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 ًتابع هرادل إصدار قاًىى- الذكىهت  دصتاى: الغالف السهٌي 
األضتاذ رشيد لعتيك : إًجاز 

 ثاًىيت اإلهام علي اإلعداديت: الوؤضطت 

 

   :هقدهت
بتسيير شؤون الدولة من خالل المؤسسات و اإلدارات في كافة جهاز يقوم الحكومة 

 .، مما يجعلها تتحمل مسؤولية كبيرة في تنمية و تسيير البالدالميادين
بها إصدار التي يمر ما هي المراحل و مسؤولياتها ؟ و ما اختصاصاتها ؟ مكوناتها و فما هي  

 القوانين بالبالد ؟
Ι - هكىًاث الذكىهت و هطؤولياتها :

 :هكىًاث الذكىهت  -1
 .كتاب الدولتإنٗ  ، إضافحالىزراء الوٌتدبىى ٔ الىزراء  ٔوزراء الدولت ٔ رئيص الذكىهت: ذرشكم انذكٕيح يٍ  

 انز٘ ٚشأسّ الوجلص الذكىهي ٔ انز٘ ٚرشأسّ انًهك، الوجلص الىزاري: انذكٕيح داخم يجهسٍٛ ُٚرظى ػًم  

 .سئٛس انذكٕيح
  :هطؤولياث الذكىهت أهام الولك و البرلواى -2

  

 عالقت الذكىهت بالبرلواى عالقت الذكىهت بالولك

  ٚؼٍٛ انًهك سئٛس انذكٕيح  يٍ انذضب انز٘ ذصذس اَرخاتاخ

أػضاء يجهس انُٕاب، كًا ٚؼٍٛ تاقٙ أػضاء انذكٕيح 

 .تاسرشاسج يٍ سئٛسٓا

 نًهك انذق فٙ إػفاء أػضاء انذكٕيح يٍ يٓايٓى تؼذ ل

. اسرشاسج سئٛسٓا، كًا ًٚكٍ نشئٛسٓا أٌ ٚطهة رنك يٍ انًهك

ذؼشض انذكٕيح تٕاسطح سئٛسٓا تشَايجٓا  -

أياو  (...انسٛاسٙ، االقرصاد٘، االجرًاػٙ)

 .انثشنًاٌ نًُاقشرّ ٔانرصٕٚد ػهّٛ

ذقذو انذكٕيح يشاسٚغ انقٕاٍَٛ إنٗ انثشنًاٌ يٍ  -

 أجم انًصادقح ػهٛٓا

Π - اختصاصاث الذكىهت و هرادل إصدار قاًىى : 

  :توارش الذكىهت عدة اختصاصاث -1

 انقٕاٍَٛ تؼذ يصادقح  ذذد سهطح سئٛسٓا، ػهٗ ذُفٛز انثشَايج انذكٕيٙ ٔذؼًم انذكٕيح:  التنفيذيةالسلطة - أ

 .انثشنًاٌ، تٕاسطح األجٓضج اإلداسٚح انًشكضٚح ٔاإلقهًٛٛح انراتؼح نٓا
دٛث ذذًم  ًٚاسسٓا سئٛس انذكٕيح ٔ ذٓذف إنٗ ذُفٛز انقٕاٍَٛ ٔ ذُظٛى انثالد إداسٚا، : السلطة التنظيمية -ب

. انرٕقٛغ تانؼطف يٍ نذٌ انٕصساء انًكهفٍٛ ترُفٛزْاسئٛس انذكٕيح انًقشساخ انصادسج ػٍ 

أٚضا فٙ   ذرقذو انذكٕيح تاقرشاح انقٕاٍَٛ ػٍ طشٚق سئٛسٓا، ٔ ألػضاء انثشنًاٌ انذق:  السلطة التشريعية- جـ

 .رنك

  :ههام رئيص الذكىهت -2
 انرذكٛى تٍٛ انٕصساء، انرُسٛق تٍٛ أػًال انٕصاساخ، انسٓش ػهٗ ذُفٛز انقٕاٍَٛ،: ذرًثم ْزِ انًٓاو فٙ 

. ذقذٚى يشاسٚغ انقٕاٍَٛ إنٗ انثشنًاٌ

  :هرادل إصدار قاًىى هقترح هي طرف الذكىهت -3
ٚرى ػشض يشاسٚغ انقٕاٍَٛ انًُجضج يٍ طشف انًصانخ اإلداسٚح ػهٗ انًجهسٍٛ انذكٕيٙ  ٔ انٕصاس٘، ثى ذٕدع  

تؼذ رنك ٚصذس انًهك األيش ترُفٛز نذٖ أدذ يكرثٙ انثشنًاٌ يٍ أجم يُاقشرٓا ٔانًصادقح ػهٛٓا أٔ سفضٓا، 

 .انقإٌَ خالل ثالثٍٛ ٕٚيا انرانٛح إلدانرّ ػهٗ انذكٕيح انرٙ ذُفزِ تؼذ أٌ ُٚشش فٙ انجشٚذج انشسًٛح

 .ذٕدع يشاسٚغ انقٕاٍَٛ دسة َٕػٓا نذٖ يكرثٙ يجهس انُٕاب ٔ يجهس انًسرشاسٍٚ 

  :خاتوت

هٌخ الدضتىر الوغربي الذكىهت عدة اختصاصاث، لكٌها بالوقابل تتذول الوطؤوليت الكاهلت أهام الولك 

. و البرلواى

 

 

: هفاهين و هصطلذاث 

انرٕقٛغ تانؼطف  - انسهطح انرششٚؼٛح - انسهطح انرُفٛزٚح - انسهطح انرُظًٛٛح -  انًجهس انذكٕيٙ - انًجهس انٕصاس٘ - 

 


