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 ساسي لشرق األردن القانون األ

 المقدمة

 المادة 

وأحكامه تتناول جميع بالد شرق  ((األردناألساسي لشرق  القانون))يسمى هذا القانون  .1

 .األردن المستقلة

 خاص.تعتبر عمان عاصمة شرق األردن ويجوز استبدالها بمكان آخر بقانون  .2

 :الشكل والمقاييس التاليةتكون راية شرق األردن على  .3

العليا منها سوداء  متوازية،إلى ثالث قطع متساوية  ولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا  ط

والوسطى بيضاء والسفلى خضراء يوضع عليها مثلث أحمر قائم من ناحية السارية قاعدتها 

 همساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها، وفي المثلث كوكب أبيض مربع حجم

وهو موضوع  الراية،مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول 

بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار 

 المثلث.من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا 

 الفصل األول

 ))حقوق الشعب((

ً تعين جنسية شرق األردن وت .4  خاص.لقانون  كتسب وتفقد وفقا

 غة.واللال فرق في الحقوق أمام القانون بين األردنيين ولو اختلفوا في العرق والدين  .5

وقف وال ي والتدخل.الحرية الشخصية لجميع القاطنين في شرق األردن مصونة من التعدي  .6

وال يقبض عليه وال يعاقب وال يرغم على تغيير محل إقامته وال يكبل باألغالل وال  أحد

جميع المساكن مصونة من التعدي وال  القانون.يكره على الخدمة في الجيش إال بمقتضى 

 القانون.يسمح بدخولها إال في األحوال والكيفية المعينة في 
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على االنقياد لمحكمة غير المحكمة ذات  أحدكره نه ال يأالمحاكم مفتوحة للجميع غير  .7

 .الصالحية في قضيته إال بمقتضى القانون

 و غير منقولةأموال منقولة أحقوق التملك مصونة وال تفرض قروض جبرية وال تصادر  .8

  القانون.ال بمقتضى إ

ون في التشغيل يكجباري في سبيل المصلحة العامة فقط وهذا و اإلألزامي يجوز التشغيل اإل

 جر عادل وال يتناول نقل العمال من أماكن اقامتهم المعتادة.أكل حال بصفة استثنائية ولقاء 

ن يدفع أحوال التي يعينها القانون وعلى شريطة ال للمنفعة العامة في األإ أحدال يستملك ملك 

 عادل.في مقابله تعويض 

 الطبقات.والضرائب تشمل جميع  بقانون،ال تفرض ضريبة إال  .9

وتضمن لجميع القاطنين في شرق األردن الحرية التامة في العقيدة  الدولة،اإلسالم دين  .10

وحرية القيام بشعائر العبادة طبقا لعاداتهم ما لم تكن مخلة باألمن العام أو النظام أو منافية 

 لآلداب.

 معا،ن يعقدوا االجتماعات أعراب عن آرائهم ونشرها ولجميع األردنيين الحرية في اإل .11

 القانون.ن يؤلفوا الجمعيات ويكونوا أعضاء فيها طبقا ألحكام أو

لى المجلس التشريعي الشكاوى والبيانات إيحق لرعايا شرق األردن أن يرفعوا إلى األمير و .12

فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشرائط التي يعينها 

 القانون.

ع للمراقبة تخضتعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فال  .13

 وشروط.أو التوقيف إال فيما ينص عليه القانون من حدود 

يحق للجماعات المتنوعة تأسيس مدارسها والقوامة عليها لتعليم أفرادها بلسانهم على  .14

 القانون.شريطة أن يراعوا المقتضيات العامة المنصوص عليها في 

 الرسمية.العربية هي اللغة  .15
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 لثانيلفصل اا

 ))األمير وحقوقه((

ً  داريةواإلالسلطات التشريعية  .16  مخولة لألمير عبد هللا بن الحسين ولورثته من بعده وفقا

 .ألحكام هذا القانون

ً رمن ساللة األمير الذ كوالية العهد في و لقانون الوراثة الخاص الذي تنطبق عليه المادتان  وفقا

  واإللغاء والتعديل.من هذا القانون األساسي من حيث التغيير  (71)و  (70)

 عمره.يبلغ األمير سن الرشد عند إتمام الثامنة عشرة من 

اإلدارية وإذا تبوأ ولي العهد عرش اإلمارة قبل أن يبلغ سن الرشد فتحول السلطات التشريعية  

 خاص.وصاية يعين شكله بقانون  لمجلس

واإلخالص لألمة  ارة يمينا بالمحافظة على الدستورند تبوئه عرش اإلميقسم األمير ع .17

ً  ىوالبالد أمام المجلس التشريعي الذي يدع  القانون.لهذا  لالجتماع وفقا

 ومسؤولية.األمير مصون من كل تبعة  .18

 ذها،تنفيس الدولة وهو الذي يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب أاألمير ر (1)  .19

وليس له أن يعدل القوانين أو يرجئها أو يتسامح في تنفيذها إال في األحوال والطريقة المبينة 

  .في القانون

 ن يدخل عندأسمو األمير هو الذي يعقد المعاهدات ولكن لصاحب الجاللة البريطانية  (2)

م مجرمين أو الضرورة بالنيابة عن شرق األردن في أية معاهدة تجارية أو معاهدة تسلي

 ة.الشمالي يرلندةاوأي اتفاق دولي عام يكون فيه جاللته فريقا عن بريطانيا العظمى 

األمير هو الذي يصدر األوامر بإجراء االنتخابات للمجلس التشريعي ويدعو المجلس  (3)

 القانون.إلى االجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحله وفقا ألحكام 
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عين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته من منصبه واألمير يعين جميع األمير هو الذي ي .20

الموظفين ويعزلهم على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون وأي قانون آخر وضع 

 بموجبه.

يؤلف مجلس تنفيذي إلسداء المشورة إلى األمير من رئيس الوزراء وأعضاء أخرين ال  .21

هم األمير بناء على توصية رئيس الوزراء إما من الموظفين يتجاوز عددهم الخمسة يعين

 المنتخبين.الرئيسيين في اإلدارة أو من نواب األمة 

عهد إدارة شؤون شرق األردن إلى المجلس التنفيذي ويجتمع تحت رئاسة رئيس الوزراء ت

تحقيق لليقرر ما ينبغي أن يتخذ من التدابير في األمور المتعلقة بأكثر من مصلحة واحدة و

جميع المسائل المهمة المختصة بمصلحة واحدة ويرفع رئيس الوزراء إلى األمير قرارات 

 .المجلس ويستوثق من رغباته بشأنها

فوض قسما من هذه السلطة  إذااألمير يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويستردها إال  .22

 األخرى.واألمير هو الذي يمنح األوسمة والقاب الشرف  خاص.إلى آخر بقانون 

وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه المجلس  األمير.ال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد تصديق  .23

 اص.خيه فيه ولألمير أن يخفف األحكام وان يتجاوز عنها بعفو أالتنفيذي مشفوعا ببيان ر

تصدر اإلرادة بناء على توصية رئيس المصلحة  إلرادة.يعرب األمير عن مشيئته  .24

 اإلرادة.وكالهما يوقع على  الوزراء،المسؤول وموافقة رئيس 
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 لفصل الثالثا

 ))التشريع((

 :يتألف المجلس التشريعي من واألمير.تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي  .25

طبقا لقانون االنتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل  ممثلين منتخبين .أ

 لألقليات.

 ممثلين.رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء اآلخرين الذين لم ينتخبوا  .ب

 .دة المجلس التشريعي ثالث سنواتم

يفتتح المجلس التشريعي من قبل األمير نفسه أو من قبل رئيس الوزراء المرخص بإلقاء  .26

 العرش.خطبة 

 التشريعي.منتخبا في المجلس  ال يكون عضواً . 27

 أردنيا.من لم يكن  (1)

 اجنبيه.من يدعي بجنسية أو حماية  (2)

 عمره.من لم يتم الثالثين من  (3)

 المدنية.الساقط من الحقوق  (4)

 قانونا.المحكوم عليه باإلفالس ولم يسترجع اعتباره  (5)

 .المحجور عليه من محكمة ذات صالحية ولم يرفع الحجر عنه (6)

المحكوم عليه بالسجن مدة تنيف على سنة واحدة لجريمة غير سياسية ولم يعف  (7)

 أجلها.عنه للجريمة التي حكم عليه من 
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من كانت له منفعة شخصية أو غير ذلك ناجمة عن ارتباطه مع احدى مصالح شرق  (8)

كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما  إذااألردن يعقد غير عقود استئجار األراضي إال 

 أشخاص.من عشرة  أكثرفي شركة أعضاؤها 

 معتوها.من كان مجنونا أو  (9)

 .عين بقانون خاصمن كان من أقارب األمير في الدرجة التي ت (10)

 

 

 

من المادة  (3)رعاية النص بشأن حل المجلس في الفقرة  مع -إن مدة المجلس التشريعي  .28

واحدة في كل سنة ابتداء من أول تشرين الثاني الذي دورة  عادية.ثالث دورات  تكون - 19

 يليه. الذيوإذا كان اليوم األول من تشرين الثاني عطلة رسمية فمن اليوم  االنتخاب،يعقب 

يدعو األمير المجلس التشريعي إلى االجتماع في العاصمة للدورة العادية في اليوم األول  .29

لم يدع  وإذا (28)على أن تراعى نصوص المادة  سنة،من شهر تشرين الثاني من كل 

خ يالمجلس التشريعي على الوجه المذكور فيجتمع من تلقاء نفسه بحكم القانون في ذلك التار

 حل األمير المجلس قبل انقضاء إذاإال  أشهر،وتبدأ عند ذلك دورته العادية التي تمتد ثالثة 

أجل الدورة فال تزيد مدتها  وإذا امتد مستعجلة،تلك المدة أو مد أجل الدورة إلنجاز أشغال 

ً آخر وفقإلى للمجلس التشريعي أن يؤجل جلساته من حين  زويجو أشهر.كلها عن ستة   ا

ال أكثر من ثالث  –طلب األمير ذلك منه  إذا-جلساتهنظامه الدائم وعليه كذلك أن يؤجل ل

وعند حساب مدد  والنصف،مرات في كل دورة إلى مدد ال يتجاوز مجموعها كلها الشهر 

 التأجيالت.الدورة ال يحسب الزمن الذي استغرقته هذه 
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وبصرف النظر عما ذكر من األحكام فإنه يجوز للمجلس التشريعي أن يعقد اجتماعاً 

استثنائياً في أي حين بين تاريخ وضع هذا القانون األساسي موضع العمل وبين موعد الدورة 

 القانون.العادية األولى وفقاً لهذا 

ورة التشريعي الجديد في دحل المجلس التشريعي فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس  إذا .30

 يتفض ف هذه الدورةفوعلى كل حال تفض  خالل أربعة أشهر من تاريخ الحل.فوق العادة 

شرين ول تأولى في تشريعي من عقد الدورة العادية األول ليتمكن المجلس التشرين األ 31

  .الثاني

ن يدي المجلس يمين على كل عضو من أعضاء المجلس قبل ان يتبوأ مقعده ان يقسم بي .31

اإلخالص لألمير والمحافظة على القانون العام وخدمة البالد والقيام بالواجبات الموكولة 

 .إليه حق القيام

رئيس الوزراء أثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة وفي غضون تغيبه  يرأس .32

آخر من األعضاء غير الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من وقت إلى  يرأسها

 أعضاء المجلس التشريعي أكبرس االجتماع ألم يحصل تعيين كهذا فير وإذا .المنتخبين

 ً  المنتخبين.من غير  مقاما

فرصة  أقربيضع المجلس التشريعي األنظمة الدائمة لضبط وتنظيم إجراءات المجلس في  .33

لك ن تنفذ تأعلى  األحوال،مناسبة فور اجتماعه األول ومن حين إلى آخر طبقا لمقتضيات 

 األمير.ن يصدق عليها سمو أاألنظمة الدائمة بعد 

 التشريعي.ال يجري أي عمل ما خال امر التأجيل إال بحضور ثلثي أعضاء المجلس  .34

يصدر قرار المجلس التشريعي بأكثرية أصوات األعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ما  .35

تساوت األصوات فمن  إذالم ينص على خالف ذلك في هذا القانون وال يصوت الرئيس إال 

 الحق.ن يستعمل ذلك أن يعطي صوت الترجيح وعليه أحق الرئيس عند ذلك 
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في إجازة ما تمس الضرورة إليه من القوانين من اجل للمجلس التشريعي القوة والسلطة  .36

ن تراعى في ذلك االلتزامات العهدية أالسالم والنظام والحكم الصالح لشرق األردن على 

 األمير.لسمو 

يعرض مشروع كل قانون على المجلس من قبل رئيس الوزراء أو رئيس المصلحة وكذلك  .37

 قانون. تعرض عليه الميزانية السنوية بشكل

ال يسري مفعول أي قانون ما لم يقبل األمير ويقترن بتوقيعه إيذانا بذلك القبول ويعلن نفاذه  .38

 الرسمية.في الجريدة 

 وإما أنعلى األمير في غضون سنة واحدة من تاريخ رفع الالئحة إليه إما أن يوافق عليها و

 .يعيدها مشفوعة ببيان أسباب عدم الموافقة

إال  سنه،ال يعلن نفاذ قانون ما لم يكن مشروعه قد أذيع أوال مدة شهر واحد في األقل قبل  .39

جاللته البريطانية المفوض أن المصلحة تقتضي  وبموافقة معتمدإذا رأى األمير في المجلس 

 بالحال.حتما بإعالن نفاذه 

ر مأأي  بشأنحث أية مسالة ن يطرح على بساط البأيجوز ألي عضو من أعضاء المجلس  .40

 العامة.له صلة باإلدارة 

إذا قضت الضرورة حينما يكون المجلس التشريعي غير منعقد أن تتخذ تدابير مستعجلة  .41

للمحافظة على النظام و األمن العام أو لدرء خطر عام أو النفاق مبالغ مستعجلة غير مصدق 

مين التزامات األمير العهدية ، فيجوز لسموه ألتعليها في الميزانية أو في قانون خاص أو 

هذه تخاذها ، ويكون لأفي المجلس أن يجيز قوانين مؤقتة تعين الوسائل الضرورية الواجب 

القوانين المؤقتة التي يجب أن ال تخالف أحكام هذا القانون األساسي قوة القانون ، و يجب 

ن انين المؤقتة خال ما أجيز منها لتأميأن ترفع للمجلس التشريعي في بدء دورته جميع القو

التزامات سموه العهدية . وإذا لم يقبل المجلس في دورتين عاديتين متعاقبتين أي قانون 

ومن تاريخ ذلك اإلعالن  نفاذه،مؤقت عرض على الوجه المذكور فالحكومة تعلن بطالن 

 المؤقت.يبطل مفعول القانون 
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في هذا القانون األساسي برمته يجب أن تشمل أي قانون  قوانين()أو  قانون()ن عبارة إ

مؤقت أو أية قوانين مؤقتة تكون قد أجيزت بمقتضى نصوص هذه المادة ما لم يكن ثمة 

 .شيء مناف لذلك في نص هذا القانون األساسي

 الفصل الرابع

 ))القضاء((

قضاة المحاكم المدنية والشرعية يعينون بإرادة وال يعزلون إال بمقتضى النصوص المدونة  .42

 سلوكهم.في قانون خاص يبحث في مؤهالتهم وتعيينهم ودرجاتهم ومنهاج 

 :تنقسم المحاكم إلى ثالث أنواع .43

 المدنية.المحاكم  (1)

 الدينية.المحاكم  (2)

 الخاصة.المحاكم  (3)

تعين أوضاع جميع المحاكم وأماكن انعقادها ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وإدارتها  .44

 .ن تراعى أحكام هذا القانون األساسيأبقوانين خاصة على 

 شؤونها.جميع المحاكم مصونة من التدخل في  .45

ن تعقد جلسة سرية ألسباب يعينها أنه يجوز للمحاكم أجميع المحاكمات تكون علنية إال  .46

 القانون.

 السرية.جوز قانونا نشر إجراءات المحاكم وأحكامها ما عدا اإلجراءات ي

 األمير.باسم كافة تصدر األحكام 

ية جميع المواد المدنللمحاكم المدنية حق القضاء على جميع األشخاص في شرق األردن في  .47

والجزائية بما فيها دعاوى المطالبات التي تقيمها حكومة شرق األردن أو تقام عليها إالّ في 

المواد التي يفوض حق القضاء فيها إلى المحاكم الدينية أو المحاكم الخاصة بموجب أحكام 

 ذلك.هذا القانون األساسي أو أي قانون آخر معمول به أثناء 
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تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعمول  (1)  .48

في المواد المختصة باألحوال الشخصية لألجانب أو في  –به عند ذلك على شريطة أنه 

المواد المدنية أو التجارية األخرى التي قضت العادة فيا لعرف الدولي بتطبيق قانون بالد 

 القانون.ذ مثل هذا القانون بكيفية ينص عليها ينف –أخرى بشأنها 

أي اتفاق يبرمه األمير بمقتضى نص هذا القانون األساسي يختص باإلجراءات  (2)

 بقانون.القضائية فيما هو لألجانب أو عليها فإنه ينفذ 

 :تنقسم المحاكم الدينية إلى .49

 اإلسالمية.المحاكم الشرعية  .أ

 ينية.الدمجلس الطوائف  .ب

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في األحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص  .50

ي قانون أمعدال ب 1333تشرين األول سنة  25قرار أصول المحاكمات الشرعية المؤرخ 

ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بإنشاء أي  مؤقت،أو أية أنظمة أو أي قانون 

 وقف.وقف أوقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي اإلدارة الداخلية ألي 

حق القضاء في األحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين معا أو في  دنيةماللمحاكم ل

ن ضي جميع المتقاضين ار إذاالفريقين فيها غير مسلم إال  أحدقضية وقف إسالمي يكون 

 الشرعية.يكون حق القضاء فيها للمحاكم 

 كان الفريقان كالهما مسلمين إذاللمحاكم الشرعية كذلك حق القضاء في طلبات الدية فيما 

 المذكورة.رضي الفريقان كالهما ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم  إذاأو 
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 ً ال الشخصية تعني القضايا المختصة ألحكام هذا القانون األساسي فمواد األحو وتطبيقا

ع ومن وتبني القاصرين والطالق والنفقة واإلعالة والوصاية وشرعية البنوةبالنكاح 

 وإدارة أموال والتركات والوصية والهبة بالوصيةالتصرف بأموال المحجور عليهم شرعا 

 الغائبين.

 الشريف.الشرع تستعمل المحاكم الشرعية حقها في القضاء وفقا ألحكام  .51

مجالس الطوائف الدينية تشمل مجالس الطوائف الدينية غير اإلسالمية التي تؤلف أو تخول  .52

 خاصة.سلطة قضائية بموجب قوانين 

والصداق والطالق لمجالس الطوائل الدينية وحدها حق القضاء في مواد النكاح  (1)  .53

 ،منهمايا المختصة بأفراد جماعاتها إال األجانب وإثبات الوص والنفقة واإلعالة الزوجية

 المدنية.ويستثنى من ذلك ما يكون فيه حق القضاء للمحاكم 

ولمجالس الطوائف الدينية حق القضاء في مواد األحوال الشخصية األخرى المختصة  (2)

 بذلك.بأفراد الطوائف إذا رضى الفريقان 

ولتلك المجالس وحدها حق القضاء في المواد المختصة بإنشاء األوقاف وإدارتها  (3)

 طوائفها.أفراد لمنفعة 

 يوالرسوم التلدينية تقرر بقانون خاص األصول الواجب اتباعها في مجالس الطوائف ا .54

 ومواد األحوالوتعين كذلك بقانون خاص الوراثة وأصول تنظيم الوصية تستوفيها 

 المذكورة.لخارجة عن حق القضاء المنحصر في المجالس الشخصية ا

 .ال تستعمل المحاكم الخاصة حقها في القضاء إال بقانون .55
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 الخامسلفصل ا

 ((اإلدارة))

لشرق األردن  وعزلهم والتقسيمات اإلداريةأصول تعيين جميع الموظفين العموميين  .56

 بقانون يينوألقابهم تع وصالحية الموظفين ومنهاج إداراتها ودرجاتها وأسماؤها

57.  ً  .خاصلقانون  الشؤون البلدية في مدن شرق األردن وبلدانها تدير مجالس بلدية طبقا

نه مع استثناء ما حصل من تعديل وإلغاء بموجب المنشورات واألنظمة والقوانين أ .58

أو  1914العثمانية المنشورة في أول تشرين الثاني  فالقوانين -المذكورة في المواد التالية 

قبل ذلك والقوانين العثمانية التي نشرت بعد ذلك التاريخ وأذيع بإعالن عام أنها معمول بها 

ألحوال ا هنافذة المفعول بقدر ما تسمح ب تبقى-القانونوظلت مرعية اإلجراء إلى تاريخ هذا 

 .األساسيية المؤسسة بمقتضى هذا القانون ن تلغيها أو تعدلها السلطة التشريعأإلى 

 السادسالفصل   

 (واألحكام())نفاذ القوانين 

جميع األعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة باألمر في شرق األردن منذ اليوم  .59

تعتبر أنها كانت ولم تزل نافذة ومعمول بها  1918الثالث والعشرين من شهر أيلول سنة 

ي ة المؤسسة بمقتضى هذا القانون األساسن تلغيها أو تعدلها السلطة التشريعيأكل العمل إلى 

 نافذا.عليه من محظور يعتبر  نطوتاوكل ما 

 مر بإصدارها بنيةأجميع األعمال المنوه بها في المادتين السالفتين تعد أنها صدرت أو  .60

حسنة ما لم يبرهن الفريق المشتكي على خالف ذلك وكل دعوى أو أية إجراءات قانونية 

ان قدم الفريق المشتكي البره إذافي صدد تلك األعمال ترد وتصبح ملغاة إال ضد أي شخص 

 سبق.كما ذكر فيما 

 



 

13 
 

 

 لفصل السابعا

 ))مواد شتى((

يعين بقانون خاص تنظيم أمور األوقاف اإلسالمية وإدارة شؤونها المالية وغيرها وتعتبر  .61

 الحكومة.مصلحة الوقف احدى مصالح 

ن ال يتناول ذلك الدخل الذي تستوفيه مصالح أضريبة إال بقانون على شريطة ال تفرض  .62

 الحكومة.الحكومة لقاء خدمات عمومية أو لقاء االنتفاع بأمالك 

 واإلعانات والمناجم والمعادن يؤدىكل ما يقبض من الضرائب وأجور األراضي العامة  .63

 ذلك.خالف  إلى الخزانة المالية إال إذا نص القانون على

ال يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة لدفع مرتب أو تعويض أو نفقات أخرى إال  .64

 قانونا.بقانون، وال ينفق شيء من تخصيصات كهذه إال بالوجه المنصوص عليه 

 تصدق مخصصات كل سنة بقانون سنوي يتضمن الدخل والخرج المقدر لتلك السنة. .65

 دفع مخصصات األمير من الدخل ويصدق عليها في القانون السنوي المذكور.ت .66

ه هذتناط باألمير جميع الحقوق في األراضي العامة وما هو إليها. وله ان يستعمل    (1)  .67

                                   باعتباره أمينا فيها عن حكومة شرق األردن. الحقوق

سواء أكانت في أية  وصفة،كل نوع  والمعادن منناط باألمير أمر جميع المناجم ي (2)

رض أو في أي ماء أم تحتهما أم فوقهما وسواء أكانت تلك المياه ساحلية أم مياه أ

نهر أو بحيرات على أن يراعى أي حق منح ألي شخص لتشغيل أمثال هذه المناجم 

 والمعادن بموجب امتياز نافذ في تاريخ هذا القانون األساسي.

أو يؤجر أية أرض عامة أو أي منجم أو معدن، وله أن يأذن لألمير في المجلس أن يهب  .68

بإشغال أراض كهذه بصفة موقتة بالشروط والمدد التي يراها مالئمة على ان تراعى في 
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ذلك أحكام هذا القانون األساسي، ويشترط أن ال تقع هبة كهذه أو أي إيجار أو تصرف 

 بطريقة أخرى إال بقانون.

ات أو حدث ما يدل على شيء من ذلك القبيل في أي جزء من أجزاء نشبت اضطراب إذا .69

شرق األردن أو عند توقع الخطر من هجوم عدائي على أي جزء منها فلألمير في المجلس 

السلطة أن يعلن األحكام العرفية كتدبير مؤقت في أية ناحية من أنحاء شرق األردن وقد 

 الهجوم. يكون عرضة للتأثر من تلك االضطرابات أو ذلك

يجوز إرجاء العمل مؤقتا بقانون الدولة العادي في أية مقاطعة أو مقاطعات كهذه يعلن و

عنها والى المدى الذي يحدد في أي منشور على شريطة أن يكون ويظل جميع األشخاص 

القائمين بتنفيذ منشور كهذا عرضة للتبعة القانونية التي تترتب على أعمالهم ما لم يعفوا من 

 تبعة بقانون يوضع لتلك الغاية.تلك ال

 وأما الطريقة التي تدار بها المقاطعات الموضوعة تحت األحكام العرفية فيعلن بيانها بإرادة.

مع رعاية -يجوز لألمير في أي وقت خالل سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .70

ام هذا القانون األساسي أو يلغيه أن يغير بمنشور يصدره أي حكم من أحك-التزاماته العهدية

أو يضيف عليه تنفيذا للغايات المتوخاة منه ويجوز له أن يضع أية مواد أخرى ضرورية 

 أحكام.تطبيقا لما ينطوي عليه من 

ال يجوز ان يبدل شيء من هذا القانون االساسي بعد انقضاء السنتين اال بقانون تجيزه  .71

اكثرية ال تقل عن ثلثي اعضاء المجلس التشريعي على ان تراعى في كل حين التزامات 

 سمو األمير العهدية.

 سمو األمير عليه ينفذ هذا القانون االساسي من تاريخ موافقة  .72

 1928نيسان  16الموافق     1346شوال  26

 يجرى العمل بموجبه 

       )عبدهللا( 


