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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم اأ/91
التاريخ 1412/8/27 هـ

بعون اهلل تعاىل
نحن فهد بن عبد العزيز اآل �صعود

 ملك اململكة العربية ال�صعودية
عمـــاًل بقـــول اهلل تعاىل: ژ ڤ  ڦ  ڦژ وقوله تعـــاىل : ژ ں  ں  ڻ ژ  

واقتداء بر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف م�صاورة اأ�صحابه . وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.
وبعد الطالع على نظام جمل�س ال�صورى ال�صادر بالأمر امللكي يف عام 1347 هـ.

اأمرنا بنا هو اآت :
اأواًل : اإ�صدار نظام جمل�س ال�صورى بال�صيغة املرفقة بهذا .

ثانيًا : يحل هذا النظام حمل نظام جمل�س ال�صـــورى ال�صـــادر يف عام 1347 هـ، ويتم ترتيب 
اأو�صاع هذا املجل�س باأمر ملكي.

ثالثًا : ي�صتمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات املعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى 
تعدل مبا يتفق معه.

رابعًا : يتم العمل بهذا النظام يف مدة اأق�صاها �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره.
خام�ضًا : ين�صر هذا النظام يف اجلريدة الر�صمية.

التوقيع 
فهد بن عبد العزيز



نظام مجلس الشورى
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املادة االأوىل :

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ژپ   تعاىل  اهلل  بقول  عماًل 
ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ    ڱ   ژڳ    : �صبحانه  وقوله  چژ  ڃ   ڃ  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ واقتداء بر�صول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- يف م�صاورة اأ�صحابه وحث الأمة على 

الت�صاور.
ُين�صاأ جمل�س ال�صورى وميار�س املهام املنوطة به، وفقًا لهذا النظام والنظام الأ�صا�صي 
للحكم، ملتزمًا بكتاب اهلل و�صنة ر�صوله-ملسو هيلع هللا ىلص-، حمافظًا على روابط الأخوة والتعاون على 

الرب والتقوى.

املادة الثانية :

يقوم جمل�س ال�صورى على العت�صام بحبل اهلل، واللتزام مب�صادر الت�صريع الإ�صالمي، 
وكيان  اجلماعة  وحدة  على  واحلفاظ  العام،  ال�صالح  خدمة  على  املجل�س  اأع�صاء  ويحر�س 

الدولة، وم�صالح الأمة.

املادة الثالثة : 

يتكون جمل�س ال�صورى من رئي�س ومائة وخم�صني ع�صوًا ، يختارهم امللك من اأهل العلم 
واخلربة والخت�صا�س، على األ يقل متثيل املراأة فيه عن )20%( من عدد الأع�صاء، وحتدد 

حقوق الأع�صاء وواجباتهم، وجميع �صوؤونهم باأمر ملكي)1(.

)1( عدلت املادة بالأمر امللكي ذي الرقم اأ/44 والتاريخ 1434/2/29هـ، حيث كان الن�س ال�صابق، »يتكون جمل�س ال�صورى 
من رئي�س ومائة وخم�صـــني ع�صـــوًا، يختارهم امللك من اأهل العلم واخلربة والخت�صـــا�س، وحتدد حقوق الأع�صـــاء ، 

وواجباتهم، وكافة �صوؤوؤنهم باأمر ملكي«. 
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املادة الرابعة :

ي�صرتط يف ع�صو جمل�س ال�صورى ما يلي :
اأ- اأن يكون �صعودي اجلن�صية بالأ�صل واملن�صاأ.

ب- اأن يكون من امل�صهود لهم بال�صالح والكفاية.
ج- األ يقل عمره عن ثالثني �صنة .

املادة اخلام�ضة :

لع�صـــو جمل�س ال�صـــورى اأن يقدم طلب اإعفائه من ع�صـــوية املجل�س اإىل رئي�س املجل�س، 
وعلى الرئي�س اأن يعر�س ذلك على امللك.

املادة ال�ضاد�ضة :

اإذا اأخل ع�صـــو جمل�س ال�صورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه وحماكمته وفق قواعد 
واإجراءات ت�صدر باأمر ملكي.

املادة ال�ضابعة :

اإذا خـــال حمـــل اأحد اأع�صـــاء جمل�س ال�صـــورى لأي �صـــبب، يختار امللك مـــن يحل حمله، 
وي�صدر بذلك اأمر ملكي.

املادة الثامنة :

ل يجوز لع�صو جمل�س ال�صورى اأن ي�صتغل هذه الع�صوية مل�صلحته.

املادة التا�ضعة :

ل يجوز اجلمع بني ع�صوية جمل�س ال�صورى واأي وظيفة حكومية ، اأو اإدارة اأي �صركة، اإل 
اإذا راأى امللك اأن هناك حاجة اإىل ذلك.
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املادة العا�ضرة :

ُيعني رئي�س جمل�س ال�صـــورى، ونائبه، وم�صاعده، والأمني العام للمجل�س، وُيعفون باأوامر 
ملكية، وحتدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة �صوؤونهم باأمر ملكي.)2(

املادة احلادية ع�ضرة: 

يوؤدي رئي�س جمل�س ال�صورى ، واأع�صاء املجل�س، والأمني العام، قبل اأن يبا�صروا اأعمالهم 
يف املجل�س، اأمام امللك، الق�صم التايل:

)اأق�صـــم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�صـــًا لديني، ثم ملليكي، وبالدي، واأل اأبوح ب�صـــر من 
اأ�صـــرار الدولة، واأن اأحافظ على م�صـــاحلها، واأنظمتها، واأن اأوؤدي اأعمايل بال�صـــدق والأمانة 

والإخال�س والعدل(.

املادة الثانية ع�ضرة :

مقر جمل�س ال�صـــورى، هو مدينة الريا�س، ويجوز اجتمـــاع املجل�س يف جهة اأخرى داخل 
اململكة اإذا راأى امللك ذلك.

املادة الثالثة ع�ضرة:

مـــدة جمل�س ال�صـــورى، اأربع �صـــنوات هجرية، تبداأ مـــن التاريخ املحـــدد يف الأمر امللكي 
ال�صـــادر بتكوينـــه، ويتم تكويـــن املجل�س اجلديد قبل انتهاء مدة �صـــلفه ب�صـــهرين على الأقل، 
ويف حالة انتهاء املدة قبل تكوين املجل�س اجلديد ي�صـــتمر املجل�س ال�صـــابق يف اأداء عمله حتى 
يتـــم تكوين املجل�س اجلديد، وُيراعى عند تكوين املجل�س اجلديد اختيار اأع�صـــاء جدد ل يقل 

عددهم عن ن�صف عدد اأع�صاء املجل�س)3(.

»يعني  ال�صابق،  الن�س  كان  والتاريخ 1428/12/14هـ حيث  اأ/181  الرقم  ذي  امللكي  بالأمر  املادة  )2( عدلت 
رئي�س جمل�س ال�صورى، ونائبه والأمني العام للمجل�س، وُيعفون باأوامر ملكية.....«.

)3( �صدر الأمر امللكي ذو الرقم اأ/16 والتاريخ 1414/3/3هـ بتكوين جمل�س ال�صورى وحتديد مدته ابتداء من 
تاريخ هذا الأمر.
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املادة الرابعة ع�ضرة :

يلقي امللك اأو من ينيبه، يف جمل�س ال�صـــورى، كل �صـــنة خطابًا ملكيًا ، يت�صـــمن �صيا�صـــة 
الدولة الداخلية واخلارجية.

املادة اخلام�ضة ع�ضرة :

يبـــدي جمل�س ال�صـــورى الراأي يف ال�صيا�صـــات العامـــة للدولة التي حتال اإليـــه من رئي�س 
جمل�س الوزراء، وله على وجه اخل�صو�س ما يلي:

اأ- مناق�صة اخلطة العامة للتنمية القت�صادية والجتماعية، واإبداء الراأي نحوها.
ب- درا�صة الأنظمة واللوائح، واملعاهدات، والتفاقيات الدولية، والمتيازات، واقرتاح ما يراه ب�صاأنها.

ج- تف�صري الأنظمة.
د - مناق�صـــة التقارير ال�صـــنوية التى تقدمها الوزارات، والأجهزة احلكومية الأخرى، واقرتاح 

ما يراه حيالها.
املادة ال�ضاد�ضة ع�ضرة :

ل يكون اجتماع جمل�س ال�صورى نظاميًا اإل اإذا ح�صر الجتماع ثلثا اأع�صائه على الأقل، مبن 
فيهم الرئي�س اأو من ينوب عنه، ول تكون القرارات نظامية اإل اإذا وافقت عليها اأغلبية املجل�س.

املادة ال�ضابعة ع�ضرة :

ترفع قرارات جمل�س ال�صورى اإىل امللك ، ويقرر ما يحال منها اإىل جمل�س الوزراء.
- اإذا اتفقت وجهات نظر جمل�صي الوزراء وال�صورى ت�صدر القرارات بعد موافقة امللك عليها.
اإذا تباينت وجهات نظر املجل�صني يعاد املو�صوع اإىل جمل�س ال�صورى ليبدي ما   -

يراه ب�صاأنه ويرفعه اإىل امللك لتخاذ ما يراه )4(.

»ترفع  ال�صابق  الن�س  كان  حيث  والتاريخ 1424/10/2هـ،   198 اأ/  الرقم  ذي  امللكي  بالأمر  املادة  عدلت   )4(
اتفقت  فاإن  فيها،  للنظر  الوزراء  اإىل جمل�س  ويحيلها  الوزراء،  رئي�س جمل�س  اإىل  ال�صورى  قرارات جمل�س 

وجهات نظر املجل�صني �صدرت بعد موافقة امللك عليها، واإن تباينت وجهات النظر فللملك اإقرار ما يراه«.
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املادة الثامنة ع�ضرة :

ت�صـــدر الأنظمـــة، واملعاهـــدات، والتفاقيـــات الدوليـــة، والمتيازات، وُتعـــدل، مبوجب 
مرا�صيم ملكية بعد درا�صتها من جمل�س ال�صورى.

املادة التا�ضعة ع�ضرة :

ن جمل�ـــس ال�صـــورى مـــن بـــني اأع�صـــائه اللجـــان املتخ�ص�صـــة الالزمـــة ملمار�صـــته  ُيكـــوِّ
اخت�صا�صاته، وله اأن يوؤلف جلانًا خا�صة من اأع�صائه لبحث اأي م�صاألة مدرجة بجدول اأعماله.

املادة الع�ضرون :

للجان جمل�س ال�صـــورى اأن ت�صتعني مبن تراه من غري اأع�صاء املجل�س، بعد موافقة رئي�س 
املجل�س.

املادة احلادية والع�ضرون :

ن، من رئي�س املجل�س، ونائبه، وم�صاعده، وروؤ�صاء  يكون ملجل�س ال�صـــورى هيئة عامة، تكوَّ
جلان املجل�س املتخ�ص�صة)5(.

املادة الثانية والع�ضرون :

على رئي�س جمل�س ال�صـــورى اأن يرفع لرئي�س جمل�س الوزراء بطلب ح�صـــور اأي م�صـــوؤول 
حكومي جل�صـــات جمل�س ال�صـــورى، اإذا كان املجل�س يناق�ـــس اأمورًا تتعلق باخت�صا�صـــاته، وله 

احلق يف النقا�س دون اأن يكون له حق الت�صويت.

)5( عدلت املادة بالأمر امللكي ذى الرقم اأ/181 وتاريخ 1428/12/14هـ، حيث كان الن�س ال�صابق »يكون ملجل�س 
ال�صورى هيئة عامة تكون من رئي�س املجل�س، ونائبه، وروؤ�صاء جلان املجل�س املتخ�ص�صة«.
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املادة الثالثة والع�ضرون :

ملجل�س ال�صـــورى اقرتاح م�صروع نظام جديد، اأو اقرتاح تعديل نظام نافذ، ودرا�صة ذلك  
يف املجل�س، وعلى رئي�س جمل�س ال�صورى رفع ما يقرره املجل�س للملك)6(.

املادة الرابعة والع�ضرون :

على رئي�س جمل�س ال�صـــورى اأن يرفع لرئي�س جمل�س الوزراء طلب تزويد املجل�س مبا  لدى 
الأجهزة احلكومية من وثائق وبيانات يرى املجل�س اأنها �صرورية لت�صهيل �صري اأعماله.

املادة اخلام�ضة والع�ضرون :

يرفع رئي�س جمل�س ال�صورى تقريرًا �صنويًا اإىل امللك عما قام به املجل�س من اأعمال، وفقًا 
ملا تبينه الالئحة الداخلية للمجل�س.

املادة ال�ضاد�ضة والع�ضرون :

ت�صري اأنظمة اخلدمة املدنية على موظفي اأجهزة املجل�س مامل تق�ِس الالئحة الداخلية 
بغري ذلك.

املادة ال�ضابعة والع�ضرون :

يكون ملجل�س ال�صـــورى ميزانية خا�صـــة تعتمد من امللك، ويتم ال�صرف منها وفق قواعد 
ت�صدر باأمر ملكي.

املادة الثامنة والع�ضرون :

يتم تنظيم ال�صوؤون املالية مبجل�س ال�صورى، والرقابة املالية، واحل�صاب اخلتامي، 
وفق قواعد خا�صة ت�صدر باأمر ملكي.

)6( عدلت املادة بالأمر امللكي ذى الرقم اأ/198 والتاريخ 1424/10/2هـ، حيث كان الن�س ال�صابق: " لكل ع�صرة 
اأع�صاء يف جمل�س ال�صورى، حق اقرتاح م�صروع نظام جديد، اأو تعديل نظام نافذ، وعر�صه على رئي�س جمل�س 

ال�صورى، وعلى رئي�س املجل�س رفع القرتاح اإىل امللك".
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املادة التا�ضعة والع�ضرون :

تنظم الالئحة الداخلية ملجل�س ال�صـــورى، اخت�صا�صـــات رئي�س جمل�س ال�صورى، ونائبه، 
وم�صـــاعده، والأمني العـــام للمجل�س، واأجهزة املجل�س، وكيفية اإدارة جل�صـــاته، و�صـــري اأعماله 
واأعمال جلانه، واأ�صـــلوب الت�صـــويت، كما تنظم قواعد املناق�صة، واأ�صول الرد، وغري ذلك من 
الأمور التي من �صـــاأنها توفري ال�صبط والن�صباط داخل املجل�س، بحيث ميار�س اخت�صا�صاته 

ملا فيه خري اململكة و�صالح �صعبها، وت�صدر هذه الالئحة باأمر ملكي)7(.

املادة الثالثون :

ل يجري تعديل هذا النظام اإل بالطريقة التي مت بها اإ�صداره.

»تنظم  ال�صابق  الن�س  كان  والتاريخ 1428/12/14هـ حيث  اأ/181  الرقم  ذى  امللكي  بالأمر  املادة  )7( عدلت 
للمجل�س  العام  والأمني  ونائبه،  ال�صورى،  جمل�س  رئي�س  اخت�صا�صات  ال�صورى،  ملجل�س  الداخلية  الالئحة 

واأجهزة املجل�س....«.



الئحتا وقواعد
جمل�س ال�شورى

�ضدرت باالأمر امللكي رقم )اأ/15(
 وتاريخ 1414/3/3 هـ 

ون�ضرت يف جريدة اأم القرى 
يف عددها رقم )3468( وتاريخ 1414/3/10هـ
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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم اأ/15
التاريخ 1414/3/3 هـ

بعون اهلل تعايل
نحن فهد بن عبد العزيز اآل �ضعود

 ملك اململكة العربية ال�صعودية
بعـــد الطـــالع علـــى نظام جمل�ـــس ال�صـــورى ال�صـــادر بالأمـــر امللكـــي رقـــم اأ/91 وتاريخ 

1412/8/27هـ.
اأمرنا مبا هو اآت :

اأواًل : اإ�صدار ما يلي :
1- الالئحة الداخلية ملجل�س ال�صورى بال�صيغة املرفقة بهذا.

2- لئحة حقوق اأع�صاء جمل�س ال�صورى وواجباتهم بال�صيغة املرفقة بهذا.
3- قواعد تنظيم ال�صوؤون املالية والوظيفية ملجل�س ال�صورى بال�صيغة املرفقة بهذا.

4- قواعد التحقيق واملحاكمة لع�صو جمل�س ال�صورى واإجراءاتها بال�صيغة املرفقة بهذا.
ثانيــًا :تن�صـــر هاتان الالئحتان والقواعد يف اجلريدة الر�صـــمية وُيعمل بهـــا من تاريخ اأمرنا 

هذا.
التوقيع 

فهد بن عبد العزيز
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اأواًل : الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى
الباب األول :

اخت�ضا�ضات رئي�س املجل�س ونائبه وم�ضاعده واالأمني العام)8(

املادة االأوىل :

ي�صـــرف رئي�س املجل�س على جميع اأعمال املجل�س، وميثله يف عالقاته باجلهات والهيئات 
الأخرى ويتكلم با�صمه.

املادة الثانية :

يراأ�س رئي�س املجل�س جل�صـــات املجل�س، واجتماعات الهيئة العامة كما يراأ�س اجتماعات 
اللجان التي يح�صرها.

املادة الثالثة : 

يفتتح رئي�س املجل�س اجلل�صـــات، ويعلن انتهاءها، ويدير املناق�صات خاللها، وي�صرتك يف 
هذه املناق�صات، وياأذن بالكالم، ويحدد مو�صوع البحث، ويوجه نظر املتكلم اإىل التزام حدود 
املو�صوع والوقت، وينهي املناق�صة، ويطرح املو�صوعات للت�صويت، وله اأن يتخذ ما يراه مالئمًا 

وكافيًا حلفظ النظام يف اأثناء اجلل�صات.

املادة الرابعة :

لرئي�ـــس املجل�س دعوة املجل�س، اأو الهيئـــة العامة، اأو اأية جلنة من اللجان، اإىل عقد 
جل�صة طارئة لبحث مو�صوع معني.

)8(عدل العنوان بالأمر امللكي ذي الرقم اأ/181 والتاريخ 14 /12/ 1428هـ ، حيث كان الن�س ال�صابق: "اخت�صا�صات 
رئي�س املجل�س ونائبه والأمني العام".
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املادة اخلام�ضة :

يقـــوم نائـــب رئي�س جمل�س ال�صـــورى مبعاونـــة رئي�س املجل�ـــس يف حالة ح�صـــوره، ويتوىل 
�صالحياته يف حالة غيابه.

املادة ال�ضاد�ضة :

يتـــويل نائب الرئي�س رئا�صـــة جل�صـــات املجل�ـــس واجتماعـــات الهيئة العامـــة عند غياب 
الرئي�ـــس، ويف حالـــة غيابهما يتويل رئا�صـــة املجل�س واجتماعات الهيئة العامة م�صـــاعد رئي�س 

املجل�س. ويكون لهما يف اإدارة هذه اجلل�صات الخت�صا�صات املقررة لرئي�س املجل�س)9(.

املادة ال�ضابعة :

يح�صر الأمني العام اأو من ينوب عنه جل�صات املجل�س واجتماعات الهيئة العامة، وي�صرف 
علي حترير املحا�صـــر، ويبلغ مواعيد اجلل�صـــات وجدول الأعمال لالأع�صاء. بالإ�صافة اإىل اأي 
اأعمال حتال اإليه من املجل�س، اأو من الهيئة العامة، اأو من رئي�س املجل�س. ويكون م�صوؤوًل اأمام 

رئي�س املجل�س عن �صوؤون املجل�س املالية والإدارية.

)9( عدلـــت املـــادة بالأمـــر امللكي ذي الرقـــم اأ/181 والتاريخ 1428/12/14هــــ. حيث كان الن�س ال�صـــابق، »يتويل نائب 
الرئي�س رئا�صة جل�صات املجل�س واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئي�س، ويف حالة غيابهما يتويل رئا�صة املجل�س 

من يختاره امللك. ويكون لهما يف اإدارة هذه اجلل�صات الخت�صا�صات املقررة لرئي�س املجل�س«.
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الباب الثاين :
الهيئة العامة للمجل�س

املادة الثامنة :

تتكون الهيئة العامة للمجل�س من رئي�س املجل�س ونائبه وم�صـــاعده وروؤ�صاء جلان املجل�س 
املتخ�ص�صة)10(.

املادة التا�ضعة :

ل يكون اجتماع الهيئة العامة نظاميًا اإل اإذا ح�صره ثلثا اأع�صائها على الأقل، وت�صدر قراراتها 
مبوافقة اأغلبية الأع�صاء احلا�صرين، وعند الت�صاوي يرجح اجلانب الذى �صوت معه رئي�س الجتماع.

املادة العا�ضرة :

يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة حم�صر يدون فيه تاريخ الجتماع ومكانه 
واأ�صـــماء احلا�صـــرين والغائبني، وملخ�س املناق�صـــات، ون�صو�س التو�صـــيات، ويوقع املح�صر 

رئي�س الجتماع والأع�صاء احلا�صرون.
املادة احلادية ع�ضرة: 

تخت�س الهيئة العامة مبا يلي:
اأ- و�صع اخلطة العامة للمجل�س وجلانه، مبا ميكنه من اإجناز اأعماله وحتقيق اأهدافه.

ب- و�صع جدول اأعمال جل�صات املجل�س.
ج- الف�صـــل فيما يحيله اإليها رئي�س املجل�س اأو املجل�س من اعرتا�صات على م�صمون حما�صر 
اجلل�صـــات، اأو على نتائج القرتاع وفرز الأ�صـــوات، اأو غري ذلك من العرتا�صات التي قد 

تثار يف اأثناء جل�صات املجل�س، ويكون قرارها يف ذلك نهائيًا.
د - اإ�صـــدار القواعد الالزمة لتنظيم اأعمال املجل�ـــس واأعمال جلانه وذلك مبا ل يتعار�س مع 

نظام املجل�س ولوائحه.

)10( عدلـــت املـــادة بالأمر امللكي ذي الرقم اأ/181 والتاريـــخ 1428/12/14هـ حيث كان الن�س ال�صـــابق: »تتكون الهيئة 
العامة للمجل�س من رئي�س املجل�س ونائبه وروؤ�صاء جلان املجل�س املتخ�ص�صة«.
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الباب الثالث :

اجلل�ضـــات
املادة الثانية ع�ضرة :

يعقد جمل�س ال�صـــورى جل�صـــة عادية كل اأ�صـــبوعني على الأقل، ويحدد يوم اجلل�صـــة 
وموعدها بقرار من رئي�س املجل�س، ولرئي�س املجل�س تقدمي اجلل�صـــة اأو تاأجيلها اإذا دعت 

احلاجة اإىل ذلك.

املادة الثالثة ع�ضرة:

يـــوزع جـــدول الأعمـــال على الأع�صـــاء قبل انعقـــاد اجلل�صـــة، مرفقًا به ما يت�صـــل 
باملو�صوعات املدرجة ببنوده من تقارير، وغري ذلك مما ترى الهيئة العامة اإرفاقه به.

املادة الرابعة ع�ضرة :

يجب على  ع�صو جمل�س ال�صورى درا�صة جدول الأعمال يف مقر املجل�س، ول يجوز له 
يف كل الأحوال اأن ي�صطحب معه خارج املجل�س اأية اأوراق اأو اأنظمة اأو وثائق تتعلق بعمله.

املادة اخلام�ضة ع�ضرة :

علـــى الع�صـــو الذى يرغب الـــكالم يف اأثناء اجلل�صـــة اأن يطلب ذلـــك كتابة، وتدون 
طلبات الكالم بح�صب ترتيب تقدميها.

املادة ال�ضاد�ضة ع�ضرة :
يـــاأذن الرئي�ـــس بالـــكالم لطالبيه مراعيًا يف ذلـــك ترتيب طلباتهم، وما ت�صـــتدعيه 

امل�صلحة يف املناق�صة.
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املادة ال�ضابعة ع�ضرة :
ل يجوز للع�صو اأن يتكلم يف املو�صوع الواحد اأكرث من خم�س دقائق اإل باإذن الرئي�س، 
ول يجوز التوجه بالكالم اإل للرئي�س اأو املجل�س، ول يجوز لغري الرئي�س مقاطعة املتكلم)11(.

املادة الثامنة ع�ضرة :

للمجل�س اأن يقرر تاأجيل بحث املو�صوع اأو اإعادة درا�صته، وللرئي�س اأن يوقف اجلل�صة 
موؤقتًا ملدة ل تتجاوز ال�صاعة.

املادة التا�ضعة ع�ضرة :

يحرر لكل جل�صة حم�صر ُيدون فيه مكان اجلل�صة، وتاريخها، ووقت افتتاحها، وا�صم 
رئي�صها، وعدد الأع�صاء احلا�صرين واأ�صماء الغائبني و�صبب الغياب اإن وجد، وملخ�س ملا 
دار من مناق�صـــات  وعدد اأ�صوات املوافقني وغري املوافقني، ونتيجة الت�صويت، ون�صو�س 
القرارات، وما يت�صـــل بتاأجيل اجلل�صـــة اأو وقفها، وموعد اإنهائهـــا، واأية اأمور اأخرى يرى 

رئي�س املجل�س تدوينها فيه.

املادة الع�ضرون :

يوقـــع رئي�ـــس املجل�ـــس والأمني العام اأو مـــن ينوب عنه على املح�صـــر بعد تالوته يف 
املجل�س ويكون لأي ع�صو احلق يف الطالع عليه.

)11( هذا هو الن�س بعد تعديله بالأمر امللكي ذي الرقم )اأ/181( والتاريخ 14 ذي احلجة 1428هـ .
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الباب الرابع :
اللـجــــان

املادة احلادية والع�ضرون :

يكـــوَّن جمل�س ال�صـــورى من بني اأع�صـــائه، يف بدايـــة مدته اللجان املتخ�ص�صـــة الالزمة 
ملمار�صة اخت�صا�صاته.

املادة الثانية والع�ضرون :

تتكون كل جلنة من اللجان املتخ�ص�صـــة من عدد من الأع�صـــاء يحدده املجل�س على األ 
يقل عن خم�صـــة اأع�صـــاء، ويختار املجل�س هوؤلء الأع�صـــاء، وي�صـــمي من بينهم رئي�س اللجنة 

ونائبه، ويوؤخذ يف العتبار حاجة اللجان، واخت�صا�س الع�صو، وم�صاركة املراأة يف اللجان.
ن من بني اأع�صـــائه جلانًا خا�صـــة لدرا�صـــة مو�صـــوع معني، ويجوز لكل  وللمجل�س اأن يكوَّ

جلنة اأن تكون من بني اأع�صائها جلنة فرعية اأو اأكرث لدرا�صة مو�صوع معني)12(.

املادة الثالثة والع�ضرون :

للمجل�س اأن يعيد تكوين جلانه املتخ�ص�صة، واأن يكوَّن جلانًا اأخرى. 

املادة الرابعة والع�ضرون :

يقوم رئي�س اللجنة باإدارة اأعمالها، ويتحدث با�صـــمها اأمام املجل�س، ويحل نائب الرئي�س 
حمله عند غيابه، وعند غياب الرئي�س ونائبه يراأ�س اللجنة اأكرب اأع�صائها �صنًا.

)12( عدلت املادة بالأمر امللكي ذي الرقم اأ/44 والتاريخ 1434/2/29هـ، حيث كان الن�س ال�صابق: »تتكون كل جلنة من 
اللجان املتخ�ص�صـــة من عدد من الأع�صـــاء يحدده املجل�س على اأن ل يقل عن خم�صـــة اأع�صاء، ويختاراملجل�س هوؤلء 

الأع�صاء. وي�صمي من بينهم رئي�س اللجنة ونائبه، ويراعي يف ذلك اخت�صا�س الع�صو، وحاجة اللجان.
وله اأن يكون من بني اأع�صـــائه جلانًا خا�صـــة لدرا�صة م�صـــوع معني، ويجوز لكل جلنة اأن تكون من بني اأع�صائها جلنة 

فرعية اأو اأكرث لدرا�صة مو�صوع معني.
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املادة اخلام�ضة والع�ضرون :
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�صها، اأو من املجل�س اأو من رئي�س املجل�س.

املادة ال�ضاد�ضة والع�ضرون :
اجتماعات اللجان غري علنية ول يكون انعقادها نظاميًا اإل بح�صـــور ثلثي اأع�صائها على 
الأقل، وت�صـــع كل جلنة جدول اأعمالها بناء على اقرتاح رئي�صـــها، وت�صـــدر تو�صياتها باأغلبية 

احلا�صرين، وعند الت�صاوي ُيرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س الجتماع.

املادة ال�ضابعة والع�ضرون :
تقـــوم اللجـــان بدرا�صـــة ما يحال اإليها مـــن املجل�س، اأو مـــن رئي�س املجل�ـــس، وعند ارتباط 
املو�صـــوع باأكرث من جلنة يحدد رئي�س املجل�ـــس اأولها بنظره، اأو يحيله اإىل جلنة تكون من جميع 
اأع�صاء اللجان ذات العالقة، وجتتمع هذه اللجنة برئا�صة رئي�س املجل�س اأو نائبه اأو م�صاعده)13(.

املادة الثامنة والع�ضرون :
يجـــوز لكل ع�صـــو من اأع�صـــاء املجل�ـــس اأن يبدي راأيه يف اأي مو�صـــوع حمـــال اإىل اإحدى 

اللجان، ولو مل يكن ع�صوًا فيها، على اأن يقدم راأيه كتابة لرئي�س املجل�س.

املادة التا�ضعة والع�ضرون :
يحـــرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان حم�صـــر يدون فيه تاريـــخ الجتماع، ومكانه، 
واأ�صـــماء احلا�صـــرين والغائبني، وملخ�س املناق�صـــات، ون�صو�س التو�صـــيات. ويوقع املح�صر 

رئي�س الجتماع والأع�صاء احلا�صرون.

املادة الثالثون :
عند انتهاء اللجنة من درا�صة مو�صوع معني، حترر بذلك تقريرًا يت�صمن اأ�صا�س املو�صوع املحال 
اإليها وراأيها فيه، ويت�صمن اأي�صًا تو�صيتها، والأ�صباب التي بنيت عليها التو�صية، وراأي الأقلية اإن وجد.

)13( عدلـــت املـــادة بالأمر امللكي الكـــرمي ذي الرقم اأ/181 والتاريخ 1428/12/14هـ، حيث كان الن�س ال�صـــابق: »تقوم 
اللجان بدرا�صة ما يحال اإليها من املجل�س ...وجتتمع هذه اللجنة برئا�صة رئي�س املجل�س اأو نائبه«.
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الباب الخامس :

الت�ضويت واإ�ضدار القرارات

املادة احلادية والثالثون :

ت�صـــدر قرارات املجل�س بالأغلبية املن�صـــو�س عليها يف املادة ال�صاد�صة ع�صرة من نظام 
جمل�س ال�صورى، واإذا مل تتحقق هذه الأغلبية ُيعاد طرح املو�صوع للت�صويت يف اجلل�صة التالية.
فاإذا مل تتحقق الأغلبية الالزمة يف هذه اجلل�صـــة رفع املو�صوع اإىل امللك مرفقًا به ما مت 

ب�صاأنه من درا�صة ومبينًا فيه نتيجة الت�صويت عليه يف اجلل�صتني.

املادة الثانية والثالثون :

ل جتـــوز املناق�صـــة اأو اإبداء راأي جديد اأثناء الت�صـــويت، ويف جميع الأحـــوال يكون اإدلء 
الرئي�س ب�صوته بعد ت�صويت الأع�صاء.
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الباب السادس :

اأحكام عامة

املادة الثالثة والثالثون :

يرفـــع رئي�ـــس جمل�س ال�صـــورى التقرير ال�صـــنوي املن�صـــو�س عليـــه يف املادة اخلام�صـــة 
والع�صـــرين مـــن نظام املجل�ـــس قبل انتهاء الأ�صـــهر الثالثـــة التالية لنتهاء ال�صـــنة، ويجب اأن 
يت�صمن هذا التقرير ما مت اإجنازه يف هذه ال�صنة من درا�صات واأعمال، وما �صدر اأثناءها من 

قرارات، واملراحل التى و�صلت اإليها درا�صة املوا�صيع املعرو�صة لدى املجل�س.

املادة الرابعة والثالثون :

يتـــم تنظيم ال�صـــوؤون املاليـــة والوظيفيـــة للمجل�س وفقًا لالئحـــة تنظيم ال�صـــوؤون املالية 
والوظيفية.

وي�صـــدر رئي�س جمل�س ال�صورى القواعد الالزمة لتنظيم اأعمال املجل�س الإدارية واملالية 
مبا يف ذلك الهيكل التنظيمي، ومهام اإدارات املجل�س املختلفة، وذلك مبا ل يتعار�س مع نظام 

جمل�س ال�صورى ولوائحه.
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ثانيًا : الئحة حقوق اأع�شاء جمل�س ال�شورى وواجباتهم

املادة االأوىل :

تثبت �صفة الع�صوية لع�صو جمل�س ال�صورى اعتبارًا من بداية مدة املجل�س والتي حتدد يف 
اأمر تكوينه وفقًا للمادة الثالثة ع�صرة من نظام املجل�س، وتبداأ مدة الع�صو البديل من التاريخ 
املحدد يف الأمر امللكي ال�صـــادر بت�صـــميته، وتنتهي بنهاية مدة املجل�س، ويف حالة انتهاء املدة 
قبل تكوين املجل�س اجلديد ت�صتمر �صفة الع�صوية حتى يتم تكوين املجل�س اجلديد، وذلك كله 

مامل ت�صقط �صفة الع�صوية عن الع�صو.

املادة الثانية

يح�صـــل ع�صو جمل�س ال�صورى خالل مدة الع�صـــوية على مكافاأة �صهرية قدرها ع�صرون 
األـــف ريال ويعامل خالل هذه املدة فيما يت�صـــل بالبدلت، واملكافاآت، والتعوي�صـــات، واملزايا 
والإجازات، معاملة �صاغلي املرتبة اخلام�صة ع�صرة، ول يوؤثر ذلك على ما قد ي�صتحقه الع�صو 

من مرتب تقاعدي)14(.

)14( �صدر الأمر امللكي ذو الرقم اأ/73 والتاريخ 1418/3/5هـ املت�صمن ال�صتثناء من املادة الثانية من الالئحة الداخلية 
باأن ي�صـــرف لع�صـــو جمل�س ال�صورى بعد اختياره مبا�صرة مبلغًا مقطوعًا مقداره ) 300.000 ( ثالثمائة  األف ريال، 
بحيث يكون �صـــاماًل لقيمة ال�صـــيارة التي توؤمن للع�صـــو وما تتطلبه من قيادة و�صـــيانة وحمروقات وذلك خالل فرتة 
الع�صـــوية املحددة باأربع �صـــنوات، كما �صـــدر الأمر امللكي ذو الرقم 227/1 والتاريخ 1426/7/16هـ بزيادة مكافاأة 
اأع�صاء جمل�س ال�صورى بن�صبة ) 15% ( لت�صبح ) 23000 ( ثالثة وع�صرين األف ريال، ثم �صدر الأمر ال�صامي الكرمي 
ذو الرقم 4097/م.ب والتاريخ 1432/6/25هـ، واملت�صـــمن اعتماد زيادة مكافاأة اأع�صـــاء جمل�س ال�صـــورى لت�صـــبح 

)26450( �صتة وع�صرون األف واأربعمائة وخم�صني رياًل.
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املادة الثالثة :

يحتفظ لع�صـــو املجل�س املتفـــرغ الذي كان قبل تعيينه يف املجل�س ي�صـــغل وظيفة عامة يف 
الدولة باملرتبة التي ي�صـــغلها، وحتت�صـــب فرتة الع�صـــوية يف اخلدمة لأغرا�س العالوة الدورية 
والرتقية والتقاعد، وعلى الع�صـــو اأن يوؤدي خالل فرتة الع�صـــوية احل�صـــميات التقاعدية على 

راتب وظيفته الأ�صلية.
ول يجـــوز اجلمـــع بني املكافـــاأة واملزايا املقـــررة لأع�صـــاء املجل�س وبني مرتـــب الوظيفة 

ومزاياها.
واإذا كان مرتـــب الوظيفـــة يزيد على املكافاأة املقررة للع�صـــوية في�صـــرف له الفرق من 
املجل�س، واإذا كان للوظيفة التي ي�صـــغلها مزايا تزيد على املزايا املقررة للع�صـــوية في�صتمر يف 

احل�صول عليها.

املادة الرابعة :

ا�صـــتثناء من املادة الثانية من هذه الالئحة، يتمتع ع�صـــو املجل�س باإجازة عادية �صـــنوية 
قدرها خم�صـــة واأربعون يومًا، ويحدد رئي�س املجل�س وقت متتع الع�صـــو بهذه الإجازة، وُيراعى 
عنـــد منـــح الإجازات اأو اإذن الغياب اأن ل يوؤثر ذلك على الن�صـــاب النظامي لنعقاد جل�صـــات 

املجل�س)15(.

)15( �صـــدر الأمـــر امللكي ذو الرقـــم اأ/97 والتاريخ 1418/3/17 هـ ون�صـــه: »تكون املدة من اليوم الأول من برج الأ�صـــد 
وحتى نهاية اليوم الرابع ع�صر من برج ال�صنبلة - وقدرها خم�صة واأربعون يومًا - اإجازة عادية �صنوية لأع�صاء جمل�س 

ال�صورى.
واإذا طـــراأ اأثنـــاء هذه الإجازة ما ي�صـــتوجب اتخاذ اإجراء يف اأمر عاجل يدخل يف اخت�صـــا�س املجل�س، فيتخذ جمل�س 
الـــوزراء ما يجب ب�صـــاأنه وفقـــًا لنظامه، على اأن يحال ذلك اإىل جمل�س ال�صـــورى لإبداء الراأي فيـــه بعد انتهاء اإجازة 

اأع�صائه«.
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املادة اخلام�ضة :

يجب على ع�صو املجل�س اللتزام التام باحلياد واملو�صوعية يف كل ما ميار�صه من اأعمال 
داخل املجل�س، وعليه اأن ميتنع عن اإثارة اأي مو�صـــوع اأمام املجل�س يتعلق مب�صـــلحة خا�صة، اأو 

يتعار�س مع م�صلحة عامة.

املادة ال�ضاد�ضة :

يجب على ع�صو املجل�س النتظام يف ح�صور جل�صات املجل�س وجلانه، وعلى الع�صو الذي 
يطراأ ما ي�صتوجب غيابه عن اإحدى جل�صات املجل�س اأو جلانه اأن يخطر رئي�س املجل�س اأو رئي�س 
اللجنة كتابة بذلك، ول يجوز للع�صو الن�صراف نهائيًا من جل�صة املجل�س اأو جل�صة اللجان قبل 

ختامها اإل باإذن من رئي�س املجل�س اأو رئي�س اللجنة ح�صب الأحوال.
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ثالثًا : قواعد تنظيم ال�شوؤون املالية والوظيفية ملجل�س ال�شورى

املادة االأوىل :

تكون ال�صنة املالية ملجل�س ال�صورى هي ال�صنة املالية للدولة.

املادة الثانية :

يعد رئي�س جمل�س ال�صـــورى م�صـــروع ميزانية املجل�س ال�صـــنوية ويرفعـــه للملك للنظر يف 
اعتماده.

املادة الثالثة :

يودع مبلغ امليزانية بعد اعتمادها يف موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، ويتم ال�صرف منه 
بتوقيع رئي�س املجل�س اأو نائبه.

املادة الرابعة :

اإذا مل تِف املبالغ املدرجة يف امليزانية ملقابلة م�صـــروفات املجل�س، اأو اإذا طراأ م�صروف 
مل يكـــن منظورًا عند و�صـــعها، يعد رئي�ـــس املجل�س بيانًا باملبلغ الإ�صـــايف املطلوب ويرفعه اإىل 

امللك للنظر يف اعتماده.

املادة اخلام�ضة :

حتدد م�صـــميات ومراتـــب وظائف املجل�س يف ميزانيته، ويتم حتوير م�صـــميات الوظائف 
وتخفي�س مراتبها خالل ال�صنة املالية بقرار من رئي�س املجل�س.
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املادة ال�ضاد�ضة :

يتم �صـــغل وظائف املرتبتني الرابعة ع�صـــرة واخلام�صة ع�صـــرة مبوافقة امللك، ويتم �صغل 
وظائف املجل�س الأخرى وفقًا لنظام اخلدمة املدنية ولوائحه مع ال�صتثناء من اأحكام امل�صابقة.

املادة ال�ضابعة :

ت�صع الهيئة العامة للمجل�س قواعد معاملة من ُي�صتعان بهم من غري اأع�صاء املجل�س من 
موظفي الدولة وغريهم وما ُي�صرف لهم من مكافاآت، وت�صدر هذه القواعد بقرار من رئي�س 

املجل�س.

املادة الثامنة :

جمل�س ال�صـــورى غري خا�صـــع لرقابة اأية جهة اأخرى، ويكون �صـــمن ت�صـــكيالت املجل�س 
الإدارية اإدارة للرقابة املالية ال�صابقة لل�صرف، وتتوىل الهيئة العامة للمجل�س الرقابة الالحقة 
لل�صرف، ولرئي�س جمل�س ال�صورى اأن يطلب من اأحد اخلرباء املاليني اأو الإداريني و�صع تقرير 

عن اأي �صاأن من ال�صوؤون املالية اأو الإدارية للمجل�س.

املادة التا�ضعة :

عند نهاية ال�صـــنة املالية تعـــد الأمانة العامة للمجل�س احل�صـــاب اخلتامي ويرفعه رئي�س 
املجل�س اإىل امللك للنظر يف اعتماده.

املادة العا�ضرة :

دون اإخـــالل باأحـــكام هذه الالئحـــة يتبع يف تنظيم ال�صـــوؤون املالية للمجل�س وح�صـــاباته 
القواعد املتبعة يف تنظيم ح�صابات الوزارات وامل�صالح احلكومية.
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رابعًا : قواعد التحقيق واملحاكمة لع�شو جمل�س ال�شورى واإجراءاتها :

املادة االأوىل :

اإذا اأخل ع�صو جمل�س ال�صورى ب�صيء من واجبات عمله يعاقب باإحدى العقوبات التالية:
اأ - توجيه اللوم كتابة .

ب- ح�صم مكافاأة �صهر .
ج- اإ�صقاط الع�صوية.

املادة الثانية :

يتوىل التحقيق مع ع�صو جمل�س ال�صورى جلنة من ثالثة من اأع�صاء املجل�س يختارهم رئي�س املجل�س.

املادة الثالثة :

تبلغ اللجنة الع�صو باملخالفة املن�صوبة اإليه، وعليها �صماع اأقواله واإثبات دفاعه يف حم�صر 
التحقيق، وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجل�س.

املادة الرابعة :

للهيئـــة العامـــة اأن ت�صـــكل جلنة من ثالثة من اأع�صـــائها، علـــى اأن ل يكون مـــن بينهم رئي�س 
املجل�س اأو نائبه اأو م�صاعده، ملحاكمة الع�صو املن�صوبة اإليه املخالفة، وللجنة اأن توقع عقوبة اللوم اأو 

احل�صم، واإذا راأت اللجنة اإ�صقاط الع�صوية فرتفع الأمر لرئي�س جمل�س ال�صورى لرفعه للملك)16(.

املادة اخلام�ضة :

ل يحول توقيع اأي من العقوبات ال�صابقة دون رفع الدعوى العامة اأو اخلا�صة على الع�صو.

)16( عدلت املادة بالأمر امللكي ذي الرقم اأ/181 والتاريخ 1428/12/14هـ، حيث كان الن�س ال�صابق: »للهيئة العامة اأن ت�صكل 
جلنة من ثالثة من اع�صائها، على األ يكون من بينهم رئي�س املجل�س اأو نائبه، ملحاكمة الع�صو املن�صوبة اإليه املخالفة..«.






