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منذ  الإ�شالمي  ال�شورى  بنهج  البالد  هــذه  حكام  التزم 

حتى  1158هـــ  عام  يف  الأوىل  ال�شعودية  الدولة  تاأ�شي�س 

منذ  الدولة  ال�شورى يف هذه  تنقطع  فلم  يومنا احلا�شر، 

هذه  حكام  ل�شري  واملتتبع  الثالثة.  عهودها  وعرب  قيامها 

وتطبيقهم  بال�شورى  اهتمامهم  مــدى  يالحظ  الــبــالد، 

ملبادئها وفق املنهج الرباين، �شمن �شيا�شة الباب املفتوح، 

اأ�شحت املجال�س املفتوحة �شمة من �شمات املمار�شة  وقد 

اليومية حلكام هذه البالد. )1( 

�شعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  تبـنى   لقد 

- يرحمه اهلل - قبل قرن من الزمان نهجًا قوميًا اعتمد 

الكتاب وال�شنة م�شدرًا للت�شريع واتخذ من ال�شورى قاعدة 

اإدارة احلكم وتدبري �شوؤون البالد حيث عمل املوؤ�ش�س  يف 

امللك عبد العزيز 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.

وقد جاء اإن�شاء جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية 

يف بداية العقد الرابع من القرن الرابع ع�شر الهجري، حيث 

 - 1343هـــ  عام  منذ  مراحل  بعدة  املجل�س  ن�شاأة  تاريخ  مّر 

1925م .

)1( م�شرية ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية، د. عبد الرحمن الزهراين، 1419هـ. 

�مللك عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �آل �سعود

- يرحمه �هلل -
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كان اأبرزها عندما قام خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبد 

العزيز -يرحمه اهلل- بتحديث الأنظمة يف البالد  فاأعلن  يف خطابه 

الأنظمة  �شدور  عن  1412/8/27هـــــ  يــوم  األــقــاه  الــذي  التاريخي 

الثالثة، نظام احلكم، نظام ال�شورى، نظام املناطق. 

حتديث  مبثابة  كــان  ال�شورى  جمل�س  نظام  حتديث  اإعـــادة  اإن 

املجل�س  ــر  اأط تعزيز  طريق  عــن  ــك  وذل قــائــم،  هــو  ملــا  وتطوير 

وو�شائله واأ�شاليبه من الكفاية والتنظيم واحليوية، مبا يتنا�شب 

احلقبة  خــالل  البالد  �شهدتها  التي  املتالحقة  التطورات  مع 

الذي  الع�شر  واقــع  يواكب  ومبا  املجالت،  خمتلف  يف  الأخــرية 

مرحلة  ببداية  اإيذانًا  ومعطياته،  اأو�شاعه  مع  ويتالءم  تعي�شه، 

جديدة من تاريخ ال�شورى العريق يف اململكة العربية ال�شعودية.  

عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ر�شخ  لقد 

دعائم ال�شورى يف اململكة باإ�شداره نظامًا جديدًا ملجل�س ال�شورى 

بتاريخ 1412/8/27هـ حل حمل نظام املجل�س القدمي ال�شادر 

يف عام 1347هـ، واعتماده لالئحة الداخلية للمجل�س والقواعد 

للمجل�س  تكوينه  ثم  ومن  1414/3/3هـــ  تاريخ  يف  بها  امللحقة 

بن  اإبراهيم  بن  ال�شيخ حممد  معايل  برئا�شة  الأوىل  دورته  يف 

جبري - يرحمه اهلل -  واإ�شرافه على اختيار نخبة من الكفاءات 

املجل�س  دورة  لنطالقة  ورعايته  املجل�س،  لت�شكيل  الوطنية 

الأوىل، وتوفريه للمجل�س وجهازه كل املقومات واملتطلبات التي 

تعينه على اأداء مهامه ومتكنه من ممار�شة اأعماله. 

�مللك فهد بن عبد�لعزيز �آل �سعود

- يرحمه �هلل -
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ويف 1422/11/24هـ املوافق 6/فرباير /2002 م �شدر الأمر امللكي بتعيني معايل ال�شيخ  الدكتور/

�شالح بن عبد اهلل بن حميد رئي�شًا ملجل�س ال�شورى خلفًا لل�شيخ حممد بن ابراهيم بن جبري يرحمه 

اهلل حيث ا�شتمرت رئا�شة ابن حميد للمجل�س حتى نهاية الدورة الرابعة.

ويف يوم 1430/2/19هـــ  �شدر الأمر امللكي بتعيني معايل ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�شيخ رئي�شًا للمجل�س.

   ويف يوم الأحد 27 �شوال 1432، �شهدت قبة املجل�س قرارًا تاريخيًا، حيث اأعلن خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبد اهلل  بن عبد العزيز ان�شمام املراأة لع�شوية جمل�س ال�شورى، اإبتداًء من الدورة 

ال�شاد�شة.

     وبهذا تكون الدورة ال�شاد�شة من عمر املجل�س نقلة تاريخية توجت مب�شاركة املراأة حيث مت تعيني 

)30( امراة ع�شوًا يف املجل�س.

      ويحظى جمل�س ال�شورى بدعم ورعاية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع لتعزيز اأهدافه مبا يحقق امل�شلحة العامة للوطن واملواطن.  

    كما اأن النخبة التي تكّون منها هذا املجل�س املطّور خالل دوراته اخلم�س املا�شية اأثبتت جدارتها 

مبا اأجنزته من اأعمال كبرية وقرارات مهمة خالل فرتة وجيزة. 
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حددت املادة ال�شابعة وال�شتون من النظام الأ�شا�شي للحكم يف اململكة العربية ال�شعودية اخت�شا�س 

اأو  امل�شلحة،  يحقق  فيما  واللوائح  الأنظمة  بو�شع  البالد  يف  التنظيمية)الت�شريعية(  ال�شلطة 

التنظيمية  ال�شلطة  ومتار�س  الإ�شالمية،  ال�شريعة  لقواعد  وفقًا  الدولة،  �شوؤون  يف  املف�شدة  يرفع 

اخت�شا�شاتها، وفقًا 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 النظر يف املجل�شني يعاد 

اإىل امللك لتخاذ ما يراه. فالأنظمة،  املو�شوع اإىل جمل�س ال�شورى ليبدي ما يراه ب�شاأنه ويرفعه 

واملعاهدات والتفاقيات الدولية، والمتيازات ت�شدر وُتعدل مبوجب 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 وفقًا لنظامه ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/91( وتاريخ 

1412/8/27هـ  والنظام الأ�شا�شي للحكم، ملتزمًا بكتاب اهلل و�شنة ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم 

بحبل  العت�شام  على  املجل�س  ويقوم  والتقوى،  الرب  على  والتعاون  الأخــوة  روابــط  على  حمافظًا 

اهلل، واللتزام مب�شادر الت�شريع الإ�شالمية، 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. 



13



14

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

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. 

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

ب�شاأنها.       

ج - تف�شري الأنظمة. 

الوزارات، والأجهزة احلكومية الأخرى، واقرتاح ما  التي تقدمها  ال�شنوية  التقارير  د - مناق�شة 

يراه حيالها. 

ومن اأجل تفعيل دور املجل�س ومتكينه من اأداء الواجبات املنوطة به، فقد اأتاح له النظام ما يلي:-

1- طلب ح�سور �لوزر�ء و�مل�سوؤولني �لـحكوميني  

حني يرى املجل�س حاجة حل�شور وزير اأو م�شوؤول حكومي، فاإن له طلب ح�شوره من خالل الرفع 

اأحيان كثرية حيث يدعو عددًا  اإىل رئي�س جمل�س الوزراء )امللك(. وهذا ما يقوم به املجل�س يف 

من الوزراء وامل�شوؤولني ذوي العالقة حل�شور اإحدى جل�شات املجل�س والإجابة على اأ�شئلة الأع�شاء 

وا�شتف�شاراتهم حول املو�شوع مدار البحث والدرا�شة عندما يكون ذا �شلة باخت�شا�شاتهم وذلك 

اأن  بح�شب ما يراه املجل�س لزمًا، ويحق لهوؤلء الوزراء وامل�شوؤولني امل�شاركة يف النقا�س من دون 

يكون لهم حق الت�شويت، كما ن�شت على ذلك املادة الثانية والع�شرون من نظام املجل�س. 
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2- حق �قرت�ح م�سـروع نظام جديد �أو 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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يتكون جمل�س ال�شورى من رئي�س ومائة وخم�شني ع�شوًا، يختارهم امللك، من اأهل العلم واخلربة 

والخت�شا�س، وفرتة الع�شوية يف كل دورة اأربع �شنوات، وي�شرتط يف ع�شو املجل�س وفق مان�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 ثالثني �شنة. 

 �سفـــة �لع�ســويــة

تن�س املادة الأوىل من لئحة حقوق اأع�شاء جمل�س ال�شورى وواجباتهم على اأن تثبت �شفة الع�شوية 

لع�شو جمل�س ال�شورى اعتبارًا من بداية مدة املجل�س والتي حتدد يف اأمر تكوينه وفقًا 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 انتهاء املدة قبل تكوين املجل�س اجلديد ت�شتمر 

�شفة الع�شوية حتى يتم تكوين املجل�س اجلديد، وذلك كله مامل ت�شقط �شفة الع�شوية عن الع�شو.

حقــوق �أع�سـاء جمـلــ�س �ل�سـورى وو�جباتهم 

بينت الالئحة اخلا�شة بحقوق اأع�شاء جمل�س ال�شورى وواجباتهم اأن على ع�شو املجل�س اللتزام 

اأي  اإثارة  والمتناع عن  املجل�س.  داخل  اأعمال  ما ميار�شه من  واملو�شوعية يف كل  باحلياد  التام 

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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كما اأو�شح نظام املجل�س اأنه ل يجوز لع�شو املجل�س اأن ي�شتغل هذه الع�شوية مل�شلحته، و ل يجوز له 

اجلمع بني ع�شوية جمل�س ال�شورى وبني اأي وظيفة حكومية اأو اإدارة اأي �شركة، اإل اإذا راأى امللك اأن 

هناك حاجة اإىل ذلك. )املادتان الثامنة والتا�شعة من نظام املجل�س(. 

ي�شغل وظيفة عامة يف  املجل�س  تعيينه يف  الذي كان قبل  للع�شو  اأن يحتفظ  الالئحة على  ون�شت 

الدولة باملرتبة التي ي�شغلها وحتت�شب فرتة الع�شوية يف اخلدمة وفقًا 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.



20

معايل رئي�س جمل�س �ل�سورى

�ل�سيخ �لدكتور/ عبد �هلل بن حممد بن �بر�هيم �آل �ل�سيخ

جميع  �شري  ح�شن  على  الإ�ــشــراف  املجل�س  رئي�س  يتوىل 

والهيئات  باجلهات  عالقاته  يف  وميثله  املجل�س،  اأعمال 

الأخرى ويتكلم با�شمه. 

واجتماعات  املجل�س،  جل�شات  املجل�س  رئي�س  يراأ�س  كما 

الهيئة العامة، واجتماعات اللجان التي يح�شرها. 

من  جلنة  ــة  اأي اأو  العامة،  الهيئة  اأو  املجل�س،  دعــوة  ولــه 

اللجان، اإىل عقد جل�شة طارئة لبحث مو�شوع معني. 

يف  املجل�س  رئي�س  مبعاونة  املجل�س  رئي�س  نائب  يقوم  كما 

ويتوىل  غيابه  حالة  يف  �شالحياته  ويتوىل  ح�شوره،  حالة 

حال  يف  املجل�س  جل�شات  رئا�شة  املجل�س  رئي�س  م�شاعد 

غيابهما.

رئي�س جمل�س ال�شورى مرتئ�شًا  اأحد اجتماعات الهيئة العامة
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ت�شطلع الهيئة العامة باملجل�س بدور مهم، وتتكون من رئي�س املجل�س 

ونائبه وم�شاعده وروؤ�شاء اللجان املتخ�ش�شة، ويح�شر اجتماعاتها 

الأمني العام فهي املحرك الرئي�س لأعمال املجل�س وجلانه، وتتوىل 

يكفل  مبا  الن�شاطات  اأوجــه  خمتلف  تنظيم  على  الإ�شراف  الهيئة 

اخت�شا�شاتها  �شوء  وذلك يف  املجل�س  داخل  للعمل  املنتظم  ال�شري 

التي حددتها املادة احلادية ع�شرة من الالئـحة الداخلية للمجل�س 

1414/3/3هـــــ  بتاريخ  اأ/15(  )رقــم  امللكي  بــالأمــر  والــ�ــشــادرة 

واملتمثلة يف:  

اإجناز  من  ميكنه  مبا  وجلانه،  للمجل�س  العامة  اخلطة  و�شع   - اأ 

اأعماله وحتقيق اأهدافه. 

ب - و�شع جدول اأعمال جل�شات املجل�س. 

من  املجل�س  اأو  املجل�س  رئي�س  اإلــيــهــا  يحيله  فيما  الف�شل   - ج 

اعرتا�شات على م�شمون حما�شر اجلل�شات، اأو على نتائج القرتاع 

وفرز الأ�شوات، اأو غري ذلك من العرتا�شات التي قد تثار يف اأثناء 

جل�شات املجل�س، ويكون قرارها يف ذلك نهائيًا. 

اأعمال املجل�س واأعمال جلانه  اإ�شدار القواعد الالزمة لتنظيم  د- 

وذلك مبا ل يتعار�س مع نظام املجل�س ولوائحه. 

املمنوحة  وال�شالحيات  الخت�شا�شات  من  عــدد  اإىل  بالإ�شافة 

واأع�شائه  للمجل�س  واملالية  الإجــرائــيــة  بــالأمــور  املتعلقة  للهيئة 

ومن�شوبيه. وتنعقد اجتماعات الهيئة العامة  بح�شور ثلثي اأع�شائها 

على الأقل وت�شدر قراراتها مبوافقة اأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، 

وعند الت�شاوي يرجح اجلانب الذي �شوت معه رئي�س الجتماع. 

معايل نائب رئي�س جمل�س �ل�سورى

�لدكتور/ حممد بن �أمني �جلفري
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اأ�شبوعني  لنظامه جل�شة عادية كل  ال�شورى طبقًا  يعقد جمل�س 

املجل�س  يعقد  اأن  اقت�شت  العمل  متطلبات  لكن  الأقـــل.  على 

اإذا  اإل  نظاميًا  املجل�س  اجتماع  يكون  ول  اأ�شبوع.  كل  جل�شتني 

اأو  الرئي�س  فيهم  الأقل مبن  على  اأع�شائه  ثلثا  الجتماع  ح�شر 

من ينوب عنه. ويحدد يوم اجلل�شة وموعدها بقرار من رئي�س 

دعت  اإذا  تاأجيلها  اأو  اجلل�شة  تقدمي  املجل�س  ولرئي�س  املجل�س، 

احلاجة لذلك. 

ويدير  انــتــهــاءهــا،  ويعلن  اجلل�شات،  املجل�س  رئي�س  ويفتتح 

املناق�شات خاللها، ويطرح املو�شوعات للت�شويت، وله اأن يتخذ 

ما يراه مالئمًا وكافيًا حلفظ النظام يف اأثناء اجلل�شات، )املادة 

الثالثة من الالئحة الداخلية للمجل�س(. 

انعقاد  قبل  الأع�شاء  على  للجل�شات  الأعــمــال  جــدول  ويــوزع 

ببنوده من  املدرجة  باملو�شوعات  يت�شل  ما  به  اجلل�شة، مرفقًا 

تقارير، وغري ذلك مما ترى الهيئة العامة اإرفاقه )املادة الثالثة 

يقرر  اأن  وللمجل�س  للمجل�س(.  الداخلية  الالئحة  من  ع�شرة 

للمادتني  وفقًا  وذلــك  درا�شته  اإعــادة  اأو  املو�شوع  بحث  تاأجيل 

جل�شات  الداخلية.  الالئحة  من  ع�شرة  والثالثة  ع�شرة  الثانية 

اإىل  حتويلها  العامة  امل�شلحة  اقت�شت  اإذا  اإل  علنية  املجل�س 

�شرية. 

معايل م�ساعد رئي�س جمل�س �ل�سورى

�لدكتور/ فهاد بن معتاد �حلمد
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اللجان  املجل�س  �شكل  ال�شورى  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  من  والع�شرين  احلادية  املادة  على  بناء 

املتخ�ش�شة التالية من اأجل ممار�شة اخت�شــا�شــاته:- 

 1 - جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية . 

2 - جلنة ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة وال�شباب. 

3 - جلنة ال�شوؤون القت�شادية والطاقة. 

4 - جلنة ال�شوؤون الأمنية.

الــبــ�ــشــريــة  واملـــــــوارد  الإدارة  جلــنــة   -  5

والـعرائـ�س.  

6 - جلنة ال�شوؤون التعليمية والبحث العلمي. 

7 - جلنة ال�شوؤون الثقافية والإعالمية. 

8 - جلنة ال�شوؤون اخلارجية. 

9 - جلنة ال�شكان واملياه واخلدمات العامة. 

10 - جلنة ال�شوؤون املالية. 

11 - جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة. 

12 - جلنة النقل والت�شالت وتقنية املعلومات. 

13-جلنة حقوق الإن�شان و العرائ�س.

من  عدد  من   - املجل�س  دورة  �شنوات  من  �شنة  كل  بداية  يف   - اللجان  تلك  ت�شكيل  اإعــادة  ويتم 

الأع�شاء يف املجل�س وذلك ح�شب اخت�شا�س الع�شو وخربته، وتقوم اللجان بدرا�شة ما يحال اإليها 

من 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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اللجان  )اجتماعات  اأن:  على  للمجل�س  الداخلية  الالئحة  من  والع�شرون  ال�شاد�شة  املادة  ون�شت 

غري علنية ول يكون انعقادها نظاميًا اإل بح�شور ثلثي اأع�شائها على الأقل، وت�شع كل جلنة جدول 

يرجح  الت�شاوي  وعند  باأغلبية احلا�شرين،  تو�شياتها  وت�شدر  رئي�شها  اقرتاح  على  بناًء  اأعمالها 

اجلانب الذي �شوت معه رئي�س الجتماع(. 

اأعمالها،  اإدارة  يتوىل  اللجنة  رئي�س  فاإن  الداخلية  الالئحة  من  والع�شرين  الرابعة  للمادة  ووفقًا 

ويتحدث با�شمها اأمام املجل�س، ويحل نائب الرئي�س حمله عند غيابه، وعند غياب الرئي�س ونائبه 

يراأ�س اللجنة اأكرب اأع�شائها �شنًا. 

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�شوًا فيها. وتتبنى اللجان اأمناطًا 

اإىل  باآراء املتخ�ش�شني وال�شتماع  من العمل عند درا�شتها مو�شوعات معينة هدفها ال�شتئنا�س 

اآرائهم. وعند انتهاء اللجنة من درا�شة املو�شوع، حترر بذلك تقريرًا 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. 

لدرا�شة  املجل�س  نها  يكوِّ خا�شة  جلانًا  هناك  فاإن  الدائمة  املتخ�ش�شة  اللجان  تلك  جانب  واإىل 

مو�شوعات  لدرا�شة  اأع�شائها  بني  من  املتخ�ش�شة  اللجان  نها  تكوِّ فرعية  وجلانًا  معني،  مو�شوع 

معينة.
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عليها  املن�شو�س  بالأغلبية  املجل�س  قــرارات  ت�شدر 

جمل�س  نــظــام  مــن  عــ�ــشــرة(  ال�شاد�شة  )املــــادة  يف 

بتاريخ  اأ/15  رقــم  امللكي  بالأمر  ال�شادر  ال�شورى 

الأع�شاء  اأكرث من ن�شف عدد  1414/3/3هـــ وهي 

هذه  تتحقق  مل  واإذا  املجل�س،  منهم  يتكون  الذين 

اجلل�شة  يف  للت�شويت  املو�شوع  طرح  يعاد  الأغلبية 

التالية. 

فاإذا مل تتحقق الأغلبية الالزمة يف هذه اجلل�شة رفع 

املو�شوع اإىل امللك مرفقًا به ما مت ب�شاأنه من درا�شة 

اجلل�شتني  يف  عليه  الت�شويت  نتيجة  فيه  ومبينًا 

)املادة احلادية والثالثون من الالئحة الداخلية(. 

ووفقًا للمادة الثانية والثالثني من الالئحة الداخلية 

ل جتوز املناق�شة اأو اإبداء راأي جديد اأثناء الت�شويت، 

بعد  الرئي�س ب�شوته  اإدلء  يكون  الأحــوال  ويف جميع 

ت�شويت الأع�شاء. 

املـجل�س  رئـي�ــــس  يـحيـــــل 

املـو�شــــوع اإلـــــى اللـجنــــة 

املـختـ�شة لـدرا�شـته 

املـو�شوع  فـي  الـلجنـة  تـنـظر 

وتـتخذ بـحـقه اأحـد الإجـراءات 

الآتـية: املـوافقة، ا�شتـجالء اآراء  

تعديالت،  اإدخـال  املخت�شـني، 

ت�شكيل جلنة فرعية لدرا�شته 

اإذا اتـفـقـت وجـهـات نـظـر مـجـلـ�شي الـوزراء والـ�شـورى تـ�شدر 

الـقرارات بـعــــد مـوافـقـة املـلك عـليـهـــا، اإذا تـبايـنـت وجـهـات 

نـظـر الـمـجلـ�شـني يـعـاد املـو�شـوع اإلـى مـجلـ�س الـ�شورى ليـبدي 

مـا يـراه بـ�شـاأنـه ويـرفـعـه اإلـى املـلك لتـخـاذ مـا يــراه.  

بعدة  ال�شورى  داخل جمل�س  القرار  اتخاذ  عملية  متر 

مراحل وذلك ح�شب الر�شم التو�شيحي التايل: 
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تـعـــــد اللـجنـــــة تـقريـرهـــــا 

املـو�شـــــوع  باإنـجــــاز 

تـو�شـــــياتها  املتـ�شــــمـن 

لـرئـي�ــــس  ورفـعــــه  بـ�شـــــاأنه 

مـجلـ�س الـ�شورى 

املـجل�ـــس  رئـيــ�ـــس  يـحيــــل 

الهـيئــــة  اإلــــى  الـتقــــريــــر 

الـعـامـة للـنظـر فـي اإدراجـه 

بـجـدول اأعـمـال الـمجـلـ�س 

اإطـالع الهـيئــــة الـعـامـة عـلـى 

الـتقــــريــــر واإجــــازة اإحـالـتـــه 

اإلــــى  اإعـــادتــــه  اأو  للمجلـــ�ـــس 

الـلجـنة ل�شـــتـكـمـال درا�شــــته 

اأو اإحـالته اإىل جلـنة اأخرى

�شـروع املجـلـ�س فـي مـناقـ�شـته 

اإلـى تـقـرير  وذلـك بال�شـتمـاع 

بـ�شــــــاأن  الـلجـنـــــــة  رئـيـــ�ـــس 

مـناقـ�شــــته  ثــــم  املـو�شــــوع 

بـنـدًا بـنــــدًا وال�شــــتـمـاع اإلـى 

مـداخـالت الأعـ�شـاء

فــــي  عـلـيـــه  الـت�شــــويـت 

الـجـلـ�شــــة الـعـامــــة واإذا تـم 

اإقــــراره يـتـــم �شــــدور قـرار 

مـن املجـلـ�س 

الـمجـلـ�س  رئـيـ�ـــس  يـرفــــع 

بـ�شــــيغـته  الـقــــرار 

الـنهائـية اإلـى )امللك( 

يـحـيـــل املـلـــك قــــرار مـجلـ�س 

الـ�شـورى اإلـى مـجـلـ�س الـوزراء  
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يقوم  الــذي  التنفيذي  اجلهاز  للمجل�س  العامة  الأمــانــة  تعترب 

العامة  الأمانة  تبا�شر  حيث  الأهــداف  وحتقيق  الأعمال  بتنفيذ 

ت�شاعد  التي  والإداريــة  واملالية  الفنية  الخت�شا�شات  للمجل�س 

الأمانة  وي�شرف على  به،  املنوطة  املجل�س على ممار�شة مهامه 

م�شوؤوًل  ويكون  وتن�شيقه  العمل  توجيه  يتوىل  عام  اأمني  العامة 

اأمام رئي�س املجل�س عن �شوؤون املجل�س املالية والإدارية. 

املجل�س  جل�شات  عنه  ينوب  من  اأو  العام  الأمــني  يح�شر  كما 

واجتماعات الهيئة العامة، وي�شرف على حترير املحا�شر، ويبلغ 

مواعيد اجلل�شات وجدول الأعمال لالأع�شاء. 

وتقوم الأمانة العامة ومب�شاندة من عدة اإدارات بتقدمي امل�شاعدة 

وجلانه  العامة  وهيئته  املجل�س  يحتاجها  التي  والإداريــة  الفنية 

املعلومات  وجمع  والبحوث  الدرا�شات  اإعــداد  مثل  املتخ�ش�شة 

واأع�شاءه  املجل�س  متكن  التي  املحالة  باملو�شوعات  تتعلق  التي 

من اتخاذ قرارات مبنية على اأ�ش�س �شليمة اإ�شافة اإىل الأعمال 

اإعــداد  مــن  والجتماعات  اجلل�شات  تنظيم  ب�شوؤون  املتعلقة 

ومعاونة  حما�شرها،  وحترير  اجلل�شات  اأعمال  جدول  م�شروع 

اإىل جانب  والتح�شري لجتماعاتها  تقاريرها  اإعداد  اللجان يف 

متابعة قرارات املجل�س وتوثيقها. كما يوجد مبقر املجل�س مكتبة 

والدوريات  واملراجع  الكتب  الكثري من  متخ�ش�شة حتتوي على 

املختلفة بالإ�شافة اإىل اللوائح والأنظمة. 

معايل �لأمني  �لعام ملجل�س �ل�سورى

�لدكتور/ حممد بن عبد�هلل �آل عمرو
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عمله  وقواعد  الداخلية  ولوائـحه  نـظامـه،  خالل  من  لأعمـاله  ممار�شته  يف  ال�شورى  جمل�س  اإن 

اأي  اأن هيـكلـه التنظيـمي ل يخـتلف عن  وجلانـه يتفـق مع املجال�س الأخـرى يف دول العامل، كـما 

جمل�س برملـاين، فجـميع املجال�س متـ�شابهـة يف اأهـدافها وعـملهـا.

ومن اأهم الإدارات املـ�شاندة لأعمـال املجـل�س:

1 - الأمانة العامة امل�شاعدة ل�شوؤون اجلل�شات. 

2- الأمانة العامة امل�شاعدة ل�شوؤون اللجان. 

3- الإدارة العامة للم�شت�شارين.

4 - الإدارة العامة للعالقات والعالم.

5 - الإدارة العامة ل�شوؤون العالقات الربملانية.

6 - الإدارة العامة ل�شوؤون الأع�شاء.

7 - اإدارة التخطيط والتطوير.

8 - الإدارة العامة للدرا�شات واملعلومات.

9- الإدارة العامة لل�شوؤون املالية والدارية. 

10 - اإدارة احلا�شب الآيل.
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كفل نظام املجل�س ا�شتقاللية جمل�س ال�شورى يف اتخاذ قراراته، كما منحه ال�شتقاللية يف النواحي 

املالية والرقابية. 

للت�شويت داخل  ب�شاأن ما يطرح من مو�شوعات  الراأي  اإبداء  فقد منح ع�شو املجل�س احلرية يف 

اجلل�شات العامة، وظهر هذا الأمر يف العديد 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�شرتط اأن تكون قراراته بالإجماع.

اأن  كما  امللك  من  تعتمد  خا�شة  ميزانية  ال�شورى  ملجل�س  فاإن  املجل�س  نظام  اإليه  اأ�شار  وح�شبما   

اإدارة  الإدارية  املجل�س  ت�شكيالت  اأخرى، حيث يوجد �شمن  اأية جهة  لرقابة  املجل�س غري خا�شع 

للرقابة ال�شابقة لل�شرف، وتتوىل الهيئة العامة للمجل�س الرقابة الالحقـة لل�شرف.  

واآليات عمله على  اأعمال جل�شاته وو�شع برنامج  اإىل جانب ذلك ي�شتقل املجل�س يف و�شع جدول 

ح�شب ما يراه مالئمًا حلاجاته وحمققًا لغاياته. 
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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  

ي�شتمر  انتهاء املدة قبل تكوين املجل�س اجلديد  الأقل، ويف حالة  انتهاء مدة �شلفه ب�شهرين على 

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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يف اإطار �شعي املجل�س اإىل تر�شيخ مبداأ ال�شورى يف اململكة ان�شجامًا مع توجهات قيادتها الر�شيدة، 

حر�س على التوا�شل مع املواطنني واإطالعهم على �شري عمله، حيث يتيح املجل�س للمواطنني زيارة 

مقره وح�شور جل�شاته العامة وال�شتماع اإىل نقا�س الأع�شاء حول املو�شوعات التي تطرح داخل 

متابعة  من  والزائرين متكنهم  للمواطنني  ب�شرفات خا�شة  املجل�س  قاعات  وقد جهزت  اجلل�شة، 

مداولت اجلل�شات. 

كما يقوم املجل�س با�شتقبال اآراء املواطنني واأفكارهم ودرا�شتها عرب جلنة اأن�شاأها لهذا الغر�س، 

ا�شمها جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية والعرائ�س، حيث تعمل هذه اللجنة كحلقة و�شل بني املجل�س 

واملواطنني فهي تقوم بدرا�شة العرائ�س واتخاذ القرارات الالزمة ب�شاأنها يف �شوء نظام املجل�س 

ولوائحه.



33

اأ�شهم جمل�س ال�شورى اإ�شهامًا فاعاًل يف فكرة 

يف  الأع�شاء  ــدول  ال جمال�س  احتــاد  تاأ�شي�س 

من  اثنني  اأن  كما  الإ�شالمي،  املوؤمتر  منظمة 

الحتــاد  جمل�س  يف  اأع�شاء  املجل�س  اأع�شاء 

واأحدهم ع�شو يف  جلنته التنفيذية. 

العربي  الربملاين  الحتــاد  يف  ع�شو  واملجل�س 

حل�شور  اأع�شائه  من  وفــودًا  املجل�س  وير�شل 

اجتماعاته ويف عام 1424هـ - 2003م ان�شم 

حيث  الــدويل  الربملاين  الحتــاد  اإىل  املجل�س 

يف  ع�شوًا  اململكة  قبول  على  الت�شويت  جرى 

هذا الحتاد باأغلبية كافة الأع�شاء. 

واملجال�س  الحتـــــادات  يف  ع�شو  واملــجــلــ�ــس 

الربملانية الإقليمية والدولية التالية: 

الدول  جمال�س  احتــاد  يف  موؤ�ش�س  ع�شو   -  1

الأع�شاء يف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي.

2 - ع�شو يف الحتاد الربملاين العربي. 

3 - ع�شو يف الحتاد الربملاين الدويل. 

الــربملــاين  4 - عــ�ــشــو مــوؤ�ــشــ�ــس يف الحتــــاد 

الآ�شيوي . 

5 - ع�شو يف منتدى برملانيي اإفريقيا والدول

       العربية لل�شكان والتنمية. 

6 - ع�شو موؤ�ش�س يف احتاد الربملانيني الدويل 

للخدمة الجتماعية. 

للربملانات  العامني  الأمناء  جمعية  ع�شو   -  7

العربية.

لتقنية  الــدويل  الربملانيني  احتــاد  ع�شو   -  8

املعلومات.

وال�شورى  ال�شيوخ  جمال�س  رابطة  ع�شو   -  9

واملجال�س املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي.

للربملانات  العامني  الأمناء  جمعية  ع�شو   -10

الدولية.

11- ع�شو يف الربملان العربي النتقايل.

12-ع�شو يف جمموعة الع�شرين الدولية.

ب�شفة  الجتماعات  هذه  يف  املجل�س  وي�شارك 

دائمة �شواء على م�شتوى الروؤ�شاء اأو وفود من 

اأع�شائه اأو الأمناء العامني.

ن�شم املجل�س اللقاء الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء 

برملانات دول جمموعة الع�شرين.
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العربية  الــدول  يف  والربملانات  املجال�س  مع  العالقات  توثيق  املجل�س  عمل  يف  الثوابت  اأهــم  من 

مع  العالقات  تر�شيخ  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شيا�شة  من  انطالقًا  وال�شديقة  والإ�شالمية 

الت�شال  قنوات  وزيــادة  عام  ب�شكل  ال�شديقة  والــدول  خا�س  ب�شكل  والإ�شالمية  العربية  الدول 

باأجهزتها وموؤ�ش�شاتها وامل�شوؤولني فيها. 

حيث يرتبط جمل�س ال�شورى بعالقات وثيقة مع اأغلب املجال�س الت�شريعية والربملانية يف العامل عرب 

عنها بالزيارات املتبادلة والجتماعات امل�شرتكة وت�شكيل جلان لل�شداقة بينهما. 
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الريا�س،  مدينة  هو  ال�شورى،  جمل�س  مقر 

اأخرى داخل  املجل�س يف جهة  ويجوز اجتماع 

امللك ذلك، كما ن�شت على  راأى  اإذا  اململكة 

ذلك املادة الثانية ع�شرة من نظام املجل�س. 

ال�شمايل  اجلــزء  يف  املجل�س  مقر  �شيد  وقــد 

الــغــربــي مــن مــديــنــة الــريــا�ــس عــلــى اأر�ـــس 

وفق  )138.000مـــرت(  الإجمالية  م�شاحتها 

التي جمعت بني  املعمارية  الت�شاميم  اأحدث 

معلمًا  ليكون  الإ�شالمي  والــطــراز  الأ�شالة 

ح�شاريًا من معامل العا�شمة ال�شعودية. 

    ويـ�شتمـل مبنى املجل�س علـى:

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: 

الثاين  ـــدور  ال مــقــعــدًا يف  مــقــعــدًا،152   456   

للجمهور.

6 -  قاعة اجلل�شات الأ�شبوعية وت�شم:

 10 لل�شيوف  مقعدًا   50 لالأع�شاء  مقعدًا   152  

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 مقعدًا.

 )46( وعــددهــا  املبنى  يف  �شغرية  قاعات   -  9

قاعة  �شعتها ما بني 14 مقعدًا اإىل 30 مقعدًا.

 186 الأر�ــشــي  الـــدور   : وت�شم   املكاتب    -  10

الثاين  الــدور  مكتبًا،   155 الأول   الــدور  مكتبًا، 

177 مكتبًا. 

11 - عدد 22 غرفة تخدمي.

12 - دد 35 غرفة خمزن.

13 - عدد 57 دورة مياه عاة.
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