
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

                                  جامعة ديالى                                                                                                          

                       كلية القانون والعلوم السياسية                                                                                                

 

 
 

دور املؤسسة التنفيذية يف العملية التشريعية 

 يف العراق
 

 

  الطالب  بحث تقدم به

 جبار  ليث  علي

 

 

 إشراف

 م . م قاسم خضير عباس

 

قدم هذا البحث استكماالً لمتطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس                   

 في العلوم السياسية 

 قسم العلوم السياسية 
 

 

 

 هـ1439                                                                          م   2018

 



 أ
 

 
 

 
 

 

 

 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

 

 

 

 

 

 صدق هللا العظيم                                                                     

 38سورة الشورى : اآلية :                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 االهداء
 

 كمىىىىىى  الوىىىىىىو  ان لىىىىىىيم  ان ىىىىىى يم سىىىىىىيد     مىىىىىىد                              الىىىىىى    ىىىىىى    -

 )صو  هللا الويه  اله  سوم(  اه  بيته الطيبيم الط ه يم

الىىى   بىىىا ال .ىىى م       يمىىىة ان ىىى م     الىىى  ق.ىىىة الىىىد ي  التىىى     .ىىى   -

 هللا بدال ئه      ا   اط ل هللا بعم ه  

  عويمىىى      الىىى   ىىىم  الىىى   ىىىم بىىى ل الفىىى ل   ال.يىىىي   ىىى    بيتىىى  -

 يعتز به ال  يب  البعيد      الدي العزيز اط ل هللا بعم ه 

 ال  س.دي  ر يق درب      ا   -

 ال  أ س   ش يكة حي     س.دي     ز قت   -
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 شكر وامتنان

 ىىىىىى  البدايىىىىىىة يسىىىىىى    ام اوىىىىىىد  شىىىىىىك ي  ا ت.ىىىىىى       ىىىىىىدي ي 

)و سىىىىىىم  اىىىىىىي  البىىىىىى  ( لتياىىىىىىوه ب  شىىىىىى ا  الىىىىىى  انسىىىىىىت   

الوىىىىى  ب وىىىىى  ب  طيبىىىىىة ووبىىىىىه ب ا  رىىىىى م  عىىىىىم انسىىىىىت   الم.ىىىىىور 

 الموقىىىىىىىه  المعىىىىىىىيم    كىىىىىىى  الشىىىىىىىك  لىىىىىىىه لمىىىىىىى  ابىىىىىىىداه  ىىىىىىىم 

  وقيه ت   ص ئح  اراء ر  ت له    ئدة ل   

رمىىىىىى  ا  ىىىىىىد  ب لشىىىىىىك  التزيىىىىىى  الىىىىىى  قميىىىىىىا انسىىىىىى   ة الىىىىىى يم 
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 المقدمة  

منننلمعلوم نننالمعطمعللننن ذيمعلي العرنننيمدنننومعلمنننزعًمونننراًماي علممننن  لعلمييةلنننزعلمدنننومعلمو لنننيمعللل  نننليمعلننن م   ننن م

 ةننن لومع عمم–علور لنننيمعليعنننزرمليميعطمعلوفنننا معلامننن يميعلز للنننومدنننومميننن يمعللننن ذيمعلي العرنننيممننن م م  ننن لوم

ق  ننن معطمعلفةامنننيمزنننوممزيننننمعللننن ذيمعلي العرنننيمرمع مرسننن مل ليننن ممو   نننيمعللننن ذيمعلفسلسلنننيميعلام لنننيمموننن مدليننن م

  ننامعللل  ننيمعلي   لننيمل نيلننيمم ينن ميعلنعع لننيميرسنن مل نن مل وسينن مملننريلليميةلننز مدننومولننللزم ننريطمعلنيلننيم

لمعلي العرنننيميعليعنننزرمليمل ننن معطموةننناطمرمدضنننعلملنننلمعطمز ننن ام نننا ممنننلمعليننناعلطميعليمننن يطممنننللمعللننن ذيل

مممممممممممممممممممعللننننن ذيمعلام لنننننيمملننننننم  نننننلممعلنننننال عالمعلنننننعًمرةننننناطممفنننننا معللنننننرعيمع ييميعلوة  نننننزملنننننلمعللل  نننننيم

معلم ميمل نيليمر

م

 -واهمية البحث :

 طموةوننلمعزولننيمعلن ع ننيممننلمعزولننيمعلمعقننيممننللمعللنن ذ طم ًم ونن لماروسزعنننوملمينناطمعلمعقننيممننللمعللنن ذ

ي م نننلو معلمعقنننيممنننللمعللننن ذيللمعلي العرنننيميعليعنننزرمليمزنننومعلينننوموعنننة ملللنننيملوننن م وننن لم ل  نننوملميعلموننن م

مل  موصفلحممل  همعلنروسزعنوميعلفل اليمايطمزلو يمعحنىمعلل ذ طمل  مع عزىمر

م

 -هدف الدراسة :

م-ولم معلن ع يمليفسلقمعل  ر طمع وليمم:

 وعزر معلساع للمرمممزديمد ل ليمعلل ذيمعلي العريمدو -1

 ممزديمعلمعقيممللمعلل ذيمعلي العريميعلل ذيمعليعزرمليمر -2

 ممزديممنىمعلياعلطممللمعلل ذيمعلي العريميعليعزرمليمر -3

م

 -اشكالية الدراسة :

ولنننن لضمعلضنننناالمل نننن معللننننن ذيمعلي العرننننيمياي زنننن معلاعيننننحميينننننعل ماي معللنننن ذيمعلي العرننننيممنننن معللننننن ذيم

م العمعلساع للميعلينعع مدلو ممل ي مرعليعزرمليمدوملو ليمعصنع ميو

م

 -فرضية الدراسة :

م لنننلمعلن ع نننيمل ننن مدزينننليمما ازننن مي وننن مي  نننلمعلور لننن طمعلن نننيا ريموموننن مل ننن م نننا ممنننلمع  لننني لم

ميعليم يطمدلو ممل ي مع مةمم ل مل  معاع ي ممعة معري مومر

م
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 -مناهج الدراسة :

عل وونننوملمي لننن م طمماينننا معلن ع نننيمريم نننقمم ل وننن لممونننامع ليوننن امدنننومزنننعهمعلن ع نننيمل ننن معلوننن ي معليف لننن 

معللل  وملمينةلميملو معلل ذ طمدومزععمعل و لمر

م

 -هيكلية الدراسة :

ونناموصننولامعلةفنن مبعبننيممة حنن م  للننليم نن المدننومعلوةفنن مع ييمحننايممنن مزننومعلور لننيميقلننامعلوةفنن معلنن م

لميومزرننلم  ننلممعلننال عالملمعمنن مدننومقلننوللمع ييمحننايمماينناميمومزرننلم  ننلممعلنيلننيميعلونن  ومحننايممايننا

علوةفننن معلوننن  ومدسننننما  ننن  مععيص صننن طميننن ممنننلمزننن وللمعلوذ ةنننللملمي ننن المدنننومعلوةفننن معلو لننن مليلننن لضم

م(مر2014م-م2006علضاالمل  ملو معلل ذيمعلي العريملون م)
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 المبحث االول

 االطار البنيوي للمؤسسة التنفيذية

 

 

ومننننمعللننن ذيمعلي العرنننيمعزنننامما صننن معل وننن لمعللل  نننومعلمزعقنننومدننن طمم لنننيمزنننعهمعللننن ذيميدنننقمعلن نننيا مممممممممم

(ميعلويةننناطممنننلم  نننلممعليويا رنننيميمي نننممعلنننال عالملنننععمر ة نننومل ل ننن ما ع نننيم2005علمزعقنننومعلننننع املمننن لم)

م-:م ليميوةارلم  لممعليويا ريميمي ممعلال عالميدقمعلوذ ل مع وليميوايلحم

م

 المطلب االول : بنية وتكوين رئيس الجمهورية  -

 بنية وتكوين مجلس الوزراءالمطلب الثاني :  -

م

م

 المطلب االول

 بنية وتكوين رئيس الجمهورية

 

رسننالم  نننلممعلنيلنننيممنننني مميننناميا ننن مرووننن م منننمعلاحنننن معلان لنننيمي نننل ا معلنننةعاميرلنننم مل ننن مينننو طمممممممم

ع ليننننننعلمم لن نننننيا 
(*)

رميعلوف دونننننيمل ننننن مع نننننيسعيمعلمنننننزعًميميحنننننن مي نننننعميمع يننننن مم
(1)

رميعطم  نننننلممم

عليويا رننيمزننام ننيبمم يينن معمنن ممننلمقةنن معلعننم معيممننلمقةنن معلةزلونن طمعيممننلمقةنن ممل ننيمع صننيميريزونن م

ل ننن مع ييننن  م  نننلممعليويا رنننيم ننناعالميننن طممعنننة ممة  نننزمعيمنلنننزممة  نننزموويمننن ممصنننعحل طم ذ قيننن ممنننلم

م و لممزلو  ومعل مععز
(2)

مرم

عمننن معلعنننزينمعلاع ننن موادززننن مدنننومعلوز نننحملز   نننيمعليويا رنننيميزنننامعطمرةننناطملزعقلننن لممننن لا ا ممنننلمعمنننارلم

لننننزعقلللملميعطمرةنننناطمي منننن مع ز لننننيميعوننننامع  ممننننللممننننلملوننننزهملميعطمرةنننناطم يم ننننوم محلنننن يميعةننننز م

فم ل  ليميمعيااعلمل مم ل نعزيميع  يس ميميعطمرةاطمنلزممفةالمميزرويممي يمم لعز
(3)

مرم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علن نننيا مزنننامعلسننن  اطمعلالنننن علومعلنننعًمرفةنننامعلمنننزعًممننن مح للننن لميرمننننمعلن نننيا معلننننع امعلينرننننمل منننزعًمعييميبلسنننيمق  ا لنننيم)*(م

ممممممممممممممممممممممممملمميننننننننننن طمل ننننننننننن معلنننننننننننزعمضمم1924وصنننننننننننن ز م وملنننننننننننيمو  للنننننننننننليمم ييةنننننننننننيميع نننننننننننياي المين نننننننننننومم نننننننننننعملننننننننننن لم

(https://www.dorar-aliraqi.net/threads)لمرم4:30علل ليممم28/3/2018 رخمع يز  ممي م 

 رم2005(مملمعلن يا معلمزعقومعلنع املم لم67ر وزمعل معلو ا م) (1)

 عينننللمع لننننملةننننمعلنننزحولملمعلولنننريلليمعللل  نننليملنننز لممعليويا رنننيمدنننومعل وننن لمعلةزلوننن  وملمعلوي نننيمعللل  نننليم (2)

 رم109لمصم2016ي ليمعلم المعللل  ليملمم–(ملم  مميمعلولي صزريم30علنيلليملمعلمنام)

 رم2005(مملمعلن يا معلمزعقومعلنع املم لم68ر وزمعل معلو ا م) (3)
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عيم   رنننيميعطم مرةننناطممفةنننالمل لننن مميزرونننيم  فنننيم
(1)

(ممنننن م72رميحننننامعلن نننيا معلمزعقنننوميدنننقمعلوننن ا م)م

ي رنننيم  نننلممعليويا رنننيممننن  م م ننن اعطمق م نننيمل يينرننننممنننز ميعحنننن مدسنننضمرميو يينننومي رنننيم  نننلممعليويا رنننيم

م  ييننن الممننننن ممي ننننممعل نننناع ملة نننن مرلننننيوزمموو   ننننيممي مننن ملفننننللمع يينننن  ممي ننننمم نننناع م نرنننننميع مسنننن اهم

رميومننننمعلفةامنننيمزنننومعلذنننزفمعلوننن  ومعلنننعًمرينننزامدنننوموةنننارلمم(مرامننن لم30يع ييننن  م  للننن لم نرننننعلمعنننعيم)

علل ذيمعلي العريم
(2)

مرم

يعطمل ننن م  نننلممعليويا رنننيموة لنننلممز نننحمعلةي نننيمعل ل ملنننيمع يونننزملنننناعلمميعنننةل معلنننالع  معنننعيمعولنننيم

لعنننزمرامننن لممنننلموننن  رخمع يي مننن ملمدضنننعلملنننلمع ننن مل ننن م  نننلمممي نننممعلنننال عالمعلوة نننلمولنننوليمعلضننن الم

ضمعلو ينننن ومعلننننالع ًمل نننن ممي ننننممعل نننناع ميرمنننننمحنننن  نعلمل نننن مبسينننن مممنننننمعلواعدسننننيمل نننن ميلع ونننن ميلننننز

علنننال عالمم انننزارلميعلو يننن ومعلنننالع ًمم  ن ةلنننيمعلوذ سنننيم
(3)

رمر ييننن ممي نننممعل ننناع م  نننلممعليويا رنننيمم

مننلممننللمعلوز ننفللمم ن ةلننيمب وننوملنننامعلضنن   ممننلمونن  رخمعييمع مسنن امل وي ننمميدننومحنن يملنننلمحصننايمعًم

 ننفللمل نن مو نن مع ن ةلننيمريننزًمعقيننزع مبنن  وممننللمعلوز ننفللممننلمعلوز
(4)

رملمرفينن وم  ننلممعلنيلننيمدننومعًمم

م نننمعلنن م   نن ملل ننا مل نن ميرعنن  ممة  نن مدننومحنن يمنل منن معيملينننهمعيممزينن ملننعل معن نن معلن نن ولزمومذننوم

يعلينننومعلفنننقملنننز لممعلنيلنننيمدنننومععيلننن  ممنننلمر نننا مل ننن ميعطمعلمنننزعًملنننامرةيمننننملوننن م زةنننلمعللننن مو ننن معلننننييم

علذننننلمعلفننننقملننننز لممعلنيلننننيمعطمرةنننناطملنننن م   نننن معيمعيوننننزم
(5)

عمنننن مم ل لننننةيملولننننريلليم نننناع م  ننننلمممرم

عليويا رنننيمدينننوموةننناطممناي نننيمعمننن لم  نننلممعليويا رنننيمم ننن المل ننن من ننن مملنننة مرمم لاننن المعحننننم اعمننن مموننن م

رفينننن ومعلنننن مع ن ةلننننيمعلوذ سننننيم لضنننن الممي ننننممعل نننناع م لانننن الهم
(6)

 لمل  ونننن لمرميعطم  ننننلممعلنيلننننيميدسننننم

علةزلوننن  ومرلننناامي مرفةنننامديننناممينننزام مننننمل نيلنننيميومةلنننزعلملنننلميحننننوي ميمننن ماعلممينننزاممنننلمعللننن ذ طم

علام لننيمدينننامنلننزمملنننرييمملننريلليم ل  نننليملنننلمعًممننلمعلسنننزع عطمعليننومويينننعز معلفةامننيم
(7)

رميوننن معلذننن مم

ممممممممممممممممممعلننننز لمممف نننن معلن ننننيا ملننننز لممعليويا رننننيمحننننقموسنننننرامع ننننيس لي ملننننز لمممي ننننممعل نننناع ميرفنننن م   نننن 

)ع عميننن طمما نننااعل(معمننن مدنننومح لنننيمع نننامعلو صننن مرفننن م  نننلمممي نننممعل ننناع ممفننن م  نننلممعليويا رنننيمدنننوم

ح يملامرا نم    ملز لممعليويا ريم
(8)

م

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رم363لمصم2011علن يا ًملماع معلل يا ًملمم نعاملمنملمعلس  اطمحولنمح اطمع ل (1)

يعلسنناىمعلوننربز مدلنن ملمملننلمعلفةوننيملمم نننعاملمم2003علننزًملةنننمعلننزلعًم   نناملم ونن لمعلفةننامدننومعلمننزعًمممنننملنن لم (2)

 رم31لمصم2012

ل نننومرا نننلم نننةزًملممنننن مي رنننيمعلنننز لمملما ع نننيمدنننومعلن ننن ولزمعلمزملنننيملممي نننيمعلفسننناًملمعلي ممنننيمعلولي صنننزريم (3)

 رم46لمصم2011م(ملم14علمنام)مي ليمعلس  اطملم–

 رم356حولنمح اطمع لنملممصن م ةقم يزهملمص (4)

 رم195لمصم2017عامرملماع معلل يا ًملمم نم2003عحونمرفل معلنزلزًملمعلمو ليمعللل  ليمدومعلمزعًمممنم (5)

مرم204عحونمرفل معلنزلزًملممصن م ةقم يزهملمص (6)

مرم187لمصم2013 عيمعمللملرلملمع حنع معللل  ليملماع معلاةزمعلي مموملمع  ة ن ريملم (7)

 رم2005ملمعلن يا معلمزعقومعلنع املم لمم(57ر وزمعل معلو ا م) (8)

م

م
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يع عميننن طم  نننلممعلنيلنننيمنلنننزمملنننرييملنننلمعلو لننن مدنننومعل وننن لمعلةزلوننن  ومع معطمممننن معلاسننن مرنننزىمعطمز ننن ام

 الننن لمب لوننن لممنننلمعلولنننريلليمعلو سننن  مل ننن معلو ننن معيم  نننلممعلنيلنننيمدنننومعل وننن لمعلةزلوننن  وميويولننننمم  يننن منلنننزملم

لننننريلليممم ارننننيمم ل ننننيمظنننن زز م مويفنننننلمل ينننن معلن نننن ولزملميلننننلمممننننلم نننن  ي معطمويفنننننلمل ينننن م:م  ينننن مم

ع زولنننيمولنننيسزمدننننومعلا ننننعطمي مرلنننني معلةعنننلمل ينننن مع ميزنننومملننننريلليم  نننلممعليويا رننننيمعمننن لمعمينننن م

يمننننعاهمعليننننومر يوننننومعللينننن م
(1)

رميبوننننلمق لننننن مميوننننيممننننلمقاعلنننننمعل ونننن لمعلةزلونننن  وموفسننننقملننننز لممعلنيلننننيمم

لو لننن معويننن همعلةزلوننن طمدنننومعلننن وامع نننيسع لموننن لمعمننن لمعلةزلوننن طميزنننوملننننلمملنننريلليم  نننلممعلنيلنننيملنننلمع

علةزلو  لنننيمرميعطمعلةزلوننن طم مرلنننيذل معطمرمننننيم  نننلممعليويا رنننيم
(2)

رميم ليننن لومدننن طم  نننلممعلنيلنننيم ننناعالمم

ينن طمم ةنن لمعلم  ننلمم ويا رننيمديننامنلننزمملننرييملننلمعلو لنن ميزننعهمق لننن ممذ سننيمدننومعل ونن لمعلو ةننوميمسلننن م

دنننننومعل وننننن لمعليوينننننا ًممريويننننن م  نننننلممعليويا رنننننيمم ييننننن ديمعلننننن مععيص صننننن و مميوننننن معلصنننننعحل طم

مننننزمعلننننعًمرننننراًمعلنننن ممصننننن مق لننننن ميع عيص صنننن طمعليننننومعيي ينننن معلن ننننيا ملننننز لمممي ننننممعلننننال عالمع 

ع   نننليمدنننومعلننن وام عطمعليا ننن معلةزلوننن  وميعلينننوموفضنننزمعليوننن ممنننللمعلو صنننةللم
(3)

رميعطما نننيا م ويا رنننيمم

/م  ا نننن ل(مرفونننن مدننننوماي مع   ننننومدننننومم61(مدنننن طممي ننننممعل نننناع ميحلنننن معلونننن ا م)2005علمننننزعًملمنننن لم)

مي ننننممعل نننناع مملنننن ليم  ننننلممممينننن يمعلولنننن ليمعلي   لننننيملننننز لممعلنيلننننيمحلنننن م صننننلمل نننن معطمريننننيب

عليويا رنننيمم ننن المل ننن من ننن مملنننة ميمم  ن ةلنننيمعلوذ سنننيملمننننامعلضننن الممي نننممعل ننناع ميم  نننيسزعالمعلننن بم

علن ننننيا ًم  فننننامعوينننن همع عا ميعيننننواعمل ن ننننيا معلنننن محصننننزميظلاننننيمعوينننن لم  ننننلممعليويا رننننيمموي ننننمم

عل نننناع مايطمع ننننزعامعلوي ننننممعلونننن  وم)مي ننننممع وفنننن ا(م
(4)

  ننننلممعلنيلننننيمدننننومعل ونننن لممرير نننننلمعطمرةنننناطم

علةزلوننن  وم يصننن لمععنننزمنلنننزم نننيبم  نننلممعلفةامنننيمرمعًمنلنننزم نننيبم  نننلممعلنننال عالمعيمعلنننالرزمع ييم

لمع م مرينننالمعلفننن يملنننز لممعلنيلنننيمعطمريوننن ممنننللمصننناي مينننز لممل نيلنننيميمنننللمصننناي مينننز لممل فةامنننيم

ي ننننا معلاصنننن معلوينننناًممننننللمعلو صننننةللممد ل ونننن لمعلةزلونننن  ومرسننننالمل نننن 
(5)

يحل ينننن مريننننبمصننننعحل طمرمم

(موننن بمل ننن م)رفننن مومةلنننزممي نننممعلز   نننيممفننن مومةلنننزم  نننلمم138  نننلممعليويا رنننيم يننننمعطمعلوننن ا م)

عليويا ريمعر و مي نمدومعلن يا (م
(6)

مرم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نلمممي نممعلنال عالمدنومعل ون لمعل لن مومعلةزلون  وم)ا ع نيممس   ني(ملمم عنا عطمعلف ةنومممفونم ن مزمعليزلن يًملماي  (1)

 رم48لمصم2017علفساقليملمملزيطملم

 عد معضزمص لحم ةزملمدص معلل ذيللمعلي العريميعليعزرمليمدومعل و لمعلةزلو  ومدومعلمزعًملممةيةيمعلل يا ًمرمم نعامرم (2)

مرم197صم–م2012

لممي يما ع  طمم2005لمع ة لليمعل و لمعللل  ومعلةزلو  ومدوما يا م ويا ريمعلمزعًمعلنع املم لملةنمعلمولام ةزمح دام (3)

مرم281لمصم2015(ملم  مميمم نعاملممزينمعلن ع  طمع  يزعوليليميعلنيلليملم63ايلليملمعلمنام)

  لنيم لضن المعللن ذيمعلي العرنيملم م زرلمملمملوامم اومي ظامعلفل وملماي معلل ذيمعليعزرمليمدنومعلولن   يمعلي وملوامح  (4)

مرم24لمصم2015لم  مميمعلةاديملمي ليمعلس  اطملمم24(لمعلمنام1مي يمعلةاديمل م المعلس  ا ليميعللل  ليملمعلوي نم)

مم34لمص2016علوزينمعلمزموملمعلس زز ملممل ومميلنمعلمةل وملمعلفنيامعلن يا ريمل ل ذيمعلي العريمدومعلن  ولزمعلمزمليمل (5)

مرم2005(مملمعلن يا معلمزعقومعلنع املم لم138ل معلو ا ملم)ر وزمع (6)
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 المطلب الثاني

 بنية وتكوين مجلس الوزراء

علىىىل غمىىىىالك يىىىى  غمكارىىىىا يىىىى  غي كىىى ا غمر لرصرىىىىل غمرىىىىب راىىىىصص غمىىىىص ا غم ىىىار  غمرىىىىب ر ىىىى ك  ىىىى  غم ىىىىل ل     

غمرنفرذرىىىل ال غي غ  غمي يىىىل غي   ىىىرل مل ىىىل ل غمرنفرذرىىىل يىىىب غ  ررىىى مل رنفرىىىذ غم ىىى غنر   ير   ىىىل ر  ر  ىىى   مىىىر  

( غيمرىىىل غمرىىىب رىىىرك 2005ك ). مىىىذمي  ىىىر  غمص ىىىر ا غم اغ ىىىب غمىىىصغ ك م ىىى  (1)ي ير ىىى  غ  رسىىىة  ر  ىىىل غمص مىىىل 

 ي ج  ىى  غيررىى ا ا ىىر  غمىى ذاغي  غمىىىذ  ر ىىص غم ىىام غماىى نب غمىىذ  رياىىىا غم ىىل ل غمرنفرذرىىل  يىىذغ يىى  ذي ىىى  

( يىىىى  غمص ىىىىر ا غم اغ ىىىىب غمرىىىىب ن ىىىى  )غم ىىىىل ل غمرنفرذرىىىىل غيرا صرىىىىل رركىىىى   يىىىى  ا ىىىىر  66غمرىىىى  غميىىىى ص  )

.  رسىىىىك غي ىىىىاغص  (2)  ىىىى د ملص ىىىىر ا( غمجي  ارىىىىل  يجلىىىى  غمىىىى ذاغي ريىىىى ا   ىىىىوار ر    غير   ىىىى ر    

غم ىىىى يلر   ىىىىب غمرحىىىىكرلل غماك يرىىىىل غميريالىىىىل  ىىىىب غمىىىى ذغاغ  غماك يرىىىىل  ا ىىىىر  يجلىىىى  غمىىىى ذاغي   ىىىى  ب 

. ركىىىى   ا ىىىىر  يجلىىىى  غمىىىى ذاغي يىىىى  غمي ىىىىؤ ا  (3)غميؤ  ىىىى    غم ر ىىىى    غملجىىىى    غيج ىىىىذ  غيصغارىىىىل 

ك مل ىىى غ  غمي ىىىلال ر ىىى ك  ىىىلصغا  يجلىىى  غمىىى ذاغي غمرنفرىىىذ  غمي  حىىىا عىىى  غم ر  ىىىل غم  يىىىل ملص مىىىل  غم   ىىىص غم ىىى 

.  غ  عيلرىىىل غيررىىى ا غمحىىىي   (4) ررىىىاا  غجري ع رىىى   مىىى  غماىىىز     مىىىل غمىىى ذاغي  ي غ  ىىىل يجلىىى  غمنىىى غ  

غمياحىىى  ما   ىىىل يجلىىى  غمىىى ذاغي  ركلرفىىى   رحىىىكرا اك يرىىى  ي سىىى ل م ر  ىىى   ر غ  رىىىل  ىىىر  غمكرىىىا غمنر  رىىىل 

كلرىىىم ياحىىى  غمكرلىىىل غمنر  رىىىل غيكاىىىا عىىىصصغد  رحىىىكرا غماك يىىىل غييىىىاا  غ  ص ا ا ىىىر  غمجي  ارىىىل  ىىىب ر

.  (5) علىىل يىىذغ غمياحىى  غين ىى ي يىى  غيررىى ا غعسىى ي  ذغارىى  يىىوا يىىص  اواىى   ر يىى د يىى  رىى ار  غمركلرىىم 

   ىىىىص نجىىىى ل ا ىىىىر  غمىىىى ذاغي غميكلىىىىم  رحىىىىكرا غماك يىىىىل ركىىىى   غمي ىىىى   غمر مرىىىىل يىىىى  غ  ر ىىىىا  ا ىىىىر  

غارىىى   غمين ىىى ا غمىىى ذغا  علىىىل يجلىىى  غمنىىى غ  .  ر ىىىص اىىى  ذ  ما رىىى  غمىىى ذاغي غميكلىىىم غ ىىىي ي غعسىىى ي  ذ

 عنص غمي غ  ل علل غم ذاغي ينفاصر  .

 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك ال 1999 – 1كىىىى   ال   -جىىىىري  غنصا ىىىى   ال  ىىىىنة غم ر  ىىىىل غم  يىىىىل ال راجيىىىىل س عىىىى يا غمك ر ىىىىب ال صغا غمي ىىىىرا   (1)

 58 . 

 . 2005( ي  غمص ر ا غم اغ ب غمصغ ك 66رنظا غمل غمي ص  ) (2)

علىىىب ع ىىىص غمىىىاذغز غميفىىى جب ال غماك يىىى   غميالرىىىل   ىىىنة غم ر  ىىىل غم  يىىىل  ىىىب غم ىىىاغز ال يكر ىىىل غم ىىىن  ا  ال   ىىىصغص  (3)

 . 63ال   2014ال 

غذيىىى ا ي حىىىك ايىىىص ال رنظىىىرك غم و ىىىل  ىىىر  غم ىىىل ل غمياكذرىىىل   ىىىل    غي ىىى مرك  ىىىب غمنظىىى ك غمفرىىىصاغمب ال غم ىىى يا  ال  (4)

 . 212ال   2015غمياكذ غم  يب مو صغاغ  غم  ن نرل ال 

ا ىىى  نىىى جب  ىىى رص ال غحىىىك مرل غم و ىىىل  ىىىر  غم ىىىل ل غمرحىىىار رل  غم ىىىل ل غمرنفرذرىىىل  ىىىب غمنظىىى ك غم ر  ىىىب غم اغ ىىىب ال  (5)

 . 188ال   2010كلرل غم ل ك غم ر  رل ال  –ا  مل ي ج ررا لرا ينح ا  ال ج ي ل   صغص 
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 غمين ىىى ا غمىىىى ذغا   للل رىىىىل ي ل ىىىىل  غذغ مىىىىك رنىىىى ا غماك يىىىىل غمىىىى ذاغي ا ىىىىل يجلىىىى  غمنىىىى غ  ررىىىى مل ا ىىىىر  

.  رحىىىرا   ىىىب ا ىىىر  يجلىىى   (1)غمىىى ذغا  يىىىوا يىىىص  يي ىىىل عحىىىا ر يىىى د  –غمجي  ارىىىل رحىىىكرا غماك يىىىل 

ي يىىى  رحىىىرا   ىىىب ا ىىىر  غمجي  ارىىىل  ىىىب غ  ركىىى   اىىى  ذغد علىىىل غمحىىى  ص  غمج ي رىىىل غ  يىىى  ر  صم ىىى  غمىىى ذاغ

.  غ  ركىىىى   عاغ رىىىى د يىىىى  غ ىىىى ر  عىىىىاغ رر   ذ   ىىىىي ل ا ىىىىنل  (2) غرىىىىك غمي ي ىىىىل  غماواىىىى   يىىىى  عيىىىىا  

  ي ىىا   ر  ىىرل يحىى  صغد مىىى    منذغيىىل  غي ىىر  يل  غم صغمىىىل  غييىىو  ملىى    لرىىىا ياكىى ك  جاريىىل ييلىىىل

. غ  غ  عيىىىىا ا ىىىىر  غمىىىى ذاغي غ ىىىىا يىىىى  عيىىىىا ا ىىىىر  غمجي  ارىىىىل  ىىىىب اىىىىر  غ  ا ىىىىر   (3)  محىىىىام 

غمىىى ذاغي ريىىى ا  غم ىىىل ل غمرنفرذرىىىل غمف لرىىىل  ررىىى مل  رىىى ص  غمص مىىىل ي  انىىىل يىىىة  ىىىوار   ا ىىىر  غمجي  ارىىىل 

حىىى   ىىىب غمرحىىىار رل  ن رىىىال ذرىىى ص  غم يىىىا م ذاغ ىىى   نسىىى ج   غكر ىىى    غمي ىىىا  غمي نرىىىل  غم ر  ىىىرل ي  غميا

مىىىك ركىىى   ىىىص يىىى ا  يىىى  عيىىىا   ىىىب غمارىىى   غمي نرىىىل  غم ر  ىىىرل  حىىىكا كىىى  ب مراحىىى   ىىىب يىىىذغ  35عيىىىا 

. غ  غمي ىىىؤ مرل غم ر  ىىىرل ميجلىىى  غمىىى ذاغي ر نىىىب غذ غ  غصغا  غمىىى ذغا  غذغ يىىى  غرج ىىى   (4)غمين ىىى  غمي ىىىك 

عن ىىى   رسىىى ا غمىىىل  ىىىب  ر  ىىىر   غرج يىىى د ي ىىى راغد مال ىىىل غم اميىىى    ىىى   مل اميىىى   غم ىىىصا  علىىىل اجىىى  غما ىىىل 

غي ىىىىر  مل  غ  غمي ىىىىؤ مرل غم ر  ىىىىرل يىىىىب ي ىىىىؤ مرل  اصرىىىىل ريىىىى   ىىىىاصغ  ي رنىىىى د غ  عىىىىصص  ذاغي رىىىىؤص  غمىىىىل 

. غيىىى    من ىىى ل ملن ىىى   غم ىىى ن نب غمىىىذ  رار جىىى  ا ىىىر  يجلىىى   (5)غ ىىىر  مر  يىىىة   ىىى ي غمىىى ذاغي  ىىىب غماكىىىك 

 فىىىب اىىى ا عيلرىىىل غيررىىى ا  غمىىى ذاغي )غمياحىىى ( ملفىىى ذ   ىىىذغ غمين ىىى    نىىى  ريرلىىىم يىىى  ا مىىىل غمىىىل غيىىىاا

ا ىىىر  يجلىىى  غمىىى ذاغي عىىى   ار ىىىل ر ىىىيرر  يىىى  يجلىىى  غما   ىىىل   نىىى  رارىىى ا غمىىىل غيلل رىىىل غمي ل ىىىل م ىىىصص 

( ال غيىىى  غذغ كىىى   ر ىىىيرل ا ىىىر  يجلىىى  غمىىى ذاغي يىىى  غمجي رىىىل غم  نرىىىل 275غعسىىى ي غمجي رىىىل غم  نرىىىل غمىىى  )

.  غ  يجلىىى  غمىىى ذاغي يىىى   (6)رىىىل  نىىى  رارىىى ا غمىىىل غلل رىىىل غمالاىىىر  م ىىى ما  يىىى  غعسىىى ي غمجي رىىىل غم  ن

غميؤ  ىىى   غمرنفرذرىىىل غمي يىىىل  ىىىب غينظيىىىل غمص ىىىر ارل غمي  انىىىل  ىىىري   ىىىب غمنظىىى ك غم اميىىى نب ك نىىى  رياىىىا 

 . (7)غميا ا غم   ا  ب عيا غم ل ل غمرنفرذرل 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 371ايرص ان   ي مص ال ي صا   ز ذكا  ال   (1)

 . 2005( ي  ص ر ا غم اغز غمصغ ك م  ك 77رنظا غمل ن  غمف ا  )غ يد( ي  غمي ص  ) (2)

 . 2005( ي  غمص ر ا غم اغ ب غمصغ ك م  ك 67رنظا غمل غمي ص  ) (3)

ال يجلىىىل ج ي ىىىل كاكىىى ي ال  2005غايىىىص ي احىىىرص ايرىىىص  ال غم ىىىل ل غمرنفرذرىىىل  ىىىب ي جىىى  غمص ىىىر ا غم اغ ىىىب م ىىىنل  (4)

 . 12ال   2012ال  (2غم صص )ال ملصاغ    غين  نرل ال ج ي ل كاك ي ال كلرل غم  ن   

ي ىىىىويرل ينىىىىص ك يىىىىا ع ىىىىص ذرىىىىص ال ا   ىىىىل غم اميىىىى   محىىىى للب غم ظرفىىىىل غمرنفرذرىىىىل )صاغ ىىىىل ي  انىىىىل( ال يجلىىىىل غمكلرىىىىل غ (5)

 . 656ال   2017( ال 42غمنجم غيحام ال غم صص ) –غمج ي ل 

 . 165غايص رارل غمذيرا  ال ي صا   ز ذكا  ال   (6)

 2013م ىىىىنل  8نىىى ا  ا ىىىى  عيىىىىا ال يىىىىصا ص ىىىىر ارل  ىىىى ن   راصرىىىىص  يرىىىىل غما   ىىىى   غماواىىىىل  ىىىىب غم ىىىىاغز ا ىىىىك  (7)

 . 104ال   2017ال   -(2غم صص ) – ج ي ل غم  ص رل ال كلرل غم  ن   –)صاغ ل ي  انل( ال يجلل غم  ص رل  
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غذغ غيفىىىز ا ىىىر  يجلىىى  غمىىى ذاغي  رحىىىكرا اك يرىىى  يىىىوا يىىىص  اواىىى   ر يىىى د يىىى  رىىى ار  غمركلرىىىم . 

.    ىىىص  (1)ركلىىىم ا ىىىر  غمجي  ارىىىل ياحىىىا د غيىىىا مرىىى مب يىىىذ  غمي يىىىل يىىىوا يىىىص  يي ىىىل عحىىىا ر يىىى د 

ا ىىى ا غمرحىىىكرلل غم ذغارىىىل علىىىل ا ىىىل يجلىىى  غمنىىى غ  رىىىلرب ي ىىى   غمريىىىر  غمص ىىىر ا  يىىى    ىىىا يجلىىى  

غمىىى ذاغي  غعسىىى ي اك يرىىى  غيىىى ك يجلىىى  غمنىىى غ  مر ىىىصا   ىىىصي  غميجلىىى  غمىىى ذغا  يي ا ىىىل  ىىىوار ر  

.  م ىىىىا  غما ىىىىل يىىىى  ا ىىىىر  يجلىىىى  غمىىىى ذاغي غحىىىىرا  غمص ىىىىر ا  (2)غ ىىىىرن صغد غمىىىىل غمص ىىىىر ا  غم ىىىى ن   

ي غ  ىىىل غيلل رىىىل غمي ل ىىىل م ىىىصص غعسىىى ي يجلىىى  غمنىىى غ   نىىى ي علىىىل  لىىى  ييىىى   2005 اغ ىىىب م ىىى ك غم

غعسىى ي يجلىى  غمنىى غ    ىىب يىىذ  غما مىىل غرسىى د ر ىىر  ص غما ىى ا علىىل غيلل رىىل غمي ل ىىل ي  مىىل ا ىىر  

 ( يىى  غمص ىىر ا علىىل85ارىىن ن ىى  غميىى ص  ) . (3)يجلىى  غمىى ذاغي غي غذغ   ىىص ا ىىل كرلرىى  غمنر  رىىل غرسىى د 

غ  )رسىىة يجلىى  غمنىى غ  نظ يىى د صغيلرىى د مرنظىىرك  ىىرا غم يىىا  رىى ( مكىى  يىىذغ غمنظىى ك مىىك رىىاا غمنىى ا غي  ىىب 

.  ررا ىىىىز غمن ىىىى   غم ىىىى ن نب  (*4)غمىىىىص ا  غينري  رىىىىل غما ماىىىىل غ   ىىىىب  رىىىىا  اك يىىىىل )ارىىىىصا غم  ىىىى ص (

م ىىىىال غن  ىىىى ص جل ىىىى   غميجلىىىى   اسىىىى ا غلل رىىىىل عىىىىصص غعسىىىى     رريىىىىذ غم ىىىىاغاغ  صغيىىىىا غميجلىىىى  

  لل رىىىل عىىىصص غ ىىى غ  غما سىىىار    ىىىب ا مىىىل ر ىىى    غي ىىى غ  رىىىاج  غمج نىىى  غمىىىذ   ىىى   ي ىىى  

.  رىىىصرا ا ىىىر  غميجلىىى  جل ىىى   غميجلىىى  غيعرر صرىىىل ين ىىى   غي ىىىران  رل  ررىىىاا   (5)ا ىىىر  غميجلىىى  

غجري ع رىىى    ىىىب ا مىىىل لر  ىىى  ر  ىىىص غيجريىىى ا  ا   ىىىل يىىى  ري مىىى  غمىىىا ر  يىىى  ن غ ىىى   يىىى   ىىىب غم  مىىى  

ا   ىىىىب ا مىىىىل لرىىىى   غمن  ىىىى  غي ا ررىىىىاا  غجري عىىىى   غميجلىىىى  غمن  ىىىى  غماىىىى نب مىىىىا ر  غمن  ىىىى  غي 

 .  (6) غميجل 

                                                                                             

ال  2005ر ا غم اغ ب م  ك عوي ع ص غم ذرذ ال ص ا ا ر  غمص مل  ب غيرر ا يجل  غم ذاغي  غعس ي  يرر   ب غمص  (1)

 . 260ال   2014ال (19غم صص )ال  ال ج ي ل غمك  ل ال كلرل غم  ن   –يجلل غمك  ل مل ل ك غم  ن نرل  غم ر  رل 

 . 366ايرص ان   ي مص ال ي صا   ز ذكا  ال   (2)

ال يجلل غم  ص رل مل  ن    غم ل ك  2005غايص علب ع  ص غميف جب ال ان  رل غم ل ل غمرنفرذرل  ب ص ر ا غم اغز م نل  (3)

 . 235.   2017ال  (2ال غم صص )غم ر  رلال ج ي ل غم  ص رل ال كلرل غم  ن   

 ررا لرا ينح ا ( يايص ع    ي حك غمفا   ب ال ص ا غماك يل  ب غمنظك غم امي نب )صاغ ل ي  انل ال ا  مل ي ج (4)

 . 161ال   2017غمج ي ل غمي رن ارل ال كلرل غم ل ك غم ر  رل . 

  كي  ر ص ي  غيعس ي  2014ارصا غم   ص  س ارصا ج غص غم   ص   ي  ا ر  غم ذاغي غم اغ ب ر مل ين    ع ك

يل ارصا غم   ص  مليذرص غع ل غم امي   غم اغ ب غما ل غمل اك  2014غم  اذر   ب اذ  غمصع   غي ويرل   ب   ري ا 

 ك . 40س5غم  عل  29/3/2018 ر ار   www.almaalomah.comغنظا غمل غماغ   س   

 . 2014( ي  غمنظ ك غمصغيلب ميجل  غم ذاغي غم  صا ع ك 7رنظا غمل غمي ص  ) (5)

 . 162يايص ع    ي حك ال   ز ذكا  ال   (6)
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جىىىص ا غيعيىىى ا   ىىىص غ ىىىوا ا ىىىر  يجلىىى     ىىىب غم ىىىاغز ر ىىى ك غيي نىىىل غم  يىىىل ميجلىىى  غمىىى ذاغي   عىىىصغص

غمىىى ذاغي علرىىى    ىىىا غا ىىى م  غمىىىل غعسىىى ي غميجلىىى    ىىىص رىىى عذ ا ىىىر  غميجلىىى   ىىى صاغا   ىىى  غمي غسىىىرة 

غ  غمج ىىىىل غمرىىىىب رف ىىىىا  ىىىىب غير  يىىىى    . (1)غم  يىىىىل غمرىىىىب رىىىىاا سىىىىا ا  عاسىىىى   علىىىىل  جىىىى  غم ىىىىاعل 

غم ىىىىل ل غمرنفرذرىىىىل غ  كىىىىا يىىىى  ا ىىىىر  غمجي  ارىىىىل  ن   رىىىى   ا ىىىىر  غمىىىى ذاغي  ن   رىىىى   غمي ج ىىىىل يعسىىىى ي

/   ص ىىىى د( يىىىى  غمص ىىىىر ا غي غ  سىىىى م يىىىىذ   93 غمىىىى ذاغي يىىىىب غمياكيىىىىل غيرا صرىىىىل غم لرىىىى     ىىىى د مليىىىى ص  )

يىىىص  . غيىىى    من ىىى ل ينر ىىى ي يىىىص   يرىىىل ا ىىىر  غمىىى ذاغي   ن ىىى  رنر ىىىب   نر ىىى ي غم (2)غميىىى غص مىىىك رارىىىاك عيلرىىى د 

غمي ىىاا  م ىىك غ  غا  ىىل غعىى غك ال غيىى   ىىب غمظىىا م غي ىىران  رل   نىى ي عىىص  اىى ي  رنر ىىب   ىى   يرىىل ا ىىر  

يجلىى  غمىىى ذاغي كل ىىر  مر   غم جىىىذ  غم  ىى   ال  راىىىا ا ىىر  غمجي  ارىىىل ياىىا ا ىىىر  يجلىى  غمىىى ذاغي عنىىىص 

 . (3)يل  غمين   ي      ك   ي  غي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

)صاغ ل رالرلرل ال صاغ ل  2005يا غ  ا   غم ر     ال غير      ا ر  غم ذاغي  ب غمص ر ا غم اغ ب م  ك  (1)

 . 209ال   2014ال  (18غم صص ) ال ج ي ل غمك  ل ال كلرل غم  ن  ال  فرل( يجلل غمك  ل مل ل ك غم  ن نرل  غم ر  رل 

ذرىىىىاي يجرىىىىص ال يىىىىصا غمرىىىى غذ   ىىىىر  غم ىىىىل رر  غمرحىىىىار رل  غمرنفرذرىىىىل ال ينحىىىى اغ  غمال ىىىىب غما   رىىىىل ال  رىىىىا   ال  (2)

 . 56-55ال   2014

 . 2005( ي  غمص ر ا غم اغ ب غمصغ ك م  ك 81(  غمي ص  )76غنظا ن  غمف ا  )غما مال( ي  غمي ص  ) (3)



10 
 

 المبحث الثاني

 لتنفيذيةاالطار الوظيفي للمؤسسة ا

م

وسننالمعللنن ذيمعلي العرننيممننني علممنن  لعلمدننومزلةنن معل ونن لمعللل  ننومعلمزعقننوملينن موز نن ملو لننيمعوينن  معلسننزع مممممم

ماصننناي ممزح نننيم ي  لنننيمل سنننزع ممنننلمعنننعيم  نننلممعللننن ذيمعلي العرنننيم)  نننلممعلنيلنننيملم  نننلممعلنننال عال(ململنننععم

م-ع و ر  موسللامزععمعلوةف مل  ميدقمعلعة معلي لوم:

 المطلب االول : وظيفة )اختصاصات رئيس الجمهورية( -

 المطلب الثاني : وظيفة )اختصاصات رئيس الوزراء(  -

م

م

 المطلب االول

 وظيفة ) اختصاصات رئيس الجمهورية (

 

عطمع صننن مدنننومعل وننن لمعلةزلوننن  ومرمننننم  نننلممعليويا رنننيمنلنننزمملنننرييم ل  نننل لممنننلمعلو لننن ميم ليننن لومممممم

ديننننام مرونننن   م نننن ذ و ممصننننا  مم اننننزا ميع ونننن ممننننلمعننننعيممي ننننممعلننننال عالمحلنننن معطمواقلنننن م  ننننلمم

عليويا رنننيمرةننناطمي دلننن لمع مع عميننن طممي  ةننن م  نننلمممي نننممعلنننال عالم
(1)

  ومرميمنننلمعصننن  بمعل وننن لمعلةزلونننم

زنننامعليمننن يطميعليننناعلطممنننللمعللننن ذ طمعًمعطموالرننن مع عيص صننن طممنننزطميلنننلمم  مننننميدسننن لملوةنننن مدصننن م

علل ذ طم
(2)

مرم

(مملمعلن يا مل  مصعحل طم  لممعليويا ريميزوم73دسنم صلمعلو ا م)
(3)

م:م

 معلوصننن اقيمل ننن معلوم زننننعطملميع  ا قننن طمعلنيللنننيمممننننمماعدسنننيممي نننممعل ننناع ميممننننمعلوصننن اقيمل ليننن -1

 يممنممضومعوليملعزمرام لمملمو  رخمول لوي مر

رص اًميرصن م  لممعليويا ريمعلساع للمعليومرل ي ممي ومعل اع م -2
(4)

مم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم  ممنيم–ومعلن نيا معلمزعقنومعلننع اممي نيمعا رن م ل  نليمعحونملةنمهللام  زومعلفوننع وملمصنعحل طم  نلممعليويا رنيمدن (1)

 رم155لمصم2017لمم(50علمنام)ملعل يزرلملمي ليمعلم المعللل  ليم

 4لممصن م ةقم يزهملمصم2005عحونمعا  لنمعلصولنلوملمعلل ذيمعلي العريمموا  معلن يا معلمزعقومعلنع املل يم (2)

 رم2005علنع املم لم(مملمعلن يا معلمزعقوم73ر وزمعل معلو ا م) (3)

 رم169مفونملة  مز  امعلازنا وملممصن م ةقم يزهملمص (4)

م
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(مرنننالممنننلموننن  رخمعلوصننن اقيمل ننن م يننن   م15النننا ممي نننممعل ننناع معلو ييننن معنننعيممنننن م موييننن يلم) -3

 ع  يي  ميدومعلف  طمعلو صاصمل لي مدومعلن يا مر

عصنع معلماامعلي صمميا ل مملم  لمممي ممعلال عالم -4
(1)

 رم

 علوزع لامعليويا ريمرعصنع م -5

 قةايمعللازعالمر -6

 علوص اقيمل  معحة لمع لنعلمر -7

(ممنننلمعلن نننيا مز ننن امععيص صننن طمععنننزىملنننز لمم73دضنننعلملنننلمزنننعهمعلصنننعحل طمعلينننومم فييننن معلوننن ا م)

معليويا ريمزوم:

 (مر45(مرام لمملمو  رخمعلوص اقيمل  م ي   مع  يي م طم)ل/15الا ممي ممعل اع ملأل مس امععيم) -1

 /ب  ل ل(مر64لا معل مع يي م طمل ميم)ل/علن -2

 /عي ل(م162قيمل  معليمنر م)ل/اعقيزعطمومنر معلن يا مل وص  -3

 /عي ل(مر76وة للممز حمعلةي يمعل ل مليمع يوزملناعلمليعةل ممي ممعلال عالم)ل/ -4

 /عي ل(م58الا ممي ممعل اع معل م  ليمع يو   ليم)ل/ -5

 /ب م  ل/ (مر61ملم  لمممي ممعلال عالم)موسنرامن  معل ممي ممعل اع مملف معلوسي -6

م

 المطلب الثاني

 وظيفة )اختصاصات رئيس الوزراء(

 

(ملننننن مععيص صنننن طممعننننة م2005رونننن   م  ننننلممعلننننال عالميدسنننن لمل ن ننننيا معلمزعقننننومعلنننننع املمنننن لم)ممممممم

 يصنننوميم انننزاملميرنننزعاممينننععمعل نننا ممنننلمع عيص صننن طمزنننومو ننن مع عيص صننن طمعلينننومم فنننلملنننز لمم

مي نننممعلنننال عالممصنننا  مملنننيس يممنننلمعلوي نننمميعلضننن الهملميايطموم لنننقمزنننعهمع عيص صننن طمل ننن مماعدسنننيم

  لممعليويا ريميوعو مزعهمع عيص ص طمع ووممعلوي ممعي
(2)

م-:م

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم  ننن ليمم  لنننيلزم)م عنننا  (ملمم2005رفلننن منننن لًملةننننمعلوفوننننًملمعل وننن لمعلةزلوننن  ومعلمزعقنننومدنننومظننن ما نننيا م (1)

 رم42لمصم2017ي ليمعلفساًملم  مميمعلعزًمع ي ض/

)ا ع نننيموف ل لننني(مم2005منننزيعطمحلنننلمعلمللننن يًملمععيص صننن طم  نننلمممي نننممعلنننال عالمدنننوما نننيا معلمنننزعًملمننن لم (2)

 رم208لمصم2014(ملم  يم18(معلمنام)1لممي يمعلةاديمل م المعلس  ا ليميعللل  ليملمعلوي نم)

لممي نننيمعلةادنننيملمم ننننعامرمعلوميننننمم2005ا مع نننو لل مل ننناعطمعليولونننوملمععيص صننن طممي نننممعلنننال عالملمدنننوما ننني (3)

 رم255لمصم2010لم(م150علمنام)ملمعلمزعقوملفاع معلاةز
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عاع  م  لننن طممي نننممعلنننال عالم:مرسنننالم  نننلمممي نننممعلنننال عالممز   نننيم  لننن طممي نننممعلنننال عالم -1

يونننز  مع يو ل وننن ميعاع  معلو  قعنننيمدلنننن ميرموننن مل ننن موفسلنننقمع  لنننني لممنننللم عننن ن طمعلننننالع عطم

علويي اننيميرينن م مو الننعمعلةز نن م معلفةنناموميدننومح لننيمنل منن ممننلمع يو لنن طمعلوي ننممرمسنننمع  يونن  م

 ال مع علزملعل ممز   يمملمري

علولنننننرييمعلي النننننعًمعلوة  نننننزمل لل  نننننيمعلم منننننيمل نيلنننننيم:مع ننننن نمعلن نننننيا معلمزعقنننننومعلصننننن ا ملننننن لم -2

(ملنننز لمممي نننممعلنننال عالمعلولنننريلليمعلوة  نننز ملي النننعمعللل  نننيمعلم منننيمل نيلنننيملمدسننننم صنننلم2005)

يمعلم منننيم(مل ننن معطم  نننلمممي نننممعلنننال عالمزنننامعلولنننرييمعلي النننعًمعلوة  نننزملنننلمعللل  ننن78علوننن ا م)

ل نيلنننننيمرررميرمننننننمزنننننععمع عيصننننن صممنننننلمعزنننننامع عيص صننننن طمعلينننننومرة  نننننزز م  نننننلمممي نننننممممممممممممممم

علال عالم
(1)

 رمم

(ممنننلمعلن نننيا ملمرينننال م  نننلمممي نننممعلنننال عالم78علس  ننننمعلمننن لمل سننناعطمعلولننن فيم:مموا ننن معلوننن ا م) -3

 نننممعلنننال عالمزنننامعلس  ننننمعلسلننن ا معلم منننيمل سننناعطمعلولننن فيمدسننننم صنننلمزنننعهمعلوننن ا مل ننن معطم)  نننلمممي

علمنننن لمل سنننناعطمعلولنننن فيم(
(2)

رميقلنننن ا معلسنننناعطمعلولنننن فيمع نننني  اعلمليننننععمعلنننن بموم ننننومقلنننن لم  ننننلممم

علنننال عالمميييلننننميو ونننلامعلسلننن ا معلم منننيمل سننناعطمعلولننن فيم ننناعالمي  نننلممزرنننيملم ارنننيملممفزرنننيميعللننن م

لننننال عالمعلننننز لممومنننناام نننن ذيمعصنننننع مع يعمننننزمعلملننننةزريمعلي مننننيملميمننننعل مرمنننننم  ننننلمممي ننننممع

ع ل  مل ساعطمعلول فيممو مدلي ميلع  معلنعع ليميعلند  ميع  ين مع م ليمي ديم
(3)

 رم

م

(ممننننلمعل ونننن لمعلنننننعع وملوي ننننممعلننننال عالمعطمرونننن   ملوننننعلمم حةنننن لمعلن ننننيا ميعلسنننناع للم2 صننننلمعلونننن ا م)

مم-علوي لمع وليم:

و النننعز ميمزعقةنننيملونن معلنننالع عطميعلييننن طمويذننلضميو النننعمعللل  نننيمعلم مننيمل نيلنننيميع  نننزعفمل نن م -1

 نلزمعلوزوةذيممالع  مر

   امعللل  يمعلي   ليميع قيص اريميعليي  ريميعلو لليمر -2

 علنعاممعزي مق  اطمعلواعل يمعلم ميميعلفل  معليي مومل نيليميوسنروي ملوي ممعل اع مر -3

 علنعامعذيمعلي وليميعلواعل يمع  يوو  ريمر -4

م للميوسنروي معل ممي ممعل اع مرعقيزعطممعزيل طمعلساع -5

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رم2005(مملمعلن يا معلمزعقومعلنع املم لم78ر وزمعل معلو ا م) (1)

لاةنزملمعلوميننمعلمزعقنوملفناع ملممي نيمحناع معم2005ع و لل مل اعطمعليولووملمععيص ص طممي ممعلال عالمدوما نيا م (2)

 رم255لمصم2010(ملم15علاةزملمعلل يمعلل ا يملمعلمنام)

)ا ع يممس   ي(م   ليمم  لنيلزمننومم عنا  ملمم2005صةلحميحاطمعلمذاع وملم  لمممي ممعلال عالمدومظ ما يا مم (3)

 رم145لمصم2010  مميمعلةاديملمي ليمعلس  اطميعلم المعللل  ليملم
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 م لو طميعلسزع عطمليليل مو العمعلساع للمرعصنع مع  وويميعلي -6

علياصننليمعلننن ممي نننممعل ننناع ممواعدسننيمل ننن موملنننللميينننعالمعلننالع عطميعللنننازعالميعصنننف  معلنننن   طم -7

علي صنننيمي  نننلممع يننن طمعلينننلمميمم ي لننن ميمننن ياممو صننن مق  ننننمدزقنننيمدوننن مدننناًمي  نننلمم يننن لم

لنننان ومل ننن معحةننن لمعلن نننيا معلويننن مزعطمعلنننان وميم ال ننن المع  ينننن مع م لنننيمموننن مرفسنننقمعليننناعلطمع

 يعليعزرم طم عطمعلص يمر

 عليا يضمدوم  لمعلوم زنعطميع وا قل طمعلنيلليميعلياقل مل لي معيمملمريال مر -8

علواعدسنننيمل ننن معلوننن حميعلولننن لنعطميعليةننن طمعلوسنمنننيممنننلمعلفةامننن طمع   ةلنننيميعلو ووننن طمعلنيللنننيم -9

وننن طمنلنننزمعلفةاملنننيمع ننني  اعلمل يعنننزرم طمعلفةاملنننيمينلنننزمعلفةاملنننيمعلننن معلفةامنننيمعلمزعقلنننيميعلو و

 عل  دع مر

علواعدسنننيمل ننن معلسنننزيضمعليي  رنننيمعلوو احنننيمعلننن معلييننن طميعلوصننن  فمعلفةاملنننيممنننلمعلفةامننن طم -10

 يعلوص  فميعلور ل طمع   ةليمع ي  اعلمل يعزرم طمعل  دعهمر

فةامننن طمعلياصنننليمعلننن ممي نننممعل ننناع مم لواعدسنننيمل ننن معلسنننزيضمعللنننل اريمعلوسنمنننيممنننلمعلننننييميعل -11

 يعلور ل طميعلوص  فمع   ةليمعل م ويا ريمعلمزعًمر

علواعدسننننيمل نننن موملننننللمعلونننننرزرلمعلمنننن مللميمننننلممننننن  ييامع نننني  اعلمل سنننن  اطمي ونننن لميةنننن  ممنننناظاوم -12

علينمنننيمعلون لنننيمموننن مرفسنننقمعليننناعلطمعلنننان ومع ننني  اعلمل ن نننيا ميعليعنننزرم طم عطمعلصننن يميعحننن لييامعلننن م

مل  من ةيامر  عليس لنمم  الل

  مميمحللموذةلقمعليعزرم طميعصنع معلسزع عطمعلعلميملي العز مرمي -13

علةنننلمدنننوممعنننزيلليمعليم لوننن طميع  وونننيمعلنعع نننيمعلينننومرصنننن ز معلنننالرزمعلوينننيبميعلينننومرةننننًم -14

 مي مم ا ىمعلنيليمعليفاامل  معصنع ز مر

ممي ممننننيمحلننننلموذةلننننقمعلواعل ننننيمعلم مننننيميعذننننضمعلي ولننننيميع  ننننيزعوليل طمعلان لننننيمعلوسننننز ممننننل -15

 علوي ممر

 م  قعيمعلو لمع م ومي ل  يمع ملمعلان وممو مرفسقمعملمعلمزعًميماعن ل مر -16

عقيننزعطمعل ننن المعلسنناع للميقنننزع عطممي ننممقلننن ا معلوننا  مم فننن ميعلوي لاننيمل ن نننيا مع نني  اعلمعلننن معحةننن لم -17

 (مر130علو ا م)

 عًممي لمععزىممياليمل وي ممموا  معلن يا ميعليعزرم طمعل  دع مر -18

م

م

م

م
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يز  امععيص ص طمرعيزاممي م  لممعليويا ريمم م  لممعلال عالميزومي  ووم
(1)

م-:م

 الا ممي ممعل اع ملع مس امموز الم ويا ًمر -1

 علوص اقيمل  معلساع للميعلوم زنعطميع وا قل طمعلنيلليمممنمماعدسيممي ممعل اع مر -2

   رخميصالي معلل (مرحقمع ليزعضمل  معلساع للمعليومرل ي ممي ممعل اع م)ععيممن مملمو -3

 عقيزعطممعزيل طمعلساع للمر -4

  ف معلوسيمملم  لمممي ممعلال عالمع ي  اعلمعل من  مرسنم معل ممي ممعل اع مر -5

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رم56-55لمصملرزامميلنملممصن م ةقم يزه (1)

م
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 المبحث الثالث

 (2014 - 2006اداء المؤسسة التنفيذية اثناء الدورات النيابية )
م

(ميعل  نننلم ي  ييننن معل ي  لنننيم2005/يننن  اطمعلوننن  و/30 وونننلمعلفةامنننيمعلورقينننيمع يي مننن طموعنننزرمليمدنننوم)مممم

لمليفننننن ممف يننننن معلفةامنننننيمعلمزعقلنننننيمم(ملميونننننامممننننننز محننننن معلفةامنننننيمعلمزعقلنننننيمعلورقيننننن 13/5/2005دنننننوم)

(ميونننامعليصننننرقمل ننن مزنننعهمعلفةامنننيمع  يس للنننيممنننلممننن ميننن طمرلنننو ممنننـم)عليوملنننيم7/5/2005ع  يس للنننيمدنننوم)

م(ممر28/4/2005علان ليمع  يس للي(مدوم)

لننعل م نن ي  ييمدننومزننععمعلوةفنن مم لفنننر ملننلمعلفةامننيمعلمزعقلننيمع  يس للننيممننلمحلنن منزقننيموعننةل ي ميل نن م

ملوذ ةللمع ولللم:يدقمع

 ( .2010-2006المطلب االول : اداء المؤسسة التنفيذية اثناء الدورة النيابية )

 ( .2014-2010المطلب الثاني : اداء المؤسسة التنفيذية اثناء الدورة النيابية )

 

 المطلب االول

 (2010 - 2006اداء المؤسسة التنفيذية اثناء الدورة النيابية )
مم

(مللةنناطممو نلننيمع يس لننيم اللننيمعلفةننامدننومعلمننزعًمممنننم2006 نن الموعننةل معلفةامننيمعل ل ملننيمع يلنن ملنن لم)مممم

 نننسانمعل وننن لميوعنننةل معلفةامنننيمعلورقينننيمع  يس للنننيملميمنننعل مرمننننموعنننةل مزنننعهمعلفةامنننيممو نلنننيموفنننايم نرننننم

مل  و لمعلمزعقوميل ل م لياموسللامزععمعلوذ  مدزلللمزو م:

ميمعليويا ريمرعي لم:م    

مب  ل لم:ممي ممعلال عالم)علفةامي(

م

 اوالً / رئاسة الجمهورية 

وننامع يينن  م  ننلممعليويا رننيمي   ةلنن معننعيمعلننني  مع  يي ملننيمع يلنن ملوي ننممعل نناع مممنننمعلوصنن اقيمل نن م

 ينن   مع  يي مننن طملميمةننن مع ييننن  م  نننلممعليويا رننيممنننلممننللمعلوز نننفللميمنننعل محصنن م) نننعيمعلذ لةننن  و(م

(مصاطمملمعصاعطمعل اع معلف يزرلم198  م)ل
(1)

م-رميمعل موعة لم    يمعليويا ريميو مر ووم:م

   لممعليويا ريم:م عيمعلذ لة  و -1

 عل    مع ييم:مل ايملةنمعلوينً -2

 عل    معلو  وم:من  ًمعلي  وو -3

م
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم   ليمم  ليلزمنلزمم عا  ملمي ليمعلم المم2005وولاملو امص اًملمعلية م معلور ل وومدومعلمزعًميدقما يا م (1)

 رم146لمصم2017عللل  ليملمعلي مميمعلولي صزريملم
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 لوزراءثانياً / رئاسة ا

عًمممنننننممننننزي معيوننننزممننننلم ننننيزمل نننن مع زع ينننن مرمحينننن ممم13/2/2005وننننامعلننننعطمعل ينننن   مع  يي ملننننيمدننننوم

ولننن ذلمع يننناعالمحنننايمع ونننعفمعلمزعقنننومعلواحننننميمنننلم نننلةاطممز نننحملز   نننيمعلنننال عالمرميدنننومنلننن  م

(م63(مصننناطممس مننن م)64علياعدنننقمع نننيوزطمع  يي مننن طمعلنعع لنننيمدنننالم)عمنننزعزلامعليمانننزً(مل ننن محصنننال م)

علننن م)صننن لحملةننننمعلويننننً(
(1)

رممنننن طمعلوفننن ي طمليعنننةل محةامنننيم نرنننن مع معطمعليعدننن طمع نننيوزطمحنننايمم

قاعلننننموعنننةل معلفةامنننيميزنننععممننن ميع ننن مع ونننعفمعلمزعقنننومعلواحننننمملنننة موز نننلحم)عمنننزعزلامعليمانننزً(
(2)

رمم

يموفسلنننقمقنننن ملنننامرننن يحمعللل  نننوم)عمنننزعزلامعليمانننزً(مدنننومينننةضمع منننلمعم2006عرننن  مم–م2005منننللم نننة نم

منننلمع  نننيسزع معللل  نننومومننن اطمدنننومحةوننن معلةولنننزممنننلمعلووننن ززمعللننن ةليمعم لننن لمي ل  نننل لميعقيصننن ار لميمنننن طم

علور نننزعطمويصننن لنمل ننن معلنننزناممنننلمعطممننناع امعلمنننزعًميملنع ليننن مي  نننلمويصننن لنمدنننومظننن مالنننامعمزرةنننوم

منننللمعننننزعفمعلمو لنننيممعق لونننوميعينننحمرمموننن م م ننن منلنننزمقننن ا مل ننن معلفصنننايمل ننن مقنننن ميننن دوممنننلمعلياعدنننق

عللل  نننليم
(3)

رميزةنننععمظينننزطمعمة  لننن طمعذلنننز ممفننننيلمع سلننن م طمدنننومصننناافمع ونننعفمع مععننننمللو  ننن مم

رذنننن لةاطمعلاعحنننننمممنننننمع عننننزمم  لننننف  م)عليماننننزً(مع معطم)عمننننزعزلامعليماننننزً(ملننننامرلننننيوزمدننننوموصنننننر م

مل نننن موا لينننن طممننننلمعلوز ملننننيمعلم لنننن مدننننومعل يننننلمع  ننننزفمعليننننوم قننننن طمعلواقننننلميمنننننىمنننننارعلمم نننن الل

علضننن انمعلينننومومنننزضمليننن ميمنننلمع ننن مدننن معل ننننع م نةنننلمع اع  مع مزرةلنننيمع نننيةنعيم)عمنننزعزلامعليمانننزً(م

موز نننننحمععنننننزم
(4)

رميمنننننلمع ننننن مويننننن يلمع لمنننننيمعل نننننلمعمنننننزعزلامعليمانننننزًمدنننننوممنننننرووزمصنننننفاومدنننننومم

حمنلنننزهمرم(ملنننلمقنننزع م نننف موز نننلف ميو  للننن ميعح لنننيمع منننزمعلننن مع ونننعفمل  ونننزمدنننوموز نننل2/4/2006)

(ملننننلموز ننننلحم) ننننا ًمعلونننن لةو(ملو صنننن م21/4/2006يم لامنننن معل ننننلمع وننننعفمعلمزعقننننومعلواحنننننمدننننوم)

    ننيممي ننممعلننال عالم
(5)

رمي موةنن امزننعهمع  يي منن طمويي ننلملننلم نن مسيي ممننلمحلنن مع حيةنن لمعلنن معل نلننيمم

معلذ  اليميعلسامليميعلمزقليميع  يو المعلمع  زًمدومعليز لحميعليصارلمر

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمم2003 رننن ضمنننن لًمدننن   ملمعل وننن لمع  ييننن مومدنننومعلمنننزعًمياي همدنننوملو لنننيمعليفنننايمعلننننروسزعنومممننننملننن لم (1)

 رم225لمصم2011   ليمم  ليلزمنلزمم عا  مرمي ليمعلم المعللل  ليملم  مميمم نعاملم

ونننن   ملوننننزممفونننننملمعلوعنننن  ييمعللل  ننننليمياي زنننن مدننننوملو لننننيمعليفننننايمعلنننننروسزعنوم)علمننننزعًمعلوم صننننزميح لننننيم (2)

 رم219رمصم2009علن ع ي(م   ليمم  ليلزمنلزمم عا  مرمي ليمعلس  اطميعللل  يمرم  مميمعلل لو  ليملم

رمم1رمنم2017لوي ةننننوملمم نننننعامرمدننننزع ملةنننننمعلةننننزرامعلةلنننن ووملمعللل  ننننيمعلم مننننيملألمننننلمعلننننان ومعلمزعقننننوملم نننن   مع (3)

 رم108ص

 رم226 ر ضمن لًمد   مرممصن م ةقم يزهمرمص (4)

)ا ع نننيممس   ننني(م  ننن ليمم  لنننيلزمم2003لةلنننزممفوننننملةننننملمصنننعحل طم  نننلممعلنننال عالمدنننومعلمنننزعًمممننننملننن لم (5)

 رم138رمصم2014  مميمم نعامرمم–نلزمم عا  مرمي ليمعلم المعللل  ليم
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ي  ننلمزننعهمع  يي منن طممنعرننيموعننةل ممزلونن طمروونن معلوننععز ميعلساملنن طميعلعننزع حمعلويي اننيممننلمع نن موعننةل م

حةامنننيمع يعدلنننيم
(1)

رميننن طم نننا ًمعلوننن لةومرنننن اممننن طمعلنننةعاملنننلممميننن محةامنننيمدم لنننيمعاطمعلنننالع عطمعلينننومم

ل عالممنننرقيللمحس  ننن م(ميعطمي  نننلممينننالومي2006/عرننن  /20علايننن م) نننا ًمعلوننن لةو(معللونننللمعلن نننيا ًمدنننوم)

علننننند  ميعلنعع لننننيميعلنننن اضم
(2)

رملسنننننميع يننننلمحةامننننيمعلونننن لةومصننننمام طمي  لنننن يممننننلمعليفنننننر طملمنننن مدننننومم

مسننننميي معلم نننلمعلذننن  اوميعلمو لننن طمع  ز ملنننيمعلينننومولنننيينفمعلونننن لللمقةننن معلملنننةزرللمدضنننعلملنننلم لننن م

 طمع    ننننليممونننن معلونننن الموفنننننر طمعلاينننن مع قيصنننن اًمعلويننننزاًميمنننن معاينننن ممننننلممذ لننننيميدسنننننعطمعلينننننم

يعلةيزمننن الميعننننم طمنةلنننيم
(3)

(مدنننوم22رلميم لوز نننالمعليوينننا ًمعلنننعًمعصنننن هم  نننلممعليويا رنننيم قنننام)م

يومننننمحةامنننيم) نننا ًمعلوننن لةو(مع ننننايملونننزعلممنننللمعلفةامننن طمعلينننوموعنننة لمممننننمعحنننيعيمم22/4/2006

يي نننلمعلولنننيار طمعلمنننزعًميوننن مع يننن معلنننالع  معلينننوم نننينطملنننناعملممنننلمعمنننزلمعليذنننا عطميل ننن مم
(4)

يننن طممرم

مننلمعزننامدسننزعطمعلةز نن م معلفةنناموملفةامننيم)علونن لةو(مزننامعلننعطمعلينعمينن مم لن ننيا معلنننع اميوز نن معل نن م

ل فةامننننيمعليننننوموةانننن معلفسنننناًميعلفزرنننن طمليولنننن معدننننزعامعلعننننم 
(5)

رمينننن طمل نننن م  ننننلمممي ننننممعلننننال عالمم

عامرمدينننامعلولنننرييمعلي النننعًمعلوة  نننزملنننلم) نننا ًمعلوننن لةو(مماع ينننيمعليفننننر طمعلز للنننليمعلينننومرونننزمميننن معلنننة

عللل  ننننيمعلم مننننيمل نيلننننيميعلس  نننننمعلمنننن لمل سنننناعطمعلولنننن فيمد وينننن م) ننننا ًمعلونننن لةو(م وينننن  مونننننعملزم ننننزرميم

ليفسلنننقمعللنننعميمييننن طمزنننععمع منننزممةنننز مدنننوممننن ا مع منننزم طمعلمنننزعًميننن طمرونننزمموزح نننيمصنننمةيميلنننامرةنننلم

ونننيم  ينننن مع منننلمعلةزلوننن طمقننن ا مل ننن معصننننع معلسننناع للمعل  ظ
(6)

رميز ننن ام   ننن ممينننامعنننعيمزنننعهمعلاينننز مم

 لنننيذل معطم لنننول معريننن مومعنننعيمدينننز مونننالوم) نننا ًمعلوننن لةو(م    نننيمعلنننال عالميزنننامريووننن مدنننومونننادلزم

عمننناعيمن   نننيممنننللمرننننًمعلفةامنننيمعلمزعقلنننيمي دنننيملفننن معن ننن معلوعننن ي معلينننومواع ييننن معلنيلنننيمرمد يننننم دننن م

م  معلننن اضمي  نننلمعلونننزاياعطمعلويزوةنننيمل ننن م لننن ميةلنننز م ننننعلممنننلمعل  حلنننيمعلفصننن  مع قيصننن اًميع واننن  مع ننن

ع قيص اريم
(7)

مرم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايللننننيمرمرم  ممننننيمم نننني  م ةنننن  ملننننعًملمع  يي منننن طمعلمزعقلننننيميو بلززنننن مدننننومع  ننننيسزع ميعلي ولننننيمرممي ننننيما ع نننن طم (1)

 رم110رمصم2012لمم(54علمنام)لمم نعامرممزينمعلن ع  طمع  يزعوليليميعلنيليم

 رم227 ر ضمن لًمد   مرممصن م ةقم يزهمرمص (2)

 رم228علوصن م ال مرمص (3)

 رم139لةلزممفونملةنمرممصن م ةقم يزهمرمص (4)

لمع ملننن مم2003زعنومدنننومعلمنننزعًمممننننمر  نننللممفوننننميةننن يزملماي مع  يي مننن طمعلةزلو  لنننيمدنننوملو لنننيمعليفنننايمعلننننروس (5)

 رم228رمصم2013رمعلمزعًمرم

 رم143-142لةلزممفونملةنمرممصن م ةقم يزهمرمص (6)

(ملم ننن   معلوي ةنننوملم2014م–م1958 نننمنًمع منننزعزلاملمعليف لننن معل النننوميعللل  نننوملنلوننن المعلمنننزعًمعليوينننا ًم) (7)

 رم189رمصم2016م نعامرم
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ل  معلزنامملمعليفنر طمعليوميع يلم)علو لةو(مدومو  معلايز مع معطمز  ام ي ح طم
(1)

مم

 %مر70يي معذيموفلمع ام)عذيمدزضمعلس  اط(ميعليومحسسلم ي ح طمم لةيم -1

(معلنننلمللنننةزر لمدنننوم289علوصننن لفيمعلان لنننيمعلينننومعل  ييننن معلفةامنننيميعلينننومع نننيا امم يننن معيونننزممنننلم) -2

 عليلممعلل مقمر

 ع وا ًمعلزم لومعلعًمرميةزماعد مميامل مو ليمعللل  ليمرواقل م -3

وةننننزع معليسنننن  رزمع ري ملننننيمعلوسنمننننيمعلنننن معلةننننا  ز مع مزرةننننوممننننلمقةنننن معللننننالزمع مزرةننننومدننننوم -4

 علمزعًمر

لسنننننمعلمنرنننننممننننلمعلوننننرووزعطميعل نننننيعطميم ينننن ممننننرووزماييمعلينننناع معلننننعًملسنننننمدننننومم نننننعامدننننوم -5

 (مر2007/ع ع /10)

يمعلينننومعمزمنننلمدنننومليننننمحةامنننيمعلاحنننن معلان لنننيمزنننامقننن  اطمعلولننن   يميعلمنعلنننيممنننلمعلسننناع للمعلويوننن -6

 يق  اطمعل اضميعل  لمر

(مم لنننناطماي  ميلنننن ا معلوينننن  زرلماععنننن ميعنننن  وم195عمنننن ممننننلمعل  حلننننيمع قيصنننن اريمدسنننننم صنننننم) -7

 علمزعًمر

 وفلللمعلوزيفمع قيص اريميعلوملعليميوذا معليي   مر -8

 فو ريمع  يو لليملزل ريمعلاسزعالميع  عم مرع يوزع معلمو ممآلليم ةةيمعل -9

م

عطمميوننننا معلسنننناع للمعليننننومعقيزحيينننن معلفةامننننيم)مي ننننممعلننننال عال(ميع  نننن لمعلنننن ممي ننننممعل نننناع ملنننن لم

(ملمننن لم27(مق  ا ننن لمرمعزويننن مقننن  اطمعليمننننر مع ييملسننن  اطمعليس لننننمعلواحننننم قنننام)32(مم ننندملنننناز م)2007)

م2006
(2)

(م  لنننيمعليل ارنننيميوننن ملسننننطم47لفةامنننيم)مي نننممعلنننال عال(م)(ملسننننطمع2007يدنننومعب ننن الملننن لم)م

(مماينننا 314(م  لننن طمع نننيو   ليميننننزطمعنننعيمو ننن معلي لننن طم)4عرضننن لم)
(3)م

عمننن ممعنننزيل طمعلسننناع للمم

ع  ضنننو لمعلننن مع وا قلننن طمعلينننومعقزويننن معلفةامنننيم)مي نننممعلنننال عالم(ميع  ننن لمعلننن ممي نننممعل ننناع ملمننن لم

قلننننيمعزوينننن ممعننننزي مقنننن  اطمع ضننننو لم ويا رننننيمعلمننننزعًمعلنننن م(ممعننننزي معوا 14(مدةنننن طملننننناز م)2007)

(م2004عوا قليمع مامعلويفن ملوة دفيمعلال ام)
(4)

مرم

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منننللمم2003ممننننمميم  ممنننيمينننزمعالمرملةننن  مميمننن ملماي منننلمم لننن مللمززمننننملمعلولننن  معلننننروسزعنومدنننوملنننزعًملممي ننن (1)

مرم124-123رمصم2010رمم(1علمنام)لمعليسنلميعليزع  مرم  مميميزمعالمرم    يم  مميم)علوزين(

 رم153وولاملو امص اًملممصن م ةقم يزهمرمص (2)

 رم8رمصم2007عليسزرزمعلل اًمع ييم:مع م  يمعلم ميملوي ممعلال عالملم (3)

مرم10لمصم2007علم ميملوي ممعلال عالملمعليسزرزمعلل اًمع ييم:مع م  يم (4)
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يرمنننم) ننا ًمعلونن لةو(ممننلمعزننامقلنن اًمحننن معلنننلا مدننومعلمننزعًمي  ننلممعلننال عالمدننومو نن معلفسةننيمي  ننلمم

ق  ونننيمعونننعفمايلنننيمعلسننن  اطمعلينننومينننامع ممنننللمحنمننن لميحزينننيم ل  نننليمعلننن م   ننن ملنننناممنننلمعلعيصنننل طم

علوعننننن  ييميعلولنننننيس يم
(1)

م2006انننننيمحنننننايمحةامنننننيم)علوننننن لةو(معلنع ونننننيملمننننن لمرمممننننننما ع نننننيمع  عالمعلويي م

ريضننحمل نن مع نن ممننلمعننعيممنن مووي ةنن معلفةامننيممننلمصننعحل طما ننيا ريمع ننيذ للمعلفةامننيمعطموفسننقموسنننم لم

م وا ننن لميعطملنننامرةنننلممولنننياىمعلذوننناطميعلوذ لننن ميعحيل  ننن طمعلوننناعنلمعلمزعقنننومي موننن معللنننة مرمننناامدنننوم

يمي نناالمع يينن  مع م لننيم لنن معلنن مع منننعلمعلوسننيممننللمعلةينن معللل  ننل
(2)

لميمننلمعننعيممنن موسنننلمروة  نن معلسننايمم

عطمعللننن ذيمعلي العرنننيمحسسنننلمعمنننا علمميونننيممنننلمعنننعيمو ننن مع  يننن لعطمعلويفسسنننيمدنننومو ننن معلوزح نننيميعلينننومومننننم

ع ينننن لعطم لننننةليم نننننعلمل نننن معلننننزناممننننلمع لمنننن طمعلةولننننز معليننننوملصننننالمم لمو لننننيمعللل  ننننليمملننننة ممةننننن م

يعلمو ل طمع  ز مليمملم  حليمععزىمعلوف صصيمملم  حليم
(3)

مرم

م

م

 المطلب الثاني

 (2014 – 2010اداء المؤسسة التنفيذية اثناء الدورة النيابية )

م

 اوالً / رئاسة الجمهورية 

ع ييننن ممي نننممعل ننناع م  نننلممعليويا رنننيمي   ةلننن مموةنننن معلوف صصنننيمممننننمميننن ضمللنننلزميوةا نننلمعلز   نننيم

ملمعلعيصل طمعلي للي
(4)

م:م

   لممعليويا ريم:م عمعلذ لة  وم)عليف للمعلةزا ي  و(م -1

 عل    مع ييم:ل ايملةنمعلوينًم)عليف للمعلان وم/معلوي ممع ل  (م -2

 عل    معلو  وم:من  ًمعلي  ووم)علس  ويمعلمزعقلي(م -3

معل    معلو ل م:معضومعلينعلوم)عليف للمعلان وم/محن معلنلا (م -4

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم  ننن ليمم  لنننيلزم)نلنننزمم عنننا  (مرمي لنننيمعلم نننالمم2003 ينننعالمميننننًم نننزرلملمعلمنننيمعلفةنننامدنننومعلمنننزعًمممننننم (1)

 رم125رمصم2012عللل  ليمرم  مميمم نعامرم

 رم164لةلزممفونملةنملممصن م ةقم يزهملمص (2)

 رم157قم يزهملمصوولاملو امص اًملممصن م ة (3)

مرم176وولاملو امص اًملممصن م ةقم يزهملمص (4)

م
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 ثانياً / مجلس الوزراء 

لننننلطمماينننالمعليوفنننا محنننايمعلوضننن مللمعللل  نننليمل ننن معلنننزناممنننلمم2010ريضنننحمل ننن معطمع يي مننن طملننن لم

ي ننناامع حنننيعيمع مزرةنننوميزنننععمرننننيمل ننن م ضننن معلواينننالمعلمننن لملننننىمعلوننناعنلمعلمزعقنننوميع صنننزع مل ننن م

 مو للننننزمعلاعقنننن معللل  ننننوميعلوف صصننننومم  ننننيينعلمع ايعطمعل  دننننع مدننننومعلمو لننننيمعللل  ننننليمعلننننعًمييننننمي

م2003ع حنننيعيمع مزرةنننومم نننعملننن لم
(1)

لمممننننمعلنننعطم يننن   مع  يي مننن طماع معلينننعفممنننللمعلس  ونننيمعلمزعقلنننيممم

يمنننللمق  ونننيمايلنننيمعلسننن  اطميممننننممنننن ممنننلمعليعدننن طمعلينننومحصننن لممنننللمزننن وللمعلةي ينننللمعل  نننلمق  ونننيمعونننعفم

(ميل ننن م لننن م10/6/2010ايلنننيمعلسننن  اطممنل منننيم) نننا ًمعلوننن لةو(مم ليفننن للممننن م)لوننن  معلفةنننلا(مدنننوم)

ع ييننننلمعلوعننننة يمميز ننننلحم) ننننا ًمعلونننن لةو(ممنننننلاممننننلمعلفةامننننيمع مزرةلننننيم
(2)

رميممنننننموة لننننلم) ننننا ًمم

(ميل عالمايلننننيمينننن طممننننلم6(ميلع  موضننننو لم)42علونننن لةو(ملونننن مل نننن موعننننةل ميلع ونننن معليننننوموضننننو لم)

لنننالع عطمدننننومملننن ياميلرنننز ميعحننننن مدضنننعلملننننلمبنننعلم ننناع ملننننز لمممي نننممعلننننال عالممل وننن ميننن طملنننننامع

(ممنننلم ننن  ةللملنننز لمممي نننممعلنننال عالميزنننععمع منننزملنننلممل لننن م ننن  ةيم طمعلن نننيا م36حةاميننن مع يلننن م)

لنننامرفننننامعلفننننمع ا ننن معيمع ل ننن ملمننننامعلنننالع عطمم2005
(3)

رمعطمعلةز ننن م معلفةنننامومعنننعيمزنننعهمعلنننني  مم

عينننمل نن مع لينننعلمم لن ننيا ممعلننعًمقنمنن م) ننا ًمعلونن لةوم(معلنن معلةزلونن طممنن ليزعدقممنن موعننةل معلفةامننيمدسننن

يوز ننننلخمايلننننيمعلور لنننن طميمةننننن معلواعن ننننيمرميعلمونننن مل نننن مومنرنننننمع  ننننيسزع معللل  ننننوميع م ننننومي دنننن م

علولننننياىمعلوم  ننننومل واظننننلميمة دفننننيمع  زنننن  ميعلمونننن مل نننن مع ننننيةو يمعلسنننناعطمع م لننننيميولنننن لفي م
(4)

رمم

عللل  نننوممنننللمعلسننناىمعللل  نننليمعلوعننن  ييمحلننن مووو نننلمزنننعهمعلنننني  معيمزنننعهمع  يي مننن طمموو   نننيمعليلنننسلضم

دننننومع  يي منننن طميي  ننننلمايلننننيمعلسنننن  اطممننننلمعزننننامعلسنننناىمعليننننومم   ننننلمعليلننننسلضمعللل  ننننوم
(5)

لمع ننننيوزطمم

ع لمننن طمعللل  نننليميعلوعننن  ر معلومذ نننيمدنننومعلةزلوننن طمملنننة ملننننلمع واننن ًممنننللمعلةيننن معللل  نننليميع نننيوزطم

ق لنننن مل منننيم اع ويننن موعنننيزامدليننن م ولننن معلسننناىممر لننن طمعلنيلنننيم نننة مممذ نننيملصنننماميمع واننن ًمل ننن م

عللل  ليم
(6)

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رممي ننننيمعلولي صننننزريمل ن ع نننن طمعلمزملننننيمم2010رمم2003د نوننننيمحلننننلم نننن اموملمع  يي منننن طمعلةزلو  لننننيمعلمزعقلننننيم (1)

لمم2012(ملمعلي ممنننننيمعلولي صنننننزريمرممزيننننننمعلولي صنننننزريمل ن ع ننننن طمعلمزملنننننيميعلنيللنننننيملم40لمننننننام)يعلنيللنننننيمرمع

 ر129ص

 رم180وولاملو امص اًمرممصن م ةقم يزهمرمص (2)

 رم171لةلزممفونملةنمرممصن م ةقم يزهمرمص (3)

عالمررم)ع  يي منننن ط(مرممي ننننيم  ممننننيميننننزمم2003اي رننننلمم لنننن مللمززمنننننملمعلولنننن  معلنننننروسزعنومدننننومعلمننننزعًمممنننننم (4)

 رم64رمصم2012رمم(4علمنام)لم  مميميزمعالم    يم  مميم)علوزين(م

 رم125عحونمرفل معلنزلزًمرممصن م ةقم يزهمرمص (5)

 رم111دزع ملةنعلةزرامعلةل وومرممصن م ةقم يزهمرمص (6)



21 
 

يقننننموولننننطميلع  م) نننا ًمعلوننن لةو(معلو  لنننيمممنننناممنننلمعللنننو طميلمننن ممنننلممل يننن مع يننن معيةنننزمعلنننالع عطمدنننوم

يع يننن معلنننالع  معلو  لنننيمعلينننومرينننال مدليننن مم1920وننن  رخمعلنيلنننيمعلمزعقلنننيمم نننعموعنننةل معيميلع  ملزعقلنننيملننن لم

لان لنننيم  نننلممعلنننال عالمعلنننالع عطمع م لنننيمعلنننند  ميعلنعع لنننيميي لنننيمممننننمحةامنننيمعلاحنننن مع
(1)

رمع عم وز ننن مم

علنننن محةامننننيم)علونننن لةو(معلو  لننننيملا ننننن  موم ننننقمينننن ميلرننننزممةي ينننن ميععننننعمعلفصنننن  يمم ينننن مرميبننننامعليينرنننننم

م   لننف  ممننلمعلفةامننيميمننلمبننامعليينرنننمم  ننس ني م  ينن م مويوينن مم  ن ةلننيمدضننعلملننلمعطمزننعهمعلفةامنن طم

قضنننننيميميصننننن  ليموةا نننننلممنننننلمولننننن  عطميقننننناىموفوننننن مع عالميعوي زننننن طم ل  نننننليممي  
(2)

لمعطمعلةز ننننن م مم

وننننعفمايلننننيمعلسنننن  اطم نننن الممرينننننعلمل نننن معلفنننننممننننلمعلةذ لننننيم م2010امومعلننننعًم نننن المدننننومع يي منننن طمعلفةنننن

يعلسضننن المل ليننن ميع زيوننن لمم   نننز ميعلصنننفيميعليم نننلاميونننادلزمعليننننم طمي ننن المدنننومع ننن   م نننزرميمحنننايم

علننننز ًمميننننزي  معلفانننن ظمل نننن معلفزرنننن طمعلم مننننيميع صننننيمحزرننننيمعليمةلننننزملننننل
(3)

رمعصننننن طمعلفةامننننيمم

(مقننننزع علميعمننننزماراع لنننن لمعمنننن م80(ملننننناعممننننلمعلسننننزع عطميع يعمننننزمم  ننننلمحنننناعلوم)2012علمزعقلننننيملنننن لم)

(معمننن مع وننن لومعليا ليننن طمعلينننومصنننن طممنننلممي نننممعلنننال عالم366علسنننزع عطمعلي العرنننيميع منننزمدسننننمم  نننلم)

(موا ليننن لم32دة  نننلم)
(4)

(مرمدسننننميننن طمممننننيم2012اعل نننيملننن لم)رمعطم لننن مع يننن لعطمعلنننالع عطمينننولممم

 لننن مع  يننن لملمونننالمعلنننالع عطميعلوف دوننن طمعلمزعقلنننيمل واعل نننيمع وف ارنننيممنننلميننن  اطمعلوننن  وميل  رنننيمع ييم

%(ميعطمممننن معلنننالع عطمحسسنننلم لننن مع يننن لممين لنننيم ننننعلم38(مم  نننلم)2012منننلموعنننزرلمعلوننن  وملننن لم)

%(م4موننن ميلع  معلموننن مع ملنننامو يننننم ننناىم)
(5)

 نننا ًمعلوننن لةو(م مننن ممنننلمعلنيلنننيمعلوزينرنننيمزنننند لمرميعطم)م

لنننن ميعطمعلنيلننننيمعلسارننننيمعلوزينرننننيموم ننننوممنننن طموةنننناطملينننن معايعوينننن ميعييمو نننن مع ايعطمزننننومع لننننيمعلملننننةزريم

يع  عا معللل  ننننليملنننننىمصنننن ح معلسننننزع معللل  ننننومعرنننن لمينننن طم
(6)

رميعطمعلةينننن معلةزلو  لننننيم ننننينطمح لننننيممننننلمم

م يوانننزلمعلمنننيمعب  زننن مم2010يحيننن مع يي مننن طمم2005منننلممزح نننيمع يي مننن طموزع ننن معلوسنننيمدلوننن ممل يننن معميننننعالل

 ملعلننلمعلننن محننننمع طمزنننعهمع منننزمادمننلممةمنننالمع منننامعلويفنننن م الننن مدننومعلمنننزعًمل يمةلنننزممنننلمع مننننعلمعلوسنننيم

مللمعلفةاميميعلوةا  طمعللل  ليم
(7)

ممم

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رم127 يعالممينًم زرلملممصن م ةقم يزهمرمص (1)

 رم175لةلزممفونملةنمرممصن م ةقم يزهمرمص (2)

يللننننم ننن لامحوننننملممر لنننيمعللننن ذيميم ننن المعلنيلنننيمرمع منننيم)ا ع نننيموف ل ننني(مرمعنزيحنننيمايينننا عهم)نلنننزمم عنننا  (مرم (3)

 رم247رمصم2012  مميمم نعاملمي ليمعلم المعللل  ليمرم

 رم189وولاملو امص اًمرممصن م ةقم يزهمرمص (4)

رم  نننن ليمم2003ميلنننننم ماننننزمميلنننننملمعلياعدننننقمعللل  ننننوميع مة  نننن و مل نننن معل ونننن لمعللل  ننننومعلمزعقننننومممنننننملنننن لم (5)

 رم145رمصم2013م  ليلزم)نلزمم عا  (مرم  مميمم نعامرمي ليمعلم المعللل  ليمرم

 رم190 منًمع مزعزلووملممصن م ةقم يزهملمص (6)

حلنننلموزينننوملولنننزملمع نننة لليمعليفنننايمعلننننروسزعنومدنننومعلمنننزعًمرما ع نننيمدنننومعلنروسزعنلنننيمعلياعدسلنننيمرممي نننيمارننن ل م (7)

مرم179رمصم2013لمم(58علمنام)لمل ةفالمع  ل  ليمرملم  مميمار ل مرمي ليمعليزمليمع صوموم

م
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نعلميواعلننلمع لمنن طميدننومعلوفصنن يملنناموعننينمزننعهمعلننن  معًموذننا مم وننا ممنن ملعاطمع مننا مونننزا علميومسلنن

علينننوم ننن لمعلمو لنننيمعللل  نننليميعللنننة مزنننامعلوف صصنننيميعليالرننن مل و  صننن مل ننن مع ننن  م وزرنننيمعلوةا ننن طم

ي ل رنننيمعلوصننن لحمعلي صنننيميعلفنملنننيميل ننن م لننن معويينننلمعلنننةعامعلننن مح دننن طمعلاعننن ميعلالننن امدنننومع اع  م
(1)

م

ع مع يننن ملننناموةنننلممولنننياىمعلذوننناطملميل ننن معلنننزناممنننلمع  يننن لعطمعلينننومحسسييننن محةامنننيم) نننا ًمعلوننن لةو(م

يعلف  نننيمع عمعن سنننلمحةامنننيم)علوننن لةو(مماينننا معلالننن اممةننن مع نننة ل مع ممل نننلمم وونننيمعلعنننا دليمعلنيللنننيمدنننوم

لننننننننمعلمنننننننزعًمعيةنننننننزمم ننننننننمدنننننننوممممممممممممممممممممم2010لمم2008لمم2007لمم2006لمم2005وسزرنننننننزمليننننننن معطمع لننننننناعلم

علال ام
(م2)

مرم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رم200وولاملو امص اًملممصن م ةقم يزهملمص (1)

 رم193لةلزممفونملةنملممصن م ةقم يزهملمص (2)

م
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 الخاتمة

 

دنننومعلمنننزعًملمدسننننمموذزق ننن مدنننوما ع ننني  معلوياعينننميمحنننايماي معلور لنننيمعلي العرنننيمدنننومعلمو لنننيمعليعنننزرملي

م-قو  ممإلذ الم وز مل ميمللماي معلور ليمعلي العريميعلعًمويةاطمملم:

  نننلممعليويا رنننيمي  نننلممعلنننال عالميمننن مزننناماي ميننن مم يوننن ميمننن مزنننامعنننن  ملو يوننن ميقننننممل ننن معطم  نننلمم

علنننال عالمزنننامصننن ح معللننن ذيمعلام لنننيمعلننن م   ننن م  نننلممعليويا رنننيمعلنننعًمرسنننالممنننني موعنننزراوميينننعل معطم

 ذيمعلي العرننننيمزننننومعلوفننننا معلامنننن يمدننننومزننننععمعلولنننننعطميوةننننللميننننعل ماي ميعلونننن يمينننن ممننننلم  ننننلممعللنننن

عليويا رنننيمي  نننلممعلنننال عالميمننن مزنننومصنننعحل طميععيص صننن طميننن مم يوننن مرميينننعل ممل ننن معاعالمعلور لنننيم

(ميمنننن مزننننومعمننننزلمع لونننن يميعل ي حنننن طمعليننننوموفسسننننلمعلنننن م2006/2014عننننعيمعلننننني وللمع  يينننن مليللم)

ما ق طمعليوموفسسلمععيمزعهمعلني وللمعل ل مليللمر    مع ع

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 االستنتاج

 

 ننناامم2005ممننننمعطما  ننن  معل صننناصمعلويم سنننيممنننز لممعليويا رنننيمي  نننلممعلنننال عالمدنننومظننن ما نننيا ملننن لم

م-دلو م  وومعزامع  ي ي   طم:

عليس لنرننننيمي لنننن مميسلنننننهمقنننننم ننن  مل نننن منننننزع معلنننن وامعلةزلو  لنننيمم2005عطمعلن نننيا معلمزعقننننومللنننن يم -1

 لصعحل طم  لممعليويا ريميم حم  لممعلال عالمعلل ذيمعلام ليمر

عطمصنننعحل طم  نننلممعليويا رنننيمزنننومععيص صننن طم نننة ليملميلةنننلمز ننن امممننن معلصنننعحل طمعلينننوم -2

 ملمعلووةلمعطموةاطمدم ليملععمع ازاممي م  لممعليويا ريمر

عرنننيميع نننميميلةنننلمدنننومعلاقنننلم الننن مز ننن امومننننمصنننعحل طم  نننلممعلنننال عالمصنننعحل طمعاع رنننيميو ال -3

 صعحل طم مذي معلن يا ممواعدسيممي ممعل اع مر

 عحنننامعطمز ننن امممننن معلصنننعحل طمعليعنننزرمليميعلي العرنننيملنننز لممعليويا رنننيمي لننن ملي نننقموننناعلطم -4

 مللم   ومعلل ذيمعلي العريميلنلموزيلنمعلل ذيمملنم يبميعحنمر

  ليمع يو   ليميعلعطمح ليمعلذاع  مرم حم  لممعليويا ريمالا ممي ممعل اع ملي -5

ز نن ام ننا ممننلمعلياعدننقممننللمعللنن ذيللمدننومعلولنننعطمعللل  ننومييننعل مدننومممنن مع حلنن طمز نن ام ننا م -6

 ملمعلي  دزممل يو مر

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 المصـــــــادر : 

مم

 القوانين  -

 2005علن يا معلمزعقومعلنع املم لم -1

م

 المصادر العربية 

 الكتب -

لماع معللننن يا ًملمم ننننعاملمم2003لمعلمو لنننيمعللل  نننليمدنننومعلمنننزعًمممننننملننن لممعحوننننمرفلننن معلنزلنننزً -1

 رم2017

علزننن  مز  نننامحولننننملمو ونننلامعلمعقنننيممنننللم ننن ذ طمع قننن للامدنننومعل وننن لمعلالنننن علوملمعلوزيننننمعلسننناموم -2

 رم2015لإلصنع عطمعلس  ا ليملمعلس زز ملم

 رم2013  ة ن ريمرم عيمعمللملرلملمع حنع معللل  وملماع معلاةزمعلي مموملمع -3

 رم2011حولنمح اطمع لنملمعلس  اطمعلن يا ًملماع معلل يا ًملمم نعاملم -4

يعلسنناىمعلوننربز مدلنن ملمملنننلمم2003علننزًملةنننمعلننزلعًم   نناملم ونن لمعلفةننامدننومعلمننزعًمممنننملنن لم -5

 رم2012علفةويملمم نعاملم

  ومدنننومعلمننزعًملممةيةنننيم عدنن معضننزم نننةزملمدمنن معللننن ذيللمعلي العرننيميعليعنننزرمليمدننومعل وننن لمعلةزلونن -6

 رم2012علل يا ًملمم نعاملم

لرنننزامميلننننممننننىمعليننناعلطممنننللمعللننن ذيللمعليعنننزرمليميعلي العرنننيملمم عنننا عطمعلف ةنننومعلفساقلنننيملم -7

 رم2014ملزيطملم

(ملم2014-1958 نننننمنًمع منننننزعزلاملمعليف لننننن معل النننننومعللل  نننننوملنلوننننن المعلمنننننزعًمعليوينننننا ًم) -8

 رم2016    معلوي ةوملمم نعاملم

ل نننوملةننننمعلنننزلعًمعلياننن  وملمعلفةامننن طمعلوف لنننيميصننن  معللل  ننن طميعلم منننيمدنننومعلمنننزعًملممةيةنننيم -9

 رم2012علل يا ًملمم نعاملم

ل نننومميلننننمعلمةل نننوملمعلفننننيامعلن نننيا ريمل لننن ذيمعلي العرنننيمدنننومعلن ننن ولزمعلمزملنننيملمعلوزيننننمعلمزمنننوملم -10

 رم2014علس زز ملم

لألمنننلمعلننننان ومعلمزعقنننوملم نننن   معلوي ةنننوملمم نننننعاملممدنننزع ملةنننننمعلةنننزرامعلةلنننن ووملمعللل  نننيمعلم منننني -11

 رم2017

مفونننننم نننن مزمعليزلنننن يًملماي م  ننننلمممي ننننممعلننننال عالمدننننومعل ونننن لمعل لنننن مومعلةزلونننن  وم)ا ع ننننيم -12

 رم2013مس   ي(ملمم عا عطمعلف ةومعلفساقليملمملزيطملم
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ومعلمنننزعًمممننننمر  نننللممفوننننميةننن يزملماي مع  يي مننن طمعلةزلو  لنننيمدنننوملو لنننيمعليفنننايمعلننننروسزعنومدننن -13

 رم2013لمعلمزعًملمع مل ملمم2003ل لم

م

 الرسائل و االطاريح   -

لم  ننن ليمم  لنننيلزمنلنننزمم2005وونننلاملوننن امصننن اًملمعلية مننن معلور لننن وومدنننومعلمنننزعًميدنننقما نننيا م -1

 رم2017م عا  ملممسنميمعل معلي مميمعلولي صزريملمي ليمعلم المعللل  ليملم

ي زننننن مدنننننوملو لنننننيمعليفنننننايمعلننننننروسزعنوم)علمنننننزعًموننننن  عملونننننزممفوننننننملمعلوعننننن  ييمعللل  نننننليميا -2

علوم صنننزميف لنننيمل ن ع ننني(ملم  ننن ليمم  لنننيلزمنلنننزمم عنننا  ملممسنمنننيمعلننن م  ممنننيمعللننن لو  ليملمي لنننيم

 رم2009علس  اطميعللل  يملم

حلننننلم نننن  وم ننننملنملمع ننننة لليمعلمعقننننيممننننللمعللنننن ذيمعليعننننزرمليميمعللنننن ذيمعلي العرننننيمدننننومعل ونننن لم -3

يمم  لننننيلزمنلننننزمم عننننا  ملممسنمننننيمعلنننن م  ممننننيمم نننننعامي لننننيمعلم ننننالمعللل  ننننومعلمزعقننننوملم  نننن ل

 رم2010عللل  ليملم

 رننن ضمنننن لًمدننن   ملمعل وننن لمع  ييننن مومدنننومعلمنننزعًمياي همدنننوملو لنننيمعليفنننايمعلننننروسزعنومممننننم -4

لم  ننن ليمم  لنننيلزمنلنننزمم عنننا  ملممسنمنننيمعلننن م  ممنننيمم ننننعاملمي لنننيمعلم نننالمعللل  نننليملمم2003لننن لم

 رم2011

)ا ع ننننيممس   نننني(ملمم2005طمعلمذنننناع وملم  ننننلمممي ننننممعلننننال عالمدننننومظنننن ما ننننيا مصننننةلحميحننننا -5

  ننن ليمم  لنننيلزمنلنننزمم عنننا  ملممسنمنننيمعلننن م  ممنننيمعلةادنننيملمي لنننيمعلسننن  اطميعلم نننالمعللل  نننليملم

 رم2010

)ا ع نننيممس   ننني(ملم  ننن ليمم2003لةلنننزممفوننننملةننننملمصنننعحل طم  نننلممعلنننال عالمدنننومعلمنننزعًمممننننم -6

 رم2014مسنميمعل م  مميمم نعاملمي ليمعلم المعللل  ليملمم  ليلزمنلزمم عا  ملم

م2003ميلننننم مانننزمميلننننملمعلياعدنننقمعللل  نننوميع مة  ننن و مل ننن معل وننن لمعللل  نننومعلمزعقنننومممننننملننن لم -7

 رم2013لم   ليمم  ليلزمنلزمم عا  ملممسنميمعل م  مميمم نعاملمي ليمعلم المعللل  ليملم

عل وننننن لمعلةزلوننننن  وم)ا ع نننننيممس   ننننني(ملم  ننننن ليمممفوننننننمز  نننننامعلازنا نننننوملماي معلفةامنننننيمدنننننو -8

 رم2017م  ليلزمنلزمم عا  ملممسنميمعل معلي مميمعلولي صزريملمي ليمعلم المعللل  ليملم

لم  نن ليمم  لنننيلزمنلنننزمم عنننا  مم2003 يننعالمميننننًم نننزرلملمعلمننيمعلفةنننامدنننومعلمننزعًمممننننملننن لم -9

 رم2012لممسنميمعل م  مميمم نعاملمي ليمعلم المعللل  ليملم

يللنننننم نننن لامحونننننملممر لننننيمعللنننن ذيميم نننن المع مننننيم)ا ع ننننيموف ل لنننني(ملمعنزيحننننيماييننننا عهمنلننننزمم -10

 رم2012م عا  ملممسنميمعل م  مميمم نعاملمي ليمعلم المعللل  ليملم



27 
 

لم  نننن ليمم2005رفلنننن مننننن لًملةنننننمعلوفونننننًملمعل ونننن لمعلةزلونننن  ومعلمزعقننننومدننننومظنننن ما ننننيا مم -11

 رم2017م  ليلزمم عا  ملممسنميمعل م  مميمعلعزًمع ي ضملمي ليمعلفساًملم

م

 المقاالت والمجالت الدورية   -

لممي نننيم  ممنننيمم2005عحوننننمعا  نننلنمحولننننًملمعللننن ذيمعلي العرنننيمموا ننن معلن نننيا معلمزعقنننومللننن يم -1

 رم2012(ملم2زياام/مل ن ع  طمع  ل  ليملم  مميميزيااملمي ليمعلس  اطملمعلمنام)ي

لممي نننيمم2005عحوننننمل نننوملةننناامعلياننن  وملم نننا دليمعللننن ذيمعلي العرنننيمدنننوما نننيا معلمنننزعًمللننن يم -2

 رم2017(ملم2علس ا ليملم  مميمعلس ا ليملمي ليمعلس  اطملمعلمنام)

لممي نننيمحننناع معلاةنننزمم2005علنننال عالمدنننوما نننيا ممع نننو لل مل ننناعطمعليولونننوملمععيص صننن طممي نننم -3

 رم2010(ملم15لمعلومينمعلمزعقوملفاع معلاةزمعلل يمعلل ا يملمعلمنام)

عحوننننمنننن ملةننننهللام ننن  ومعلفوننننع وملمصنننعحل طم  نننلممعليويا رنننيمدنننومعلن نننيا معلمزعقنننومعلننننع املم -4

 رم2017(ملم50مي يمقض ر م ل  ليملم  مميمعل يزرلملمي ليمعلم المعللل  ليملمعلمنام)

حلنننلموزينننوملولنننزملمع نننة لليمعليفنننايمعلننننروسزعنومدنننومعلمنننزعًم)ا ع نننيمدنننومعلنروسزعنلنننيمعلياعدسلننني(م -5

(ملم58لممي نننننيمارننننن ل مل ةفنننننالمع  لننننن  ليملم  ممنننننيمارننننن ل ملمي لنننننيمعليزملنننننيمع صنننننوموملمعلمننننننام)

 رم2013

ذنننارزم ننن اامعونننلممحنننععلميعلنننوملم رننن ضمنننن لًمعلةنننن عطملمعبنننزمومننننامعلمو لننن طمع  يي ملنننيمدنننومو -6

لممي ننيمقضننن ر م ل  ننليملم  ممننيمعل ينننزرلملمي لننيمعلم ننالمعللل  نننليمم2003عل  عنن معلمزعقننومممننننملنن لم

 رم2017(ملم49-48لمعلمنام)

اععننننللمع لنننننملةنننننمعلزحونننن طملمعلولننننريلليمعللل  ننننليملننننز لممعليويا رننننيمدننننومعل ونننن لمعلةزلونننن  وملمم -7

 رم2016لم المعللل  ليملمعلوي يمعللل  ليمعلنيلليملم  مميمعلولي صزريملمي ليمع

)ع  يي منننن ط(ملممي ننننيمم2003اي رننننممم لنننن مللمززمنننننملمعلولنننن  معلنننننروسزعنومدننننومعلمننننزعًمممنننننم -8

 رم2012(ملم4  مميميزمعالملم  مميميزمعالملم    يم  مميم)علوزين(ملمعلمنام)

يللنننيم ننني  م ةننن  ملنننعًمع  يي مننن طمعلمزعقلنننيميو بلززننن مدنننومع  نننيسزع ميعلي ولنننيملممي نننيما ع ننن طمام -9

 رم2012(ملم54لم  مميمم نعاملممزينمعلن ع  طمع  يزعوليليميعلنيلليملمعلمنام)

م8 ننا  محلننلممفونننملممنننىما ننيا ريمقنن  اطموفنرنننمي رننيمعلز   نن طمعلوعبننيملمدننومعلمننزعًم قننامم -10

(ملم2)ا ع ننننيممس   نننني(ملممي ننننيمعلس ا ننننليملم  ممننننيمعلس ا ننننليملمي لننننيمعلسنننن  اطملمعلمنننننام)م2013للنننن يم

 رم2017
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لةننننمعلمونننلام ةنننزمحننن داملمع نننة لليمعل وننن لمعللل  نننومعلةزلوننن  وملمدنننوما نننيا م ويا رنننيمعلمنننزعًمم -11

لممي نننننيما ع ننننن طمايللنننننيملم  ممنننننيمم ننننننعاملممزيننننننمعلن ع ننننن طمع  نننننيزعوليليمم2005علننننننع املمننننن لم

 رم2015(ملم63يعلنيلليملمعلمنام)

 نننيمعلفسننناًملم  ممنننيمل نننومرا نننلم نننةزًملممنننن مي رنننيمعلنننز لمملما ع نننيمدنننومعلن ننن ولزمعلمزملنننيمميم -12

 رم2011(ملم14علولي صزريملمي ليمعلس  اطملمعلمنام)

لنننعالملةننننمعلمنرننننملماي م  نننلممعلنيلنننيمدنننومععيلننن  ممي نننممعلنننال عالميع يننن المي ريننن مدنننومعلن نننيا مم -13

لممي نننيمعلةادنننيمل م نننالمعلس  ا لنننيميعللل  نننليملم  ممنننيمعلةادنننيملمي لنننيمعلسننن  اطملمم2005علمزعقنننوملمننن لم

 رم2014(ملم19علمنام)

(ملممي ننننيمعلولي صننننزريم2010م-م2003د نوننننيمحلننننلم نننن اموملمع  يي منننن طمعلةزلو  لننننيمعلمزعقلننننيم)م -14

(ملم40ل ن ع نننن طمعلمزملننننيميعلنيللننننيملم  ممننننيمعلولي صننننزريملم    ننننيمعلي ممننننيم)علوزيننننن(ملمعلمنننننام)

 رم2012

لمم2003يننننزع ملةنننن  مميمنننن ملماي رننننلمم لنننن مللمززمنننننملمعلولنننن  معلنننننروسزعنومدننننومعلمننننزعًمممنننننمم -15

منننللمعليسننننلميعليزع ننن ملممي نننيم  ممنننيمينننزمعالملم  ممنننيمينننزمعالملم    نننيم  ممنننيمينننزمعالم)علوزينننن(ملم

 رم2010(ملم1علمنام)

م2005منننننزيعطمحلنننننلمعلمللننننن يًملمععيص صننننن طم  نننننلممعلنننننال عالمدنننننوما نننننيا معلمنننننزعًملمننننن لمم -16

)ا ع نننيموف ل لنننيمميا ع نننيميصنننالي(ملممي نننيمعلةادنننيمل م نننالمعلس  ا لنننيميمعللل  نننليملم  ممنننيمعلةادنننيملم

 رم2014(ملم18ي ليمعلس  اطملمعلمنام)

دنننومعلولننن   يمعلي   لنننيممملنننوامح وننن م نننزرلملمملنننوامم انننوميننن ظامعلفلننن وملماي معللننن ذيمعليعنننزرمليم -17

 لاننن المعللننن ذيمعلي العرنننيملممي نننيمعلةادنننيمل م نننالمعلس  ا لنننيميعللل  نننليم  ممنننيمعلةادنننيملمي لنننيمعلسننن  اطملم

 رم2015(ملم24علمنام)

ز نننننمي منننن ملرنننننملم ق مننننيمعلةزلونننن طملعنننن ن ومعلاظلاننننيمعلي العرننننيم)ا ع ننننيممس   نننني(ممي ننننيمعلة لننننيمم -18

 رم2017(ملم42لمنام)ع  عمليمعلي مميملمعل يلمع  زفملمع

م

 مصادر اللغة االجنبية   -

م1 نننلوممع ن  ننناطملمصننن  معللل  نننيمعلم منننيملموز ونننيملننن مزمعلةةللنننوملماع معلولنننلز ململوننن طملمن -1

 رم58لمصم1999لم

م

م
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 التقارير   -

 رم2007عليسزرزمعلل اًملوي ممعلال عالم -1

 رم2008عليسزرزمعلل اًملوي ممعلال عالم -2

م

 االنترنت   -

1- https://www.dorar-aliraqi.net/threads . 

2- www.almaalomah.com  

م

https://www.dorar-aliraqi.net/threads
http://www.almaalomah.com/

