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يت�����ألف مجل�����س الن�����واب م�����ن �
عام���اً أعض���اء منتخب���ين انتخاب���ا 

س����رياً ومباش����راً تش����رف علي����ه 
مفوضية علي�ا مس�تقلة تنش�أ لھ�ذا 

 .الغرض 
نتخ��اب المب��ادئ يكف��ل ق��انون ا%�

 : التالية

 .نتخابا%س-مة . ١
ح����ق المرش����حين ف����ي مراقب����ة . ٢

 .نتخابيةا%ا3عمال 
 .عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ٣
 

يت�����ألف مجل�����س الن�����واب م�����ن �
عام���اً أعض���اء منتخب���ين انتخاب���ا 

س����رياً ومباش����راً تش����رف علي����ه 
مفوضية علي�ا مس�تقلة تنش�أ لھ�ذا 

 .الغرض 
نتخ��اب المب��ادئ يكف��ل ق��انون ا%�

 : التالية

 .نتخابا%س-مة . ١
ح����ق المرش����حين ف����ي مراقب����ة . ٢

 .نتخابيةا%ا3عمال 
 .عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ٣
 

يت�����ألف مجل�����س الن�����واب م�����ن �
عام���اً  اً نتخاب���اأعض���اء منتخب���ين 

لق����انون س����رياً ومباش����راً وفق����اً 
 : التالية المبادئيكفل نتخاب ا%

 .س-مة ا9نتخاب. ١
مراقب����ة  ف����يح����ق المرش����حين . ٢

 .نتخابيةا%ا3عمال 
 .عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ٣



مجل��س الن��واب أرب��ع س��نوات م��دة .١
شمس��ية تب��دأ م��ن ت��اريخ إع��-ن نت��ائج 

 .الرسميةالعام في الجريدة نتخاب ا%
 

 

 

خ����-ل نتخ����اب ا%يج����ب إج����راء . ٢
الشھور ا3ربعة التي تسبق انتھاء مدة 

 .المجلس

أرب��ع س��نوات مجل��س الن��واب م��دة . ١
شمس��ية تب��دأ م��ن ت��اريخ إع��-ن نت��ائج 

الع��ام ف��ي الجري��دة الرس��مية نتخ��اب ا%
وللملك أن يم�دد م�دة 9 تق�ل ع�ن س�نة 

 .واحدة و9 تزيد على سنتين
تاريخ  ١٤٧٦التعديل المنشور في العدد بموجب �

 .من الجريدة الرسمية  ١٩٦٠/ ٢/ ١٦

خ����-ل نتخ����اب ا%يج����ب إج����راء . ٢
الشھور ا3ربعة التي تسبق انتھاء مدة 

ق�د ت�م نتخ�اب ا%المجلس ف�إذا ل�م يك�ن 
عن���د انتھ���اء م���دة المجل���س أو ت���أخر 
بس���بب م���ن ا3س���باب يبق���ى المجل���س 

ي����تم انتخ����اب المجل����س قائم����اً حت����ى 
 .الجديد



ل�ه رئيس�اً مجلس النواب ينتخب . ١
ع�ادة إويجوز سنتين شمسيتين لمدة 

 .نتخابه لمدة مماثلةإ

مجل��س الن��واب ف��ي ب��دء ينتخ��ب . ١
لمدة س�نة رئيساً له كل دورة عادية 

 .نتخابهإشمسية ويجوز إعادة 



يش�����ترط ف�����ي عض�����و مجل�����س �
الن����واب زي����ادة عل����ى الش����روط 

من ھ�ذا ) ٧٥(المعينة في المادة 
( الدس����تور ان يك����ون ق����د أت����م 

شمس��ية م��ن ) خمس��ة وعش��رين 
 .عمره

يش�����ترط ف�����ي عض�����و مجل�����س �
الن����واب زي����ادة عل����ى الش����روط 

من ھ�ذا ) ٧٥(المعينة في المادة 
الدستور أن يكون ق�د أت�م ث-ث�ين 

 .عمرهسنة شمسية من 



لى المحكم�ة إيقدم ن أناخب لكل �
خمس���ة عش���ر المختص���ة خ���-ل 
نتيج���ة ع��-ن إيوم��اً م��ن ت���اريخ 

طعناً يب�ين ، دائرتهفي نتخاب ا%
القانوني����ة لع����دم س����باب ا3في����ه 

ص���حة نياب���ة المطع���ون في���ه و9 
إ9 بق���رار تعتب���ر النياب���ة باطل���ة 

 .يصدر عن المحكمة) قطعي(

لمجل��س الن��واب ح��ق الفص��ل �
ف����ي ص����حة نياب����ة أعض����ائه 
ولك���ل ناخ���ب أن يق���دم إل���ى 
س����كرتيرية المجل����س خ����-ل 

ت�اريخ يوماً م�ن خمسة عشر 
إع��-ن نتيج��ة ا%نتخ��اب ف��ي 
دائرت����ه طعن����اًً◌ يب����ين في����ه 
ا3س������باب القانوني������ة لع������دم 
ص���حة نياب���ة المطع���ون في���ه 
و9 تعتب���ر النياب���ة باطل���ة إ9 
بق��رار يص��در بأكثري��ة ثلث��ي 

 .المجلسأعضاء 



 يجوز حل مجلس النواب قب�ل �9
نتھاء و9يته الدس�تورية الممت�دة إ

عل�ى أن ، ربع س�نوات شمس�ية3
تج���رى ا%نتخاب���ات قب���ل أربع���ة 
أش��ھرمن انتھ��اء و9ي��ة المجل��س 

 .القائم

ف�ي )  ٦-١( شطب الفقرات من �
ستعاض��ة عنھ��ا ھ��ذه الم��ادة، وا%

بمادة واحدة تحضرحل المجل�س 
 .قبل انتھاء و9يته

 



 القسم ا*ول : الفصل الخامس

 مجلس ا*عيان



زي�ادة عي�ان ا3يشترط في عض�و مجل�س �
) ٧٥(عل��ى الش��روط المعين��ة ف��ي الم��ادة 

خمس�ة يكون قد أت�م  ن أمن ھذا الدستور 
ن أوم���ن عم���ره وث-ث���ين س���نة شمس���ية 

رؤس�اء : اTتي�ةالفئ�ات ح�دى  إيكون م�ن 
ال��وزراء وال��وزراء الح��اليون والس��ابقون 

س����ابقاً مناص����ب الس����فراء ش����غل أوم����ن 
وال���وزراء المفوض���ين ورؤس���اء مجل���س 
الن��واب ورؤس��اء وقض��اة محكم��ة التميي��ز 
ومح��اكم ا9س��تئناف النظامي��ة والش��رعية 

ل�واء مير أوالضباط المتقاعدون من رتبة 
فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخب�وا 

م���ن م���رتين وم���ن ماث���ل ق���ل أللنياب���ة 9 
ھ��ؤ9ء م��ن الشخص��يات الح��ائزين عل��ى 

وخ�دماتھم عم�الھم أبثقة الشعب واعتماده 
Wوالوطن مة ل. 

يش��ترط ف��ي عض��و مجل��س ا3عي��ان زي��ادة  �
م�ن ) ٧٥(على الشروط المعينة ف�ي الم�ادة 

ھذا الدستور أن يك�ون ق�د أت�م أربع�ين س�نة 
يك��ون م��ن إح��دى ن أوشمس��ية م��ن عم��ره 

رؤس�اء ال�وزراء وال�وزراء :الطبقات اTتية
الح��اليون والس��ابقون وم��ن أش��غل س��ابقاًً◌ 
مناص���ب الس���فراء وال���وزراء المفوض���ين 
ورؤس��اء مجل��س الن��واب ورؤس��اء وقض��اة 

النظامية ستئناف ا%محكمة التمييز ومحاكم 
والشرعية والض�باط المتقاع�دون م�ن رتب�ة 
أمي��ر ل���واء فص��اعداًً◌ والن���واب الس���ابقون 
الذين انتخبوا للنيابة 9 أقل من مرتين ومن 
ماثل ھؤ9ء من الشخصيات الحائزين على 
ثق��ة الش��عب واعتم��اده بأعم��الھم وخ��دماتھم 

 .والوطنلWمة 



 

 

 

 

رئ��يس مجل��س ا3عي��ان ينتخ��ب . ٢
انتخاب��ه ويج��وز إع��ادة لم��دة س��نتين 
 .لفترة مماثلة

 

م�����دة العض�����وية ف�����ي مجل�����س . ١
ا3عيان أربع سنوات ويتجدد تعيين 
ا3عضاء كل أربع س�نوات ويج�وز 

 .إعادة تعيين من انتھت مدته منھم 
 ١٠/ ١٦ت/اريخ  ١٢٤٣التعديل المنش/ور ف/ي الع/دد بموجب 

 .من الجريدة الرسمية  ١٩٥٥/

م����دة رئ����يس مجل����س ا3عي����ان . ٢
 .سنتان ويجوز إعادة تعيينه 





يعق��د مجل��س ا3م��ة دورت��ين �
عاديتين في غضون كل سنة 
م�����ن مدت�����ه تفص�����ل بينھم�����ا 

 .استراحة شھرين

م���ع مراع���اة م���ا ورد ف���ي ھ���ذا �
الدس��تور م��ن ن��ص يتعل��ق بح��ل 
مجلس ا3مة دورة عادية واح�دة 

 .في غضون كل سنة من مدته 



المل��ك مجل��س ا3م��ة إل��ى ا%جتم��اع ي��دعو .١
في دورته العادي�ة ف�ي الي�وم ا3ول م�ن ش�ھر 
تش��رين ا3ول م��ن ك��ل س��نة وإذا ك��ان الي��وم 
المذكور عطلة رس�مية فف�ي أول ي�وم يلي�ه 9 

 .رسميةيكون عطلة 

 

 .من نفس المادة) ٣ -٢(شطب الفقرتين �

 

الملك مجلس ا*م/ة إل/ى ا:جتم/اع ف/ي دورت/ه العادي/ة يدعو  .١
في اليوم ا*ول من شھر تش/رين ا*ول م/ن ك/ل س/نة وإذا ك/ان 
اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يلي/ه A يك/ون عطل/ة 
رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء ب/إرادة ملكي/ة تنش/ر 
ف//ي الجري//دة الرس//مية إجتم//اع مجل//س ا*م//ة لت//اريخ يع//ين ف//ي 

 .ا:رادة الملكية ، على ان A تتجاوز مدة اAرجاء شھرين 

 ٤/ ١٧ت///اريخ  ١١٧٩التع///ديل المنش///ور ف///ي الع///دد بموج///ب 
 .من الجريدة الرسمية  ١٩٥٤/

اذا ل//م ي//دع مجل//س ا*م//ة إل//ى ا:جتم//اع بمقتض//ى الفق//رة . ٢
السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان ق/د دع/ي بموجبھ/ا 

. 

تبدأ الدورة العادية لمجل/س ا*م/ة ف/ي الت/اريخ ال/ذي ي/دعى . ٣
في///ه ال///ى ا:جتم///اع وف///ق الفق///رتين الس///ابقتين ، وتمت///د ھ///ذه 
الدورة العادية أربعة أشھر ، إA إذا ح/ل المل/ك مجل/س الن/واب 
قبل إنقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يم/دد ال/دورة العادي/ة 
مدة أخرى A تزيد على ث
ثة أشھر Aنجاز ما ق/د يك/ون ھنال/ك 
م//ن أعم//ال ، وعن//د انتھ//اء ا*ش//ھر ا*ربع//ة أو أي تمدي//د لھ//ا 

 .يفض الملك الدورة المذكورة 

ت//اريخ  ١٢٤٣بموج//ب التع//ديل المنش//ور ف//ي الع//دد م
حظ//ات 
 .  من الجريدة الرسمية ١٩٥٥/ ١٠/ ١٦



للمل��ك أن ي��دعو عن��د الض��رورة مجل��س ا3م��ة . ١ ٣-١(إلغاء الفقرات من )
إل��ى ا%جتم��اع ف��ي دورات إس��تثنائية ولم��دة غي��ر 
محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين 
ف��ي ا9رادة الملكي��ة عن��د ص��دور ال��دعوة وتف��ض 

 .الدورة ا%ستثنائية بإرادة 
يدعو الملك مجلس ا3م�ة ل]جتم�اع ف�ي دورة . ٢

طلبت ذل�ك ا3غلبي�ة المطلق�ة أيضاً متى إستثنائية 
لمجل��س الن��واب بعريض��ة موقع��ة منھ��ا تب��ين فيھ��ا 

 .ا3مور التي يراد البحث فيھا 
9 يجوز لمجلس ا3مة أن يبحث في أية دورة . ٣

إس����تثنائية إ9 ف����ي ا3م����ور المعين����ة ف����ي ا%رادة 
 .الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاھا 

�  

 



9 تعتب��������ر جلس��������ات أي م��������ن .١
 إذا إ9المجلس���������������ين قانوني���������������ة 

 )    ١+النصف(حضرھا

9 تعتب��������ر جلس��������ة أي م��������ن . ١
المجلس��ين قانوني��ة إ9 إذا حض��رھا 
ثلث�����ا أعض�����اء المجل�����س وتس�����تمر 
الجلس���ة قانوني���ة م���ا دام���ت أغلبي���ة 

المطلق��ة حاض��رة لمجل��س اأعض��اء 
 ..فيھا 

 ١٧ت�اريخ ١١٧٩بموجب التعديل المنشور في الع�دد  
 من الجريدة الرسمية ١٩٥٤/ ٤/

 

 



حص������انة أعض������اء مجلس������ي الن������واب �
و9ي���ة طيل���ة فت���رة  ةوا3عي���ان مض���مون

 .المجلسين

9 يوق��ف أح��د أعض��اء مجلس��ي ا3عي��ان �
والن��واب و9 يح��اكم خ��-ل م��دة اجتم��اع 
المجل��س م��الم يص��در م��ن المجل��س ال��ذي 
ھو منتسب الي�ه ق�رار با3كثري�ة المطلق�ة 
بوج��ود س��بب ك��اف لتوقيف��ه أو لمحاكمت��ه 
أو م��ا ل��م يق��بض علي��ه ف��ي حال��ة التل��بس 
بجريم��ة جنائي��ة وف��ي حال��ة الق��بض علي��ه 
بھذه الصورة يجب إع�-م المجل�س ب�ذلك 

 .فوراً◌ً 
إذا أوق��ف عض��و لس��بب م��ا خ��-ل الم��دة  �

التي 9 يكون مجلس ا3مة مجتمعاًً◌ فيھا 
فعل��ى رئ��يس ال��وزراء أن يبل��غ المجل��س 
المنتسب إلي�ه ذل�ك العض�و عن�د إجتماع�ه 
ا%ج��راءات المتخ��ذة مش��فوعة با%يض��اح 

 . ال-زم 

 



إذا ش��غر مح��ل أح��د أعض��اء مجل��س �
الن���واب ف���ي أي���ة دائ���رة إنتخابي���ة 3ي 

نتخ�اب إيتم إج�راء سبب من ا3سباب 
خ��-ل م��دة فرع��ي لم��لء ذل��ك المح��ل 

إن ، 9تزي��د ع��ن ش��ھرين م��ن تاريخ��ه
نتخابية وبطريق�ة إكان نائباً عن دائرة 

س���تبدال إن ك���ان نائب���اً ع���ن قائم���ة ا%
عضوية العضو الجدي�د وتدوم ، نسبية

 .إلى نھاية مدة سلفه 

إذا ش///غر مح///ل أح///د أعض///اء مجلس///ي ا*عي///ان �
والن//واب بالوف//اة أو ا:س//تقالة أو غي//ر ذل//ك م//ن 
ا*س///باب ف///يمQ محل///ه بطري///ق التعي///ين إذا ك///ان 
عيناًً◌ أو اAنتخاب الفرعي إذا كان نائباًً◌، وذلك 
ف///ي م///دى ش///ھرين م///ن ت///اريخ إش///عار المجل///س 
الحكوم//ة بش//غور المح//ل وت//دوم عض//وية العض//و 

أم//ا إذا ش/غر مح//ل .الجدي/د إل//ى نھاي/ة م//دة س/لفه 
أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابية 
*ي س///بب م///ن ا*س///باب وكان///ت ھنال///ك ظ///روف 
ق///اھرة ي///رى معھ///ا مجل///س ال///وزراء أن إج///راء 
انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أم/ر متع/ذر يق/وم 
مجلس الن/واب بأكثري/ة أعض/ائه المطلق/ة وخ/
ل 
ش//ھر م//ن ت//اريخ إش//عاره ب//ذلك بانتخ//اب عض//و 
لم///لء ذل///ك المح///ل م///ن ب///ين أبن///اء تل///ك ال///دائرة 
اAنتخابي//ة مم//ن تنطب//ق علي//ه أحك//ام الدس//تور و 

 .ذلك بالطريقة التي يراھا المجلس مناسبة 

 ٢٤١٤التع/ديل المنش/ور ف/ي الع/دد رق/م بموج/ب �
 .من الجريدة الرسمية  ١٩٧٣/ ٤/ ٨تاريخ 

 



يلت��زم مجل��س ا3عي��ان بمناقش��ة �
ليه م�ن مجل�س إالقوانين المحالة 

الن���واب والب���ت بھ���ا خ���-ل م���دة 
 .أقصاھا ث-ثة أشھر

 مادة جديدة�



ستعاض���ة عنھ���ا إلغ���اء الم���ادة بأكملھ���ا وا%�
 :بالمادة التالية

ي��دعو المل��ك مجل��س الن��واب ل]نعق��اد �
ف����ي جلس����ة اس����تثنائية طارئ����ة ف����ي 

 :الحا9ت التالية
 . العامة الكوارث -أ

 .الحرب والطوارىء حالة -ب
نفقات مستعجلة 9 تتحمل لى إالحاجة -ج
 . جيل أالت

يكون مجل/س ا*م/ة غي/ر منعق/د أو م/نح
ًً◌ عندما . ١
يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع ق/وانين 
مؤقت////ة ف////ي ا*م////ور الت////ي تس////توجب إتخ////اذ ت////دابير 
ضرورية A تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفق/ات 
مس//تعجلة غي//ر قابل//ة للتأجي//ل ويك//ون لھ//ذه الق//وانين 
المؤقتة الت/ي يج/ب أن A تخ/الف احك/ام ھ/ذا الدس/تور 
ق//وة الق//انون عل//ى أن تع//رض عل//ى المجل//س ف//ي أول 
إجتم///اع يعق///ده وللمجل///س أن يق///ر ھ///ذه الق///وانين أو 
يعدلھا ، أما إذا رفض/ھا فيج/ب عل/ى مجل/س ال/وزراء 
بموافق//ة المل//ك أن يعل//ن بط
نھ//ا ف//وراًً◌ وم//ن ت//اريخ 
ذلك ا*ع
ن يزول مفعولھا عل/ى أن A ي/ؤثر ذل/ك ف/ي 

 .المكتسبةالعقود والحقوق 
 

تاريخ  ١٣٨٠التعديل المنشور في العدد بموجب �
 .من الجريدة الرسمية  ١٩٥٨/ ٥/ ٤

 

يس//رى مفع//ول الق//وانين المؤقت//ة بالص//ورة الت//ي . ٢
يس//ري فيھ//ا مفع//ول الق//وانين بمقتض//ى حك//م الفق//رة 

 .من ھذا الدستور) ٩٣(الثانية من المادة 
 





ھ���و ال���ذي يعل���ن الح���رب ويعق���د المل���ك  .١
و9 تفاق����ات وا%الص����لح ويب����رم المعاھ����دات 

يك����ون أي منھ����ا ناف����ذاً إ9 إذا واف����ق عليھ����ا 
 .مجلس ا3مة

المتعلق���ة بحق���وق تفاق���ات المعاھ���دات وا%. ٢
عليھا تكون ملزمة وذات والمصادق ا%نسان 

أما ، الوطنيأولوية في التطبيق على القانون 
والمعاھدات ا3خ�رى الت�ي يترت�ب تفاقيات ا%

عليھا تحميل خزانة الدول�ة ش�يئاً م�ن النفق�ات 
و أالعام����ة ردني����ين ا3بحق����وق أو إض����راراً 

واف�ق عليھ�ا ذا إ إ9تك�ون ناف�ذة ف- الخاصة  
ن أيج���وز ف���ي أي ح���ال و9 ، م���ةا3مجل���س 

و أأي معاھ���دة تك���ون الش���روط الس���رية ف���ي 
 .العلنيةللشروط مناقضة ، تفاق ماإ

المل��ك ھ��و ال��ذي يعل��ن الح��رب ويعق��د . ١
 .الصلح ويبرم المعاھدات وا%تفاقات 

م��ن  ١٩٥٨/ ٥/ ٤ت�اريخ ١٣٨٠التع�ديل المنش�ور ف��ي الع�دد بموج�ب �
 الجريدة الرسمية

 ٣التعديل
م��ن  ١٩٥٨/ ٩/ ١ت�اريخ  ١٣٩٦التع�ديل المنش�ور ف��ي الع�ددبموج�ب �

 .الجريدة الرسمية 

المعاھ���دات وا%تفاق���ات الت���ي يترت���ب . ٢
عليھ��ا تحمي��ل خزان��ة الدول��ة ش��يئاًً◌ م��ن 
النفق��ات أو مس��اس ف��ي حق��وق ا3ردني��ين 
العام��ة أو الخاص��ة 9 تك��ون ناف��ذة إ9 أذا 
وافق عليھا مجلس ا3مة ، و9 يجوز ف�ي 
أي ح��ال أن تك��ون الش��روط الس��رية ف��ي 
معاھ���دة أو إتف���اق م���ا مناقض���ة للش���روط 

 . العلنية 

 



 

 

المل��ك ي��دعو مجل��س ا3م��ة إل��ى . ٢
ويفض���ه وف���ق ا%جتم���اع ويفتتح���ه 

 .أحكام الدستور
 

 

 

  الثالثة من المادةالفقرة إلغاء �
)٣٤( 

الملك ھو ال�ذي يص�در ا3وام�ر . ١
باجراء ا%نتخاب�ات لمجل�س الن�واب 

 .وفق أحكام القانون 
المل��ك ي��دعو مجل��س ا3م��ة إل��ى . ٢

ا%جتماع ويفتتح�ه ويؤجل�ه ويفض�ه 
 .وفق أحكام الدستور

 .للملك أن يحل مجلس النواب . ٣
للمل��ك أن يح��ل مجل��س ا3عي��ان . ٤

 أو يعفى أحد أعضائه من العضوية 

 ١٩٧٤/ ١١/ ١٠ت��اريخ  ٢٥٢٣التع�ديل المنش��ور ف�ي الع�دد بموج�ب �
 .من الجريدة الرسمية 

 



تقترح�ه ال�ذي  رّشحالمُ يكلف الملُك �
الكتل�����ة النيابي�����ة ا3كب�����ر بتش�����كيل 

ال��وزاري والتق��دم ببيانھ��ا الحكوم��ة 
يوم�اً  ٤٥ا3مة خ�-ل م�دة لمجلس 

أخف�ق ف�ي من تاريخ التكليف، ف�إن 
الكتل��ة رّش��ح مُ ذل��ك، يكل��ف المل��ُك 

الثانية ويمنحه نف�س المھل�ة النيابية 
أخف���ق ھ���و اTخ���ر، الزمني���ة، ف���إن 

يتولى الملك تعيين رئيس ال�وزراء 
 .الحكومةوتكليفه تشكيل 

الملك يعين رئ�يس ال�وزراء ويقيل�ه �
ويقب���ل إس���تقالته ويع���ين ال���وزراء 
ويقيلھم ويقب�ل إس�تقالتھم بن�اء عل�ى 

 .الوزراءتنسيب رئيس 



الحكومة الت�ي تحص�ل عل�ى ثق�ة �
مجل��س الن��واب، 9 يج��ب إقالتھ��ا 
قب��ل م��رور س��نتين عل��ى ا3ق��ل 
على تاريخ حصولھا على الثقة، 
إ9 إذا ق������رر مجل������س الن������واب 

 .حجب الثقة عنھا

 .مادة جديدة�



مجل����س عض����اء أالمل����ك يع����ين �
 .إستقالتھمويقبل عيان ا3

أعضاء مجلس ا3عيان ينتخبون �
 .رئيساً للمجلسبينھم من 

مجل����س عض����اء أالمل����ك يع����ين �
ويعين م�ن بي�نھم رئ�يس عيان ا3

 .إستقالتھممجلس ا3عيان ويقبل 





إ9 م��ن 9 يل��ي منص��ب ال��وزارة �
مض�����ى عل�����ى حص�����وله عل�����ى 
الجنس��ية ا3ردني��ة عش��ر س��نوات 

 .على ا3قل

9 يل�����ي منص�����ب ال�����وزارة إ9 �
 أردني 

 



مجلس الوزراء مس�ؤولية يتولى . ١
جميع ش�ؤون الدول�ة الداخلي�ة دارة إ

 .والخارجية
 

 

يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة . ١
جميع ش�ؤون الدول�ة الداخلي�ة والخارجي�ة 
باستثناء ما ق�د عھ�د أو يعھ�د ب�ه م�ن تل�ك 
الش����ؤون بموج����ب ھ����ذا الدس����تور او اي 
تش���ريع آخ���ر إل���ى أي ش���خص أو ھيئ���ة 

 .أخرى 
 ٥التعديل�
 ٥/ ٤ت���اريخ  ١٣٨٠التع���ديل المنش���ور ف���ي الع���دد بموج���ب �

 من الجريدة الرسمية ١٩٥٨/

 ٦التعديل�
 ٩/ ١ت���اريخ  ١٣٩٦التع���ديل المنش���ور ف���ي الع���دد بموج���ب �

 من الجريدة الرسمية١٩٥٨/

ص�����-حيات رئ�����يس ال�����وزراء تع�����ين .٢
وال����وزراء ومجل����س ال����وزراء بأنظم����ة 
يض��عھا مجل��س ال��وزراء ويص��دق عليھ��ا 

 .الملك 
 



ل����ى المجل����س إتتق����دم ال����وزارة �
ببيانھا الوزاري خ-ل شھر م�ن 

و9 ، بع����د تق����ديرأتأليفھ����ا عل����ى 
يصبح بمقدورھا مزاولة مھامھ�ا 
الدس���تورية إ9 بحص���ولھا عل���ى 
ثقة ا3غلبية المطلقة من أعضاء 

 .المجلس

تط��رح الثق��ة ب��الوزارة أو بأح��د . ١
 .الوزراء أمام مجلس النواب 

م�ن ١٩٥٤/ ٤/ ١٧ت�اريخ  ١١٧٩التعديل المنشور في الع�دد بموجب �
 الرسميةالجريدة 

إذا ق���رر المجل���س ع���دم الثق���ة . ٢ 
ب���الوزارة با%كثري���ة المطلق���ة م���ن 
مجموع عدد أعض�ائه وج�ب عليھ�ا 

 .أن تستقيل 
وإذا ك�����ان ق�����رار ع�����دم الثق�����ة . ٣

خاصاًً◌ بأحد ال�وزراء وج�ب علي�ه 
 .إعتزال منصبه

 



القضاء يحاكم الوزراء أمام �
 .المدني 

يحاكم الوزراء أمام مجلس ع�ال �
على م�ا ينس�ب ال�يھم م�ن ج�رائم 

 . وظائفھمناتجة عن تأدية 



 -٥٩ -٥٨ -٥٧( إلغ����اء الم����واد� .إنشاء محكمة دستورية�
 .الخاصة بالمجلس العالي ) ٦٠



ال����وزير ال����ذي يتھم����ه مجل����س �
النواب يوقف عن العمل إل�ى أن 
تفص������ل المحكم������ة المختص������ة 

و9 تمن���ع اس���تقالته م���ن ، بش���أنه
ال���������دعوى علي���������ه أو قام���������ة إ

 .في محاكمتهستمرار ا%
 

ال����وزير ال����ذي يتھم����ه مجل����س �
أن ل�ى إالنواب يوقف عن العمل 

يفص�����ل المجل�����س الع�����الي ف�����ي 
قض���يته و9 تمن���ع اس���تقالته م���ن 

ال���������دعوى علي���������ه أو قام���������ة إ
 .في محاكمتهستمرار ا%


