
  ١

  ةـة السعودیـة العربیـالمملك
  ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  

  
  نظــام 

  مكافحــة الرشــوة
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-٢-

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

  ةـة السعودیـة العربیـالمملك
  ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  

  
  نظام 

  مكافحة الرشوة
  

  ھـ٢٩/١٢/١٤١٢وتاريخ ) ٣٦/م(صدر المرسوم الملكي رقم 

( لى قرار مجلس الوزراء رقم بالموافقة على ھذا النظام بناء ع

١٧٥(   

  ھـ٢٨/١٢/١٤١٢وتاريخ 

  )٢/٢/١٤١٣(وتاريخ  ) ٣٤١٤( ونشر بجريدة أم القرى في عددھا 
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٣

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

  

  

  ھـ ١٤١٧ح ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء ، 

  فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة أثناء النشر 

  ھیئة الخبراء . مجلس الوزراء . السعودية 

  الرياض  –نظام مكافحة الرشوة 

  سم .. ص ، .. 

   ٩٩٦٠-٨٣١-٠٤-٣ردمك 

 قـوانین وتـشريعات        – مكافحـة الرشـوة      – السعودية   -٢ الرشوة       -١
   العنوان -أ

   ٢٠٣١،١٧     ٥٣١٠٢،٣٤٥ديوي 

  

ــم  رقــــــ

  اإليداع

:  ١٧ /٢٠٣١  

ردمــــــــ

ــــــــــــــ

  ك

:  ٩٩٦٠-٨٣١-٠٤-٣  
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-٤-

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

   ٣٦/ م : الرقـــم 

  ھـ ١٢/١٤١٢ /٢٩: التاريخ 

  بعون اهللا تعالى 

  نحن فھد بن عبد العزيز آل سعود 

                                       ملك المملكة العربیة السعودية 

بعد اإلطالع على المادتین التاسـعة عـشرة والعـشرين مـن نظـام             

ــم     ــي رقــ ــوم الملكــ ــصادر بالمرســ ــوزراء الــ ــاريخ ٣٨مجلــــس الــ  وتــ

  ھـ ٢٢/١٠/١٣٧٧

ــام    ــى نظ ــالع عل ــد االط ــصادر بالمرســوم   وبع ــة الرشــوة ال مكافح

  . ھـ وما طرأ علیه من تعديالت ٧/٣/١٣٨٢وتاريخ ) ١٥(الملكي رقم 

وبعد االطالع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسـوم الملكـي           

  . ھـ ١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ ) ٥١(رقم 

ــم     ــوزراء رقـ ــرار مجلـــس الـ ــالع علـــى قـ ــاريخ ١٧٥وبعـــد االطـ  وتـ

  . ھـ ٢٨/١٢/١٤١٢

  ..  ھو آت رسمنا بما

  . الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصیغة المرفقة بھذا : أوًال 

ينشر ھذا النظام بالجريدة الرسمیة ويعمـل بـه بعـد ثالثـین يومـًا             : ثانیًا  

  . من تاريخ نشره
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٥

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

على سمو نائب رئیس مجلـس الـوزراء والـوزراء كـل فیمـا يخـصه         : ثالثًا  

  . تنفیذ مرسومنا ھذا

  التوقیع

  عبد العزیزفھد بن 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  المملكة العربیة السعودیة
األمانة العامة 
  لمجلس الوزراء

  ھـ٢٨/١٢/١٤١٢وتاریخ ) ١٧٥(قرار رقم 

  إن مجلس الوزراء 

بعد االطالع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الـوزراء   

ــاريخ ٢٤٩٧٧م /٧بــرقم  ھـــ المــشتملة علــى مــشروع  ٢٣/١٠/١٤٠٠ وت

 ١/٤٢٩٢نظام مكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلیة رقـم    

  . ھـ ١٣/٦/١٤١٠وتاريخ 

ــم       ــوزراء رقـ ــس الـ ــرار مجلـ ــى قـ ــالع علـ ــد االطـ ــاريخ ٨٨وبعـ  وتـ

  . ھـ ١/٣/١٣٩٩

ــراء رقـــم    ــاريخ ٢٢وبعـــد االطـــالع علـــى مـــذكرة شـــعبة الخبـ  وتـ

  . ھـ ٢٤/٢/١٤١٢
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-٦-

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

 ٩٢الـوزراء رقـم   وبعد االطالع على توصیتي اللجنة العامة لمجلس    

  . ھـ ١٦/١١/١٤١٢ وتاريخ ١٦٧ھـ ورقم ٧/٨/١٤١٢           وتاريخ 

  يقرر ما يلي 

  . الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصیغة المرفقة بھذا  -١

ينشر ھذا النظام في الجريدة الرسمیة ويعمل به بعد ثالثـین يومـًا      -٢

  . من تاريخ نشره

  . ه مرفقة بھذاوقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صیغت

  فھد بن عبد العزیز

  رئیس مجلس الوزراء
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  ر / ٢٧٥: الرقــــــــــم     المملكة العربیة السعودیة
ديوان رئاسة مجلس 

  الوزراء
: التاريــــــخ   

  ھـ ٦/١/١٤١٣
  ٨: المرفقات     

  

س الح رس  صاحب السمو الملكي ولي العھد ونائب رئیس مجلس الوزراء ورئی       
  الوطني 

                                                                                                              
  . حفظھ اهللا .. 

  .. بعد التحیة واالحترام 

  : أبعث لسموكم الكريم طیه ما يلي 
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٧

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

ــم    -١ ــوقر رقـ ــوزراء المـ ــرار مجلـــس الـ ــاريخ  ) ١٧٥(نـــسخة مـــن قـ وتـ

ھـــ القاضــي بالموافقــة علــى نظــام مكافحــة الرشــوة   ٢٨/١٢/١٤١٢

  . بالصیغة المرفقة بالقرار 

ــم     -٢ ــريم رقـ ــي الكـ ــوم الملكـ ــن المرسـ ــسخة مـ ــاريخ ) ٣٦/ م (نـ وتـ

  . ھـ الصادر بالمصادقة على ذلك ٢٩/١٢/١٤١٢

  .. وأرجو التكرم باألمر بإكمال الالزم بموجبه 

  وتقبلوا سموكم أطیب تحیاتي وتقديري

رئاسة مجلس رئیس ديوان 

  الوزراء
  محمد بن عبداهللا النویصر

نسخة مـع نـسخة المرسـوم والقـرار والنظـام لكـل وزارة ومـصلحة حكومیـة                  

  .وعلى كل جھة إبالغ الجھات التابعة لھا أو المرتبطة بھا
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-٨-

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

المملكة العربیة 
  السعودیة

  مجلس الوزراء
  شعبة الخبراء

  نظام مكافحة الرشوة
  : المادة االولى 

م طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطیـة             كل موظف عا  

ألداء عمل من أعمال وظیفته أو يزعم أنه مـن أعمـال وظیفتـه ولـو كـان          

ھذا العمل مشروعًا يعد مرتشیًا ويعاقب بالسجن مدة ال تتجـاوز عـشر             

سنوات وبغرامة ال تزيد عن ملیون ريـال أو باحـدي ھـاتین العقـوبتین وال      

مـة أتجـاه قـصد الموظـف إلـى عـدم القیـام بالعمـل          يؤثر في قیـام الجري    

  . الذي وعد به 

  : المادة الثانیة 

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطیـة               

لألمتناع عن عمل من أعمال وظیفته أو يـزعم أنـه مـن أعمـال وظیفتـه                 

وص ولو كان ھذا األمتناع مشروعًأ يعد مرتشیًا ويعاقـب بالعقوبـة المنـص      

علیھا في المـادة األولـى مـن ھـذا النظـام وال يـؤثر فـي قیـام الجريمـة               

  . أتجاه قصد الموظف إلى عدم القیام بما وعد به 

  : المادة الثالثة 
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٩

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطیـة               

لألخالل بواجبات وظیفته أو لمكافأته علـى مـا وقـع منـه ولـو كـان ذلـك                 

تفاق سابق يعد مرتشیًا ويعاقب بالعقوبـة المنـصوص علیھـا فـي     بدون ا 

  . المادة األولى من ھذا النظام 

  : المادة الرابعة 

كل موظف عام أخل بواجبات وظیفته بأن قـام بعمـل أو امتنـع عـن               

عمل من أعمال تلك الوظیفة نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة يعـد فـي      

تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال     حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة ال ت      

  . تزيد عن مائة الف ريال أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  : المادة الخامسة 

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطیـة               

الستعمال نفوذ حقیقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول مـن أيـة        

م أو ترخیص أو اتفاق توريد     سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزا         

أو علــى وظیفــة أو خدمــة أو مزيــة مــن أي نــوع يعــد مرتــشیًا ويعاقــب   

  . بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة االولى من ھذا النظام

  : المادة السادسة 

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطیـة               

ة ولـم تنطبـق علیـه    بسبب وظیفته لمتابعـة معاملـة فـي جھـة حكومیـ      

النصوص األخرى في ھذا النظام يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سـنتین            
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-١٠-

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

وبغرامـة ال تزيـد عــن خمـسین ألــف ريـال أو بإحــدى ھـاتین العقــوبتین،      

ويعاقب بالعقوبة نفسھا من أعطى أو عرض العطیة أو وعد بھـا للغـرض          

  . المشار إلیھا وكذلك الوسیط في أية حالة من ھذه الحاالت

  : مادة السابعة ال

يعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة االولى من ھذا النظام          

من يستعمل القوة أو العنف أو التھديـد فـي حـق موظـف عـام لیحـصل                  

منه على قضاء أمر غیر مشروع أو لیحمله على اجتنـاب أداء عمـل مـن        

  . األعمال المكلف بھا نظامًا

  : المادة الثامنة 

  :  العام في تطبیق أحكام ھذا النظام يعد في حكم الموظف

كــل مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد االجھــزة ذات الشخــصیة    -١

  . المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة

المحكم أو الخبیر المعین من قبل الحكومة أو أية ھیئة لھا اختـصاص         -٢

  . قضائي 

ى بـأداء مھمـة   كل مكلف من جھة حكومیة او أية سلطة إداريـة أخـر          -٣

  . معینة 

كـل مـن يعمــل لـدى الــشركات أو المؤسـسات الفرديــة التـي تقــوم       -٤

بإدارة وتشغیل المرافق العامـة أو صـیانتھا أو تقـوم بمباشـرة خدمـة             

عامة وكذلك كل مـن يعمـل لـدى الـشركات المـساھمة والـشركات             
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١١

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

التي تـساھم الحكومـة فـي رأس مالھـا والـشركات أو المؤسـسات            

  . اول األعمال المصرفیة الفردية التي تز

رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص علیھا في الفقـرة       -٥

  . الرابعة من ھذه المادة

  : المادة التاسعة 

من عرض رشـوة ولـم تقبـل منـه يعاقـب بالـسجن مـدة ال تتجـاوز                   

ــاتین        ــال أو بأحــدي ھ ــون ري ــن ملی ــد ع ــة ال تزي ــنوات وبغرام ــشر س ع

  . العقوبتین 

  : رة المادة العاش

يعاقــب الراشــي والوســیط وكــل مــن اشــترك فــي احــدى الجــرائم 

الـواردة فــي ھــذا النظـام بالعقوبــة المنــصوص علیھـا فــي المــادة التــي    

تجرمھا، ويعتبر شريكًا فـي الجريمـة كـل مـن اتفـق أو حـرض أو سـاعد             

في ارتكابھا مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء علـى ھـذا االتفـاق             

  . عدة أو التحريض أو المسا

  : المادة الحادية عشرة 

كل شخص عینه المرتـشي أو الراشـي ألخـذ الرشـوة وقبـل ذلـك         

مع علمه بالـسبب يعقـاب بالـسجن مـدة ال تتجـاوز سـنتین وبغرامـة ال              

  .  تزيد عن خمسین الف ريال أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  : المادة الثانیة عشرة 
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-١٢-

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

 النظام كل فائدة أو   يعتبر من قبیل الوعد أو العطیة في تطبیق ھذا        

 كان نوع ھـذه الفائـدة أو تلـك          ًمیزة يمكن أن يحصل علیھا المرتشي أيا      

  . المیزة أو أسمھا سواء كانت مادية أو غیر مادية

  : المادة الثالثة عشرة 

يترتب على الحكم بإدانة موظـف عـام أو مـن فـي حكمـه بارتكـاب           

ن الوظیفـة  إحدى الجـرائم المنـصوص علیھـا فـي ھـذا النظـام العـزل مـ                

العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القیـام باألعمـال التـي يعـد            

 لنص المادة الثامنـة مـن       ًالقائمون بھا في حكم الموظفین العامین وفقا      

  . ھذا النظام

  : المادة الرابعة عشرة 

لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعیة بعد مـضي خمـس            

  . تنفیذ العقوبة األصلیةسنوات من تاريخ انتھاء 

  : المادة الخامسة عشرة 

ــدة      ــزة أو الفائ ــال أو المی ــع االحــوال بمــصادرة الم يحكــم فــي جمی
  . موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنًا عمًال

  : المادة السادسة عشرة 

يعفي الراشي أو الوسـیط مـن العقوبـة األصـلیة والتبعیـة إذا أخبـر             
   .السلطات بالجريمة قبل اكتشافھا
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١٣

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

  : المادة السابعة عشرة 

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص علیھا في النظـام       
وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشـیًا أو شـريكًا أو وسـیطًا               
يمنح مكافـأة ال تقـل عـن خمـسة أالف ريـال وال تزيـد عـن نـصف قیمـة             

ريمـة، ويجـوز    المال المصادر وتقدر المكافأة الجھة التـي تحكـم فـي الج           
لوزارة الداخلیة صرف مكافـأة أعلـى مـن المبلـغ الـذي يحـدد بمقتـضى                 

  . ھذه المادة وذلك بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء علیھا

  : المادة الثامنة عشرة 

يعتبر عائدًا من حكـم بإدانتـه فـي جريمـة مـن الجـرائم المنـصوص                
ألحكامـه قبـل    علیھا في ھذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقـًا            

مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفـي ھـذه الحالـة يجـوز           
الحكم علیه بأكثر مـن الحـد األعلـى للعقوبـة المقـررة للجريمـة بـشرط               

  . عدم تجاوز ضعف ھذا الحد

  : المادة التاسعة عشرة 

على الجھة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكـم بغرامـة ال            
مة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الـوزارات  تتجاوز عشرة أضعاف قی 

والمــصالح الحكومیــة أو األجھــزة ذات الشخــصیة المعنويــة العامــة فــي  

عقـــود لتـــأمین مـــشترياتھا وتنفیـــذ مـــشروعاتھا وأعمالھـــا أو بھـــاتین  
العقوبتین على أيـة شـركة أو مؤسـسة خاصـة وطنیـة أو أجنبیـة أديـن                  

لجرائم المنصوص علیھـا فـي      مديرھا أو أحد منسوبیھا في جريمة من ا       
ھذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتھا، ولمجلـس الـوزراء             
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مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إلیھا بعد مضي خمس سـنوات         
  . على األقل من صدور الحكم

  : المادة العشرون 

إذا حكم بحرمان أيـة شـركة أو مؤسـسة خاصـة وطنیـة أو أجنبیـة                 

ادة التاسعة عشرة فإن الجھة أو الجھـات الحكومیـة المتعاقـدة         وفقًا للم 

معھـا ترفـع إلـى مجلـس الـوزراء بمـا تـرى مالئمـة اتخـاذه فیمـا يتعلــق           

باألعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفیذھا ولو لم يكن للجھـة             

  .أو الجھات الحكومیة عالقة بالجريمة سبب الحكم 

  :  المادة الحادية والعشرون 

 وزارة الداخلیة نشر األحكام التي تـصدر فـي جـرائم الرشـوة             على

  .  وأعالنھا

  : المادة الثانیة والعشرون 

يحل ھـذا النظـام محـل نظـام مكافحـة الرشـوة الـصادر بالمرسـوم          

ھـ وما طرأ علیه من تعـديالت ويلغـي   ٧/٣/١٣٨٢ وتاريخ ١٥الملكي رقم  

  . كل ما يتعارض معه من أحكام

  : شرون المادة الثالثة والع

ينشر ھذا النظام في الجريدة الرسمیة ويعمل به بعد ثالثـین يومـًا     

   *.من تاريخ نشره

                                                        
  .ھـ ٣/٣/١٤١٣وتاريخ ) ٣٤١٤( نشر بجريدة أم القرى بعددھا رقم   *
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مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 
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مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 
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١٧

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

ة ـة العربیـالمملك
  ةـالسعودی

  مجلس الوزراء
  شعبة الخبــراء

  
  
  

  

  
  نظام البریـــد

  

ھـ ٢١/٢/١٤٠٦ وتاريخ ٤/صدر المرسوم الملكي رقم م

  بالموافقة على ھذا

 وتاريخ ٢٤لس الوزراء رقم النظام بناء على قرار مج

  ھـ١٦/١/١٤٠٦

 وتاريخ ٣٠٩١ونشر بجريدة أم القرى في عددھا رقم 

  ھـ١/٤/١٤٠٦
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مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 
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١٩

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

   ٤/ م : الرقـــم 

ــاريخ  / ٢١: التــــــــــــــ

  ھـ ٢/١٤٠٦
  بعون اهللا تعالى 

  باسم جاللة الملك 
  نحن عبداهللا بن عبد العزيز آل سعود 

               نائب ملك المملكة العربیة السعودية                        
  . ھـ ٢٠/٢/١٤٠٦وتاريخ ) ٤٧(بعد اإلطالع على االمر الملكي رقم 

وبعد االطالع على المادتین التاسعة عشرة والعـشرين مـن نظـام            
وتــــاريخ ) ٣٨(مجلــــس الــــوزراء الــــصادر بالمرســــوم الملكــــي رقــــم  

  . ھـ ٢٢/١٠/١٣٧٧

ــام ال   ــى نظ ــالع عل ــد االط ــة    وبع ــاص بالمراســالت العادي ــد الخ بري
وتــــاريخ  ) ٥٢/٢/٣( والمــــسجلة الــــصادر بــــاألوامر الــــسنیة رقــــم     

( ھـ ، وعلـى نظـام الحـواالت الـصادر بـاإلدارة الـسنیة رقـم            ١٧/١/١٣٥٦
ھـ ، وعلى نظام الخطابات والعلب المـؤمن        ١٢/١/١٣٥٦وتاريخ  ) ٨٤/١/٦

             وتـاريخ  ) ٥٢/٢/٦( علیھا والمحـول علیھـا الـصادر بـاإلرادة الـسنیة رقـم              
ھـــ، وعلــى نظــام الطــرود العاديــة والمــؤمن علیھــا والمحــول  ٥/٢/١٣٥٦

  . ھـ ١٧/١/١٣٥٦وتاريخ ) ٥٢/٢/٢( علیھا الصادر باإلرادة السنیة رقم 

وتـــاريخ ) ٢٤( وبعـــد االطـــالع علـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  
  . ھـ ١٦/١/١٤٠٦

  .. رسمنا بما ھو آت 
  . على نظام البريد بالصیغة المرفقة بھذا الموافقة : أوًال 

على نائب رئیس مجلس الـوزراء والـوزراء كـل فیمـا يخـصه تنفیـذ         : ثانیًا  
  . مرسومنا ھذا
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مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

  التوقیــع
  عبداهللا بن عبد العزیز

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المملكة العربیة السعودیة

األمانة العامة 
  لمجلس الوزراء

  ھـ١٤٠٦/ ١ /١٦ وتاریخ ٢٤قرار رقم 
  إن مجلس الوزراء 

بعد اطالعه على المعاملة المرفقة بھذا الواردة مـن ديـوان رئاسـة          
ھــ والمـشتملة   ٢٣/١٢/١٤٠٠ وتـاريخ   ٢٨٧٢٨س  /٧مجلس الوزراء برقم    

على خطـاب معـالي وزيـر البـرق والبريـد والھـاتف المرفـوع إلـى ديـوان                   
ھـــ المتــضمن ٢٨/١١/١٤٠٠ وتــاريخ ٣٢٩٠رئاســة مجلــس الــوزراء بــرقم 

  . طلبه الموافقة على مشروع نظام البريد الذي قامت الوزارة بإعداده

ــراء رقـــم    ــاريخ ٦٩وبعـــد اإلطـــالع علـــى مـــذكرة شـــعبة الخبـ  وتـ
ھـ والمحضر المرفق بھا المعد مـن الـشعبة باالشـتراك مـع          ٢٢/٦/١٤٠٥

  . وزارة البرق والبريد والھاتف

 ٩٧قـم  وبعد االطالع على توصیة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء ر         
  . ھـ٢٧/١١/١٤٠٥           وتاريخ 

  : يقرر ما يلي 

  . الموافقة على نظام البريد بالصیغة المرفقة بھذا -١

  . نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صیغته مرفقة بھذا  -٢

تقوم وزارة البرق والبريد والھاتف قبل نفاذ ھذا النظام بإعداد ما يلزم             -٣
صاصھا مـع نفـاذ ھـذا     له من قرارات ولوائح وتصدر مـا يقـع تحـت اختـ            
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٢١

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

النظام، وترفع ما نص النظام على اختصاص مجلـس الـوزراء بإصـداره       
  . خالل فترة ستة اشھر من تاريخ صدور ھذا القرار

  التوقیـــع
  فھد بن عبد العزیز

  رئیس مجلس الوزراء

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المملكة العربیة السعودیة

ديوان رئاسة مجلس 
  الوزراء

  ر  / ٣٠٦٧ / ٧: الرقـــــم 

  ھـ ٢٦/٢/١٤٠٦: التاريخ 

الموافقـــة علـــى  : الموضـــوع

  نظام البريد 

ص             احب المع             الي وزی             ر الب             رق والبری             د والھ             اتف                                             
  . المحترم .. 

  .. بعد التحیة 

  : أبعث لمعالیكم طیه ما يلي 

ــوزراء المـــوقر رقـــ  : أوًال  ــرار مجلـــس الـ ــاريخ ) ٢٤(م نـــسخة مـــن قـ وتـ
ــصیغة    ١٦/١/١٤٠٦ ــد بال ھـــ، القاضــي بالموافقــة علــى نظــام البري

المرفقة به، على ان تقوم وزارة البـرق والبريـد والھـاتف قبـل نفـاذ                 
ھذا النظام بإعداد مـا يلـزم لـه مـن قـرارات ولـوائح وتـصدر مـا يقـع             
تحت اختصاصھا مع نفاذ ھذا النظام ،وترفـع مـا نـص النظـام علـى                
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مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

الوزراء بإصداره خالل فترة ستة أشھر مـن تـاريخ          اختصاص مجلس   
  . صدور ھذا القرار 

ــًا  ــم     : ثانی ــريم رق ــي الك ــن المرســوم الملك ــسخة م ــاريخ ) ٤/ م ( ن وت
  . ھـ الصادر بالمصادقة على نظام البريد٢١/٢/١٤٠٦

  .. وآمل اكمال الالزم على ضوء ذلك 
  وتقبلوا تحیاتي،،

رئیس ديوان رئاسة مجلس 
  الوزراء

  لعبد اهللا النویصرمحمد ا

  نظــام البریـــد
 

  ةــام عامــأحك
  : المادة األولى 

  . يدار مرفق البريد بمقتضى أحكام ھذا النظام 

  : المادة الثانیة 

يختص مرفق البريد وحده بنقل مواد بعائث بريد الرسـائل الداخلیـة    

 يخـتص  والخارجیة بطريق مباشر أو غیر مباشر في حدود االنظمة، كمـا     

باالشتراك مع وزارة المالیة واالقتـصاد الـوطني بإصـدار الطوابـع البريديـة       

ــة ، وبالفئــات التــي تتطلبھــا تعريفــه أجــور الخــدمات     العاديــة، والتذكاري

  .  البريدية
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٢٣

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

  : المادة الثالثة 

تعد تعريفـة أجـور الخـدمات البريديـة مـن قبـل وزارة البـرق والبريـد            

لمالیـة واالقتـصاد الـوطني ، وتـصدر بقـرار           والھاتف باالشتراك مـع وزارة ا     

من مجلس الوزراء ، ولوزير البرق والبريد والھاتف بعـد االتفـاق مـع وزيـر                

  . المالیة واالقتصاد الوطني تعديل ھذه التعريفة

  : المادة الرابعة 

تــؤدى خــدمات مرفــق البريــد بمقابــل مــالي تحــدده تعريفــة أجــور   

منه إال في الحاالت المنصوص علیھـا       الخدمات البريدية وال يجوز اإلعفاء      

  . في االتفاقیات البريدية، أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك

  : المادة الخامسة 

يجوز لمرفق البريد القیام بخدمة نقل الطرود الداخلیـة، والخارجیـة           

وخدمة البريد الممتاز، وكذلك أية خدمات أخرى لھا صلة بخدمـة مرفـق             

بل المالي لھذه الخـدمات بقـرار مـن مجلـس الـوزراء      البريد، ويحدد المقا 

بناء على تعريفة موافـق علیھـا مـن وزيـر البـرق والبريـد والھـاتف ووزيـر                 

  . المالیة واالقتصاد الوطني

  : المادة السادسة 

  : يتم التخلیص على الخدمات البريدية بإحدى الطرق األتیة 

ة فـي بلـد    طوابع بريد مطبوعة أو ملـصقة علـى البعائـث وصـالح           -أ

  . المصدر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

-٢٤-

مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

  .  بصمات آالت التخلیص -ب

  .  أختام خالص االجرة أو بصمات آالت الطباعة-ج

  : المادة السابعة 

سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مـصونة،و ال يجـوز االطـالع     

على محتوياتھا إال في الحاالت التي تحددھا األنظمة النافذة أو قـرارات             

  . ت المصلحة العامة مجلس الوزراء أو مقتضیا

  : المادة الثامنة 

. يمنع بصفة مطلقة استیراد آالت التخلـیص علـى المـواد البريديـة          

ــى        ــصول عل ــد الح ــتعمالھا إال بع ــا واس ــارك وبیعھ ــن الجم ــسحھا م وف

التــراخیص المنظمــة لــذلك مــن إدارة البريــد، وتوضــح اللــوائح التنفیذيــة  

  . الشروط واإلجراءات الالزمة

  : ة المادة التاسع

تعتبر مواد بعائث بريـد الرسـائل والطـرود قبـل تـسلیمھا للمرسـل               
 للمرسل يحق لـه اسـتردادھا أو إدخـال تعـديل علـى عنوانھـا           ًإلیه ملكا 

  .  لإلجراءات التي تحددھا اللوائح التنفیذيةًوفقا

  : المادة العاشرة 

مع عدم اإلخـالل بمـسئولیة مـوظفي ومنـسوبي البريـد التأديبیـة              
البريد مسئوًال عن فقد أو تلف ما يسلم مـن بعائـث بريديـة          يعتبر مرفق   

مــسجلة، أو رســـمیة ، أو طـــرود عاديــة أو مـــؤمن علیھـــا، ويـــستحق   
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المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

ــضا     ــف تعوي ــد أو التل ــة الفق ــي حال ــرر    ًالمرســل ف ــو مق ــا ھ  بموجــب م
  . باالتفاقیات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء

  : المادة الحادية عشرة 

ــق   ــد  تنتھـــي مـــسئولیة إدارة مرفـ ــث البريـ البريـــد بتـــسلیم بعائـ
المسجلة، أو الرسمیة، أو المـؤمن علیھـا، والطـرود البريديـة العاديـة أو               

  . المؤمن علیھا إلى المرسل إلیه أو المفوض من قبله

  : المادة الثانیة عشرة 

على مرفق البريد االمتناع بصفة مطلقة عن نقل أيـة مـادة بريديـة         
وعلیـه إبـالغ الجھـات المختـصة     يشتبه في احتوائھـا علـى ممنوعـات ـ     

 ، وتحدد المواد الممنوع تداولھا واإلجـراءات التـي     ًعند مالحظة ذلك فورا   
  . تتبع في حالة االشتباه بقرار من مجلس الوزراء

  : المادة الثالثة عشرة 

ال يجوز في داخل المملكة بیع الطوابع البريدية الـسعودية الجـاري            
  . تداولھا بأعلى من قیمتھا األسمیة

  : المادة الرابعة عشرة 

 تحتفظ إدارة مرفق البريد بالمستندات الخاصة بالخدمـة البريديـة     -أ

وبالمواد البريدية التي تعذر تـسلیمھا ألصـحابھا للمـدد المقـررة            

 ًفي االتفاقیـات البريديـة أو قـرارات مجلـس الـوزراء الـصادر طبقـا              

  . لھذا النظام
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المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

أو رسـمیة ، أو طـرد    يحق لمرسـل أيـة مـادة بريديـة مـسجلة،       -ب

االستعالم عنھا خالل سنة من تاريخ الیوم التالي إليداعھا فـي           

  . البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم الالزمة لذلك

 تقوم إدارة مرفـق البريـد بـإتالف المـستندات الخاصـة بالخدمـة               -ج

البريدية، وكـذلك إتـالف أو بیـع أو مـصادرة المـواد البريديـة التـي           

ــا انتھــ ــررة وفق ــا المق  لألحــوال واإلجــراءات التــي  ًت مــدة حفظھ

  . يحددھا مجلس الوزراء 

  : المادة الخامسة عشرة 

ــة ذات     ــع الجھــات الحكومی ــسیق م ــد بالتن ــق البري ــوم إدارة مرف تق

ــاني القائمــة أو التــي ستنــشأ مــستقبال     ــإلزام أصــحاب المب ــة ب  ًالعالق

نــى، وبعــدد بتركیــب صــناديق للبريــد فــي المــدخل الرئیــسي لكــل مب  

الوحدات السكینة فیه، ويحدد وزير البرق والبريد والھاتف نطـاق تطبیـق            

  . ھذا النص باالتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية
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  العقوبـــات

  : المادة السادسة عشر 

يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمـة تزويـر الطوابـع البريديـة فـي       

   :نظام مكافحة التزوير

 بـصمات  – مـع علمـه بـالتزوير        – كل مـن قلـد أو زور أو اسـتعمل            -أ

ــة أو     ــة والدولی ــة، وقــسائم الجــواب العربی ــیص البريدي آالت التخل

البـــصمات أو العالمـــات المطبوعـــة للتخلـــیص علـــى الخـــدمات  

  .البريدية

 كل من استعمل آالت التخلیص البريديـة بطريقـة يترتـب علیھـا       -ب

  . علمه بذلكضیاع الرسوم البريدية مع 

  : المادة السابعة عشرة 

من المادة الرابعـة عـشرة ومـع    ) ج(مع مراعاة ما تقضي به الفقرة   

 يعاقب بغرامة ال تزيد عـن   –عدم اإلخالل بالمسئولیة الخاصة والتأديبیة      

  : مائة الف ريال كل من ارتكب فعًأل من األفعال األتیة 

  . البريد نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة -أ

 بیــع الطوابــع البريديــة الــسعودية الجــاري تــداولھا بــأعلى مــن  -ب

  . قیمتھا األسمیة
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المتعلقة باختصاصات 
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  .  تضمین المادة البريدية أية ممنوعات-ج

  .  تعمد استعمال طابع بريد سبق التخلیص به-د

  .  العبث بأية مادة بريدية كاألخفاء أو اإلتالف أو الكشف -ھـ

  . أية مادة بريدية إفشاء أية معلومات عن محتويات -و

  .  اإلخالل بحكم المادة السابعة من ھذا النظام -ز

وإذا تم ارتكاب إحدى المخالفات الـسابقة مـن أحـد منـسوبي ، أو               

 يـستدعي القـسوة عنـد       ً خاصـا  ًمتعھدي نقل البريـد فیعتبـر ذلـك ظرفـا         

  . تقرير العقوبة الالزمة

  : المادة الثامنة عشرة 

توجب إحدى العقوبات المحددة    عند كشف أو ضبط أي مخالفة تس      

في ھذا النظام تحال إلى ھیئة الرقابة والتحقیق فإذا انتھـت إلـى قـرار               

بتوجیه االتھام تحال القضیة إلـى ديـوان المظـالم للحكـم فیھـا بمـا ھـو                

  .ًمقرر نظاما
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  أحكــام ختامیــة

  : المادة التاسعة عشرة 

دق علیھا المملكة مكملة ألحكام تعتبر االتفاقیات البريدية التي تصا

  .ھذا النظام 

  : المادة العشرون 

يلغي ھذا النظام ما يتعارض معه من أحكام ويجوز بقرار مـن مجلـس        

الوزراء تعديل أو إلغاء األحكام التي لم يتم الغاؤھا بموجب ھـذا النظـام، أو                

غیــره فــي نظــام البريــد الخــاص بالمراســالت العاديــة والمــسجلة الــصادر   

ھـ ونظام الحواالت الـصادر     ١٧/١/١٣٥٦ وتاريخ   ٥٢/٢/٣وامر السنیة رقم    باأل

ــم   ــسنیة رق ــاإلرادة ال ــاريخ ٨٤/١/٦ب ــات  ١٢/١/١٣٥٦ وت ــام الخطاب ـــ ونظ ھ

 ٥٢/٢/٦والعلب المؤمن علیھا والمحول علیھا الصادر باإلرادة الـسنیة رقـم            

علیھــا ھـــ ، ونظــام الطــرود العاديــة والمــؤمن  ٥/٢/١٣٥٦             وتــاريخ 

ھــ  ١٧/١/١٣٥٦ وتـاريخ    ٥٢/٢/٢والمحول علیھا الصادر باإلرادة السنیة رقم       

 .  

  : المادة الحادية والعشرون 

 تنــشر قــرارات مجلــس الــوزراء التــي تــصدر طبقــًا لھــذا النظــام فــي  

  . الجريدة الرسمیة 

  :المادة الثانیة والعشرون 
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مجموعة األنظمة 
المتعلقة باختصاصات 
ھیئة الرقابــة 

فیـذ أحكـام ھـذا      يصدر وزير البرق والبريد والھـاتف اللـوائح الالزمـة لتن          

  . النظام وتنشر في الجريدة الرسمیة 

  : المادة الثالثة والعشرون 

ينشر ھذا النظام في الجريدة الرسمیة ويعمل بـه بعـد مـضي سـنة                

  .من تاريخ نشره
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