعون 

الهاتفية  واملخابرات  والبريدية  البرقية  املراسالت 
وغيرها من وسائل االتصال مصونة.. وال يجوز مصادرتها أو 
تأخيرها أو اإلطالع عليها أو االستماع إليها إال في احلاالت 

التي يبينها النظام. 
املادة احلادية واألربعون 

بأنظمتها  السعودية  العربية  اململكة  املقيمون في  يلتزم 
تقاليده  واحترام  السعودي  املجتمع  قيم  مراعاة  وعليهم 

ومشاعره. 
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املادة الثانية واألربعون 
متنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت املصلحة 
قواعد  الدولية  واالتفاقيات  األنظمة  وحتدد  ذلك  العامة 

وإجراءات تسليم املجرمني العاديني. 
املادة الثالثة واألربعون 

مجلس امللك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن 
مخاطبة  فرد  كل  حق  ومن  مظلمة  أو  شكوى  له  من  ولكل 

السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون. 
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الباب السادس
سلطات الدولة 

املادة الرابعة واألربعون 
تتكون السلطات في الدولة من: 

السلطة  ـ  التنفيذية.  السلطة  ـ  القضائية.  السلطة  ـ 
وفقاً  وظائفها  أداء  في  السلطات  هذه  وتتعاون  التنظيمية. 
هذه  مرجع  هو  وامللك  األنظمة  من  وغيره  النظام  لهذا 

السلطات. 

املادة اخلامسة واألربعون 
الله  مصدر اإلفتاء في اململكة العربية السعودية كتاب 
تعالى.. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبني النظام 
واإلفتاء  العلمية  البحوث  وإدارة  العلماء  كبار  هيئة  ترتيب 

واختصاصاتها. 
املادة السادسة واألربعون 

في  القضاة  على  سلطان  وال  مستقلة  سلطة  القضاء 
قضائهم لغير سلطان الشريعة اإلسالمية. 
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املادة السابعة واألربعون 
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني في 

اململكة ويبني النظام اإلجراءات الالزمة لذلك. 
املادة الثامنة واألربعون 

أحكام  أمامها  املعروضة  القضايا  على  احملاكم  تطبق 
وما  والسنة  الكتاب  عليه  دل  ملا  وفقاً  اإلسالمية  الشريعة 
يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة. 

املادة التاسعة واألربعون 
مع مراعاة ما ورد في املادة الثالثة واخلمسني من هذا 
املنازعات  جميع  في  الفصل  في  احملاكم  تختص  النظام 

واجلرائم. 
املادة اخلمسون 

امللك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ األحكام القضائية . 
املادة احلادية واخلمسون 

يبني النظام تكوين املجلس األعلى للقضاء واختصاصاته 
كما يبني ترتيب احملاكم واختصاصاتها . 

املادة الثانية واخلمسون 
يتم تعيني القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.. بناء على 
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اقتراح من املجلس األعلى للقضاء وفقاً ملا يبينه النظام. 
املادة الثالثة واخلمسون 

يبني النظام ترتيب ديوان املظالم واختصاصاته. 
املادة الرابعة واخلمسون 

العام  واإلدعاء  التحقيق  هيئة  ارتباط  النظام  يبني 
وتنظيمها واختصاصاتها. 

املادة اخلامسة واخلمسون 
يقوم امللك بسياسة األمة سياسة شرعية طبقاً ألحكام 
اإلسالم ويشرف على تطبيق الشريعة اإلسالمية واألنظمة 

والسياسة العامة للدولة وحماية البالد والدفاع عنها. 
املادة السادسة واخلمسون 

امللك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه 
أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً ألحكام هذا النظام وغيره 
من األنظمة ويبني نظام مجلس الوزراء صالحيات املجلس 
األجهزة  وتنظيم  واخلارجية  الداخلية  بالشئون  يتعلق  فيما 
الالزم  الشروط  يبني  كما  بينها..  والتنسيق  احلكومية 
توافرها في الوزراء وصالحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة 



25

شئونهم .. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً 
لهذا النظام. 

املادة السابعة واخلمسون 
والوزراء  الوزراء  مجلس  رئيس  نواب  امللك  يعني   . أ 

األعضاء مبجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي. 
والوزراء   .. الوزراء  مجلس  رئيس  نواب  يعتبر   . ب 
امللك  أمام  بالتضامن  مسئولني  الوزراء  مبجلس  األعضاء 
العامة  والسياسة  الشريعة اإلسالمية واألنظمة  عن تطبيق 

للدولة. 
ج. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه. 

املادة الثامنة واخلمسون 
يعني امللك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن 
ملكي  بأمر  مناصبهم  من  ويعفيهم   .. املمتازة  املرتبة  في 
وذلك وفقاً ملا يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء املصالح 
املستقلة مسئولني أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات 

واملصالح التي يرأسونها. 
املادة التاسعة واخلمسون 

ذلك  في  مبا   .. املدنية  اخلدمة  أحكام  النظام  يبني 
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واملعاشات  واملزايا  والتعويضات  واملكافآت  املرتبات 
التقاعدية . 

املادة الستون 
وهو  العسكرية  القوات  لكافة  األعلى  القائد  هو  امللك 

الذي يعني الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام. 
املادة احلادية والستون 

يعلن امللك حالة الطوارئ والتعبئة العامة واحلرب ويبني 
النظام أحكام ذلك. 

املادة الثانية والستون 
وحدة  أو  اململكة  سالمة  يهدد  خطر  نشأ  إذا  للملك 
أراضيها أو أمن شعبها ومصاحله أو يعوق مؤسسات الدولة 
عن أداء مهامها أن يتخذ من اإلجراءات السريعة ما يكفل 
مواجهة هذا اخلطر وإذا رأى امللك أن يكون لهذه اإلجراءات 

صفة االستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً. 
املادة الثالثة والستون 

يستقبل امللك ملوك الدول ورؤساءها ويعني ممثليه لدى 
الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه. 
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املادة الرابعة والستون 
مينح امللك األوسمة وذلك على الوجه املبني بالنظام. 

املادة اخلامسة والستون 
بأمر  العهد  لولي  الصالحيات  بعض  تفويض  للملك 

ملكي. 
املادة السادسة والستون 

يصدر امللك في حالة سفره إلى خارج اململكة أمراً ملكياً 
مصالح  ورعاية  الدولة  شئون  إدارة  في  العهد  ولي  بإنابة 

الشعب.. وذلك على الوجه املبني باألمر امللكي. 
املادة السابعة والستون 

واللوائح  األنظمة  بوضع  التنظيمية  السلطة  تختص 
فيما يحقق املصلحة أو يرفع املفسدة في شئون الدولة وفقاً 
لقواعد الشريعة اإلسالمية .. ومتارس اختصاصاتها وفقاً 

لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. 
املادة الثامنة والستون 

ينشأ مجلس للشورى .. ويبني نظامه طريقة تكوينه.. 
وللملك  أعضائه.  واختيار  الختصاصاته  ممارسته  وكيفية 

حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه. 
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املادة التاسعة والستون 
إلى  الوزراء  ومجلس  الشورى  مجلس  يدعو  أن  للملك 
اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه حلضور هذا االجتماع 

ملناقشة ما يراه من أمور. 
املادة السبعون 

الدولية  واالتفاقيات  واملعاهدات  األنظمة  تصدر 
واالمتيازات ويتم تعديلها مبوجب مراسيم ملكية. 

املادة احلادية والسبعون 
نافذة  وتكون  الرسمية  اجلريدة  في  األنظمة  تنشر 

املفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر. 
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الباب السابع
الشئون المالية

املادة الثانية والسبعون 
إلى  وتسليمها  الدولة  إيرادات  أحكام  النظام  يبني  أ . 

اخلزانة العامة للدولة. 
األصول  مبوجب  وصرفها  اإليرادات  قيد  يجري  ب. 

املقررة نظاماً. 
املادة الثالثة والسبعون 

إال  العامة  اخلزانة  من  مال  بدفع  االلتزام  يجوز  ال 
مبقتضى أحكام امليزانية فإن لم تتسع له بنود امليزانية وجب 

أن يكون مبوجب مرسوم ملكي. 
املادة الرابعة والسبعون 

ال يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيه 
إال مبوجب النظام. 

املادة اخلامسة والسبعون 
واملقاييس  واملصارف  النقد  أحكام  األنظمة  تبني 

واملكاييل واملوازين. 
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املادة السادسة والسبعون 
امليزانية  وتصدر  للدولة  املالية  السنة  النظام  يحدد 
اإليرادات  تقدير  على  وتشتمل  ملكي  مرسوم  مبوجب 
واملصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة املالية بشهر 
صدورها  دون  اضطرارية  أسباب  حالت  فإذا  األقل  على 
وحلت السنة املالية اجلديدة وجب السير على ميزانية السنة 

السابقة حتى صدور امليزانية اجلديدة. 
املادة السابعة والسبعون 

تعد اجلهة املختصة احلساب اخلتامي للدولة عن العام 
املالي املنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 

املادة الثامنة والسبعون 
يجري على ميزانيات األجهزة ذوات الشخصية املعنوية 
الدولة  ميزانية  على  يجري  ما  اخلتامية  وحساباتها  العامة 

وحسابها اخلتامي من أحكام. 



31

الباب الثامن
أجهزة الرقابة

املادة التاسعة والسبعون 
الدولة  إيرادات  جميع  على  الالحقة  الرقابة  تتم 
املنقولة  الدولة  أموال  كافة  على  والرقابة  ومصروفاتها 
األموال  هذه  استعمال  حسن  من  التأكد  ويتم  والثابتة 
رئيس  إلى  ذلك  عن  سنوي  تقرير  ورفع  عليها  واحملافظة 
مجلس الوزراء … ويبني النظام جهاز الرقابة املختص بذلك 

وارتباطه واختصاصاته. 
املادة الثمانون 

تتم مراقبة األجهزة احلكومية والتأكد من حسن األداء 
املخالفات  في  التحقيق  ويتم   .. األنظمة  وتطبيق  اإلداري 
رئيس  إلى  ذلك  عن  سنوي  تقرير  ويرفع  واإلدارية  املالية 
مجلس الوزراء. ويبني النظام اجلهاز املختص بذلك وارتباطه 

واختصاصاته. 



32

الباب التاسع
أحكام عامة

املادة احلادية والثمانون 
اململكة  به  ارتبطت  مبا  النظام  هذا  تطبيق  يخل  ال 
العربية السعودية مع الدول والهيئات واملنظمات الدولية من 

معاهدات واتفاقيات. 
املادة الثانية والثمانون 

هذا  من  السابعة  املادة  في  ورد  مبا  اإلخالل  عدم  مع 
النظام ال يجوز بأي حال من األحوال تعطيل حكم من أحكام 
هذا النظام إال أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن احلرب أو في 

أثناء إعالن حالة الطوارئ .. وعلى الوجه املبني بالنظام. 
املادة الثالثة والثمانون 

ال يجري تعديل هذا النظام إال بنفس الطريقة التي مت 
بها إصداره. 

نظام املناطق : 
متثل اإلمارات أل 13 للمناطق التي أصدر خادم احلرمني 
الشريفني أمـرا ملكيا برقم أ 92/ و تاريخ 1412/8/27 هـ 
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بنظامها عصب النظام اإلداري في اململكة ، و يهدف خادم 
األداء  تطوير  اجلديد  النظام  هذا  من  الشريفني  احلرمني 
يواكب  مبا  احلكومية  األجهزة  في  مستواه  رفع  و  اإلداري 
التطور الذي تشهده اململكة في مختلف املجاالت ، و يتكون 

نظام املناطق من )40( مادة . 

نظام مجلس الشورى : 
قبل  الشورى  نظام  السعودية  العربية  اململكة  عرفت 
مجلسا  العزيز  عبد  امللك  أسس  فقد  توحيدها  إعالن 
للشورى مبكة املكرمة عام 1345هـ و الشورى منذ عهد امللك 
عبد العزيز دعامة أساسية من دعامات أسلوب احلكم في 
اململكة العربية السعودية فوالة األمر في اململكة يستشيرون 
في الكثير من املسائل العلماء و األعيان و أهل احلل و العقد 
، و قد طور نظام الشورى في اململكة في عهد  البالد  في 
ـ حيث أصدر أمرا  ـ يحفظه الله  خادم احلرمني الشريفني 
مجلس  بتكوين  1412/8/27هـ  تاريخ   /  91 أ  برقم  ملكيا 
الشورى و نظامه ليحل محل نظام مجلس الشورى الصادر 

عام 1347هـ .




