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 ةـــــين ملك المملكة االردنية الهاشميــنحن عبدهللا الثاني ابن الحس

 ـــورــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــ(  مـ 13بمقتضـــــى المــــــادة ) 

 وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان  والنـــــــــــــــواب

  ــــيـــنصــادق علـــى تعديل الدستــور األردنـــي بشكلــــــه التالـــ
  -: ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره

 

 2222تعديل الدستور األردني لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يعدل عنوان الفصلل الثلاني ملن الدسلتور بة لااة عبلارة )واألردنيلا ( بعلد  -3المادة

 .كلمة )األردنيين( الواردة ايه

 

 -من الدستور على النحو التالي: (6تعدل المادة ) -2المادة

 -( منها واالستعا ة عنه بالنص التالي:5أوال: بةلغاء نص الفقرة )

يحمللي القللانون  قللوق األشللااع قو  اععاقللة ويعلل ز مشللاركته   -5

وانلللدما ه  الللي منلللا ي الحيلللاة الماتلفلللةم كملللا يحملللي األموملللة 

 .لوالطفولة والشياوخة ويرعى النشء ويمنع اعساءة واالستغال

 -( إليها بالنصين التاليين:7( و)6ثانيا: بة ااة الفقرتين )

تكفللل الدولللة تمكللين المللرأة ودعمهللا للقيللاف بللدور ااعللل اللي بنللاء  -6

المجتمع بما يضلمن تكلااا الفلرع عللى أسلاد العلدل واعنصلا  

 .و مايتها من  ميع أشكال العنف والتميي 

سليادة القلانون وتكفلل تكفل الدولة تع ي  قي  المواطنة والتسامح و- 7

 للمن  للدود امكانياتهللا تمكللين الشللباب اللي المسللا مة اللي الحيللاة 

السياسللية واالقتصللادية واال تماعيللة والثقاايللة وتنميللة قللدراته  

 .ودع  ابداعاته  وابتكاراته 

 

 -: ( من الدستور على النحو التالي02( من المادة )2تعدل الفقرة ) -1المادة

مللللدير الللللدرد( الللللواردة اللللي البنللللد )و( منهللللا بةلغللللاء عبللللارة ) و -أوال:

 واالستعا ة عنها بعبارة ) ومدير األمن العاف وقبول استقاالته (.
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 -بة ااة البنود من )ز( الى )ط( اليها بالنصوع التالية: -ثانيا:

تعيين قا ي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشلرعي وقبلول  -ز

 . استقالتيهما وإنهاء خدماتهما

 .المفتي العاف وقبول استقالته وإنهاء خدماتهتعيين  -ح

تعيللين رئلليس الللديوان الملكللي الهاشللمي ووزيللر الللبالط الملكللي  -ط

الهاشللللمي ومستشللللار  الملللللك وقبللللول اسللللتقاالته  وإنهللللاء 

 .خدماته 

( من الدستور بة لااة عبلارة )أثنلاء وزارتله( بعلد عبلـارة   00تعدل المادة ) -0المادة

طلعهللا وبةلغللاء كلمللة )الحكومللة( الللواردة ايهللا ) للللوزير( الللواردة اللي م

 واالستعا ة عنها بكلمة )الدولة(.

 -( من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:52يلغى نص المادة ) -5المادة

 - 52المادة

لرئيس الوزراء أو الوزير أو ملن ينلوب عنهملا  لك الكلالف الي مجلسلي    

األعضللاء اللي مااطبللة األعيللان والنللوابم ولهلل   للك التقللدف علللى سللائر 

 .المجلسين

 -( من الدستور على النحو التالي:51تعدل المادة ) -6المادة

( منهللا 3أوال: بةلغللاء عبللارة )عشللرة أعضللاء مللن( الللواردة اللي الفقللرة )

 واالستعا ة عنها بعبارة )ربع عدد أعضاء(.

 -( إليها بالنص التالي:6ثانيا: بة ااة الفقرة )

تتقدف ببيانها اللوزار  إللى أ  مجللس  يتو ب على أ  وزارة أن -6

نواب انتاب اي عهد ا وأن تطللب الثقلة عللى قللك البيلان خلالل 

 .شهر وا د من تاريخ ا تماع  ذا المجلس

( 6(( الللواردة اللي الفقللرة )5(( بعللد عبللارة )و)6ثالثللا: بة للااة عبللارة )و)

 .منها

 (.7( منها لتصبح )6رابعا: بةعادة ترقي  الفقرة )

 ( مللللن الدسللللتور بة للللااة عبللللارة 50( مللللن المللللادة )2عللللدل الفقللللرة )ت -7المللللادة

 .)وال يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها( إلى آخر ا
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 -( من الدستور على النحو التالي:62تعدل المادة ) -8المادة

 -: ( منها واالستعا ة عنه بالنص التالي3بةلغاء نص الفقرة ) -أوال:

مباشللر اللي دسللتورية القللوانين واألن مللة يقتصللر  للك الطعللن ال -3

 -النااذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:

مجللللس األعيلللان أو مجللللس النلللواب عللللى أن يصلللدر القلللرار  -أ

 .  بموااقة ما ال يقل عن ربع عدد اعضاء المجلس المعني

 .مجلس الوزراء -ب

إ التله إللى  بةلغاء عبارة )التي يحدد ا القانون لغايا  البت اي أملر -ثانيا:

( منهللا واالستعا للة 2المحكمللة الدسللتورية( الللواردة اللي الفقللرة )

 عنها بعبارة )الدستورية واك أ كاف القانون(.

( ملللن الدسلللتور 63( ملللن الملللادة )3يلغلللى نلللص البنلللد )ق( ملللن الفقلللرة ) -9الملللادة

  -ويستعاض عنه بالنص التالي:

حكملة اعداريلة أن يكون ممن خدموا قضلاة الي محكملة التمييل  أو الم -ق

العليللا أو ملللن أسلللاتذة القللانون الللي الجامعلللا  الللذين يحمللللون رتبلللة 

األستاقية أو من المحامين الذين أمضوا مدة ال تقل عن عشرين سنة 

اي المحاماة وملن الماتصلين اللذين تنطبلك علليه  شلروط العضلوية 

 .اي مجلس األعيان

 -تالي:( من الدستور على النحو ال60تعدل المادة ) -32المادة

أوال: بةلغللاء كلمللة )الطبقللا ( الللواردة اللي مطلعهللا واالستعا للة عنهللا 

 بكلمة )الفئا (.

ثانيللا: بةلغللاء عبللارة )الحللاليون والسللابقون ومللن أشللغل سللابقا مناصللب 

السفراء واللوزراء المفو لين وراسلاء مجللس النلواب وراسلاء 

وقضللاة محكمللة التمييلل  ومحللاك  االسللتئنا  الن اميللة والشللرعية 

ضباط المتقاعلدون ملن رتبلة أميلر( اللواردة ايهلا واالستعا لة وال

عنها بعبارة )السابقون واللذين أشلغلوا مناصلب قياديلةم وراسلاء 

مجلس النواب وراساء وقضاة محكمة التميي  والمحكمة اعدارية 

العليلللا والمحكملللة العليلللا الشلللرعية ورئللليس وأعضلللاء المحكملللة 

 (.الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة
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( مللن الدسللتور ويسللتعاض عنلله 67( مللن المللادة )2يلغللى نللص الفقللرة ) -33المللادة

 -بالنص التالي:

 -تنشأ بقانون  يئة مستقلة يناط بها: -2

إدارة االنتاابا  النيابية والبلدية وأ  انتاابا  عامة واقا أل كلاف  - أ

القللانون ولمجلللس الللوزراء تكليللف الهيئللة المسللتقلة بللةدارة أ  

أخلللرى أو اعشلللرا  عليهلللا بنلللاء عللللى طللللب الجهلللة  انتاابلللا 

 .الماولة قانونا بة راء تلك االنتاابا 

الن للر اللي طلبللا  تأسلليس األ لل اب السياسللية ومتابعللة شللاونها  -ب

 .واقا أل كاف القانون

 -( من الدستور على النحو التالي:69تعدل المادة ) -32المادة

( منهللا 3اللي الفقللرة ) أوال: بةلغللاء عبللارة )سللنتين شمسلليتين( الللواردة

 واالستعا ة عنها بعبارة )سنة شمسية وا دة(.

 -( إليها بالنصين التاليين:0( و)1ثانيا: بة ااة الفقرتين )

 :-يفقد رئيس مجلس النواب منصبه اي أ  من الحاال  التالية -1

االسللتقالة وتعتللـبر نااــللـذة مـللـن تللاريخ إيللداعها لللدى األمانللة  -أ

 .العامـة للمجلـس
 .الوااة -ب
 .بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس -ق

إقا شغر منصب رئيس مجلس النواب أل  ملن األسلباب اللواردة  -0

( من  ذه الملادة أو أل  سلبب آخلر يتلولى نائلب 1اي الفقرة )

الرئيس رئاسة المجلس إللى  لين انتالاب رئليس  ديلد خلالل 

مللدة  اسللبوعين مللن تللاريخ شللغور المنصللب وإقا كللان مجلللس 

نلواب ييلر منعقللد يلدعى المجللس لالنعقللاد بلدورة اسللتثنائية ال

م لللله السلللتكمال الملللدة المتبقيلللة لرئاسلللة  ينتالللب ايهلللا رئيسلللا

 .المجلس

( ملن الدسلتور بةلغلاء عبلارة )ثالثلين سلنة شمسلية ملن 72تعدل الملادة ) -31المادة

عمره( الواردة اي آخر لا واالستعا لة عنهلا بعبلارة )خمسملا وعشلرين 

عمللره وأن تتللواار ايلله شللروط الترشللح المنصللوع  سللنة شمسللية مللن

 عليها اي قانون االنتااب(.
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( مللن الدسللتور ويسللتعاض عنلله 73( مللن المللادة )3يلغللى نللص الفقللرة ) -30المللادة

 -بالنص التالي:

تاتص محكمة التميي  بحك الفصل اي صلحة نيابلة أعضلاء مجللس  -3

مسلة عشلر النواب واقا أل كاف القانون على أن يقدف الطعن خالل خ

يوما من تاريخ نشر نتائج االنتاابلا  الي الجريلدة الرسلمية وعللى 

المحكمة الفصل اي الطعن خالل مدة ال ت يلد عللى ثالثلين يوملا ملن 

 .تاريخ تسجيل الطعن لديها

( من الدستور بةلغلاء عبلارة )وعللى اللرئيس أن يعلرض 72تعدل المادة ) -35المادة

أو راضللللها( الللللواردة ايهللللا  االسللللتقالة علللللى المجلللللس ليقللللرر قبولهللللا

 واالستعا ة عنها بعبارة )وتعتبر االستقالة نااذة من تاريخ تقديمها(.

 ( مللللن الدسللللتور بة للللااة عبللللارة 70( مللللن المللللادة )2تعللللدل الفقللللرة ) -36المللللادة

)قبللل األشللهر األربعللة األخيللرة التللي تسللبك انتهللاء مللدة المجلللس( بعللد 

 .عبارة )اي عهد ا( الواردة ايها

 -( من الدستور على النحو التالي:75تعدل المادة ) -37المادة

( منهلا 3أوال: بةلغاء عبارة )بالسجن( الواردة الي البنلد )د( ملن الفقلرة )

 واالستعا ة عنها بعبارة )بالحبس(.

( منهللا واالستعا للة عنلله 3ثانيللا: بةلغللاء نللص البنللد ) للـ( مللن الفقللرة )

 -بالنص التالي:

 .أل ليةمن ل  يكن كامل ا - ــ

 -( منها واالستعا ة عنه بالنص التالي:2ثالثا: بةلغاء نص الفقرة )

يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي األعيان والنواب أثنلاء  -2 

مللدة عضللويته أن يتعاقللد مللع الحكومللة أو الماسسللا  الرسللمية 

العامة أو الماسسا  العامة أو الشركا  التي تملكهلا أو تسليطر 

أ  ماسسلة رسلمية عاملة أو ماسسلة عاملة عليها الحكوملة أو 

سللواء كللان  للذا التعاقللد بطريقللة مباشللرة أو ييللر مباشللرةم وال 

يا ر ا أو يبيعها شليئما ملن أمواللهم أو يقايضلها عليله باسلتثناء 

م  ما كان من عقود استئجار االرا ي واالمالد وملن كلان مسلا ما

م اللي شللركة بنسللبة ال ت يللد علللى ) %(م ويح للر علللى 5او شلريكا

لعضللو التللدخل اللي العقللود التللي تبرمهللا الشللركة مللع الجهللا  ا

 . المشار اليها اي  ذه الفقرة
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رابعللا: بةلغللاء عبللارة )علللى أن يراللع القللرار إقا كللان صللادرا مللن مجلللس 

( 1األعيللان إلللى  اللللة الملللك عقللراره( الللواردة اللي آخللر الفقللرة )

 منها.

   -عنه بالنص التالي:( من الدستور ويستعاض 76يلغى نص المادة ) -38المادة

 -76المادة

   -ال يجوز الجمع بين عضوية كل من:-3

 .مجلس األعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة -أ
مجلس األعيان أو مجلس النلواب وبلين أ  وفيفلة عاملة يتقا لى  -ب

شللايلها أ  مبللال  مللن األمللوال العامللة بمللا ايهللا أمانللة عمــللـان 

 .والبلديـا  ومجالس المحاا ا 
 .مجلس األعيـان ومجلس النواب -ق
 
 

يتقا ى أعضاء مجلسي األعيان والنواب ماصصلا  العضلوية التلي  -2

يحللدد ا القللانونم وإقا  للرى تعللديل الماصصللا  ال ينفللذ التعللديل إال 

بدءام من مجلس األعيان أو مجلس النواب التلالي للمجللس اللذ  أقلر 

  .التعديل

 

( إليهلا بلالنص التلالي 1دسلتور بة لااة الفقلرة )( ملن ال80تعدل الملادة ) -39المادة

   -( :0( الواردة ايها لتصبح )1وإعادة ترقي  الفقرة )

تصـــدر قرارا  كل من المجلسلين بموااقلة ثلثلي أصلوا  األعضلاء  -1

إقا كلللان القلللرار متعلقلللا بلللالقوانين النافملللة لالنتالللاب واأل للل اب 

حاسلبة والن ا لة السياسية والقضلاء والهيئلة المسلتقلة وديلوان الم

ومكااحة الفساد والجنسية واأل وال الشاصيةم وتطبك أ كاف  لذه 

 .الفقرة اعتبارام من مجلس األمة التالي للمجلس الذ  يقر إ ااتها
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 -( من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:88يلغى نص المادة ) -22المادة

 - 88المادة 

النواب بالوااة أو االستقالة إقا شغر محل أ د أعضاء مجلسي األعيان و

أو يير قلك من األسباب باستثناء من صلدر بحقله قلرار قضلائي بةبطلال 

صحة نيابتلهم يمملم محلله إن كلان عينلا بطريلك التعيلين ملن المللكم وإقا 

كان نائبا يقوف المجلس بةشعار الهيئلة المسلتقلة خلالل ثالثلين يوملا ملن 

نون االنتااب خلالل سلتين شغور محل العضو ويمم محله واك أ كاف قا

يوما ملن تلاريخ اعشلعار بشلغور المحلل وتلدوف عضلوية العضلو الجديلد 

  .إلى نهاية مدة المجلس

 

( منهللا 3( مللن الدسللتور باعتبللار مللا ورد ايهللا الفقللرة )92تعللدل المللادة ) -23المللادة

 -( إليها بالنص التالي:2وإ ااة الفقرة )

ف اللداخلي لكلل منهملام تشلكيل لمجلسي األعيان والنوابم واقا للن لا -2

لجنللة مشللتركة لبحللا المللواد الماتلللف ايهللا لمشللروع أ  قللانون 

  .والتوااك على صيغة نهائية وراع توصياتها للمجلسين

 

( ملن الدسلتور ويسلتعاض عنله 332( ملن الملادة )3يلغلى نلص الفقلرة ) -22المادة

 -بالنص التالي:

موازنللا  الو للدا   يقللدف مشللروع قللانون الموازنللة العامللة متضللمنا -3

الحكومية إللى مجللس األملة قبلل ابتلداء السلنة الماليلة بشلهر وا لد 

على األقل للن ر ايه واك أ كاف الدستورم وتقدف الحكوملة البيانلا  

الماليللة الاتاميللة اللي نهايللة سللتة أشللهر مللن انتهللاء السللنة الماليللة 

ة السابقة على أن يسر   ك   لذه الملادة اعتبلارام ملن السلنة الماليل

  .التالية

 

( إليهلا بلالنص التلالي 2( من الدستور بة ااة الفقرة )339تعدل المادة ) -21المادة

 -( :1( الواردة ايها لتصبح )2وإعادة ترقي  الفقرة )

على مجلسي األعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسلبة خلالل  -2

 .األكثر الدورة التي يقدف ايهام أو الدورة العادية التي تليها على
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 الجريدة الرسمية

  -: ( من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي322يلغى نص المادة ) -20المادة
 

 -322المادة    
 -: ينشأ مجلس األمن القومي ويتألف من -3

 . رئيس الوزراء - أ
 . وزير الدااع  - ب
 . وزير الاار ية -ق
  .وزير الداخلية -د
 . قائد الجيش - ـ
 . مدير الماابرا  -و
 .مدير األمن العاف -ز
م أل كاف الفقرة )-ح ( 02( من الملادة )2عضوين يعينهما الملك واقا

   .من  ذا الدستور
 

ياتص المجلس بالشاون العليا المتعلقة باألمن واللدااع والسياسلة  -2

الاار يةم ويجتمع عند الضلرورة بلدعوة ملن المللك وبحضلوره أو 

 ضللور مللن يفو للهم وتكللون قللرارا  المجلللس وا بللة النفللاق  للال 

 .الملك عليهامصادقة 
 

  .تن   شاون المجلس بمو ب ن اف يصدر لهذه الغاية -1

 

 -: ( من الدستور على النحو التالي327تعدل المادة ) -25المادة  
( منهللا 2أوال: بةلغللاء عبللارة )الشللرطة والللدرد( الللواردة اللي الفقللرة )  

 واالستعا ة عنها بعبارة )األمن العاف(.

 

 . ها( من1ثانيا: بةلغاء الفقرة )
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 الجريدة الرسمية 

 ( من الدستور بةلغاء عبارة 328( من المادة )2تعدل الفقرة ) -26المادة

 . )وقلك خالل مدة أقصا ا ثالث سنوا ( الواردة اي آخر ا

 

 
 ٭٭٭٭٭٭٭
 ٭٭٭٭٭

 ٭٭
 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  الخارجية وشؤون المغتربين 

 أيمن حسين عبدهللا الصفدي 

 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة المحلية 

  توفيق محمود حسين كريشان

 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة

 
 وزير   

 التخطيط والتعاون الدولي 
 حمزة الشريدة  ناصر سلطان 

 وزير 
 المياه والري 

 محمد جميل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والبرلمانية  

 المهندس موسى حابس موسى المعايطة
 

 وزير
 النقل  

 المهندس وجيه طيب عبدهللا عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي
 

 وزير التربية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

 الدكتور احمد نوري محمد الزيادات 

 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة الجازي
 

 وزير   
 السياحة واآلثار  

 نايف حميدي محمد الفايز

 وزير 
 المالية

 د محمود حسين العسعسالدكتور محم

 وزير 
 الطاقة والثروة المعدنية 

 الدكتور صالح علي حامد الخرابشة

    

 وزير
 الزراعة  

   المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات
 

 وزير
  دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

 من رياض سعيد المفلح  أي

 

 وزير 
 األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

 الدكتور محمد احمد مسلم الخاليلة

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبدهللا هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 
 احمد قاسم ذيب الهناندة

 

 وزير 
 الشباب 

 "محمد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 لشؤون اإلعالم دولة 

 فيصل يوسف عوض الشبول

 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين
 يوسف محمود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد محمد الردايده

    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

 وزير 
 ثقافةال

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار 

 وزير  
 العمل 

 نايف زكريا نايف استيتية 

 وزير 
 االستثمار

 المهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو

 


