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تفويض

جامعة اإلسراء ، عطان ، األردن   ، كمية الحقهق ، عليضاريعليالفياضأنا الطالب 
افهض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ من رسالتي ورقيًا وإلكترونيًا لمطكتبات أو الطظظطات أو 

 الطعظية باألبحاث والدراسات العمطية عظد طمبيا .الييئات والطؤسسات 
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اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــداء

....إلى

عضه مجمس الظهاب الطمكي "الروح الطيبة ..... والدي الغالي الشييد ) ضاري عمي الفياض ( 
 ............ طيب هللا ثراه . " وأول رئيس مؤقت لمجطعية الهطظية
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شكروتقدير

الحطد هلل الذي خمق األنسان وىداه نفضمو وعرفو بقدرتو والصالة والسالم عمى عبده 
ورسهلو وخير خمقو دمحم " ملسو هيلع هللا ىلص وعمى آلو وصحبو ومن تبعيم بإحسان إلى يهم الدين 

 وبعد :

عطيد كمية  االستاذالدكتورحمديالقبيالتفأنو يسعدني أن اتقدم بجزيل الشكر إلى 
 / جامعة اإلسراء . الحقهق 

العليوأتقدم بجزيل الشكر واالمتظان إلى  عادل الدكتور عمى تفضمو  االستاذ
باإلشراف عمى ىذه الرسالة مظذ ان كانت فكرة ورعايتو ليا حتى وصمت إلى ما ىي 
عميو اآلن ، ودعطيا ليا وتقديم كل االرشادات والتهجييات الطفيدة التي انضجت 

 الفكرة .

شكري وامتظاني إلى اعضاء لجظة الطظاقشة عمى تفضميم بطظاقشة ىذه كطا اقدم 
 الرسالة .

 واقدم شكري وامتظاني إلى كل اساتذتي الذين كانها مظياًل لمعطاء طيمة مدة الدراسة .

وشكري وتقديري إلى كل من مد يد العهن والطساندة والدعم ألقطف ثطرة نجاحي ليم 
 مظي شكر ومحبة وامتظان .
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 الممخص
 

نسةةا إيةةا فةةي مسارسةةة اعساليةةا   و الرقابةةة البرلسانيةةة ال تعشةةي عرقمةةة الحكؾمةةة أو شةةل حر ات
ي تؾجيو الحكؾمة وإسداء الشرح ليا وابالغيا بسؾقف الرأي العام مةؽ سياسةتيا   والتحقةق مةؽ شتع

ن وجةةد مةةا يدةةتؾجب ذلةةػ وال يخفةةى عمةةى إعمةةى خيةةر وجةةو   وأخيةةرا  محاسةةبتيا أنيةةا تقةةؾم بأعساليةةا 
أحد أن االقتراد الستظؾر ىؾ الدعامة االساسية األولى لرقي الدولة وتقدميا في جسيةع السجةاالت 
  وىؾ الدعامة االساسةية لبشةاء دولةة قؾيةة و مشةو ومدةتقرة وواضةح أن الفدةاد السةالي يشخةر اقترةاد 

ييز ار انيا لذا فالرقابة الساليةة البرلسانيةة سةت ؾن الزةسانة االساسةية لمحفةا  عمةى البمدان ويدمر و 
الشةةاطق   وتعةةرف الةةدول عتبةةار البرلسةةان مسثةةل الذةةعب وصةةؾتو اأمةةؾال الذةةعؾب وعةةدم اسةةتباحتو ب

ن فةةي سةةبيل مسارسةةة مبةةادا الشغةةام البرلسةةاني العديةةد مةةؽ الؾسةةائل التةةي يسم يةةا البرلسةةاالتةةي تظبةةق 
سةحب الثقةة   –االسةتجؾاب  –التحقيةق  –ى مالية الدولة وأىؼ ىذه الؾسائل ىي )الدةؤال عم تورقاب

ضافة إلى الؾسةائل غيةر السباشةرة لرقابةة البرلسةان وىةي االعتسةاد عمةى تقةارير الييئةات السدةتقمة   إ
حكةةام والشرةةؾت التشغيسيةةة ليةةا فةةي الةةدول السقارنةةة وقةةد تةةؼ تشةةاول ىةةذه الؾسةةائل ومقارنتيةةا مةةع األ

ذلػ الدةةؾابق والتقاليةةد البرلسانيةةة بيةةدف الؾصةةؾل إلةةى نغةةام قةةانؾني برلسةةاني أمثةةل يجعةةل ىةةةذه و ةة
   الؾسائل سالحا  قؾيا  يدتظيع بو البرلسان احكام رقابتو عمى مالية الدولة .  


