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مر�سوم �سـلطاين
رقــم 2011/99
بتعديل بع�ض �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة
		 �سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد
�إميانا منا ب�أهمية تطوير م�سرية ال�شورى يف البالد ملا فيه م�صلحة الوطن واملواطنني ،
وت�أكيدا على �أهمية امل�شاركة من جميع �أفراد املجتمع يف م�سرية التنمية ال�شاملة
مبا يتما�شى ومتطلبات التطور املن�شود ،
وبعد االطـالع على النظــام الأ�سا�سي للدولــة ال�صــادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على النظام الأ�سا�سي للدولة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو التعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فــي  21 :من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املـوافــــق  19 :من �أكتوبــــــر �سنة  2011م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت بع�ض �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة
�أوال  :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )6من النظام الأ�سا�سي للدولة الن�ص الآتي :
مــادة ()6
يقـــوم جملـــ�س العائلــــة املالكــــة  ،خالل ثالثـــة �أيام من �شغــــور
من�صب ال�سلطان  ،بتحديد من تنتقل �إليه والية احلكم .
ف�إذا مل يتفق جمل�س العائلة املالكة على اختيار �سلطان للبالد قام جمل�س
الدفاع باال�شرتاك مع رئي�سي جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى ورئي�س املحكمة
العليا و�أقدم اثنني من نوابه بتثبيت من �أ�شار به ال�سلطان فـي ر�سالته �إىل جمل�س
العائلة .
ثانيا  :ت�ضاف فقرة جديدة �إىل ن�ص املادة ( )42من النظام الأ�سا�سي للدولة ،
يكون ترتيبها بني فقرات هذه املادة �ساد�سا  ،ن�صها الآتي :
"الفقــرة ال�ساد�ســة"
 �إن�شاء وتنظيم وحدات اجلهاز الإداري للدولة و�إلغا�ؤها .ثالثا  :ي�ستبدل بالفقرة الرابعة من املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي للدولة ،
الن�ص الآتي :
 مناق�شة خطط التنمية التي تعدهـا اجلهـات املخت�صـة بعــد عر�ضهــاعلى جمل�س عمان  ،ورفعها �إىل جاللة ال�سلطان لالعتماد  ،ومتابعة
تنفيذها .
رابعا  :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )56من النظام الأ�سا�سي للدولة الن�ص الآتي :
مــادة ()56
تن�ش�أ املجال�س املتخ�ص�صة وحتدد �صالحياتها ويعني �أع�ضا�ؤها مبقت�ضى مرا�سيم
�سلطانية  ،وتتبع جمل�س الوزراء ما مل تن�ص مرا�سيم �إن�شائها على خالف ذلك .
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خام�سا  :ي�ستبدل بالباب اخلام�س من النظام الأ�سا�سي للدولــة بــاب جديــد
على النحو الآتي :
البــاب اخلامــ�س
جملــ�س عمــان
مــادة ()58
يتكون جمل�س عمان من :
 - 1جمل�س الدولة .
 - 2جمل�س ال�شورى .
جملــ�س الدولــة
مــادة ( )58مكــررا
يتكون جمل�س الدولة من رئي�س و�أع�ضاء ال يتجاوز عددهم بالرئي�س عدد �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى  ،يعينون مبر�سوم �سلطاين .
مــادة ( )58مكــررا ()1
يتم اختيار �أع�ضاء جمل�س الدولة من بني الفئات الآتية :
 الوزراء ووكالء الوزارة ال�سابقون ومن فـي حكمهم . ال�سفراء ال�سابقون . كبار الق�ضاة ال�سابقون . كبار ال�ضباط املتقاعدون . امل�شهود لهم بالكفاءة واخلربة فـي جماالت العلم والأدب والثقافة و�أ�ساتذةاجلامعات والكليات واملعاهد العليا .
 الأعيان ورجال الأعمال . ال�شخ�صيات التي �أدت خدمات جليلة للوطن . من يرى جاللة ال�سلطان اختياره من غري الفئات ال�سابقة .-3-
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مــادة ( )58مكــررا ()2
دون الإخالل بحكم املادة ( )58مكررا ( )1ي�شرتط فيمن يتم اختياره لع�ضوية
جمل�س الدولة الآتي :
 �أن يكون عماين اجلن�سية . �أال تقل �سنه عن �أربعني �سنة ميالدية فـي تاريخ تعيينه . �أال يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملةبال�شرف �أو الأمانة ولو رد �إليه اعتباره .
 �أال يكون منت�سبا �إىل جهة �أمنية �أو ع�سكرية . �أال يكون حمجورا عليه بحكم ق�ضائي . �أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي .مــادة ( )58مكــررا ()3
تكون فرتة جمل�س الدولة �أربع �سنوات ميالدية تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع له ،
على �أال تقل فـي جميع الأحوال عن فرتة جمل�س ال�شورى.
مــادة ( )58مكــررا ()4
ينتخب جمل�س الدولة من بني �أع�ضائه وملثل فرتته فـي �أول جل�سة له نائبني
للرئي�س  ،و�إذا خال مكان �أي منهما ينتخب املجل�س من يحل حمله �إىل نهاية
فرتته  ،ويف جميع الأحوال يكون االنتخاب باالقرتاع ال�سري املبا�شر وبالأغلبية
املطلقة لأع�ضاء املجل�س .
مــادة ( )58مكــررا ()5
تنتهي الع�ضوية فـي جمل�س الدولة ب�أحد الأ�سباب الآتية :
 انتهاء فرتة املجل�س . الإعفاء من الع�ضوية . الوفاة �أو العجز الكلي .-4-
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مــادة ( )58مكــررا ()6
لع�ضو جمل�س الدولة �أن يطلب �إعفاءه من ع�ضوية املجل�س بالتما�س يقدم �إىل
رئي�س املجل�س  ،وعلى الرئي�س �أن يرفعه �إىل جاللة ال�سلطان .
وفـي جميع الأحوال يجب �إعفاء ع�ضو جمل�س الدولة �إذا فقد �أحد �شروط
الع�ضوية التي عني على �أ�سا�سها �أو �إذا فقد الثقة واالعتبار �أو �إذا �أخل بواجبات
الع�ضوية .
مــادة ( )58مكــررا ()7
ال يجوز �إال للفئتني املن�صو�ص عليهما فـي البندين اخلام�س والثامن من املادة
( )58مكررا ( )1اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الدولة وتويل الوظائف العامة .
جملــ�س ال�شــورى
مــادة ( )58مكــررا ()8
يتكـون جمل�س ال�شورى من �أع�ضاء منتخبني ميثلون جميع واليات ال�سلطنة ،
ويحدد عدد �أع�ضاء املجل�س بحيث ميثل كل والية ع�ضو واحد � ،إذا كان عدد
�سكانها ال يتجاوز ثالثني �ألفا فـي تاريخ فتح باب الرت�شيح  ،وع�ضوان متى جتاوز
عدد �سكان الوالية هذا احلد فـي ذات التاريخ .
مــادة ( )58مكــررا ()9
يكون انتخاب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى باالقرتاع العام ال�سري املبا�شر على
النحو الذي يبينه قانون االنتخاب .
مــادة ( )58مكــررا ()10
ي�شرتط فيمن ير�شح لع�ضوية جمل�س ال�شورى الآتي :
 �أن يكون عماين اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية . �أال تقل �سنه عند فتح باب الرت�شيح عن ثالثني �سنة ميالدية . �أال يقل م�ستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام .-5-
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 �أال يكون قد �سبـق احلكـم عليه نهائيـا بعقوبـة جناية �أو فـي جرميـة خملـةبال�شرف �أو الأمانة و لو رد �إليه اعتباره .
 �أن يكون مقيدا يفال�سجل االنتخابي . �أال يكون منت�سبا �إىل جهة �أمنية �أو ع�سكرية . �أال يكون حمجورا عليه بحكم ق�ضائي . �أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي .ويجوز ملن انتهت فرتة ع�ضويته الرت�شح ثانية لع�ضوية جمل�س ال�شورى .
مــادة ( )58مكــررا ()11
تكون فرتة جمل�س ال�شورى �أربع �سنوات ميالدية تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع
له  ،وجترى انتخابات املجل�س اجلديد خالل الت�سعني يوما ال�سابقة على نهاية
تلك الفرتة  ،و�إذا مل تتم االنتخابات عند انتهاء فرتة املجل�س �أو ت�أخرت لأي
�سبب من الأ�سباب  ،يبقى املجل�س قائما حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد ،
وال يجوز مد فرتة املجل�س �إال لل�ضرورة ومبر�سوم �سلطاين على �أال يتجاوز هذا
املد دور انعقاد واحد .
مــادة ( )58مكــررا ()12
يجتمع جمل�س ال�شورى بدعوة من جاللة ال�سلطان فـي جل�سة ا�ستثنائية ت�سبق
دور االنعقاد النتخاب رئي�س له ونائبني للرئي�س ملثل فرتته  ،ويتوىل رئا�سة هذه
اجلل�سة �أكرب الأع�ضاء �سنا  ،و�إذا خال مكان �أي منهم ينتخب املجل�س من يحل
حمله �إىل نهاية فرتته  ،ويف جميع الأحوال يكون االنتخاب باالقرتاع ال�سري
املبا�شر وبالأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س .
مــادة ( )58مكــررا ()13
�إذا خـال مكـان �أحد �أع�ضـاء جملـ�س ال�شـورى قبل انتهـاء فرتتـه وجـب �شغـل
مكانه من قبل �أحد املر�شحني عن الوالية بح�سب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات
املجل�س عن ذات الفرتة بحيث يقدم الأكرث من حيث عدد الأ�صوات التي
ح�صل عليها  ،وذلك خالل �ستني يوما من تاريخ �إبالغ املجل�س بخلو املكان ،
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وتكون فرتة الع�ضو اجلديد هي الفرتة املكملة لفرتة ع�ضوية �سلفه  ،وال يتم
�شغل هذا املكان �إذا وقع اخللو خالل ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة على التاريخ املحدد
النتهاء فرتة املجل�س .
مــادة ( )58مكــررا ()14
تتوىل الإ�شراف على انتخابات جمل�س ال�شورى والف�صل فـي الطعون االنتخابية ،
جلنة عليا تتمتع باال�ستقالل واحليدة برئا�سة �أحد نواب رئي�س املحكمة العليا ،
ويبني القانون طريقة ت�شكيلها واخت�صا�صاتها ونظام عملها .
مــادة ( )58مكــررا ()15
تنتهي الع�ضوية فـي جمل�س ال�شورى ب�أحد الأ�سباب الآتية :
 انتهاء فرتة املجل�س . اال�ستقالة . الوفاة �أو العجز الكلي . �إ�سقاط الع�ضوية . حل املجل�س .مــادة ( )58مكــررا ()16
تكون اال�ستقالة من ع�ضوية جمل�س ال�شورى كتابة وتقدم �إىل رئي�س املجل�س
لعر�ضها على املجل�س ليقرر قبولها �أو رف�ضها  ،وتنظم الالئحة الداخلية للمجل�س
الأحكام املتعلقة بهذا ال�ش�أن .
مــادة ( )58مكــررا ()17
ال يجوز �إ�سقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س ال�شورى �إال �إذا فقد �أحد ال�شروط
التي انتخب على �أ�سا�سها �أو �أخل بواجبات ع�ضويته �أو فقد الثقة واالعتبار ،
وي�صدر ب�إ�سقاط الع�ضوية قرار من املجل�س ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه .
-7-
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مــادة ( )58مكــررا ()18
ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جملـ�س ال�شـورى وتويل الوظائـــف العامــة  ،فـــ�إذا
مت انتخاب �أحد املوظفني العموميني لع�ضوية املجل�س اعتربت خدمته منتهية
من تاريخ �إعالن النتائج  ،وفـي حال الطعن فـي �صحة ع�ضويته يظل حمتفظا
بوظيفته دون �صرف راتبه �إىل حني �صدور حكم نهائي فـي الطعن  ،ف�إذا �صدر
احلكم ببطالن ع�ضويته و�إلغاء قرار فوزه عاد �إىل وظيفته و�صرف له راتبه من
تاريخ عودته للعمل � ،أما �إذا رف�ض الطعن اعتربت خدمته منتهية من تاريخ
�إعالن النتائج ومينح معا�شا ا�ستثنائيا يحدده القانون �شريطة �أن تكون له فـي هذا
التاريخ مدة خدمة حم�سوبة فـي املعا�ش ال تقل عن ع�شر �سنوات ميالدية .
مــادة ( )58مكـررا ()19
جلاللة ال�سلطان فـي احلاالت التي يقدرها حل جمل�س ال�شورى والدعوة �إىل
انتخابات جديدة خالل �أربعة �أ�شهر من تاريخ احلل .
�أحكــام م�شرتكــة بيـن املجل�سيــن
مــادة ( )58مكــررا ()20
يق�سم �أع�ضاء جمل�سي الدولة وال�شورى فـي جل�سة علنية  -كل �أمام جمل�سه -
وقبل �أن يتوىل ممار�سة �أعماله باملجل�س  ،اليمني الآتية :
" �أق�سم باللـه العظيم �أن �أكون خمل�صا ل�سلطاين وبالدي  ،و�أن �أحرتم النظام
الأ�سا�سي للدولة والقوانني النافذة  ،و�أن �أحافظ على �سالمة الدولة وعلى
املقومات الأ�سا�سية للمجتمع العماين وقيمه الأ�صيلة و�أن �أ�ؤدي �أعمايل فـي
املجل�س وجلانه بالأمانة وال�صدق " .
ويق�سم رئي�س جمل�س الدولة  ،قبل �أن يتوىل �أعماله باملجل�س  ،اليمني املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة ال�سابقة �أمام جاللة ال�سلطان .
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مــادة ( )58مكــررا ()21
على رئيـ�س جملـ�س الدولـة ورئيـ�س جملـ�س ال�شورى ونوابهمـا وكل ع�ضـو من
�أع�ضـاء املجل�سيـن �أن ي�ستهدفـوا فـي �أعمالهـم م�صالـح الوطـن وفقا للقوانيــن
املعمول بها  ،و�أال ي�ستغلوا ع�ضويتهم ب�أي �صورة لفائدتهم ال�شخ�صية �أو لفائدة
من تربطهــم بهم �صلة قرابـة �أو عالقة خا�صـة  ،ويحدد القانون الأعمال التي
ال يجوز لأي منهم القيام بها .
مــادة ( )58مكــررا ()22
ال جتوز م�ؤاخذة ع�ضو جمل�س الدولة �أو ع�ضو جمل�س ال�شورى عما يبديه �أمام
املجلـ�س �أو جلانــه من �آراء �أو �أقــوال فـي الأمـور التـي تدخـل فـي اخت�صـا�ص
املجل�س .
مــادة ( )58مكــررا ()23
ال يجوز فـي غري حالة اجلرم امل�شهـود اتخـاذ �أي �إجــراءات جزائيـة �ضد ع�ضـو
جمل�س الدولة �أو ع�ضو جمل�س ال�شورى �أثناء دور االنعقاد ال�سنوي �إال ب�إذن
�سابق من املجل�س املخت�ص  ،وي�صدر الإذن من رئي�س هذا املجل�س فـي غري دور
االنعقاد .
مــادة ( )58مكــررا ()24
ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية كل من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى .
مــادة ( )58مكــررا ()25
ي�ضـع كل من جملــ�س الدولـة وجملـ�س ال�شـورى الئحته الداخلية  ،وتبني
هذه الالئحـة نظـام �سري العمـل باملجلـ�س وجلانــه وحفـظ النظـام به  ،و�أ�صـول
املناق�شـة والت�صويـت  ،واال�ستجـواب بالن�سبة ملجل�س ال�شورى  ،وغري ذلك من
ال�صالحيات املقررة للأع�ضاء  ،واجلزاءات التي يجوز توقيعها على الع�ضو فـي
حال خمالفته نظام �سري العمل باملجل�س �أو تخلفه عن ح�ضور جل�سات املجل�س
�أو جلانه بدون عذر مقبول .
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�أدوار انعقــاد واخت�صا�صـات جملـ�س عمـان
مــادة ( )58مكــررا ()26
يكون ملجل�س عمان دور انعقاد عادي ال يقل عن ثمانية �أ�شهر فـي ال�سنة  ،يعقد
بدعوة من جاللة ال�سلطان خالل �شهـــر نوفمرب مــــن كــل عــام  ،وال يجوز
ف�ض دور االنعقاد العادي قبل اعتماد ميزانية الدولة .
مــادة ( )58مكــررا ()27
ا�ستثنـاء من �أحكـام املـادة ( )58مكـررا ( ، )26يدعو جاللـة ال�سلطان جمل�س
عمان لأول اجتماع يلي االنتخابات العامة ملجل�س ال�شورى خالل �شهر من
تاريخ �إعالن نتائج تلك االنتخابات .
مــادة ( )58مكــررا ()28
جلاللة ال�سلطان دعوة جمل�س عمان لالجتماع فـي احلاالت التي يقدرها وذلك
فـي غري دور االنعقاد العادي .
مــادة ( )58مكــررا ()29
تكون دعوة جمل�س عمان لالنعقاد فـي �أدواره العادية �أو غري العادية وف�ضها
ب�أداة قانونية منا�سبة .
مــادة ( )58مكــررا ()30
يعقـد كـل من جملـ�س الدولـة وجملـ�س ال�شـورى اجتماعاتـه فـي مقره مبدينة
م�سقط وجلاللة ال�سلطان دعوتهما لالجتماع فـي �أي مكان �آخر .
مــادة ( )58مكــررا ()31
تكون جل�سات كل من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى علنية  ،ويجوز عقد
جل�سات غري علنية فـي احلاالت التي تقت�ضي ذلك باالتفاق بني جمل�س
الوزراء و�أي من املجل�سني .
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مــادة ( )58مكــررا ()32
ي�شرتط ل�صحة انعقاد كل من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى ح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو �أحد نائبيه  ،ف�إن مل يكتمل العدد
املطلوب ت�ؤجل اجلل�سة �إىل اجلل�سة التي تليها .
مــادة ( )58مكــررا ()33
ت�صـدر قــرارات كل من جملـ�س الدولـة وجملـ�س ال�شـورى بالأغلبيـة املطلقـة
للأع�ضاء احلا�ضرين  ،وذلك فـي غري احلاالت التي ت�شرتط فيها �أغلبية خا�صة ،
و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
مــادة ( )58مكــررا ()34
�إذا حل جمل�س ال�شورى توقفت جل�سات جمل�س الدولة .
مــادة ( )58مكــررا ()35
حتـال م�شروعـات القوانيـن التي تعدهــا احلكومـة �إىل جملـ�س عمـان لإقرارهــا
�أو تعديلها ثم رفعها مبا�شرة �إىل جاللة ال�سلطان لإ�صدارها .
وفـي حال �إجراء تعديالت من قبل جمل�س عمان على م�شروع القانون يكون
جلاللة ال�سلطان رده �إىل املجل�س لإعادة النظر فـي تلك التعديالت ثم رفعه
ثانية �إىل جاللة ال�سلطان .
مــادة ( )58مكــررا ()36
ملجل�س عمان اقرتاح م�شروعات قوانني و�إحالتها �إىل احلكومة لدرا�ستها ثم
�إعادتها �إىل املجل�س  ،وتتبع ب�ش�أن �إقرارها �أو تعديلها و�إ�صدارها ذات الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )58مكررا (. )35
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مــادة ( )58مكــررا ()37
حتال م�شروعات القوانني من جمل�س الوزراء �إىل جمل�س ال�شورى الذي يجب
عليه البت فـي امل�شروع ب�إقراره �أو تعديله خالل ثالثة �أ�شهر على الأكرث من
تاريخ الإحالة �إليه ثم �إحالته �إىل جمل�س الدولة الذي يجب عليه البت فيه
ب�إقراره �أو تعديله خالل خم�سة و�أربعني يوما على الأكرث من تاريخ الإحالة
�إليه  ،ف�إذا اختلف املجل�سان ب�ش�أن امل�شروع اجتمعا فـي جل�سة م�شرتكة برئا�سة
رئي�س جمل�س الدولة وبدعوة منه ملناق�شة �أوجه االختالف بني املجل�سني ثم
الت�صويت على امل�شروع فـي ذات اجلل�سة  ،وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة
للأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي جميع الأحوال على رئي�س جمل�س الدولة رفع
امل�شروع �إىل جاللة ال�سلطان م�شفوعا بر�أي املجل�سني .
مــادة ( )58مكــررا ()38
حتال م�شروعات القوانني التي لها �صفة اال�ستعجال من جمل�س الوزراء �إىل
جمل�س ال�شورى الذي يجب عليه البت فـي امل�شروع ب�إقراره �أو تعديله خالل
�شهر على الأكرث من تاريخ الإحالة �إليه ثم �إحالته �إىل جمل�س الدولة الذي
يجب عليه البت فيه ب�إقراره �أو تعديله خالل خم�سة ع�شر يوما على الأكرث
من تاريخ الإحالة �إليه  ،وعلى رئي�س جمل�س الدولة رفعه �إىل جاللة ال�سلطان
م�شفوعا بر�أي املجل�سني .
مــادة ( )58مكــررا ()39
جلاللة ال�سلطان �إ�صدار مرا�سيم �سلطانية لها قوة القانون فيما بني �أدوار انعقاد
جملـ�س عمــان وخـالل فرتة حـل جملـ�س ال�شـورى وتوقـف جل�سات جمل�س
الدولة .
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مــادة ( )58مكــررا ()40
حتال م�شروعات خطط التنمية وامليزانية ال�سنوية للدولة من جمل�س الوزراء
�إىل جمل�س ال�شورى ملناق�شتها و�إبداء تو�صياته ب�ش�أنها خالل �شهر على الأكرث
من تاريخ الإحالة �إليه ثم �إحالتها �إىل جمل�س الدولة ملناق�شتها و�إبداء تو�صياته
ب�ش�أنها خالل خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ الإحالة �إليه  ،وعلى
رئي�س جمل�س الدولة �إعادتها �إىل جمل�س الوزراء م�شفوعة بتو�صيات املجل�سني ،
وعلى جمل�س الوزراء �إخطار املجل�سني مبا مل يتم الأخذ به من تو�صياتهما فـي
هذا ال�ش�أن مع ذكر الأ�سباب .
مــادة ( )58مكــررا ()41
حتال م�شروعات االتفاقيات االقت�صادية واالجتماعية التي تعتزم احلكومة �إبرامها
�أو االن�ضمام �إليها �إىل جمل�س ال�شورى  ،لإبداء مرئياته وعر�ض ما يتو�صل �إليه
ب�ش�أنها على جمل�س الوزراء التخاذ ما يراه منا�سبا .
مــادة ( )58مكــررا ()42
على جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة �إر�سال ن�سخة من تقريره ال�سنوي �إىل
كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س الدولة .
مــادة ( )58مكــررا ()43
يجـوز بنـاء على طلب موقـع من خم�سـة ع�شــر ع�ضـوا على الأقـل من �أع�ضـاء
جمل�س ال�شورى ا�ستجواب �أي من وزراء اخلدمات فـي الأمور املتعلقة بتجاوز
�صالحياتهـم باملخالفـة للقانـون  ،ومناق�شـة ذلك من قبل املجلـ�س ورفـع نتيجـة
ما يتو�صل �إليه فـي هذا ال�ش�أن �إىل جاللة ال�سلطان .
مــادة ( )58مكــررا ()44
على وزراء اخلدمات موافاة جمل�س ال�شورى بتقرير �سنوي عن مراحل تنفيذ
امل�شاريع اخلا�صة بوزاراتهم  ،وللمجل�س دعوة �أي منهم لتقدمي بيان عن بع�ض
الأمور الداخلة فـي اخت�صا�صات وزارته ومناق�شته فيها .
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