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Suprafaţa: 2.149.690 km². 
Capitala: Riad. Alte oraşe: Jeddah, Mecca, Medina, Taif, Dammam 
Populaţia: 29.207.277. 
Religia: musulmani sunniţi, secta Wahhabiţi (85%) musulmani şiiţi ( în partea de est a ţării, 

îndeosebi în provincia Al-Hasa) 
Limba oficială: arabă 
Moneda: rial saudit 
Limba oficială: arabă 
Ziua naţională: 23 septembrie (aniversarea constituirii Regatului Arabiei Saudite - 1932) 
Forma de guvernământ: monarhie absolută.  
 
Situaţie internă 
          La 29 septembrie 1932 Aziz Ibn Saud, emir din Nedj şi imam al wahhabiților, a unificat cea 

mai mare parte a Peninsulei Arabice, fărâmiţate după destrămarea Imperiului Otoman devenind 

astfel, monarhie absolutistă ereditară, Regatul Arabia Saudită. Regele este desemnat de un 
Consiliu de familie care îl alege şi pe prinţul moştenitor. Începând cu 1 august 2005, regele ales 
este ABDULLAH BIN ABDULAZIZ AL SAUD. 
 Nu există Constituţie, deciziile majore fiind luate de suveran, în consultare cu membrii 
familiei regale şi sunt inspirate din Coran şi din legile nescrise ale triburilor saudite.  
 Nu există parlament şi nici partide politice.  
           Printr-un decret regal a fost constituit în 1992 un Consiliu Consultativ, alcătuit din 120 de 

membri, numiţi de rege pe o perioadă de 4 ani. 
 Regele numeşte un Consiliu de Miniştri în care suveranul deţine funcţia de preşedinte, iar 

la ora actuală, prinţul moştenitor, Sultan Bin Abdulaziz Al Saud (numit tot la 1 august 2005), este 

prim-viceprim ministru.  
 Ca mişcare politică şi religioasă rigoristă islamică, Wahhabismul a luat naştere în jurul 

anului 1750, în regiunea Najd din actualul Regat al Arabiei Saudite şi este astăzi, religia (secta) 

oficială a monarhiei şi totodată recipientul ideologic din care s-au inspirat, în grade diferite, 
majoritatea mişcărilor islamismului politic şi al salafism-jihadismului radical din zilele noastre. 
 Regatul Arabiei Saudite,  ca de altfel, marea parte a monarhiilor arabe din Golf, nu a 
cunoscut în mod direct fenomenul „Primăverii Arabe”, dar odată cu apariţia „Statului Islamic” 

(Da’ish), a cărui ideologie este inspirată din doctrina confesiunii musulmane radicale a 

wahhabismului - religia de stat a saudiţilor-,  se confruntă cu pericolul expansiunii acestuia în 
interiorul teritoriului naţional. Acest factor, coroborat cu aşa-numita ameninţare expansivă a 

şiismului iranian şi cu influenţa şi atractivitatea populară a ideilor confreriei „Fraţilor Musulmani” 

în rândul populaţiei saudite, a determinat regimul monarhic de la Ryad să întreprindă acţiuni 

menite să protejeze, în faţa amenţării de subminare, autoritatea absolută a moharhiei wahhabite. În 

acest sens, a declarat confreria Fraţilor Musulmani drept organizaţie subversivă şi teroristă şi s-a  
alăturat coaliţiei anti-teroriste conduse de SUA în lupta împotriva „Statului Islamic”. 



 Monarhia saudită  sprijină noul regim de la Cairo, condus de mareşalul Abdel Fattah El-
Sissi şi este susţinătoarea ideii de alungare de la putere a regimului baasist sirian al lui Bashar Al-
Assad, oferind chiar sprijin financiar, logistic şi militar facţiunilor rebele sunnite care alcătuiesc 

opoziţia din Siria.  
 
 
Relaţiile diplomatice cu România 
 
 Relaţiile diplomatice dintre România şi Regatul Arabiei Saudite s-au stabilit la rang de 
ambasadă la 13 martie 1995.  

Prima delegaţie oficială, provenind din fostul spaţiu comunist al Europei de Est şi Centrale, 

a fost delegaţia României, care imediat după stabilirea relaţiilor diplomatice a fost primită la Ryad, 

de către fostul monarh saudit, regele Fahd Bin Abdulaziz, care  a exprimat sincere aprecieri şi 

felicitări pentru cotitura istorică survenită în viaţa şi destinele poporului român şi a susţinut 

necesitatea depunerii de eforturi conjugate pentru o cât mai dinamică şi diversificată dezvoltare a 
raporturilor bilaterale saudito-române. 
 Ambasada României la Riad a fost deschisă în octombrie 1996, iar cea a Regatului Arabiei 

Saudite la Bucureşti în anul 2002.  
Anterior, în anul 1998 s-a deschis Consulatul onorific al României de la Jeddah, care 

funcţionează şi în prezent. 
 
                                                          *** 
 

 Comunitatea română din Arabia Saudită este alcătuită din circa 70 de persoane, cetăţene 

românce căsătorite cu localnici sau cu străini aflaţi temporar în Regat, precum şi din  aproximativ 
150 de cetăţeni români cu contracte de muncă. 
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