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وال شك أن بلدًا كهذا البلد الكبیر الواسع ، یحتـاج لكثیـر مـن 
األمور واألموال ، وال یمكنني الوقوف علیها بنفسي منفـردًا ، 
ـــد  ـــاألمر فـــي بالدكـــم دونكـــم وٕانمـــا أری ـــد أن أســـتأثر ب وال أری

مشورتكم في جمیع األمور .

للشورى -یرحمه اهللا–دعوة الملك عبدالعزیز 
ها في مكة المكرمة من كلمته التي ألقا

هـ) .22/5/1343(

إن دســـتورنا فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة هـــو كتـــاب اهللا 
الكــریم الــذي ال یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه وال مــن خلفــه ، 
وسنة رسول اهللا الذي ال ینطق عن الهوى . ما اختلفنا فیهـا 
من شيء رددناه إلیهما ، وهما الحاكمان على كل مـا تصـدره 

ولة من أنظمة .الد

من كلمة خادم الحرمین الشریفین 
بمناسبة صدور النظام األساسي للحكم 
ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق 

م).11/3/1992- هـ 27/8/1412(الریاض 
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ول الفصل ا
الشورى في فكر خادم الحرمین الشریفین

: موجز عن تأسیس مجلس الشورى .أوًال 
: دور خادم الحرمین في صدور األنظمة الثالثة.ثانیاً 
: إفتتاح مجلس الشورى ...."منعطف تاریخي ".ثالثاً 
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:الشورى في فكر خادم الحرمین الشریفین 
الشــورى هــي إحــدى األســس التــي قامــت علیهــا الدولــة اإلســالمیة منــذ عهــد 

اشــدین مــن بعــده ، النبــي محمــد بــن عبــداهللا "صــلى اهللا علیــه وســلم " ، وخلفائــه الر 
وفي المملكة العربیة السعودیة ، أصبحت دستورًا یحتذى به منـذ تأسیسـها علـى یـد 

.-رحمه اهللا-الموحد الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل 
، ملكـــًا للمملكـــة -حفظـــه اهللا-ومنـــذ أن بویـــع الملـــك فهـــد بـــن عبـــدالعزیز 

اتقه حمل هذه األمانة ، االلتـزام هـ ؛ أخذ على ع22/8/1402العربیة السعودیة في 
بالمنهج الرباني الذي سلكه والده ، وٕاخوانه ، في حكم هذه البالد .

لقد كان خـادم الحـرمین الشـریفین حریصـًا كـل الحـرص علـى مـنهج التطـویر 
والتحدیث ألجهزة الدولـة ، وأنظمتهـا المختلفـة ، ومنهـا إصـدار نظـام جدیـد لمجلـس 

مسـتجدات والمتغیـرات التنمویـة السـریعة المتالحقـة التـي الشورى بما یتناسـب مـع ال
ــذلك أطــر  ــف المجــاالت ، معــززًا ب ــرة ، فــي مختل ــة األخی ــبالد خــالل الحقب تنشــدها ال
المجلــس ، ووســائله ، وأســالیبه مــن الكفایــة والتنظــیم والحیویــة بمــا یواكــب واقــع 

العصر الذي نعیشه ، ویتالئم مع أوضاعه ومعطیاته ومتطلباته .

ًال : تأسیس مجلس الشورى :أو 
-إن المتتبع لسیرة البطل الموحد الملك عبدالعزیز بن عبـدالرحمن الفیصـل  

؛ لیجد أنه دائم المشورة ألهل الحل والعقد ، وأصحاب الخبـرة فـي -رحمه اهللا تعالى
الشؤون السیاسیة ، والمالیة ، والعسكریة ، ولـم یكـن یقبـل أي أمـر یخـالف الكتـاب 

، )1(كمــا أنــه لــم یــؤثر عنــه أنــه أنفــرد بــأمر مــن األمــور دون االستشــارة والســنة ، 
.)2(حیث كان دستوره : (وأمرهم شورى بینهم)

0569م ، ص1985، دار العلم للمالیین ، بیروت 3،ط1،2، جـشبھ الجزیرة في عھد الملك عبدالعزیزالزركلي ، خیر الدین ، (1)
) من سورة الشورى .38(اآلیة(2)
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هـــ ، إبــان توحیــد الــبالد ، كانــت 1343وحــین دخولــه مكــة المكرمــة عــام 
الشورى أولى األمور التي دعـى إلیهـا ، وعقـد اجتمـاع لألخـذ بهـا فـي الثـاني عشـر 

.)3(هـ1343ادى األولى عام من جم
وفـــي یـــوم الجمعـــة الثـــاني والعشـــرین مـــن شـــهر جمـــادى األولـــى مـــن عـــام 

هـ ، التقى السلطان عبدالعزیز بعلماء البلد الحرام ؛ للتشاور في الشكل الذي 1343
ینبغــي إلدارة الــبالد ، والــدعوة إلــى تشــكیل مجلــس للشــورى ، وممــا ذكــره فــي ذلــك 

اللقاء :
بعض الحكومات تجعل لها مجالس لإلستشارة ، ولكـن كثیـر مـن تلـك " .... تجدون 

المجالس تكون وهمیة أكثر منها حقیقیة ، تشـكل لیقـال أن هنـاك مجـالس وهیئـات، 
ویكون العمل بید شخص واحد ، وینسب العمل للمجموع .

أمــا أنــا فــال أریــد مــن هــذا المجلــس الــذي أدعــوكم النتخابــه أشــكاًال وهمیــة ، 
شــكًال حقیقیــًا یجتمــع فیــه رجــال حقیقیــون ، یعملــون جهــدهم فــي تحــري وٕانمــا أریــد

0)1(المصلحة . ال أرید أوهامًا ، وٕانما أرید حقائق ، أرید رجال  یعملون ... " 

ھـ   :1343المجلس الشوري األھلي لعام 
، إتفــق المجتمعــون علــى إنتخــاب أعضــاء -المشــار إلیــه بعالیــه-وفــي االجتمــاع 
ــدالقادر الشــیبي12للمجلــس مــن ( ــد اســتمر )2() عضــوًا ، برئاســة الشــیخ/ عب ، وق

عمل هذا المجلس قرابة الستة أشهر .

ھـ   :1344مجلس الشورى األھلي لعام 
رغبة من المؤسس إشراك أكبر عـدد مـن األهلـین فـي إدارة الشـؤون المحلیـة ، أمـر 

ارة مـن حـارات السلطان عبدالعزیز بحل المجلس السابق ، وٕانتخاب عضو من كل ح
مكــة المكرمــة ، وٕاثنــین مــن العلمــاء ، وواحــد عــن التجــار ، إضــافًة إلــى ثالثــة مــن 

) عضواً 12، ولیكون عددهم ()3(األعضاء یعینهم السلطان من أعیان البلد

.1ھـ ، ص15/5/1343) ، في 1أم القرى ، العدد ((3)
.2ھـ ، ص29/5/1343) ، في 3أم القرى ، العدد ((1)
.1ھـ ، ص19/7/1343) ، في 10أم القرى  ، العدد ((2)
.3ھـ ، ص9/1/1344) ، في 31أم القرى ، العدد ((3)
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وجـــاء تشـــكیل هـــذ المجلـــس برئاســـة الشـــیخ/ محمـــد المرزوقـــي ، والشـــیخ/ 
) عضـوًا . واسـتمر هـذا المجلـس 15عبدالقادر الشیبي ، نائبًا للـرئیس ، وعضـویة (

لمدة خمسة أشهر تقریبًا .

ھـ   :1345مجلس الشورى لعام 
بعــد أن انتهـــت الحـــرب فـــي الحجـــاز ، واســتقرت األمـــور فـــي الـــبالد ، عـــین الملـــك 
عبـــدالعزیز ، األمیـــر فیصـــل بـــن عبـــدالعزیز نائبـــًا لـــه فـــي الحجـــاز ، وذلـــك فـــي 

ف هیئـة تأسیسـیة مكونـة مـن ثمانیـة هـ . حـین ذلـك أمـر جاللتـه بتـألی28/6/1344
. وبعـد أن اكملـت الهیئـة )1(أعضاء لوضع التعلیمات األساسیة لتشـكیالت الحكومـة

هـ صدرت التعلیمات األساسـیة ، حیـث یشـیر 21/2/1345التأسیسیة عملها ، وفي 
القسم (الرابع) المتعلق بمجلس الشورى ؛ أن المجلـس یتشـكل برئاسـة النائـب العـام 

ــم یعمــل ســوى عشــرة أشــهر ) أ10، و( ــه ل ــر أن ــس غی ــم تشــكیل المجل عضــاء ، وت
.)2(هـ7/1/1346تقریبًا حتى 

ھـ   :1346مجلس الشورى لعام 
بعــد یــومین مــن حــل المجلــس الســابق ، أي فــي التاســع مــن شــهر المحــرم لعــام 

هـ ، صدر أمر ملكي بتعدیل القسم (الرابع) مـن التعلیمـات األساسـیة الخـاص 1346
ورى ، وهو یعد أول صدور لتنظـیم رسـمي لنظـام مجلـس الشـورى جـاء بمجلس الش

. وجاء التشكیل من الرئیس وثمانیة أعضـاء )3() مادة ، وبأعضاء مفرغین15في (
. وقد إفتتح الدورة األولى جاللة الملك عبدالعزیز ، وذلك في یوم الخمیس الموافـق 

هـ .14/1/1346

ھـ   :1347مجلس الشورى لعام 

ھـ ، ص 1385، معھد اإلدارة العامة ، الریاض 1، طلحكم واإلدارة في المملكة العربیة السعودیةتطور اصادق ، محمد توفیق ، (1)
29 -30.
.26ھـ، ص1421، مجلس الشورى ، الریاض 2، طمسیرة الشورى في المملكة العربیة السعودیةالزھراني، عبدالرحمن بن علي، (2)
.2، صھـ 15/1/1346) ، في 135أم القرى ، العدد ((3)
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جلس الشـورى فـي سـنته األولـى مـن دورتـه الثانیـة ، ونظـرًا لكثـرة األعمـال استمر م
المناطة بالمجلس ، ومـن خـالل الممارسـة العملیـة ؛ فقـد تطلـب األمـر إجـراء بعـض 

. وأهـم )4() مـادة14التعدیالت في نظام المجلس السابق ، وصدر بعد التعدیل فـي (
) 8ت في السابق عدد األعضاء بـ(التعدیالت هو ما تم على المادة األولى التي حدد

أعضاء . فقـد أطلـق العـدد بعـد التعـدیل ، بحیـث یكـون وفـق العـدد الـذي تصـدر بـه 
اإلرادة السنیة.

ــذلك یكــون هــذا هــو النظــام الرســمي  ــرئیس ، وب ــائبین لل كمــا حــدد النظــام المعــدل ن
المعتمد للمجلس . 

، كمـا صـدر ) مادة24وفي نفس العام صدر أول نظام داخلي للمجلس في (
.)1() مواد7في نفس العام ملحق نظام مجلس الشورى في (

علــى إصــدار نظــام جدیــد -رعــاه اهللا-لقــد حــرص خــادم الحــرمین الشــریفین 
للمجلس ، یواكب تطلعات المـواطن ، ویحقـق الطموحـات التنمویـة والحضـاریة لهـذه 

بـین برلمانـات یعـد متمیـزاً -مبنـى مجلـس الشـورى-البالد. كما أن الصرح العمالق 
ضمن مجمع الدواوین الملكیة بالریاض -حفظه اهللا-العالم ، وهو الذي أمر ببنائه 

) ، ٢م138.000، وفق أحدث التصامیم الهندسیة ، على مساحة إجمالیة مقدارها (
ــــاني ( ــــدار مســــاحة المب ــــة ، ٢م56.385ومق ــــزات التقنی ) ، مــــزودًا بأفضــــل التجهی

والمكتبیة الحدیثة .
ى المتمیــز یحتــوي علــى مركــز حاســب آلــي متقــدم ، وتــم توصــیل هــذا المبنــ

طرفیــات لجمیـــع مكاتــب األعضـــاء ، والمــوظفین ، وزودت قاعـــات المجلــس ، إلـــى 
جانب المكتبة ، واإلدارات المساندة األخرى بوسائل حدیثة متطورة كلها ، تدار بأیـاد 

وطنیة مؤهلة .

.3ھـ ، ص25/1/1347) ، في 186أم القرى ، العدد ((4)
.258- 254ھـ ، ص1418، الریاض 1، طمجلس الشورى بین الماضي والحاضرآل مشبب ، علي بن محمد ، (1)
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ا هي توثیق لشيء قائم ، إن هذه األنظمة الثالثة ، إنم
وصـــیاغة ألمـــر واقـــع معمـــول بـــه . وســـتكون هـــذه األنظمـــة 
خاضعة للتقویم والتطویر حسب مـا تقتضـیه ظـروف المملكـة 
ومصــــالحها . واألنظمــــة الثالثــــة صــــیغت علــــى هــــدي مــــن 
ــا  ــدنا األصــیلة وأعرافن ــرة عــن تقالی الشــریعة اإلســالمیة ، معب

القویمة ، وعاداتنا الحسنة .

ة خادم الحرمین الشریفین من كلم
بمناسبة صدور النظام األساسي للحكم 
ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق

م)11/3/1992- هـ 27/8/1412(الریاض 
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مــن منطلــق اإلســالم والــدعوة إلیــه تتحــدد سیاســتنا فــي 
الداخل في جمیع المرافق والمجاالت ، وأهمهـا علـى اإلطـالق 

والحكـم فـي اإلسـالم شـورى یـتلمس أسلوب الحكم وطریقته ، 
ـــب مشـــورتهم ،  ـــه الحـــاكم آراء أهـــل الحـــل والعقـــد ، ویطل فی
ویســتعین بهــم فــي إدارة دّفــة الحكــم ، هــذه سیاســتنا وعلیهــا 

سار أسالفنا .

من كلمة وجهها خادم الحرمین الشریفین 
بمناسبة عید الفطر المبارك

م)23/7/1982- هـ 3/10/1402(
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-ادم الحرمین الشریفین في صدور األنظمة الثالثة :ثانیًا : دور خ

ــبالد ؛ فقــد ظــل  بمــا أن الشــورى التــي هــي إحــدى دعــائم الحكــم فــي هــذه ال
مجلــس الشــورى دائمــًا یحظــى باإلهتمــام والرعایــة الكریمــة مــن لــدن والة أمــر هــذه 

البالد .
هــتم فمنــذ كــان الملــك فهــد بــن عبــدالعزیز ، ولیــًا للعهــد ، مــا انفــك یرعــى وی

هـــ ، برئاســة صــاحب 1400ویتــابع المراحــل التــي قطعتهــا اللجنــة المشــكلة فــي عــام 
السمو الملكي األمیر نایف بن عبدالعزیز ، وزیر الداخلیة ، وعضویة كل من :

معالي الشیخ/ إبراهیم بن محمد آل الشیخ ،   وزیر العدل .-1
ن اإلجتماعیة .معالي الشیخ/ إبراهیم العنقري ،   وزیر العمل والشؤو-2
معالي الشیخ/ عبدالوهاب عبدالواسع ،   وزیر الحج واألوقاف .-3
معالي الشیخ/ محمد إبراهیم مسعود ،  وزیر الدولة وعضو مجلس الوزراء.-4
معالي الدكتور/ محمد الملحم ،   وزیر الدولة وعضو مجلس الوزراء .-5
لمظالم .معالي الشیخ/ محمد بن جبیر ،   رئیس دیوان ا-6
عضو هیئة كبار العلماء وعضو المجلس األعلى للقضاء .فضیلة الشیخ/ صالح اللحیدان ، -7

معالي الشیخ/ صالح الحصین ، وزیر الدولة وعضو مجلس الوزراء سابقًا .-8
ــس الشــورى ،  ــم ، ونظــام مجل ــل مــن النظــام األساســي للحك ــك لوضــع ك وذل

)1(مهیدًا إلقرارها، ووضعها موضع التنفیذونظام المقاطعات في صیغتها النهائیة ت

، اجتماع اللجنة -حین كان ولیًا للعهد-وقد ترأس خادم الحرمین الشریفین 
هـــ ، حیــث جــاء فــي 20/5/1400المشــار إلیهــا آنفــًا ، وذلــك مســاء األحــد الموافــق 

تصریح لصاحب السمو الملكي األمیر نـایف بـن عبـدالعزیز ، وزیـر الداخلیـة رئـیس 
، ما نصه :-عقب اإلجتماع–ة العلیا اللجن

أن اللجنــة اســـتفادت كثیـــرًا مـــن آراء ســمو ولـــي العهـــد ، ونائـــب رئـــیس " 
ــرة ــه النی ــى توجیهات ــوزراء ، واســتمعت إل ــى "مجلــس ال ، كمــا أكــد ســموه عل

.1ھـ ، ص4/5/1400) ، في 2813أم القرى ، العدد ((1)
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أهمیة أن تتاح للجنة الوقت الكافي إلنجاز مهمتها ، والخروج بنتیجـة یرضـى عنهـا 
.)2(كل مخلص لهذه البالد

وهكــذا اســتمرت الرعایــة الكریمــة ، واإلهتمــام بالمراحــل التــي قطعتهــا اللجنــة 
العلیــا المشــكلة لوضــع النظــام األساســي للحكــم ، ونظــام مجلــس الشــورى ، ونظــام 
المناطق ، ویبدي توجیهاته السدیدة ، ویشیر في مناسبات عدة إلى أهمیة الشورى 

مراحل وضـع نظـام المجلـس الجدیـد ، وٕاعادة تشكیل المجلس في حلة جدیدة ، وأن
.)3(قد قطعت أشواطًا بعیدة

وتوجـــت جهـــود خـــادم الحـــرمین الشـــریفین بصـــدور األنظمـــة الثالثـــة ، فـــي 
بهــــذه المناســــبة إلخوانــــه وأبنائــــه -حفظــــه اهللا–. وقــــد وجــــه )4(هـــــ27/8/1412

:)5(المواطنین الكلمة السامیة التالیة

بسم اهللا الرحمن الرحیم
رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الحمدهللا 

وصحبه أجمعين .

أیها األخوة المواطنون :
إن اهللا إذا أراد بقوم خيراً هداهم إلى التي هي أقوم ...

ــنعم علــى اإلطــالق هــي نعمــة  ــا كثيــرة ال تحصــى .. وال شــك أن أعظــم هــذه ال ونعــم اهللا علين
الــذي إن تمســكنا بــه لــن نضــل أبــدا ، بــل نهتــدي ونســعد كمــا أخبــر اهللا اإلســالم فهــو الــدين

تعالى بذلك وكما أخبر رسوله عليـه الصـالة والسـالم ... وحقـائق التـاريخ والواقـع خيـر شـاهد 
على ذلك .

فقد سعد المسلمون بشريعة اإلسالم حـين حكموهـا فـي حيـاتهم وشـؤونهم جميعـاً .. 
ــاريخ الحــديث قامــت الدولــ ة الســعودية األولــى منــذ أكثــر مــن قــرنين ونصــف ، علــى وفــي الت

.1ھـ ، ص25/5/1400) ، في 2816أم القرى ، العدد ((2)
.371، صمسیرة الشورىالزھراني ، (3)
ھـ .2/9/1412) ، في 3397أم القرى ، العدد ((4)
.11- 5ھـ ، ص 1416) ، مجلس الشورى ، الریاض 5، إصدار رقم (مجلس الشورى وثائقھ ونظمھ(5)
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اإلســالم حينمــا تعاهــد علــى ذلــك رجــالن صــالحان مصــلحان همــا اإلمــام محمــد بــن ســعود 
والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما اهللا ...

قامت هذه الدولة على منهاج واضح في السياسـة والحكـم والـدعوة واالجتمـاع هـذا المنهـاج 
دة وشريعة ..هو اإلسالم .. عقي

وبقيـــام هـــذه الدولـــة الصـــالحة ســـعد النـــاس فـــي هـــذه الـــبالد حيـــث تـــوفر لهـــم األمـــن الوطيـــد 
وإجتماع الكلمة فعاشوا أخـوه متحـابين متعـاونين بعـد طـول خـوف وفرقـة ولـئن كانـت العقيـدة 
والشريعة هي األصول الكلية التي نهضـت عليهـا هـذه الدولـة فـإن تطبيـق هـذه االصـول تمثـل 

م المـنهج اإلســالمي الصـحيح فــي العقيــدة والفقـه والــدعوة واألمـر بــالمعروف والنهــي فـي إلتــزا
عن المنكر وفي القضاء وفي العالقة بين الحاكم والمحكوم ..

وبــذلك كانــت الدولــة الســعودية نموذجــاً متميــزاً فــي السياســة والحكــم فــي التــاريخ السياســي 
الحديث.

التاليــة جميعــاً حيــث ثبــت الحكــام المتعــاقبون وقــد اســتمر األخــذ بهــذا المــنهج فــي المراحــل
على شريعة اإلسالم وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ..

ويستند هذا الثبات المستمر على منهج اإلسالم إلى ثالث حقائق هي :
ا ﴿حقيقــة أن أســاس المــنهج اإلســالمي ثابــت ال يخضــع للتغييــر والتبــديل قــال اهللا تعــالى :  إن

..﴾لھ لحافظوننحن نزلنا الذكر وإنا
وحقيقة وجوب الثبات على المنهج .

(( ثم جعلناك على شريعة من األمر فأتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون)) ..
وحقيقة وفاء حكام هذه الدولة إلسالمهم في شتى الظروف واألحوال ..

حيث بنى -رحمه اهللا–في عهد الملك عبدالعزيز -عقيدة وشريعة–واستمر الوفاء لإلسالم 
المملكة العربية السعودية ووحدها علـى ذات الـنهج علـى الـرغم مـن أنـه واجـه ظروفـا تاريخيـة 

صعبة وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهته في أثناء توحيد البالد ..
فقــد حــرص الملــك عبــدالعزيز علــى إنفــاذ مــنهج اإلســالم فــي الحكــم والمجتمــع مهمــا كانــت 

الصعوبات والتحديات ..
-يتلخص هذه المنهج في إقامة المملكة العربية السعودية على الركائز التالية :و 
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عقيدة التوحيد التي تجعل الناس يخلصـون العبـادة هللا وحـده ال شـريك لـه ويعيشـون -أوًال : 
أعزة مكرمين ..

شـريعة اإلسـالم التـي تحفـظ الحقـوق والـدماء وتـنظم العالقـة بـين الحـاكم والمحكـوم -ثانياً :
تضبط التعامل بين أفراد المجتمع وتصون األمن العام .و 

حمل الدعوة اإلسـالمية ونشـرها حيـث إن الـدعوة إلـى اهللا مـن أعظـم وظـائف الدولـة -ثالثاً :
اإلسالمية وأهمها ..

إيجــاد (بيئــة عامــة) صــحية صــالحة مجــردة مــن المنكــرات واإلنحرافــات تعــين النــاس -رابعــاً:
ذه المهمـة منوطـة بـاألمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر على اإلستقامة والصـالح وهـ

..
تحقيــــق (الوحــــدة اإليمانيــــة) التــــي هــــي أســــاس الوحــــدة السياســــية واإلجتماعيــــة -خامســــاً:

والجغرافية ..
األخذ بأسباب التقدم وتحقيق (النهضة الشاملة) التي تيسـر حيـاة النـاس ومعاشـهم -سادساً:

ومقاييسه ..وتراعي مصالحهم في ضوء هدى اإلسالم
تحقيـق (الشـورى) التـي أمـر اإلسـالم بهـا ومـدح مـن يأخـذ بهـا إذ جعلهـا مـن صـفات -سابعاً:

المؤمنين ..
ماأرادهمـا –أن يظل الحرمان الشريفان مطهرين للطائفين والعاكفين والركع السـجود -ثامناً:

الصحيح بعيدين عن كل ما يحول دون أداء الحج والعمرة والعبادة على الوجه-اهللا
وأن تؤدي المملكة هذه المهمة .. قياماً بحق اهللا وخدمة األمة اإلسالمية ..

الدفاع عن الدين والمقدسات .. الوطن والمواطنين والدولة ..-تاسعاً:
هذه هي األصول الكبرى التي قامت عليها المملكة العربية السعودية ..

ا المـنهج أنظمـة سياسـية فـي عهـد الملـك وقد استدعى تطور الحياة الحديثة أن ينبثق عن هذ
عبدالعزيز ..

فــي عــام -رحمــه اهللا–ونظــراً لتطــور الدولــة وتكــاثر واجباتهــا فقــد اصــدر الملــك عبــدالعزيز 
هــــ  أمـــره بتأســـيس مجلـــس الـــوزراء والـــذي يعمـــل اآلن وفقـــاً لنظامـــه الصـــادر فـــي عـــام 1373
هـ ، وما طرأ عليه من تعديالت ..1373

بهذا المنهج حتى يومنا هذا بحمداهللا وتوفيقه ..لقد استمر العمل 
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ولــذلك لــم تعــرف المملكــة العربيــة الســعودية مــا يســمى (بــالفراغ الدســتوري) فمفهــوم (الفــراغ 
هـو أال تكـون لـدى الدولـة مبـادئ موجهـة وقواعـد ملزمـة وال -مـن حيـث الـنص–الدستوري) 

أصول مرجعية في مجال التشريع وتنظيم العالقات ..
ملكــة العربيــة الســعودية لــم تشــهد هــذه الظــاهرة فــي تاريخهــا كلــه ألنــه طــوال مســيرتها إن الم

تحكــم بموجــب مبــادئ موجهــة وقواعــد ملزمــة وأصــول واضــحة يرجــع إليهــا الحكــام والقضــاة 
والعلماء وسائر العاملين في الدولة .

م ومضـبوطة وكافة أجهزة الدولة تسير في الوقت الراهن وفـق أنظمـة منبثقـة مـن شـريعة اإلسـال
بضوابطها ..

-ومن هنا أصدرنا اليوم األنظمة التالية :
النظام األساسي للحكم ...
ونظام مجلس الشورى ...

ونظام المناطق ...
بصيغ جديدة لم تأت من فراغ ...

إن هذه األنظمة الثالثة إنما هي توثيق لشيء قائم وصياغة ألمر واقع معمول به ..
عة للتقــــويم والتطــــوير حســــب مــــا تقتضــــيه ظــــروف المملكــــة وســــتكون هــــذه األنظمــــة خاضــــ

ومصالحها ..
واألنظمة الثالثة صيغت على هدى من الشريعة اإلسالمية معبرة عن تقاليدنا األصيلة وأعرافنا 

القويمة وعاداتنا الحسنة ..
أيها المواطنون ...

ا النظام بشـريعة الشريعة اإلسالمية حيث أهتدى هذ–إن عماد النظام األساسي ومصدره هو 
اإلســــالم فــــي تحديــــد طبيعــــة الدولــــة ومقاصــــدها ومســــئوليتها وتحديــــد العالقــــة بــــين الحــــاكم 
والمحكــوم التــي تقــوم علــى األخــوة والتناصــح والمــواالة والتعــاون إن العالقــة بــين المــواطنين 
ووالة أمــرهم فــي هــذه الــبالد قامــت علــى أســس راســخة وتقاليــد عريقــة مــن الحــب والتــراحم 

ل واالحتـرام المتبـادل والـوالء النـابع مـن قناعـات حـرة عميقـة الجـذور فـي وجـدان أبنـاء والعد
هذه البالد عبر األجيال المتعاقبة فال فرق بين حاكم ومحكوم فالكل سواسية أمـام شـرع اهللا 
والكـل سواسـية فـي حـب هـذا الـوطن والحـرص علـى سـالمته ووحدتـه وعزتـه وتقدمـه .. وولـي 
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واجبـــات .. والعالقـــة بـــين الحـــاكم والمحكـــوم محكومـــة أوًال وأخيـــراً األمـــر لـــه حقـــوق وعليـــه
.صلى اهللا عليه وسلمبشرع اهللا كما جاء في كتابه الكريم وسنة نبيه 

والنظام األساسي للحكم استلهم هذه المبـادئ وهـدف إلـى تعميقهـا فـي العالقـة بـين الحـاكم 
هذا الصدد.والمحكوم مع اإللتزام بكل ما جاء به ديننا الحنيف في

أما نظـام مجلـس الشـورى فإنـه يقـوم علـى أسـاس اإلسـالم بموجـب أسـمه . ومحتـواه اسـتجابة 
لقول اهللا عز وجل (والذين استجابو لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم وممـا رزقنـاهم 

ينفقون) .
وا مــن وقولــه جــل شــأنه ..(فبمــا رحمــة مــن اهللا لنــت لهــم ولــو كنــت فظــاً غلــيظ القلــب النفضــ

حولــك فــاعف عــنهم واســتغفر لهــم وشــاورهم فــي األمــر فــإذا عزمــت فتوكــل علــى اهللا إن اهللا 
يحب المتوكلين)..

ولقــد ذكرنــا مــن قبــل فــي مناســبات كثيــرة أن الــبالد شــهدت قيــام مجلــس الشــورى منــذ وقــت 
طويل .. وخالل هـذه المـدة اسـتمرت الشـورى فـي الـبالد بصـيغ متعـددة متنوعـة . فقـد دأب 

المملكة على استشارة العلماء وأهل الرأي كلما دعت الحاجة إلى ذلك .حكام
والنظام الجديد لمجلس الشورى إنما هو تحديث وتطوير لمـا هـو قـائم عـن طريـق تعزيـز أطـر 
المجلس ووسائله واساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية مـن اجـل تحقيـق األهـداف المرجـوة 

منه.
هـذا المجلـس سـتختار بعنايـة بحيـث تكـون قـادرة علـى اإلسـهام إن الكفاءات التـي سيضـمها 

فــي تطــور المملكــة العربيــة الســعودية ونهضــتها واضــعة فــي إعتبارهــا المصــلحة العامــة للــوطن 
والمواطنين.

بالشورى العامـة علـى مسـتوى الدولـة فإنـه ال -بعون اهللا–ولئن كان مجلس الشورى سينهض 
اآلن فــي أجهــزة الدولــة مــن خــالل المجــالس واللجــان ينبغــي أن نغفــل عــن الشــورى الســائدة 

المتخصصــة بــل ينبغــي علــى هــذه االطــر أن تنشــط حتــى يتكامــل عملهــا مــع مجلــس الشــورى 
العام.

ولقد شهدت البالد في الحقبة األخيرة تطورات هائلة فـي مختلـف المجـاالت ، وقـد إقتضـى 
هذا التطور تجديداً في النظام اإلداري العام للبالد .
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لبية لهذه الحاجة والمصلحة جاء نظام المناطق ليتيح مزيدا من النشاط المـنظم مـن خـالل وت
وثبة إدارية مناسبة ، وليرفع مستوى الحكم اإلداري في مناطق المملكة .

أيها المواطنون ..
لقد تم وضع هذه األنظمة بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل نخبة من أهل العلم والرأي العـام 

ــ ــز علــى الصــعيد اإلســالمي وتقاليــدها والخب ــار وضــع المملكــة المتمي رة .. وأخــذ بعــين االعتب
وعاداتها وظروفها االجتماعية والثقافية والحضارية ومن ثم فقد جاءت هذه األنظمة نابعة من 

واقعنا مراعية لتقاليدنا وعاداتنا وملتزمة بديننا الحنيف .
ول اهللا عونـــاً للدولـــة فـــي تحقيـــق كـــل مـــايهم إننـــا لواثقـــون مـــن أن هـــذه األنظمـــة ســـتكون بحـــ

المواطن السعودي من خير وتقدم لوطنه وأمته العربية واإلسالمية .
إن المواطن السعودي هو الركيزة األساسية لنهضة وطنه وتنميته ولن نـدخر وسـعاً فيمـا يحقـق 

له السعادة والطمأنينة .
نظر بتقدير بالغ لما تسير عليـه مـن سياسـة وإن العالم الذي يتابع تطور هذه البالد وتقدمها لي

داخليــة تحــرص علــى أمــن المــواطن واســتقراره . وسياســة خارجيــة متزنــة تحــرص علــى إقامـــة 
العالقات مع الدول واإلسهام فيما يثبت دعائم السالم في هذا العالم .

إن المملكــــة العربيــــة الســــعودية هــــي موئــــل مقدســــات المســــلمين ومكــــان حجهــــم وعمــــرتهم 
تهم ، ولهــا مكانــة خاصــة فــي نفــوس كــل المســلمين وقــد أكــرم اهللا هــذه الدولــة بخدمــة وزيــار 

الحرمين الشريفين وتيسير سبل الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
.

ــذلنا كــل مــا نســتطيع فــي ســبيل توســعة الحــرمين الشــريفين وتطــوير المشــاعر المقدســة  لقــد ب
ها من خدمات لقاصدي األماكن المقدسة . وقدمت الدولة ما في وسع

ـــد مـــن فضـــله ومتابعـــة خدمـــة هـــذه االمـــاكن وخدمـــة  ـــك نســـأله المزي ـــى ذل وإذ نحمـــد اهللا عل
المسلمين والتعاون معهم في كل مكان .

لقــد التزمــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي مختلــف مراحلهــا مــنهج االســالم حكمــاً وقضــاًء 
عروف ونهياً عـن المنكـر .. وأداء لشـعائر اهللا . التـزم الـوالة بـذلك ودعوًة وتعليماً .. أمرًا بالم
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والتزمه المسؤولون في الدولة التزمه الشعب في تعامله وحياته فاإلسالم هو مـنهج الحيـاة وال 
تفريط فيما جاء في كتاب اهللا وثبت عن رسوله أو اجمع عليه المسلمون .

كتاب اهللا الكريم الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـين إن دستورنا في المملكة العربية السعودية هو
يديه وال من خلفه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم الذي ال ينطق عن الهوى .

ــة مــن  ــاه إليهمــا وهمــا الحاكمــان علــى كــل مــا تصــدره الدول ــا فيهــا مــن شــيء رددن ومــا اختلفن
أنظمة.

يزالـون متـآزرين متعـاونين ، وكـان وقد كان الحكام والعلماء في المملكة العربية السـعودية وال
الشعب وال يزال ملتفاً حول قيادتـه متعاونـاً معهـا مطيعـاً لهـا بموجـب البيعـة الشـرعية التـي تـتم 

بين الحاكم والمحكوم . 
والحــاكم يقــوم بالتزاماتــه تجــاه تطبيــق الشــريعة وإقامــة العــدل بــين النــاس وإعطــاء كــل ذي حــق 

حقه .
ن واالستقرار ورغد العيش .وبذلك يسعد المجتمع باألم

إن المملكــة فــي حاضــرها كمــا فــي ماضــيها ملتزمــة بشــرع اهللا تطبقــه بكــل حــرص وحــزم فــي 
جميع شؤونها الداخلية والخارجيـة وسـوف تظـل بحـول اهللا وقوتـه ملتزمـة بـذلك حريصـة عليـه 

أشد الحرص .
وحاكماً بعـد حـاكم ال إننا ثابتون بحول اهللا وقوته على اإلسالم نتواصى بذلك جيًال بعد جيل

يضرنا من خالفنا حتى يأتي وعد اهللا .
وإننا ال نغلق باباً دون المنجزات الحضارية النافعة لكي نستفيد منها بما ال يـؤثر علـى ثوابتهـا 

وهويتنا .
إن المملكة العربية السعودية دولة عربيـة إسـالمية يهمهـا مـا يهـم العـرب والمسـلمين وتحـرص 

كلمتهم وتسهم بكل طاقاتها فيما يعود عليهم بالخير .على تضامنهم وجمع  
ــــائع صــــدق مواقفهــــا ووفاءهــــا بإلتزاماتهــــا تجــــاه أمتهــــا العربيــــة  ــــت األحــــداث والوق ــــد أثبت وق

واإلسالمية وإلتزاماتها الدولية األخرى .

أيها المواطنون ..
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الم سنمضــــي بعــــون اهللا علــــى منهجنــــا اإلســــالمي متعــــاونين مــــع كــــل مــــن يريــــد الخيــــر لإلســــ
والمسلمين حريصين علـى التمكـين لـدين اإلسـالم ودعوتـه وتقـدم هـذه الـبالد وسـعادة شـعبها 
ســائلين اهللا تعــالى لشــعبنا وأمتنــا العربيــة واإلســالمية كــل خيــر وصــالح وتقــدم ورخــاء وســعادة 

والحمدهللا الذي بنعمته تتم الصالحات .

تها مـاورد فـي هـذا إن التاریخ سوف یظل شاهدًا بمنجزات الفهد ، وفي مقدم
الخطــاب الكــریم ، حــین أعلــن فیــه صــدور أنظمــة شــملت النظــام األساســي للحكــم ، 
ونظـام مجلــس الشــورى ، ونظــام المنــاطق ؛ فهـذه األنظمــة الثالثــة أعمــدة ، وركیــزة 

اساسیة ودعامة من دعائم الحكم .
وما من شك إن استمراریة هذه الدولـة فـي األخـذ بأسـباب التطـور والتحـدیث 

كافــة مؤسســاتها ؛ جعلهــا ذات مكانــة خاصــة فــي محیطهــا العربــي ، واإلســالمي ، ل
ـــد اللبنـــة  ـــام یمـــس اإلنســـان الســـعودي ؛ الـــذي یع ـــا أن هـــذا االهتم ـــدولي ، كم وال

األساسیة ألهم عوامل التحدیث والتطویر .
فهذا الخطاب تضمن أیضًا التزام قادة هذه الـبالد بـالمنهج اإلسـالمي ، الـذي 

فــي إدارة شــؤون األمــة فــي هــذه الــبالد الطــاهرة ، وفــي تحدیــد طبیعــة ســوف ُیتبــع 
الدولــة ومقاصــدها ومســؤولیاتها ، كمــا هــي العالقــة بــین الحــاكم والمحكــوم ؛ عالقــة 

تقوم على التناصح والتعاون والمحبة ، أسسها راسخة وتقالیدها عمیقة الجذور.
المجلـس الصـادر الذي حل محل نظـام –)1(أما نظام مجلس الشورى الجدید

ــین مــادة ، منظمــة لعمــل المجلــس ، وتعــداد -هـــ 1347عــام  ؛ فقــد جــاء فــي ثالث
أعضائه ، وشروط العضـویة ، ومـدة المجلـس ، ومهـام المجلـس . واسـتكماًال آللیـة 
ــه ؛ فقــد صــدرت  ــتمكن مــن ممارســة أعمال عمــل المجلــس ، واختصاصــاته ، لكــي ی

، بالموافقــة علــى الئحتــي مجلــس -حفظــه اهللا–موافقــة خــادم الحــرمین الشــریفین 
ـــه ـــم أ /)2(الشـــورى ، وقواعـــد العمـــل فی ـــاریخ    15؛ بموجـــب األمـــر الملكـــي رق ، وت

ھـ .2/9/1412) ، في 3397أم القرى ، العدد ((1)
ھـ .01/3/1414) ، في 3468أم القرى ، العدد ((2)
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هـــ ، حیــث جــاءت الالئحــة الداخلیــة : فــي ســتة أبــواب ، یتضــمن البــاب 3/3/1414
األول : إختصاصات رئیس المجلس ، ونائبه ، واألمین العام في سبع مواد .

ئة العامة للمجلس ، حول تكوین الهیئة العامـة ، واجتماعاتهـا ، والباب الثاني: الهی
ـــق بالجلســـات  ـــث: فیتعل ـــاب الثال ـــع مـــواد . أمـــا الب ـــي أرب ـــك ف واختصاصـــاتها ، وذل
وتنظیمهــا ، جــاء فــي تســع مــواد ، والبــاب الرابــع : خــاص باللجــان ، وتكوینهــا ، 

التصــویت ، واجتماعاتهــا ، وســیر أعمالهــا ، فــي عشــر مــواد ، والبــاب الخــامس : 
وٕاصـدار القــرارات فـي مــادتین ، والبـاب الســادس : أحكـام عامــة فـي مــادتین ؛ حــول 

التقریر السنوي للمجلس ، وتنظیم الشؤون المالیة والوظیفیة للمجلس .
كمــا حــددت الالئحــة الثانیــة حقــوق أعضــاء مجلــس الشــورى وواجبــاتهم فــي 

للمجلــس فــي عشــر مــواد ، ســت مــواد ، وقواعــد تنظــیم الشــؤون المالیــة والوظیفیــة 
وأخیرًا قواعد التحقیق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وٕاجراءاتها فـي خمـس مـواد 

.
ــم أ / هـــ 19/3/1413وتــاریخ 124وكــان قــد صــدر األمــر الملكــي الكــریم رق

القاضــي بتعیــین الشــیخ/ محمــد بــن إبــراهیم بــن جبیــر ، رئیســًا لمجلــس الشــورى ، 
ــدكتور ــا عــین ال ــر . كم ــة وزی ــرئیس بمرتب ــًا ل ــن نصــیف ، نائب ــن عمــر ب ــداهللا ب / عب

وتــاریخ 8المجلــس ، بمرتبــة وزیــر ، وذلــك بموجــب األمــر الملكــي الكــریم رقــم أ /
هـ . ثم جاء تعیین الـدكتور/ حمـود بـن عبـدالعزیز البـدر ، أمینـًا عامـًا 24/1/1414

12/لمجلس الشورى ، بالمرتبة الممتازة ، وذلك بموجب األمر الملكي الكـریم رقـم أ
.)1(هـ26/2/1414وتاریخ 

وبهذه التعیینات تكتمـل حلقـات اإلدارة العلیـا لمجلـس الشـورى . ثـم تـوج جهـد خـادم 
الحرمین الشریفین بتسمیة أعضاء مجلس الشورى ، وعددهم ستون عضـوًا ، وفـق 

.)2(هـ3/3/1414وتاریخ 16األمر الملكي الكریم رقم أ /
؛ ألن -كمـا أشـار حفظـه اهللا–لة بمكان إن هذا اإلختیار لم یكن من السهو 

هناك آالف من المواطنین الذین یتسمون بكل خصـائص الخیـر والعلـم والخبـرة التـي 

.51- 49مجلس الشورى وثائقھ ونظمھ ، ص (1)
.55–52السابق ، ص (2)
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تؤهلهم لعضویة مجلس الشورى ، تاركًا المجال مفتوحًا آلخرین مسـتقبًال ألداء هـذه 
األمانة حق أدائها .

لألعضـاء ؛ فإنـه وكما أن هذا التشكیل جاء متنوع التخصصات واالهتمامـات
كــل –یرعــاه اهللا –أیضــًا یمثــل كافــة قطاعــات المجتمــع وأنشــطتة ، واضــعًا جاللتــه 

-ثقته في المجلس ، وأعضـاءه لتقـدیم النصـیحة والمشـورة بمـا یحقـق التطلعـات   
.-بإذن اهللا 
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ـــا هـــو تحـــدیث  ـــس الشـــورى ، إنم ـــد لمجل النظـــام الجدی
أطـــر المجلـــس وتطـــویر لمـــا هـــو قـــائم ، عـــن طریـــق تعزیـــز

ووسائله وأسالیبه بمزید من الكفایة والتنظیم والحیویة ، مـن 
ـــي  ـــات الت ـــه . وٕان الكفای ـــق األهـــداف المرجـــوة من أجـــل تحقی
سیضمها هـذا المجلـس سـتختار بعنایـة ، بحیـث تكـون قـادرة 
على اإلسهام في تطویر المملكة العربیة السعودیة ونهضـتها 

ة للوطن والمواطنین .، واصفة في اعتبارها المصلحة العام

من كلمة خادم الحرمین الشریفین 
بمناسبة صدور النظام األساسي للحكم 
ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق

م)11/3/1992- هـ 27/8/1412(الریاض 
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یسعدنا الیوم أن نفتتح باسم اهللا وعلى
بركة اهللا مجلس الشورى في إطاره الجدید .

ة خادم الحرمین الشریفین من كلم
بمناسبة إفتتاح مقر مجلس الشورى بمدینة الریاض

هـ )16/7/1414( 
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إفتتاح مجلس الشورى ... منعطف تاریخي :–ثالثًا 

إن طمــوح القیــادة الحكیمــة لرفــع اســم المملكــة العربیــة الســعودیة إلــى أعلــى 
الجتماعیـة ، والثقافیـة ، مصاف األمم المتقدمة في شتى مجاالت الحیاة الدینیة ، وا

واالقتصادیة ، والسیاسیة ، واإلداریـة ؛ زرعـت الثقـة فـي كفـاءة أبنـاء الـوطن ، إلـى 
جانب حـرص خـادم الحـرمین الشـریفین علـى اإلسـتفادة مـن ذوي التجربـة العملیـة ، 

والنضج الفكري لتحقیق الغایات النبیلة ، واالستقرار والتقدم لهذه البالد الطاهرة .
ن شك أن إفتتاح مجلس الشورى في حلتـه الجدیـدة یعـد بحـق منعطفـًا وما م

مهمًا في تاریخ بالدنا المشرق ، ونقلة نوعیة نحو تلبیة متطلبات التنمیة وخططهـا 
، ولعـل -التي تسعى الدولة إلى تحقیقها ما اسـتطاعت إلـى ذلـك سـبیال–الطموحة 

ماجاء في المادة األولى من نظام المجلس ، ما نصه :
" ... ینشأ مجلس الشورى ویمارس المهام المنوطة به ، وفقًا لهذا النظام 
والنظام األساسي للحكم ، ملتزمًا بكتاب اهللا وسنة رسوله ، محافظًا على 

روابط األخوة والتعاون على البر والتقوى " .
هذا المجلس الـذي وضـع نواتـه األساسـیة الملـك عبـدالعزیز ، ورسـخ دعائمـه خـادم 

ــه الحــرمین ــادئ ثابت ــد علــى األســس نفســها ، یســیر علــى مب الشــریفین بنظــام جدی
مستمدة من الكتاب والسنة ، وممارسات السلف الصالح .

الذي قام فیه خادم الحـرمین الشـریفین -هـ 16/7/1414ولعل یوم األربعاء الموافق 
یـوم-الملك فهد بن عبدالعزیز بافتتاح مقر مجلس الشورى الجدید بمدینة الریـاض

بإزاحــة االلوحــة -حفظــه اهللا–مشــهود فــي تــاریخ المســیرة الحكیمــة ، حیــث قــام 
التذكاریة لمقر المجلس قائًال :

" بسم اهللا الرحمن الـرحیم ... علـى بركـة اهللا نفتـتح هـذه اللوحـة التـي تمثـل إفتتـاح 
مجلس الشورى في هذا الیوم المبارك " .

أعمـال مجلـس -رعـاه اهللا-الشـریفین وبعد ذلك بقلیل إفتتح خادم الحـرمین 
:)1(الشورى في سنته األولى من دورته األولى بالخطاب السامي التالي نصه

.14- 12مجلس الشورى وثائقھ ونظمھ ، ص (1)
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين .
ه .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركات

إن مـن دواعـي ســرورنا واعتزازنـا ونحــن نفتـتح اليـوم مجلــس الشـورى فــي إطـاره الجديــد ، 
أن نتوجه جميعاً الى المولى العلي القدير بالحمد والشكر على ما تحقق في هـذا البلـد الكـريم 

؛ الـذي أشـاد -يرحمـه اهللا-منذ أن وحد أجزاءه وجمـع شـمله والـدنا جاللـة الملـك عبـدالعزيز 
وأرســى القواعــد ، منطلقـاً مــن اإلســالم عقيـدة وشــريعة فــأمر بـالمعروف ونهــى عــن المنكــر البنـاء 

ــين النــاس وعفــا وأصــلح وكــرم العلــم والعلمــاء وطبــق أحكــام  وأقــام حــدود اهللا وحكــم بالعــدل ب
الشريعة واتخـذ مـن الشـورى قاعـدة فـي إدارة الحكـم وتـدبير شـؤون الـبالد امتثـاالً لقولـه تعـالى: 

ألمر) ، وفي قوله جل شأنه: (وأمرهم شورى بينهم) .(وشاورهم في ا
ونحن اليوم إذ نواصل هذا النهج اإلسالمي ، إنما نرسخ بذلك دعـائم الشـورى بأسـلوب 
يقـــوم علــــى أســـس واضــــحة واختصاصـــات بينــــة ، منطلقـــين مــــن مفهومنـــا العميــــق لهـــذا الــــنهج 

ين يديه وال من خلفه .اإلسالمي الثابت الذي جاء في كتاب عزيز ال يأتيه الباطل من ب

أيها األخوة ..
هـــ ، النظــام األساســي 1412ســبق أن أصــدرنا فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر شــعبان فــي عــام 

للحكــم ، ونظــام مجلــس الشــورى ، ونظــام المنــاطق ، مســتهدين بالشــريعة اإلســالمية التــي هــي 
.القاعدة واألساس محافظين على تقاليدنا األصيلة واخالقنا الكريمة 

ونعـود مجـدداً أيهـا األخـوة الــى التـذكير بمـا سـبق أن أوضــحناه فـي خطابنـا الـذي وجهنــاه 
ألخواننــــا وأبنائنــــا المــــواطنين يــــوم اعــــالن األنظمــــة ؛لنؤكــــد عزمنــــا علــــى المضــــي فــــي مناهجنــــا 
اإلسـالمية القويمــة ، مســتمدين مــن اهللا العـون والتوفيــق فيمــا نهــدف اليـه مــن خيــر ورخــاء ونمــاء 

وأبنـاءه ، معتمـدين علـى اهللا جلـت قدرتـه ثـم علـى سـواعد ابنـاء الشـعب السـعودي لهذا الـوطن
األبـــي الـــوفي ؛ لنواصـــل مســـيرة البنـــاء والتعميـــر والتطـــوير مـــع الحفـــاظ علـــى ماحققنـــاه للـــوطن 
والمواطنين من المكاسب التي تبرزها النهضـة الشـاملة فـي شـتى الميـادين . وترسـيخاً لمـا سـبق 

م األساسي للحكم مصدره الشريعة اإلسالمية ، وبالتالي فإن نظـام مجلـس أن أعلناه ؛فإن النظا
الشورى ينطلق في جميع مضامينه من القواعد األساسية لإلسالم .
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قـد قـام فيهـا الحكـم منـذ -وكما هو معروف أيهـا األخـوة-إن المملكة العربية السعودية 
ويــل ، حيــث دأب الحكــام علــى نشــأتها كمــا قلنــا مــراراً علــى أســاس مبــدأ الشــورى منــذ أمــد ط

استشارة العلماء وأهل الرأي والمشورة .
أيها األخوة ...

يسعدنا اليوم أن نفتتح بإسم اهللا وعلى بركة اهللا مجلس الشورى في إطاره الجديد .
لقــد وفقنــا اهللا فــي اســناد هــذه المهمــة الجليلــة لنخبــة مختــارة مــن أبنــاء الــوطن الــذين تتــوفر 

ات والمؤهالت المطلوبـة ، ونحمـد اهللا كثيـراً إذ أعاننـا علـى تحقيـق هـذه المنجـزات فيهم الصف
اإلصالحية .

ــة الســعودية وضــعها المتميــز ومكانتهــا الفريــدة علــى الصــعيد  أيهــا األخــوة : إن للمملكــة العربي
اإلسالمي في نظمها ومؤسساتها .

ا الحنيــف ، ونحــن علــى ثقــة أن هــذا وأن كــل أنظمتنــا نابعــة مــن عقيــدتنا ملتزمــة بتعــاليم ديننــ
المجلــس ســيكون بمشــيئة اهللا كمــا قلنــا مــن قبــل عونــاً للدولــة لتحقيــق مــا نصــبو اليــه مــن خيــر 

ورخاء للوطن والمواطنين .
وتعبيــراً عــن شــكرنا هللا علــى مــا مكننــا فيــه واعترافــاً بفضــله جــل وعــال إذ خّصــنا بشـــرف 

في سبل الخير .خدمة الحرمين الشريفين بذلنا كلما نستطيعه 
وانطالقـــاً مـــن ايماننـــا الراســـخ بـــالمنهج القـــويم الـــذي نســـير عليـــه ، نعمنـــا وال نـــزال نـــنعم 
ـــى البنـــاء  ـــا ، وبالعزيمـــة الصـــادقة نهضـــنا إل ـــى أرواحنـــا وأعراضـــنا وأموالن ـــاألمن واالســـتقرار عل ب

ـــوز األرض فســـخرن ـــا كن ـــا مـــن فضـــله وفجـــر لن ـــر شـــاكرين هللا أنعمـــه فزادن اها واإلصـــالح والتعمي
لصــالح الــوطن والمــواطن ســعياً لراحتــه وتــوفير خدماتــه فــي مختلــف الحقــول والميــادين ووجهنــا 
اهتمامنــا الــدائم لرســالتنا العظيمــة فــي خدمــة بيــوت اهللا فقــام المشــروع الكبيــر لتوســعة الحــرمين 
الشــريفين علــى أحــدث وأروع مــا يكــون البنــاء والعطــاء فــي ســبيل اهللا وأبتغــاء مرضــاته ، وأولينــا 

المشاعر عناية فائقة لتأمين راحة الحجيج وتيسير سبل أداء مناسكهم .
أيها األخوة ...

نحـن نعـيش فـي نعـم كثيـرة ال نحصـيها ولعلـي أصـارحكم القـول عنـدما أطـالبكم دائمـاً بالحفــاظ 
على دوام هذه النعم بالشكر هللا أناء الليل وأطراف النهار .

أيها األخوة ...



27

هللا أن يســدد خطــاكم وأتمنــى لمجلــس الشــورى النجــاح والتوفيــق فــي أحيــيكم جميعــاً وأســأل ا
المهمة التي يحملها اليوم لخدمة الدين الحنيف والوطن العزيز ، كما أتمنـى لمجـالس المنـاطق 

والتي هي بمثابة مجالس فرعية للشورى التوفيق والنجاح .
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ...

الشریفین كلمة قال فیها :كما ارتجل خادم الحرمین

على كل حال ياأخوان ، مهما قلت من كلمات فهي قليلة عن ما أشعر به فـي قـرارة نفسـي مـن 
اهتمـــام بـــالغ وآمـــال كبيـــرة ، ومـــن المؤكـــد ، إن شـــاء اهللا وبحولـــه وقوتـــه ، أن شـــبابنا فـــي هـــذا 

قاطعـات ، وكلنـا المجلس الموقر ، وفي المجالس التي سوف تقام ، أو اقيمـت بالفعـل فـي الم
يعرف ويدرك تماماً أن هذه البالد لها صفتها الخاصة ولها ميزتها الخاصة ، ومن نعـم اهللا علينـا 
ــبالد منــذ ســنين طويلــة إلــى اآلن بمــا  ، وهــي نعــم كثيــرة ال تعــد وال تحصــى منــذ قامــت هــذه ال

سالم منها محمـد يجب أن يؤديه المسلم في بلد أنعم اهللا عليها أو أكرمها ، بأن اختار نبي اإل
بن عبداهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . ولهـذا مهمـا عملنـا ومهمـا أدينـا مـن واجبـات ، نعتبـر أنفسـنا 
مقصرين ولكن يعلم اهللا أنه ال يكون هناك عمل مفيد وبناء يفيد المواطن ويحفظ كرامـة الـوطن 

منـــاطق ، إال وســـوف نؤديـــه إن شـــاء اهللا وبحـــول اهللا وقوتـــه . ومـــا مجلســـكم هـــذا ومجـــالس ال
ومجلس الوزراء إال في اطار واحد لخدمة المواطنين في جميع أمورهم .

والحمدهللا والشكر له أن هذا البلد ائماً وأبداً وان شاء اهللا ال يحكم إال بشـريعة اإلسـالم 
شــريعة محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم ، وهــي شــاملة لجميــع األمــور كلهــا أن كانــت مــن النــواحي 

شـــيء فـــي الـــدنيا كلهـــا أو مـــن ناحيـــة توثيـــق  العالقـــة بـــين المـــواطن وبـــين األخالقيـــة وهـــي أهـــم 
المسؤولين. فهذه هي المبادئ التي قامت عليها هـذه الدولـة . وأرجـو مـرة أخـرى لكـم التوفيـق 
والنجاح إن شاء اهللا ، دائماً وأبـداً ، وسـوف أكـون رفيقـاً لكـم فـي أي أمـر ممكـن أن تسـتفيدوا 

يمنـع بــأي حــال مــن األحـوال أن آتــي فــي هـذا المكــان ونتباحــث فــي منـه ، أو أســتفيد منــه ، ال
جميع األمور كلها .

وختامــاً تحيــاتي لكــم ، وتمنيــاتي نيابــة عــن نفســي ، وســمو ولــي العهــد ، وجميــع أعضــاء 
مجلس الوزراء ، بالتوفيق والنجاح وسدد اهللا خطاكم ووفقكم لما يحبـه ويرضـاه ، وشـكراً لكـم 

.
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الیوم المشهود في تاریخنا الحدیث إلى عالم رحـب ، جـاء لقد أفضى بنا هذا
ملبیًا لمتطلبات التنمیة الحدیثة ، مواكبـًا لحجـم المنجـزات التـي یسـعى قائـد المسـیرة 
لتحقیقها بما ال یمس أسسنا وعقیدتنا اإلسالمیة . والمجلس بهذا یتلقى جزءًا مهمـًا 

كومة .من األعباء الثقیلة التي كانت ملقاة على عاتق الح
وما من شك ؛ فإن خضوع قرارات مجلس الشورى لـرأي اإلغلبیـة هـو تأصـیل 
لفكرة الشورى في اإلسالم حیال القضایا االجتماعیة ، بعیدة عن األهـواء الشخصـیة 
، واإلنتمــاءات الحزبیــة . وبهــذا فــإن المملكــة تنتقــل إلــى مرحلــة سیاســیة متطــورة ، 

ي الخلط بین الشورى والدیمقراطیـة ألن النظـامین وفقًا لمعاییرنا اإلسالمیة ، وال ینبغ
مختلفـان ؛ فالشـورى مــنهج ربـاني ، والدیموقراطیــة نظـام حزبـي ، مــن وضـع البشــر 

یقوم على تیارات واتجاهات متداخلة ، بعضها ال یتفق والقیم اإلسالمیة .
ویمكن القول أنه بافتتاح المجلـس تسـتكمل الصـورة النظامیـة لدولـة حدیثـة، 

على نبـراس مـن كتـاب اهللا ، وسـنة رسـوله الكـریم صـلى اهللا علیـه وسـلم فیمـا تقوم
یتعلق بتشریعنا ، وعلى هدي من تراث أمتنا المجیدة في ما یتعلق بتنظیم التعامل.
-إن حرص خادم الحرمین الشریفین على أن یتزامن عمـل مجلـس الشـورى 

؛ یعــد حســمًا لكــل مــع إیضــاح إختصاصــات مجلــس الــوزراء -فــي تشــكیلته الجدیــدة
إحتماالت التداخل في ما یتعلق بعمل المجلسین ، وبما یكفل التعاون الكامل بینهمـا 

علـى أن للملـك أن یـدعو مجلـس الشـورى، ومجلـس وقد نص النظام األساسـي للحكـم: 
الوزراء إلى اجتماع مشترك ، وله أن یدعو من یراه لحضور هذا االجتماع .

دعمـــه المطلـــق -بتواضـــع أیضـــاً -قـــد جســـد إن خـــادم الحـــرمین الشـــریفین 
لمجلــس الشــورى ، وأعضــاءه ، وذلــك مــن خــالل كلمتــه المرتجلــة التــي ألقاهــا فــي 

، حیث قال :-المشار إلیه آنفًا –افتتاح أعمال المجلس 
" ... وسوف أكون رفیقًا لكم في أي أمر ممكن أن تستفیدوا منه ، أو أسـتفید منـه، 

أن آتـي فـي هـذا المكـان ونتباحـث فـي جمیـع األمـور ال یمنع بأي حال مـن األحـوال
كلها " .
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الفصل الثاني
منجزات مجلس الشورى في عهد خادم الحرمین الشریفین

: ملخص الموضوعات التي أنجزها المجلس في دورته األولى.أوًال 
:    =     =     =     =     =     =     =    =  الثانیة .ثانیاً 

: قراءة في زیادة أعضاء المجلس كنقلة نوعیة وحضاریة .الثاً ث



30

الفصل الثاني

منجزات مجلس الشورى في عهد خادم الحرمین الشریفین

لقــد عاشــت المملكــة العربیــة الســعودیة منــذ تــولي خــادم الحــرمین الشــریفین 
لــبالد الملــك فهــد بــن عبــدالعزیز ، نقلــة نوعیــة جدیــدة فــي مســار التنمیــة ؛ شــهدت ا

خاللها أكبر تحول في تطبیق الممارسة الشوریة نحو واقع ملمـوس ، بنظـام حـدیث 
جمع بین التجربة والممارسة والتطبیق ، وفقًا للمبادئ الشرعیة .

كما أن أسلوب العمل في المجلس إرتكز على اإلرتقـاء التـدریجي كمـًا ونوعـًا 
منجــزات المجلــس فــي ، وهــو مــا ســوف یلحظــه القــارئ الكــریم مــن خــالل اســتعراض

دورتیــه األولــى والثانیــة ، التــي نســتقرئ خاللهــا مــدى الرعایــة الكریمــة واإلهتمــام 
لكثیــر مــن الموضــوعات الملقــاة علــى -حفظــه اهللا–بــالمجلس ، مــن خــالل إحالتــه 

عاتق الدولة ؛ لطلب الرأي والمشورة من المجلس ، حیث قـدم المجلـس كـل مـا مـن 
الوطن .شأنه خدمة المواطن ، ورفعة 

:)1(أوًال : ملخص الموضوعات التي أنجزها المجلس في دورته األولى
هـ )2/3/1418-هـ 20/7/1414( 

الموضـــوعم
تسمیة لجان المجلس المتخصصة .1
ــس محــافظي 2 ــرار مجل ــى ق ــة عل ــوطني الموافق ــة واإلقتصــاد ال ــر المالی ــالي وزی ــب مع طل

تعدیل الثالث لمواد اتفاقیة صندوق النقد الدولي .صندوق النقد الدولي حول ال
مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائیة دولیة .3
ـــدفاع والطیـــران النظـــر فـــي البروتوكـــوالت اإلضـــافیة األربعـــة التـــي 4 طلـــب وزارة ال

، مجلس الشورى ،إنجازات مجلس الشورى في دورتیھ األولى والثانیةالیحیى ، أحمد بن عبدالعزیز وآخرون ، )1(
.37- 20ھـ ، ص 1422الریاض 
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م لقــانون الجــو لتعــدیل اإلتفاقیــة الخاصــة 1975اعتمــدها المــؤتمر الــدولي عــام 
لجوي الدولي .لتوحید بعض قواعد النقل ا

الموضـــوعم
التوقیع النهائي على اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار .5

ــب وزارة المالیــة واإلقتصــاد الــوطني حــذف الفقــرة (6 ) مــن قــرار مجلــس 2طل
هـ لتعارضها مع نص المـادة السـابعة مـن 3/8/1418) في 98الوزراء رقم (

ت البیطریــة بــین المملكــة ومصــر ووجهــة اتفاقیــة التعــاون فــي مجــال الخــدما
نظر الوزارة حول هذا الموضوع .

طلب مدینة الملـك عبـدالعزیز للعلـوم والتقنیـة انضـمام المملكـة إلـى عضـویة 7
لجنة استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمیة .

اقتــراح وزارة الداخلیــة مشــاركة كــل مــن وزارة الداخلیــة ووزارة االعــالم ووزارة 8
لبــرق والبریــد والهــاتف فــي عضــویة الهیئــة العلیــا لمدینــة الملــك عبــدالعزیز ا

للعلوم والتقنیة .
طلــب مدینــة الملــك عبــدالعزیز للعلــوم والتقنیــة مصــادقة المملكــة علــى نظــام 9

براءات االختراع لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة .
إلعـالن العربـي لمكافحـة طلـب سـمو وزیـر الخارجیـة الموافقـة علـى تسـمیة ا10

األعمال غیر المشروعة ضد سالمة الطیران المدني بإعالن بغداد .
مشروع نظام المناطق المحمیة للحیاة الفطریة .11
م ، اللتـان 1993) لعـام 181م وتوصـیتها رقـم (1993) لعـام 174االتفاقیة رقم (12

م حـول منـع الحـوادث 1994أقرهما مؤتمر العمل الدولي في دورته الثمـانین عـام 
الصناعیة الكبرى .

اقتراح إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي من رسوم بیع العقار.13

تملك بعـض رعایـا دول مجلـس التعـاون الخلیجـي عقـارات فـي مكـة المكرمـة 14
والمدینة المنورة .
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عـدة طلب سمو وزیر الداخلیة النظر في اقتراح أمارة منطقة عسـیر وضـع قا15
عامة عند تعدد العقوبات التعزیریة .

الموضـــوعم
اقتراح سمو وزیر الخارجیة اصدار جوازات سفر دبلوماسیة لكافة المـوظفین 16

الرسمیین في سفارات المملكة في الخارج .
طلــب معــالي وزیــر المواصـــالت أن تكــون رســوم مزاولـــة نشــاط نقــل ركـــاب 17

ة آالف لمدة خمس سـنوات وخمسـة آالف عنـد اللیموزین للشركات هي عشر 
تجدیدها وكذلك لألفراد عند التجدید لمدة خمس سنوات .

طلـــب ســـمو وزیـــر الداخلیـــة الموافقـــة علـــى صـــدور قـــرار إلزامـــي تـــدریجي 18
باســتخدام حــزام األمــان فــي الســیارات المســتخدمة علــى طــرق الســیر فــي 

خدام المقاعــــد المملكــــة مــــن قبــــل ركــــاب وســــائقي الســــیارات وكــــذلك اســــت
المخصصة لألطفال وتحدید عقوبة معینة لمن یخالف ذلك .

طلب معالي وزیر المواصالت إعادة النظـر فـي بنـود اتفاقیـة تنسـیق وتنظـیم 19
عملیات النقل البحري بین المملكة ومصر .

مشـــروع الئحـــة البحـــوث والدراســـات التربویـــة وتقویمهـــا وتحدیـــد مكافـــآت 20
الباحثین .

وابط الالزمة إلقامة مراكز األلعاب الریاضیة والشباب .الض21
اقتراح سمو وزیر الداخلیة حول رد اإلعتبار الحكمـي بقـوة النظـام وكـذلك رد 22

اإلعتبار القضائي في الجرائم غیر الخطیرة .
طلب وزارة الصحة إضافة نص جدید یقضي بالتشهیر بالمخالف في كل مـن 23

البشري وطـب األسـنان ، ونظـام المؤسسـات الطبیـة نظام مزاولة مهنة الطب 
الخاصــة ، ونظــام مزاولــة مهنــة الصــیدلة واإلتجــار باألدویــة والمستحضــرات 

الطبیة .
مشروع اتفاقیة تنفیـذ األحكـام واإلنابـات واإلعالنـات القضـائیة بـدول مجلـس 24

التعاون لدول الخلیج العربیة .



33

في المستقبل داخل المدن وخارجها.تحدید حرم الطرق التي سیتم إنشاؤها25
الموضـــوعم

طلــب المصــادقة علــى تنظــیم تملــك العقــار لمــواطني دول مجلــس التعــاون 26
ــه ( ــى فــي دورت ــل المجلــس األعل ــه مــن قب ــق علی ــي 14الخلیجــي المواف ) الت

عقدت مؤخرًا بمدینة الریاض لیحل محل التنظیم السابق .
النائــب الثــاني لــرئیس مجلــس الــوزراء ووزیــر طلــب صــاحب الســمو الملكــي 27

الدفاع والطیران ورئیس اللجنة الوزاریة للبیئة الموافقـة علـى توصـیة اللجنـة 
ــة ذات الــرقم  ــة للبیئ ــة األمــم 3/5الوزاری ــة بإنضــمام المملكــة التفاقی المتعلق

المتحدة االطاریة بشأن تغیر المناخ .
طني تجدیــــد اتفاقیــــة األزدواج طلــــب معــــالي وزیــــر المالیــــة واإلقتصــــاد الــــو 28

الضریبي بالنسبة للضرائب على الدخل واإلرث والتركات بین المملكة وفرنسا 
.

طلــب وزیــر التعلــیم العــالي إعــادة النظــر فــي القواعــد المنظمــة لضــم زوجــات 29
الطلبــة المبتعثـــین للدراســـة والمـــوظفین العــاملین فـــي الخـــارج إلـــى عضـــویة 

البعثة التعلیمیة .
روع نظام السجل التجاري .مش30
إعادة تشكیل اللجان المتخصصة في المجلس .31
ـــى 32 ـــى االتفاقیـــة الثنائیـــة لتبـــادل اإلعفـــاء الضـــریبي عل طلـــب المصـــادقة عل

نشاطات مؤسسات النقل الجوي بین المملكة وتایالند .
تشكیل لجنة خاصة لدراسة تشدید العقوبات على السعودي الذي یتـزوج مـن 33

سعودیة .غیر
االقتراحـــات المتعلقـــة بـــاإلجراءات التـــي یجـــب اتخاذهـــا بالنســـبة للشـــركات 34

األجنبیة التي تخل بالتزاماتها مع الحكومة .
) مــن 103طلــب وزارة الــدفاع والطیــران الموافقــة علــى تعــدیل نــص المــادة (35

ــي  ــدب ف ــام الضــابط المنت ــأمین ســكن وطع ــة ت نظــام خدمــة الضــباط فــي حال
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الخارج .الداخل و 
الموضـــوعم

تفـویض سـمو وزیـر الخارجیـة أو مـن ینیبـه بـالتوقیع بـاألحرف األولـى علـى 36
مشـــروع اتفـــاق إطـــاري عـــام للتعـــاون فـــي المجـــاالت االقتصـــادیة والتجاریـــة 

واالستثماریة والفنیة والثقافیة والریاضة والشباب مع حكومة كازاخستان.
ى اإلتفاقیــة العامــة للتعــاون فــي المجــاالت طلــب النظــر فــي المصــادقة علــ37

اإلقتصادیة والتجاریة واإلستثماریة والفنیة والثقافیة والریاضـة والشـباب بـین 
المملكة وجمهوریة أذربیجان .

المصــــادقة علــــى اتفاقیــــة للتعــــاون فــــي المجــــاالت اإلقتصــــادیة والتجاریــــة 38
واإلستثماریة والفنیة بین المملكة والفلبین .

ب معــالي وزیــر البتــرول والثــروة المعدنیــة الموافقــة علــى مشــروع النظــام طلــ39
األساس للشركة السعودیة للتعدین (معادن) .

ــأجیر الوحــدات الســكنیة 40 ــة دراســة مشــروع نظــام ت ــر الداخلی طلــب ســمو وزی
المفروشة والمالحظات الواردة علیها من بعض الوزراء .

ة .مشروع اتفاقیة حقوق الطفل الدولی41
مشروع نظام مرفق التلكس وخدماته وأجوره .42
طلــب الموافقــة علــى مــذكرة التفــاهم الموقعــة فــي مكــة المكرمــة بــین المملكــة 43

والجمهوریة الیمینة .
مشروع اإلتفاقیة األمنیة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة .44
هـ) .1420-1415دراسة وثیقة خطة التنمیة السادسة (45
اقتـراح فــرض رســوم علــى تــراخیص مزاولــة أنشــطة النقــل العــام علــى الطــرق 46

البریة .
مشـــروع نظـــام اســـتبدال الحـــبس أو العمـــل بالغرامـــة (تكـــوین لجنـــة خاصـــة 47

لدراسته) .
مشروع نظام الصلح الواقي من اإلفالس .48
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یات إضافة زوجـاتهم إلـى حفـائظ طلب بعض العسكریین المتزوجین من أجنب49

نفوسهم واقتراح وزارة الداخلیة إجازة زواج بعض هؤالء .
طلـــب ســـمو وزیـــر الداخلیـــة دراســـة موضـــوع زواج الســـعودي مـــن األجنبیـــة 50

واألجنبي من السعودیة .
طلب وزارة الـدفاع والطیـران إنضـمام المملكـة إلـى وثیقـة إنشـاء مركـز البیئـة 51

العربیة وأوربا التابع لألمم المتحدة .والتنمیة للمنطقة
طلــب ســمو وزیــر الداخلیــة النظــر فــي قیــام بعــض ضــعاف النفــوس بتغییــر 52

الســتخدامها 454إلــى 350محركــات ســیارات الوانیتــات ذات العــادمین مــن 
في أعمال التهریب داخل المملكة .

تفاقیـة العامـة طلب معالي وزیر المالیة واالقتصـاد الـوطني الموافقـة علـى اال 53
بین المملكة وجمهوریة روسیا االتحادیة .

طلـــب الموافقـــة علـــى مشـــروع اتفاقیـــة التعـــاون بـــین وزارتـــي الداخلیـــة فـــي 54
المملكة والجمهوریة التونسیة .

طلــب وزارة المواصــالت الموافقــة علـــى التعــدیالت التــي اعتمــدتها الجمعیـــة 55
تهــا الثامنـــة عشــرة علـــى المـــواد العامــة للمنظمـــة البحریــة الدولیـــة فـــي دور 

م .1948) من اتفاقیة المنظمة البحریة المبرمة عام 16/17/19(
مشروع الئحة رسوم تسجیل السفن والوحدات العائمة .56
الضـــوابط المطلـــوب تطبیقهـــا علـــى ســـائقي نقـــل الحجـــاج الـــذین یهربـــون 57

بالسیارات المسلمة لهم .
) مــن نظــام 117/123ران تعــدیل المــادتین (دراســة طلــب وزارة الــدفاع والطیــ58

خدمة الضباط .
طلب التصدیق على اتفاقیةالهیئة العربیة للطیران المدني .59
طلـــب إنضـــمام المملكـــة لالتفاقیـــة التجاریـــة الدولیـــة فـــي األنـــواع المهـــددة 60

باالنقراض من مجموعات الحیوانات والنباتات البریة (سایتس) .
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تعدیل اتفاقیة إنشاء اللجنة السعودیة المصریة المشتركة للتعاون الثنائي.61
طلب المصادقة على اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار .62
مشــــروع االتفاقیــــة العربیــــة لمكافحــــة االتجــــار غیــــر المشــــروع بالمخــــدرات 63

والمؤثرات العقلیة .
بتعدیل اتفاق إنشـاء اللجنـة السـعودیة التصدیق على مذكرة التفاهم الخاصة64

ــــاریخ  الســــوریة المشــــتركة للتعــــاون الثنــــائي التــــي وقعــــت فــــي دمشــــق بت
هـ .3/3/1416

مشروع نظام االتجار في الكائنات الفطریة .65
طلــب النظــر فــي تعــدیل األســماء الــواردة فــي نظــام مجلــس األوقــاف األعلــى 66

هــ إلـى األسـماء 18/7/1386ریخ ) وتـا35الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
التي تتفق مع الوضع الحالي بعد إنشاء وزارة الشؤون اإلسالمیة

تكوین اللجان المتخصصة بالمجلس .67
مشـروع االســتراتیجیة العربیـة لمكافحــة اإلرهـاب الــذي تـم إقــراره فـي المــؤتمر 68

التاسع عشر لقادة الشرطة واألمن العربي .
ل على ضوابط وقواعد استقدام العمالة .اقتراح نظام یشتم69
كیفیة معاملة خریجي المعهد العالي للقضاء (المالزمین القضائیین) .70
طلب معالي وزیر العمل والشؤون االجتماعیة الموافقة على التعـدیالت التـي 71

تلقتها الوزارة من مكتب العمل العربي لبعض نصوص دشتور منظمـة العمـل 
العربیة .

لــب ســمو وزیــر الداخلیــة مــنح ســموه صــالحیة التعاقــد مــع خریجــي هیئــة ط72
التحقیق واإلدعاء العام بمكافأة مقطوعة تعادل الراتب األساس للوظیفة التي 

سیتم تعیینهم علیها .
تمدید االتفاقیـة التـي عقـدتها مصـلحة األرصـاد وحمایـة البیئـة مـع المنظمـة 73

حب لمدة ثالث سنوات .العالمیة لألرصاد لدراسة فیزیاء الس
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مشروع نظام صید الحیوانات والطیور البریة .74
الموافقــة علــى إعــادة تشــكیل مجلــس أمنــاء مكتبــة الملــك فهــد الوطنیــة مــن 75

أعضائه السابقین بصفة استثنائیة .
طلــب ســمو النائــب الثــاني لــرئیس مجلــس الــوزراء تحدیــد مســؤولیة األجهــزة 76

معنیة والدور المناط بكل جهاز في حالة حدوث اختطاف الطائرات .ال
طلــب ســمو وزیــر الخارجیــة اســتكمال االجــراءات الالزمــة للمصــادقة علــى 77

مشــروع اتفاقیــة للتعــاون فــي المجــاالت االقتصــادیة والتجاریــة واالســتثماریة 
ان.والفنیة والثقافیة والریاضة والشباب بین المملكة وجمهوریة أوزبكست

ــارة 78 القواعــد المقترحــة لتنظــیم القــدوم إلــى المملكــة ألداء مناســك العمــرة وزی
المسجد النبوي الشریف .

مشروع نظام األسماء التجاریة .79
طلــب معــالي وزیــر المواصــالت الموافقــة علــى بعــض الضــوابط لتنظــیم بیــع 80

وتشغیل المعدات واآللیات .
ــدة وعقوبــة لهــا علــى مــن یقــوم بنقــل طلــب النظــر فــي إضــافة مخالفــة ج81 دی

حجاج مقیمـین بضـورة غیـر نظامیـة أو لـیس لـدیهم تصـاریح حـج إلـى مكـة 
المكرمة بقصد الحج .

التقریر السـنوي عـن نشـاط الصـندوق السـعودي للتنمیـة وأعمالـه والقـروض 82
التي قدمها للدول الشقیقة والصدیقة وذلك خالل السنة المالیة

هـ .1414/1415
مشروع التقویم الدراسي لألعوام الخمسة القادمة.83
مشروع نظام المطبوعات والنشر .84
) مــن 56طلــب وزیــر التعلــیم العــالي الموافقــة علــى اســتمرار العمــل بالمــادة (85

نظام التعلیم العالي والجامعات لمدة عام آخر .
مذكرة التفاهم بین المملكة وایطالیا ضد اإلرهاب .86
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مشروع نظام مصانع األلبان .87
مشروع نظام مكافحة التستر .88
طلب الموافقة على مشروع الالئحة الخاصـة بالنفقـات الیومیـة للمرضـى مـن 89

منسوبي القوات المسلحة .
مشروع القواعد المنظمة إلعداد التقویم الدراسي .90
ة بالمؤسسات والهیئات المستقلة .مشروع الئحة إدارات الرقابة الداخلی91
الصــیغة النهائیــة لمشــروع مدونــة قواعــد ســلوك للــدول األعضــاء بمجلــس 92

وزراء الداخلیة العرب لمكافحة اإلرهاب.
طلب الموافقة على مشروع اتفاقیة إنشاء الهیئة العربیة لتصنیف السفن.93

تزقة .طلب اإلنضمام لمعاهدة األمم المتحدة لمحاربة المر 94

تســـمیة اإلعـــالن العربـــي لمكافحـــة األعمـــال غیـــر المشـــروعة ضـــد ســـالمة 95
الطیران المدني بإعالن بغداد .

اتفاقیـــة التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري واإلســـتثماري والفنـــي بـــین المملكـــة 96
والجمهوریة الیمنیة وجداول السلع الملحق بها.

ــى الممل97 ــة إل كــة مــن عــدم فســح إرســالیات شــكوى مصــدري األســماك العمانی
األسماك العمانیة مالم تتم المصادقة على شهادة المنشأ والشـهادة الصـحیة 

من السفارة السعودیة في مسقط .
الئحة رسوم تسجیل ومعاینة السفن والوحـدات البحریـة والمالحظـات الـواردة 98

علیها من بعض الوزراء.
ة الموافقــة علــى إضــافة فقــرة طلــب معــالي وزیــر العمــل والشــؤون اإلجتماعیــ99

) من الالئحة األساسیة لمؤسسات رعایة الفتیات.71جدیدة إلى المادة (
ــة الصــین الشــعبیة حــول التشــجیع 100 ــین المملكــة وجمهوری مشــروع اتفاقیــة ب
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الموضـــوعم

جــارة ورئــیس الهیئــة العربیــة الســعودیة للمواصــفات طلــب معــالي وزیــر الت101
والمقــاییس انضــمام المملكــة العربیــة الســعودیة ممثلــة فــي الهیئــة العربیــة 

السعودیة للمواصفات والمقاییس لعضویة الهیئة الدولیة الكهروتقنیة.
خطاب سمو زیر الداخلیة المتضـمن اإلشـارة إلـى األمـر السـامي البرقـي رقـم 102

هــــ القاضـــي بتأجیـــل تنفیـــذ حكـــم الفقـــرتین 21/6/1409تـــاریخ وال4/8899
الثالثة ، والرابعة من توصیات اللجنـة المكونـة لدراسـة ظـاهرة تقصـیر بعـض 

أرباب العمل تجاه عمالهم وتأخیر صرف مستحقاتهم .
التقریر الذي قدمه الوفد المشارك فـي المـؤتمر الـدولي بشـأن الـنص العربـي 103

غو ، وكذلك نسختي البروتوكولین النهائیین .الرسمي لمعاهدة شیكا
اتفاقیــة بــین المملكــة وجمهوریــة ایطالیــا حــول التشــجیع والحمایــة المتبادلــة 104

لإلستثمار.
طلب وزیر المواصالت الموافقة علـى التعـدیالت التـي أدخلـت علـى اإلتفاقیـة 105

م .1974الدولیة لسالمة األرواح في البحار عام 
الئحة العامة للتعلیم األجنبي .مشروع ال106

طلب سمو وزیر الداخلیة الموافقة على اتفـاق التعـاون األمنـي بـین المملكـة 107
ــیمن ، وكــذلك اتفــاق التعــاون مــن أجــل مكافحــة اإلتجــار غیــر المشــروع  وال

بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وتهریبها بین البلدین .
تـراح الـوزارة علـى التعـدیل الـذي أقرتـه ما رفعه سـمو وزیـر الداخلیـة حـول اق108

ــادة ( ــة مــن الم ــرة الثانی ــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى الفق ) مــن 43الجمعی
اتفاقیة حقوق الطفل .

طلب معالي وزیر الزراعة والمیـاه الموافقـة علـى اتفاقیـة التعـاون الفنـي مـع 109
)     2منظمــــة األغذیــــة والزراعــــة الدولیــــة لمشــــروع األمــــوال المودعــــة رقــــم (
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اقتراح معالي وزیر الصحة  األخذ بمبدأ الضمان الصحي لألجانب المقیمـین 110

في المملكة .
طلب المصادقة على االتفاقیة بین المملكة وألمانیا اإلتحادیة حول التشـجیع 111

.والحمایة المتبادلة لإلستثمارات والبروتوكول الملحق بها 
اإلتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري .112
ــذیب وغیــره مــن ضــروب 113 ــى اتفاقیــة مناهضــة التع ــب انضــمام المملكــة إل طل

المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة .
ــد لجــوازات 114 ــة الموافقــة علــى مشــروع النظــام الجدی ــر الداخلی طلــب ســمو وزی

سفر وٕالغاء تذاكر المرور للسعودیین .ال
طلــب ســمو وزیــر الخارجیــة الموافقــة علــى انضــمام المملكــة إلــى االتفاقیــة 115

م1972م بصیغتها المعدلة ببروتوكول سنة1961الوحیدة للمخدرات لعام
دراســة اقتــراح تعــدیل نــص الفقــرة (هـــ) مــن المــادة الرابعــة مــن نظــام خدمــة 116

فـي السـلبیات الناجمـة عـن اخفـاء خـدمات األفـراد الــذین األفـراد بمـا یكفـل تال
یعادون للخدمة العسكریة .

طلــب ســمو وزیــر الداخلیــة الموافقــة علــى العقوبــات المقترحــة لمعالجــة مــا 117
لــوحظ مــن قیــام بعــض المؤسســات واألفــراد ببیــع ســندات هــدي مــزورة علــى 

بعض الحجاج .
ومعرفــة مـا إذا كانـت إدارة المــوانئ وضـع المـوانئ الحالیــة حاضـرًا ومسـتقبالً 118

الحالیة تؤدي خدمات أفضل إذا كانت مستقلة ، أو ربطها بوزارة المواصالت 
وطلب النظر في تعیین رئیس للمؤسسة وتشكیل مجلس إدارة لها .

طلب معالي وزیر البرق والبریـد والهـاتف المصـادقة علـى الوثـائق الختامیـة 119
إلتصــاالت وصــك تعــدیالت دســتور اإلتحــاد الــدولي لمــؤتمر اإلتحــاد الــدولي ل

م.1992لإلتصاالت واتفاقیة جنیف لعام 
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الموضـــوعم
دراسة الصعوبات التي تواجه مصفي الشركات عند قیامهم باتخاذ االجراءات 120

الالزمة لتصنیف وسداد دیون هذه الشركات .
هـ .1412دراسي التقریر السنوي لجامعة الملك فیصل للعام ال121
التقریران السنویان الثالث عشر ، والرابع عشر المعدان عن نشاطات مدینـة 122

الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة .
) من نظام خدمة الضباط ، وكـذلك تعـدیل 122) من المادة (1تعدیل الفقرة (123

) من نظام خدمة األفراد .36من المادة (2الفقرة ب/
ي وزیــر المالیــة واالقتصــاد الــوطني المصــادقة علــى اتفاقیــة بــین طلــب معــال124

المملكة وجمهوریة سیریالنكا الدیمقراطیة لتحاشي األزدواج الضریبي.
طلــــب معــــالي وزیــــر البــــرق والبریــــد والهــــاتف الموافقــــة علــــى التعــــدیالت 125

م لإلتحـاد البریـدي العـالمي 1994واإلضافات التي قـرر مـؤتمر سـیئول لعـام 
لها على وثائق مؤتمر واشنطن .إدخا

ــرومین) 126 ــادن (بت ــرول والمع ــى مــنح المؤسســة العامــة للبت ــة عل ــب الموافق طل
ــار)  ــة (االم ــه بمنطق ــادن المصــاحبة ل ــذهب والمع ــدین الســتغالل ال ــاز تع امتی

) كیلومترا جنوب غرب مدینة الریاض .250الواقعة على بعد (
عفاء المؤسسـة العامـة للكهربـاء مـن طلب معالي وزیر الصناعة والكهرباء ا127

تسدید الرسوم الجمركیة عن بعض مستورداتها أسوة بشركات الكهرباء .
تنظیم رؤیة هالل أوائل الشهور القمریة .128

طلــب وزیــر الصــحة قصــر صــرف األطــراف الصــناعیة واألجهــزة التعویضــیة 129
على المواطنین السعودیین .

قتصــاد الــوطني المصــادقة علــى اتفاقیــة بــین المملكــة ومملكــة طلــب وزیــر المالیــة واإل130
بلجیكــا بشــأن اإلعفــاء المتبــادل مــن الضــرائب علــى الــدخل واألربــاح وضــرائب االســتیراد 

والتأمینات االجتماعیة فیما یتعلق باعمال النقل الجوي الدولي .
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الموضـــوعم
مجلــس الــوزراء ووزیــر طلــب صــاحب الســمو الملكــي النائــب الثــاني لــرئیس131

الدفاع والطیران والمفتش العـام انضـمام المملكـة إلـى اتفاقیـة األمـم المتحـدة 
لمكافحة التصحر .

تقـــــــاریر متابعـــــــة تنفیـــــــذ بـــــــرامج ومشـــــــاریع خطـــــــة التنمیـــــــة الخامســـــــة 132
هـ ) .1410/1415(

ــة عــن انجــازات 133 ــذان أعــدتهما وزارة العمــل والشــؤون االجتماعی ــران الل التقری
وكالة الوزارة لشؤون العمل ووكالة الـوزارة للشـؤون االجتماعیـة خـالل العـام 

هـ) .1415/1416المالي (
تقریـــــــر وزارة الصـــــــحة عـــــــن انجـــــــازات الـــــــوزارة خـــــــالل العـــــــام المـــــــالي 134

هـ) .1415/1416(
هـ .1415/1416التقریر الصحي السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 135
هـ.1415/1416مكتبة الملك فهد الوطنیة للعام الماليالتقریر السنوي ل136
زیادة الرسوم الجمركیة على التبغ ومشتقاته وتوحید التعرفة الجمركیـة لـدول 137

المجلس .
تقریـــر وزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان عـــن انجـــازات الـــوزارة للعـــام المـــالي 138

هـ .1415/1416
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:)1(ةالتي أنجزها المجلس في دورته الثانیثانیًا : ملخص الموضوعات
هـ )2/3/1422-هـ 3/3/1418( 

الموضـــوعم
طلب معـالي وزیـر الشـؤون اإلسـالمیة واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد الموافقـة 1

علــى تعـــدیل تنظــیم تســـویق نســخ المصـــحف الشــریف بمجمـــع الملــك فهـــد 
رة .لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنو 

تقاریر انجازات التعلیم العالي ، والجامعات خالل السنة المالیة2
هـ .1413/1414

إعادة دراسة موضوع خروج السیارات ذات اللوحـات السـعودیة التـي یمتلكهـا 3
األجانب .

ــة 4 التقریــر المعــد عــن انجــازات المؤسســة العامــة للمــوانئ عــن الســنة المالی
هـ .1416/1417

ي وزیــر البتــرول والثــروة المعدنیــة الموافقــة علــى إعتمــاد خارطــة طلــب معــال5
الرفع المساحي الجدیدة المتیاز استغالل الذهب بمنطقة مهد الذهب .

ــة وٕانمائهــا 6 ــاة الفطری ــة الحی ــة لحمای ــة الوطنی ــر الســنوي ألعمــال الهیئ التقری
هـ .1413/1414للعام المالي 

ة لإلنشــاء والتعمیــر ، وشــركة طلــب النظــر فــي اســتثناء كــل مــن شــركة مكــ7
ــة مــن حكــم  ــة الزراعی الراجحــي المصــرفیة لالســتثمار ، وشــركة تبــوك للتنمی

) من نظام الشـركات الـذي ال یجیـز التجدیـد لـرئیس مجلـس إدارة 79المادة (

.114–85، ص إنجازات مجلس الشورىیحیى ، ال(1)
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الشركة المساهمة إال لمرة واحدة .
مشـــروع اتفـــاق تعـــاون بـــین حكومـــة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة وحكومـــة 8

مهوریة التونسیة في مجال الشباب والریاضة .الج
مشـــروع اتفـــاق تعـــاون بـــین حكومـــة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة وحكومـــة 9

المملكة المغربیة في مجال الشباب والریاضة .
الموضـــوعم

التقریر المعد عن انجازات هیئة الري والصـرف باألحسـاء والمشـاریع التابعـة 10
هـ .1416/1417المالیة لها خالل السنة 

مشـــروع اتفـــاق تعـــاون بـــین حكومـــة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة وحكومـــة 11
الجمهوریة التونسیة في المجاالت الثقافیة .

مشـــروع اتفـــاق تعـــاون بـــین حكومـــة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة وحكومـــة 12
المملكة المغربیة في المجاالت الثقافیة .

ــ13 ــب صــاحب الســمو الملك ــرة (أ) مــن المــادة طل ــدیل الفق ــة تع ي وزیــر الداخلی
الثالثة من نظام العلم .

ـــة 14 ـــة وزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعی ـــر الســـنوي عـــن انجـــازات وكال التقری
هـ .1416/1417لشؤون الضمان اإلجتماعي للعام المالي 

التقریــر المعــد عــن انجــازات المؤسســة العامــة لتحلیــة المیــاه المالحــة خــالل 15
هـ .1416/1417لعام المالي ا

التقریــران الســنویان عــن نشــاط الصــندوق الســعودي للتنمیــة خــالل العــامین 16
هـ .1416/1417هـ ، و1415/1416المالیین 

طلب صاحب السمو الملكي وزیر الداخلیة ، منحه صـالحیة إعفـاء المرشـح 17
الثالثـة مـن لشغل وظیفة (عمدة أو نائب عمدة) من الشرط الوارد في الفقـرة 

المادة السادسة من نظام العمد .
التقریر المعد عن انجازات المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقیق 18

هـ .1416/1417للعام المالي 
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التقریــر المعــد عــن االنجــازات والنتــائج التــي حققتهــا وزارة البتــرول والثــروة 19
ــى ال ــرول والمعــادن عل ــة فــي قطــاعي البت ــدولي المعدنی ــي وال صــعیدین المحل

هـ .1416/1417للعام المالي 
التقریــر المعـــد عـــن انجـــازات مشـــاریع وشـــركات المؤسســـة العامـــة للبتـــرول 20

م .1993والمعادن (بترومین) خالل عام 
الموضـــوعم

التقریــر المعــد عــن إنجــازات المؤسســة العامــة للتأمینــات اإلجتماعیــة خــالل 21
هـ .1416/1417ن خطة التنمیة السادسة السنة الثانیة م

طلــب الموافقــة علــى مــنح شــركة أســمنت المنطقــة الجنوبیــة إمتیــاز تحجیــر 22
الســـتغالل خامـــات الحجـــر الجیـــري ، والـــدولومیت، والشیســـت فـــي صـــناعة 
األســمنت مــن المنطقـــة المعروفــة باســـم جبــل الشـــهدان ) بــوادي المحـــاوي 

عسیر .الواقع جنوب غرب مدینة بیشة بمنطقة 
طلب الموافقة على منح شركة أسمنت ینبع إمتیاز تحجیـر السـتغالل الحجـر 23

ــاز التعــدین  ــالمنطقتین المجــاورتین لموقــع امتی الجیــري لصــناعة األســمنت ب
الممنوح للشركة بمنطقة (رأس بریدي) شمال غرب مدینة ینبع .

الل خـامي طلب الموافقة على منح شركة أسمنت تبوك امتیاز تحجیـر السـتغ24
ــــي رأس مهــــاریش ووادي الغــــال  ــــري ، والشیســــت مــــن منطقت الحجــــر الجی

الواقعتین في محافظة ضباء بمنطقة تبوك .
التقریر السنوي عن نشاط المؤسسة العامة للخطوط الحدیدیة للسنة المالیة 25

هـ .1414/1415
مشـــروع إتفاقیـــة التعــــاون فـــي مجـــاالت األمــــن ومكافحـــة المـــواد المخــــدرة 26

المــــؤثرات العقلیـــــة بـــــین حكومـــــة المملكــــة العربیـــــة الســـــعودیة وحكومـــــة و 
الجمهوریة التركیة .

طلب معالي وزیر العدل التوجیه حیال طلـب المحـاكم األجنبیـة إیقـاع الحجـز 27
التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة قبل الحكم أو بعده .
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هـ .1415/1416المالي التقریر السنوي لوزارة اإلعالم خالل العام28

التقریــــر الســــنوي لــــوزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان خــــالل العــــام المــــالي 29
هـ .1416/1417

هـ .1414التقریر السنوي لهیئة الرقابة والتحقیق للعام المالي 30

الموضـــوعم
هـ .1416/1417التقریر السنوي لوزارة الزراعة والمیاه خالل العام المالي  31
هـ .1416/1417التقریر السنوي لوزارة الصحة خالل العام المالي 32
التقریـــر الســـنوي لـــوزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعیـــة عـــن انجـــازات وكالـــة 33

هـ .1416/1417الوزارة للشؤون االجتماعیة خالل العام المالي 
عــادن) امتیــاز طلـب الموافقــة علــى مــنح شــركة التعـدین العربیــة الســعودیة (م34

تعــدین الســتغالل خــام الــذهب وخــام الفضــة المصــاحب فــي مكمــن (الحجــار) 
بمنطقة عسیر .

هـ .1416/1417التقریر السنوي لوكالة الوزارة لشؤون العمل للعام المالي35
مشــروع اتفــاق التعــاون األمنــي بــین المملكــة العربیــة الســعودیة وجمهوریــة 36

السنغال .
دول مجلــس التعــاون الخلیجــي إكمــال اجــراءات تســجیل طلــب اتحــاد غــرف37

األرض التــي یرغــب االتحــاد فــي إقامــة بنــاء علیهــا لتكــون مقــرًا لــه بمدینــة 
الدمام ، وكذلك طلبه إنشاء مركز تجاري علیها .

) من دستور منظمة العمل الدولیة .19تعدیل المادة (38
ــــــالي والجا39 ــــــیم الع ــــــوزارة التعل ــــــر الســــــنوي ل ــــــام المــــــالي التقری معــــــات للع

هـ .1416/1417
هـ .1416/1417التقریر السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 40
هـ.1416/1417التقریر السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنیة للعام المالي 41
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األمن المائي في المملكة العربیة السعودیة .42
رة المسجد النبوي الشریف.مشروع قواعد تنظیم القدوم ألداء العمرة وزیا43
الموضـــوعم

مشروع اتفاقیة للتعاون األمني بـین المملكـة العربیـة السـعودیة والجماهیریـة 44
العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى .
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هـ) .1418/1419المالي (
هـ .1417/1418التقریر السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 134
لــى انضــمام المملكــة الــى االتفاقیــة الدولیــة لوقایــة النبــات طلــب الموافقــة ع135

الصادرة عن منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة .
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الموضـــوعم
مشـروع اتفاقیـة بـین حكومـة المملكــة وحكومـة الجمهوریـة العربیـة الســوریة 136

للتعــاون فــي مجــال مكافحــة االتجــار غیــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات
العقلیة وتهریبها .

النظــام العــام للبیئــة لمجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة والنظــام الموحــد 137
للتقویم البیئي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة .

مشروع نظام میاه الصرف الصحي المنقاة وٕاعادة استخدامها .138
ماعیــة للعــامین المــالیین التقریــران الســنویان لوكالــة الــوزارة للشــؤون االجت139

هـ .1418/1419هـ و 1417/1418
مشروع نظام المجمع العلمي السعودي .140
مشــروع اتفاقیــة للتعــاون فــي المجــاالت االقتصــادیة والتجاریــة واإلســتثماریة 141

والفنیة والبروتوكول الملحق بها بین المملكة وحكومة جنوب افریقیا.
هـ .1418/1419لوزارة لشؤون العمل للعام التقریر السنوي لوكالة ا142
ــي 143 ــه الشــركات والمؤسســات الت ــا تحقق ــغ یتناســب مــع م ــراح اســتیفاء مبل اقت

اعطیت تراخیص بنقل الطرود غیر البریدیة .
هــ 1415/1416تقاریر وزارة التعلیم العـالي والجامعـات عـن األعـوام المالیـة 144

هـ1418/1419هـ و1417/1418هـ و1416/1417و
) مـــن نظـــام خدمـــة الضـــباط التـــي تحـــدد 117اضـــافة فقـــرة جدیـــدة للمـــادة (145

الحاالت التي تنتهي فیهـا خـدمات الضـباط بحیـث یضـاف إلیهـا الغیـاب دون 
عذر حسب ما هو مقترح .

ــادة (146 ــدیل الفقــرة (ب) مــن الم ــة تع ــر الداخلی ــب ســمو وزی ) مــن نظــام 49طل
ارج وحداتهم .خدمة الضباط المنظمة إللحاق الضباط خ

إعادة دراسة مشروع الالئحة التنظیمیة لمیاه البلدیات والقرى والهجر.147
النظر في إجازة زواج عدد من العسكریین من غیر سعودیات والسـماح لعـدد 148

آخر بذلك .
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م المـالي التقریر السنوي للهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة وانمائها للعـا149

هـ .1417/1418
اتفاقیــة بــین حكومــة المملكــة العربیــة الســعودیة وحكومــة الوالیــات المتحــدة 150

األمریكیة  بشأن تبـادل االعفـاء الضـریبي بینهمـا علـى الـدخل المتحقـق مـن 
التشغیل الدولي للسفن أو الطائرات .

هـ .1418/1419التقریر السنوي لهیئة الرقابة والتحقیق للعام المالي 151
التقریر اإلحصـائي السـنوي الشـامل وزارة العمـل والشـؤون االجتماعیـة للعـام 152

هـ .1417/1418المالي 
هـ .1418/1419التقریر السنوي للصندوق السعودي للتنمیة للعام المالي 153
التقریـــر الســـنوي للمؤسســـة العامـــة للتعلـــیم الفنـــي والتـــدریب المهنـــي للعـــام 154

هـ .1418/1419هـ و 1417/1418المالي 
هـ .1418/1419التقریر اإلحصائي للمؤسسة للعام المالي 

طلــب الموافقــة علــى مشــروعي نظــامي تصــنیف المقــاولین الســعودیین وغیــر 155
السعودیین .

التقریران السنویان لمدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة للعـامین المـالیین 156
هـ .1418/1419هـ و 1417/1418

مشــروع النظــام األســاس لهیئــة المحاســبة والمراجعــة لــدول مجلــس التعــاون 157
لدول الخلیج العربیة .

هـ .1418/1419التقریر السنوي لدارة الملك عبدالعزیز للعام المالي 158
طلـب الموافقــة علــى مــنح شــركة التعـدین العربیــة الســعودیة (معــادن) امتیــاز 159

المعنزایت بمحافظة الغزالة بمنطقة حائل .تعدین الستغالل خام 
ــــــوزارة االشــــــغال العامــــــة واإلســــــكان للعــــــام المــــــالي 160 ــــــر الســــــنوي ل التقری

هـ .1418/1419
نظام تملك غیر السعودیین للعقار في المملكة العربیة السعودیة .161
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الموضـــوعم
داخلي .) من نظام قوات األمن ال147طلب تعدیل نص المادة (162
هـ .1418/1419التقریر السنوي لوزارة المعارف للعام المالي 163
تكوین لجنة خاصة لدراسة مشروع نظام استبدال الحـبس أو العمـل بالغرامـة 164

.
مشروع نظام اإلستثمار األجنبي .165
هـ .1418/1419التقریر السنوي لوزارة الدفاع والطیران للعام المالي 166
هـ .1418/1419تقریر السنوي لمعهد اإلدارة للعام المالي ال167
هـ .1418/1419التقریر السنوي للرئاسة العامة لتعلیم البنات للعام المالي 168
طلـــب الموافقـــة علـــى مشـــروع اتفاقیـــة خـــدمات النقـــل الجـــوي بـــین المملكـــة 169

ران بتـاریخ العربیة وجمهوریة إیران اإلسالمیة التي تم التوقیع في مدینة طه
هـ .16/1/1420

التقریــــــران الســــــنویان للمؤسســــــة العامــــــة للمــــــوانئ للعــــــامین المــــــالیین 170
هـ .1418/1419هـ و 1413/1414

طلـــب تـــدبیر االعتمـــادات المالیـــة الالزمـــة لمشـــروع اصـــدار جـــوازات الســـفر 171
المقروءة آلیًا أو إضافة بعض الرسوم على إصدار هذه الجوازات .

ــــــ172 ــــــة للعــــــام المــــــالي التقری ــــــة والقروی ــــــوزارة الشــــــؤون البلدی ر الســــــنوي ل
هـ .1418/1419

دراسـة أسـباب عــدم التصـدیق علــى اتفاقیـة منـع الحــوادث الصـناعیة الكبــرى 173
المقرة في مؤتمر العمل الدولي ، والعمل علـى اصـدار الئحـة بقواعـد تضـمن 

السالمة في المصانع الكبرى وحمایة العمال .
هـ .1418/1419السنوي للمدیریة العامة للبرید للعام الماليالتقریر174
ــــة للمواصــــفات والمقــــاییس للعــــام المــــالي 175 ــــة العربی ــــر الســــنوي للهیئ التقری

هـ .1418/1419
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الموضـــوعم
اتفاقیة التعاون بین حكومة المملكة وجمهوریة الصین الشعبیة .176
ــة تأســ177 ــة علــى اتفاقی ــب الموافق ــة القطــاع طل یس المؤسســة اإلســالمیة لتنمی

الخاص التابعة للبنك االسالمي .
طلب انضمام المملكـة الـى اتفاقیـة القضـاء علـى جمیـع أشـكال التمییـز ضـد 178

المرأة .
مشروع نظام المؤسسات الصحفیة .179
ــدعوة واإلرشــاد 180 ــاف وال ــوزارة الشــئون اإلســالمیة واألوق ــران الســنویان ل التقری

هـ .1418/1419هـ و1417/1418امین المالیین للع
التقریــــران الســــنویان للرئاســــة العامــــة لرعایــــة الشــــباب للعــــامین المــــالیین  181

هـ .1418/1419هـ و 1417/1418
مشروع اتفاقیة مقر بین حكومة المملكة العربیة السعودیة وجمعیـات الهـالل 182

األحمر والصلیب األحمر العربیة .
ضمام المملكة الى االتفاقیة الدولیة لضبط التجـارة بـالمواد الكیمیائیـة طلب ان183

والمبیدات الحشریة في المنتجات الزراعیة .
هـ .1418/1419التقریر السنوي لوزارة المواصالت للعام المالي 184
اعادة تكوین لجان المجلس المتخصصة وتسمیة رئیس كل لجنة ونائبه.185
هـ .1424/1425هـ و 1420/1421لسابعة للفترة منخطة التنمیة ا186
هـ .1418/1419التقریر السنوي لوزارة العدل للعام المالي 187
هـ .1418/1419التقریر السنوي لوزارة اإلعالم للعام المالي 188
مشروع نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره .189
المملكــة العربیــة الســعودیة والجمهوریــة دراســة معاهــدة الحــدود الدولیــة بــین190

العربیة الیمنیة التي تم التوقیع علیها في مدینة جدة .
هـ .1418/1419التقریر السنوي لبنك التسلیف السعودي للعام المالي 191
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الموضـــوعم
مشروع اتفاقیة تعاون بـین المملكـة العربیـة السـعودیة وجمهوریـة تشـاد فـي 192

لشباب والریاضة .مجال ا
م بشأن تفتیش العمل .1998) لعام 8التوصیة العربیة (193
التقاعد المبكر للمرأة العاملة .194
مشروع اتفاق تعاون بـین المملكـة العربیـة السـعودیة وجمهوریـة المجـر فـي 195

مجال الشباب والریاضة .
آت الرئیسة .اقتراح قواعد لتشكیل لجان استشاریة عمالیة في المنش196
ـــة الســـتخدام حـــزام األمـــان والمقاعـــد المخصصـــة 197 مشـــروع الالئحـــة التنفیذی

لألطفال في المركبات أثناء السیر على الطرق بالمملكة .
طلب سمو وزیر الداخلي التصدیق علـى معاهـدة منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي 198

لمكافحة اإلرهاب الدولي .
.مشروع نظام رعایة المعوقین199

دراسة االتفاقیة الموقعة بین المملكة العربیة السعودیة ودولة الكویـت بشـأن 200
).1المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة وملحقها رقم (

مشروع نظام المرافعات الشرعیة .201
هـ1418/1419التقریر السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنیة للعام المالي 202
النظام الصحي .مشروع203
ــى حســاب األهــالي أو المؤسســات 204 قواعــد واجــراءات فــتح الطــرق العامــة عل

الحكومیة أو األهلیة .
هـ .1418/1419التقریر السنوي لوزارة الخدمة المدنیة للعام المالي 205
هـ .1417/1418التقریر السنوي لرئاسة الطیران المدني للعام المالي 206
لســنوي للمؤسســة العامــة للخطــوط الجویــة العربیــة الســعودیة للعــام التقریــر ا207

م .1999المالي 
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الموضـــوعم
التقریران السنویان للدار السعودیة للخدمات االستشاریة للعامین المالیین208

هـ .1416/1417هـ و 1415/1416
لیین       التقریــــــــران الســــــــنویان لــــــــوزارة الزراعــــــــة والمیــــــــاه للعــــــــامین المــــــــا209

هـ .1419/1420هـ و 1418/1419
التقریر السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنیة للعام المالي210

هـ .1418/1419
اجراءات السالمة الواجب اتخاذها في مواقـع محطـات تعبئـة الغـاز الموجـودة 211

في المملكة .
.هـ 1419/1420لي التقریر السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام الما212
) بشـأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفــال 182االتفاقیـة الدولیـة ذات الـرقم (213

) 190واالجــراءات الفوریــة للقضــاء علیهــا ونســخة مــن التوصــیة ذات الــرقم(
ــدولي فــي دورتــه   المتعلقــة بالموضــوع نفســه اللتــین أقرهمــا مــؤتمر العمــل ال

م .1999ام ) التي عقدت في جنیف في شهر یونیو لع87(
هـ .1419/1420التقریر السنوي لصندوق التنمیة العقاریة للعام المالي 214
هـ .1419/1420التقریر السنوي لمعهد اإلدارة العامة للعام المالي 215
هـ .1418/1419التقریر السنوي لوزارة الداخلیة للعام المالي 216
یة امتیــاز تعــدین الســتغالل طلــب الموافقــة علــى مــنح شــركة الخــزف الســعود217

خام (الفلدسبار) من جبل الصفحة غرب تنومة التابعة إلمـارة منطقـة عسـیر 
.

التقریر اإلحصائي السنوي العشرون للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیـة 218
هــــــ ن والتقریـــــر الســـــنوي للمؤسســـــة العامـــــة للعـــــام المـــــالي 1419لعـــــام 
هـ .1419/1420

ي للرئاسة العامة لرعایة الشباب للعام الماليالتقریر السنو 219
هـ .1419/1420
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الموضـــوعم
ــدقیق للعــام 220 التقریــر الســنوي للمؤسســة العامــة لصــوامع الغــالل ومطــاحن ال

هـ .1419/1420المالي 
طلــب الموافقــة علــى انضــمام المملكــة الــى (بروتوكــول) معاهــدة منــع تلــوث 221

م) .1996یات وغیرها من المواد في البحر لعام (البحار بإفراغ النفا
ــس جامعــة 222 ــة مــن قبــل مجل ــل البحــري المعدل ــة انشــاء األكادیمیــة للنق اتفاقی

الدول العربیة .
مشــروع االتفاقیــة الثنائیــة للخــدمات الجویــة بــین المملكــة العربیــة الســعودیة 223

وحكومة جنوب افریقیا .
وع البیولوجي .االنضمام الى اتفاقیة التن224
مشروع نظام حمایة التراث المخطوط في المملكة العربیة السعودیة.225
تعدیل تنظیم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیـة للعقـار 226
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:ثالثًا : قراءة في زیادة أعضاء المجلس لوضعها نقلة نوعیة وحضاریة

-لعل المتتبع لمسیرة الشورى في المملكة منذ عهد الملـك عبـدالعزیز       
، یلحـــظ التــدرج فـــي زیــادة أعضـــاء المجلــس ، وفـــق نظامــه ، ووفـــق -رحمــه اهللا

.معطیات العصر ، والواجبات الملقاة على عاتق الحكومة
هـــ ، بنظــام وأعضــاء 1346كمــا أن البدایــة الحقیقیــة لعمــل المجلــس كــان فــي العــام 

مفــرغین ، حیــث نصــت المــادة األولــى مــن النظــام علــى تــألیف مجلــس الشــورى مــن 
، كانت الدولة حینها فـي بدایـة بنـاء مؤسسـاتها . أخـذ هـذا العـدد )1(ثمانیة أعضاء

) عضـوًا ، 20لـك عبـدالعزیز إلـى (في التزاید حتى وصل عدده األقصى في عهـد الم
.)2(هـ1372وذلك في تشكیل العام 

ــك ســعود  ــغ أقصــى عــدد ألعضــاء -رحمــه اهللا–أمــا فــي عهــد المل ؛ فقــد بل
ــه السادســة 25المجلــس ( ــان إعــادة تشــكیل المجلــس فــي دورت ــك إب ) عضــوًا ، وذل

هـــ ، 1373. ونظــرًا لتأســیس مجلــس الــوزراء فــي العــام )3(هـــ1375والعشــرین لعــام 
أخذت أعمال مجلس الشورى في التناقص ، نظرًا الكتمال معظم مؤسسات الدولـة ، 
واصـــبحت تـــدار أعمـــال مؤسســـاته بإشـــراف مباشـــر مـــن مجلـــس الـــوزراء ، وقلـــت 
ــة مراجعــة نظــام  ــى أهمی ــت الحاجــة ملحــة إل ــالمجلس ؛ فكان الصــالحیات المنوطــة ب

رأت ، والتنمیــة الســریعة مجلــس الشــورى ، وتحدیثــه بمــا یــتالءم والمتغیــرات التــي طــ
التي مرت بها البالد .

.3، 2ھـ ، ص 15/1/1346) ، في 135أم القرى ، العدد ((1)
244، ص مسیرة الشورىالزھراني ، (2)
.278–277السابق ، ص (3)
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ــى جــاء عهــد خــادم  ــاقص ، حت ــي التن ــس الشــورى ف ظــل عــدد أعضــاء مجل
الحرمین الشـریفین الملـك فهـد بـن عبـدالعزیز ، وبعـد صـدور نظـام مجلـس الشـورى 

هــــ ، القاضـــي 3/3/1414وتـــاریخ 16الجدیـــد ، فقـــد أصـــدر أمـــره الكـــریم رقـــم : أ /
، لعضــویة مجلــس الشــورى ، وفــق مــا تــنص علیــه المــادة ) عضــواً 60بتســمیة (

الثالثة من نظامه :
" یتكون مجلس الشـورى مـن رئـیس وسـتین عضـوًا ، یختـارهم الملـك ، مـن أهـل 
العلم والخبرة واإلختصاص ، وتحدد حقوق األعضاء ، وواجبـاتهم ، وكافـة شـؤونهم 

بأمر ملكي "

، واإلزدهـار االقتصـادي ، واكتمـال إن التحول السیاسي ، والتوسـع العمرانـي
البنــى التحتیــة ، والمؤسســاتیة التــي شــهدتها بالدنــا ؛ جعــل مــن األهمیــة أن یكــون 
عــدد أعضــاء المجلــس مواكبــًا لنظامــه ، ومتناســبًا مــع المهــام الملقــاة علــى عــاتق 

–الدولة ، وواجب األعضاء نحو الدولة والمواطن ، وتوسیع قاعدة التشاور وصوًال 
إلى القرار الصائب الذي یرفعه المجلس لولي األمر ، منسجمًا مع تقالید -هللابإذن ا

المملكة ، وعاداتها ملتزمًا بكتاب اهللا وسنة رسوله .
ــف  ــار مــن یكل ــة إختی ــد واجــه خــادم الحــرمین الشــریفین صــعوبة فــي كیفی لق
لعضویة المجلس ؛ ألن الذین یتحلون بخصائص الخیر ، ویملكـون التأهیـل العلمـي
من أبناء هذا البلد كثر ، واإلختیار لـم یكـن بـاألمر الهـین كمـا أشـار خـادم الحـرمین 

الشریفین إلى ذلك في مناسبات عدة .
، رسم -بحمد اهللا-ورغم ذلك ؛ فقد صدرت األسماء ، وكان اإلختیار موفقًا 

ــي ، وهــي  ــه بالتقــدیر المحل البعــد الحكــیم لخــادم الحــرمین الشــریفین ، تجلــت نتیجت
حلــة مــن مراحــل النجــاح المتواصــل لسیاســات هــذه الدولــة الحكیمــة ، إضــافة إلــى مر 

التقدیر العالمي ، وصداه اإلعالمي الممیز .
ومن خالل استعراض مؤهالت أعضاء المجلس في دورتیه األولـى ، والثانیـة 
؛ نجد أنهم متنوعو التخصصات ، واألعمال ؛ فمنهم العـالم بالشـریعة ، والقاضـي ، 
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ب ، وأستاذ الجامعـة ، والمهنـدس ، واإلقتصـادي ، والسیاسـي ، واإلعالمـي ، والطبی
ورجل األعمال ، والعسكري ، والمحامي ، وغیرهم .

هذه الشمولیة ، والتنوع المعرفي ، والخبرات ، تسهم فـي جعـل المجلـس أداة 
لتشـخیص الواقــع االجتمــاعي لمجتمعنــا الســعودي ، ومــن ثــم أداة لوضــع التصــورات 

ـــــول الممكنـــــة لمشـــــكالته مـــــن خـــــالل القـــــرارات المناســـــبة والح -إن شـــــاء اهللا–ل
للموضوعات التي یستعرضها المجلس المحالة له مـن ولـي األمـر . كمـا أن خضـوع 

، هـو تأصـیل لفكـرة -عـن طریـق التصـویت–قرارات مجلـس الشـورى لـرأي األغلبیـة 
الشورى في اإلسالم حیال مختلف القضایا التي ُتعنى باألمة .

لقد حدد النظام مدة المجلس بأربع سنوات هجریة ، كمـا نصـت علیـه المـادة 
الثالثة عشرة :

" مــدة مجلــس الشــورى ، أربــع ســنوات هجریــة ، تبــدأ مــن التــاریخ المحــدد فــي األمــر 
الملكي الصادر بتكوینه ، ویتم تكوین المجلس الجدید قبل إنتهاء سـلفه بشـهرین علـى 

ة قبل تكوین المجلـس الجدیـد ، یسـتمر المجلـس السـابق األقل . وفي حالة إنتهاء المد
في أداء عمله حتى یتم تكوین المجلس الجدید ، ویراعـى عنـد تكـوین المجلـس الجدیـد 

اختیار أعضاء جدد ال یقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس "  .
وهناك نقطة مهمة تبرزها المـادة السـابقة ، هـو إختیـار أعضـاء جـدد ال یقـل 

ن نصـــف عـــدد أعضـــاء المجلـــس ؛ األمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى اســـتمراریة عـــددهم عـــ
المتابعة ، وبالتالي إلى حسن سیر العمل فـي المجلـس ، ویبقـى العـدد المشـار إلیـه 

لنقـل تجـاربهم وخبـراتهم لـزمالئهم الجـدد فـي المجلـس ، -بما ال یقل عن النصـف-
وعات المعروضـة علـى ویكونوا أیضًا متابعین لألعمال والمراحل التي قطعتها الموضـ

المجلس ، كما لم تكمل اللجان دراستها في دورة سابقة .
لقد أثبتت تجربـة المجلـس العملیـة ، وممارسـة أعضـائه نجاحـًا فـي ممارسـة 
العمل الشوري بفضل من اهللا ، ثم بفضل دعم خادم الحرمین الشریفین ، وما یولیـه 

ــة الصــادقة ــالمجلس وأعضــائه . هــذه الرغب ــام ب ــدعم مســیرة مــن إهتم ــد ب مــن القائ
مجلس الشورى الخّیرة ، أوجبت عنایة ولي األمر بزیادة عـدد أعضـاء المجلـس فـي 

وتــاریخ 72دورتــه الثانیــة إلــى تســعین عضــوًا ، وذلــك بموجــب األمــر الكــریم رقــم  أ/
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هــــ ، ممـــا یـــدل علـــى عمـــق التجربـــة ونجاحهـــا باإلضـــافة إلـــى تنـــامي 10/3/1418
لمجلس ، وأهمیة إنجازها في الوقت المناسب .الموضوعات التي تعرض على ا

هذه الزیادة مؤشر أیضًا لمواكبة المتغیرات المتسارعة التي تشـهدها بالدنـا ، 
وفق خطط التنمیة الطموحة . ویمكن أیضًا أن نستقرئ مدى تلك األهمیة من خـالل 

تتـاح فـي حفـل إف-رعـاه اهللا–الكلمة السامیة التـي ألقاهـا خـادم الحـرمین الشـریفین 
هــ ، وممـا ذكـره 10/3/1418الدورة الثانیة لمجلس الشورى ، یـوم االثنـین الموافـق 

في تلك المناسبة :
موفقة ، وما كان هذا لیتحقق لـوال عـون -وال تزال والحمدهللا-" ... لقد كانت مسیرتنا 

دت اهللا ثم تطبیق مبدأ الشورى ، وتنظیم العالقة بین المواطنین ، ووالة أمرهم . وقد أك
تجربة الدورة السابقة أهمیة زیادة أعضاء المجلس إلى تسعین عضوًا ، مـن المـؤهلین 
بالعلم والتجربة ، واإلستعداد لخدمة دینهم ، وبالدهم ، والعمل على المزید من تنمیتهـا 

0في مختلف المجاالت .." 

هذه الكلمات تضـمنت العدیـد مـن المعـاني السـامیة ، ففیهـا ثقـة باألعضـاء مقرونـة
مخاطبًا لهم :-حفظه اهللا–بنصیحة غالیة ، حیث قال 

إنكـم تتولـون الیـوم أمانـة ومسـؤولیة ، وٕان -أعضـاء مجلـس الشـورى–" .. أیها األخوة 
إن شـاء –أداءها ال یكون إال بتقـوى اهللا واإلخـالص فـي العمـل فـي السـر والعلـن ، وأنـتم 

رب "أهل لهذه األمانة ؛ فأنتم مؤهلون بالعلم والتجا-اهللا
إن الخطـــوة الرائـــدة التـــي أجراهـــا الملـــك فهـــد ؛ بإعـــادة تنظـــیم وتشـــكیل المجلـــس ، 
ووضع نظامه وٕاجراءات العمل فیه وفق أحدث ما تم التوصل إلیه في هذا المجـال ، 
وكــذا ترتیــب أعمــال مجلــس الشــورى وفــق الئحتــه الداخلیــة ، أدى إلــى إحــداث نقلــة 

تى المجاالت ، سـعیًا إلـى عطـاًء أكثـر حضاریة إنعكست على كافة التنظیمات في ش
نضجًا وتكامًال . كما شهد المجلس خالل دورتیه السابقتین األثر اإلیجابي لمختلـف 
اللجــان المتخصصــة . ومــا مــن شــك فــإن المــواطن یتطلــع إلــى المزیــد مــن العطــاء 
والنمـاء ، الـذي سـوف یتحقــق بفضـل اهللا ثـم بفضــل القیـادة الحكیمـة ، والتوجیهــات 

ألعضاء المجلس من مقام خادم الحرمین الشریفین .النیرة
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الفصل الثالث
أضواء على مسیرة الشورى في عهد خادم الحرمین الشریفین

دور المجلس في التنمیة .-أوًال  
عالقة المجلس بأجهزة الدولة التنفیذیة .-ثانیًا  
عالقات المجلس الخارجیة .-ثالثًا  
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لثالثالفصل ا

أضواء على مسیرة الشورى في عھد خادم الحرمین الشریفین

إن المراقـــب المنصـــف المتتبـــع لمنجـــزات مجلـــس الشـــورى فـــي عهـــد خـــادم 
الحــرمین الشــریفین یلحــظ العطــاء المتمیــز الحافــل بالنتــائج المثمــرة ؛ فمــن المعلــوم 

سنین .بمكان أن عمر الدول یقاس باإلنجازات بالدرجة األولى ال بتعداد ال
إنجازات بارزة لهذا الـوطن ، -في حلته الجدیدة-فلقد حقق مجلس الشورى 

مســتهدیًا بالكتــاب والســنة ، صــاغ خاللهــا تجربــة شــوریة فریــدة ، أصــبحت منــار 
إعجاب الكثیر من الدول ، كیف ال ، وشریعة اإلسالم هي النبراس الـذي یهتـدى بـه 

المجلس في إصدار قراراته .

ً : دور ا لمجلس في التنمية :أو
هنــاك عــدة تعــاریف للتنمیــة تتفــاوت فــي مفاهیمهــا ؛ غیــر أنهــا تشــترك فــي 
الرؤیــة العامــة لماهیــة التنمیــة وأهــدافها بمفهومهــا الشــامل ، والتــي عبــر عنهــا فــي 
المملكــة العربیــة الســعودیة بأســلوب الخطــط الخمســیة . هــذه الخطــط هــي خطــوات 

ــ ى أســس توجــه أهــدافها إلــى المــدى البعیــد ، إنتقالیــة مدروســة یرتكــز أســلوبها عل
وتتـــرك مجـــاالت فـــي الوقـــت نفســـه للخطـــط الخمســـیة التعامـــل مـــع المســـتجدات ، 
والمتغیرات التي تطرحها كل مرحلة وفقًا للظروف االجتماعیة واإلقتصادیة للبالد من 

ناحیة ، ولمتطلبات التعامل مع المجتمع الدولي من ناحیة أخرى . 
المحلیة والدولیة تبللورت األهداف واألسس واالسـتراتیجیة ففي ظل األوضاع
هــ)، حیـث صـدرت موافقـة 1424/1425-هـ 1420/1421لخطة التنمیة السابعة (

) وتـــاریخ 58مقـــام مجلـــس الـــوزراء علـــى األهـــداف العامـــة للخطـــة بقـــراره رقـــم   (
) وتــاریخ30/34هـــ ، وذلــك بنــاًء علــى قــرار مجلــس الشــورى رقــم    (28/3/1420
.)1(هـ17/9/1419

.114–112خطة التنمیة السابعة ، وزارة التخطیط ، ص(1)
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وجاءت األهداف العامة لخطة التنمیة السابعة ، وفق التالي :
المحافظة على القیم اإلسالمیة ، وتطبیق شـریعة اهللا والعمـل علـى ترسـیخها -

ونشرها .
الــدفاع عــن الــدین والــوطن ، والمحافظــة علــى األمــن واالســتقرار االجتمــاعي -

الوطني .للبالد ، وتعزیز قیم االنتماء والوالء
تطویر الخدمات المقدمـة للحجـاج والمعتمـرین بمـا یكفـل أداء الشـعائر بیسـر -

وسهولة ، ویسهم في تعزیز النشاط االقتصادي .
توفیر الروافد التي تجعل المواطن عامًال منتجًا وقـادرًا علـى العطـاء والتوسـع -

فـــي تقـــدیم الخـــدمات األساســـیة للمـــواطنین فـــي قطاعـــات التعلـــیم والصـــحة 
لخدمات مع التنوع في وسائل تمویلها وٕادارتها .وا

تنمیة القوى البشـریة والتأكـد المسـتمر مـن زیـادة مشـاركتها ، ورفـع كفائتهـا -
ــوطني ، وٕاحــالل  ــات االقتصــاد ال ــة متطلب ــل لتلبی ــدریب والتأهی ــق الت عــن طری

القوى العاملة السعودیة محل العمالة غیر السعودیة .
میـة إلـى المسـتوى الـذي یجعلهـا تسـایر التطـور دفع الحركـة الثقافیـة واإلعال-

الذي تعیشه المملكة .
العمل على تحقیق النمو المتوازن بین مناطق المملكـة وزیـادة إسـهامها فـي -

التنمیة الوطنیة .
زیادة إسهام القطاع الخاص في عملیات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة .-
ءة مــع المتغیــرات والتطــورات تهیئــة االقتصــاد الــوطني للتعامــل بمرونــة وكفــا-

االقتصادیة والمستجدات الدولیة .
تخفیــف االعتمــاد علــى إنتــاج الــنفط الخــام وتصــدیره بصــفته مصــدر رئیســي -

للدخل الوطني ، والعمل على زیادة القیمة المضافة للمنـتج مـن الـنفط الخـام 
قبل تصدیره .

جـال الخـدمات تنویع مصادر الدخل القومي وتوسیع القاعـدة اإلنتاجیـة فـي م-
، والصناعة ، والزراعة .
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تنمیة الثروات المعدنیة ، وتشجیع استكشافها واستثمارها .-
استكمال التجهیزات األساسیة الالزمة لتحقیـق التنمیـة الشـاملة ، والمحافظـة -

علیها ، وتطویر ادائها وأسالیب تمویلها .
ــة وتشــجیع البحــث وال- ــة والمعلوماتی ــالعلوم والتقنی ــوطین اإلهتمــام ب تطــویر وت

التقنیة .
االستمرار في حمایة البیئة من التلوث وتطـویر انظمتهـا ، واإلهتمـام بحمایـة -

الموارد الطبیعیة والحیاة الفطریة وصیانتها .
تعزیز التكامل بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وتطـویر عالقـة -

ــدول الصــدیقة بمــ ــة واإلســالمیة وال ــدول العربی ا یحقــق المصــالح المملكــة بال
المشتركة .

وعلیــه فقــد تــم وضــع أســس اســتراتیجیة لتحقیــق تلــك األهــداف . والســؤال الــذي قــد 
یطرح نفسه ؛ ما هو دور مجلـس الشـورى فـي التنمیـة ؟ هـذا التسـاؤل نجـد اجابتـه 

في المادة الخامسة عشر من نظام مجلس الشورى ، ونصها :
لعامـة للدولـة التـي تحـال إلیـه مـن رئـیس " یبدي مجلس الشورى الرأي في السیاسـات ا

مجلس الوزراء ، وله على وجه الخصوص مایلي :
مناقشة الخطة العامة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، وٕابداء الرأي نحوها .-أ  
ـــازات ، –ب  ـــة ، واالمتی ـــات الدولی ـــوائح ، والمعاهـــدات ، واالتفاقی ـــة والل دراســـة األنظم

ا .واقتراح ما یراه بشأنه
تفسیر األنظمة .–ج 
مناقشــة التقــاریر الســنویة التــي تقــدمها الــوزارات ، واألجهــزة الحكومیــة األخــرى ، -د  

واقتراح ما یراه حیالها .

إذًا فالمجلس مـن مهامـه مناقشـة الخطـة العامـة للتنمیـة ، وٕابـداء الـرأي نحوهـا مـن 
یقـف عنـد هـذا الحـد خالل مناقشـة أهـداف الخطـة ، واسـتراتیجیاتها . وهـو بحـق ال

فهــو ینــاقش مــدى تطبیقهــا مــن قبــل األجهــزة الحكومیــة مــن خــالل دراســته للتقــاریر 
الســنویة التــي تعــدها الــوزارات واألجهــزة الحكومیــة ، ویــتم طلــب حضــور الــوزراء ، 



74

وبعــض المســؤولین أصــحاب العالقــة بــالتقریر عنــد المناقشــة لمزیــد مــن االیضــاح . 
ى الـوزارات واألجهـزة الحكومیـة األخـرى ، یحـاول مـن وللمجلس أیضًا دور رقابي علـ

خالله التعرف على مدى ما تحقق من أهداف ومـا هـي العوائـق فـي طریـق األداء ، 
ویضع لها الحلول التي یراها مناسبة ، ثم ترفع للملك.

فـــالمجلس مـــن خـــالل ممارســـة مهامـــه وفـــق نظامـــه ، یـــؤدي عمـــًال تنمویـــًا 
ع عجلة التقدم والتطـور . كمـا أن دوره رئـیس أیضـًا وحضاریًا ، ودوره رئیس في دف

فــي إحــداث نقلــة نوعیــة فــي عملیــة التنمیــة ، ال ســیما وأنــه الســلطة المحایــدة التــي 
تـــدرس الموضـــوعات مـــن مختلـــف األوجـــه ، بعیـــدًا عـــن الجهـــة المعـــدة . ثـــم یقـــوم 

باستجالء أراء-من خالل اللجنة المتخصصة الذي أحیل إلیها الموضوع–المجلس 
ـــاریر  ـــد التق ـــین بالموضـــوع ، وُتع ـــراء ، وأعضـــاء الحكومـــة المعنی المختصـــین والخب
الالزمة ، ویطرح بعد ذلك على المجلس للمداولة والتصویت الستصـدار قـرار نهـائي 

.
ــة ، ووضــع  ــة نوعی ــى دور خــادم الحــرمین الشــریفین بإحــداث نقل ــا یتجل وهن

فـي اتخـاذ القـرار فـي مجلـس المجتمع في دائرة المشاركة من خـالل توسـیع نظاقهـا 
الشـــورى ، وهـــي خطـــوة مرحلیـــة مهمـــة نحـــو تحقیـــق األهـــداف التنمویـــة الشـــاملة 

بالمشاركة بالرأي والحوار .
فــي الخطــاب االفتتــاحي للســنة الرابعــة مــن الــدورة -حفظــه اهللا–فقــد أشــار 

هـ ، ما یعزز ذلك ، حین قال:3/3/1421الثانیة للمجلس ، یوم األثنین الموافق 
... لقد كان لمجلس الشورى منذ إنشائه دور كبیر في التنمیـة مـن جمیـع األوجـه "

، حیث سن ذلك المجلـس كثیـرًا مـن األنظمـة فـي المجـاالت المختلفـة التـي أسـهمت 
فـــي تســـییر أمـــور الـــبالد بمـــا یتناســـب مـــع الوضـــع الـــداخلي ، وال ینـــافي الشـــریعة 

اإلسالمیة " .
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قة المجلس بأج هزة الدولة التنفيذية :ثانياً : ع
إن نظام الحكم في هذه البالد یقوم على منهاج واضـح فـي الحكـم والسیاسـة 
، وكافة شؤون المجتمع ، ویرتكز على الشریعة اإلسالمیة السمحة عقیدة ومنهاجـًا 
. ولعل التطورات المتالحقة التي تعیشها البالد منذ عهد الملـك عبـدالعزیز ، وتكـاثر 

ام الملقــاة علــى عــاتق الدولــة ؛ جعــل والة األمــر یعملــون باســتمرار الواجبــات والمهــ
ــة وتطویرهــا  ــى تحــدیث أنظمــة الدول ــة-عل ــة -وفــق أســس علمی ، بمــا یحقــق تنمی

الوطن والمواطن ، ویوجد التالحم بین الحاكم وأبنائه المواطنین.
إن التطرق لعالقـة مجلـس الشـورى بـأجهزة الدولـة التنفیذیـة ، یمكـن أن یـتم 

خالل معرفة موقع المجلس في الدولة ، وأنه أحد سـلطات الدولـة العلیـا ، حیـث من
كمـــا جـــاءت فـــي المـــادة الرابعـــة واألربعـــین مـــن النظـــام –إن الســـلطات فـــي الدولـــة 

األساسي للحكم _ ، تتكون من :
السلطة القضائیة : وتتمثل في مجلس القضاء األعلى ، والمحـاكم ،ودیـوان -1

المظالم .
فیذیـــة : ویمثلهـــا مجلـــس الـــوزراء ، والـــوزراء الـــذین یرأســـون الســـلطة التن-2

المصالح الحكومیة .
الســلطةالتنظیمیة : ویشــترك فیهــا مجلــس الشــورى ، ومجلــس الــوزراء فــي -3

احدى مسئولیاته.
وهنا ال بد مـن اإلشـارة إلـى أن صـدور األنظمـة الثالثـة : النظـام األساسـي للحكـم ، 

ق ، ثم بعد ذلك تطـویر نظـام مجلـس الـوزراء ونظام مجلس الشورى ، ونظام المناط
بصـیغتها الجدیـدة اقتضـته المصـلحة العامـة ، وأهمیـة مواكبـة المتغیـرات والتطــورات 
الحدیثة للمجتمـع ، والعـالم مـن حولنـا . فلقـد صـیغت هـذه األنظمـة علـى هـدي مـن 
ـــا وتقالیـــدنا  ـــدتنا الصـــحیحة ، وعاداتن ـــس عقی ـــا یعك ـــاب اهللا وســـنة رســـوله ، بم كت

ضحة ؛ هادفة إلـى تحقیـق رفاهیـة المـواطن الـذي هـو الركیـزة األساسـیة للتنمیـة الوا
والنهضة الحدیثة الشاملة .
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إن اإلطــار الــذي یقــنن أجهــزة الدولــة التنفیذیــة ، هــو مــا نصــت علیــه المــادة 
األولى من النظام األساسي للحكم :

ة ، دینهـا اإلسـالم ، " المملكة العربیة السـعودیة دولـة عربیـة إسـالمیة ذات سـیادة تامـ
ودســتورها كتــاب اهللا تعــالى وســنة رســوله صــلى اهللا علیــه وســلم ، ولغتهــا هــي اللغــة 

العربیة ، وعاصمتها مدینة الریاض " .
كما نصت المادة السابعة من النظام األساسي للحكم على مایلي :

وله ، " یســتمد الحكــم فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ســلطته مــن كتــاب اهللا وســنة رســ
وهما الحاكمان على هذا النظام وجمیع أنظمة الدولة " .

وجاء في المادة الثامنة ایضًا من النظام نفسه :
" یقوم الحكم في المملكة العربیة السعودیة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق 

الشریعة اإلسالمیة " .

یـزة التـي تسـتند علیهـا هـي الرك-التي تقوم علیها الدولة-إذًا فهذه المبادئ 
ــة وفــق  ــة التنفیذی ــع أجهــزة الدول ــرتبط جمی ــة ، وت ــع شــؤون الدول ، فــي تســییر جمی

أنظمتها ببعضها البعض مكملة الواحدة لألخرى ، وفق الشریعة اإلسالمیة .
ویمارس مجلس الشورى مهامه كسلطة تنظیمیة ، وفق نظامه ، وهـو یبـدي 

ي تحال إلیه من رئیس مجلس الوزراء . ومـن الرأي في السیاسات العامة للدولة الت
مهــام المجلــس أیضــًا تفســیر األنظمــة ، ودراســة األنظمــة واللــوائح ، والمعاهــدات ، 
ـــة  ـــة للتنمی ـــه أیضـــًا مناقشـــة الخطـــة العام ـــازات ، ول ـــة ، واالمتی ـــات الدولی واالتفاقی

االقتصادیة واالجتماعیة .
تهم واالستیضـاح مـنهم فـي فهو یقوم بدعوة الوزراء ، والمسؤولین ، لمناقشـ

الموضــوعات المطروحــة علــى بســاط البحــث المتعلقــة بــأجهزتهم . كمــا یقــوم بــدعوة 
الخبــراء والمختصــین الســتجالء آرائهــم ، قبــل اصــدار قــراره مــن خــالل اجتماعــات 

اللجان المتخصصة ، والخاصة.
وحیــث إن مجلــس الشــورى یــرتبط بالملــك مباشــرة الــذي هــو رئــیس مجلــس 

سب ما ینص على ذلك النظـام األساسـي للحكـم ؛ فإنـه یقـوم برفـع قراراتـه الوزراء ح
إلیـه ، ویحیلهــا بــدوره إلـى مجلــس الــوزراء للنظـر فیهــا . وفــي حالـة إتفــاق وجهــات 
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النظر بین المجلسـین تصـدر بعـد موافقـة الملـك علیهـا ، وٕان تباینـت وجهـات النظـر 
عشـرة مـن نظـام مجلـس الشـورى فللملك إقرار ما یراه ، كما ورد في المادة السابعة

.
إذًا فإن العالقة بین مجلس الشورى ، وأجهزة الدولـة التنفیذیـة ؛ هـي عالقـة 
تشاوریة تكاملیة ، تقوم على المصلحة العامة ، وبما ال یخالف الشریعة اإلسـالمیة 
. ومجلس الشورى عون لولي األمر ، وهو امتداد للمسیرة الخیرة التي تنهجها هـذه 

المستمدة من الكتاب والسنة ، ثم األخذ بنصح أهل الحل والعقـد ، أهـل الـرأي البالد 
والمشورة في تسییر كافة الشؤون .

كما أن المجلس ال یقف عند حد ما یحال إلیه مـن موضـوعات مـن ولـي األمـر 
، حیث إن نظامه كفل له أیضًا ما نصت (المادة الثالثة والعشرون) من نظامه :

عضاء في مجلس الشورى ، حـق اقتـراح مشـروع نظـام جدیـد ، أو تعـدیل " لكل عشرة أ
نظام نافذ ، وعرضه على رئیس مجلس الشورى ، وعلـى رئـیس المجلـس رفـع االقتـراح 

إلى الملك " .
وللمجلس أیضًا الحصول على جمیع الوثائق والبیانات من األجهزة الحكومیـة ، كمـا 

نصت المادة الرابعة والعشرون :
یس مجلس الشورى أن یرفع لرئیس مجلس الوزراء طلب تزوید المجلـس بمـا " على رئ

لدى األجهزة الحكومیة مـن وثـائق وبیانـات یـرى المجلـس أنهـا ضـروریة لتسـهیل سـیر 
أعماله " .

ولـــم یغفـــل خـــادم الحـــرمین الشـــریفین عنـــد إقـــراره األنظمـــة الثالثـــة ، الـــدور المهـــم 
حفظــه –فــي الدولــة ، وٕادراكــًا منــه لمجلــس الشــورى كســلطة تنظیمیــة رئیســة علیــا 

-بـإذن اهللا-، لما یمكن أن یقوم به المجلس من دور مهم ، ومشورة صائبة -اهللا
، فــي مناقشــة شــتى األمــور المهمــة فــي الدولــة وتدارســها ، حیــث نصــت المــادة 

التاسعة والستون من النظام األساسي للحكم على ما یلي :
لــس الــوزراء إلــى اجتمــاع مشــترك ، ولــه أن " للملــك أن یــدعو مجلــس الشــورى ، ومج

یدعو من یراه لحضور هذا االجتماع لمناقشة ما یراه من أمور " .
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إن تجربة المجلس في دورتیـه األولـى ، والثانیـة ، حققـت لـه نتـائج عـدة مـن خـالل 
الممارسـة العملیــة ، واإلرتبـاط الوثیــق بجمیــع أجهـزة الدولــة التنفیذیـة ، دعــى خــالل 

اضـیة أعـداد كبیـرة مــن المسـؤولین والمختصـین ، والخبـراء مـن القطــاعین الفتـرة الم
الحكومي والخـاص ؛ لمناقشـتهم فـي شـتى الموضـوعات ذات العالقـة ، واإلفـادة مـن 
آرائهم وتجـاربهم ، ثـم تطـرح فـي المجلـس للمداولـة والتصـویت . وبعـد صـدور قـرار 

أنه .المجلس یتم رفعه لرئیس مجلس الوزراء التخاذ ما یراه بش
إن نتائج تلك العالقة المتمیزة بین مجلس الشورى ، وأجهزة الدولة التنفیذیـة 
، تترجمها الكلمة السامیة التي تفضل بإلقائها خـادم الحـرمین الشـریفین فـي جلسـة 

المجلس االفتتاحیة في سنته الثانیة من دورته الثانیة ، وذلك یـوم اإلثنـین الموافـق   
:-فظه اهللاح-هـ ، حیث قال 5/3/1419

" ونظرًا لما حققه المجلس في دورته األولى من إنجازات كبیرة وشعورًا منا بأن أمام 
المجلــس مســؤولیات جســام ، ومهــام كبیــرة ؛ قمنــا بتعــدیل المــادة الثالثــة مــن نظــام 
المجلس بحیث زید عدد األعضاء إلـى تسـعین عضـوًا ، إذ أن زیـادة عـدد األعضـاء 

ة ، ومقابلـة الحاجـة إلـى التخصصـات المختلفـة والخبـرات أمر تتطلبـه دواعـي التنمیـ
المتنوعة بین أعضـائه " . وٕان مـا حققـه المجلـس مـن منجـزات فـي دراسـة األنظمـة 
واللوائح ، واالتفاقیـات ، ومـا أنجـزه المجلـس فـي مجـال اختصاصـاته ، وأبـداه كـذلك 

لمواطنین ، التخاذ قرارات أفادت الوطن وا-بدون شك–من رأي ومشورة ؛ قد هیأت 
مؤكدًا هذا المجلس أن مبدأ الشورى من األمور األساسیة في تاریخ البالد ..." .
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قات المجلس الخارجية : ثالثاً : ع
في إطار توجیهات خادم الحرمین الشریفین ، بالعمل علـى كـل مـا مـن شـأنه 

المجلـس حثیثـًا إلـى رفع اسم المملكـة عالیـًا فـي كافـة المحافـل الدولیـة ؛ فقـد سـعى
ترســـیخ مبـــدأ الشـــورى الـــذي تنتهجـــه المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ، إنســـجامًا مـــع 
توجهــات قیادتهــا الحكیمــة ، وحــرص المجلــس أیضــًا علــى إیضــاح ماهیــة الشــورى 
اإلســالمیة ، ونقــل تجربــه المملكــة إلــى الــدول الخارجیــة ؛ لإلفــادة واالســتفادة ، وال 

عــن التجربـــة البرلمانیـــة -مفهومهــا وتطبیقاتهـــافـــي-ســیما وأن الشـــورى تختلــف 
الممارسة في الدول األخرى .

إن مجلس الشورى یرتبط بعالقات وثیقة مـع أغلـب المجـالس التشـریعیة فـي 
العــالم ، عبــر عنهــا بالزیــارات المتبادلــة ، واالجتماعــات المشــتركة ، وتشــكیل لجــان 

علیــه ، ویهــدف المجلــس إلــى للصــداقة فیمــا بینهــا . كمــا أن المنطلــق الــذي یســیر 
تحقیقــه ، هــو إبــراز مــنهج الشــورى الربــاني الــذي تســیر علیــه هــذه الــبالد ، ونقــل 

تجربة المملكة إلى الدول األخرى .
إن الزیارات المتعاقبة للمجلس التي یلبیها بناًء علـى دعـوات كریمـة ، وثقـت 

ن تبـادل الخبـرات ، ُعرى العالقات في شتى المجاالت والقضایا المشتركة ، عوضًا ع
والمعلومات بین المجالس .

كما أن زیارات المجلس الخارجیة ، أو استقباالت المجلـس للوفـود البرلمانیـة 
الزائرة ، فتحت آفاقًا للحوار ، إلزالة سـوء الفهـم لـدى الـبعض حـول اإلسـالم ، وعـن 
، مبـــدأ الشـــورى ، وكـــذا عرضـــه تجربـــة المملكـــة الشـــوریة ، ومواقفهـــا السیاســـیة 

وتطبیقاتها الشرعیة .
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لقد كان من شأن هذه الزیارات المتبادلـة ، والعالقـات الممیـزة ، التأكیـد علـى 
دور المملكة الحضاري والثقافي ، وأنهـا لیسـت بلـدًا بترولیـة فقـط ، غیـر أنهـا فـوق 
ذلـك ، وقبـل كــل ذلـك عقیــدة وتـاریخ ، تســعى إلـى كـل مــا ینفـع الشــعوب مـن األمــن 

والسالم .
لس الشورى في دورتیه األولى والثانیة ، قد لبـى الكثیـر مـن الـدعوات إن مج

ــروابط ،  ــق ال ــاء جســور التعــاون ، وتوثی ــة ، لبن التــي تلقاهــا مــن المجــالس المماثل
وجاءت زیارات المجلس الخارجیة ، وفق التالي :

المملكـــة المغربیـــة ، وجمهوریـــة باكســـتان ، ودولـــة الكویـــت ، وجمهوریـــة مصـــر 
ـــة ، و  ـــة الصـــین الشـــعبیة ، العربی ـــة البحـــرین ، وجمهوری ســـلطنة عمـــان ، ودول

ـــد ،  ـــا ، والهن ـــا ، ومالیزی ـــا ، وموریتانی ـــا ، وفرنســـا ، وبریطانی ـــا ، وألمانی وبلجیك
وٕایطالیــا ، وبــنغالدیش ، والیابــان ، وقزاقســتان ، والســنغال ، وتــونس ، وٕایــران ، 

نیا ، والفلبین ، والجزائر.والنمسا ، وبولندا ، والمملكةاألردنیة الهاشمیة ، وروما
كما قامت العدید من الوفـود البرلمانیـة بتلبیـة الـدعوة التـي وجههـا مجلـس الشـورى 

لنظرائه في تلك الدول ، خالل دورتي المجلس األولى ، والثانیة ، وهي :
الباكستان ، والصـین "جمعیـة التفـاهم الـدولي الصـیني " ، وبریطانیـا ، وروسـیا ، 

والهنــد ، والصــین الشــعبیة ، ومصــر ، والمغــرب ، وموریتانیــا ، وبوركینافاســو ، 
وبریطانیا ، وكازاخستان ، وٕایطالیـا ، وعمـان ، وٕایـران ، والنمسـا ، وبـنجالدیش ، 
والبحــــرین ، والفلبــــین ، وألبانیــــا ، وتــــونس ، واألردن ، والكویــــت ، ورومانیــــا ، 

وبلجیكا ، وبولندا ، والصومال ، وكندا .
یـــارات المتبادلـــة قـــد حققـــت أیضـــًا توقیـــع إنشـــاء لجـــان مشـــتركة ، كمـــا أن هـــذه الز 

وجمعیات تعاون ، وأخوة ، وصداقة ، ومذكرات تفاهم . مما أسهم فـي زیـادة قنـوات 
االتصال ، وتبادل وجهات النظر ، وتوحید المواقف المشتركة .

لقـــد وجـــد مجلـــس الشـــورى مـــن خـــادم الحـــرمین الشـــریفین الملـــك فهـــد بـــن 
حفظـه –كامل الدعم والتقدیر لما یقوم به مـن جهـود ، وعبـر عـن ذلـك عبدالعزیز ،

في العدید من المناسبات ، كما في حفل إفتتاح المجلس في سنته األولى مـن -اهللا
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ــین الموافــق  ــة ، یــوم األثن هـــ ، حیــث أشــار فــي الخطــاب 10/3/1418دورتــه الثانی
السامي االفتتاحي ، ما نصه :
تتح الیوم دورته الثانیة ، أصبح تجربـة ناجحـة بكـل " إن مجلس الشورى الذي نف

ـــي مجـــال  ـــن االنجـــازات ف ـــر م ـــى الكثی ـــه األول ـــي دورت ـــق ف ـــد حق ـــاییس ؛ فق المق
اختصاصاته ، إضافة إلى ما قام به من االتصاالت ، وتبادل الزیـارات مـع العدیـد 

من المجالس التنظیمیة في الدول األخرى " .

-تواجـد المملكـة العربیـة السـعودیة     وتقدیرًا من مجلس الشـورى بأهمیـة
في المحافل الدولیة ؛ فقد حرص المجلس على الحضـور -لما لها من ثقل سیاسي

، والمشاركة في االجتماعات البرلمانیة التي تتم .
وكمــا كــان المجلــس فــي دورتــه األولــى فــي طــور البنــاء ، واكتمــال أجهزتــه 

لى المشاركة في كافة االجتماعات البرلمانیـة الفنیة ، واإلداریة ؛ فقد حرص دائمًا ع
، وكانت بدایتها حضوره بصـفة مراقـب . والیـوم ، بفضـل مـن اهللا ثـم بفضـل متابعـة 
ــي إتحــاد المجــالس  خــادم الحــرمین الشــریفین ؛ أصــبح المجلــس عضــوًا مؤسســًا ف
الشوریة والنیابیة اإلسـالمیة ، وعضـوًا فـي االتحـاد البرلمـاني العربـي ، وعضـوًا فـي

.)1(االتحاد البرلماني األسیوي
وفي ما یلي بعض المشاركات :

مشاركة مجلس الشورى في االجتمـاع الـذي عقـد مدینـة طهـران خـالل الفتـرة -
هــ ؛ لإلعـداد لقیـام إتحـاد المجـالس الشـورى والنیابیـة 26/8/1419-25من 

اإلسالمیة .
لماني العربي الـذي المشاركة في الدورة الرابعة والثالثین لمجلس االتحاد البر -

هـ .15/3/1420-13عقد في مدینة دمشق خالل الفترة من 
المشــــاركة فــــي اجتماعــــات المــــؤتمر لإلتحــــاد البرلمــــاني العربــــي ، والــــدوره -

الخامســة والثالثــین لمجلــس االتحــاد ، الــذي عقــد فــي مدینــة الجزائــر خــالل 
هـ .17/11/1420-12الفترة من 



82

لمجلـس اتحــاد مجـالس الـدول األعضــاء المشـاركة فـي االجتمــاع االسـتثنائي-
في منظمة المؤتمر اإلسالمي ، واجتماع اللجنة التنفیذیة لالتحاد ، عقد 

_____________
.220-181) إنجازات مجلس الشورى ، ص 1(

هـ .23/11/1420-22ینة طهران ، خالل الفترة من في مد
دول االعضـاء بمنظمـة المشاركة في الدورة الثانیة لمجلس اتحـاد مجـالس الـ-

المؤتمر اإلسـالمي ، واالجتمـاع الرابـع للجنـة التنفیذیـة لالتحـاد ، الـذي عقـد 
هـ .2/4/1421–30/3في مدینة القاهرة ، خالل الفترة من 

المشــــاركة فــــي الــــدورة السادســــة والثالثــــین االســــتثنائیة لمجلــــس االتحــــاد -
مدینة نیویورك في البرلماني العربي للتداول حول موضوع القدس ، عقد في

هـ . 1/6/1421
المشــاركة فــي النــدوة البرلمانیــة األفریقیــة العربیــة حــول القــدس ، عقــد فــي -

هـ .6/8/1421-5مدینة عمان ، خالل الفترة من 
المشـاركة فـي المـؤتمر البرلمـاني االفریقـي العربـي التاسـع ، عقـد فـي مدینــة -

هـ .16/6/1421-14تونس ، خالل الفترة من 
ــذي عقــد فــي المشــارك- ــات األســیویة للســالم ، ال ة فــي مــؤتمر اتحــاد البرلمان

هـ .29/10/1421-27مدینة فنوم بنه بكمبودیا خالل الفترة من 
المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطینیة ، خالل الفتـرة مـن -

هـ .29-30/1/1422
ـــس- ـــین لمجل ـــة والثالث ـــدورة الثامن ـــال ال ـــي مـــؤتمر اعم االتحـــاد المشـــاركة ف

ــــة أبــــو ظبــــي خــــالل الفتــــرة مــــن  -2البرلمــــاني العربــــي ، عقــــد فــــي مدین
هـ .3/12/1421
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، عبـر -وفـق التوجیهـات الحكیمـة-إن أهمیة الشورى ، وضرورة التعریف بهـا 
عنها معالي الشیخ محمد بن إبراهیم بن جبیر ، رئیس المجلس في كلمتـه التـي 

ــــ ــــى مــــن ال ــــاح الســــنة األول ــــل إفتت ــــي حف ــــین القاهــــا ف ــــوم األثن ــــة ی دورة الثانی
هـ ، برعایة خادم الحرمین الشریفین ، حیث قال :10/3/1418

ــالتعرف علــى هــذا المنهــاج  ــة تبــدي اهتمامــًا واســعًا ب " لقــد أخــذت الــدول األجنبی
، وتتبــادل الزیـارات مـع المجلـس ، حتـى شــاع -مـنهج الشـورى–الربـاني العظـیم 

عربـي ، والـذي ال تسـتطیع أي ترجمـة استخدام هذا المصـطلح اإلسـالمي بلفظـه ال
الوفاء بمعانیه ومدلوالته " .

وهكذا تلقى الشورى التي رعاها الفهد ، كل الـدعم مـن مقامـه الكـریم ، حتـى أصـبح 
مجلس الشورى محل الثقـة (بحمـداهللا) ، التـي عبـر عنهـا خـادم الحـرمین الشـریفین 

لثالثـة مـن دورتـه الثانیـة بالكلمة التي ألقاها في جلسـة إفتتـاح المجلـس فـي سـنته ا
: -رعاه اهللا–هـ ، حیث قال 21/3/1421التي عقدت یوم األثنین الموافق 

" وٕاننــي الیــوم أشــد فخــرًا بمــا وصــلت إلیــه بالدنــا فــي تجربــة الشــورى ، واعتــزازًا 
بسالمة دروبها دون تقلید أو محاكاة ؛ فلقد كنا بفضل اهللا ثم بفضل كلمة الملـك 

، وبعـــد نظـــره مـــن أوائـــل الـــدول التـــي اخـــذت بمنهـــاج -اهللارحمـــه –عبـــدالعزیز 
الشــورى اإلســالمیة ، وطبقتــه بكــل صــوره ، حتــى صــارت دول عدیــدة تســتجلي 

تطبیقاتنا ، وتسعى للتعرف على مرامیها ومعانیها وآثارها " .

وهكذا حقق المجلس إنجازات قیمة على مسار نهضة الوطن وتنمیته بما یحقـق 
، برعایـــة كریمـــة مـــن لـــدن خـــادم الحـــرمین الشـــریفین ، إمتـــدادًا الرفـــاه للمـــواطنین 

للمسیرة الخیرة التى تنتهجها هذه البالد منذ تأسیسها .
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الشورى في عھد خادم الحرمین الشریفین
" جهود وحقائق "
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الشورى في عھد خادم الحرمین الشریفین
" جهود وحقائق "

" إصدار خاص بمناسبة مرور عشرین عامًا على تولي 
خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز مقالید الحكم

هـ " 1422–1402

محتويات الكتاب
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تقدیم  .-
مقدمه .-

ل األولالفص
0الشورى في فكر خادم الحرمین الشریفین ....  

0أوًال  : موجز عن تأسیس مجلس الشورى ...  

0ثانیًا : دور خادم الحرمین الشریفین في صدور األنظمة الثالثة ...  

0ثالثًا : إفتتاح مجلس الشورى .. منعطف تاریخي ...  
الفصل الثاني

0لحرمین الشریفین ...  منجزات مجلس الشورى في عهد خادم ا

أوًال : ملخص الموضوعات التي أنجزها المجلس في دورته األولى .
ثانیًا : ملخص الموضوعات التي أنجزها المجلس في دورته الثانیة .

ثالثًا : قراءة في زیادة أعضاء المجلس كنقلة نوعیة وحضاریة .
الفصل الثالث

مین الشریفینأضواء على مسیرة الشورى في عهد خادم الحر 
أوًال : دور المجلس في التنمیة .

ثانیًا : عالقة المجلس بأجهزة الدولة التنفیذیة .
ثالثًا : عالقات المجلس الخارجیة .

المالحق :
ـــس -1 ـــي جلســـة المجل ـــى ألقاهـــا ف ـــس الشـــورى الت ـــیس مجل ـــالي رئ كلمـــة مع

بالمناسبة .
خطاب المجلس المرفوع بالمناسبة للمقام الكریم .-2
معالي رئیس المجلس بمناسبة تقدیم درع بالمناسبة لخـادم الحـرمین خطاب -3

الشریفین .
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تقديم

الحمـــدهللا رب العـــالمین ، والصـــالة والســـالم علـــى خیـــر مـــن أشـــار واستشـــار وأنـــار 
الطریق للبشریة جمعاء ... وبعد :

فــإن مــن نعــم اهللا علینــا جمیعــًا أن وفــق قــادة هــذه الــبالد للتمســك بالعقیــدة 
ء ، وأمكــنهم مــن إرســاء قواعــد األمــن وتــوفیر وســائل الرخــاء واالســتقرار الســمحا

لوطنهم ومواطنیهم.
ولقــد كــان أول عمــل قــام بــه مؤســس هــذه الدولــة هــو التشــاور مــع مواطنیــه فیمــا 
یخص أمر الدولة الولیدة وسار على نهجه خادم الحرمین الشریفین الملـك فهـد بـن 

هــ ، فمـا انفـك 21/8/1402الیـد الحكـم فـي حینما تـولى مق-حفظه اهللا–عبدالعزیز 
یرعـى شــؤون هـذه الــبالد فــي شـتى مجاالتهــا ، وكانـت لــه الیــد الطـولى فــي تحــدیث 
المجلس وتطویره وٕاعادة تنظیمه وفقًا للمنهج الرباني ، إلى جانب رعایتـه المسـتمرة 

له ، وثقته الكریمة بأعضائه، وبما یصدر عنهم من قرارات .
ي طیاتـــه بـــأن إعـــادة صـــیاغة نظـــام مجلـــس الشـــورى لقـــد ســـجل التـــاریخ فـــ

وممارســتها ، كانــت أحــدى الهــواجس التــي شــغلت فكــر خــادم الحــرمین الشــریفین ، 
وكانت توجیهاته النیرة نبراسًا یضـئ طریـق المجلـس . وٕاذا كـان تـاریخ الشـورى فـي 

هـ ، إال أن التحدیث النـوعي الـذي أقـره خـادم الحـرمین1346المملكة یعود إلى عام 
الشـریفین الملـك فهـد بـن عبـدالعزیز ، مقرونـًا بنظـام المجلـس ولوائحـه الـذي صــدر 

هــ ؛ جعـل مـن المجلـس أداة فاعلـة مـن خـالل ممارسـته لمهامـه الملقـاة 1412عام 
) 439على عاتقه بكل أمانة وٕاخالص . فلقد أصـدر خـالل دورتیـه األولـى والثانیـة (

) قرارًا .296ولى ، وفي الدورة الثانیة () قرارًا في الدورة األ 143قرارًا ، منها : (
إن ما بذلـه المجلـس فـي عهـد خـادم الحـرمین الشـریفین ، مـا هـو إال واجـب 
یستشعره ، وأداء لألمانة والثقة اللتین وضعهما خادم الحرمین الشریفین الملك فهـد 
بن عبدالعزیز على عاتق المجلس . لقد بذل المجلس من الجهد أقصى ما یستطیع 

مــدًا علــى اهللا فــي جمیــع أعمالــه ومســتعیناعلیها بــاهللا ثــم بحســن النیــة وســالمة معت
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ـــبالد  القصـــد ، ومسترشـــدًا بأحكـــام الشـــریعة المطهـــرة ، طاعـــة هللا وخدمـــة لهـــذه ال
الطاهرة .

ــولي خــادم الحــرمین -ولعلهــا مناســبة حمیــدة  مــرور عشــرین عامــًا علــى ت
نســـتذكر فیهـــا المواقــــف –الشـــریفین الملـــك فهـــد بــــن عبـــدالعزیز مقالیـــد الحكــــم

لهــذه الــبالد ؛ حتــى أصــبحت المملكــة العربیــة -حفظــه اهللا–واالنجــازات التــي بــذلها 
مضرب المثل في التقدم , والرقي مجسدة أسـمى -عهده المیمون -السعودیة في 

معاني الوفاء بین الحاكم والمحكوم . لقـدتخطت مـآثره الحمیـدة حـدود المملكـة حتـى 
اع المعمورة ، فجزاه اهللا عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء . وصلت إلى شتى بق

وهــذا االصــدار الــذي بــین أیــدینا الموســوم بـــ : " الشــورى فــي عهــد خــادم 
ــدالرحمن بــن علــي -جهــود وحقــائق-الحــرمین الشــریفین  ــدكتور/ عب " ، لمؤلفــه ال

ــــه األ ــــذل فی ــــزة ، ب ــــس المتمی ــــدة إلصــــدارات المجل ــــي ، یعــــد إضــــافة جدی خ الزهران
عبــدالرحمن جهــدًا مشــكورًا ، ورغــم ذلــك فــإن أي باحــث یقــف عــاجزًا عــن تغطیــة مــا 
ــى  ــاج إل ــاألمر یحت ــاب ؛ ف ــي كت ــین دفت تحقــق فــي عهــد خــادم الحــرمین الشــریفین ب

موسوعة تاریخیة توثق جهوده الخیرة ، لتاریخ بالدنا ، ومستقبل أجیالنا .
جعـــل كــل مـــا قـــدم خـــادم أســأل اهللا العلـــي القـــدیر أن یبــارك الجهـــود ، وأن ی

الحــرمین الشــریفین لدینــه ووطنــه فــي مــوازین أعمالــه ، وأن یــدیم علــى هــذه الــبالد 
عزتها ورفعتها ، إنه ولي ذلك والقادر علیه .

واهللا الموفق ،،،

محمد بن إبراهیم بن جبیر

رئیس مجلس الشورى

مقدمه
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ید األنبیــاء والمرســلین نبینــا محمــد بــن عبــداهللا الحمــدهللا والصــالة والســالم علــى ســ
علیه أفضل الصلوات وأتم التسلیم ... وبعد :

فــإن المنجــزات التنمویــة التــي عاشــتها ، ومــا زالــت تعیشــها المملكــة العربیــة 
السعودیة علـى كافـة األصـعدة ؛ مـا هـي إال نتـاج قیـادة حكیمـة ، وتوجیهـات نیـرة ، 

رمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل سـعود وعزیمة وٕاخالص بذلها خادم الح
مصـــلحة -حفظـــه اهللا–هــــ ، واضـــعًا 21/8/1402، منـــذ تولیـــه مقالیـــد الحكـــم فـــي 

الوطن والمواطن في مقدمة أولویاته .
لقد جاءت مناسبة االحتفاء بمرور عشرین عامـًا علـى تـولي خـادم الحـرمین 

م ، فرصــة عظیمــة إلبــراز جهــوده الشــریفین الملــك فهــد بــن عبــدالعزیز مقالیــد الحكــ
ــا أن هــذه المناســبة جــاءت  ــدار ، كم ــل سیاســة وحكمــة واقت ــدمها بك ــي ق ــرة الت الخی
لترســخ معــاني الوفــاء الســامیة بــین الحــاكم والمحكــوم ، والتــي عبــر عنهــا صــاحب 
الســـمو الملكـــي األمیـــر عبـــداهللا بـــن عبـــدالعزیز ، ولـــي العهـــد,نائب رئـــیس مجلـــس 

لـوطني فـي رسـالته التـي رفعهـا إلـى خـادم الحـرمین بهـذه الوزراء , رئـیس الحـرس ا
: "فهنیئـًا لنـا بهـذا الشـعب الكـریم األبـي ، وهنیئـًا -حفظـه اهللا–المناسبة حیث قـال 

لهــم بملیــك أنــزلهم قلبــه ، ومــا عشــرون عامــًا إال ســنوات قلیلــة فــي عمــر الــزمن ، 
عظیمة في ذاكرة التاریخ " .

ركة مجلس الشـورى بهـذا اإلصـدار الـذي وفي هذه المناسبة جاءت فكرة مشا
بــین أیــدینا ، الــذي یهــدف إلــى إبــراز جهــود خــادم الحــرمین الشــریفین فــي مجــال 
الشورى تحقیقـًا للغایـات السـامیة ، حیـث اشـتمل علـى ثالثـة فصـول . جـاء الفصـل 
ــدئ بمــوجز عــن  ــوان : الشــورى فــي فكــر خــادم الحــرمین الشــریفین ، ُب األول ، بعن

رى ، یلیـه عــرض لــدور خــادم الحـرمین الشــریفین فــي صــدور تأسـیس مجلــس الشــو 
األنظمة الثالثة . بعد ذلك استعراض الفتتاح  مجلس الشورى كمنعطف تاریخي .

والفصل الثاني ، یحمـل عنـوان : منجـزات مجلـس الشـورى فـي عهـد خـادم الحـرمین 
ــه  ــث یعــرض ملخصــًا للموضــوعات التــي أنجزهــا المجلــس فــي دورت الشــریفین ، حی

ـــة نوعیـــة األ  ـــادة أعضـــاء المجلـــس كنقل ـــي ذلـــك قـــراءة فـــي زی ولـــى ، والثانیـــة ، یل
وحضاریة .
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أما الفصل الثالث ، فقد جاء بعنوان : اضواء على مسیرة الشـورى فـي عهـد 
خـــادم الحـــرمین الشـــریفین ، نتنـــاول فیـــه دور المجلـــس فـــي التنمیـــة ، ثـــم عالقـــة 

ت المجلس الخارجیة .المجلس بأجهزة الدولة التنفیذیة ، وأخیرًا عالقا
وختامًا یطیب لـي أن أتقـدم بـوافر الشـكر والعرفـان لمعـالي رئـیس المجلـس ، 
ومعالي نائبه ، ومعالي األمین العـام ، اللـذین أولـوني شـرف إعـداد هـذا الكتـاب فـي 

هذه المناسبة الغالیة .
ــراهیم بــن  كمــا أقــدم خــالص الشــكر والتقدیرلســعادة األخ الكــریم األســتاذ / إب

بداهللا السلیمان , المدیر العام لمكتب معالي رئیس المجلـس ؛ للملحوظـات القیمـة ع
التي أبداها , والشكر موصول للزمالء في إدارة الدراسات ، وٕادارة اإلعالم والعالقـات 
العامـة بــالمجلس ، لمــا قــدموه مــن عــون ومســاعدة ، حتــى ظهــور هــذا الكتــاب إلــى 

الكریم في هذا اإلصدار ما یحقق التطلعات .حیز الوجود ، مؤمًال أن یجد القارئ 
وآخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمین ،،

واهللا من وراء القصد ،،،

عبدالرحمن بن علي الزهراني
هـ21/8/1422الریاض   
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المالحق

ــى ألقاهــا فــي جلســة -1 ــس الشــورى الت ــیس مجل ــالي رئ كلمــة مع
ـــس ب ـــولي خـــادم المجل ـــى ت مناســـبة مـــرور عشـــرین عامـــًا عل

الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبـدالعزیز حفظـه اهللا مقالیـد 
الحكم .

خطاب مجلس الشورى المرفوع للمقام الكریم بالمناسبة .-2
خطــاب معــالي رئــیس المجلــس بمناســبة تقــدیم درع بالمناســبة -3

لخادم الحرمین الشریفین .
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ي رئیس مجلس الشورى التـى ألقاهـا فـي كلمة معال-1
ــــاء  ــــوم الثالث ــــین لی ــــة والثالث ــــس الثانی جلســــة المجل

هـ ، بمناسبة مرور عشرین عامـًا علـى 21/8/1422
ــــن  ــــك فهــــد ب ــــولي خــــادم الحــــرمین الشــــریفین المل ت

عبدالعزیز حفظه اهللا مقالید الحكم .
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خطــاب المجلــس الــذي رفعــه معــالي رئــیس المجلــس -2
ــى للم ــًا عل ــریم بمناســبة مــرور عشــرین عام ــام الك ق

تــــولي خــــادم الحــــرمین الشــــریفین الملــــك فهــــد بــــن 
عبدالعزیز حفظه اهللا مقالید الحكم .
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خطاب معالي رئیس مجلس الشورى بمناسـبة تقـدیم -3
درع بالمناســـبة لخـــادم الحـــرمین الشـــریفین ، وذلـــك 

هـ .5/9/1422مساء الثالثاء الموافق 
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المراجع
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المراجع

.القرآن الكريم-
صادق ، حممد توفيق :-

، معهــد اإلدارة العامــة ، 1، طتطــور الحكــم واإلدارة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
هـ .1385الرياض 

الزركلي ، خري الدين :-
لعلــــم ، دارة ا3، ط2، 1، جشــــبه الجزيــــرة العربيــــة فــــي عهــــد الملــــك عبــــدالعزيز

م .1985للماليني، بريوت 
الزهراين ، عبدالرمحن بن علي :-

ـــة الســـعودية ـــي المملكـــة العربي ، جملـــس الشـــورى ، الريـــاض 2، طمســـيرة الشـــورى ف
هـ .1421

آل مشبب ، علي بن حممد :-
هـ .1418، جملس الشورى ، الرياض 1، طمجلس الشورى بين الماضي والحاضر

وآخرون :اليحىي ، أمحد بن عبدالعزيز -
هـ1422، الرياض، جملس الشورىإنجازات مجلس الشورى في دورتيه األولى والثانية

هــــ ، وزارة التخطـــيط، 1424/1425-هــــ 1420/1421، خطـــة التنميـــة الســـابعة-
الرياض .

هـ1416) ، جملس الشورى ، الرياض 5، إصدار رقم (مجلس الشورى وثائقه ونظمه-
صحيفة أم القرى ، األعداد :-

) يف 10هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، و(29/5/1343) يف 3هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، و(15/5/1343) يف 1(
هــــــــ، 15/1/1346) يف 135هــــــــ ، و(9/1/1343) يف 31هــــــــ، و(19/7/1343
) يف 2816هــــــــــ ، و(4/1/1400) يف 2813هــــــــــ ، و(29/1/1347) يف 186و(

هـ .2/9/1412) يف 3397هـ ، و(25/5/1400
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كلمة معالي رئیس مجلس الشورى 
عشرین عاماً على تولي خادم الحرمین الشریفین بمناسبة مرور 

مقالید الحكم ، والتى القاھا –حفظھ هللا –الملك فھد بن عبدالعزیز 
معالیھ في جلسة مجلس الشورى الثانیة والثالثین التى عقدت یوم 

ھـ .21/8/1422الثالثاء الموافق 
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اسبة مرور خطاب مجلس الشورى المرفوع إلى المقام الكریم بمن
عشرین عاماً على تولي خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن 

مقالید الحكم .–حفظھ هللا –عبدالعزیز 
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الجواب الملكي الكریم
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كلمة معالي رئیس مجلس الشورى 
التى ألقاھا بمناسبة مرور عشرین عاماً على تولي خادم الحرمین 

بن عبدالعزیز مقالید الحكم ، وتسلیم المقام الشریفین الملك فھد
درع المجلس بھذه المناسبة الغالیة ، وذلك مساء الثالثاء –الكریم 

ھـ .5/9/1422الموافق 
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