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�إ�س���امي،  مب���د�أ  �ل�س���ورى 
ي�س���تمد م�س���روعيته م���ن �لق���ر�آن 
�لكرمي، و�ل�س���نة �لنبوية �ل�سريفة، 
وه���ى منه���اج مرتب���ط بال�س���ريعة 
�لإ�سامية، كما هى قاعدة عميقة 
�جلذور، و��س���عة �لنطاق يف نفو�س 
�لأفر�د، ويف كيان �ملجتمع �مل�سلم.

باأنه���ا:  �ل�س���ورى  وتع���رف 
تبادل �لآر�ء، ووجهات �لنظر يف ق�س���ية من �لق�س���ايا، �أو مو�س���وع من �ملو�س���وعات، و�ختبارها من �أ�سحاب �لر�أي 
و�خلربة، و�س���وًل �إىل �ل�س���و�ب، و�أف�س���ل �لآر�ء، من �أجل حتقيق �أح�س���ن �لنتائج، فهى �آر�ء تتولد من خا�سة فكر 

وجتربة، وجهد وبحث، ودر��سة، وعلم وخربة، وذلك فى �إطار يتم�سى مع �ل�سريعة ول يخالف �لكتاب و�ل�سنة.
و�ل�س���ورى، �س���ورة من �سور �مل�س���اركة يف �حلكم، ت�س���تمد جذورها من �أ�س���ول �لدين وجذوره، وهي من �أهم 

�ملبادئ �ل�سرعية �لتي يقوم عليها �لنظام �ل�سيا�سي يف �لإ�سام.

امللك�عبد�العزيز�بن�عبد�الرمحن�آل�سعود�-يرمحه�اهلل-�

مقدمة
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امللك�سعود�بن�عبد�العزيز��آل�سعود�-يرمحه�اهلل-�

و�ل�سورى يف �لإ�سام لي�ست خا�سة بنظام �حلكم ولكنها تطرق كل �مليادين و�مل�ستويات ول�سيما �لجتماعية 
منها، وهي �سمة من �سمات �مل�سلمني.

ولل�س���ورى �أهمي���ة كربي يف �أي تنظي���م كان، �أو �أي جماعة م���ن �جلماعات، وعليها ترتكز �لدولة �مل�س���لمة 
�لتي تن�س���د لرعاياها �لأمن و�ل�س���تقر�ر، وهكذ� جند �ل�س���ورى من �ملفاهيم �لتي ر�س���خت جذورها يف �ملجتمع 

�لإ�سامي، و�أ�سبحت متيز نظام �حلكم يف �لإ�سام.
�إن �ملتتبع لتاريخ �حلكم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية منذ تاأ�سي�سها يجد �أنه قام على منهج �ل�سورى، �لذى 
��ستمر دون �نقطاع منذ عهد �ملوؤ�س�س �مللك عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �آل �سعود -يرحمه �هلل- حتى عهد خادم 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود وتعد جتربة �ل�سورى يف �ململكة جتربة ثرية يف مر�حل 
تطورها، ويف ممار�ستها وما �سهدته من نقات تطويرية عرب تاريخها لتتو�كب مع م�ستجد�ت �لع�سر و�ملتغري�ت 
�لد�خلية و�خلارجية، حيث مرت �ل�سورى مبر�حل عدة منذ دخول �مللك عبد�لعزيز �آل �سعود -رحمه �هلل- مكة 
�ملكرمة عام 1343 ه� �إبان توحيد �ململكة، حيث دعا �آنذ�ك �إىل �ل�سورى، وجعلها ركيزة �أ�سا�سية يف حكمه، تثبيتًا 

لأمر �مل�ساورة وفق �لأ�س�س �ل�سرعية، وهي �أ�سا�س لدولة �إ�سامية، د�ستورها �لكتاب و�ل�سنة.



6

المرحلة األولى :
املجل�س الأهلي لعام 1343 هـ / 1924 م

ج���اء تاأ�س���ي�س �أول جمل�س منتخ���ب يف 1343/5/24 ه� �ملو�ف���ق 1924/12/20م �أطلق علي���ه �ملجل�س �لأهلي 
�ل�س���وري، وي�س���م يف ع�سويته )12( ع�س���وً�، وملا كان بناء �لدوىل مل يكتمل بعد، فقد �أوكل �إىل هذ� �ملجل�س تنظيم 

مو�د �أ�سا�سية لإد�رة �لباد، ومل يكن هناك نظام يحدد عمل �ملجل�س، و��ستمر هذ� �ملجل�س حو�يل �ستة �أ�سهر.

المرحلة الثانية :
املجل�س الأهلي ال�شوري لعام 1343 هـ / 1925 م

رغبة يف تو�س���يع د�ئرة �مل�س���اركة، فقد مت حل �ملجل�س �ل�س���ابق و�سدرت �لإر�دة �ل�س���لطانية يف 1344/1/8 ه� 
�ملو�فق 1925/7/28م، بت�سكيل جمل�س منتخب ميثل جميع حار�ت مكة �ملكرمة وعددها )12( حارة، على �أن يكون 
يف ع�سويته �ثنان من �لعلماء، وو�حد من �لتجار، من �أعيان �لبلد. جاء هذ� �ملجل�س �أكرث تنظيمًا من �سابقه، وذلك 

بوجود نائب للرئي�س، و�أمني لل�سر، و�فتتح �ملجل�س  يف يوم �لثاثاء 1344/1/13ه� �ملو�فق 1925/8/2م.
ثم جاءت تعليمات ت�سكيل هذ� �ملجل�س يف �ست مو�د، حددت �سروط �لع�سوية، و�آخر موعد لاقرت�ع، ومن لهم 

حق �لقرت�ع، وهي تعد �لنو�ة لنظام جمل�س �ل�سورى �لذى تاأ�س�س فيما بعد.

امللك�فيصل�بن�عبد�العزيز�آل�سعود�-يرمحه�اهلل-�
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المرحلة الثالثة :
جمل�س ال�شورى لعام 1345 هـ / 1926م

يف 1345/2/21ه� �ملو�فق 1926/8/29م �س���درت مو�فقة �مللك عبد�لعزيز على �لتعليمات �لأ�سا�سية لنظام 
�حلك���م، ومن �س���من تلك �لتعليمات �لق�س���م �لر�بع �خلا����س باملجال�س، ومنه ما يتعلق مبجل�س �ل�س���ورى حيث متت 
ت�سميته مبجل�س �ل�سورى بدًل من �ل�سم �ل�سابق �ملجل�س �لأهلي، وت�سكيلة �أع�سائه �لذين بلغ عددهم )12( ع�سوً�، 

وحتديد �نعقاد جل�ساته، ومن لهم حق ح�سور �جلل�سات، ومدة �لع�سوية �سنة و�حدة.

المرحلة الرابعة :
جمل�س ال�شورى لعام 1346 هـ / 1927 م

بع���د يومني من ح���ل �ملجل�س �ل�س���ابق، �أي يف 1346/1/9 ه� �ملو�فق 1927/7/8م، �س���در �أم���ر ملكي بتعديل 
�لق�س���م �لر�بع من �لتعليمات �لأ�سا�س���ية، وهو �خلا�س مبجل�س �ل�س���ورى، بحيث يعمل �ملجل�س وفقًا للنظام �جلديد 
�ملعدل، حيث �سدر يف خم�س ع�سرة مادة، وقد تكون �ملجل�س لهذ� �لعام من ثمانية �أع�ساء ملدة �سنتني، ووفقًا للنظام 
فاإن ت�س���كيل �لأع�س���اء يتم بانتخاب �حلكومة، �أربعة بعد ��ست�سارة �أهل �لف�سل و�خلربة، و�أربعة تختارهم �حلكومة 
مبعرفته���ا، يك���ون �ثنان منهم من �أه���ل جند. على �أن ينعقد �ملجل�س مرتني يف �لأ�س���بوع، وميكن �أن يجتمع �أكرث من 

ذلك بناء على دعوة من رئي�سه كلما دعت �حلاجة.

امللك�خالد�بن�عبد�العزيز��آل�سعود�-يرمحه�اهلل-�
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وبه���ذ� يع���د ه���ذ� �لع���ام تاريخ 
�ل�س���وري  �لفعل���ي ملجل����س  �لتاأ�س���ي�س 
وق���د  عبد�لعزي���ز،  �ملل���ك  عه���د  يف 
دورت���ه  عبد�لعزي���ز  �ملل���ك  �فتت���ح 
�ملو�ف���ق  1346/1/14ه����  يف  �لأوىل 
1927/7/13م، وعقدت �أوىل جل�ساته 
يف ي���وم �لأحد 1346/1/18ه� �ملو�فق 

1927/7/17م.

المرحلة الخامسة:
جمل�س ال�شورى لعام 1347 هـ 1928م

�قت�ست �مل�سلحة �إجر�ء بع�س �لتعديات يف نظامه، حيث �سدر يف هذ� �لعام نظام �آخر معدل يف �أربع ع�سرة 
مادة، وكانت �لتعديات �لتي مت �إدخالها يف هذ� �لنظام، وهي :

مت زي���ادة �لعدد �لذي يتاألف منه �أع�س���اء �ملجل����س، وبلغ �لعدد ذلك �لعام )12( ع�س���وً�، بعد �أن كان حمددً� 
بثمانية �أع�س���اء، كما �أ�س���ارت �ملادة �لثانية �إىل تعيني نائب د�ئم للمجل�س من قبل �مللك، و�أن ينتخب نائب ثان من 

قبل �ملجل�س.
وحددت �ملادة �لثامنة �نعقاد جل�سات �ملجل�س يوميًا بعد �أن كانت مر�ت �نعقاده �ثنتني يف �لأ�سبوع.

وقد �س���در لحقًا -بعد �إدخال بع�س �لتعديات- نظام معدل للمجل�س حتت ��س���م: "�لنظام �لد�خلي ملجل�س 
�ل�سورى"، يف �أربع وع�سرين مادة.
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��س���تمر جمل�س �ل�س���ورى بنظامه �ملذكور دون تعديل، وظل ميار�س قدرً� و��س���عًا من �ل�س���احيات �إىل �أن 
تاأ�س����س جمل�س �ل���وزر�ء عام 1373 ه� / 1953م، حيث جرى توزيع �لكثري من �س���احيات جمل�س �ل�س���ورى بني 
جمل�س �لوزر�ء، و�لأجهزة �حلكومية �جلديدة، و�ملطورة وفق �أنظمتها، ولكن جمل�س �ل�سورى ظل يو��سل جل�ساته 

وي�ستعر�س ما يحال �إليه وفق نظامه، و�إن مل يكن بامل�ستوى �لذى كان عليه من قبل.

المرحلة السادسة :
��ستمر جمل�س �ل�سورى يعقد جل�ساته وفق نظامه �ل�سادر عام 1347 ه� / 1928م حتى عام 1400ه�/1980م 
ويف ع���ام 1412ه�/1992م، �س���در �لنظام �جلديد �حلايل ملجل�س �ل�س���ورى، �لذى ميثل نقل���ة تطويرية للمجل�س 

تتو�كب مع �مل�ستجد�ت، وتطلعات �لقيادة و�ملو�طنني.
حي���ث ج���اء �لنظام �جلدي���د يف )30( م���ادة، و�لائجة �لد�خلية ملجل�س �ل�س���ورى يف )34( مادة، ت�س���مل 
�خت�سا�س���ات �لهيئة �لعامة، ورئي�س �ملجل�س، ونائبه، و�لأمني �لعام، و�جلل�سات، و�للجان، و�لت�سويت، و�إ�سد�ر 

�لقر�ر�ت.
كما �سدرت لئحة �أخرى تو�سح 
حق���وق �أع�س���اء �ملجل����س وو�جباتهم، 
�ملالي���ة  �ل�س���وؤون  تنظي���م  وقو�ع���د 
و�لوظيفية للمجل�س، وقو�عد �لتحقيق 
و�ملحاكمة لع�سو �ملجل�س و�إجر�ء�تها، 

وهى �أمور مل ترد يف �لنظام �لقدمي.
وجمل�س �ل�س���ورى ل يختلف عن 
�لربملان يف �لعامل �حلديث يف نظامه، 

ولئحته �لد�خلية، وقو�عده �لتنظيمية، وهو من منظور نيابي ميار�س �ساحيات ت�سريعية ورقابية.
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إعادة تكوين جملس الشوري
�إن �ل�س���ورى يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية يف �س���ورتها �جلديدة جهاز لإ�س���ر�ك �ملو�طن ب�س���كل مبا�سر يف �إد�رة 
قق تعددية �ل���ر�أي، و�حلرية يف  �سيا�س���ات وطن���ه، و�لتخطيط لها، ومتابعة �أد�ء موؤ�س�س���اتها. ففي جمل�س �ل�س���ورى حتحُ
�لطرح، و�لتقدم �لبناء، و�لرتباط باملو�سوعات �ملطروحة �ملت�سلة بالأمة، و�ملجتمع، وذلك من خال ممار�سته ملهامه 

وو�جبات���ه بكل �س���ر�حة يف �لط���رح، وقوة يف 
�لعر�س، ومو�س���عية يف �لنقا�س، و��ستهد�ف 

�مل�سلحة �لعليا للوطن و�ملو�طن.
وما من �سك يف �أن �سدور نظام جمل�س 
�ل�سورى يف �س���ورته �جلديدة )�ل�سادرة يف 
عام 1412ه�/ 1992م(، ميثل نقلة تطويرية 
تتو�كب مع �مل�س���تجد�ت وتطلع���ات �لقيادة، 
و�ملو�ط���ن، مع ��س���تمر�ر �ل�س���عي �إىل مزيد 
من �لتطوير و�لتحديث ح�س���ب متطلبات كل 

مرحلة ومتغري�ت �لوقائع.

امللك�فهد�بن�عبد�العزيز�آل�سعود�-يرمحه�اهلل-�
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وهن���اك جه���ود ب���ارزة بحُذلت يف و�س���ع 
قو�عد عمل �ملجل�س و�للجان، تنظم �لتفا�سيل 
�لإجر�ئية و�لتنظيمية كافة، مبا يكفل معاجلة 
�ملو�س���وعات �ملطروحة ب�س���مولية، ومبا ينظم 

ن�ساطات �لدولة، ومطالب �ملجتمع.
وهكذ�، وم���ن خال ��س���تعر��س �لنظام 
�لأ�سا�س���ي للحكم، فاإن نظام جمل�س �ل�س���ورى 
ي�س���تمد �إط���اره �ل�س���رعي وقوت���ه م���ن �لكتاب 

و�ل�سنة، و�إطاره �لنظامي من �لنظام �لأ�سا�س للحكم �ل�سادر يف عام 1412 ه� / 1992م .
حيث ن�س���ت �ملادة �لثامنة من �لنظام �لأ�سا�س���ي للحكم على: »يقوم �حلكم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية على 

�أ�سا�س �لعدل و�ل�سورى و�مل�ساو�ة وفق �ل�سريعة �لإ�سامية«.
كما ن�س���ت �ملادة �لثامنة و�ل�ستون من �لنظام نف�سه على: »ين�ساأ جمل�س لل�سورى ويبني نظامه وطريقة تكوينه 

وكيفية ممار�سته لخت�سا�ساته و�ختيار �أع�سائه ...«.
�أو�س���حت هات���ان �ملادت���ان �أهمية �ل�س���ورى يف �إد�رة ه���ذه �لباد، وتركت���ا طريقة تكوين �ملجل�س وممار�س���ته 

لخت�سا�ساته لنظامه.

امللك�عبد�اهلل�بن�عبد�العزيز��آل�سعود�-يرمحه�اهلل-�
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�أما �ل�س���لطات �لأ�سا�س���ية يف �لدولة كما وردت يف �ملادة �لر�بعة و�لأربعني من �لنظام �لأ�س���ا�س للحكم، فاإنها 
تتكون من �ل�س���لطة �لق�س���ائية، و�ل�سلطة �لتنفيذية، و�ل�س���لطة �لتنظيمية ) �لت�سريعية ( وجمل�س �ل�سورى منوطة به 
مهمة �ل�سلطة �لتنظيمية وي�ساركه يف هذه �ل�سلطة جمل�س �لوزر�ء، وذلك وفق ما ن�ست عليه �ملادة �ل�سابعة و�ل�ستون 
من �لنظام �لأ�س���ا�س للحكم، كما �أعطت �ملادة �لثامنة و�ل�س���تون �مللك حق حل جمل�س �ل�س���ورى و�إعادة تكوينه، وهو 

حق متعارف على ممار�سته من قبل روؤ�ساء �لدول وفق د�ستور كل دولة.
وق���د �س���در نظام جمل�س �ل�س���ورى يف ثاث���ني مادة ح���ددت مهام���ه، وطريقة تكوين���ه، �أما كيفية ممار�س���ته 

تركه���ا  فق���د  لخت�سا�س���اته 
�لنظام لائحة �لد�خلية وهو ما 
تعرفت عليه �ملجال�س �لربملانية، 
وتتكون �لائحة �لد�خلية ملجل�س 
�ل�سورى من �أربع وثاثني مادة.

يف  �ل�س���ورى  �إن  وحي���ث 
�مل�س���در،  رباني���ة  �لإ�س���ام 
و�ل�س���ريعة �لإ�س���امية مل حتدد 

امللك�سلمان��بن�عبد�العزيز�آل�سعود�-حفظه�اهلل-�
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و�س���يلة معينة لتحقيقها، فاإن �ملادة �لأوىل من نظام جمل�س �ل�س���ورى توؤكد على �لأخذ بامل�س���اورة و�أهميتها وفق 
ن�ساأ جمل�س �ل�سورى  �لكتاب �لكرمي، و�قتد�ًء بر�س���ول �هلل �س���لي �هلل عليه و�سلم يف م�ساورة �أ�س���حابه، على �أن يحُ

وميار�س �ملهام �ملنوطة به مع و�جب �حلفاظ على رو�بط �لأخوة و�لتعاون.
و�لغاية هي حتقيق �ل�س���ورى دون �للتز�م باأمنوذج معني، كما �أن �ملحُطبق يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية، هو 

�أحد �لنماذج �ملختلفة �ملطبقة يف �لعامل �لإ�سامي.
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رؤساء جمالس الشورى ونوابهم 1346 - 1437 هـ
1- �ملجل�س �ل�سورى �لأهلي لعام 1343 ه� عبد �لقادر �ل�سيبي، رئي�سًا .

2- �ملجل�س �ل�سورى �لأهلي لعام 1344 ه� حممد �ملرزوقي، رئي�سًا ، عبد �لقادر �ل�سيبي، نائب �لرئي�س.
3- �ملجل����س �ل�س���وري �لأهل���ي لعام 1345 ه� �لأمري في�س���ل بن عبد �لعزيز، رئي�س���ًا، ��س���تمر ه���ذ� �ملجل�س حتى 

1346/1/7ه�.
4- جمال�س �ل�سورى لعام ) 1346 ه� - 1400 ه� ( :

�أ- عام 1346 ه� �ملو�فق 1927م، �لأمري في�سل بن عبد �لعزيز، رئي�سًا للمجل�س.
ب- عام 1347 ه� �ملو�فق 1928م - 1929م، عبد �هلل �لف�سل �لنائب �لأول، و�سالح �سطا، �لنائب �لثاين.

ت- عام 1351ه� �ملو�فق من 1932م - 1933م، عبد �هلل �لف�سل �لنائب �لأول، و�ل�سريف �سرف ر�سا، �لنائب �لثاين.
ث- عام 1353 ه� �ملو�فق من 1934م - 1935م، عبد �هلل �لف�سل، �لنائب �لأول، وعبد �هلل �ل�سيبي، �لنائب �لثاين.
ج- عام 1355 ه� �ملو�فق 1936م - 1937م ، عبد �هلل �لف�سل، �لنائب �لأول، و�سالح �سطا، �لنائب �لثاين.

ح- عام 1369 ه� �ملو�فق من 1949م - 1950م، �سالح �سطا �لنائب �لأول، وعبد�هلل �ل�سيبي، �لنائب �لثاين.
خ- عام 1370 ه� �ملو�فق 1950م - 1951م، عبد �هلل �ل�سيبي، وزيرً� مفو�سًا، نائبًا ثانيًا.

د- عام 1371 ه� �ملو�فق 1951م - 1952م، �ل�سريف �سرف ر�سا، �لنائب �لأول، و�أحمد �لغز�وي، �لنائب �لثاين. 
ذ- عام 1373 ه� �ملو�فق 1953م - 1954م، �أحمد �لغز�وي، �لنائب �لثاين.

ر- عام 1374ه� �ملو�فق من 1954م - 1955م، �أحمد �لغز�وي، وزيرً� مفو�سًا، نائبًا للرئي�س.
ز- عام 1384 ه� �ملو�فق من 1964م - 1965م، توىل �مللك في�سل مقاليد �حلكم، و��ستمرت رئا�سته للمجل�س، 

مع �إ�سناده مهمة �إد�رة �سوؤون �ملجل�س وتروؤ�س جل�ساته �إىل نو�به.
ع- عام 1400 ه� - 1401 ه� �ملو�فق 1980م - 1981م، �سادق عبد �هلل دحان، نائبًا للرئي�س.

5-  جمل�س �ل�س���ورى �حلديث �لدورة �لأوىل و�لثانية، معايل �ل�س���يخ/ حممد بن �إبر�هيم بن جبري رئي�سًا، معايل 
�لدكتور/ عبد �هلل بن عمر ن�سيف، نائبًا للرئي�س.
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6- ��س���تمرت رئا�سة معايل �ل�س���يخ/ حممد بن �إبر�هيم بن جبري ملجل�س �ل�س���ورى يف دورته �لثالثة، ومت تعيني 
معايل �ل�سيد/ بكري بن �سالح بن �سطا نائبًا للرئي�س، وذلك بتاريخ 1422/3/3ه�.

7- تويف �ل�س����يخ حممد بن جبري بتاريخ 1422/11/10ه� �ملو�فق 2002/1/24م، ومت تعيني معايل �ل�س����يخ 
�لدكتور/ �س����الح بن عبد �هلل بن حميد رئي�س����ًا بتاريخ 1422/11/24 ه� مع ��س����تمر�ر معايل �ل�س����يد/ 

بكري بن �سالح �سطا نائبًا للرئي�س.
8- تعيني معايل �لدكتور/ �سالح بن �سعود �لعلي، وكيًا لرئي�س �ملجل�س يف 1424/10/2ه� ثم م�ساعدً� لرئي�س 

�ملجل�س يف 1426/3/3ه� حتى 1428/3/6ه�.
9- تعيني معايل �ملهند�س/ حممود بن عبد �هلل طيبة، نائبًا لرئي�س جمل�س �ل�س���ورى يف �لدورة �لر�بعة بتاريخ 

1426/3/3ه� وكانت وفاته -يرحمه �هلل - يف 1429/7/13ه�.
10- تعيني معايل �لدكتور/ عبد �لرحمن بن عبد �هلل �لرب�ك، م�ساعدً� لرئي�س �ملجل�س �عتبارً� من 1428/4/29ه�.
11- تعيني معايل �لدكتور/ بندر بن حممد حمزة حجار، نائبًا لرئي�س �ملجل�س �عتبارً� من 1429/10/25ه�.

12- �سدر �أمر ملكي يف 1430/3/3ه� بتعيني معايل �ل�سيخ �لدكتور/ عبد �هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�سيخ 
رئي�سًا للمجل�س.

13- تعيني معايل �لدكتور/ حممد بن �أمني �جلفري نائبًا لرئي�س �ملجل�س �عتبارً� من 1433/1/18 ه�.
14- تعيني معايل �لدكتور/ فهاد بن معتاد �حلمد م�س���اعدً� لرئي�س �ملجل�س �عتبارً� من 1433/1/18 ه� حتى 

1436/2/16ه� .
15- ��ستمرت رئا�سة معايل �ل�سيخ �لدكتور/ عبد �هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�سيخ رئي�سًا للمجل�س يف دورته 

�ل�ساد�سة �لتي بد�أت يف 1434/3/3ه�.
16- تعيني معايل �لدكتور/ يحيى بن عبد �هلل �ل�سمعان م�ساعدً� لرئي�س �ملجل�س �عتبارً� من 1436/4/9 ه�.
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رؤساء جمالس الشورى ونوابهم 1346 - 1437 هـ

عبد اهلل الف�شل
- $ -

�شالح �شطا
- $ -

امللك في�شل بن عبدالعزيز اآل �شعود
 - $ -

عبد اهلل ال�شيبي                                                       
 - $ -               

اأحمد الغزاوي
 - $ -                 

�شادق دحالن
 - $ -                 

حممد بن جبري
- $ -
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م. حممود طيبة
 - $ -                 

د. عبد الرحمن الرباك

د. عبد اهلل ن�شيف 

د. �شالح اآل علي

د. حممد بن اأمني اجلفري

د. �شالح بن حميد

د. بندر حجار

د. يحيى بن عبداهلل ال�شمعان

بكري �شط�ا

د. عبد اهلل اآل ال�شيخ

د. فهاد بن معتاد احلمد
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األمناء العامون 1414 هـ - 1437 هـ

1- مع���ايل �لدكت���ور/ حم���ود ب���ن عب���د �لعزيز �لب���در، �لأمني �لع���ام للمجل����س، �عتب���ارً� م���ن 1414/12/26ه� - 

1426/3/2ه�.
2- مع���ايل �لدكتور/ �س���الح ب���ن عبد �هلل �ملالك، �لأمني �لع���ام للمجل�س، �عتبارً� م���ن 1426/3/3ه� حتى وفاته - 

رحمه �هلل- يف 1429/5/22 ه�.
3- معايل �لدكتور/ حممد بن عبد �هلل �لغامدي، �لأمني �لعام للمجل�س، �عتبارً� من 1429/6/18 ه�.
4- معايل �لدكتور/ حممد بن عبد �هلل �آل عمرو، �لأمني �لعام للمجل�س، �عتبارً� من 1433/6/25 ه�.

د. �شالح املالكد. حمود البدر
 - $ -  

د. حممد بن عبد اهلل اآل عمرود. حممد الغامدي
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