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الشورى في المملكة العربية السعودية

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود
- يرحمه اهلل-

التزم حكام هذه البالد بنهج ال�شورى الإ�شالمي منذ تاأ�شي�س الدولة ال�شعودية الأوىل يف عام 1158ه� حتى يومن 
احلا�شر،  فلم تنقطع ال�شورى يف هذه الدولة منذ قيامها وعرب عهودها الثالثة. واملتتبع ل�شري حكام هذه البالد، 
يالحظ مدى اهتمامهم بال�شورى وتطبيقهم ملبادئها وفق املنهج الرباين، �شمن �شيا�شة الباب املفتوح، وقد اأ�شحت 

املجال�س املفتوحة �شمة من �شمات املمار�شة اليومية حلكام هذه البالد)1).
اعتمد  الزمان نهجاً قومياً  اآل �شعود- يرحمه اهلل- قبل قرن من  امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  لقد تبنى 
نَّة م�شدراً للت�شريع واتخذ من ال�شورى قاعدة يف اإدارة احلكم وتدبري �شوؤون البالد، حيث عمل املوؤ�ش�س  الكتاب وال�شُّ
امللك عبدالعزيز على تر�شيخ مبداأ ال�شورى الإ�شالمي يف البالد، واأخذ يطبق ال�شورى بحكمة يف جمل�شه العام، ويف 

جمل�س العلماء، وعند اجتماعه بروؤ�شاء القبائل والع�شائر.

)1) م�شرية ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية د. عبدالرحمن الزهراين، 1419ه�. 
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ال�شورى يف  اإن�شاء جمل�س  وقد جاء 
اململكة العربية ال�شعودية يف بداية العقد 
الهجري،  ع�شر  الرابع  القرن  من  الرابع 
حيث مّر تاريخ ن�شاأة املجل�س بعدة مراحل 

منذ عام 1343ه� - 1925م.
كان اأبرزها عندما قام خادم احلرمن 
 - عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  ال�شريفن 
يرحمه اهلل - بتحديث الأنظمة يف البالد 

فاأعلن يف خطايه التاريخي الذي األقاه بتاريخ 1412/8/27ه� عن �شدور الأنظمة الثالثة، نظام احلكم، نظام ال�شورى 
نظام املناطق.

اإن اإعادة حتديث نظام جمل�س ال�شورى كان مبثابة حتديث وتطوير ملا هو قائم، وذلك عن طريق تعزيز اأطر 
املجل�س وو�شائله واأ�شاليبه من الكفاية والتنظيم واحليوية، مبا يتنا�شب مع التطورات املتالحقة التي �شهدتها البالد 
خالل احلقبة الأخرية يف خمتلف املجالت، ومبا يواكب واقع الع�شر الذي تعي�شه، ويتالءهم مع اأو�شاعه ومعطياته، 

اإيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ ال�شورى العريق يف اململكة العربية ال�شعودية. 
لقد ر�شخ خادم احلرمن ال�شريفن امللك فهد بن عبدالعزيز دعائم ال�شورى يف اململكة باإ�شداره نظاماً جديداً 
لالئحة  واعتماده  1347ه�،  عام  يف  ال�شادر  القدمي  املجل�س  نظام  حمل  حل  1412/8/27ه�  بتاريخ  ال�شورى  ملجل�س 
برئا�شة  الأوىل  دروته  للمجل�س يف  تكوينه  تاريخ 1414/3/3ه� ومن ثم  بها يف  امللحقة  والقواعد  للمجل�س  الداخلية 
معايل ال�شيخ حممد بن اإبراهيم بن جبري- يرحمه اهلل- واإ�شرافه على اختيار نخبة من الكفاءات الوطنية لت�شكيل 
املجل�س، ورعايته لنطالقة دورة املجل�س الأوىل، وتوفريه للمجل�س وجهازه كل املقومات واملتطلبات التي تعينه على 

اأداء مهامه ومتكنه من ممار�شة اأعماله.
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ويف 1422/11/24ه���� املواف���ق 6/فرباي���ر/2002م �ش���در الأم���ر امللكي 
بتعي���ن مع���ايل ال�شيخ الدكتور/ �شالح بن عب���داهلل بن حميد رئي�شاً 
ملجل����س ال�شورى خلف���اً لل�شيخ حممد بن اإبراهيم بن جبري- يرحمه 
اهلل- حي���ث ا�شتم���رت رئا�شة ابن حميد للمجل�س حت���ى نهاية الدورة 

الرابعة.
ويف يوم 1430/2/19ه� �شدر الأمر امللكي بتعين معايل ال�شيخ 
الدكت���ور عبداهلل بن حممد بن اإبراهي���م اآل ال�شيخ رئي�شاً للمجل�س.
ويف ي���وم الأح���د 27 �ش���وال 1432ه���� �شه���دت قب���ة املجل����س قراراً 
تاريخي���اً، حي���ث اأعل���ن خ���ادم احلرم���ن ال�شريفن املل���ك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �شعود - يرحمه اهلل- ان�شمام املراأة لع�شوية جمل�س ال�شورى، ابتداًء من الدورة ال�شاد�شة.
وبه���ذا تك���ون ال���دورة ال�شاد�شة من عمر املجل����س نقلة تاريخية توجت مب�شاركة املراأة  حي���ث مت تعين )30) امراأة 

ع�شواً يف املجل�س.
ويحظل���ى جمل����س ال�ش���ورى بدعم ورعاية م���ن خادم احلرمن ال�شريف���ن امللك �شلمان بن عبدالعزي���ز اآل �شعود- 
يحفظ���ه اهلل-، و�شم���و ويل العه���د نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء وزي���ر الداخلية �شاحب ال�شمو امللك���ي الأمري حممد بن 
نايف بن عبدالعزيز، وو يل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز.
ليع���زز املجل����س اأهداف���ه مبا يحقق امل�شلحة العامة للوطن واملواطن، كم���ا اأن النخبة التي تكون منها هذا املجل�س 

املطور خالل دوراته املا�شية اأثبتت جدراتها يف اأعمال كبرية وقرارات مهمة خالل فرتة وجيزة.
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اختصاصات مجلس الشورى وصالحياته

ال�شلطة  اخت�شا�س  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  من  وال�شتون  ال�شابعة  املادة  حددت 

التنظيمية ) الت�شريعية) يف البالد بو�شع الأنظمة واللوائح فيما يحقق امل�شلحة، اأو يرفع املف�شدة يف �شوؤون الدولة، 

وفقاً لقواعد ال�شريعة الإ�شالمية، ومتار�س ال�شلطة التنظيمية اخت�شا�شاتها، وفقاً للنظام الأ�شا�شي للحكم ونظامي 

جمل�س الوزراء وجمل�س ال�شورى.

فمجل�س ال�شورى يكّون مع  جمل�س الوزراء ال�شلطة التنظيمية يف اململكة. حيث ترفع قرارات جمل�س ال�شورى 

اإىل امللك ويقرر ما يحال منها اإىل جمل�س الوزراء اإذا اتفقت وجهات نظر  جمل�شي الوزراء وال�شورى ت�شدر القرارات 

بعد موافقة امللك عليها، واإذا تباينت وجهات نظر املجل�شن يعاد املو�شوع اإىل جمل�س ال�شورى ليبدي ما يراه ب�شاأنه 

اإىل امللك لتخاذ ما يراه. فالأنظمة، واملعاهدات والتفاقيات الدولية، والمتيازات ت�شدر و ُتعدل مبوجب  ويرفعه 

مرا�شيم ملكية بعد درا�شتها من جمل�س ال�شورى مثلما ورد يف املادة الثامنة ع�شرة من نظام جمل�س ال�شورى.

وميار�س جمل�س ال�شورى مهامه املنوطة به وفقاً لنظامه ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ/91) وتاريخ 1412/8/27ه� 

و النظام الأ�شا�شي للحكم، ملتزماً بكتاب اهلل و�ُشنَّة ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم حمافظاً على روابط الإخوة والتعاون 

على الرب والتقوى، ويقوم املجل�س على العت�شام بحبل اهلل، واللتزام مب�شادر الت�شريع الإ�شالمية.
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ويحر�س اأع�شاء املجل�س على خدمة ال�شالح العام، واحلفاظ على وحدة اجلماعة وكيان الدولة، وم�شالح الأمة، 

كما ن�شت على ذلك املادتان الأوىل والثانية من نظام جمل�س ال�شورى.

ومن اخت�شا�شات جمل�س ال�شورى اإبداء الراأي يف ال�شيا�شات العامة للدولة التي حتال اإليه من رئي�س  جمل�س 

الوزراء، وله على وجه اخل�شو�س ما يلي:

اأ - مناق�شة اخلطة العامة للتنمية القت�شادية والجتماعية، واإبداء الراأي نحوها.

ب - درا�شة الأنظمة واللوائح، واملعاهدات، والتفاقيات الدولية، والمتيازات، واقرتاح ما يراه ب�شاأنها.

ج- تف�شري الأنظمة.

د - مناق�شة التقارير ال�شنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة احلكومية الأخرى، واقرتاح ما يراه حيالها.
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ومن اأجل تفعيل دور املجل�س ومتكينه من اأداء الواجبات املنوطة به، فقد  اأتاح له النظام ما يلي: -

1- طلب حضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
اأو م�شوؤول حكومي، فاإن له طلب ح�شوره من خالل الرفع اإىل رئي�س  حن يرى املجل�س حاجة حل�شور وزير 

الوزراء وامل�شوؤولن ذوي  اأحيان كثرية حيث يدعو عدداً من  املجل�س يف  به  امللك ). وهذا ما يقوم  الوزراء )  جمل�س 

البحث  مدرا  املو�شوع  حول  وا�شتف�شاراتهم  الأع�شاء  اأ�شئلة  على  والإجابة  امللج�س  جل�شات  اإحدى  حل�شور  العالقة 

والدرا�شة عندما يكون ذا �شلة باخت�شا�شاتهم وذلك ح�شب ما يراه املجل�س لزماً، ويحق لهوؤلء الوزراء وامل�شوؤولن 

امل�شاركة يف النقا�س من دون اأن يكون لهم حق الت�شويت، كما ن�شت على ذلك املادة الثانية والع�شرون من نظام املجل�س.

2- حق اقتراح مشروع نظام جديد او تعديل نظام نافذ
ن�شت املادة الثالثة والع�شرون من نظام املجل�س على اأن ملجل�س ال�شورى اقرتاح م�شروع نظام جديد، اأو اقرتاح 

تعديل نظام نافذ ودرا�شة  ذلك يف املجل�س، وعلى رئي�س جمل�س ال�شورى رفع ما يقرره املجل�س للملك.
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عضوية مجلس الشورى

يتكون جمل�س ال�شورى من رئي�س ومائة وخم�شن ع�شواً، يختارهم امللك، من اأهل العلم واخلربة والخت�شا�س 
على األ يقل متثل املراأة فيه عن )20باملائة) من عدد الأع�شاء، وفرتة الع�شوية يف كل دورة اأربع �شنوات، وي�شرتط يف 

ع�شو املجل�س وفق وما ن�شت عليه املادة الرابعة من نظام املجل�س ما يلي: -

اأ - اأن يكون �شعودي اجلن�شية بالأ�شل واملن�شاأ.

ب - اأن يكون من امل�شهود لهم بال�شالح والكفاية.

ج - األ يقل عمره عن ثالثن �شنة.

صفة العضوية:

اأن تثبت �شفة الع�شوةي لع�شو  اأع�شاء جمل�س ال�شورى وواجباتهم على  تن�س املادة الأوىل من لئحة حقوق 
جمل�س ال�شورى اعتباراً من بداية مدة املجل�س والتي حتدد يف اأمر تكوينه وفقاً للمادة الثالثة ع�شرة من نظام املجل�س، 
وتبداأ مدة الع�شو البديل من التاريخ املحدد يف الأمر امللكي ال�شادر بت�شميته، وتنتهي بنهاية مدة املجل�س، ويف حالة 
املجل�س اجلديد، وذلك كله ما مل  الع�شوية حتى يتم تكوين  ت�شتمر �شفة  املجل�س اجلديد  املدة قبل تكوين  انتهاء 

ت�شقط �شفة الع�شوية عن الع�شو.

 حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم:

بينت الالئحة اخلا�شة بحقوق اأع�شاء جمل�س ال�شورى وواجباتهم اأن على ع�شو املجل�س اللتزام التام باحلياد 
واملو�شوعية يف كل ما ميار�شه من اأعمال داخل املجل�س. والمتناع عن اإثارة اأي مو�شوع اأمام املجل�س يتعلق مب�شلحة 

خا�شة، اأو يتعار�س مع م�شلحة عامة، كما اأوجب على ع�شو املجل�س النتظام يف ح�شور جل�شات املجل�س وجلانه.
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له اجلمع  يجوز  ول  مل�شلحته،  الع�شوية  ي�شتغل هذه  اأن  املجل�س  لع�شو  يجوز  اأنه ل  املجل�س  نظام  اأو�شح  كما 
بن ع�شوية جمل�س ال�شورى وبن اأي وظيفة حكومية اأو اإدارة اأي �شركة، اإل اإذا راأى امللك اأن هناك حاجة اإىل ذلك. 

)املادتان الثامنة والتا�شعة من نظام املجل�س).
ون�شت الالئحة على اأن يحفتظ للع�شو الذي كان قبل تعيينه يف املجل�س ي�شغل وظيفة عامة يف الدولة باملرتبة 
التي ي�شغلها وحتت�شب فرتة الع�شوية يف اخلدمة وفقاً لأحكام نظام املجل�س، ولع�شو املجل�س اأن يقدم طلب اإعفائه من 

ع�شوية جمل�س ال�شورى اإىل رئي�س املجل�س الذي بدوره يعر�شه على امللك.
يح�شل ع�شو جمل�س ال�شورى خالل مدة الع�شوية على مكافاأة �شهرية، ويعامل خالل هذه املدة فيما يت�شل 
بالبدلت واملكافاآت والتعوي�شات واملزايا معاملة �شاغلي املرتبة اخلام�شة ع�شر، ول يوؤثر ذلك على  ما قد ي�شتحقه 

الع�شو من مرتب تقاعدي.
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رئاسة المجلس

يت���وىل رئي�س املجل�س الإ�شراف على ح�شن �شري جميع اأعمال املجل�س، 
وميثله يف عالقاته باجلهات والهيئات الأخرى ويتكلم با�شمه.

كم���ا يراأ�س رئي�س املجل�س جل�شات املجل�س، واجتماعات الهيئة العامة، 
واجتماعات اللجان التي يح�شرها.

وله دعوة املجل�س، اأو الهيئة العامة، اأو اأية جلنة من اللجان، اإىل عقد 
جل�شة طارئة لبحث مو�شوع معن.

كم���ا يق���وم نائ���ب رئي����س املجل����س مبعاون���ة رئي����س املجل����س يف حال���ة 
ح�ش���وره، ويت���وىل �شالحيات���ه يف حال���ة غيابه ويت���وىل م�شاعد رئي�س 

املجل�س رئا�شة جل�شات املجل�س يف حال غيابهما.

معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور/

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ
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الهيئة العامة للمجلس

ت�شطل���ع الهيئ���ة العام���ة باملجل����س بدرو مه���م، وتتكون من رئي����س املجل�س 
ونائبه وم�شاعده وروؤ�شاء اللجان املخت�ش�شة، ويح�شر اجتماعاتها الأمن العام 
يف املحرك الرئي�س لأعمال املجل�س وجلانه، وتتوىل الهيئة الإ�شراف على تنظيم 
خمتل���ف اأوج���ه الن�شاطات مبا يكفل ال�شر املنتظ���م للعمل داخل املجل�س وذلك يف 
�ش���وء اخت�شا�شاتها الت���ي حددتها املادية احلادية ع�شرة م���ن الالئحة الداخلية 
للمجل�س وال�شادرة بالأمر امللكي ) رقم اأ/15) بتاريخ 1414/3/3ه� واملتمثلة يف : 
اأ - و�شع اخلطة العامة للمجل�س وجلانه، مبا ميكنه من اإجناز اأعماله وحتقيق 

اأهدافه.
ب - و�شع جدول اأعمال جل�شات املجل�س.

ج -  الف�ش���ل مي���ا يحيل���ه اإليها رئي����س املجل�س اأو املجل�س من اعرتا�شات على م�شم���ون حما�شر اجلل�شات اأو على نتائج 
الق���رتاع وف���رز الأ�ش���وات، اأو غ���ري ذلك من العرتا�شات التي ق���د تثار يف اأثناء جل�شات املجل����س، ويكون قرارها يف 

ذلك نهائياً.
د -  اإ�شدار القواعد الالزمة لتنظيم اأعمال املجل�س واأعمال جلانه وذلك مبا ل يتعار�س مع نظام املجل�س ولوائحه.

بالإ�شافة اإىل عدد من الخت�شا�شات وال�شالحيات املمنوحة للهيئة املتعلقة بالأمور الإجرائية واملالية للمجل�س 
واأع�شائه ومن�شوبيه.

وتنعق���د اجتماع���ات الهيئ���ة العامة بح�شور ثل���ي اأع�شائها على الأقل وت�شدر قراراتها مبوافق���ة اأغلبية الأع�شاء 
احلا�شرين، وعند الت�شاوي يرجع اجلانب الذي �شوت معه رئي�س الجتماع.
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الجلسات

يعق���د جمل����س ال�ش���ورى طبقاً لنظامه جل�ش���ة عادي���ة كل اأ�شبوعن على 
الأقل. لكن متطلبات العمل اقت�شت اأن يعقد املجل�س جل�شتن كل اأ�شبوع.

ول يك���ون اجتم���اع املجل�س نظامي���اً اإل اإذا ح�شر الجتم���اع ثلثا اأع�شائه 
على الأقل مبن فيهم الرئي�س اأو من ينوب عنه.

ويح���دد ي���وم اجلل�ش���ة وموعده���ا بق���رار م���ن رئي����س املجل����س، ولرئي����س 
املجل�س تقدمي اجلل�شة اأو تاأجيلها اإذا دعت احلاجة لذلك.

ويفتتح رئي�س املجل�س اجل�شالت، ويعلن انتهاءها، ويدير املناق�شات خاللها، 
ويطرح املو�شوعات للت�شويت، وله اأن يتخذ ما يراه مالئماً وكافياً حلفظ النظام 

يف اأثناء اجلل�شات ) املادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمجل�س).

وي���وزع ج���دول الأعم���ال للجل�شات عل���ى الأع�شاء قبل انعق���اد اجلل�شة، مرفقاً ب���ه ما يت�ش���ل باملو�شوعات املدرجة 
ببنوده من تقارير، وغري ذلك مما ترى الهيئة العامة اإرفاقه ) املادة الثالثة ع�شرة من الالئحة الداخلية للمجل�س).
وللمجل����س اأن يق���رر تاأجيل بحث املو�شوع اأو اإعادة درا�شته وذلك وفقاً للمادتن الثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة من 

الالئحة الداخلية، جل�شات علنية اإل اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة حتويلها اإىل �شرية.



23



24

اللجان
بناء على املادة احلادية والع�شرين من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى �شكل املجل�س اللجان املتخ�ش�شة التالية 

من اأجل ممار�شة اخت�شا�شاته:-
1- جلنة  ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية.

2- جلنة ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة وال�شباب.
3- جلنة الإدارة واملوادر الب�شرية.

4- جلنة القت�شاد والطاقة.
5- جلنة ال�شوؤون الأمنية.

6- جلنة التعليم والبحث العلمي.
7- جلنة الثقافة والإعالم وال�شياحة والآثار.

8- جلنة ال�شوؤون اخلارجية.
9- اللجنة ال�شحية.

10- اللجنة املالية.
11- جلنة النقل والت�شالت وتقنية املعلومات.

12- جلنة حقوق الإن�شان والهيئات الرقابية.
13- جلنة احلج والإ�شكان واخلدمات.

14- جلنة املياه والزراعة والبيئة.
ويت���م اإع���ادة ت�شكي���ل تل���ك اللجان- يف بداي���ة كل �شنة من �شن���وات دورة املجل�س- من عدد م���ن الأع�شاء يف املجل�س 
وذل���ك ح�ش���ب اخت�شا����س الع�ش���و وخربت���ه، وتقوم اللج���ان بدرا�شة ما يح���ال اإليها م���ن املجل�س اأو من رئي����س املجل�س. 

وجتتمع اللجان عادة يف غري اأوقات اجلل�شات ولكل جلنة مدير اأعمال و�شكرتارية خا�شة بها.
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ون�ش���ت امل���ادة ال�شاد�ش���ة والع�شرون م���ن الالئحة الداخلية للمجل����س على اأن ) اجتماعات اللج���ان غري علنية ول 
يكون انعقادها نظامياً اإل بح�شور ثلثي اأع�شائها على الأقل، وت�شع كل جلنة جدول اأعمالها بناًء على اقرتاح رئي�شها 

وت�شدر تو�شياتها باأغلبية احلا�شرين وعند الت�شاوي يرجع اجلانب الذي �شوت معه رئي�س الجتماع).
ووفقاً للمادة الرابعة والع�شرين من الالئحة الداخلية فاإن رئي�س اللجنة يتوىل اإدارة اأعمالها، ويتحدث باأ�شمها 

اأمام املجل�س، ويحل نائب الرئي�س حمله عند غيابه، وعند غياب الرئي�س ونائبه يراأ�س اللجنة اأكرب اأع�شائها �شناً.
وقد اأعطت املادة الثامنة والع�شرون من الالئحة الداخلية كل ع�شو من اأع�شاء املجل�س احلق يف اإبداء راأيه يف اأي 
مو�شوع حمال  اإىل اإحدى اللجان، ولو مل يكن ع�شواً فيها، وتتبنى اللجان اأمناطاً من العمل عند درا�شتها مو�شوعات 
معين���ة هدفه���ا ال�شتئنا����س باآراء املتخ�ش�ش���ن وال�شتماع اإىل اآرائهم. وعن���د انتهاء اللجنة من درا�ش���ة املو�شوع،  حترر 
بذل���ك تقري���راً وترفعه اإىل املجل����س يت�شمن اأ�شا�س املو�شوع املحال اإليها، وراأيها فيه، وكذلك تو�شيتها، والأ�شباب التي 

بنيت عليها التو�شية، وراأي الأقلية اإن وجد.
نه���ا املجل�س لدرا�ش���ة مو�شوع معن،  واإىل جان���ب تل���ك اللج���ان املتخ�ش�ش���ة الدائم���ة فاإن هناك جلان���اً خا�شة يكوِّ

نها اللجان املتخ�ش�شة من بن اأع�شائها لدرا�شة مو�شوعات معينة. وجلاناً فرعية تكوِّ
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التصويت وإصدار القرارات
ت�شدر ق���رارات ال��مجل�س بالأغل��بية املن�شو�س عليها 
يف ) امل���ادة ال�شاد�ش���ة ع�ش���رة) م���ن نظ���ام جمل����س ال�ش���ورى 
ال�ش���ادر بالأمر امللكي رق���م اأ/15 بتاريخ 1414/3/3ه� وهي 
اأكرث من ن�شف عدد الأع�شاء الذين يتكون منهم املجل�س، 
واإذا مل تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح املو�شوع للت�شويت 

يف اجلل�شة التالية.
ف���اإذا مل تتحق���ق الأغلبي���ة الالزم���ة يف ه���ذه اجلل�ش���ة رفع 
املو�شوع اإىل امللك مرفقاً به ما مت ب�شاأنه من درا�شة ومبيناً 
في���ه نتيج���ة الت�شويت علي���ه يف اجلل�شتن) امل���ادة احلادية 

والثالثون من الالئحة الداخلية).
الالئح���ة  م���ن  والثالث���ن  الثاني���ة  للم���ادة  ووفق���اً 
اأثن���اء  اإب���داء راأي جدي���د  اأو  الداخلي���ة ل جت���وز املناق�ش���ة 
الت�شويت، ويف  جميع الأحوال يكون اإدلء الرئي�س ب�شوته 

بعد ت�شويت الأع�شاء.
آلية العمل المتبعة إلصدار القرارات

متر عملية اتخاذ القرار داخل جمل�س ال�شورى بعدة 
مراحل وذلك ح�شب الر�شم التو�شيحي التايل:

يحي���ل رئي����س املجل����س  املو�شوع 
اإىل اللجنة املخت�شة لدرا�شته

تنظر اللجنة يف املو�شوع وتتخذ 
بحقه اأحد الآجراءات التالية :

املوافقة، ا�شتجالء اآراء املخت�س، 
جلنة  ت�شكيل  تعديالت،  اإدخ��ال 

فرعية لدرا�شته.

اإذا اتفق���ت وجه���ات نظر جمل�شي ال���وزراء وال�شورى ت�ش���در القرارات 
بع���د موافق���ة املل���ك عليه���ا.  اإذا تباين���ت وجه���ات نظ���ر املجل�ش���ن يعاد 
املو�شوع اإىل جمل�س ال�شورى ليبدي ما يراه ب�شاأنه ويرفعه اإىل امللك 

لتخاذ ما يراه.
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باإجناز  تقريرها  اللجنة  تعد 
تو�شياتها  املت�شمن  املو�شوع 
ب�������ش���اأن���ه ورف�����ع�����ه ل��رئ��ي�����ش��ت 

جمل�س ال�شورى

يحيل رئي�س املجل�س التقرير 
للنظر  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل 
يف اإدراج�������ه ي���ج���دول اأع���م���ال 

املجل�س

اإط����الع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة على 
ال���ت���ق���ري���ر واإج���������ازة اإح���ال���ت���ه 
اإىل  اإع�����ادت�����ه  اأو  ل��ل��م��ج��ل�����س 
اأو  درا�شته  ل�شتكمال  اللجنة 

اإحالته اإىل جلنة اأخرى

اجلل�شة  يف  عليه  الت�شويت   
يتم  اإق�����راره  مت  واإذا  ال��ع��ام��ة 

�شدور قرار من املجل�س

ي��ح��ي��ل امل���ل���ك ق������رار جم��ل�����س 
ال�شورى اإىل جمل�س الوزراء

القرار  املجل�س  رئي�س  يرفع 
ب�شيغته النهائية اإىل )امللك)

مناق�شته  يف  املجل�س  ���ش��روع 
تقرير  اإىل  بال�شتماع  وذل��ك 
املو�شوع  ب�شاأن  اللجنة  رئي�س 
ث����م م��ن��اق�����ش��ت��ه ب����ن����داً ب���ن���داً 
م���داخ���الت  اإىل  وال����ش���ت���م���اع 

الأع�شاء
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األمانة العامة

تعت���رب الأمان���ة العام���ة للمجل�س اجله���از التنفيذي الذي يق���وم بتنفيذ 
الأعمال وحتقيق الأهداف حيث تبا�شر الأمانة العامة للمجل�س الخت�شا�شات 
الفنية واملالية والإدارية التي ت�شاعد املجل�س على ممار�شة مهامه املنوطة به، 
وي�ش���رف على الأمان���ة العامة اأمن عام يتوىل توجيه العمل وتن�شيقه ويكون 

م�شوؤوًل اأمام رئي�س املجل�س عن �شوؤون املجل�س املالية والإدراية.
كم���ا يح�شر الأمن الع���ام اأو من ينوب عنه جل�شات املجل�س واجتماعات 
الهيئ���ة العام���ة، وي�ش���رف عل���ى حتري���ر املحا�ش���ر، ويبل���غ مواعي���د اجلل�ش���ات 

وجدول الأعمال لالأع�شاء.
وتقوم الأمانة العامة ومب�شاندة من عدة اإدارات بتقدمي امل�شاعةد الفنية 
والإدراي���ة الت���ي يحتاجه���ا املجل����س وهيئته العام���ة وجلان���ه املتخ�ش�شة مثل 
اإع���داد الدرا�شات والبحوث وجمع املعلومات الت���ي تتعلق باملو�شوعات املحالة 
الت���ي متك���ن املجل����س واأع�شاءها من اتخاذ ق���رارات مبنية عل���ى اأ�ش�س �شليمة 
اإ�شافة اإىل الأعمال املتعلقة ب�شوؤون تنظيم اجلل�شات والجتماعات من اإعداد 
م�ش���روع ج���دول اأعم���ال اجلل�ش���ات وحتري���ر حما�شره���ا، ومعاون���ة اللجان يف 
اإع���داد تقاريرها والتح�شري لجتماعاتها اإىل جان���ب متابعة قرارات املجل�س 
وتوثيقه���ا. كم���ا يوجد مبقر املجل����س مكتبة متخ�ش�شة حتت���وي على الكثري 

من الكتب واملراجع والدوريات املختلفة بالإ�شافة اإىل اللوائح والأنظمة.

معايل الأمن العام ملجل�س ال�شورى
الدكتور/ حممد بن عبداهلل اآل عمرو
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اإلدارات المساندة

اإن جمل����س ال�ش���ورى يف ممار�شت���ه لأعماله، من خالل نظامه، ولوائحه الداخلي���ة وقواعد عمله وجلانه يتفق مع 
املجال�س الأخرى يف دول العامل، كما اأن هيكله التنظيمي ل يختلف عن اأي جمل�س برملاين، فجميع املجال�س مت�شابهة 

يف اأهدافها وعملها.
ومن اأهم الإدارات امل�شاندة لأعمال املجل�س:

1- الأمانة العامة امل�شاعدة ل�شوؤون اجلل�شات.
2- الأمانة العامة امل�شاعدة ل�شوؤون اللجان.
3- الأمانة العامة لل�شوؤون املالية والإدارية.

4- الإدارة العامة لالإعالم والتوا�شل املجتمعي.
5- الإدارة العامة للم�شت�شارين.

6- الإدارة العامة للعالقات واملرا�شيم.
7- الإدارة العامة ل�شوؤون العالقات الربملانية.

8- الإدارة العامة ل�شوؤون الأع�شاء.
9- اإدارة التخطيط والتطوير.

10- مركز اأبحاث ال�شورى.
11- الإدارة العامة لتقنية املعلومات.
12- الإدارة العامة للق�شم الن�شائي.
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االستقاللية

كف���ل نظ���ام املجل����س ا�شتقاللي���ة جمل����س ال�شورى يف اإتخ���اذ قراراته، كم���ا منح���ه ال�شتقاللية يف النواح���ي املالية 
والرقابية.

فق���د من���ح ع�شو املجل�س احلرية يف اإبداء الراأي ب�شاأن ما يطرح من مو�شوعات للت�شويت داخل اجلل�شات العامة، 
وظه���ر ه���ذا الأمر يف العدي���د من القرارات التي �شدرت عن املجل�س بدون اأغلبية كبرية مما يدل على اأن هناك اأع�شاء 
لهم وجهات نظر يخالفون بها هذه القرارات كما اأن هناك قرارات مل تتجاوز الأغلبية، فاملجل�س ياأخذ براأي الأكرثية 

ول ي�شرتك اأن تكون قراراته بالإجماع.
وح�شبما اأ�شار اإليه نظام املجل�س فاإن ملجل�س ال�شورى ميزانية خا�شة تعتمد من امللك كما اأن املجل�س غري خا�شع 
لرقاب���ة اأي���ة جهة اأخ���رى، حيث يوجد �شمن ت�شكيالت املجل�س الإدارية اإدارة للرقاب���ة ال�شابقة لل�شرف، وتتوىل الهيئة 

العامة للمجل�س الرقابة الالحقة لل�شرف.
اإىل جان���ب ذل���ك ي�شتق���ل املجل�س يف و�شع جدول اأعم���ال جل�شاته وو�شع برنامج واآليات عمل���ه على ح�شب ما يراه 

مالئماً حلاجاته وحمققاً لغاياته.
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مدة الدورة

مدة دورة جمل�س ال�شورى اأربع �شنوات هجرية، تبداأ من التاريخ املحدد يف الأمر امللكي ال�شادر بتكوين جمل�س 
ال�شورى وحتديد مدته ابتداًء من تاريخ هذا الأمر، ويتم تكوين املجل�س اجلديد قبل انتهاء مدة �شلفه ب�شهرين على 
الأقل، ويف حالة انتهاء املدة قبل تكوين املجل�س اجلديد ي�شتمر املجل�س ال�شابق يف اأداء عمله  حتى يتم تكوين املجل�س 
اجلديد، ويراعى عند تكوين املجل�س اجلديد اختيار اأع�شاء جدد ل يقل عددهم عن ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س، كما 

بينت املادة الثالثة ع�شرة من نظام املجل�س.
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عالقة المجلس بالمواطنين

يف اإط���ار �شع���ي املجل����س اإىل تر�شيخ مب���داأ ال�شورى يف اململكة ان�شجام���اً مع توجيها قيادته���ا الر�شيدة، حر�س على 
التوا�شل مع املواطنن واإطالعهم على �شري عمله، حيث يتيح املجل�س للمواطنن زيارة مقره وح�شور جل�شاته العامة 
وال�شتم���اع اإىل نقا����س الأع�شاء حول املو�شوعات التي تطرح داخل اجلل�شة، وقد جهزت قاعات املجل�س ب�شرفات خا�شة 

للمواطنن والزائرين متكنهم من متابعة مداولت اجلل�شات.
كم���ا يتلق���ى املجل�س اآراء املواطنن واأفكارهم عرب قناة اأن�شاأها عل���ى موقعه الر�شمي على الأنرتنت، وتقوم الإدارة 
املخت�شة بالعرائ�س التي تعمل  كحلقة و�شل بن املجل�س واملواطنن با�شتقبال العرائ�س وت�شنيفها ومن ثم اإحالتها 
اإىل جل���ان املجل����س املتخ�ش�ش���ة ح�ش���ب اخت�شا�شها، لتق���وم اللج���ان بدرا�شة تلك العرائ����س واتخاذ الق���رارات الالزمة 

ب�شاأنها يف �شوء نظام املجل�س ولوائحه.
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اأ�شه����م جمل�����س ال�ش����ورى اإ�شهام����اً فاع����اًل يف فك����رة 
تاأ�شي�س احتاد جمل�س الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون 
الإ�شالم����ي، كم����ا اأن اثن����ن من اأع�شاء املجل�����س اأع�شاء يف 

جمل�س الحتاد واأحدهم ع�شو يف جلنته التنفيذية.
واملجل����س ع�ش���و يف الحت���اد الربمل���ان العرب���ي وير�شل 
املجل����س وف���وداً م���ن اأع�شائ���ه حل�ش���ور اجتماعات���ه ويف عام 
1424ه� - 2003م انظم املجل�س اإىل الحتاد الربملاين الدويل 
حي���ث ج���رى  الت�شوي���ت عل���ى قب���ول اململك���ة ع�ش���واً يف هذا 
الحتاد باأغلبية كافة الأع�شاء واملجل�س ع�شو يف الحتادات 

واملجال�س الربملانية والإقليمية والدولية التالية:
1- ع�ش���و موؤ�ش����س يف احتاد جمال�س ال���دول الأع�شاء يف 

منظمة التعاون الإ�شالمي.
2- ع�شو يف الحتاد الربملاين العربي.
3- ع�شو يف الحتاد الربملاين الدويل.

4- ع�شو موؤ�ش�س يف الحتاد الربملاين الآ�شيوي.
5- ع�ش���و يف منت���دى برملاني���ي اإفريقي���ا وال���دول العربية 

لل�شكان والتنمية.
6- ع�ش���و موؤ�ش����س يف احتاد الربملاني���ن الدويل للخدمة 

الجتماعية.
7- ع�شو جميعة الأمناء العامن للربملانات العربية.
8- ع�شو احتاد الربملانين الدويل لتقنية املعلومات.

9- ع�ش���و رابط���ة جمال�س ال�شي���وخ وال�ش���ورى واملجال�س 
املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي.

10- ع�شو جمعية الأمناء العامن للربملانت الدولية.
11- ع�شو يف الربملان العربي.

12- ع�شو يف جمموعة الع�شرين الدولية.
وي�شارك املجل����س يف هذه الجتماعات ب�شفة دائمة 
�ش���واء عل���ى م�شت���وى الروؤ�ش���اء اأو وف���ود م���ن اأع�شائ���ه اأو 

الأمناء العامن.

المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات البرلمانية اإلقليمية والدولية
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العالقات مع المجالس األخرى

م���ن اأه���م الثواب���ت يف عم���ل املجل����س توثي���ق العالق���ات م���ع املجال����س والربملان���ات يف ال���دول العربي���ة والإ�شالمية 
وال�شديق���ة انطالق���اً من �شيا�ش���ة اململكة العربية ال�شعودية يف تر�شيخ العالقات مع ال���دول العربية والإ�شالمية ب�شكل 

خا�س والدول ال�شديقة ب�شكل عام وزيادة قنوات الت�شال باأجهزتها وموؤ�ش�شاتها وامل�شوؤولن فيها.
حي���ث يرتب���ط جمل����س ال�ش���ورى بعالقات وثيقة م���ع اأغلب املجال����س الت�شريعي���ة والربملانية يف الع���امل عرب عنها 

بالزيارات املتبادلة والجتماعات امل�شرتكة وت�شكيل جلان لل�شداقة الربملانية بينهما.
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مق���ر جمل����س ال�ش���ورى، ه���و مدين���ة الريا����س، ويج���وز 
اجتماع املجل�س يف جهة اأخرى داخل اململكة اإذا راأى امللك ذلك، 

كما ن�شت على ذلك املادة الثانية ع�شرة من نظام املجل�س.
وق���د �شي���د مق���ر املجل����س يف اجل���زء ال�شم���ايل الغربي 
الإجمالي���ة  م�شاحته���ا  اأر����س  عل���ى  الريا����س  مدين���ة  م���ن 
الت���ي  اأح���دث الت�شامي���م املعماري���ة  )138.000م���رت) وف���ق 
جمع���ت ب���ن الأ�شال���ة والط���راز الإ�شالم���ي ليك���ون معلم���اً 

ح�شارياً من معامل العا�شمة ال�شعودية.
وي�شتمل مبنى املجل�س على:

1- م�شاحة املباين 65.385 مرت مربع.
2- عدد املداخل 7 مداخل.

3- خمارج الطوارئ 8 خمارج.
4- م�شاحة احلدائق 45.000 مرت مربع.

5- القاعة الكربى وت�شم: 456 مقعداً، 152 مقعداً يف الدور 
الثاين للجمهور.

6- قاعة اجلل�شات الأ�شبوعية وت�شم:
152 مقع���داً لالأع�شاء 50 مقعداً لل�شيوف 10 مقاعد يف 

املن�شة الرئي�شية.
7- �شالة الجتماعات اخلا�شة وت�شم:

90 مقعد اأع�شاء، 6 مقاعد من�شة الرئا�شة.
8- �شالة ال�شحافة وت�شم: 82 مقعداً.

9- قاعات �شغرية يف املبنى وعددها )46) قاعة �شعتها ما 
بن 14 مقعداً اإىل 30 مقعداً.

10- املكات���ب وت�ش���م: ال���دور الأر�ش���ي 186 مكتباً، الدول 
الأول 155 مكتباً، الدور الثاين 177 مكتباً.

11- عدد 22 غرفة تخدمي.
12- عدد 35 غرفة خمزن.

13- عدد 57 دورة مياه عامة

مقر المجلس




