الفصل الرابع :السلطة التنفيذية  -القسم الثاني :الوزراء
المادة : 14
ً
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة
والمصلحة العامة
المادة : 14
ال يلي منصب الوزارة وما في حكمها إال أردني.
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالي بموجبالدستور المعدل لسنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :
ال يلي منصب الوزارة اال اردني .
المادة : 14
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية :
" اقسم باهلل العظيم ان اكون مخلصا ً للملك  ،وان احافظ على الدستور وان اخدم االمة
واقوم بالواجبات الموكولة ال ّي بامانة " .
المادة : 11
ال يجوز للوزير ان يشتري او يستاجر شيئا ً من امالك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد
العلني كما ال يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضوا ً في مجلس ادارة شركة ما  ،او ان
يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا ً من اية شركة .
المادة :14
 .2يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء
ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او
هيئة اخرى .
 .1تعين صالحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس
الوزراء ويصدق عليها الملك .
المادة :14
يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .
المادة : 14
 .2الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس
الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .
 .1يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صالحياته واختصاصه ويحيل االمور االخرى
على مجلس الوزراء التخاذ القرارات الالزمة بشانها .

المادة :14
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك
للتصديق عليها في االحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه
على وجوب ذلك  .وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
المادة :14
اوامر الملك الشفوية او الخطية ال تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .
المادة :45
 .2عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.
 .1في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير
االقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشکيل وزارة جديدة .
المادة : 44
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة
العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته .
المادة :44
لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي االعيان والنواب حق
التصويت في مجلسه وحق الكالم في كال المجلسين  ،اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء
احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب
عنهم حق التقدم على سائر االعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب
الوزارة ال يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .
المادة :44
 .2تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء
على طلب موقع من عدد ال يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب .
 .1يؤجل االقتراع على الثقة لمرة واحدة ال تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير
المختص او هيئة الوزارة وال يحل المجلس خالل هذه المدة .
 .3يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خالل شهر
واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .
 .4إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى لالنعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم
ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من تاريخ تأليفها.
 .5إذا كان مجلس النواب منحالً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة
على ذلك البيان خالل شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
 .6ألغراض الفقرات ( )3و( )4و( )5من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت
لصالحها األغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
المادة :41
 .2تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب .
 .1اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باالكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب
عليها ان تستقيل .
 .3واذا كان قرار عدم الثقة خاصا ً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اعادة ترقيمها لتصبح برقم ( )54بدل من ( ) 53وتعديلهابموجب الدستور المعدل لسنة  2554حيث كان نصها السابق كما يلي :
تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب فاذا قرر المجلس عدم الثقة
بالوزارة باكثرية ثلثي االعضاء الذي يتالف منهم المجلس وجب عليها ان تستقيل واذا كان
القرار خاصا باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .
المادة : 44
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم
النظامية المختصة في العاصمة ،وفقا ً ألحكام القانون.
المادة : 44
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء األسباب المبررة لذلك وال
يصدر قرار اإلحالة إال بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
المادة : 44
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار اإلحالة عن مجلس
النواب وال تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو االستمرار في محاكمته.

