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تحــيــة العـلـم

مجــــدي لخــــالق الســـــماء ســـارعي للمجــد والعليـــــاء 

يحمـــل النــــــور المســـــطر وارفعـــي الخفـــاق أخــضــــر 

يــــــــــــــا مــــــــــــوطــنـي رددي الله أكـبـــــــــــــــــــــر 

موطني عشت فخر المسلمين

عـاش الملـك .. للعلـم والوطـن
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مقدمة

وغرس  األجيال،  في  ترسيخها  يجب  عميقة،  دالالت  تحمل  تعبيرية  رموز  األعالم 
الصورة  به  وترتبط  البلد.  ألبناء  اعتزاز  مصدر  العلم  يشّكل  بحيث  االعتبارية،  قيمتها 
الذهنية عن ذلك البلد، ويختزل تاريخها من مسيرة البلدان وحضارتها وبعدها التاريخي، 
والمراحل التي مّرت بها، والتطلعات التي تنشدها والقيم التي تأسست عليها وتتمسك 

الوطنية. بها في مسيرتها 

ويمّثل العلم السعودي أهمية كبيرة ألبناء هذا الوطن، ويعّد رمًزا وطنيًّا، يعكس 
المبادئ والقيم التي قامت عليها المملكة العربية السعودية.

تاريخ  التعريفي عن  الكتاب   يسّر جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تقديم هذا 
التاريخي  واالعتزاز  الوطني،  االنتماء  ثقافة  تعزيز  في  منها  إسهاًما  السعودي،  العلم 
الذي أسسه آباؤنا من مؤسسي هذه المملكة الغالية علينا، ونشر الوعي بهويتنا بين 

الفاعلة.   المواطنة  الوطني وإعالء لقيم  األجيال، وفي هذا تجسيد للتالحم 
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العلم والمصطلحات اللغوية المرادفة 

متعددة،  زمنية  مراحل  في  عليه  أطلقت  أخرى،  لغوية  بمصطلحات  العلم  ُعرف 
وكّلها تشترك في الداللة على مفهوم واحد، ومن تلك المرادفات: )الراية(، و)اللواء( 
من  قطعة  بها:  يقصد  وكلها  و)الُنصب(،  و)الُعقاب(،  و)الدرفس(،  و)البيرق(،  و)البند(، 
، وترفع لُيهتدى بها وتصبح شعاًرا دااّل على ما وضع له، وترفع 

ٍ
القماش تعقد على قائم

الرمزية  القيمة  رمز وإشارة لمعنى خاص، ومن ذلك  الحرب، وهي  السلم وفي  في 
على  الرموز  تلك  ورفع  االستعراضات،  الجيش، وفي  الجند في طليعة  يحملها  التي 
الدور الحكومية في األعياد والمناسبات، وتكتسب بمرور الوقت داللة عامة، بحيث من 

رآها يعرف المراد وإن لم يكن متعّلًما. 

وقيمة العلم مستمدة من داللته ورمزّيته االعتبارية، فهو اختصار ُمكثَّف لدالالت 
زمنية وشخصيات  ومراحل  تاريًخا  نستحضر  يجعلنا  الرمز  ورؤية   عظيمة، 

ٍ
ومعان كبيرة 

قيادية ريادية قادت التحوالت صنعت الكيان ووحدت البالد، وصنعت النهضة والحضارة.

داللته  مصطلح  ولكل  أصيلة،  عربية  ألفاظ  كلها  العلم  مصطلح  مرادفات  إن 
فيها.  يطلق  التي  ومواضعه 
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علمنا هوية مملكتنا لتاريخ مشرق

ثالثيُة الشكل والداللة

يعّد علم المملكة العربية السعودية من األعالم المميزة برمزّيته،  وتكوينه وداللته، 
إضافة إلى أن اللون الخاص به يحمل دالالت خاصة بالمملكة العربية السعودية.

اختارت المملكة العربية السعودية علًما مكوًنا من ثالثة أجزاء:

والرخاء  والنماء  السالم  إلى  يشير  األخضر:  اللون 

العربية  المملكة  به  تتسم  الذي  والتسامح  والعطاء 

السعودية.

 شهادة التوحيد )ال إله إال الله محمد رسول الله(: 

وما  السعودية  العربية  المملكة  لعقيدة  رمزاً  تعد 

التأسيس. منذ  عليه  قامت 

ما  ويعكسان  القوة،  إظهار  إلى  يشيران  السيفان: 

كما  تكوينها،  مراحل  أولى  في  الدولة  عليه  كانت 

الفروسية. أخالق  وإلى  العدل،  إلى  تشير 

العطاء والخير، والشموخ، والعزة، وفيها  النخلة: رمز 

الزراعي، واإلعزاز بها. إعالء لثقافة العمل المهني 



16

ملمح تاريخي لعلمنا رمز العّزة

جاء في كتاب المؤرخ عبدالرحمن الرويشد )تاريخ الراية السعودية، أعالم وأوسمة 
وشارات وطنية( أن هناك اتفاًقا بين المؤّرخين على شكل العلم السعودي ومكوناته، 
وأنه تميز بلونه األخضر في عهد الدولة السعودية األولى، وصناعته من الخّز واإلبريسم، 
يعقد على  وأنه كان  الله(،  الله محمد رسول  إال  إله  )ال  التوحيد  مكتوب عليه كلمة 

سارية بسيطة.

وأّكد الرويشد أن العلم استمر بهذه المواصفات في عهد المؤسس األول اإلمام 
حكم  حتى  كذلك  -وظل  الله  يرحمه  115٧-11٧9هـ-169٧-1٧65م(  سعود  بن  )محمد 
اإلمام  وابنه  الله،  يرحمه  11٧9-1218هـ-1٧65-18٠3م(  محمد  بن  )عبدالعزيز  اإلمام  ابنه 
)سعود بن عبدالعزيز1218-1229هـ-18٠3-1814م( يرحمه الله –وابنه )عبدالله بن سعود 
عبدالرحمن  بن  )عبدالعزيز  الملك  عهد  وفي  الله،  يرحمه  1289-1234هـ-1814-1818م( 

الله. يرحمه  19٠1-1953م(  1319-13٧3هـ- 
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فأصبح  السعودية،  الدولة  إلى  الحجاز  ُضمت  أن  بعد  التغييرات  بعض  أجريت  حيث 
العلم أخضر اللون أدخل عليه بعض البياض مما يلي السارية، وأصبح يصنع من الحرير، 
مستطياًل  شكاًل  العلم  وأخذ  حربة،  تعلوه  نحاسي،  قرص  السارية  رأس  على  ووضع 

بخّط جميل. وكتبتا  األبيض  باللون  مّيزتا  الشهادتان وقد  تتوسطه 

خماسية َتفّرد العلم السعودي

قد تتشابه أعالم البلدان في ألوانها أو رمزّيتها، وتكوينها، لكن علم المملكة العربية 
السعودية امتاز بخماسية فريدة، وهي:

ال ينكس في 
المناسبات 
بخالف غيره

لونه األخضر 
وعمق 
إعالء شعار دالالته

التوحيد

إثبات رمز 
السيفين

إبراز النخلة 
في الشعار
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 حجم العلم 

صنع العلم السعودي من الحرير األخضر، وجزء أبيض يسير يلي السارية، ويوجد في 
رأس السارية قرص من النحاس تعلوه حربة. 

أما شكله فهو مستطيل رأسًيا، تتوسطه شهادة التوحيد التي ُكتبت بخط جميل 
وبلون أبيض.

كان المتعارف على حجم العلم السعودي أن عرضه يساوي ثلثي طوله، ويمتد من 
السارية إلى نهاية العلم، وتتوسطه الشهادتان )ال إله إال الله محمد رسول الله(، إضافة 

إلى سيف مسلول، ورسمت الشهادة والسيف باللون األبيض وسط مساحته.

ثلث الطولثلث الطول

ول
ط

ث ال
ثل

عرض العلم يساوي ثلثي طوله
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 حجم العلم الخاص بالملك وارتباطه بالعلم الوطني

الملك )فيصل بن عبدالعزيز1382-1395هـ-1962-19٧5م(  -يرحمه  صدر في عهد 
الله- األمر الملكي رقم م/3 في 1393/2/1٠هـ )19٧3م( الخاص بنظام العلم السعودي، 
وتضمن األمر استحداث علم خاص بالملك، يتكون من العلم الوطني مضاًفا إليه شعار 

المملكة باللون الذهبي في الركن األيمن، أسفل العلم، على النحو اآلتي:

في  ويطرز  بأوصافه،  الوطني  العلم  يطابق  خاص  علم  الملك  لجاللة  يكون  »أن 
متقاطعين  سيفين  عن  عبارة  وهو  الدولة،  شعار  العلم  لعود  المجاورة  الدنيا  زاويته 

مذهبة«. حريرّية  بخيوط  ز  ويطرَّ نخلة،  تعلوهما 

 

العلم الوطني للمملكةعلم جاللة الملك
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مواصفات علم المملكة في النظام األساسي للحكم

1412/8/2٧هـ  في  أ/9٠  رقم  الملكي  باألمر  الصادر  للحكم  األساسي  النظام  نص 
كاآلتي: السعودية  الدولة  علم  يكون  أن  على  الثالثة  مادته  في  )1993م( 

أ( لونه أخضر.

ب( عرضه يساوي ثلثي طوله.

وتحتها سيف مسلول، وال  الله(  الله محمد رسول  إال  إله  )ال  تتوسطه كلمة  جـ( 
أبًدا. العلم  ينكس 

نخلة(،  متقاطعين مع  )سيفين  الدولة  يكون شعار  أن  الرابعة على  المادة  ونّصت 
أعلى. بينهما من  أي:  األعلى،  فراغهما  توضع وسط 

وفي عام 1419هـ /1999م وبمناسبة االحتفال بمرور مائة عام على قيام المملكة 
العربية السعودية، صدر أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود )1416-1426هـ-2٠٠5-

2٠15م( -يرحمه الله- وكان حينها ولًيا للعهد ونائًبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيًسا للحرس 
بالرياض، وقصر السالم بجدة، على  اليمامة  الوطني برفع العلم الوطني على قصر 

قاعدة ارتفاعها )52 متًرا(، بحيث يكون مقاسه )8×15متًرا(.

األوصاف واألصول واإلجراءات  
شمل نظام العلم أربعة أقسام:

   القسم األول وصف العلم الوطني.

   القسم الثاني األصول المتعلقة برفع العلم.

   القسم الثالث العقوبات التي تطّبق على من يسيء استخدامه.

   القسم الرابع: األحكام الختامية.
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القسم األول وصف العلم الوطني
وردت في مواصفات العلم الوطني مواد لها قّوة القانون يجب االلتزام بها، وهي:

العلم الوطني: الوصف والتوزيع
المادة األولى: الوصف العام:

أ( العلم الوطني للمملكة العربية السعودية مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثلثي 
طوله، ولونه أخضر، يمتد من السارية إلى نهاية العلم، تتوسطه الشهادتان )ال إله إال الله 
محمد رسول الله(، وسيف مسلول تحتهما مواز لهما، تتجه قبضته إلى القسم األدنى 

من العلم، وترسم الشهادتان والسيف باللون األبيض، وبصورة واضحة من الجانبين.
ب( مساحة رسم الشهادتين والسيف تساوي:

عرًضا: مسافة عرض القسمين األعلى واألدنى من العلم.
طواًل: مسافة عرض القسمين األيمن واأليسر من العلم.

عرض  مسافة  منتصف  في  قاعدته  وتكون  )الثلث(،  بخط  الشهادتان  تكتب  جـ( 
الشهادتين والسيف، ويرسم السيف بطول يساوي ثالثة رباع طول رسم الشهادتين، 

الجانبين. من  متساوية  مسافة  وعلى 

ثلث الطول

مساحة رسم 
الشهادتين

عرض العلم يساوي 
ثلثي الطول

ثلث الطول

ول
ط

ث ال
ثل
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المادة الثانية علم جاللة الملك:

في  الوطني  العلم  يطابق  خاص  علم  الملك  لجاللة  يكون  أن  على  النظام  نص 
.)21( رقم  صفحة  في  ذلك  بيان  وسبق  أوصافه، 

القسم الثاني األصول المتعلقة برفع العلم

وردت مواد في النظام تحدد مجال رفع العلم السعودي منفرًدا أو مع أعالم الدول 
األخرى، سواء كان ذلك داخل الوطن أو خارجه.

المادة الثالثة العلم الوطني مرفوًعا وحده:

بين  ما  المملكة  داخل  الوطني  العلم  يرفع  أ( 
الجمع  أيام  في  وغروبها  الشمس  شروق 

واألعيــــاد علــــى جمــــيـــع مبانـي 
العامة. والمؤسسات  الحكومة 

تقتضيه  ما  يراعى  ب( 
الدولي،  والعرف  المجاملة 

المملكة  خارج  العلم  يرفع  يوميًّا بحيث 
ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع واألعياد 

الخارج. في  السعودية  الممّثليات  دور  على 

على  ونهاًرا  لياًل  باستمرار  المملكة  داخل  الوطني  العلم  يرفع  جـ( 
والجمارك،  الشرطة،  كمركز  الحدود،  على  الواقعة  الحكومية  المراكز 

والموانئ. المطارات  وعلى  الحدود،  وسالح 
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صدارة العلم السعودي في المكانة والمكان 

العلم السعودي بين أعالم الدول: 

المادة الرابعة العلم الوطني مرفوًعا مع أعالم الدول األخرى:

د النظام أنَّ رفع العلم الوطني في المملكة مع أعالم الدول األخرى أو رايات  أكَّ
التالي: التفصيل  أخرى يكون له مكان الشرف على 

العلم  يرفع  واحدة  راية  أو  واحد  علم  إال  السعودي  العلم  بجانب  يكن  لم  إذا  )أ(  
أمامه. الواقف  الشخص  يسار  على  أي:  المبنى؛  يمين  على  الوطني 

العلم  يرفع  راية  أو  أخرى  لدول  أكثر من علم  السعودي  العلم  بجانب  إذا كان  )ب( 
ا، وفي الوسط باتجاه  السعودي وسط مجموعة األعالم أو الرايات إذا كان عددها فرديًّ

اليمين إذا كان عددها زوجيًّا.
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جـ( في كل األحوال يجب أن تكون السارية التي يرفع عليها في وسط المبنى.

د( ال يجوز في المكان الواحد رفع أي علم أو راية بحيث يعلو العلم الوطني.

موضع العلم السعودي في المواكب

المادة الخامسة

ُيرفع العلم الوطني في وسط الموكب، أو على يمينه حسب اتجاه سيره، ويكون 
وضعه بين األعالم األخرى وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.

موقع رفع العلم السعودي مع األعالم األخرى إذا كان عددها فردياً

موقع رفع العلم السعودي مع األعالم األخرى إذا كان عددها زوجياً

موقع رفع العلم السعودي مع علم دولة أخرى
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مراعاة األعراف والقوانين الدولية

المادة السادسة

تراعى قواعد القانون والعرف الدولي فيما يتعلق برفع أي علم لدولة أخرى على 
وقنصليات  ثقافية  وملحقيات  سفارات  من  الدبلوماسية  بالممثليات  الخاصة  المباني 
تابعة للدول األخرى في المملكة، وكذلك األمم المتحدة والهيئات الدولية واإلقليمية، 
أو رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك ال يجوز رفع أي علم للدول 
األخرى في المملكة إال في األعياد والمناسبات الرسمية، وبشرط الحصول على إذن 
من وزارة الداخلية، وأن يكون العلم ممثال للعلم الوطني للدولة ومتناسبا مع العلم 
على  الشرف  مكان  السعودي  للعلم  يكون  أن  على  المقاس،  حيث  من  السعودي 

التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النظام.

رفع العلم في الحفالت والمؤتمرات 

المادة السابعة
رفع  يجوز  والمؤتمرات  الحفالت  في 
الحفلة،   صالة  جدران  على  الوطني  العلم 
أفقًيا،  ويعّلق  ونحوهما،  االجتماع  قاعة  أو 
أعلى  مستوى  على  العلم  يكون  أن  على 
رفع  حالة  وفي  والجالسين،  الخطيب  من 
علم لدولة أخرى معه توافقا مع أحكام هذا 
الخ  القواعد...  النظام فإنه ال بد من مراعاة 
هذا النظام تراعى القواعد المنصوص عليها 
وترفع  النظام،  هذا  من  الرابعة  المادة  في 

سواري. على  الحالة  هذه  في  األعالم 



29

ضوابط رفع علم خادم الحرمين الشريفين الملك 

المادة الثامنة

يرفع العلم الخاص بجاللة الملك لياًل ونهاًرا على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، 
وال يلزم رفعه على مكان يوجد جاللته فيه بصورة عرضية.

رفع العلم على سيارة جاللة الملك

المادة التاسعة

في رفع العلم على السيارة تراعى القواعد التالية:

به فوق  الخاص  العلم  يرفع  الشريفين في سيارته  الحرمين  خادم  يكون  1( عندما 
لها. اليمنى  المقدمة  فوق  السعودي  والعلم  للسيارة،  اليسرى  المقدمة 

رؤساء  الشريفين في سيارته مصطحًبا ضيًفا من  الحرمين  خادم  يكون  عندما   )2
الضيف  وعلم  للسيارة،  اليمنى  المقّدمة  على  بجاللته  الخاص  العلم  يرفع  الدول، 

للسيارة. الُيسرى  المقّدمة  على  األجنبي 

على  بالضيف  الخاص  العلم  يرفع  األجنبي  الضيف  يرافق  من  إنابة  حالة  في   )3
للسيارة. اليسرى  المقّدمة  على  للمملكة  الوطني  والعلم  اليمنى،  المقدمة 

يرفع  فإنه  خاص  علم  األجنبي  للضيف  فيها  يكون  ال  التي  الحاالت  4( في جميع 
به. الخاص  العلم  مكان  لدولته  الوطني  العلم 
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رفع العلم على السفن والنقل البحري

المادة العاشرة
يرفع العلم السعودي على السفن أو القطع البحرية السعودية للمالحة في أعالي 

البحار وفق القواعد التالية:

أ( أثناء وجودها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبها.

ب( عند دخولها أي ميناء أو خروجها منه.

مركز  أو  قلعة،  أو  حصن،  أو  ميناء،  أو  أخرى،  سفينة  من  بمرأى  مرورها  عند  جـ( 
حربية. سفينة  أية  طلب  على  وبناًء  منارة،  أو  مدفعية، 

د( إذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أية عالمة أو إشارة مميزة.

هـ( يرفع العلم السعودي على مؤّخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذراع 
المائل بسارية المؤخرة.

 المادة اإلحدى عشرة:
يرفع العلم الوطني باستمرار لياًل ونهاًرا على كل سفينة أو قطعة بحرية، تجارية، أو 

حربية أجنبية، أثناء وجودها داخل المياه اإلقليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الثانية عشرة
شروق  من  مؤخرتها  في  الداخلية  المالحة  سفن  على  السعودي  العلم  يرفع 

والمناسبات. الرسمية  واألعياد  الجمع  أيام  في  وذلك  غروبها،  إلى  الشمس 
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هيبة وشموخ علم الوطن
المادة الثالث عشرة

 ال يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجاللة الملك، أو أي علم سعودي 
آخر يحمل لفظ التوحيد )ال إله إال الله محمد رسول الله( أو آية قرآنية.

لمس العلم لألرض والماء
المادة الرابع عشرة

ال يجوز أن يلمس العلم الوطني أو العلم الخاص بجاللة الملك سطحي األرض والماء.

المادة الخامس عشرة
يحظر استعمال العلم الوطني كعالمة تجارية، أو ألغراض الدعاية التجارية، أو ألي 

غرض آخر غير ما نص عليه النظام.

حالة العلم
المادة السادس عشرة

العلم  يصبح  وعندما  سيئة،  حالة  في  أو  اللون  باهت  الوطني  العلم  رفع  يحظر 
الوطني من القدم بحالة ال تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله

وقفة اعتزاز وتحية وفاء لعلم الوطن 

المادة السابعة عشرة

تؤدى التحية العسكرية للعلم الوطني والعلم الملكي من قبل العسكريين في 
أثناء  أو  االستعراض،  في  مكانه  أخذ  أو  العسكري،  االستعراض  أو  العلم،  مرور  حالة 

السواري. إنزاله من  أو  عملية رفعه 
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قواعد عامة في ترتيب األعالم

المادة الثامن عشرة

مراعاة األحكام المنصوص عليها في هذا النظام تقرر األسبقية في ترتيب األعالم 
وفق القواعد التالية:

الهجائية  الحروف  تسلسل  حسب  األسبقية  تقرر  العربية  الجامعة  لدول  بالنسبة 
العربية. الدول  جامعة  في  به  المعمول 

بالنسبة للدول األجنبية غير دول الجامعة العربية، أو دول الجامعة العربية مع الدول 
األجنبية األخرى تقرر األسبقية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في هيئة 

األمم المتحدة.

رايات الوحدات الخاصة وتقنين إقرارها

المادة التاسع عشرة

راياتها  السعودية  العسكرية  القطاعات  في  المختلفة  للوحدات  يكون  أن  يجوز 
الخاصة، وتحدد هذه الرايات والقواعد التي تحكم شكلها وشروط استعمالها، واألحكام 
المتعلقة بها بقرار من الوزير المختص، ويودع لدى المراسم الملكية نموذج لكل من 

الرايات. هذه 
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نظامنا والحفاظ على هيبة العلم 

عقوبات مخالفات قواعد العلم

إذا كان بدون حراسة مادية  القانون يفقد هيبته، بل وفاعليته،  أن  المعروف  من 
ومعنوية، وفي األنظمة تعد العقوبات هي اإلجراءات الرادعة لمن يستخفون بالقوانين 
يخالفون  بمن  المتعلقة  العقوبات  العشرون  المادة  ولهذا حددت  المنظمة،  وموادها 

النظام.

المادة العشرون

العلم  أو  الوطني  العلم  كانت-  طريقة  -بأية  أهان  أو  أعدم،  أو  أسقط،  من  كل 
األجنبية  الدول  إلحدى  أو  السعودية،  العربية  للمملكة  آخر  شعار  أي  أو  الملكي، 
أو في  علًنا  ذلك  وكان  الدول،  لتلك  أو  الحكومة  لسلطة  احتقاًرا  أو  كراهة  الصديقة، 
محل عام، أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة ال تتجاوز سنة، وبغرامة 

العقوبتين. هاتين  بإحدى  أو  ريال،  آالف  ثالثة  عن  تزيد  ال 

أحكام ختامية تتعلق بالعلم 

المادة الواحدة والعشرون 

يتولى مجلس الوزراء تفسير هذا النظام، وإصدار لوائحه التنظيمية.

المادة الثانية والعشرون

يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
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الالئحة التنفيذية لنظام العلم:

الداخلية  وزير  عبدالعزيز  بن  نايف  الملكي  السمو  صاحب  أصدر  عام1393هـ،  في 
حينها، الالئحة التنفيذية لنظام العلم، وذلك بموجب المادة الثانية والعشرين من نظام 

العلم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( في 1393/2/1٠هـ، وقد جاء فيها: 

تنفيًذا للمادة األولى فقرة )1( من النظام يعتمد ما يلي:

يكون علم الدولة على أربعة أشكال، أبعادها بالسنتيمترات كما يأتي:

1- علم االستعراض: 15٠×11٠ سم.

2- علم السارية : 12٠ × 8٠ سم.

3- علم السيارة:  3٠ × 2٠ سم.

4- علم المكتب: 24× 26سم.

وتنفيًذا للمادة الثانية من النظام يتبع ما يلي:
حريرية  بخيوط  العلم  لعود  المجاورة  منه  الدنيا  الزاوية  في  الملك  علم  يطرز  أ( 

نخلة. تعلوهما  المتقاطعان  السيفان  وهو  الدولة،  شعار  تمثل  مذهبة، 

ب( تكون الكتابة على األعالم األخرى بالطباعة على وجهي العلم.

وتنفيذا للمادة السابع عشرة من النظام:
القطاعات  وأبنية  المعسكرات  في  وإنزاله  رفعه  أثناء  السالم  موسيقى  تعزف 
العسكرية التي يوجد فيها الجنود، والموسيقى أو البوق، وفي حالة تعذر ذلك تؤدى 

العلم. تحية 

وتنفيذا للمادة عشرة من النظام: 
1- الرايات الخاصة بالوحدات تكون في مقاس علم السارية )12٠ × 8٠ سم(.

2- علم المكتب بالوحدات يطبع وفق المقاسات الواردة في هذه الالئحة. 
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أحكام عامة

للمواصفات  السعودية  العربية  الهيئة  تحددها  التي  المادة  من  األعالم  ُتصنع 
والمقاييس، ويصدر قرار من وزير الداخلية بالمادة المعتمدة والتاريخ المحدد لوجوب 

بها. االلتزام  بدء 

نظام استعمال العلم:

تخضع أساليب استعمال العلم والمناطق واألماكن التي يرفع فيها، أو حاالت رفعه 
للتعليمات التالية:

  يصدر وزير الداخلية التعليمات الخاصة بكيفية استعمال العلم السعودي بالنسبة 
للمصالح واإلدارات المرتبطة، كاألمن العام، وخفر السواحل، وما يجب أداؤه للعلم من 

التعظيم، وواجبات حامل العلم.

  يصدر وزير الدفاع والطيران التعليمات الخاصة بكيفية استعمال العلم السعودي 
بالنسبة للوحدات العسكرية التي يكون لها علم، وما يجب أداؤه من تعظيم، وواجبات 

حامل العلم. 

السعودي  العلم  استعمال  بكيفية  الخاصة  التعليمات  المواصالت  وزير  يصدر    
على سفن المالحة التجارية، والموانئ والمياه الداخلية، وعلى وسائط النقل البرية، 

الجوية.  والوسائط  الحديدية،  كالسكك 

أما رفع العلم السعودي وأعالم الدول األخرى فيلتزم فيه بما يلي: 

  جميع الدوائر الرسمية للدولة وما في حكمها يرفع عليها العلم السعودي في 
أيام الجمع واألعياد الدينية والمناسبات الرسمية. 
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  الوقت المحدد لرفع العلم السعودي هو من شروق الشمس إلى غروبها.

  المباني العسكرية ومواقع الجيش والطائرات الحربية يرفع عليها العلم السعودي 
في األوقات التي تقررها وزارة الدفاع.

  هيئات التمثيل السياسي والقنصليات السعودية في الخارج يرفع عليها العلم 
السعودي حسب التعليمات التي تصدرها إليها وزارة الخارجية، وعلى الوزارة إصدارها 

إليها.  وإبالغها 

  محظور رفع العلم السعودي بصفة مستمرة في غير ما نصَّ عليه هذا النظام، 
ومحظور استعماله كعالمة تجارية أو بقصد اإلعالن. 

  يجوز لهيئات الممثلين السياسيين والقنصليين والقوات الحربية والسفن األجنبية 
األعياد  أيام  األجنبية في  الدول  أعالم  رفع  ومياهها  السعودية  العربية  المملكة  في 
والمناسبات الرسمية واألعياد الوطنية للدول األجنبية والزيارات األجنبية كرئيس دولة 

أجنبية أو عضو من أعضاء حكومتها.

  محظور رفع العلم األجنبي بأي حال إال إذا كان مرافًقا للعلم السعودي الذي 
القدر.  يجب وضعه في مكان الشرف، وأن يكون مساوًيا للعلم األجنبي في 

بترخيص  إال  والمواكب  العامة  الطرق  في  األجنبي  العلم  استعمال  محظور    
-خاص- سابق، يصدر من وزير الداخلية، كما ال يجوز رفع العلم األجنبي على سيارة 

العام.  الطريق  في  تسير 

  يعين مكان الشرف المقرر للعلم السعودي عندما يكون مصاحًبا ألعالم أو رايات 
حكومات أجنبية 
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القسم الثالث العقوبــــــــات: 

 كل من حمل، أو عرض في األماكن أو االجتماعات العامة، أو وزع، أو عرض للبيع 
أعالًما سعودية أو إشارات مهيجة من شأنها إقالق األمن العام يعاقب بالحبس لمدة 

ا. شهر ونصف، أو غرامة خمسين ريااًل سعوديًّ

يعاقب بالسجن لمدة ثالثة أشهر، أو غرامة مالّية قدرها مائة ريال عربي كّل من 
السعودي. العلم  أهان عمًدا -بأي طريقة كانت-  أو  أو أعدم  أسقط 

كل من ارتكب ما جاء في المادة )18( والمادة )19( سالفتي الذكر ضد علم الجامعة 
العربية يجازى بحسب جرمه بكّل ما تنطبق عليه أي مادة من المادتين المذكورتين. 

ا  ريااًل سعوديًّ وعشرين  أوغرامة خمسة  يوًما،  عشر  خمسة  لمدة  بالسجن  يعاقب 
كل من أسقط أو أهان بأي طريقة كانت علم أي دولة أجنبية صديقة داخل المملكة.

كل من رفع العلم السعودي أو علم دولة أجنبية بصفة تخالف مواد النظام عمًدا 
يجازي بالسجن لمدة خمسة أيام، أو بغرامة قدرها عشرة رياالت.

كل مخالفة لهذا النظام تقع في رفع العلم السعودي أو األجنبي فلرجال األمن 
المخالفة  وقوع  دون  والحيلولة  وضبطها  الحال،  في  األعالم  أو  العلم  إنزال  العام 

استمرارها.  أو  المذكورة 

يؤخذ بعين االعتبار القواعد المتبعة في القانون الدولي بشأن األعالم فيما عدا ما 
نص عليه هذا النظام. 

كل ما عناه النظام من وزارة أو إدارة يجب تنفيذه كٌل فيما يخصه.
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الالئحة التنظيمية لنظام العلم

كان ضرورًيا - بعد صدور الالئحة التنفيذية - أن تصدر الالئحة التنظيمية، وقد صدرت 
الالئحة التنظيمية في سبع مواد هي: 

المادة األولى

يقصد باللون األخضر المنصوص عليه في المادة األولى من نظام العلم للمملكة 
العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1393/2/1٠هـ اللون األخضر 

الزاهي المعروف بـ)األخضر الزمردي(.

في  الداخلة  المواد  ونسب  العلم،  لون  تركيب  كيفية  التنفيذية  الالئحة  وتحدد 
تركيبه، وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة. كما تحدد الالئحة التنفيذية نوع األقمشة 
ومواصفاتها والخيوط والمواد األخرى التي يصنع منها العلم وذلك بعد أخذ رأي الهيئة 

والمقاييس.  للمواصفات  السعودية  العربية 

المادة الثانية

مع مراعاة أحكام المادة األولى من نظام العلم للمملكة العربية السعودية المشار 
إليه فيما يتعلق بشكل العلم، ونسبة عرضه إلى طوله، ومكان ومساحة رسم الشهادتين، 
والسيف، يجب على الجهات المسؤولة عن رفع العلم مراعاة تناسب حجمه مع مساحة 

المكان الذي يرفع فيه، أو المبنى، أو السفينة أو السيارة، أو المنصة التي يرفع عليها. 

المادة الثالثة

يجب أال يقل ارتفاع سارية العلم المرفوعة في ميدان عام أو مساحة عامة عن ستة 
أمتار، كما يجب أال يقل ارتفاع سارية العلم المرفوع على مبنى عن ثالثة أمتار، ويجب 

أال يقل عرض العلم في الحالتين عن ثمانين سنتيمتًرا.
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المادة الرابعة

يجب على المسؤولين عن اشتراك الوحدات أو التشكيالت العسكرية أو الرياضية أو 
غيرها في استعراض عام تحقيق التناسق بين أحجام األعالم الوطنية التي ترفعها تلك 
الوحدات أو التشكيالت، وذلك فضاًل عن تحقيق التناسق بين أحجام األعالم الوطنية 

وأحجام األعالم الخاصة األخرى.

المادة الخامسة

العلم الوطني مرفوًعا على نحو تظهر فيه وجهتاه فيجب أن يكون رسم  إذا كان 
الوجهتين.  والسيف ظاهرة على كل من  الشهادتين 

المادة السادسة

المؤسسات  مباني  أو  الحكومية  المباني  بحراسة  المكلفة  الوحدات  آمرو  يكون 
المناسبات  المباني في  تلك  العلم على  رفع  العامة مسؤولين عن  والهيئات  العامة 
 منهم مسؤواًل عن التأكد من كون العلم على 

ٌّ
واألوقات المحددة بالنظام، ويكون كل

قدر من الجدة والنظافة على نحو يجعله الئًقا لالستعمال، ويجب عليه أن يرفع األمر 
إلى المرجع المختص في وقت مناسب الستبدال علم جديد محل العلم المستعمل 
قبل أن يصير في حالة غير الئقة لالستعمال، كما يجب عليه أن يرفع األمر إلى المرجع 

المختص التخاذ إجراءات حرق العلم الذي يصبح بحالة ال تسمح باستعماله.

وغير الحالة آنفة الذكر يكلَّف المرجع الرئيسي المختصَّ موظًفا يكون مسؤواًل عن 
اتخاذ اإلجراءات السابق بيانها.
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ختام

في ختام رحلتنا مع رفرفة العلم فإن علم المملكة العربية السعودية هو رمُز 
 سكن المعمورة.

ٍ
 ووالء لراية التوحيد من كل مسلم

ٍ
عشق

وهو رمٌز لكل مواطن سعودي.

دام علم بالدي ُمرفرفاً عالياً يشق عنان السماء.

وعاشــت بالدنـــا قويـــة اإلرادة مرتفعــًة عاليــًة تـحـت ظــل إدارة قائدهـا الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي األمير محـمـد بن سلمـان. 

حفظهما الله ورعاهما وسدد على الخير ُخطاهما.
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إعالمنا يحتفي بعلمنا
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