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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم �أ91/
التاريخ  1412/8/27هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن فهد بن عبد العزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
ً
عم�ل�ا بق���ول اهلل تعاىل :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯﮊ وقوله تع���اىل  :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ
واقتداء بر�سول اهلل ﷺ يف م�شاورة �أ�صحابه  .وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
وبعد االطالع على نظام جمل�س ال�شورى ال�صادر بالأمر امللكي يف عام  1347هـ.
�أمرنا بنا هو �آت :
�أو ًال � :إ�صدار نظام جمل�س ال�شورى بال�صيغة املرفقة بهذا .
ثاني ًا  :يحل هذا النظام حمل نظام جمل�س ال�ش���ورى ال�ص���ادر يف عام  1347هـ ،ويتم ترتيب
�أو�ضاع هذا املجل�س ب�أمر ملكي.
ثالث ًا  :ي�ستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات املعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى
تعدل مبا يتفق معه.
رابع ًا  :يتم العمل بهذا النظام يف مدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
خام�س ًا  :ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
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نظام مجلس الشورى

املادة الأوىل :
عم ً
ال بقول اهلل تعاىل ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﮊ وقوله �سبحانه  :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ واقتداء بر�سول اهلل -ﷺ -يف م�شاورة �أ�صحابه وحث الأمة على
الت�شاور.
ُين�ش�أ جمل�س ال�شورى وميار�س املهام املنوطة به ،وفق ًا لهذا النظام والنظام الأ�سا�سي
للحكم ،ملتزم ًا بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله-ﷺ ،-حمافظ ًا على روابط الأخوة والتعاون على
الرب والتقوى.
املادة الثانية :

يقوم جمل�س ال�شورى على االعت�صام بحبل اهلل ،وااللتزام مب�صادر الت�شريع الإ�سالمي،
ويحر�ص �أع�ضاء املجل�س على خدمة ال�صالح العام ،واحلفاظ على وحدة اجلماعة وكيان
الدولة ،وم�صالح الأمة.
املادة الثالثة :
يتكون جمل�س ال�شورى من رئي�س ومائة وخم�سني ع�ضو ًا  ،يختارهم امللك من �أهل العلم
واخلربة واالخت�صا�ص ،على �أال يقل متثيل املر�أة فيه عن ( )%20من عدد الأع�ضاء ،وحتدد
حقوق الأع�ضاء وواجباتهم ،وجميع �ش�ؤونهم ب�أمر ملكي(.)1
((( عدلت املادة بالأمر امللكي ذي الرقم �أ 44/والتاريخ 1434/2/29هـ ،حيث كان الن�ص ال�سابق« ،يتكون جمل�س ال�شورى
من رئي�س ومائة وخم�س�ي�ن ع�ض���و ًا ،يختارهم امللك من �أهل العلم واخلربة واالخت�ص���ا�ص ،وحتدد حقوق الأع�ض���اء ،
وواجباتهم ،وكافة �ش�ؤ�ؤنهم ب�أمر ملكي».
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املادة الرابعة :
ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س ال�شورى ما يلي :
�أ� -أن يكون �سعودي اجلن�سية بالأ�صل واملن�ش�أ.
ب� -أن يكون من امل�شهود لهم بال�صالح والكفاية.
ج� -أال يقل عمره عن ثالثني �سنة .
املادة اخلام�سة :
لع�ض���و جمل�س ال�ش���ورى �أن يقدم طلب �إعفائه من ع�ض���وية املجل�س �إىل رئي�س املجل�س،
وعلى الرئي�س �أن يعر�ض ذلك على امللك.
املادة ال�ساد�سة :
�إذا �أخل ع�ض���و جمل�س ال�شورى بواجبات عمله ،يتم التحقيق معه وحماكمته وفق قواعد
و�إجراءات ت�صدر ب�أمر ملكي.
املادة ال�سابعة :
�إذا خ�ل�ا حم���ل �أحد �أع�ض���اء جمل�س ال�ش���ورى لأي �س���بب ،يختار امللك م���ن يحل حمله،
وي�صدر بذلك �أمر ملكي.
املادة الثامنة :
ال يجوز لع�ضو جمل�س ال�شورى �أن ي�ستغل هذه الع�ضوية مل�صلحته.
املادة التا�سعة :
ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى و�أي وظيفة حكومية � ،أو �إدارة �أي �شركة� ،إال
�إذا ر�أى امللك �أن هناك حاجة �إىل ذلك.
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املادة العا�شرة :
ُيعني رئي�س جمل�س ال�ش���ورى ،ونائبه ،وم�ساعده ،والأمني العام للمجل�س ،و ُيعفون ب�أوامر
()2
ملكية ،وحتدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة �ش�ؤونهم ب�أمر ملكي.
املادة احلادية ع�شرة:
ي�ؤدي رئي�س جمل�س ال�شورى  ،و�أع�ضاء املجل�س ،والأمني العام ،قبل �أن يبا�شروا �أعمالهم
يف املجل�س� ،أمام امللك ،الق�سم التايل:
(�أق�س���م باهلل العظيم �أن �أكون خمل�ص��� ًا لديني ،ثم ملليكي ،وبالدي ،و�أال �أبوح ب�س���ر من
�أ�س���رار الدولة ،و�أن �أحافظ على م�ص���احلها ،و�أنظمتها ،و�أن �أ�ؤدي �أعمايل بال�ص���دق والأمانة
والإخال�ص والعدل).
املادة الثانية ع�شرة :
مقر جمل�س ال�ش���ورى ،هو مدينة الريا�ض ،ويجوز اجتم���اع املجل�س يف جهة �أخرى داخل
اململكة �إذا ر�أى امللك ذلك.
املادة الثالثة ع�شرة:
م���دة جمل�س ال�ش���ورى� ،أربع �س���نوات هجرية ،تبد�أ م���ن التاريخ املح���دد يف الأمر امللكي
ال�ص���ادر بتكوين���ه ،ويتم تكوي���ن املجل�س اجلديد قبل انتهاء مدة �س���لفه ب�ش���هرين على الأقل،
ويف حالة انتهاء املدة قبل تكوين املجل�س اجلديد ي�س���تمر املجل�س ال�س���ابق يف �أداء عمله حتى
يت���م تكوين املجل�س اجلديد ،و ُيراعى عند تكوين املجل�س اجلديد اختيار �أع�ض���اء جدد ال يقل
عددهم عن ن�صف عدد �أع�ضاء املجل�س(.)3
((( عدلت املادة بالأمر امللكي ذي الرقم �أ 181/والتاريخ 1428/12/14هـ حيث كان الن�ص ال�سابق« ،يعني
رئي�س جمل�س ال�شورى ،ونائبه والأمني العام للمجل�س ،و ُيعفون ب�أوامر ملكية.».....
((( �صدر الأمر امللكي ذو الرقم �أ 16/والتاريخ 1414/3/3هـ بتكوين جمل�س ال�شورى وحتديد مدته ابتداء من
تاريخ هذا الأمر.
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املادة الرابعة ع�شرة :
يلقي امللك �أو من ينيبه ،يف جمل�س ال�ش���ورى ،كل �س���نة خطاب ًا ملكي ًا  ،يت�ض���من �سيا�س���ة
الدولة الداخلية واخلارجية.
املادة اخلام�سة ع�شرة :
يب���دي جمل�س ال�ش���ورى الر�أي يف ال�سيا�س���ات العام���ة للدولة التي حتال �إلي���ه من رئي�س
جمل�س الوزراء ،وله على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�أ -مناق�شة اخلطة العامة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،و�إبداء الر�أي نحوها.
ب -درا�سة الأنظمة واللوائح ،واملعاهدات ،واالتفاقيات الدولية ،واالمتيازات ،واقرتاح ما يراه ب�ش�أنها.
ج -تف�سري الأنظمة.
د  -مناق�ش���ة التقارير ال�س���نوية التى تقدمها الوزارات ،والأجهزة احلكومية الأخرى ،واقرتاح
ما يراه حيالها.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة :
ال يكون اجتماع جمل�س ال�شورى نظامي ًا �إال �إذا ح�ضر االجتماع ثلثا �أع�ضائه على الأقل ،مبن
فيهم الرئي�س �أو من ينوب عنه ،وال تكون القرارات نظامية �إال �إذا وافقت عليها �أغلبية املجل�س.
املادة ال�سابعة ع�شرة :
ترفع قرارات جمل�س ال�شورى �إىل امللك  ،ويقرر ما يحال منها �إىل جمل�س الوزراء.
� -إذا اتفقت وجهات نظر جمل�سي الوزراء وال�شورى ت�صدر القرارات بعد موافقة امللك عليها.

 �إذا تباينت وجهات نظر املجل�سني يعاد املو�ضوع �إىل جمل�س ال�شورى ليبدي مايراه ب�ش�أنه ويرفعه �إىل امللك التخاذ ما يراه (.)4
((( عدلت املادة بالأمر امللكي ذي الرقم �أ 198 /والتاريخ 1424/10/2هـ ،حيث كان الن�ص ال�سابق «ترفع
قرارات جمل�س ال�شورى �إىل رئي�س جمل�س الوزراء ،ويحيلها �إىل جمل�س الوزراء للنظر فيها ،ف�إن اتفقت
وجهات نظر املجل�سني �صدرت بعد موافقة امللك عليها ،و�إن تباينت وجهات النظر فللملك �إقرار ما يراه».
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املادة الثامنة ع�شرة :
ت�ص���در الأنظم���ة ،واملعاه���دات ،واالتفاقي���ات الدولي���ة ،واالمتيازات ،و ُتع���دل ،مبوجب
مرا�سيم ملكية بعد درا�ستها من جمل�س ال�شورى.
املادة التا�سعة ع�شرة :
ُيك��� ِّون جمل����س ال�ش���ورى م���ن ب�ي�ن �أع�ض���ائه اللج���ان املتخ�ص�ص���ة الالزم���ة ملمار�س���ته
اخت�صا�صاته ،وله �أن ي�ؤلف جلان ًا خا�صة من �أع�ضائه لبحث �أي م�س�ألة مدرجة بجدول �أعماله.
املادة الع�شرون :
للجان جمل�س ال�ش���ورى �أن ت�ستعني مبن تراه من غري �أع�ضاء املجل�س ،بعد موافقة رئي�س
املجل�س.
املادة احلادية والع�شرون :
يكون ملجل�س ال�ش���ورى هيئة عامة ،تك َّون ،من رئي�س املجل�س ،ونائبه ،وم�ساعده ،ور�ؤ�ساء
جلان املجل�س املتخ�ص�صة(.)5
املادة الثانية والع�شرون :
على رئي�س جمل�س ال�ش���ورى �أن يرفع لرئي�س جمل�س الوزراء بطلب ح�ض���ور �أي م�س����ؤول
حكومي جل�س���ات جمل�س ال�ش���ورى� ،إذا كان املجل�س يناق����ش �أمور ًا تتعلق باخت�صا�ص���اته ،وله
احلق يف النقا�ش دون �أن يكون له حق الت�صويت.

((( عدلت املادة بالأمر امللكي ذى الرقم �أ 181/وتاريخ 1428/12/14هـ ،حيث كان الن�ص ال�سابق «يكون ملجل�س
ال�شورى هيئة عامة تكون من رئي�س املجل�س ،ونائبه ،ور�ؤ�ساء جلان املجل�س املتخ�ص�صة».
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املادة الثالثة والع�شرون :
ملجل�س ال�ش���ورى اقرتاح م�شروع نظام جديد� ،أو اقرتاح تعديل نظام نافذ ،ودرا�سة ذلك
يف املجل�س ،وعلى رئي�س جمل�س ال�شورى رفع ما يقرره املجل�س للملك(.)6
املادة الرابعة والع�شرون :
على رئي�س جمل�س ال�ش���ورى �أن يرفع لرئي�س جمل�س الوزراء طلب تزويد املجل�س مبا لدى
الأجهزة احلكومية من وثائق وبيانات يرى املجل�س �أنها �ضرورية لت�سهيل �سري �أعماله.
املادة اخلام�سة والع�شرون :
يرفع رئي�س جمل�س ال�شورى تقرير ًا �سنوي ًا �إىل امللك عما قام به املجل�س من �أعمال ،وفق ًا
ملا تبينه الالئحة الداخلية للمجل�س.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون :
تق�ض الالئحة الداخلية
ت�سري �أنظمة اخلدمة املدنية على موظفي �أجهزة املجل�س مامل ِ
بغري ذلك.
املادة ال�سابعة والع�شرون :
يكون ملجل�س ال�ش���ورى ميزانية خا�ص���ة تعتمد من امللك ،ويتم ال�صرف منها وفق قواعد
ت�صدر ب�أمر ملكي.
املادة الثامنة والع�شرون :

يتم تنظيم ال�ش�ؤون املالية مبجل�س ال�شورى ،والرقابة املالية ،واحل�ساب اخلتامي،
وفق قواعد خا�صة ت�صدر ب�أمر ملكي.
((( عدلت املادة بالأمر امللكي ذى الرقم �أ 198/والتاريخ 1424/10/2هـ ،حيث كان الن�ص ال�سابق " :لكل ع�شرة
�أع�ضاء يف جمل�س ال�شورى ،حق اقرتاح م�شروع نظام جديد� ،أو تعديل نظام نافذ ،وعر�ضه على رئي�س جمل�س
ال�شورى ،وعلى رئي�س املجل�س رفع االقرتاح �إىل امللك".
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املادة التا�سعة والع�شرون :
تنظم الالئحة الداخلية ملجل�س ال�ش���ورى ،اخت�صا�ص���ات رئي�س جمل�س ال�شورى ،ونائبه،
وم�س���اعده ،والأمني الع���ام للمجل�س ،و�أجهزة املجل�س ،وكيفية �إدارة جل�س���اته ،و�س�ي�ر �أعماله
و�أعمال جلانه ،و�أ�س���لوب الت�ص���ويت ،كما تنظم قواعد املناق�شة ،و�أ�صول الرد ،وغري ذلك من
الأمور التي من �ش����أنها توفري ال�ضبط واالن�ضباط داخل املجل�س ،بحيث ميار�س اخت�صا�صاته
ملا فيه خري اململكة و�صالح �شعبها ،وت�صدر هذه الالئحة ب�أمر ملكي(.)7
املادة الثالثون :
ال يجري تعديل هذا النظام �إال بالطريقة التي مت بها �إ�صداره.

((( عدلت املادة بالأمر امللكي ذى الرقم �أ 181/والتاريخ 1428/12/14هـ حيث كان الن�ص ال�سابق «تنظم
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،اخت�صا�صات رئي�س جمل�س ال�شورى ،ونائبه ،والأمني العام للمجل�س
و�أجهزة املجل�س.»....
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الئحتا وقواعد
جمل�س ال�شورى
�صدرت بالأمر امللكي رقم (�أ)15/
وتاريخ  1414/3/3هـ
ون�شرت يف جريدة �أم القرى
يف عددها رقم ( )3468وتاريخ 1414/3/10هـ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم �أ15/
التاريخ  1414/3/3هـ
بعون اهلل تعايل
نحن فهد بن عبد العزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بع���د االط�ل�اع عل���ى نظام جمل����س ال�ش���ورى ال�ص���ادر بالأم���ر امللك���ي رق���م �أ 91/وتاريخ
1412/8/27هـ.
�أمرنا مبا هو �آت :
�أو ًال � :إ�صدار ما يلي :
 -1الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى بال�صيغة املرفقة بهذا.
 -2الئحة حقوق �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وواجباتهم بال�صيغة املرفقة بهذا.
 -3قواعد تنظيم ال�ش�ؤون املالية والوظيفية ملجل�س ال�شورى بال�صيغة املرفقة بهذا.
 -4قواعد التحقيق واملحاكمة لع�ضو جمل�س ال�شورى و�إجراءاتها بال�صيغة املرفقة بهذا.
ثاني�� ًا :تن�ش���ر هاتان الالئحتان والقواعد يف اجلريدة الر�س���مية و ُيعمل به���ا من تاريخ �أمرنا
هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
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�أو ًال  :الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى
الباب األول :
()8
اخت�صا�صات رئي�س املجل�س ونائبه وم�ساعده والأمني العام
املادة الأوىل :
ي�ش���رف رئي�س املجل�س على جميع �أعمال املجل�س ،وميثله يف عالقاته باجلهات والهيئات
الأخرى ويتكلم با�سمه.
املادة الثانية :
ير�أ�س رئي�س املجل�س جل�س���ات املجل�س ،واجتماعات الهيئة العامة كما ير�أ�س اجتماعات
اللجان التي يح�ضرها.
املادة الثالثة :
يفتتح رئي�س املجل�س اجلل�س���ات ،ويعلن انتهاءها ،ويدير املناق�شات خاللها ،وي�شرتك يف
هذه املناق�شات ،وي�أذن بالكالم ،ويحدد مو�ضوع البحث ،ويوجه نظر املتكلم �إىل التزام حدود
املو�ضوع والوقت ،وينهي املناق�شة ،ويطرح املو�ضوعات للت�صويت ،وله �أن يتخذ ما يراه مالئم ًا
وكافي ًا حلفظ النظام يف �أثناء اجلل�سات.
املادة الرابعة :

لرئي����س املجل�س دعوة املجل�س� ،أو الهيئ���ة العامة� ،أو �أية جلنة من اللجان� ،إىل عقد
جل�سة طارئة لبحث مو�ضوع معني.
(((عدل العنوان بالأمر امللكي ذي الرقم �أ 181/والتاريخ 1428 /12/ 14هـ  ،حيث كان الن�ص ال�سابق" :اخت�صا�صات
رئي�س املجل�س ونائبه والأمني العام".
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املادة اخلام�سة :
يق���وم نائ���ب رئي�س جمل�س ال�ش���ورى مبعاون���ة رئي�س املجل����س يف حالة ح�ض���وره ،ويتوىل
�صالحياته يف حالة غيابه.
املادة ال�ساد�سة :
يت���ويل نائب الرئي�س رئا�س���ة جل�س���ات املجل����س واجتماع���ات الهيئة العام���ة عند غياب
الرئي����س ،ويف حال���ة غيابهما يتويل رئا�س���ة املجل�س واجتماعات الهيئة العامة م�س���اعد رئي�س
املجل�س .ويكون لهما يف �إدارة هذه اجلل�سات االخت�صا�صات املقررة لرئي�س املجل�س(.)9
املادة ال�سابعة :
يح�ضر الأمني العام �أو من ينوب عنه جل�سات املجل�س واجتماعات الهيئة العامة ،وي�شرف
علي حترير املحا�ض���ر ،ويبلغ مواعيد اجلل�س���ات وجدول الأعمال للأع�ضاء .بالإ�ضافة �إىل �أي
�أعمال حتال �إليه من املجل�س� ،أو من الهيئة العامة� ،أو من رئي�س املجل�س .ويكون م�س�ؤو ًال �أمام
رئي�س املجل�س عن �ش�ؤون املجل�س املالية والإدارية.

((( عدل���ت امل���ادة بالأم���ر امللكي ذي الرق���م �أ 181/والتاريخ 1428/12/14ه���ـ .حيث كان الن�ص ال�س���ابق« ،يتويل نائب
الرئي�س رئا�سة جل�سات املجل�س واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئي�س ،ويف حالة غيابهما يتويل رئا�سة املجل�س
من يختاره امللك .ويكون لهما يف �إدارة هذه اجلل�سات االخت�صا�صات املقررة لرئي�س املجل�س».
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الباب الثاين :
املادة الثامنة :

الهيئة العامة للمجل�س

تتكون الهيئة العامة للمجل�س من رئي�س املجل�س ونائبه وم�س���اعده ور�ؤ�ساء جلان املجل�س
املتخ�ص�صة(.)10
املادة التا�سعة :
ال يكون اجتماع الهيئة العامة نظامي ًا �إال �إذا ح�ضره ثلثا �أع�ضائها على الأقل ،وت�صدر قراراتها
مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذى �صوت معه رئي�س االجتماع.
املادة العا�شرة :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة حم�ضر يدون فيه تاريخ االجتماع ومكانه
و�أ�س���ماء احلا�ض���رين والغائبني ،وملخ�ص املناق�ش���ات ،ون�صو�ص التو�ص���يات ،ويوقع املح�ضر
رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.

املادة احلادية ع�شرة:

تخت�ص الهيئة العامة مبا يلي:
�أ -و�ضع اخلطة العامة للمجل�س وجلانه ،مبا ميكنه من �إجناز �أعماله وحتقيق �أهدافه.
ب -و�ضع جدول �أعمال جل�سات املجل�س.
ج -الف�ص���ل فيما يحيله �إليها رئي�س املجل�س �أو املجل�س من اعرتا�ضات على م�ضمون حما�ضر
اجلل�س���ات� ،أو على نتائج االقرتاع وفرز الأ�ص���وات� ،أو غري ذلك من االعرتا�ضات التي قد
تثار يف �أثناء جل�سات املجل�س ،ويكون قرارها يف ذلك نهائي ًا.
د � -إ�ص���دار القواعد الالزمة لتنظيم �أعمال املجل����س و�أعمال جلانه وذلك مبا ال يتعار�ض مع
نظام املجل�س ولوائحه.
( ((1عدل���ت امل���ادة بالأمر امللكي ذي الرقم �أ 181/والتاري���خ 1428/12/14هـ حيث كان الن�ص ال�س���ابق« :تتكون الهيئة
العامة للمجل�س من رئي�س املجل�س ونائبه ور�ؤ�ساء جلان املجل�س املتخ�ص�صة».
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الباب الثالث :

اجلل�ســـات
املادة الثانية ع�شرة :
يعقد جمل�س ال�ش���ورى جل�س���ة عادية كل �أ�س���بوعني على الأقل ،ويحدد يوم اجلل�س���ة
وموعدها بقرار من رئي�س املجل�س ،ولرئي�س املجل�س تقدمي اجلل�س���ة �أو ت�أجيلها �إذا دعت
احلاجة �إىل ذلك.
املادة الثالثة ع�شرة:
ي���وزع ج���دول الأعم���ال على الأع�ض���اء قبل انعق���اد اجلل�س���ة ،مرفق ًا به ما يت�ص���ل
باملو�ضوعات املدرجة ببنوده من تقارير ،وغري ذلك مما ترى الهيئة العامة �إرفاقه به.
املادة الرابعة ع�شرة :
يجب على ع�ضو جمل�س ال�شورى درا�سة جدول الأعمال يف مقر املجل�س ،وال يجوز له
يف كل الأحوال �أن ي�صطحب معه خارج املجل�س �أية �أوراق �أو �أنظمة �أو وثائق تتعلق بعمله.
املادة اخلام�سة ع�شرة :
عل���ى الع�ض���و الذى يرغب ال���كالم يف �أثناء اجلل�س���ة �أن يطلب ذل���ك كتابة ،وتدون
طلبات الكالم بح�سب ترتيب تقدميها.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة :
ي����أذن الرئي����س بال���كالم لطالبيه مراعي ًا يف ذل���ك ترتيب طلباتهم ،وما ت�س���تدعيه
امل�صلحة يف املناق�شة.
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املادة ال�سابعة ع�شرة :
ال يجوز للع�ضو �أن يتكلم يف املو�ضوع الواحد �أكرث من خم�س دقائق �إال ب�إذن الرئي�س،
وال يجوز التوجه بالكالم �إال للرئي�س �أو املجل�س ،وال يجوز لغري الرئي�س مقاطعة املتكلم(.)11
املادة الثامنة ع�شرة :
للمجل�س �أن يقرر ت�أجيل بحث املو�ضوع �أو �إعادة درا�سته ،وللرئي�س �أن يوقف اجلل�سة
م�ؤقت ًا ملدة ال تتجاوز ال�ساعة.
املادة التا�سعة ع�شرة :
يحرر لكل جل�سة حم�ضر ُيدون فيه مكان اجلل�سة ،وتاريخها ،ووقت افتتاحها ،وا�سم
رئي�سها ،وعدد الأع�ضاء احلا�ضرين و�أ�سماء الغائبني و�سبب الغياب �إن وجد ،وملخ�ص ملا
دار من مناق�ش���ات وعدد �أ�صوات املوافقني وغري املوافقني ،ونتيجة الت�صويت ،ون�صو�ص
القرارات ،وما يت�ص���ل بت�أجيل اجلل�س���ة �أو وقفها ،وموعد �إنهائه���ا ،و�أية �أمور �أخرى يرى
رئي�س املجل�س تدوينها فيه.
املادة الع�شرون :
يوق���ع رئي����س املجل����س والأمني العام �أو م���ن ينوب عنه على املح�ض���ر بعد تالوته يف
املجل�س ويكون لأي ع�ضو احلق يف االطالع عليه.

( ((1هذا هو الن�ص بعد تعديله بالأمر امللكي ذي الرقم (�أ )181/والتاريخ  14ذي احلجة 1428هـ .

21

الباب الرابع :
اللـجــــان
املادة احلادية والع�شرون :
يك��� َّون جمل�س ال�ش���ورى من بني �أع�ض���ائه ،يف بداي���ة مدته اللجان املتخ�ص�ص���ة الالزمة
ملمار�سة اخت�صا�صاته.
املادة الثانية والع�شرون :
تتكون كل جلنة من اللجان املتخ�ص�ص���ة من عدد من الأع�ض���اء يحدده املجل�س على �أال
يقل عن خم�س���ة �أع�ض���اء ،ويختار املجل�س ه�ؤالء الأع�ض���اء ،وي�س���مي من بينهم رئي�س اللجنة
ونائبه ،وي�ؤخذ يف االعتبار حاجة اللجان ،واخت�صا�ص الع�ضو ،وم�شاركة املر�أة يف اللجان.
وللمجل�س �أن يك َّون من بني �أع�ض���ائه جلان ًا خا�ص���ة لدرا�س���ة مو�ض���وع معني ،ويجوز لكل
جلنة �أن تكون من بني �أع�ضائها جلنة فرعية �أو �أكرث لدرا�سة مو�ضوع معني(.)12
املادة الثالثة والع�شرون :
للمجل�س �أن يعيد تكوين جلانه املتخ�ص�صة ،و�أن يك َّون جلان ًا �أخرى.
املادة الرابعة والع�شرون :
يقوم رئي�س اللجنة ب�إدارة �أعمالها ،ويتحدث با�س���مها �أمام املجل�س ،ويحل نائب الرئي�س
حمله عند غيابه ،وعند غياب الرئي�س ونائبه ير�أ�س اللجنة �أكرب �أع�ضائها �سن ًا.
( ((1عدلت املادة بالأمر امللكي ذي الرقم �أ 44/والتاريخ 1434/2/29هـ ،حيث كان الن�ص ال�سابق« :تتكون كل جلنة من
اللجان املتخ�ص�ص���ة من عدد من الأع�ض���اء يحدده املجل�س على �أن ال يقل عن خم�س���ة �أع�ضاء ،ويختاراملجل�س ه�ؤالء
الأع�ضاء .وي�سمي من بينهم رئي�س اللجنة ونائبه ،ويراعي يف ذلك اخت�صا�ص الع�ضو ،وحاجة اللجان.
وله �أن يكون من بني �أع�ض���ائه جلان ًا خا�ص���ة لدرا�سة م�ض���وع معني ،ويجوز لكل جلنة �أن تكون من بني �أع�ضائها جلنة
فرعية �أو �أكرث لدرا�سة مو�ضوع معني.

22

املادة اخلام�سة والع�شرون :
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها� ،أو من املجل�س �أو من رئي�س املجل�س.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون :
اجتماعات اللجان غري علنية وال يكون انعقادها نظامي ًا �إال بح�ض���ور ثلثي �أع�ضائها على
الأقل ،وت�ض���ع كل جلنة جدول �أعمالها بناء على اقرتاح رئي�س���ها ،وت�ص���در تو�صياتها ب�أغلبية
احلا�ضرين ،وعند الت�ساوي ُيرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س االجتماع.
املادة ال�سابعة والع�شرون :
تق���وم اللج���ان بدرا�س���ة ما يحال �إليها م���ن املجل�س� ،أو م���ن رئي�س املجل����س ،وعند ارتباط
املو�ض���وع ب�أكرث من جلنة يحدد رئي�س املجل����س �أوالها بنظره� ،أو يحيله �إىل جلنة تكون من جميع
�أع�ضاء اللجان ذات العالقة ،وجتتمع هذه اللجنة برئا�سة رئي�س املجل�س �أو نائبه �أو م�ساعده(.)13

املادة الثامنة والع�شرون :
يج���وز لكل ع�ض���و من �أع�ض���اء املجل����س �أن يبدي ر�أيه يف �أي مو�ض���وع حم���ال �إىل �إحدى
اللجان ،ولو مل يكن ع�ضو ًا فيها ،على �أن يقدم ر�أيه كتابة لرئي�س املجل�س.
املادة التا�سعة والع�شرون :
يح���رر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان حم�ض���ر يدون فيه تاري���خ االجتماع ،ومكانه،
و�أ�س���ماء احلا�ض���رين والغائبني ،وملخ�ص املناق�ش���ات ،ون�صو�ص التو�ص���يات .ويوقع املح�ضر
رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
املادة الثالثون :

عند انتهاء اللجنة من درا�سة مو�ضوع معني ،حترر بذلك تقرير ًا يت�ضمن �أ�سا�س املو�ضوع املحال
�إليها ور�أيها فيه ،ويت�ضمن � ً
أي�ضا تو�صيتها ،والأ�سباب التي بنيت عليها التو�صية ،ور�أي الأقلية �إن وجد.
( ((1عدل���ت امل���ادة بالأمر امللكي الك���رمي ذي الرقم �أ 181/والتاريخ 1428/12/14هـ ،حيث كان الن�ص ال�س���ابق« :تقوم
اللجان بدرا�سة ما يحال �إليها من املجل�س ...وجتتمع هذه اللجنة برئا�سة رئي�س املجل�س �أو نائبه».
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الباب الخامس :

الت�صويت و�إ�صدار القرارات
املادة احلادية والثالثون :
ت�ص���در قرارات املجل�س بالأغلبية املن�ص���و�ص عليها يف املادة ال�ساد�سة ع�شرة من نظام
جمل�س ال�شورى ،و�إذا مل تتحقق هذه الأغلبية ُيعاد طرح املو�ضوع للت�صويت يف اجلل�سة التالية.
ف�إذا مل تتحقق الأغلبية الالزمة يف هذه اجلل�س���ة رفع املو�ضوع �إىل امللك مرفق ًا به ما مت
ب�ش�أنه من درا�سة ومبين ًا فيه نتيجة الت�صويت عليه يف اجلل�ستني.
املادة الثانية والثالثون :
ال جت���وز املناق�ش���ة �أو �إبداء ر�أي جديد �أثناء الت�ص���ويت ،ويف جميع الأح���وال يكون �إدالء
الرئي�س ب�صوته بعد ت�صويت الأع�ضاء.
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الباب السادس :

�أحكام عامة
املادة الثالثة والثالثون :
يرف���ع رئي����س جمل�س ال�ش���ورى التقرير ال�س���نوي املن�ص���و�ص علي���ه يف املادة اخلام�س���ة
والع�ش���رين م���ن نظام املجل����س قبل انتهاء الأ�ش���هر الثالث���ة التالية النتهاء ال�س���نة ،ويجب �أن
يت�ضمن هذا التقرير ما مت �إجنازه يف هذه ال�سنة من درا�سات و�أعمال ،وما �صدر �أثناءها من
قرارات ،واملراحل التى و�صلت �إليها درا�سة املوا�ضيع املعرو�ضة لدى املجل�س.
املادة الرابعة والثالثون :
يت���م تنظيم ال�ش����ؤون املالي���ة والوظيفي���ة للمجل�س وفق ًا لالئح���ة تنظيم ال�ش����ؤون املالية
والوظيفية.
وي�ص���در رئي�س جمل�س ال�شورى القواعد الالزمة لتنظيم �أعمال املجل�س الإدارية واملالية
مبا يف ذلك الهيكل التنظيمي ،ومهام �إدارات املجل�س املختلفة ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع نظام
جمل�س ال�شورى ولوائحه.
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ثاني ًا  :الئحة حقوق �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وواجباتهم
املادة الأوىل :
تثبت �صفة الع�ضوية لع�ضو جمل�س ال�شورى اعتبار ًا من بداية مدة املجل�س والتي حتدد يف
�أمر تكوينه وفق ًا للمادة الثالثة ع�شرة من نظام املجل�س ،وتبد�أ مدة الع�ضو البديل من التاريخ
املحدد يف الأمر امللكي ال�ص���ادر بت�س���ميته ،وتنتهي بنهاية مدة املجل�س ،ويف حالة انتهاء املدة
قبل تكوين املجل�س اجلديد ت�ستمر �صفة الع�ضوية حتى يتم تكوين املجل�س اجلديد ،وذلك كله
مامل ت�سقط �صفة الع�ضوية عن الع�ضو.
املادة الثانية
يح�ص���ل ع�ضو جمل�س ال�شورى خالل مدة الع�ض���وية على مكاف�أة �شهرية قدرها ع�شرون
�أل���ف ريال ويعامل خالل هذه املدة فيما يت�ص���ل بالبدالت ،واملكاف�آت ،والتعوي�ض���ات ،واملزايا
والإجازات ،معاملة �شاغلي املرتبة اخلام�سة ع�شرة ،وال ي�ؤثر ذلك على ما قد ي�ستحقه الع�ضو
من مرتب تقاعدي(.)14

(� ((1صدر الأمر امللكي ذو الرقم �أ 73/والتاريخ 1418/3/5هـ املت�ضمن اال�ستثناء من املادة الثانية من الالئحة الداخلية
ب�أن ي�ص���رف لع�ض���و جمل�س ال�شورى بعد اختياره مبا�شرة مبلغ ًا مقطوع ًا مقداره (  ) 300.000ثالثمائة �ألف ريال،
بحيث يكون �ش���ام ًال لقيمة ال�س���يارة التي ت�ؤمن للع�ض���و وما تتطلبه من قيادة و�ص���يانة وحمروقات وذلك خالل فرتة
الع�ض���وية املحددة ب�أربع �س���نوات ،كما �ص���در الأمر امللكي ذو الرقم  227/1والتاريخ 1426/7/16هـ بزيادة مكاف�أة
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى بن�سبة (  ) %15لت�صبح (  ) 23000ثالثة وع�شرين �ألف ريال ،ثم �صدر الأمر ال�سامي الكرمي
ذو الرقم /4097م.ب والتاريخ 1432/6/25هـ ،واملت�ض���من اعتماد زيادة مكاف�أة �أع�ض���اء جمل�س ال�ش���ورى لت�ص���بح
(� )26450ستة وع�شرون �ألف و�أربعمائة وخم�سني ريا ًال.
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املادة الثالثة :
يحتفظ لع�ض���و املجل�س املتف���رغ الذي كان قبل تعيينه يف املجل�س ي�ش���غل وظيفة عامة يف
الدولة باملرتبة التي ي�ش���غلها ،وحتت�س���ب فرتة الع�ض���وية يف اخلدمة لأغرا�ض العالوة الدورية
والرتقية والتقاعد ،وعلى الع�ض���و �أن ي�ؤدي خالل فرتة الع�ض���وية احل�س���ميات التقاعدية على
راتب وظيفته الأ�صلية.
وال يج���وز اجلم���ع بني املكاف����أة واملزايا املق���ررة لأع�ض���اء املجل�س وبني مرت���ب الوظيفة
ومزاياها.
و�إذا كان مرت���ب الوظيف���ة يزيد على املكاف�أة املقررة للع�ض���وية في�ص���رف له الفرق من
املجل�س ،و�إذا كان للوظيفة التي ي�ش���غلها مزايا تزيد على املزايا املقررة للع�ض���وية في�ستمر يف
احل�صول عليها.
املادة الرابعة :
ا�س���تثناء من املادة الثانية من هذه الالئحة ،يتمتع ع�ض���و املجل�س ب�إجازة عادية �س���نوية
قدرها خم�س���ة و�أربعون يوم ًا ،ويحدد رئي�س املجل�س وقت متتع الع�ض���و بهذه الإجازة ،و ُيراعى
عن���د من���ح الإجازات �أو �إذن الغياب �أن ال ي�ؤثر ذلك على الن�ص���اب النظامي النعقاد جل�س���ات
املجل�س(.)15
(� ((1ص���در الأم���ر امللكي ذو الرق���م �أ 97/والتاريخ  1418/3/17هـ ون�ص���ه« :تكون املدة من اليوم الأول من برج الأ�س���د
وحتى نهاية اليوم الرابع ع�شر من برج ال�سنبلة  -وقدرها خم�سة و�أربعون يوم ًا � -إجازة عادية �سنوية لأع�ضاء جمل�س
ال�شورى.
و�إذا ط���ر�أ �أثن���اء هذه الإجازة ما ي�س���توجب اتخاذ �إجراء يف �أمر عاجل يدخل يف اخت�ص���ا�ص املجل�س ،فيتخذ جمل�س
ال���وزراء ما يجب ب�ش����أنه وفق��� ًا لنظامه ،على �أن يحال ذلك �إىل جمل�س ال�ش���ورى لإبداء الر�أي في���ه بعد انتهاء �إجازة
�أع�ضائه».
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املادة اخلام�سة :
يجب على ع�ضو املجل�س االلتزام التام باحلياد واملو�ضوعية يف كل ما ميار�سه من �أعمال
داخل املجل�س ،وعليه �أن ميتنع عن �إثارة �أي مو�ض���وع �أمام املجل�س يتعلق مب�ص���لحة خا�صة� ،أو
يتعار�ض مع م�صلحة عامة.
املادة ال�ساد�سة :
يجب على ع�ضو املجل�س االنتظام يف ح�ضور جل�سات املجل�س وجلانه ،وعلى الع�ضو الذي
يطر�أ ما ي�ستوجب غيابه عن �إحدى جل�سات املجل�س �أو جلانه �أن يخطر رئي�س املجل�س �أو رئي�س
اللجنة كتابة بذلك ،وال يجوز للع�ضو االن�صراف نهائي ًا من جل�سة املجل�س �أو جل�سة اللجان قبل
ختامها �إال ب�إذن من رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة ح�سب الأحوال.
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ثالث ًا  :قواعد تنظيم ال�ش�ؤون املالية والوظيفية ملجل�س ال�شورى
املادة الأوىل :
تكون ال�سنة املالية ملجل�س ال�شورى هي ال�سنة املالية للدولة.
املادة الثانية :
يعد رئي�س جمل�س ال�ش���ورى م�ش���روع ميزانية املجل�س ال�س���نوية ويرفع���ه للملك للنظر يف
اعتماده.
املادة الثالثة :
يودع مبلغ امليزانية بعد اعتمادها يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ويتم ال�صرف منه
بتوقيع رئي�س املجل�س �أو نائبه.
املادة الرابعة :
تف املبالغ املدرجة يف امليزانية ملقابلة م�ص���روفات املجل�س� ،أو �إذا طر�أ م�صروف
�إذا مل ِ
مل يك���ن منظور ًا عند و�ض���عها ،يعد رئي����س املجل�س بيان ًا باملبلغ الإ�ض���ايف املطلوب ويرفعه �إىل
امللك للنظر يف اعتماده.
املادة اخلام�سة :
حتدد م�س���ميات ومرات���ب وظائف املجل�س يف ميزانيته ،ويتم حتوير م�س���ميات الوظائف
وتخفي�ض مراتبها خالل ال�سنة املالية بقرار من رئي�س املجل�س.
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املادة ال�ساد�سة :
يتم �ش���غل وظائف املرتبتني الرابعة ع�ش���رة واخلام�سة ع�ش���رة مبوافقة امللك ،ويتم �شغل
وظائف املجل�س الأخرى وفق ًا لنظام اخلدمة املدنية ولوائحه مع اال�ستثناء من �أحكام امل�سابقة.
املادة ال�سابعة :
ت�ضع الهيئة العامة للمجل�س قواعد معاملة من ُي�ستعان بهم من غري �أع�ضاء املجل�س من
موظفي الدولة وغريهم وما ُي�صرف لهم من مكاف�آت ،وت�صدر هذه القواعد بقرار من رئي�س
املجل�س.
املادة الثامنة :
جمل�س ال�ش���ورى غري خا�ض���ع لرقابة �أية جهة �أخرى ،ويكون �ض���من ت�ش���كيالت املجل�س
الإدارية �إدارة للرقابة املالية ال�سابقة لل�صرف ،وتتوىل الهيئة العامة للمجل�س الرقابة الالحقة
لل�صرف ،ولرئي�س جمل�س ال�شورى �أن يطلب من �أحد اخلرباء املاليني �أو الإداريني و�ضع تقرير
عن �أي �ش�أن من ال�ش�ؤون املالية �أو الإدارية للمجل�س.
املادة التا�سعة :
عند نهاية ال�س���نة املالية تع���د الأمانة العامة للمجل�س احل�س���اب اخلتامي ويرفعه رئي�س
املجل�س �إىل امللك للنظر يف اعتماده.
املادة العا�شرة :
دون �إخ�ل�ال ب�أح���كام هذه الالئح���ة يتبع يف تنظيم ال�ش����ؤون املالية للمجل�س وح�س���اباته
القواعد املتبعة يف تنظيم ح�سابات الوزارات وامل�صالح احلكومية.
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رابع ًا  :قواعد التحقيق واملحاكمة لع�ضو جمل�س ال�شورى و�إجراءاتها :
املادة الأوىل :
�إذا �أخل ع�ضو جمل�س ال�شورى ب�شيء من واجبات عمله يعاقب ب�إحدى العقوبات التالية:
�أ  -توجيه اللوم كتابة .
ب -ح�سم مكاف�أة �شهر .
ج� -إ�سقاط الع�ضوية.
املادة الثانية :
يتوىل التحقيق مع ع�ضو جمل�س ال�شورى جلنة من ثالثة من �أع�ضاء املجل�س يختارهم رئي�س املجل�س.
املادة الثالثة :
تبلغ اللجنة الع�ضو باملخالفة املن�سوبة �إليه ،وعليها �سماع �أقواله و�إثبات دفاعه يف حم�ضر
التحقيق ،وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجل�س.
املادة الرابعة :
للهيئ���ة العام���ة �أن ت�ش���كل جلنة من ثالثة من �أع�ض���ائها ،عل���ى �أن ال يكون م���ن بينهم رئي�س
املجل�س �أو نائبه �أو م�ساعده ،ملحاكمة الع�ضو املن�سوبة �إليه املخالفة ،وللجنة �أن توقع عقوبة اللوم �أو
احل�سم ،و�إذا ر�أت اللجنة �إ�سقاط الع�ضوية فرتفع الأمر لرئي�س جمل�س ال�شورى لرفعه للملك(.)16
املادة اخلام�سة :
ال يحول توقيع �أي من العقوبات ال�سابقة دون رفع الدعوى العامة �أو اخلا�صة على الع�ضو.
( ((1عدلت املادة بالأمر امللكي ذي الرقم �أ 181/والتاريخ 1428/12/14هـ ،حيث كان الن�ص ال�سابق« :للهيئة العامة �أن ت�شكل
جلنة من ثالثة من اع�ضائها ،على �أال يكون من بينهم رئي�س املجل�س �أو نائبه ،ملحاكمة الع�ضو املن�سوبة �إليه املخالفة.»..
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