
العـربـية السعودية اجلنسية لنظام التنـفيـذيـة الـالئحة

األولـى املـادة
: أمامها املبينة املعاني اآلتية باأللفاظ يقصد

من تعديالت. عليه وما طرأ ١٣٧٤/٢/٢٢هـ ٥٦٠٤/٢٠/٨ ) وتاريخ ) امللكية رقم باإلدارة الصادر السعودية العربية اجلنسية نظام : النظام أ.
. السعودية العربية اجلنسية : اجلنسية ب.

. العمر من عشر الثامنة السنة متام : الرشد سن ج.
. الرشد سن يبلغ لم من : الصغير د.

. قمرية هجرية : السنة هـ.
. واإلناث الذكور : األوالد و. 

الـثانـيـة املـادة
أو بواحدة الوالدة تثبت ذلك وجود حالة عدم وفي مختصة ، جهة من تصدر رسمية وثيقة أو أي امليالد اململكة مبوجب شهادة في  تثبت الوالدة

. املعتمد رسمياً املعرف أو العمدة بتصديق تأيدت إذا الشهود كشهادة قيود أو شهادات من األخرى اإلثبات وسائل من أكثر

الثالثــة املـادة
اخلارج في اململكة ممثلية أو املدنية الشرعي وإلدارة األحوال ممثله من أو الطلب صاحب من النظام هذا مبوجب اجلنسية على احلصول طلبات تقبل

. شخصياً حضوره طلب

املـادة الرابعة
. الرشد بلوغ سن تاريخ من سنة خالل إلدارات األحوال املدنية ٨ ) من النظام ) املادة مبوجب اجلنسية على احلصول طلبات تقدم

اخلامسة املـادة
. الرشد سن لبلوغ التالي اليوم من ابتداء اجلنسية على احلصول بطلب خاللها التقدم يشترط التي السنة يتم احتساب

املـادة السادسة
أكثر أو بواحدة أن تثبت ، وميكن اإلقامة الفعلية املستمرة وتثبت برخصة اإلقامة هي النظام ٨ ) من ) املادة في املنصوص عليها الدائمة اإلقامة

. قيود اجلوازات الدراسية أو أو الشهادات الشهود قيود كشهادة أو شهادات اإلثبات من وسائل من

املـادة السابعة
: التالية اإلجراءات اتخاذ النظام ٨ ) من ) املادة مبوجب اجلنسية على احلصول طلبات في يتعني

. طلبه توضح رقم وتاريخ قيد قسيمة الطلب صاحب ويعطى تقدميه التسلسلي وقت الوارد قيد سجل في الطلب قيد .١
. قبل اإلدارة وختمها من عليه الشخصية صورته وضع مع الطلب قبل صاحب ٧٤ ) وتوقيعه من ) رقم منوذج طلب اجلنسية تعبئة .٢

. نسخ ثالث ٧٦ ) من ) رقم املعلومات منوذج تعبئة .٣
. الطلب صاحب يحملها الوثائق التي من جميع األصل تقدمي صورة طبق .٤

. فيها مبا ورد بالعلم توقيعه وأخذ النظام ٢٦ ) من ، ٢٢ ، ١١ ) املواد به تقضي مبا الطلب إعالم صاحب .٥

السعودية العربية اململكة
الداخلية وزارة

املدنية األحوال



املـادة الثامنة
٩ ) من ) املادة اجلنسية مبوجب على للحصول الداخلية لوزير ه استقبال وقيد الطلبات التي توجّ املدنية لألحوال الداخلية وزارة وكالة تتولى أوالً:

. لذلك منوذج يخصص وفق النظام

أو شرعياً تأهيالً مؤهالً أحدهم يكون الثامنة املرتبة عن مراتبهم تقل ال أعضاء ثالثة من تشكل جلنة قبل من مبدئياً الطلبات تبحث هذه ثانياً:

: اآلتي من بالتحقق تقوم نظامياً

. شرط قيد أو دون بالده إلى له العودة ساري املفعول يخوّ سفر جواز مشروعة ويحمل بطريقة الطلب للمملكة صاحب قدوم أن يكون .١
. اخلاص نظامها وفقاً ألحكام نظامية إقامة رخصة مبوجب متتالية سنوات عشر تقل عن مدة ال إقامته على مضى قد أن يكون .٢

. البالد إليها حتتاج من أصحاب املهن التي يكون أن .٣

موزعة ٣٣ ) نقطة ) مجموعها في عناصر متثل خالل ثالثة من الطلبات اللجنة هذه تقيم معلومات من الطلب صاحب يقدمه ما ضوء في ثالثاً:

: التالي النحو على

. ١٠ ) نقاط ) ومجموع نقاطها سنوات متتالية عن عشر تقل ال ملدة اإلقامة .١
عن يزيد ال ومجموع نقاطها البالد إليها حتتاج التي التخصصات في الطلب صاحب يحملها التي العلمية املؤهالت خالل من والتي تثبت املهنة .٢

التالي: النحو على وذلك مؤهل واحد إال لصاحب الطلب يحتسب ١٣ ) نقطة وال )
. ١٣ ) نقطة ) الهندسة أو الطب في الدكتوراة شهادة أ.

. ١٠ ) نقاط ) األخرى العلوم في الدكتوراة شهادة ب.
. ٨ ) نقاط ) املاجستير شهادة ج.

. ٥ ) نقاط ) البكالوريوس شهادة د.
النحو موزعة على ١٠ ) نقاط ) عن يزيد ال نقاطها ومجموع لصاحب الطلب سعوديني أقارب وجود من التأكد خاللها من الروابط األسرية ويتم .٣

: التالي

. ٣ ) نقاط ) على فيحصل سعودياً األب إذا كان أ.
. ( نقطتني ) سعودية فيحصل على وحدها األم كانت إذا أما ، ٣ ) نقاط ) على فيحصل سعوديني ووالدها كانت األم إذا ب.

. ( واحدة نقطة ) على فيحصل سعودية وحدها الزوجة كانت إذا أما ، ( نقطتني ) على فيحصل سعوديني ووالدها الزوجة إذا كانت ج.
واحدة نقطة ) على فيحصل ال يزيدون عن اثنني كانوا إذا أما ، ( نقطتني ) على اثنني فيحصل عن عددهم يزيد سعوديون وإخوة أوالد له كان إذا د.

. (
بحفظ فتوصي احلد هذا على يحصل لم ، وإذا طلبه في دراسة باملضي توصي اللجنة أدنى كحد ٢٣ ) نقطة ) على الطلب صاحب حصل إذا رابعاً:

. الطلب

التجنس جلنة وتعرض على النظام ٩ ) من ) املادة مبوجب إجراءاتها بقية تستكمل دراستها في باملضي التوصية تتم التي الطلبات خامساً:

. وزير الداخلية على وعرضها النهائية إلصدار التوصية ١٤٢٣/١٠/١٣هـ ٢٥٧٧ وتاريخ رقم الوزاري بالقرار املشكلة

املـادة التاسعة
بدون اإلقامة تعتبر وال ، اخلاص نظامها ألحكام وفقاً اإلقامة رخصة إال مبوجب النظام ٩ ) من ) املادة في عليها املنصوص اإلقامة تثبت صفة ال

. لطلب منح اجلنسية مؤهالً أمدها املشروعة مهما طال غير اإلقامة مدد رخصة أو

املـادة العاشرة
. حكومي مستشفى من تقرير طبي صادر مبوجب النظام ٩ ) من ) املادة في املنصوص عليه العقل واجلسم سالمة شرط يثبت

عشر احلادية املـادة
وأصحاب واملهندسني واألطباء العلماء من املتميزون هم النظام من  (  ٩ ) املادة في عليهم املنصوص البالد  إليها  حتتاج التي املهن أصحاب 

. باملهنة العالقة ذات اجلهة وإفادة مؤهالت من يقدمونه ما مبوجب ذلك ويثبت النادرة التخصصات

عشر الثانية املـادة



: التالية اإلجراءات اتخاذ النظام ٩ ) من ) املادة مبوجب اجلنسية على احلصول طلبات في يتعني

أو إنتاجه العلمي وإيضاح العربية اللغة بغير إذا كانت وتصديقها مع ترجمتها والعملية العلمية املؤهالت من مصدقة صورة تقدمي .١
. يجيدها التي واللغات الفكري أو الفني

. ومصادر رزقه وخارجها اململكة ثروته داخل عن بيان تقدمي .٢
. الشهري دخله ومقدار عمله طبيعة حتدد بها يعمل التي اجلهة مصدقة من تقدمي شهادة .٣
. السابقة العسكرية واخلدمات احلزبي أو السياسي والنشاط الديني عن املذهب تقدمي إقرار .٤

. الطلب صاحب يحملها الوثائق التي من جميع األصل تقدمي صورة طبق .٥
. قبل اإلدارة من عليه وختمها صورته الشخصية وضع الطلب مع صاحب ٧٥ ) وتوقيعه من ) رقم منوذج طلب اجلنسية تعبئة .٦

. نسخ ثالث ٧٦ ) من ) رقم املعلومات منوذج تعبئة .٧
. فيها مبا ورد بالعلم توقيعه وأخذ النظام ٢٦ ) من ، ٢٢ ، ١١ ) املواد به تقضي مبا الطلب إفهام صاحب .٨

عشر الثالثة املـادة
. حدة على منهما لكل يخصص على منوذج يعد محضر مبوجب ٩ ) من النظام ، ٨ ) املادتني في عليه املنصوص العربية إجادة اللغة شرط يثبت

عـشـرة الرابعة املــادة
: باآلتي النظام ٩ ) من ) املادة من ( ج ) والفقرة ، النظام ٨ ) من ) املادة من ( ب ) الفقرة في عليها املنصوص الشروط تثبت

. فيه يسكن احلي الذي مسجد إمام من موقعة شهادة .١
. بها يعمل أو إليها ينتسب التي من اجلهة عن سلوكه شهادة .٢

. أخالقية جلرمية السجن أو بعقوبة قضائي أو جنائي بحكم احلكم عليه يسبق بأنه لم إقراره .٣
. السوابق من اجلنائية صحيفة احلالة خلو .٤

. اتصة اجلهات مسجلة لدى قيود مالحظات أو وجود عدم .٥

عشر اخلامسة املـادة
من سنة خالل في اخلارج اململكة ملمثليات أو األحوال املدنية إلدارات النظام ١٢ ) من ) املادة عليها في املنصوص اجلنسية استرداد طلبات تقدم

. الرشد سن بلوغ تاريخ

عشر السادسة املـادة
. املدنية األحوال إلدارات النظام ١٦ ) من ، ١٤ ) املادتني مبوجب اجلنسية على تقدم طلبات احلصول

عشر السابعة املـادة
عن وتنازلت ذلك في رغبتها وقررت اململكة إلى قدمت متى سعودية زوجته جنسية تصبح أن اجلنسية األجنبي إكتساب على يترتب : أوالً

. عدل كاتب أمام قاضٍ أو جنسيتها

ممن املدني السجل في الرشد سن لم يبلغوا الذين وأوالده املتجنس زوجة لتسجيل الالزمة اإلجراءات إكمال املدنية إدارات األحوال تتولى ثانياً:

. النظام ١٤ ) من ) املادة أحكام عليهم تنطبق

عشر الثامنة املـادة
فيجب النظام من (١٤) املادة في عليه املنصوص األصلية والدهم جنسية اختيار حق لوالدهم تبعاً اجلنسية يكتسبون الذين األوالد مارس إذا

ما وتسليم الرشد سن منهم أي بلوغ من تاريخ سنة خالل اخلارج في ممثليات اململكة أو املدنية األحوال إدارات من أي أمام اختيارهم إعالن عليهم

. وثائق سعودية بحوزتهم من

عشر التاسعة املـادة



. والدهم معاملة دورة أثناء الرشد سن بلغوا الذين لألوالد النظام ١٤ ) من ) املادة مبوجب ملنح اجلنسية الالزمة القرارات الداخلية وزير يصدر

املـادة العشرون
كما ال العودة ، تأشيرة مدة عن تزيد ال ملدة اجلنسية بطلب تقدمه قبل اململكة أراضي عن تغيب ملن اجلنسية ملنح املقررة اإلقامة صفة تنقطع ال

. اجلنسية طلب تقدمي حال في سنة عن تزيد انقطاعاً التغيب ملدة ال يعتبر

والعشـرون احلادية املادة
وتوفرت بذلك قدمت طلباً إذا النظام ١٦ ) من ) املادة مبوجب من سعودي املتزوجة األجنبية للمرأة اجلنسية وزير الداخلية منح من بقرار يتم

: التالية الضوابط

. الشرعي الوجه العالقة الزوجية على قيام ثبوت .١
. عدل كاتب أو قاضٍ أمام األصلية جنسيتها عن تنازلها تعلن أن .٢

. من أجنبية لزواج السعودي املنظمة التعليمات وفق الزواج يكون أن .٣
. أو أخالقية جنائية جرمية في قضائي بحكم عليها احلكم يسبق لم ً بأنه إقرارا تقدم أن .٤

. اتصة اجلهات عليها لدى مسجلة قيود مالحظات أو وجود عدم .٥
. في اململكة تكون مقيمة أن .٦

: التالي وفق التفصيل املدة هذه من اإلكتفاء مبضي جزء األقل وميكن على ٥ ) سنوات ) مدة على الزواج ميضي أن .٧
: التالية احلاالت  من أو أكثر حالة وحتققت تنجب لم إذا الزواج ٤ ) سنوات على ) مضي أوالً:

. السعودية اجلنسية أخواتها يحمل أو إحدى إخوتها أحد كان إذا أ.
. أجنبيني أبوين من اململكة مولودة في كانت إذا ب.

. أقاربها من الزوج كان إذا ج.
. ( واملهندسني األطباء ) مثل املهن أصحاب من الزوج إذا كان د.

. ٥ ) سنوات ) ال يتجاوز زوجها وبني بينها السن فارق كان إذا هـ.
: التالية احلاالت إحدى حتققت إذا الزواج ٣ ) سنوات على ) مضي ثانياً:

. السعودية أخت يحمل اجلنسية أو أخ ولها أكثر من تنجب لم إذا أ.
. سعوديني أقارب لها ً وليس واحدا ً ولدا أجنبت إذا ب.

. النظام من (٨) املادة شروط تتوفر لديها ولم السعودية اجلنسية حتمل أمها وكانت تنجب لم إذا الزواج على ( سنتني ) مضي ثالثاً:

: التالية من احلاالت أكثر أو حالة وحتققت واحداً ً ولدا أجنبت إذا الزواج على ( واحدة سنة ) مضي رابعـاً:

. السعودية اجلنسية حتمل أخواتها إحدى أو إخوتها كان أحد إذا أ.
. أجنبيني أبوين من اململكة مولودة في كانت إذا ب.

. أقاربها من الزوج كان إذا ج.
. ( واملهندسني األطباء ) مثل املهن أصحاب من الزوج إذا كان د.

. ٥ ) سنوات ) ال يتجاوز زوجها وبني بينها السن فارق كان إذا هـ

: التالية احلاالت إحدى حتققت إذا الزواج على مضت التي باملدة يكتفى خامساً:

. لـه تبعاً اجلنسية على حتصل ولم بالتجنس سعودياً والدها كان إذا أ.
. ولد من أكثر إذا أجنبت ب.

. سعودية أمها وكانت ً واحدا ً ولدا أجنبت إذا ج.
. اجلنسية السعودية يحمل أخت أو من أخ لها أكثر وكان ً واحدا ً ولدا أجنبت إذا د.

النظام. ٨ ) من ) املادة شروط لديها وتتوفر سعودية أم من اململكة في مولودة كانت هـ.إذا
. السابق زوجها أوالد من لها كان إذا املقررة املدة إكمال لغرض من زوج سعودي السابقة الزواج مدة حتتسب سادساً:

والعشـرون الثانية املـادة
الضوابط وتوفرت بذلك طلباً قدمت إذا النظام ١٦ ) من ) املادة مبوجب األجنبية السعودي ألرملة اجلنسية منح الداخلية وزير  من بقرار يتم



التالية:

. شرعاً من زوجها السعودي ترملها ثبوت .١
. عدل كاتب أو قاضٍ أمام األصلية جنسيتها عن تنازلها تعلن أن .٢

. زوجها وفاة بعد زواجها عدم .٣
. في اململكة تكون مقيمة أن .٤

. أو أخالقية جنائية في جرمية قضائي بحكم عليها احلكم يسبق لم بأنه ً إقرارا تقدم أن .٥
. اتصة اجلهات عليها لدى مسجلة قيود مالحظات أو وجود عدم .٦

. ذلك قارب أو الرشد سن بلغ أكثر أو ولد سعودي سابق من زوج أو املتوفى زوجها السعودي لها من يكون أن .٧

والعشرون الثالثة املادة
اإلقرارات وتؤخذ الشرعي ممثله من أو شخصياً الطلب صاحب من عنها إال التنازل اكتساب اجلنسية أو بطلب املتعلقة واإلعالنات اإلقرارات ال تقبل

. اخلارج في اململكة ممثليات أو املدنية األحوال إدارات من في أي املوظف اتص واإلعالنات أمام

والعشرون الرابعة املادة
الشرعية نظام املرافعات به قضى ملا طبقاً بإعالنه النظام ١٣ ) من ) للمادة السعودي وفقاً عن اجلنسية يسبق إسقاط الذي يتحقق اإلنذار

. التنفيذية والئحته

والعشرون اخلامسة املادة
. اخلارج في اململكة ممثليات أو املدنية األحوال من إدارات ألي السعودية يقدم الوثائق السعودية أن جنسيته يفقد من على يجب

والعشـرون السادسة املادة
١٩ ) من ) املادة من (أ) الفقرة في عليه املنصوص السعودية اجلنسية اختيار حق أراضي اململكة خارج الذين يقيمون الصغار األوالد مارس إذا

. فيه الذي يقيمون البلد في ممثلية اململكة الرشد أمام بلوغهم سن حني اختيارهم إعالن عليهم فيجب النظام

والعشــرون السابعة املادة
. الداخلية وزير إلى ه توجّ النظام في عليها املنصوص الطلبات جميع

والعشرون الثامنة املادة
. النظام ٨ ) من ) املادة مبوجب ملنح اجلنسية الالزمة القرارات الداخلية وزير يصدر

والعشرون التاسعة املادة
. النظام ١٦ ) من ) املادة مبوجب لفقد اجلنسية الالزمة القرارات وزير الداخلية يصدر

املـادة الثالثون
بالده للتخلي عن جنسية األذن املسبق تشترط أخذ األنظمة كانت تلك حال بالده في في األنظمة أحكام من املتجنس يعفي ال منح اجلنسية

. اخلاصة مسئوليته األذن على على هذا أن يستحصل وعليه جديدة جنسية واكتساب

والثالثـون املــادة احلـادية
صحيحة غير أوراقاً إليها قدم أو كاذبة أقواالً – غيره وعن عنه نفيها أو بقصد أو لغيره له اجلنسية بقصد إثبات – اتصة السلطة أمام أبدى من

. حسب االختصاص ذلك في التحقيق لتتولى والتحقيق الرقابة إلى هيئة يحال

والثالثـون الثــانيـة املــادة



 ( ٢١ ) املادة في عليها املنصوص األحكام من أي تسجيل عند إبالغها حيال العام األمن مع التنسيق املدنية لألحوال وزارة الداخلية وكالة تتولى

. اجلنسية على حلصوله التالية العشر السنوات خالل للمتجنس اجلنائية باحلالة اخلاص السجل في من النظام

والثالثـون الثــالثـة املــادة
اجلريدة إبالغ باستردادها أو بإسقاطها أو  بسحبها أو اجلنسية باكتساب اخلاص القرار أو املرسوم بتنفيذ  املعنية  املدنية األحوال إدارة تتولى

. النظام ٢٥ ) من ) املادة حلكم تطبيقاً ذلك لنشر ( القرى أم ) الرسمية

والثالثـون الرابــعـة املــادة
مبدأ املعاملة االعتبار في األخذ مع الدول األخرى مع اململكة تبرمها التي والثنائية واإلقليمية الدولية االتفاقيات النظام أحكام تطبيق في يراعى

. باملثل

والثالثـون املــادة اخلامسة
نشرها. تاريخ من بها ويعمل الرسمية اجلريدة في الالئحة هذه تنشر


