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 تعريفات

 
 المادة األولى

 :النظام على ما يلي تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا
 .نشره يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني لم يسبق: المصنف
بأية طريقة من الطرق المتبعة في   نشر المصنف منسوبًا إليه سواء بذآر اسمه على المصنف أمأي شخص: المؤلف

 .ذلك نسبة المصنفات لمؤلفيها إال إذا قام الدليل على عكس
المصنف ذاته، أو استخراج نسخ أو  هو نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور، سواء بنقل: النشر

 .سماعها أو رؤيتها أو أداؤها ي من أجزائه يمكن قراءتها، أوصور منه، أو من أ
 .أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل هو اإلنشاء الذي توفرت فيه عناصر الجدة: االبتكار

المصنفات األدبية أو الفنية أو العلمية أو أي صور مادية، بما في ذلك أي  هو إنتاج نسخة أو أآثر من أحد: االستنساخ
  .صوتية أو مرئية تتسجيال

العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في األراضي السعودية  يقصد به جميع المصنفات األدبية أو الفنية أو: الفلكلور الوطني
 يعتبرون أو آانوا يعتبرون من المواطنين السعوديين، وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل من قبل مؤلفين، يفترض أنهم

 .ي التقليدي السعوديجزءًا من التراث الثقاف
 .وزارة اإلعالم: الوزارة
 .وزير اإلعالم :الوزير

 

 الباب األول
 المصنفات التي يحمى مؤلفوها

 
 

 الثانية المادة
والفنون، أيًا آان نوع هذه المصنفات، أو طريقة  يتمتع بحماية هذا النظام مؤلفو المصنفات المبتكرة في العلوم واآلداب

 .من تأليفها ها، أو الغرضالتعبير عنها، أو أهميت
 

 المادة الثالثة
يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو  تشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي

 :ما يأتي الحرآة وبوجه خاص
 .الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة - 1
 .رات والخطب والمواعظ وما يماثلها آاألشعار واألناشيدتلقى شفويًا آالمحاض المصنفات التي - 2
 .بحرآات المؤلفات المسرحية والتمثيليات واالستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى - 3
 .التلفزيون المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع أو تعرض بواسطة اإلذاعة أو - 4
 .والحياآة الفنية والفنون الزخرفيةأعمال الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة  - 5
 .أعمال الفنون التطبيقية سواء أآانت حرفة أم صناعة - 6
بالتصوير الفوتوغرافي، مثل  أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك األعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه - 7

  .مة ماديةمثبتة على دعا الصور الثابتة المنقولة عن طريق التلفزيون، ولكنها غير
واألعمال التشكيلية المتعلقة ) الرسوم الكروآية(والمخططات  الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم - 8

  .أو العمارة أو العلوم بالجغرافية والطبوغرافيا
 .الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم المصنفات المجسَّمة المتعلقة بالجغرافية أو - 9

 .حاسب اآلليبرامج ال - 10
 

 الرابعة المادة
 .لفظًا جاريًا للداللة على موضوع المصنف تشمل الحماية عنوان المصنف إذا آان متميزًا بطابع ابتكاري، ولم يكن

 
 المادة الخامسة
 :المقررة بمقتضى هذا النظام أيضًا يتمتع بالحماية



 .لغة أخرى من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى - 1
  .بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد  قام بتحقيقه أو بتلخيصه أو بتحريره أو بتعديله أو بشرحه أومن - 2
الشعر أو النثر وغيرها التي تعتبر من حيث اختيار وترتيب محتوياتها أعماًال  مؤلفو الموسوعات والمختارات من - 3
 .ابتكارية فكرية
تخل بأي حال بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو  ال) 3، 2، 1( المذآورة في الفقرات الحماية التي تتمتع بها الصفات - 4

 .المصنفات األصلية
 

 السادسة المادة
 ال تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام

ترجمات ال القضائية وقرارات الهيئات اإلدارية واالتفاقات الدولة وسائر الوثائق الرسمية، وآذلك  األنظمة واألحكام-أ 
 .الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة األحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق

اليومية أو الحوادث ذات  من األخبار) واإلذاعة والتلفزيون(ما تنشره الصحف والمجالت والنشرات الدورية  - ب
 .الصبغة اإلخبارية

 

 الباب الثاني
 حقوق المؤلف

 
 المادة السابعة

 .ابتكروا المصنف حميها هذا النظام في األصل ملكًا للمؤلف أو المؤلفين الذينتكون الحقوق التي ي - 1
 :حسب طبيعة المصنفات موضوع الحق يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات اآلتية - 2

 أو أي تعديل وله آذلك االعتراض على آل تحريف أو تشويه.. فيه  نسبة مصنفة إلى نفسه ودفع أي اعتداء على حقه-أ 
 .مساس آخر بذات المصنف يكون ضارًا بشرفه أو بسمعته أو تغيير لمصنفه أو آل

 .عرضه أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود  نشر مصنفه أو تسجيله أو-ب 
 .من تعديل أو إجراء أي حذف من مصنفه جـ ـ إدخال ما يراه

 .د ـ سحب مصنفه من التداول
 .مصنفه ماليًا بأي طريقة من طرق االستغالل المشروعة ستغاللهـ ـ ا

 
 المادة الثامنة

الحصول على موافقة  أوجه االستخدام التالية للمصنف المحمي بلغته األصلية أو بنصه المترجم مشروعة دون تعتبر
 :المؤلف وذلك استثناء من أحكام المادة السابعة

الخاص دون  اقتباسه أو تحويره بأي شكل آخر، وذلك لالستعمال الشخصيذلك المصنف أو ترجمته أو  استنساخ - 1
  .سواه
ذلك االستشهاد متمشيًا مع العرف، وأن يكون  االستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر بشرط أن يكون - 2

 . يرد فيه االستشهادالمنشود، وأن يذآر المصدر واسم المؤلف في المصنف الذي االستشهاد بالقدر الذي يبرره الهدف
 .خالصات صحفية ذلك أيضًا على الفقرات المنقولة من المقاالت الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل وينطبق
مطبوعات أو برامج إذاعية أو التسجيالت صوتية  االستعانة بالمصنف على سبيل اإليضاح في التعليم بواسطة - 3

لمنشود، أو بث العمل المذاع لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات ا مرئية وفي الحدود التي يبررها الهدف
يذآر المصدر، واسم مؤلف   بشرط أن يكون هذا االستخدام متمشيًا مع العرف، وأن- بثًا بغرض التعليم -المهني  التدريب

 .التسجيل المصنف المستخدم في المطبوع، أو البرنامج اإلذاعي، أو
الدينية المنشورة في الصحف أو الدوريات،  نشر المقاالت اإلخبارية السياسية، أو االقتصادية، أواستنساخ أو  - 4

 .المماثل بشرط ذآر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد وآذلك المصنفات اإلذاعية ذات الطابع
 الثابت أو يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير استنساخ أي مصنف يمكن أن - 5

 .يكون ذلك في حدود الهدف اإلعالمي المراد تحقيقه ومع اإلشارة إلى اسم المؤلف المتحرك بشرط أن
قد سبق وضعه في  استنساخ مصنف أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا آان - 6

عامة، أو مرآز توثيق غير تجاري، أو  ل مكتبةمتناول الجمهور بصورة مشروعة، وذلك إذا آان االستنساخ من قب
االستنساخ وعدد النسخ مقصورًا على احتياجات أنشطتها، وبشرط  مؤسسة علمية، أو معهد تعليمي، بشرط أن يكون ذلك

 .للمؤلف باالستغالل المالي للمصنف، أو يتسبب في ضرر ال مبرر له للمصالح المشروعة أال يضر ذلك باالستنساخ
المشابهة المعروضة علنًا على  خ الخطب والمحاضرات والمرافعات القضائية وغيرها من المصنفاتاستنسا - 7

غيرها من وسائل اإلعالم بشرط ذآر اسم المؤلف بوضوح، وعلى  الجمهور، وذلك إذا تم االستنساخ من قبل الصحافة أو
 .هذه المصنفات بالطريقة التي يراها أن يحتفظ المؤلف بحق نشر

جمعية أو ناد أو مدرسة ما دام هذا العرض أو األداء أو التمثيل ال  أو أداء أو تمثيل المصنف بعد نشره فيعرض  - 8



 .مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يأتي بأي حصيلة
الفرق الموسيقية التابعة للقوات المسلحة العسكرية، أو الفرق التابعة  إيقاع أو أداء المصنف بعد نشره من قبل - 9

حصيلة مالية بطريقة  األجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، ما دام هذا اإليقاع أو األداء ال يأتي بأي للدولة، أو
  .مباشرة أو غير مباشرة

تصويره فوتوغرافيًا ونشرت الصورة، حتى ولو أخذت الصورة الجديدة من  التقاط صور جديدة ألي شيء سبق - 10
 .لتي أخذت فيها الصورة األولىنفس الظروف ا ذات المكان وفي

 
 المادة التاسعة

شرآاء  عدة أشخاص في تأليف مصنف، بحيث ال يمكن فصل دور أي منهم في المصنف، يعتبرون جميعًا إذا اشترك - 1
المقررة بمقتضى هذا النظام ما لم يتفق  بالتساوي في ملكية المصنف، وال يجوز ألي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف

 .بة على خالف ذلكآتا
 أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور آل منهم في المصنف المشترك، آان لكل منهم إذا اشترك عدة - 2

 .ما لم يتفق على غير ذلك الحق في استغالل الجزء الخاص به على حدة، بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك
بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره  ك في وضعه جماعةالمصنف الجماعي هو المصنف الذي يشتر - 3

فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي  تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشترآين
م ونظ عمل آل من المشترآين وتمييزه على حدة، ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه بحيث ال يمكن فصل

  .ابتكار هذا المصنف مؤلفًا، ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف
 

 المادة العاشرة
تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو علمية بعد مضي ثالث  يجوز للوزارة التصريح بنشر واستنساخ المصنفات ألغراض

ون عذر مقبول نشر أو استنساخ إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه رفض د سنوات من تاريخ نشرها ألول مرة
بهذا النشر  وتحدد الوزارة شروط التصريح.. دون إخالل بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام وذلك. المصنف

ديوان المظالم خالل ثالثين يومًا من تاريخ  أو االستنساخ، ويجوز للمؤلف أو من ينوب عنه التظلم من قرار الوزارة أمام
 .الوزارةإبالغه بقرار 

 
 الحادية عشرة المادة

لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيًال في نسخة واحدة  يجوز لإلذاعة والتلفزيون دون إلحاق ضرر بحقوق المؤلف أن تعد
تذيعه أو تعرضه، ويجب إتالف جميع النسخ في فترة ال تتجاوز سنة اعتبارًا من  أو أآثر ألي مصنف يرخص لها بأن

التسجيل ضمن محفوظات  غير أنه يجوز االحتفاظ بنسخة من هذا. إعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف تاريخ
 .رسمية إذا آان تسجيًال وثائقيًا فريدًا

 
 عشرة المادة الثانية

منها دون إذن األشخاص الذين قام  ال يحق لمن قام بعمل صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا
قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو آانت تتعلق برجال رسميين،  وال يسري هذا الحكم إذا آان نشر الصورة. تصويرهمب

الصورة أن  وللشخص الذي تمثله. بشهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام أو أشخاص يتمتعون
يأذن بذلك عامل الصورة، آل هذا ما لم  ت المماثلة حتى ولو لميأذن بنشرها في الصحف والمجالت وغيرها من النشرا

 .الصورة أيًا آانت الطريقة التي عملت بها وتسري هذه األحكام على. يوجد اتفاق على خالفه
 

 المادة الثالثة عشرة
أن النشر أن آان من ش المرسل إليه إذا ولكن ال يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن. وحده الحق في نشر رسائله للمؤلف

 .يلحق به ضررًا
 

 المادة الرابعة عشرة
 .تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يعتبر باطًال

 
 المادة الخامسة عشرة

 .وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. يعتبر الفلكلور الوطني ملكًا عامًا للدولة - 1
الوطني المنتجة خارج   أو نسخ الترجمات وغيرها للفلكلوريحظر استيراد أو توزيع نسخ المصنفات الفلكلورية - 2

  .المملكة دون ترخيص من الوزارة
 

 الباب الثالث
 انتقال ملكية حقوق المؤلف



 
 

 السادسة عشرة المادة
. بعضها سواء بطريق اإلرث أو التصرف القانوني حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة لالنتقال آلها أو

 .بالكتابة ومحددًا لنطاق الحق المنقول أن يكون التصرف القانوني ثابتًاويجب 
 

 المادة السابعة عشرة
 .الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده تنقل جميع - 1
 .أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود إذا آان المؤلف - 2
حسب أحكام  مصنف عمًال مشترآًا وتوفي أحد المؤلفين بال وارث فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقهال إذا آان - 3

 .الشريعة اإلسالمية
 

 المادة الثامنة عشر
النظام ورأى  المؤلف أو من يخلفه الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة السابعة عشرة من هذا إذا لم يباشر ورثة

مسجل من ورثة المؤلف القيام بنشر   تقتضي نشر المصنف، يجوز له أن يطلب بخطابالوزير أن المصلحة العامة
سنة من تاريخ الطلب أن يأمر بنشر المصنف بعد سماع وجهة  ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك خالل.. المصنف

 .وأن يدفع لورثة المؤلف تعويضًا عادًال نظرهم أمام ديوان المظالم
 

 المادة التاسعة عشرة
وتحدد الالئحة  النشر التي تقوم بنشر المؤلفات المكتوبة أن تبرم عقودًا آتابية مع أصحاب حق المؤلف يجب على دور

 .التنفيذية الضوابط الالزمة لذلك
 

 المادة العشرون
ا مصنفاتهم في هذ منتجي المصنفات الفنية أن يبرموا عقودًا آتابية مع أصحاب حق المؤلف الذين ستستعمل يجب على

 .لذلك اإلنتاج وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط الالزمة
 

 المادة الحادية والعشرون
ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه . تعطيل استعمال الحق المأذون به على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه

عدم االتفاق  وفي حالة. مباشرة الحقأي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد االتفاق مع المأذون له ب من التداول أو إجراء
 .اتفاقهما عليه يلزم المؤلف بتعويض عادًال يدفع في غضون أجل تحدده الوزارة في حالة عدم

 
 المادة الثانية والعشرون

يقع باطًال آل تصرف في حقوق المؤلف من أي شخص غير مأذون له من مالك حق  مع مراعاة ما ورد في هذا النظام
 .رتب على ذلك التصرف أي أثر قانوني في مواجهة مالك حق المؤلفيت المؤلف، وال

 

 الباب الرابع
 ومدتها نطاق حماية حقوق المؤلف

 
 

 المادة الثالثة والعشرون
 :المصنفات التالية تسري أحكام هذا النظام على

 .ة العربية السعوديةتعرض ألول مرة في المملك مصنفات المؤلفين السعوديين واألجانب التي تنشر أو تمثل أو - 1
 .تنشر أو تمثل أو تعرض ألول مرة في بلد أجنبي مصنفات المؤلفين السعوديين التي - 2

 
 المادة الرابعة والعشرون

 .وفاته تستمر حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد - 1
المصنفات الصوتية أو الصوتية المرئية  خ النشر فيتكون مدة حماية حق المؤلف خمسًا وعشرين سنة من تاري - 2

والمصنفات التي تنشر بدون ذآر اسم ) سواء آانت حرفية أو صناعية) والصور الفوتوغرافية وأعمال الفنون التطبيقية
 .المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر ويبدأ حساب.. المؤلف
 .مؤلفيها مصنفات المشترآة تحسب مدة الحماية من تاريخ وفاة آخر من بقى حيًا منبالنسبة لل - 3
 .من تاريخ أول نشر للمصنف تحسب مدة الحماية في المصنفات التي يكون المؤلف فيها شخصًا معنويًا - 4
 آل جزء أو مجلد بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعتبر إذا آان المصنف مكتوبًا من عدة أجزاء أو مجلدات - 5



 .لحساب مدة الحماية منها مصنفًا مستقًال بالنسبة
 

 المادة الخامسة والعشرون
. به المادة الرابعة والعشرين تسري أحكام هذا النظام على المصنفات الموجودة وقت العمل مع عدم اإلخالل بأحكام

التي انقضت من تاريخ الحادث  ة الفترةوبالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المد
 .النظام المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا

 

 الباب الخامس
 أحكام اإليداع

 
 

 والعشرون المادة السادسة
طريق عمل نسخ منها في المملكة العربية  يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التي تعد للنشر عن - 1

نسخ من المصنفات المكتوبة بالمكتبة الوطنية بالرياض، وذلك خالل  بأن يودعوا على نفقتهم الخاصة خمسالسعودية 
منها في المملكة  آما يلتزم منتجو المصنفات الفنية التي يتم إنتاجها عن طريق عمل نسخ. تاريخ النشر ثالثين يومًا من

والفنون بالرياض، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ   للثقافةأن يودعوا ثالث نسخ في مكتبة الجمعية العربية السعودية
 .المصنف بإضافات أخرى يتجدد االلتزام باإليداع وفي حالة إعادة طبع. اإلنتاج

 وطابعو المصنفات أو منتجوها في المملكة بإثبات تاريخ نشر أو طباعة أو إنتاج وفي جميع الحاالت يلزم الناشرون
 .تعد للنشر في أآثر من مجلد نفات، ويعتبر آل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التيمصنفاتهم على نفس المص

المستخرج منها عدد آبير من النسخ عن طريق المطبعة أو أي  ال تنطبق إجراءات اإليداع إال على المصنفات - 2
هذه   وتحدد الالئحة التنفيذية عدد.التصوير أو الرسم أو التسجيل أو أي وسيلة أخرى مماثلة وسيلة أخرى للطبع أو

 .النسخ
المملكة بإيداع خمس نسخ من آل مصنف  يلتزم المؤلفون السعوديون الذين ينشرون أو ينسخون مصنفاتهم خارج - 3

 .آل مصنف منسوخ في جمعية الثقافة والفنون بالرياض منشور في المكتبة الوطنية بالرياض، وثالث نسخ من
 اإليداع بغرامة مالية ال تقل عن ألف ريال، وال تزيد عن خمسة آالف ريال دون إخالل كاميعاقب من يخالف أح - 4

 .بوجوب إيداع النسخ
 

 المادة السابعة والعشرون
الحق  الثامنة من هذا النظام يعتبر متعديًا على حق المؤلف آل من قام بدون إذن من مالك مع مراعاة أحكام المادة

باستخراج أو تقليد أو بيع أو إيجار أو  من هذا النظام، أو) 7(رفات المبيَّنة في المادة بمباشرة أي تصرُّف من التص
 .على حق المؤلف توزيع أو استيراد أو تصدير أي مصنف اعتدي فيه

 

 الباب السادس
 العقوبات

 
 

 والعشرون المادة الثامنة
بإغالق المؤسسة أو المطبعة التي   أويعاقب المعتدي على حق المؤلف بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف ريال، - 1

خمسة عشر يومًا، أو بهما معًا، باإلضافة إلى تعويض صاحب  اشترآت في االعتداء على حق المؤلف لمدة ال تتجاوز
 .الحق عما لحقه من ضرر

ادة الحد المصنف أو غيره بزي يعاقب المعتدي على حق المؤلف في حالة العود إلى ارتكاب االعتداء سواء على ذات - 2
المادة على أال يتجاوز ضعف هذا الحد، ويجوز الحكم بإغالق  من هذه) 1(األقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة 

 .ال تتجاوز تسعين يومًا، أو بهما معًا، إضافة إلى التعويض المالي لصاحب الحق المؤسسة أو المطبعة لمدة
تأمر بمصادرة أو  ثين بناء على طلب من صاحب حق المؤلف أنيجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثال - 3

على حق المؤلف، وآذا المواد المخصصة أو  إتالف جميع نسخ أو صور المصنف التي ترى أنها عملت بطريق االعتداء
 .فيها بالطريقة التي يراها مناسبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو بالتصرف

عرض المصنف، أو الحجز على النسخ أو الصور التي استخرجت منه،   بوقف النشر، أوآما يجوز لها إصدار قرار مؤقت
حين  عن النشر أو العرض أو أي أوامر مؤقتة تراها ضرورية لحماية حقوق المؤلف، وذلك إلى أو حصر اإليراد الناتج

 .الفصل النهائي في التظلم
 

 المادة التاسعة والعشرون



 .التنفيذية يق فيها وتوقيع العقوبات وفق اإلجراءات التي تحددها الالئحةالمخالفات والتحق يتم ضبط - 1
 

 المادة الثالثون
 .المخالفات، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًا تشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في - 1
 .عليها  إال بعد مصادقة الوزيرقرارات اللجنة باألغلبية، وال تصبح قرارات اللجنة نافذة تصدر - 2

 المادة الحادية والثالثون
التظلم أمام ديوان المظالم خالل ستين يومًا من تاريخ إبالغه القرار  يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة أو التعويض

 .اللجنة الصادر من

 الباب السابع
 أحكام عامة

 
 والثالثون المادة الثانية

 .الهجري  هذا النظام بالتقويمتحسب المدة المنصوص عليها في
 

 المادة الثالثة والثالثون
 .الشباب لهذا النظام بعد االتفاق مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لرعاية يصدر وزير اإلعالم الالئحة التنفيذية

 
 المادة الرابعة والثالثون

 ويعمل به من تاريخ نشره ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية،
 


