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

ال�ش ��ورى مب ��د�أ �إ�س�ل�امي،
ي�س ��تمد م�ش ��روعيته م ��ن الق ��ر�آن
الكرمي ،وال�س ��نة النبوية ال�شريفة،
وه ��ى منه ��اج مرتب ��ط بال�ش ��ريعة
الإ�سالمية ،كما هى قاعدة عميقة
اجلذور ،وا�س ��عة النطاق يف نفو�س
الأفراد ،ويف كيان املجتمع امل�سلم.
وتع ��رف ال�ش ��ورى ب�أنه ��ا:
تبادل الآراء ،ووجهات النظر يف ق�ض ��ية من الق�ض ��ايا� ،أو مو�ض ��وع من املو�ض ��وعات ،واختبارها من �أ�صحاب الر�أي
واخلربة ،و�ص ��و ًال �إىل ال�ص ��واب ،و�أف�ض ��ل الآراء ،من �أجل حتقيق �أح�س ��ن النتائج ،فهى �آراء تتولد من خال�صة فكر
وجتربة ،وجهد وبحث ،ودرا�سة ،وعلم وخربة ،وذلك فى �إطار يتم�شى مع ال�شريعة وال يخالف الكتاب وال�سنة.
وال�ش ��ورى� ،ص ��ورة من �صور امل�ش ��اركة يف احلكم ،ت�س ��تمد جذورها من �أ�ص ��ول الدين وجذوره ،وهي من �أهم
املبادئ ال�شرعية التي يقوم عليها النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم.
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امللك سعود بن عبد العزيز  آل سعود -يرمحه اهلل-

وال�شورى يف الإ�سالم لي�ست خا�صة بنظام احلكم ولكنها تطرق كل امليادين وامل�ستويات وال�سيما االجتماعية
منها ،وهي �سمة من �سمات امل�سلمني.
ولل�ش ��ورى �أهمي ��ة كربي يف �أي تنظي ��م كان� ،أو �أي جماعة م ��ن اجلماعات ،وعليها ترتكز الدولة امل�س ��لمة
التي تن�ش ��د لرعاياها الأمن واال�س ��تقرار ،وهكذا جند ال�ش ��ورى من املفاهيم التي ر�س ��خت جذورها يف املجتمع
الإ�سالمي ،و�أ�صبحت متيز نظام احلكم يف الإ�سالم.
�إن املتتبع لتاريخ احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية منذ ت�أ�سي�سها يجد �أنه قام على منهج ال�شورى ،الذى
ا�ستمر دون انقطاع منذ عهد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود -يرحمه اهلل -حتى عهد خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وتعد جتربة ال�شورى يف اململكة جتربة ثرية يف مراحل
تطورها ،ويف ممار�ستها وما �شهدته من نقالت تطويرية عرب تاريخها لتتواكب مع م�ستجدات الع�صر واملتغريات
الداخلية واخلارجية ،حيث مرت ال�شورى مبراحل عدة منذ دخول امللك عبدالعزيز �آل �سعود -رحمه اهلل -مكة
املكرمة عام  1343هـ �إبان توحيد اململكة ،حيث دعا �آنذاك �إىل ال�شورى ،وجعلها ركيزة �أ�سا�سية يف حكمه ،تثبيت ًا
لأمر امل�شاورة وفق الأ�س�س ال�شرعية ،وهي �أ�سا�س لدولة �إ�سالمية ،د�ستورها الكتاب وال�سنة.
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امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود -يرمحه اهلل-
المرحلة األولى :
املجل�س الأهلي لعام  1343هـ  1924 /م
ج ��اء ت�أ�س ��ي�س �أول جمل�س منتخ ��ب يف  1343/5/24هـ املواف ��ق 1924/12/20م �أطلق علي ��ه املجل�س الأهلي
ال�ش ��وري ،وي�ض ��م يف ع�ضويته ( )12ع�ض ��و ًا ،وملا كان بناء الدوىل مل يكتمل بعد ،فقد �أوكل �إىل هذا املجل�س تنظيم
مواد �أ�سا�سية لإدارة البالد ،ومل يكن هناك نظام يحدد عمل املجل�س ،وا�ستمر هذا املجل�س حوايل �ستة �أ�شهر.
المرحلة الثانية :
املجل�س الأهلي ال�شوري لعام  1343هـ  1925 /م
رغبة يف تو�س ��يع دائرة امل�ش ��اركة ،فقد مت حل املجل�س ال�س ��ابق و�صدرت الإرادة ال�س ��لطانية يف  1344/1/8هـ
املوافق 1925/7/28م ،بت�شكيل جمل�س منتخب ميثل جميع حارات مكة املكرمة وعددها ( )12حارة ،على �أن يكون
يف ع�ضويته اثنان من العلماء ،وواحد من التجار ،من �أعيان البلد .جاء هذا املجل�س �أكرث تنظيم ًا من �سابقه ،وذلك
بوجود نائب للرئي�س ،و�أمني لل�سر ،وافتتح املجل�س يف يوم الثالثاء 1344/1/13هـ املوافق 1925/8/2م.
ثم جاءت تعليمات ت�شكيل هذا املجل�س يف �ست مواد ،حددت �شروط الع�ضوية ،و�آخر موعد لالقرتاع ،ومن لهم
حق االقرتاع ،وهي تعد النواة لنظام جمل�س ال�شورى الذى ت�أ�س�س فيما بعد.
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امللك خالد بن عبد العزيز  آل سعود -يرمحه اهلل-
المرحلة الثالثة :
جمل�س ال�شورى لعام  1345هـ 1926 /م
يف 1345/2/21هـ املوافق 1926/8/29م �ص ��درت موافقة امللك عبدالعزيز على التعليمات الأ�سا�سية لنظام
احلك ��م ،ومن �ض ��من تلك التعليمات الق�س ��م الرابع اخلا� ��ص باملجال�س ،ومنه ما يتعلق مبجل�س ال�ش ��ورى حيث متت
ت�سميته مبجل�س ال�شورى بد ًال من اال�سم ال�سابق املجل�س الأهلي ،وت�شكيلة �أع�ضائه الذين بلغ عددهم ( )12ع�ضو ًا،
وحتديد انعقاد جل�ساته ،ومن لهم حق ح�ضور اجلل�سات ،ومدة الع�ضوية �سنة واحدة.
المرحلة الرابعة :
جمل�س ال�شورى لعام  1346هـ  1927 /م
بع ��د يومني من ح ��ل املجل�س ال�س ��ابق� ،أي يف  1346/1/9هـ املوافق 1927/7/8م� ،ص ��در �أم ��ر ملكي بتعديل
الق�س ��م الرابع من التعليمات الأ�سا�س ��ية ،وهو اخلا�ص مبجل�س ال�ش ��ورى ،بحيث يعمل املجل�س وفق ًا للنظام اجلديد
املعدل ،حيث �صدر يف خم�س ع�شرة مادة ،وقد تكون املجل�س لهذا العام من ثمانية �أع�ضاء ملدة �سنتني ،ووفق ًا للنظام
ف�إن ت�ش ��كيل الأع�ض ��اء يتم بانتخاب احلكومة� ،أربعة بعد ا�ست�شارة �أهل الف�ضل واخلربة ،و�أربعة تختارهم احلكومة
مبعرفته ��ا ،يك ��ون اثنان منهم من �أه ��ل جند .على �أن ينعقد املجل�س مرتني يف الأ�س ��بوع ،وميكن �أن يجتمع �أكرث من
ذلك بناء على دعوة من رئي�سه كلما دعت احلاجة.
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وبه ��ذا يع ��د ه ��ذا الع ��ام تاريخ
الت�أ�س ��ي�س الفعل ��ي ملجل� ��س ال�ش ��وري
يف عه ��د املل ��ك عبدالعزي ��ز ،وق ��د
افتت ��ح املل ��ك عبدالعزي ��ز دورت ��ه
الأوىل يف 1346/1/14ه� �ـ املواف ��ق
1927/7/13م ،وعقدت �أوىل جل�ساته
يف ي ��وم الأحد 1346/1/18هـ املوافق
1927/7/17م.
المرحلة الخامسة:
جمل�س ال�شورى لعام  1347هـ 1928م
اقت�ضت امل�صلحة �إجراء بع�ض التعديالت يف نظامه ،حيث �صدر يف هذا العام نظام �آخر معدل يف �أربع ع�شرة
مادة ،وكانت التعديالت التي مت �إدخالها يف هذا النظام ،وهي :
مت زي ��ادة العدد الذي يت�ألف منه �أع�ض ��اء املجل� ��س ،وبلغ العدد ذلك العام ( )12ع�ض ��و ًا ،بعد �أن كان حمدد ًا
بثمانية �أع�ض ��اء ،كما �أ�ش ��ارت املادة الثانية �إىل تعيني نائب دائم للمجل�س من قبل امللك ،و�أن ينتخب نائب ثان من
قبل املجل�س.
وحددت املادة الثامنة انعقاد جل�سات املجل�س يومي ًا بعد �أن كانت مرات انعقاده اثنتني يف الأ�سبوع.
وقد �ص ��در الحق ًا -بعد �إدخال بع�ض التعديالت -نظام معدل للمجل�س حتت ا�س ��م" :النظام الداخلي ملجل�س
ال�شورى" ،يف �أربع وع�شرين مادة.
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ا�س ��تمر جمل�س ال�ش ��ورى بنظامه املذكور دون تعديل ،وظل ميار�س قدر ًا وا�س ��ع ًا من ال�ص�ل�احيات �إىل �أن
ت�أ�س ���س جمل�س ال ��وزراء عام  1373هـ 1953 /م ،حيث جرى توزيع الكثري من �ص�ل�احيات جمل�س ال�ش ��ورى بني
جمل�س الوزراء ،والأجهزة احلكومية اجلديدة ،واملطورة وفق �أنظمتها ،ولكن جمل�س ال�شورى ظل يوا�صل جل�ساته
وي�ستعر�ض ما يحال �إليه وفق نظامه ،و�إن مل يكن بامل�ستوى الذى كان عليه من قبل.
المرحلة السادسة :
ا�ستمر جمل�س ال�شورى يعقد جل�ساته وفق نظامه ال�صادر عام  1347هـ 1928 /م حتى عام 1400هـ1980/م
ويف ع ��ام 1412هـ1992/م� ،ص ��در النظام اجلديد احلايل ملجل�س ال�ش ��ورى ،الذى ميثل نقل ��ة تطويرية للمجل�س
تتواكب مع امل�ستجدات ،وتطلعات القيادة واملواطنني.
حي ��ث ج ��اء النظام اجلدي ��د يف ( )30م ��ادة ،والالئجة الداخلية ملجل�س ال�ش ��ورى يف ( )34مادة ،ت�ش ��مل
اخت�صا�ص ��ات الهيئة العامة ،ورئي�س املجل�س ،ونائبه ،والأمني العام ،واجلل�سات ،واللجان ،والت�صويت ،و�إ�صدار
القرارات.
كما �صدرت الئحة �أخرى تو�ضح
حق ��وق �أع�ض ��اء املجل� ��س وواجباتهم،
وقواع ��د تنظي ��م ال�ش� ��ؤون املالي ��ة
والوظيفية للمجل�س ،وقواعد التحقيق
واملحاكمة لع�ضو املجل�س و�إجراءاتها،
وهى �أمور مل ترد يف النظام القدمي.
وجمل�س ال�ش ��ورى ال يختلف عن
الربملان يف العامل احلديث يف نظامه،
والئحته الداخلية ،وقواعده التنظيمية ،وهو من منظور نيابي ميار�س �صالحيات ت�شريعية ورقابية.
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امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود -يرمحه اهلل-
إعادة تكوين جملس الشوري
�إن ال�ش ��ورى يف اململكة العربية ال�س ��عودية يف �ص ��ورتها اجلديدة جهاز لإ�ش ��راك املواطن ب�ش ��كل مبا�شر يف �إدارة
�سيا�س ��ات وطن ��ه ،والتخطيط لها ،ومتابعة �أداء م�ؤ�س�س ��اتها .ففي جمل�س ال�ش ��ورى حُتقق تعددية ال ��ر�أي ،واحلرية يف
الطرح ،والتقدم البناء ،واالرتباط باملو�ضوعات املطروحة املت�صلة بالأمة ،واملجتمع ،وذلك من خالل ممار�سته ملهامه
وواجبات ��ه بكل �ص ��راحة يف الط ��رح ،وقوة يف
العر�ض ،ومو�ض ��عية يف النقا�ش ،وا�ستهداف
امل�صلحة العليا للوطن واملواطن.
وما من �شك يف �أن �صدور نظام جمل�س
ال�شورى يف �ص ��ورته اجلديدة (ال�صادرة يف
عام 1412هـ1992 /م) ،ميثل نقلة تطويرية
تتواكب مع امل�س ��تجدات وتطلع ��ات القيادة،
واملواط ��ن ،مع ا�س ��تمرار ال�س ��عي �إىل مزيد
من التطوير والتحديث ح�س ��ب متطلبات كل
مرحلة ومتغريات الوقائع.
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امللك عبد اهلل بن عبد العزيز  آل سعود -يرمحه اهلل-
وهن ��اك جه ��ود ب ��ارزة ُبذلت يف و�ض ��ع
قواعد عمل املجل�س واللجان ،تنظم التفا�صيل
الإجرائية والتنظيمية كافة ،مبا يكفل معاجلة
املو�ض ��وعات املطروحة ب�ش ��مولية ،ومبا ينظم
ن�شاطات الدولة ،ومطالب املجتمع.
وهكذا ،وم ��ن خالل ا�س ��تعرا�ض النظام
الأ�سا�س ��ي للحكم ،ف�إن نظام جمل�س ال�ش ��ورى
ي�س ��تمد �إط ��اره ال�ش ��رعي وقوت ��ه م ��ن الكتاب
وال�سنة ،و�إطاره النظامي من النظام الأ�سا�س للحكم ال�صادر يف عام  1412هـ 1992 /م .
حيث ن�ص ��ت املادة الثامنة من النظام الأ�سا�س ��ي للحكم على« :يقوم احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية على
�أ�سا�س العدل وال�شورى وامل�ساواة وفق ال�شريعة الإ�سالمية».
كما ن�ص ��ت املادة الثامنة وال�ستون من النظام نف�سه على« :ين�ش�أ جمل�س لل�شورى ويبني نظامه وطريقة تكوينه
وكيفية ممار�سته الخت�صا�صاته واختيار �أع�ضائه .»...
�أو�ض ��حت هات ��ان املادت ��ان �أهمية ال�ش ��ورى يف �إدارة ه ��ذه البالد ،وتركت ��ا طريقة تكوين املجل�س وممار�س ��ته
الخت�صا�صاته لنظامه.
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امللك سلمان  بن عبد العزيز آل سعود -حفظه اهلل-

�أما ال�س ��لطات الأ�سا�س ��ية يف الدولة كما وردت يف املادة الرابعة والأربعني من النظام الأ�س ��ا�س للحكم ،ف�إنها
تتكون من ال�س ��لطة الق�ض ��ائية ،وال�سلطة التنفيذية ،وال�س ��لطة التنظيمية ( الت�شريعية ) وجمل�س ال�شورى منوطة به
مهمة ال�سلطة التنظيمية وي�شاركه يف هذه ال�سلطة جمل�س الوزراء ،وذلك وفق ما ن�صت عليه املادة ال�سابعة وال�ستون
من النظام الأ�س ��ا�س للحكم ،كما �أعطت املادة الثامنة وال�س ��تون امللك حق حل جمل�س ال�ش ��ورى و�إعادة تكوينه ،وهو
حق متعارف على ممار�سته من قبل ر�ؤ�ساء الدول وفق د�ستور كل دولة.
وق ��د �ص ��در نظام جمل�س ال�ش ��ورى يف ثالث�ي�ن مادة ح ��ددت مهام ��ه ،وطريقة تكوين ��ه� ،أما كيفية ممار�س ��ته
الخت�صا�ص ��اته فق ��د تركه ��ا
النظام لالئحة الداخلية وهو ما
تعرفت عليه املجال�س الربملانية،
وتتكون الالئحة الداخلية ملجل�س
ال�شورى من �أربع وثالثني مادة.
وحي ��ث �إن ال�ش ��ورى يف
الإ�س�ل�ام رباني ��ة امل�ص ��در،
وال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية مل حتدد
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و�س ��يلة معينة لتحقيقها ،ف�إن املادة الأوىل من نظام جمل�س ال�ش ��ورى ت�ؤكد على الأخذ بامل�ش ��اورة و�أهميتها وفق
الكتاب الكرمي ،واقتدا ًء بر�س ��ول اهلل �ص ��لي اهلل عليه و�سلم يف م�شاورة �أ�ص ��حابه ،على �أن ُين�ش�أ جمل�س ال�شورى
وميار�س املهام املنوطة به مع واجب احلفاظ على روابط الأخوة والتعاون.
والغاية هي حتقيق ال�ش ��ورى دون االلتزام ب�أمنوذج معني ،كما �أن املُطبق يف اململكة العربية ال�س ��عودية ،هو
�أحد النماذج املختلفة املطبقة يف العامل الإ�سالمي.
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رؤساء جمالس الشورى ونوابهم  1437 - 1346هـ
 -1املجل�س ال�شورى الأهلي لعام  1343هـ عبد القادر ال�شيبي ،رئي�س ًا .
 -2املجل�س ال�شورى الأهلي لعام  1344هـ حممد املرزوقي ،رئي�س ًا  ،عبد القادر ال�شيبي ،نائب الرئي�س.
 -3املجل� ��س ال�ش ��وري الأهل ��ي لعام  1345هـ الأمري في�ص ��ل بن عبد العزيز ،رئي�س� � ًا ،ا�س ��تمر ه ��ذا املجل�س حتى
1346/1/7هـ.
 -4جمال�س ال�شورى لعام (  1346هـ  1400 -هـ ) :
�أ -عام  1346هـ املوافق 1927م ،الأمري في�صل بن عبد العزيز ،رئي�س ًا للمجل�س.
ب -عام  1347هـ املوافق 1928م 1929 -م ،عبد اهلل الف�ضل النائب الأول ،و�صالح �شطا ،النائب الثاين.
ت -عام 1351هـ املوافق من 1932م 1933 -م ،عبد اهلل الف�ضل النائب الأول ،وال�شريف �شرف ر�ضا ،النائب الثاين.
ث -عام  1353هـ املوافق من 1934م 1935 -م ،عبد اهلل الف�ضل ،النائب الأول ،وعبد اهلل ال�شيبي ،النائب الثاين.
ج -عام  1355هـ املوافق 1936م 1937 -م  ،عبد اهلل الف�ضل ،النائب الأول ،و�صالح �شطا ،النائب الثاين.
ح -عام  1369هـ املوافق من 1949م 1950 -م� ،صالح �شطا النائب الأول ،وعبداهلل ال�شيبي ،النائب الثاين.
خ -عام  1370هـ املوافق 1950م 1951 -م ،عبد اهلل ال�شيبي ،وزير ًا مفو�ض ًا ،نائب ًا ثاني ًا.
د -عام  1371هـ املوافق 1951م 1952 -م ،ال�شريف �شرف ر�ضا ،النائب الأول ،و�أحمد الغزاوي ،النائب الثاين.
ذ -عام  1373هـ املوافق 1953م 1954 -م� ،أحمد الغزاوي ،النائب الثاين.
ر -عام 1374هـ املوافق من 1954م 1955 -م� ،أحمد الغزاوي ،وزير ًا مفو�ض ًا ،نائب ًا للرئي�س.
ز -عام  1384هـ املوافق من 1964م 1965 -م ،توىل امللك في�صل مقاليد احلكم ،وا�ستمرت رئا�سته للمجل�س،
مع �إ�سناده مهمة �إدارة �ش�ؤون املجل�س وتر�ؤ�س جل�ساته �إىل نوابه.
ع -عام  1400هـ  1401 -هـ املوافق 1980م 1981 -م� ،صادق عبد اهلل دحالن ،نائب ًا للرئي�س.
 -5جمل�س ال�ش ��ورى احلديث الدورة الأوىل والثانية ،معايل ال�ش ��يخ /حممد بن �إبراهيم بن جبري رئي�س ًا ،معايل
الدكتور /عبد اهلل بن عمر ن�صيف ،نائب ًا للرئي�س.
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 -6ا�س ��تمرت رئا�سة معايل ال�ش ��يخ /حممد بن �إبراهيم بن جبري ملجل�س ال�ش ��ورى يف دورته الثالثة ،ومت تعيني
معايل ال�سيد /بكري بن �صالح بن �شطا نائب ًا للرئي�س ،وذلك بتاريخ 1422/3/3هـ.
 -7تويف ال�ش ��يخ حممد بن جبري بتاريخ 1422/11/10هـ املوافق 2002/1/24م ،ومت تعيني معايل ال�ش ��يخ
الدكتور� /ص ��الح بن عبد اهلل بن حميد رئي�س� � ًا بتاريخ  1422/11/24هـ مع ا�س ��تمرار معايل ال�س ��يد/
بكري بن �صالح �شطا نائب ًا للرئي�س.
 -8تعيني معايل الدكتور� /صالح بن �سعود العلي ،وكي ًال لرئي�س املجل�س يف 1424/10/2هـ ثم م�ساعد ًا لرئي�س
املجل�س يف 1426/3/3هـ حتى 1428/3/6هـ.
 -9تعيني معايل املهند�س /حممود بن عبد اهلل طيبة ،نائب ًا لرئي�س جمل�س ال�ش ��ورى يف الدورة الرابعة بتاريخ
1426/3/3هـ وكانت وفاته -يرحمه اهلل  -يف 1429/7/13هـ.
 -10تعيني معايل الدكتور /عبد الرحمن بن عبد اهلل الرباك ،م�ساعد ًا لرئي�س املجل�س اعتبار ًا من 1428/4/29هـ.
 -11تعيني معايل الدكتور /بندر بن حممد حمزة حجار ،نائب ًا لرئي�س املجل�س اعتبار ًا من 1429/10/25هـ.
� -12صدر �أمر ملكي يف 1430/3/3هـ بتعيني معايل ال�شيخ الدكتور /عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
رئي�س ًا للمجل�س.
 -13تعيني معايل الدكتور /حممد بن �أمني اجلفري نائب ًا لرئي�س املجل�س اعتبار ًا من  1433/1/18هـ.
 -14تعيني معايل الدكتور /فهاد بن معتاد احلمد م�س ��اعد ًا لرئي�س املجل�س اعتبار ًا من  1433/1/18هـ حتى
1436/2/16هـ .
 -15ا�ستمرت رئا�سة معايل ال�شيخ الدكتور /عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ رئي�س ًا للمجل�س يف دورته
ال�ساد�سة التي بد�أت يف 1434/3/3هـ.
 -16تعيني معايل الدكتور /يحيى بن عبد اهلل ال�صمعان م�ساعد ًا لرئي�س املجل�س اعتبار ًا من  1436/4/9هـ.
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رؤساء جمالس الشورى ونوابهم  1437 - 1346هـ

امللك في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود
- $ -

عبد اهلل ال�شيبي
- $ -
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�أحمد الغزاوي
- $ -

عبد اهلل الف�ضل
-$-

�صادق دحالن
- $ -

�صالح �شطا
-$-

حممد بن جبري
-$-

د .عبد اهلل ن�صيف

بكري �شطـا

د� .صالح بن حميد

د� .صالح �آل علي

د .عبد اهلل �آل ال�شيخ

د .بندر حجار

د .حممد بن �أمني اجلفري

د .فهاد بن معتاد احلمد

م .حممود طيبة
- $ -

د .عبد الرحمن الرباك

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان
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األمناء العامون  1414هـ  1437 -هـ
 -1مع ��ايل الدكت ��ور /حم ��ود ب ��ن عب ��د العزيز الب ��در ،الأمني الع ��ام للمجل� ��س ،اعتب ��ار ًا م ��ن 1414/12/26هـ -
1426/3/2هـ.
 -2مع ��ايل الدكتور� /ص ��الح ب ��ن عبد اهلل املالك ،الأمني الع ��ام للمجل�س ،اعتبار ًا م ��ن 1426/3/3هـ حتى وفاته -
رحمه اهلل -يف  1429/5/22هـ.
 -3معايل الدكتور /حممد بن عبد اهلل الغامدي ،الأمني العام للمجل�س ،اعتبار ًا من  1429/6/18هـ.
 -4معايل الدكتور /حممد بن عبد اهلل �آل عمرو ،الأمني العام للمجل�س ،اعتبار ًا من  1433/6/25هـ.

د .حمود البدر

18

د� .صالح املالك
- $ -

د .حممد الغامدي

د .حممد بن عبد اهلل �آل عمرو
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