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 ما هي وظيفة المؤسسات الدستورية في األردن ؟ 

 التعاون والتكامل في إدارة الدولة األردنية 

عدد السلطات . األردنية  تقوم على التعاون والتكامل في إدارة الدولةالتي ورية تيعد األردن أنموذجا للدولة الحديثة القائمة على المؤسسات الدس

 . ألردن الدستورية في ا

 السلطة التنفيذية  -

 السلطة التشريعية  -

 السلطة القضائية  -

 

 

 

 

 

 

 . نظام الحكم في األردن طبيعة بين 

  ( نيابي ملكي وراثي) نظام الحكم في األردن  -

 يمثل الملك مؤسسة العرش في المملكة األردنية الهاشمية  -

 من الدستور األردني  (82)المادة  حسبفي أسرة الملك عبداهلل األول ابن الحسين الهاشمية وراثي  عرش المملكة األردنية -

 اذكرها . وتكون وراثة العرش في أبنائه الذكور وفقا لعدة أسس  في أسرة الملك عبداهلل األول ابن الحسينالهاشمية وراثي  عرش المملكة األردنية

 االبن األكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ذلك أبناء ا ثم إلى أكبر ينتقل الُملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سًن -

 اذا لم يكن لمن له والية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوانه وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء إخوانه ، وهكذا حسب الترتيب  -

 . اذكر ستا من هذه الصالحيات . يمارس المِلك عدة صالحيات بوصفه رأس الدولة 

 قيادة القوات المسلحة فهو القائد األعلى للقوات المسلحة  -

 السلم والحرب ابرام المعاهدات واالتفاقيات وإعالن  -

 اصدار ألقاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرية  -

 اختيار ولي العهد وتعيين نائب المِلك  -

 تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء  -

 تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه  -

 تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم  -

 المصادقة على القوانين بعد اقرارها من مجلس األمة  -

 الدعوة إلى اجراء االنتخابات النيابية ودعوة مجلس األمة لالجتماع وافتتاحه وتأجيله وحله  -

 

 

 

 مكونات السلطة التنفيذية 

 (الحكومة) مجلس الوزراء  مؤسسة العرش 

هي احدى مكونات السلطة التنفيذية وتتمثل 

 عرش المملكة األردنية، حيث إن ك ِلبالَم

في أسرة الملك عبداهلل األول ابن الهاشمية وراثي 

 من الدستور األردني (82)المادة  حسبالحسين 

 

عدد من و زراءرئيس الومجلس يتألف من 

حسب الحاجة ومقتضيات المصلحة  الوزراء

العامة ، وتعد الحكومة صاحبة الوالية على كافة 

 .شؤون الدولة 


