
 النظام الداخلي
 
ػ

 ادمػاضحزبػورظواظهػػػ:(ػ1اضطادة)

 حزب الحركة القومية  :1/1
 عمان ويحق لو فتح فروع أخرى في كافة أنحاء المممكة األردنية الياشمية. العاصمةيكون مركز الحزب في  :1/2
ػ

ػذطارػاضحزبػػػ(ػ:2اضطادة)
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
ػعوغظػاضحزب (:3اضطادةػ)

وىززو حزززب لكززل األردنيززين دون تمييززز لنيضززوي العربززي بالمشززروع ا  يززؤمن؛ حزززب مززومي يمززاىيري  حزززب الحركززة القوميززة
 العرق أو األصل أو الدين أو المون أو الينس أو مومع السكن.حسب 

ػتطارغف:
ضامػتادلػػػػأدظااهػأغظطااػوردتػطااػػػػصطااػعاوػطباغنػػػغصونػضضصضطاتػواضطباراتػاضتاضغظػاضططااظ ػاضطخصصاظػػػػػ(ػ:4اضطادةػ)

ػاضقرغظظػرضىػزغرػذضك.
  ردنية الياشميةالمممكة األاململكة: 
 : وزير الداخلية الوزير

 : وزارة الداخلية الوزارة

 : محكمة العدل العلياالمحكمة

 : حزب الحركة القومية احلسب
 : المؤتمر العام لمحزباملؤمتر

 في الحزب ما بين مؤتمرين. تشريعية: ىو أعمى ىيئة اللجنة املركسية 
 مؤتمرين.بين  أعمى ىيئة تنفيذية لمحزب :املكتة السياسي

 ليكون امينا عاما لمحزب. ينتخب من مبل المينة المركزية: األمني العام
 : عضو الحزب المستوفي لكافة شروط العضويةالعضو

 
 : مركز الحزب الرئيس في العاصمة عماناملركس
 التنظيمية في المحافظة"المؤسسة : فرع الحزب في المحافظة "الفرع

 ي أي ميال من مياالت العمل الحزبي: المكتب النوعي المتخصص فاملكتة
 الحزب الرسمية صحيفة: البديل

 
طبقزا األردنيزة الياشزمية يعمل الحزب عمى تحقيق مبادئزو األساسزية بالوسزائل الدسزتورية وحسزب مزوانين المممكزة  (:5اضطادةػ)
 لما يمي:
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 دعوة المواطنين لالنضمام الى الحزب أو تأييد براميو السياسية./أ: 5       
المقززروءة والمسززموعة  اإلعالميززةالوسززائل مززا ىززو متززاح مززن نشززر مبززادىء الحزززب وسياسززتو وموامفززو عززن طريززق /ب: 5       

وعبزر صزحيفة "البزديل" الناطقزة باسزم الحززب ، ي انشزاء مومزع الكترونزمزع ضزرورة بما فييا وسائل االعالم الرسمية والمرئية، 
والكتزب والمحاضزرات ودورات التيقيزا وااليتماعزات العامزة أو المحززدودة والمعبزرة عزن تويياتزو، وأيضزا عزن طريزق النشزرات 

عالميويحق لمحزب أن يحرر أو ينشر أو يقيم أي نشاط دعائي   .األردنالمرعية في  واألنظمةوفق القوانين  وا 
 ية المعنية.قة المسبقة من الييات الرسم/ج:أ. يحق لمحزب استخدام المرافق العامة لمدولة بعد اخذ المواف5       

             
امزو الزداخمي او بقزرار بالشخصزية االعتباريزة وال ييزوز حمزو او حزل ميادتزو إال وفزق احكزام نظ ب أ. يتمتزع الحزز  (:6اضطادةػ)

 من المحكمة وبما ينسيم مع القوانين المرعية في المممكة األردنية الياشمية.
وفقززا الحكززام نظامززو الززداخمي ويميمززو امينززو العززام لززدى ال يززر بمززا فززي  ب. يتززولى ادارة شززؤون الحزززب ميززادة تؤلززا            

ذلك الييات القضائية واالدارية ولالمين العام ان ينيب عنو خطيا واحدا او اكير من اعضزاء القيزادة لممارسزة اختصاصزاتو 
                                                     او أي منيا وان يوكل أي محام في االيراءات القضائية والقانونية المتعمقة بالحزب.      

 
 توفرت فيو الشروط التالية: إذالكل مواطن أردني الحق في أن ينتسب لمحزب  (:7اضطادةػ)
وان يحمل رمما  نسية األردنية من غير األردنيينأن يكون  أردنيا منذ عشر سنوات عمى األمل لمن تمتع بالي/أ: 7      

 .وطنيا اردنيا
 فكرا وممارسة ودعوة. بالفكر القومي العربيان يؤمن  /ب:7      
 أن يكون متمتعا باألىمية المدنية والقانونية الكاممزة. /ج:7      
 أن ال يكون محكوما بحكم مطعي بيناية مخمة بالشرا أو األخالق العامة ما لم يرد اليو اعتباره. /د:7      
 منتسبين لمقوات المسمحة األردنية أو األييزة األمنية أو الدفاع المدنزي .أن ال يكون من ال /هـ:7        
 أن ال يكون ماضيززا . /و:7      

أن يؤمن بمبادئ الحزب ومرتكزاتو ويتعيد بااللتزام بأنظمتو وتعميماتو وذلك بامراره لما ورد في البرنامج  /ر:7        
 .حزبالسياسي والنظام الداخمي لم

أن يؤمن بالحوار الديمقراطي داخل الحزب ويقبل باالمتيال لمقرارات المتخذة ويتعيد بتنفيذ مرارات الحزب بأمانة  /ط:7      
 واخالص.

 في المممكة.عادة  ان  يكون مقيما /خ:7       

ػان يكون مد اكمل اليامنة عشرة من عمره لدى تقديم طمب االنتساب. /ي:7       
 لمحزب وفق اإليراءات واألسس التالية: يتم االنتساب (: 8اضطادةػ)

 يقدم طمب االنتساب لمحزب وفق النموذج المقرر ليذه ال اية. /أ:8      
 يشترط لقبول طمب االنتساب أن يقوم أحد األعضاء بتزكيو طالب االنتساب. /ب:8      
لينة وتقدم تنسيبيا عميو وتحويمو إلى  ايلتقوم بدراست ميادة الفرع يقدم األعضاء اليدد طمبات االنتساب إلى  :1/ج/8    

بالبت في ىذه الطمبات  لينة التعبئة والتنظيمفي مدة أمصاىا شير من تسمميا لطمبات االنتساب حيث تقوم  التعبئة والتنظيم
 . مرارىا مطعيا ويكون
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تقديم استقالتيم من يم : يقدم األعضاء الذين سبق ليم االنتساب لحزب آخر طمباتيم ويشترط في مبول عضويت2/ج/8   
     .االنتسابعمى طمب  المكتب السياسيومرار من  لينة التعبئة والتنظيمموافقة ويشترط  ،األخرالحزب 
ػواجباتػاضطضو (:9اضطادةػ)

 ىيئتو المعنية بانتظزام .  في حضور ايتماعات : المشاركة/أ9     
 الخاصزة .مصمحة الوطن واليماىير عمى مصالحو  : أن يغمـب/ب9     
 عمى أسرار الحززب. : أن يحافـظ/ج9     
 لمحزب. من تبرعاتنفسو زم بو بشكل منتظزم وما يمبدفع اشتراكو المالي شيريا و  : أن يمتـزم/د9     
 االلتزام بالمحافظة عمى ممتمكات الحزب وأموالو. /هـ:9     
 نوية واالخالمية.االلتزام بوايبات ومتطمبات العضوية السياسية والمع /و:9     
 االلتزام بعدم استخدام الحزب لمحصول عمى أية منافع شخصية. /ز:9     
عمى العضو احترام الحزب والتقيد بأحكام نظامو وتقاليده وااليابة عمى أية معمومات أو ايضاحات أو استفسارات  /ح:9     
 بالطرق التنظيمية المتبعة. ميادة الحزبمن 
 نشر سياسة الحزب ومبادئو.االلتزام ب /ط:9     
 

ػحقوقػاضطضو :(11اضطادةػ)
تراح بكل حرية، حق طبيعي لكل عضو من أعضاء الحزب، ومن حقو أيضا المساىمة في مالحوار واالحق  :11/1      

 رسم سياسة الحزب في المياالت المختمفة، عمى أن يكون ذلك من خالل األطر التنظيمية لمحزب.
أن يتمقى ردا شفويا أو خطيا عمى أسئمتو أو استفساراتو وامتراحاتو من خالل ىيئتو الحزبية في  ضو: من حق الع11/2      

 فترة ال تتياوز الشيززر.
 . عبر ىيئات الحزبمخاطبة دائرة الرمابة والتفتيش  من حق العضو :11/3     
 ئتو الحزبية.ممارسة النقد البناء وتوييو المالحظات من خالل ىي : من حق العضو11/4     
منامشة كافة القرارات الحزبية ، وابداء الرأي فييا مكتوبا عمى ماعدة االلتزام بيا وذلك من  : من حق العضو11/5    

 خالل ىيئتو الحزبيزة .
 لكافة الييئات والمؤتمرات الحزبية وفق نصوص النظام الداخمي. َينتخب او ُينتخبأن  من حق العضو :11/6     
 أن يتمقى أو يشارك في الدورات التيقيفية الفكرية والسياسية والتنظيمية التي يعقدىا الحززب. من حق العضو: 11/7     
 ىيئتو التنظيميززة . من خالل تقديمو استقالتو إلىأن ينسحب من صفوا الحزب  من حق العضو :11/8     
  .لينة التعبئة والتنظيممب خطي وبموافقة ييوز لمعضو االنتقال من مكان الى مكان آخر بناء عمى ط :11/9     
ػسقدانػاضطضوغظػ :(11اضطادةػ)11   
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عمى ان يكون  لينة التعبئة والتنظيمبقرار من  مدعومة يفقد العضو عضويتو بناء عمى توصية من فرعو التنظيمي أوال:
يراء تحقيق من ( وبعد مصادالمينة المركزية بأغمبية يميي أعضاءىا)باستيناء اعضاءالقرار مأخوذًا  مة الييئة األعمى وا 

 وبناء عمى ما يمي:عندما يقتضي االمر ذلك ألينة الرمابة المركزية 
 مبول االستقالة من عضوية الحزب. :11/1   
 ت يب العضو عن االيتماعات الحزبية لمدة ستة أشير متتالية بدون عذر مقبول. :11/2   
 مبرر. االنشقاق عن الحزب تحت أي غطاء أو :11/3   
 سياسي آخر. حزباالنتساب الى  :11/4   
 .ات والصحا والمؤتمرات خارج الحزبميايمة الحزب فكرا وميادة في الندو  :11/5   
 الخروج عمى أنظمة الحزب وتعميماتو بالقول أو العمل. :11/6   
 معمومات غير صحيحة في طمب االنتساب. ةتقديم أي :11/7   
 بقصد االمامة والعمل خارج المممكة بدون عمم الييئة القيادية.اذا غادر البالد  :11/8  
 شكل تيديدا لوحدة الحزب.ياذا حاول نشر الخالا في الحزب وخرج عن روح الديمقراطية مما  :11/9   
 طمب منو ذلك. في حالةاذا رفض الميول أمام ىيئات الحزب  :11/11   
 أو ييرىا لصالحو الشخصي او ذويو.بأموال الحزب وممتمكاتو  تالعباذا  :11/11   

 وتزول العضوية تمقائيا بالينون أو الوفاة أو العيز الكامل. ثانيا:
اذا زال أي سبب من أسباب فقدان العضوية من حق العضو تقديم طمب يديد لمحزب ومن حقو الحصول عمى  ثالثا:

 مب االنتساب.في غضون شير من تقديم ط طمب االنتساب ايابة بذات األسس الواردة في
ػاضطخاضفاتػواضتدابغرػاالظضباطغظ:ػ(:12اضطادةػ)

 المخالفات التاليـة :تتخذ التدابير االنضباطية بحق العضو الحزبي في حالة ارتكابو أيا من  /أ:12   
 الت يب عن االيتماعات الحزبية ليالث ايتماعات متتالية وبدون عذر مشروع . .1
 واألعراا اإلنسانية والحضارية لألمة أو القيم الدينية النبيمة .واالخالق  ممارسة سموك مشين أو مناا لمتقاليد .2
 اإلىمال والتباطؤ في تنفيذ الميمات الحزبية الموكمة إليو . .3
 التسيب وعدم االنضباط التنظيمي وتشويو الصورة الكفاحية لمناضمي الحزب . .4
 . داخل الحزبا الخروج عمى النظام الداخمي لمحزب ومخالفة الموائح المعمول بي .5
 التخما عن دفع االشتراك الشيري وبشكل متكرر. .6
 .الخروج عن الخط السياسي والفكري لمحزب .7

 عدم االلتزام بقرارات الحزب واتخاذه مواما معمنة بيذا االتياه.  .8
 سوء التصرا بأموال الحزب وممتمكاتزو . .9
من سب مع حيم أو طبيعة المخالفة الواردة في فقرة )أ( من العقوبات وااليراءات التالية وبما يتنا يتم ايقاع أي /ب:12  

 نفس المــادة :
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 لفت النظـر . .1
 . التنبيه .2
 . في اطار هيئته الحزبيةالنقد  .3
 االنـذار . .4
 التجميد لفترة زمنية محددة ، ترتئيها الهيئة صاحبة القـرار . .5
 تنزيل المرتبة الحزبيـة )التنظيمية( . .6
 الفصل من الحـزب . .7
 ـزب .الطرد من الح .8
( من المادة 4،3،2،1من اإليراءات الواردة في ) زبية صاحبة الصالحية في اتخاذ أيمن الييئات الح تكون أي :1/ج/12
بعد لينة التعبئة والتنظيم ( ويعتبر مرارا ساريا بعد مصادمة 1/ ب بحق أعضاءىا في حين ارتكابيم لما ورد في البند ) 12

 .المكتب السياسيموافقة 
ويعتبر مرارىا ساريا بعد  لينة التعبئة والتنظيم/ ب من صالحية  12( من المادة 8،7،6،5كون العقوبات )ت: 2/ج/12

 . المكتب السياسيموافقة 
 لمن ىم في عضويتو المينة المركزية  صالحية  ( من4،3( تكون العقوبات )2،ج1باستيناء ما ورد في )ج:  3/ج/12

 باألغمبية المطمقة. ويتخذ القرار
 لمن ىم في عضويتو بأغمبية يميي المالك. المينة المركزية( من صالحية 8،7،6،5تكون العقوبات ) :4ج//12

خالل أسبوعين من تاريخ تبم و بقرار  المكتب السياسيعقوبة االستئناا لدى  ةيحق لكل عضو تعرض ألي :5/ج/12
 مطعيا.  ارهالتي يكون مر  المكتب السياسيالعقوبة ويمتزم بالقرار لحين عرضو عمى 

 
ػاضطحصطظػاضحزبغظػ(:13اضطادةػ)
 .تتشكل المحكمة الحزبية لمعالية مضية محددة ولظرا زمني محدد 
  المكتب السياسيتتشكل بناء عمى توصية من لينة الرمابة والتفتيش و/أو بقرار من. 
 صالحية ىذه المحكمة الحزبية ومن ىم اعضائيا. يحدد المكتب السياسي 

 عميو. المكتب السياسية الحزبية ساريا بعد مصادمة يعتبر مرار المحكم 
ػضجظظػاضرشابظػواضتفتغشػواالظضباطػاضحزب ػػ(:14اضطادةػ)

 .امن بين أعضاءى خمسة اعضاء تنتخبيم المينة المركزية من تتألف لجنة الرقابة والتفتيش   ./أ14    
ويقوم  المكتب السياسيالتي ترفعيا الى والتنظيم  رئاسة الفرع الى لينة التعبئة. تقدم أي شكوى مباشرة من /ب14    

 لينة الرمابة والتفتيش. رئيساألمين العام بتحويل الشكوى الى 
 
 
 مهــام لجنــة الرقابــة والتفتيش:    ./ج14    

 السير عمى تطبيق النظام الداخمي في عموم ىيئات الحزب . .1
المكتب  ل ويود شكوى محددة ومويقة بناء عمى طمباالطالع عمى محاضر ايتماعات الييئات الحزبية في حا .2

 .السياسي او المينة المركزية
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الشكاوي والمالحظات من أعضاء الحزب بالظرا المختوم وبشكل مباشر في حال عدم الرد عمى الشكوى  ىتمقت .3
 ( أسابيع.6أو المالحظة المرفوعة عبر الييئات في مدة أمصاىا )

 ة والتفتيش :واجبات لجنة الرقاب.   /د14    
 من خالل تقرير مكتزوب يسمم لألمين العام. قترحيابااليراءات والقرارات التي ت المكتب السياسيتزويد  .1
 .لمينة المركزيةتقريرا عن ميمل االيراءات والقرارات المتخذة عن الفترة ما بين دورتين  لممكتب السياسيتقدم  .2
 ن مؤتمريزن .تقدم لممؤتمر الوطني العام تقريرا عن الفترة بي .3

تعتبر لينة الرمابة والتفتيش الحزبي ىيئة انضباطية باضافة عضو واحد من الييئة التي يتبع ليا العضو الخاضع  .4
 لمتدميق وتكون عضويتو مرامبة استشارية.

 مرارات المينة سرية مبل اكتسابيا الدرية القطعية. .5

ػض :غتذصلػاضكغصلػاضتظظغط ػضضحزبػرضىػاضظحوػاضتاػ(:15اضطادةػ)
 المؤتمر العام :15/1   
 المينة المركزية  :15/2   

 المكتب السياسي :15/3
 دوائر العمل والمكاتب المتخصصة. :15/4   
 : يتشكل من يالث مناطق عمى االمل: الفرع15/5
  : تتكشل من يالث خاليا عمى االمل: المنطقة15/6
 : تتشكل من خمسة اعضاء عمى االمل: الخمية15/7

   
ػاضطؤتطرػاضطامػ(:16)ػاضطادة

واكتسب عضوية المؤتمر عبر  سدد اشتراكاتو المالية كاممةتتكون عضوية المؤتمر العام من كل عضو  :16/1   
أو العضوية التمقائية التي كفميا نظام عقد المؤتمر، ويرأس المؤتمر العام عضو يختار ليذه ال اية ويساعده االنتخاب 

 ممزمة لمحزب بعد امرارىا من المؤتمر العام.ريا متخصصة وتكون مرارات المؤتمر العام عضوان مختاران وتساعدىم سكرتا
 العـام مـن :العضوية : تتألا عضوية المؤتمر الوطني  /أ:16/2   

  بنسب تحددىا المينة المركزية االعضاء المنتخبين في الفروع ميموع. 
  تمر بصورة تمقائية.يعتبرون أعضاء في المؤ  ةالسابق المينة المركزيةأعضاء 
المينة بحضور لينة مختصة مشكمة من ليكونوا اعضاء في المؤتمر العام الفروع النسبة المخصصة ليا تنتخب  /ب:16/2

 . المركزية
 .اربع سنوات ر والية المؤتمر العام تستم :16/3 
 ميام المؤتمر الوطني العام: :16/4 

في القضايا العامة والقضايا السياسية واالمتصادية وااليتماعية، الفروع  توصياتمنامشة وامرار ما يوافق عميو من  .1
 والموضوعات الحزبية الداخمية كمحاور واتياىات عمل لعموم الحززب .

ت عمل الحزب االستماع لتوصيات وامتراحات الميان الفنية والمتخصصة ، واالستفادة منيا في صياغة توييا .2
 ا النيائية.ممرار البرنامج السياسي والنظام الداخمي بصي تيتمييدًا ال واشتقاق برامج العمل
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واشتقاق بتنفيذ مرارات المؤتمر العام   المينة المركزية المنتخبة( في ذات الفقرة ، تكميا 2،1استنادا لما ياء في ) .3
 البرامج العممية ليتم تريمتيا إلى فعل ممموس بفعل والتزام أعضاء الحززب .

 . زية لمحزب انتخاب المينة المرك .4

 امرار الموازنة العامة لمحزب. .5
ػػاضضجظظػاضطرصزغظػػ(:17اضطادةػ)

 .من المؤتمر العام المنتخبين من ميموع  المجنة المركزية تتألف :17/1   
المكتب السياسي د بشكل طارئ بناء عمى دعوة من وتنعقفي دورة عادية كل ستة أشير،  تنعقد المجنة المركزية : 17/2   

 . اأعضائزي يأو يمي
 كمـا يمــي : المجنة المركزية تكون مهام وصالحيات: 17/3   

العمل والفعل الممموس من صياغة التوييات العامة والتي يقرىا المؤتمر الوطني العام ، واشتقاق برامج  .1
 بما في ذلك إعادة صياغة البرنامج السياسي والنظام الداخمي. خالليزا

ما بين دورتين المكتب السياسي  يضعيات يرات ، وكذلك خطط العمل التي الوموا وبشكل دوري أمام الم .2
 ، وبحث سبل تطوير األداء العام لمحززب . لمينة المركزيةمتتاليتين 

 لمحزب من بين اعضائو. وانتخاب المكتب السياسي ، األمين العام لمحزب انتخاب  .3

، ومتابعة تنفيذ المينة المركزية دد صالحياتو برئاسة لمدة دورة واحدة، وتح المينة المركزية رئيسًا ليا  تنتخب .4
 المتخذة في تمك الدورة. امراراتي

 في الحزب بين مؤتمرين. اعمى ىيئة تشريعيةتعتبر المينة المركزية ىي  .5

 واعضاء لينة الرمابة والتفتيش. انتخاب رئيس .6

 .المينة المركزية اربع سنواتتستمر عضوية  .7

انتخاب لينة مركزية يديدة ولم يتمكن المؤتمر العام لظروا ماىرة من االنعقاد  زيةالمينة المركاذا انتيت مدة  .8
من خالل  ايخمفا لانتخاب لينة مركزية يتم  الى أنالمينة المركزية المنتيية واليتيا تستمر في عمميا فإن 

 مؤتمر عام يديد.

 رات المؤتمر العام.اابعة تنفيذ مر مت .9

 .مررىا المؤتمر العامزب ومرامبة تنفيذىا كما رسم وامرار السياسة العامة لمح .11

 مرامبة االنفاق العام وشؤون التمويل لمحزب. .11

 االعداد لممؤتمر العام. .12

 امرار المشاركة في االنتخابات البرلمانية والبمدية وما شابييا وامرار التحالفات واالتفامات الالزمة لذلك. .13

 .ايالبت في موضوع العقوبات والتظممات المرفوعة الي .14

 من خالل االيتماعات الحزبية.ومرامبة أعمالو  واعضاء المكتب السياسياألمين العام  محاسبة .15

العمل عمى تطوير الحزب وتحسين آدائو وتوسيع مواعده وتيديد حركتو الفكرية وااليتماعية والتنظيمية،  .16
 .وترسيخ ممارساتو االبداعية وتطوير مفاىيمو السياسية وتعزيز سموكو الديمقراطي

 

 مناسبة. تراىا المينة المركزية تشكيل لينة أو ليان  .17

 
 امرار الموازنة العامة لمحزب   .18
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 : لمجنة المركزيةأحكام عامة : 17/4   
اذا تعذر عمى عضو من أعضاء ميمس االنضباط الحزبي االشتراك في أعمال لينة الرمابة ألي سبب من األسباب  .1

 من يحل محمو من األعضاء االحتياط. زيةتنتخب المينة المركبما في ذلك ال ياب، 

أو ش ر مكانو ألي سبب يحل محمو من حصل عمى أعمى  المكتب السياسياذا استقال أي عضو من أعضاء  .2
 تنتخب المينة المركزيةحسب التسمسل اما اذا كان أعضاء االمانة العامة مد فازوا بالتزكية  المينة المركزيةفي األصوات 

 حسب نص أحكام ىذا النظام. المكتب السياسيبين أعضائو لتكممة عدد اعضاء عضوا و/أو اعضاء من 

أو ش ر  المينة المركزية()ووفق عمى ذلك من مبل من الحزب  المينة المركزيةاذا استقال أي عضو من أعضاء  .3
اذا كان مكانو الي سبب فيحل محمو من حصل عمى أعمى األصوات حسب التسمسل الوارد في االختيار السابق، أما 

راه مناسبا تمن تنتخب المينة المركزية مد فازوا بالتزكية، أو اذا لم يويد من يميو حسب األصوات  المينة المركزية أعضاء 
 .من أعضاء الحزب

بدعوة يقوم رئيس المينة المركزية اذا كان عدد األعضاء المستقيمين أو الذين ش رت مراكزىم يزيد عن النصا  .4
 .بشكل استينائيقاد لالنعالمؤتمر العام 

في ادارة الحزب لحين دعوة  المينة المركزية أو أكير يستمر بامي أعضاء  المينة المركزيةاذا استقال نصا أعضاء  .5
 وعقد المؤتمر العام حسب نص أحكام ىذا النظام.

منيا، تائج لمنظر فييا ومعرفة أسبابيا واستخالص الن المكتب السياسي تعرض يميع استقاالت أعضاء الحزب عمى  .6
شريطة أن يوافق المستقيل عمى سحب من ىذه االستقاالت راه مناسبا حياليا، ويحق لو الموافقة عمى سحب أي يواتخاذ ما 
 استقالتو.

( ساعة من انتياء اليمسة التي اتخذ 48خالل ) المكتب السياسيالى  ا نسخة من يميع مراراتي ترسل المينة المركزية  .7
 بيا القرارات.

، ويعتبر النصاب مانونيا رئيس المينة المركزيةامين بدعوة من  العادية او الطارئة افي دورتي لمينة المركزية تيتمع ا .8
بأغمبية األعضاء الحاضرين، ما عدا القرارات المتعمقة باسم الحزب، أو تيميد نص  اتيا( وتتخذ مرار 1بحضور )النصا + 

 . المينة المركزيةاألحوال يكون النصاب يميي أعضاء  في النظام الداخمي أو ما ورد بو نص خاص ففي ىذه

ػ
ػػاضطصتبػاضدغاد ػ(:18اضطادةػ)

 عمل هيئات الحزب ما بين دورتين لممؤتمر العـام .يقود   ةهيئة تنفيذيأعمى  المكتب السياسير يعتب
عن يمث المينة  دده ع يزيديتألا المكتب السياسي من االعضاء المنتخبين من المينة المركزية عمى ان ال 18/1   

  المركزية.
 المكتب السياسي:مهـام  
 العمل في الحزب ووضع نظام موحد لمعاممين في مكاتبو وفروعو ومديرياتو. إدارة .1

عمى مالية الحزب  اإلشرااواستيمار أموال الحزب وممتمكاتو وتحصيل الرسوم المتويبة لو، بما في ذلك  إدارة .2
 وتمويال. إنفاماوضبطيا 

 حزب في الندوات والمؤتمرات المحمية والخاريية.ل اليتمي .3

 تنفيذ السياسات والبرامج العامة لمحزب. .4
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 .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن فعاليات الحزب ومنيزاتو في مختما المياالت بما في ذلك التقارير المالية  .5

 .إمرارىابعد  ياما ياء في إعداد الميزانيات العامة والموازنات التقديرية لمحزب وتنفيذ .6

 .القرارات المناسبةلمنامشتيا واتخاذ  المينة المركزيةامتراح سياسات وبرامج مستقبمية وعرضيا عمى  .7
التي أمرىا المؤتمر  القراراتوالمستند إلى  التنفيذ لبرنامج العمل الذي أعدتيا المينة المركزية وضع خطط العمل وآليات .8

 العزام .

ر والمكاتب المتخصصة وتقوم كل دائرة أو مكتب اختصاص بوضع الئحة داخمية الدوائ يشكل المكتب السياسي .9
 من مبل ىذه الدوائر. والعمل بيا إلمرارىا المكتب السياسيتعرض عمى 

بداء التويييات ليزا . .11  إدارة العمل اليومي لمدوائر ومكاتب العمل المتخصصة وا 
و مرة واحدة عمى األمل كل غيابفي حالة العام المساعد،  يناألمبدعوة من األمين العام أو  ييتمع المكتب السياسي  .11

العام  األمينبمن فييم األمين العام أو  1ذلك ويعتبر النصاب مانونيا بحضور النصا + إلى، وكمما دعت الحاية أسبوع
ذابأغمبية الحاضرين،  وتؤخذ القراراتالمساعد في حال غيابو،  فيو رئيس  يريح اليانب الذي صوت األصواتتساوت  وا 

 اليمسة.

ػاألطغنػاضطامػ(:19اضطادةػ)
 سنوات عمى االقل: 5يشترط أن يكون قد مضى عمى عضويته الحزبية مدة 

 .ييوز انتخابو لدورتين متتاليتين فقط 
 مهامه:
  المكتب السياسي.ميادة عمل الحزب بين ايتماعي 
  المكتب السياسيتولي رئاسة يمسات. 

 

 ألطغنػاضطامواػضضطصتبػاضدغاد أحصامػراطظػ

 ايتماع ليا. أولأمينا عاما مساعدا وتقوم بتوزيع الميام فيما بينيا في  ينتخب المكتب السياسي من بين أعضاءه  .1

نياءالموظفين  تعيين يقرر المكتب السياسي .2  خدماتيم وتحديد رواتبيم وتصنيا أعماليم وتحديد وايباتيم،  وا 

م في حالة غيابو ألي سبب، ويمارس كافة صالحياتو ومسؤولياتو لحين يقوم األمين العام المساعد مقام األمين العا .3
 .المينة المركزيةأمين عام يديد من  انتخابعودتو، أو لحين 

عن نشاطاتو أو لقاءاتو وذلك في أول ايتماع  المكتب السياسي إلىعمى األمين العام أو من يفوضو أن يقدم تقريرا  .4
 الذي يعقده األمين العام، أو من يفوضو.بعد االيتماع  يعقده المكتب السياسي

ا عمى يعرضاىا ضرورية لما فيو المصمحة العميا لمحزب عمى أن ير  إيراءاتلمحزب اتخاذ أية  لممكتب السياسييحق  .5
 في أول ايتماع لو.المينة المركزية 

ػ
ػضضحزبػاضظظامػاضطاض ػ(:22اضطادةػ)

بو عمى يميع الشؤون المالية لمحزب، وموارده ونفقاتو كما يشزرا الدائرة المالية أو مساعده في حالة غيا رئيس  يشرا .1
، ويكون مسؤوال عن صحة حسابات الحزب ومعامالتو الماليزة وفقزا الحكزام مزانون موازنات التقديريةالميزانيات وال إعدادعمى 

 األحزاب والنظام المالي الصادر بمقتضاه والقواعد واالسس والمبادئ المحاسبية المعمول بيا.

 تتكون واردات الحزب من مصادر التمويل التالية: .2
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 .رسم انتساب األعضاء اليدد 
 .رسم اشتراكات األعضاء  

 .المبمغ الذي يقدم لمحزب من الموازنة العامة لمدولة 
 .تبرعات األعضاء وأصدماءىم 
  مانون األحزاب والنظام الداخمي لمحزب. ألحكاماليبات والتبرعات وفقا 
  ارد الحزباستيمارات أموال ومو 
 المطبوعات والنشرات الدورية. إيرادات 

يكزون لمحززب و  المكتزب السياسزي وتنميتيا مسؤولية مباشرة أمزام  وأدارتياتكون الدائرة المالية مسؤولة عن أموال الحزب  .3
 .المينة المركزيةمسؤول في ىذا الخصوص أمام  المكتب السياسي لمحزب 

 لية:. يتم الصرا واالنفاق عمى االويو التا4

 أ.بدل اييار لمقار الحزب.
 ب. نفقات تش يمية.

 ج. تأمين تكاليا اصدار مطبوعة دورية داخمية لمحزب وكذلك كصحيفة عامة.
 . رواتب لمعاممين وايور لممستخدمين في الحزب.د

 أي نفقات اخرى ليا عالمة مباشرة بتحقيق غايات واىداا الحزب المنصوص عمييا في ىذا النظام. ه. 
 زم الحزب بالنظام المالي الصادر عن رئاسة الوزراء.يمت .5
 المينة المركزية.من مبل الميزانية السنوية والمصادمة عمييا . يتم امرار 6 
 .إلمرارىا المكتب السياسيتعد الدائرة المالية الئحة مالية لتنظيم آلية عمميا وعرضيا عمى .7

لية عمى مصادر تمويزل اردنيزة معروفزة ومعمنزة وال يتقاضزى أي مبزالغ يعتمد الحزب كميا في موارده الما -1 (:22المادة )
 مالية مقابل الخدمات التي يقدميا.

 تكون معروفة ومعمنة لمحزب مبول اليبات والتبرعات من المواطنين االردنيين فقط عمى ان -2
تكزون معمنزة ومشزروعة، وان ال يكزون لمحزب استيمار اموالو وموارده داخل المممكة بالطرق التي يراىا مناسبة عمى ان  -3 

 اليدا من ذلك تحقيق أي كسب او مصمحة شخصية الي من اعضاء الحزب.
 منقولة.الغير حكومية التي تترتب عمى االموال تعفى مقار الحزب من يميع الضرائب والرسوم ال -4
لعاممون فيو بحكم الموظفين العمزوميين، تعتبر اموال الحزب بحكم االموال العامة ويعتبر القائمون عمى شؤون الحزب وا -5

 وتسري عمى اعضاء ميادة الحزب األحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.
 لمحزب حق صرا اموالو عمى ال ايات واالىداا المنصوص عمييا في ىذا النظام. -6
 يودع الحزب اموالو في البنوك األردنية فقط. -7

 مبادئ والقواعد التالية في ممارسة اعمالو:يتقيد الحزب بال (:23المادة )
 أ.يمتزم الحزب باحكام الدستور واحترام سيادة القانون. 

 ب. يمتزم الحزب بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
التمييزز بزين  ج. يمتزم الحزب بالمحافظة عمى استقالل الوطن وامنو وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنا بيميع اشزكالو وعزدم

 المواطنين.
 عند تولي المسؤولية او المشاركة فييا.د. يمتزم الحزب بتحقيق تكافؤ الفرص بين يميع المواطنين 
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ه. يمتزززم الحزززب بعززدم االرتبززاط التنظيمززي او المززالي بززاي ييززة غيززر اردنيززة او توييززو النشززاط الحزبززي بنززاء عمززى اوامززر او 
 تويييات من أي دولة او يية خاريية.

و. يمتنزع الحزززب عززن التنظززيم واالسززتقطاب الحزبززي فززي صزفوا القززوات المسززمحة واييزززة االمززن والززدفاع المززدني والقضززاء او 
 امامة تنظيمات عسكرية او شبو عسكرية باي صورة من الصور.

واالخالل بيا،  ز. يمتنع الحزب عن التدخل بشؤون الدول االخرى وعن االساءة لعالمات المممكة السياسية ب يرىا من الدول
 وال يشمل ذلك النقد الموضوعي.

 ح. يحافظ الحزب عمى حيادية المؤسسات العامة اتياه الكافة في اداء مياميا.
 

ػحلػاضحزبػو/أوػاالظدطاجػطعػأحزابػأخرى: (:24المادة )
 ( االندماج الطوعي 2

أو ميموعة أحزاب أخرى وفي ىذه  آخر زبالمؤتمر الوطني العام ىو اليية المخولة بإمرار مشروع اندماج الحزب بأي ح
 الحالة تؤول أموال الحزب إلى الحزب اليديد.

 ( الحل االختياري 2

يتم حل الحزب اختياريا بقرار من المؤتمر العام وفي ىذه الحالة تتم تصفية أموال الحزب ومويوداتو وتؤول إلى اليمعيات 
 .والمؤسسات الخيرية في المممكة األردنية الياشميزة 

 
 
 

ػاحصامػراطظ**ػ
ػ

ػػ
 النصا)تؤخذ القرارات في الييئات في الشؤون التنظيمية والسياسية بالتصويت الديمقراطي بأغمبية  (2
 مريحززا. رئيس اليمسةوفي حالة تساوي األصوات يكون صوت  (1+  

 ما ورد فيو حكم خاص في النظام الداخمزي. 1يستينى تطبيق ما ياء في بند  (2

ات األغمبية المطمقة وتحتفظ بحقيا في الدفاع عن ويية نظرىا إلى أن تحوز عمى األغمبية تنفذ األممية مرار  (3
 المطمقزة.

 تقوم كل ىيئة وفي أول ايتماع ليا بتوزيع الميمات بين أعضائيزا. (4

الييئة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار في مبول أو رفض عضوية من كانوا يش مون موامع  المكتب السياسي ىو  (5
مع  ية في أحزاب أخرى شريطة أن يكونوا مد تقدموا باستقالتيم فييا مبل شير كحد أدنى بطمب العضوية لمحززبمياد

 ضرورة ان تبمغ وزارة الداخمية بيذه االستقالة.

المينة أي مادة أو بند من النظام الداخمي بأغمبية يميي أعضاء بالحق في تعطيل أو تيميد العمل  لمينة المركزية (6
 . (يميي المالك) المركزية

لينة التعبئة والتنظيم خالا ذلك ما لم تنسب  زباشير لتنفيذ برامج الح 3فترة ال تقل عن  المنتخبة تمنح الييئة  (7
 من ذلك ما ورد فيو نص خاص.ويستينى  وبموافقة المكتب السياسي



 12 

ولكل ما لم يرد فيو نص وضع األنظمة الالزمة لتطبيق أحكام النظام الداخمي لمحزب،  يتولى المكتب السياسي (8
 .المينة المركزيةعمى أن تقترن بموافقة 

ػ.ضوريميي الحمسؤولية تفسير ىذا النظام، ويعتبر تفسيره صحيحا وذلك بأغمبية  تتولى المينة المركزية (9
 ( ال ييوز التعرض لمعضو او مساءلتو او محاسبتو او المساس بحقومو الدستورية بسبب انتسابو الحزبي.11    
ػ
ػ


