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اأعرب معايل الأمـــني العام ملجلـــ�س ال�شـــورى الدكتور حممد بن 

عبداهلل اآل عمرو عن �شعادته الغامرة بت�شريف خــادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعـــود - حفظه اهلل - 

جمل�س ال�شورى واإلقائه اخلطـــاب امللـــكي ال�شــنوي لأعمال ال�شنة 

الرابعة من الدورة ال�شاد�شــة للمجلـــ�س، وعــد ذلك م�شدر اعتزاز 

للمجل�س اأع�شاًء ومن�شوبني.

اإن ت�شـــريف خـــادم احلرمني   : وقال معاليه يف ت�شريح بهذه املنا�شـــبة 

ال�شريفني للمجل�س واإلقاء اخلطاب امللكي ال�شنـــوي, يفتح اآفاقًا رحبة اأمام 

املجل�س, وي�شع منهجًا ي�شري على هداه اأع�شـــاء املجـــل�س بكل عزمية واإرادة 

وم�شرت�شدين مبا يحمله اخلطاب امللكي من م�شامني ور�شائل مهمة, حتدد 

الأهداف والربامج والغايات التي تطمح الدولة اإلى حتقيقها.  

واأ�شاف: » اإن اخلطاب امللكي يتناول اأهم مـــالمح ال�شيا�شـــتني الداخلية 

واخلارجية للدولة, ومواقفها من خمتلف القـــ�شايا الراهنـــة على ال�شـــاحتني 

العربية والدولية «.

واأ�شار معــــايل الأمــني العــام ملجلـــ�س ال�شورى اإلى اأن م�شامني اخلطاب 

امللكي تعد منهاج عمل وخارطة طريق لعمل املجلـ�س, حيث يبني عليها اأع�شاء 

جمل�س ال�شورى خطة عملهم الفعلية لتحقيـــق ما ا�شتـــملت عليه من تطلعات 

تطويرية تهم الوطـــن واملواطـــن, اإلى جـــانب ما ي�شتـــمل عليه اخلطـــاب من 

مواقف �شيا�شية جتاه العمل العربي والإ�شالمي وخمتلف الق�شايا الدولية.

واأكد اأن ممار�شـــة ال�شـــورى يف اململكـــة العربيـــة ال�شعوديـــة النابعـــة من 

�شريعتنا الإ�شالمية الغراء, قد اأ�شهمت يف تقـــدمي الراأي ال�شـــديد, وامل�شورة 

مر.  املخل�شة والقرارات الر�شيدة لويل الأ

لفتًا النظر اإلى اأن جمل�س ال�شورى ي�شهم اإ�شهامًا كبريًا يف �شناعة القرار 

الوطني بو�شفه �شريكا يف ال�شلطة التنظيمـــية, و مبا يبذله من جهود كبرية 

يف مناق�شة ودرا�شة املو�شوعات التي حتـــال اإليـــه, اأو املقرتحـات التي يقدمها 

الأع�شاء ب�شاأن تكوين نظام جديد اأو تعديل نظام قائم مبوجب املادة الثالثة 

والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.

ولفت النظر اإلى اأن جمل�س ال�شورى قدم روؤيته على تقارير اآداء الأجهزة 

القرارات  العديد من  ب�شاأنها  واأ�شدر  املن�شرمـــة,  املالـــية  لل�شنة  احلكومية 

اآداء  اإلى الرتقاء باآدائها, ومعاجلـــة ال�شعـــوبات التي تواجهها يف  الهادفة 

مهامها, وذلك من خالل منظومة عمل دقيقة تخللتها درا�شات ومناق�شات 

عميقة, الأمر الذي مكن املجل�س ليكون �شندًا قويًا للدولة ودعامة من دعائم 

التحديث والتطوير لأجهزتها وموؤ�ش�شاتها.

اأن  تعالى  اآل عمرو يف ختام ت�شريحه اهلل  الدكتور حممد  و�شاأل معايل 

يحفظ قائد امل�شرية خادم احلرمني ال�شريفـــني امللك �شلـــمان بن عبدالعزيز 

البالد  واأن يدمي على هذه  العـــهد,  و�شمو ويل ويل  الأمني  و�شمو ويل عهده 

اأمنها وا�شتقرارها.

د. آل عمرو : مضاميــن الخطــاب الملــكي

منهاج عمل للمجلس وأعضائه
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