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 *النظام الداخلي لحزب الوسط اإلسالمي

 تعريفات:  الفصل األول

 النظـام: اسم (1المادة )

يبدأُالعمؿُبهُاعتبارانُمفُتاريخُصدكرُقرارُيُ  سمىُهذاُالنظاـ:ُالنظاـُالداخميُلحزبُالكسطُاإلسالمي،ُك 
عالنهُبتاريخ:ُ (1)ـ18/12/2001هػُالمكافؽ4/10/1422ُكزيرُالداخميةُبالمكافقةُعمىُترخيصُالحزبُكا 

  

 

 ( التعريف بالحـزب:2المادة )

ُأهدافهُ ُتحقيؽ ُعمى ُكيعمؿ ُاألردني، ُاألحزاب ُقانكف ُحسب ُأردني ُحزب ُهك ُاإلسالمي ُالكسط حزب
ُعبرُكسائؿُمتعددة.ُ،كأهدافهُالعامةُ،اإلصالحيةُالتفصيميةُضمفُمنطمقاتُالحزب

 :أهداف الحزب 

ُالتالية:األهداؼُ،ُيستندُفيُعممهُعمىُةإسالميعيةُسياسيُديمقراطي،ُبمرجحزبُالكسطُاإلسالميُحزبُ

ُبمختمؼُميادينهاُالفرديةُكاالجتماعية،ُكهيُ هيُمنهاجُاإلسالـُفيُالحياة،ُالوسطية: -1 منهجُفكرمُيقػـك
اجتنػػابُكػؿُمظػػاهرُاليمػػكُفػػيُالفكػػرُكالتصػػرؼُكالممارسػػة،ُكيعنػػىُباالعتػػداؿُفػػيُكػػؿُأمػػكرُالحيػػاة،ُالعػػدؿُُكعمػىُ

التشريعيةُكالتنفيذيةُُ:فُخالؿُالتكازفُبيفُالسمطاتُالثالثمُ،عدُالسياسيةُالكسطيةُفيُالبُ الحزبُبتعميؽُالنظري
مػػفُتجمياتهػػاُالتػػػكازفُفػػيُالحقػػكؽُكالكاجبػػاتُبػػيفُالحػػػاكـُُكالقضػػانية،ُفػػالُتتيػػكؿُأحػػداهاُعمػػػىُاالخػػرل،ُكمػػاُأفُ 

 كالمحككـُ.
                                     

مـــ  م(، 3/4/2008بتـــاري   39/4647وكـــ لت كتـــاب وديـــر القاقليـــ  رتـــم تــــ  / 19/2007علمـــاا باقـــو تـــق تـــم توحيـــس اواـــاا الحـــزب حســـق تـــاقون ا حـــزاب ال قيـــق  رتـــم   (1)
 2005/ 2/ 26، وحـي اتتمـاا م لـل الىـورا بتـاري   23/1/2004وحـي اتتمـاا م لـل الىـورا بتـاري   م19/4/2003التعقيالت المقرة حـي اتتمـاا م لـل الىـورا بتـاري  

واتتمـاا م لـل ،  20/2/2010اتتمـاا م لـل الىـورا:  20/6/2009تـاري 1/2009وحـي اتتمـاا م لـل الىـورم رتـم 8/10/20005وحي اتتماا م لل الىورا بتـاري  
 م.25/5/2013، واتتماا م لل الىورا بتاري  23/2/2013الىورا بتاري  
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كتحػديثُاألصػيؿُعمػىُمسػتكلُكهكُجهػدُيسػعىُإلػىُتلصػيؿُالحػديث،ُُتجديد الخطاب وتحديث الواقع: -2
 السياسيةُكالحزبيةُكالفكريةُاإلسالمية.ُُالفكرُكالممارسة

ُشػػعارُ  ُاالنفتاااح والترااا ف: -3 فػػيُإطػػارُحػػزبُ{{ُهػػكُأحػػدُالشػػعاراتُالكبػػرلُالتػػيُيطرحهػػاُالِلَتَعػػاَرف كا إف 
حتػػػراـُ ،ُعمػػػىُالحػػػكارُكايػػػةُالفكريػػػةُكالسياسػػػية،ُكالتنػػػكعُالقػػػائـُلتعدداب عػػػدإلُاإلنسػػػاني،ُكا  لمجادلػػػةُبػػػالتيُهػػػيُأحسػػػف 

،ُكمراعػاةُل،ُتلكيػدانُلمفهػكـُلالمشػترؾُاإلنسػانيُالعػاـاألردنػيُكاعتبارُحؽُالمكاطنػةُأسػاسُالعالقػةُداخػؿُالمجتمػ 
 .ةُاإلسالمية،ُكاألردفُباعتبارإلُجزءانُأصيالنُمنهالمخصكصيةُالحضاريةُلألم

ُكذلؾُمفُخالؿُُتخميؽُالعمؿُالسياسيُالُتخميق الحياة الرامة: -4 ذمُهكُجزءُمفُفهمناُلمديف،ُحيثُأف 
اإلسػالمية،ُكلكننػاُالُنعتبػرُأنفسػن اُُلقػيـاإلسالـُهكُديفُالدكلةُالرسمي،ُككاجبناُتنقيةُالقػكانيفُممػاُيتعػارعُمػ ُا

أكصياءُعمىُاإلسالـُأكُطبقةُجديدةُتحمؿُمفتاحُالجنة،ُكتحاكـُالناسُكتخكفهـُباسـُالديف،ُبؿُإنناُنؤكدُعمػىُ
 .حُالمستمرُلمقكانيفُالناظمةُلمحياةُالسياسيةُفيُاألردفضركرةُاإلصال

ُالتدرجُفيُاإلصالحُظاهرةُصحية،ُكنؤكدُهناُعمىُتعاكنناُمػ ُنؤمفُأُ:التد ج سّنة من سّنن الحياة -5 ف 
كالتػداف ُُ،كؿُقكلُالخيرُكاإلصالحُفيُمجتمعناُكبمدنا،ُفاالختالؼُالُبػد ُأفُيكػكفُحػافزانُإلػىُالتنػافسُفػيُالخيػر

ُرمُفيه.الحضا

بماُيحكؿُدكفُظهكرُالفساد،ُكيؤكػدُاسػتقالؿُالقضػاءُاسػتقالالنُتامػانُُترزيز آليات الشفافية والمحاسبة: -6
ُعفُالسمطةُالتنفيذية،ُكالتلكيدُعمىُتحقيؽُالعدؿُالعاـُبكؿُأبعادإل.

رُفضػالنُعمػىُأنهػاُقػيـُإسػالميةُتخضػ ُلمعػاييُ:الح ية والمسؤولية والردالة قيم مثمى لمرمل السياسا  -7
شػراؾُالمػػكاطنيفُفػيُالعمػػؿُالسياسػيُعمػػىُإعتبػػارُُاإليجابيػةُالبنػػاءة، كالحػزبُيػػؤمفُبػااللتزاـُكالشػػفافية،ُكالتػػدرجُكا 
 فيُالحياةُالسياسيةُاألردنية.ُكفأساسيُكف،ُكمؤثُركفأنهـُشركاءُفاعم

مديكنيػةُمػفُفقػرُكبطالػةُُكُ:ختالالت المختمفة الت  نراان  مناااتحقيق التنمية اإلقتصادية ومرالجة اإل -8
كالحيػػاةُتكزيػػ ُمكتسػػباتُالتنميػػةُبعدالػػةُكتػػكازف،ُكتحقيػػؽُالرفػػاإلُُلهػػاُأكلكيػػةُفػػيُبػػرامجُالحػػزبُكأنشػػطته،ُذلػػؾُأفُ 

ُعدهاُاالقتصادم.هكُالهدؼُالكبيرُالذمُيفسرُفهمناُلمكسطيةُفيُبُ الكريمة،ُ

الضمي  والمرتقاد  الش يرة الت  أكدنا عمياا كم جرية ناائية ه  غي  ال قابة ال وحية والوصاية عمى -9
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نُ ُُ:الدين  ماُهيُمنظكمةُقيمية،ُكمعاييرُمرجعيةُيهتػدلُالنػاسُبهػديهاُفػيُحيػاتهـُ،ُكهػيُليسػتُقيمػانُسػاكنة،ُكا 
نماُهيُقيـُمتحركةُتهدؼُإلىُتحقيؽُالمقاصدُالعامة.ُ  كا 

 حزب الوسط اإلسالم : وم تكزات مبادئ 

ُكهكيػةُمفُتك كفُفيُظمه. اريخاإلسالـُعقيدةُكمنهاجُحياة،ُفهكُعقيدةُمفُآمفُبه،ُكت .1

يػػػؤمفُالحػػػزبُبمبػػػدأُالمشػػػاركهُفػػػيُكػػػؿُجهػػػدُخي ػػػرُيصػػػبُفػػػيُاتجػػػاإلُمصػػػمحةُالػػػكطف،ُفسػػػاحةُالعمػػػؿُ .2
 السياسيُتتس ُلمجمي .

ُأبناءُالكطفُلهـُنفسُالحقكؽ .3  كعميهـُنفسُالكاجبات.ُ،إف 

 لكظيفيةُكالصحية.يؤمفُالحزبُبلهميةُتلميفُالحياةُالكريمةُلممكاطف،ُكتحقيؽُحاجاتهُالمعيشيةُكا .4

 كتكافؤُالفرصُبيفُجمي ُالمكاطنيف.ُ،تحقيؽُمبدأُالتعدديةُالسياسية .5

 كاحتراـُسيادةُالقانكف.ُ،االلتزاـُبلحكاـُالدستكر .6

ُـ  .7  .اإلصالحيُامجناناألردنيُاألكلكيةُفيُبُرُاألردفُالقكمُهكُلبنةُفيُبناءُاألمة،ُكلمه

 نفيذية،ُكيرفعُالعنؼُكلداةُلمتييير.يسعىُالحزبُلممشاركةُفيُالسمطتيفُالتشريعيةُكالت .8

يؤكػػدُالحػػزبُعمػػىُدكرُالمػػرأةُكأهميػػةُمشػػاركتهاُفػػيُكافػػةُميػػاديفُالحيػػاة،ُكمػػاُيؤكػػدُعمػػىُدكرُالشػػبابُ .9
 كمشاركتهـُالفاعمة.

ُعدـُاالرتباطُالتنظيميُأكُالماليُبلمُجهةُخارجُاألردف. .10

عمػػىُحياديػػةُالمؤسسػػاتُالعامػػةُاالقتصػػارُفػػيُالعمػػؿُالتنظيمػػيُعمػػىُالمػػكاطنيفُالمػػدنييفُكالمحافظػػةُ .11
 كالتعميميةُتجاإلُكافةُالمكاطنيف.

 ي ؤمفُالحزبُبضركرةُتحكيؿُالمبادئُالعامةُكالشعاراتُإلىُخططُكبرامجُضمفُثكابتُاألمة. .12



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ISLAMICPARTY              ALWASAT                                    يـط اإلسالمـالوس زبـح

 النظام األساسي

                                                                                             

عمان/األردن –حزب الوسط اإلسالمي   
4 

 القضيةُالفمسطينيةُهيُقضيةُاألمةُاألساسية،ُكالخطرُالصهيكنيُيهددُالجمي ُكاألردفُبكجهُخاص.ُ .13

كالتكامػػػػؿُالعربػػػػيُكاإلسػػػػالميُبجميػػػػ ُأشػػػػكالهُالسياسػػػػيةُكاالقتصػػػػاديةُيػػػػؤمفُالحػػػػزبُبلهميػػػػةُالتعػػػػاكفُ .14
 كاإلجتماعيةُكالثقافيةُ.ُ

 الوسائل 

ُ،كاالقتصػػاديةُ،كالتشػػريعيةُ،كضػػ ُبػػرامجُإصػػالحيةُتفصػػيميةُقابمػػةُلمتطبيػػؽُفػػيُشػػتىُالمجػػاالتُالسياسػػية -أُ
 ...ُكالثقافيةُ،كالتعميميةُ،كاالجتماعية

 .كاقفهُكتكجهاتهُمفُالقضاياُالمختمفةُبالكسائؿُالمشركعةكمُ،التعبيرُعفُآراءُالحزبُكأفكارإل -بُ

ككافػػػةُمؤسسػػػاتُُ،كالنقابيػػػةُكالنػػػكادمُكالجمعيػػػاتُكالمنتػػػدياتُ،ُكالبمديػػػة،المشػػػاركةُفػػػيُاالنتخابػػػاتُالنيابيػػػة -جُ
 المجتم ُالمدني.

 المشاركةُفيُالسمطةُالتنفذيةُلتحقيؽُبرامجُالحزب. -دُ

هيمهـُلتنفيػػػذُبػػػرامجُالحػػػزبُكتحقيػػػؽُلكتػػػُ،كتػػػكعيتهـُ،الحػػػزبُكضػػػ ُبػػػرامجُكخطػػػطُتفصػػػيميةُإلعػػػدادُكػػػكادر -قُ
ُ.أهدافه

 ( تعريف المصطلحـات: 3المادة )

ماُلـُتدؿُالقرينةُعمىُُ،يككفُلممصطمحاتُاآلتيةُحيثماُكردتُفيُهذاُالنظاـُالمعانيُالمخصصةُلهاُأدناإل
ُغيرُذلؾ:

ُالهيئةُالعامةُلمحزب.ُ:الايئة الرامة -
ُمجمسُشكرلُالحزب.ُالمجمس: -
ُالمكتبُالسياسيُلمحزب.ُب:المكت -
ُفرعُالحزب.ُالف ع: -
 .ميفُالعاـُلمحزباألُمين الرام:األ -
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ُالناطؽُاإلعالميُلمحزب.ُالناطق اإلعالم : -
 عضكُالحزب.ُُالرضو: -
 ُ.ميفُسرُالحزبأُمين الس :أ -
 .ميفُصندكؽُالحزبأُمين الصندوق:أ -
 لمحزب.العاـُمساعدُاألميفُُمساعد األمين: -
ُأميفُسرُالحزب.ُكعدمساُ:أمين الس  ومساعد -
 

 وشروطهـا  : العضوي  لفصل الثاقيا

 ( العضويـ :4المادة )

كتقػػدـُبطمػػػبُُ،كينطبػػؽُعميػػهُهػػذاُالنظػػاـُ،هػػكُالشػػخصُالػػذمُتػػكفرتُفيػػهُكافػػةُشػػركطُالعضػػكيةُالرضااو:
رُكيعتبػُ،(6كاسػتكمؿُإجػراءاتُالقبػكؿُالػكاردةُفػيُالمػادةُ ُ،تُالمكافقػةُعميػهُحسػبُاألصػكؿكتم ػُ،انتسابُلمحػزب

ُعضكانُمفُتاريخُاستكماؿُهذإلُاإلجراءات.

 ( شروط العضوي  حي الحزب: 5المادة )

 يشت ط لرضو الحزب توف  األمو  اآلتية:

ُيككفُأردنيُالجنسيةُمنذُعشرُسنكاتُعمىُاألقؿ.ُأفُ  .1

 يككفُقدُأكمؿُالثامنةُعشرُمفُعمرإل.ُأفُ  .2

ةُمخمػػةُبالشػػرؼُأكُاألخػػالؽُالُيكػػكفُمحككمػػانُبحكػػـُقطعػػيُمػػفُمحكمػػةُمختصػػةُبجنايػػةُأكُجنحػػُأفُ  .3
ُليهُاعتبارإل.إُدُ عدلُالجرائـُذاتُالصفةُالسياسيةُماُلـُيكفُرُ ،ُالعامة

ُيككفُمتمتعانُباألهميةُالمدنيةُكالقانكنيةُالكاممة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُأفُ  .4

ُ.يككفُمقيـُعادةُفيُاالردفُأفُ  .5
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ُعيُبجنسيةُدكلةُأخرلُأكُحمايةُأجنبية.الُيدُ ُأفُ  .6

ُ. ُأردنيُأكُغيرُأردني(ُفيُأمُحزبُآخرُكاُنالُيككفُعضُأفُ  .7

ُ.أكُالدفاعُالمدنيُ،منيةأكُاألجهزإلُاألُ،ردنيةأكُعامالنُفيُالقكاتُالمسمحةُاألُ،الُيككفُقاضياُنُأفُ  .8

 (: إتراءات تبول العضو:6المادة )

تزامػهُنتسابُإليػه ُكيتضػمفُاللقيادةُالفرعُالذمُيرغبُفيُاإلأكُلممكتبُالسياسيُيتقدـُبطمبُخطيُُأفُ  -أ
الحػزب،ُفػيُُكففُمػفُالهيئػةُاإلداريػة،ُأكُالمؤسسػايُطمبػهُعضػُكزك ػ،ُكيُ بمنطمقاتُكأهداؼُكنظاـُكقراراتُالحزب

 فُمفُالمجمسُأكُالمكتب،ُثـُقرارُمكافقةُالمكتبُالسياسي.اأكُعضُك

ُأداءُقسػـُالحػزبُبعػدُ،عضكانُفػيُالحػزبُبعػدُمكافقػةُالمكتػبُالسياسػيمقدـُالطمبُعتبرُي ُ -ب ،ُكدفػ ُرسػـك
ُ.االنتساب

 (: َتَسـُم الحـزب 7المادة )

بكاجبػاتيُبػالخالص،ُخدمػةُلػكطنيُكأمتػي،ُكاهللُُقائماُنُ،أسعىُلتحقيؽُأهػداؼُالحزبُأفُ ُ،لُأ قسـُباهللُالعظيـ
ُعمىُماُأقكؿُشهيدُل

 ( حقوق العضو: 8المادة )

ُيتمت ُالعضكُبالحقكؽُاآلتية:

ُنتخابُكفؽُأحكاـُهذاُالنظاـ.الترشيحُكاإل -أُ

ُاءُداخؿُالحزب.النقدُالهادؼُالبنُ ممارسةُ -بُ

ُكتعميماتُالحزب.ُ،المشاركةُفيُنشاطاتُالحزبُكفعالياتهُكفؽُأحكاـُهذاُالنظاـ -جُ

ُإبداءُالرأمُبكؿُحريةُكالتزاـُكاحتراـ. -دُ
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ُالحزب.ُةالتقاضيُأماـُمحكم -قُ

 ( واتبات العضو:9المادة )

ُنشرُمبادلءُالحزبُكأهدافه.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ -أُ

 النظاـُالداخميُلمحزبُكقراراته.االلتزاـُبتنفيذُ -بُ

 تسديدُاالشتراكاتُالمقررةُفيُمكاعيدها. -جُ

 المشاركةُفيُفعالياتُكأنشطةُالحزبُالمختمفة. -دُ

ُ.ءاتُالتنظيميةحضكرُالمقا -قُ

 ( حققان العضوي : 11المادة )

ُعتبرُعضكُالحزبُفاقدانُلعضكيتهُألمُسببُمفُاألسبابُاآلتية:يُ 

 االستقالةُمفُالحزب. -أُ

ةُفيُالحزبالفصؿُمفُالح -بُ  صادؽُعميهُالمكتبُالسياسي.ي ُُ،زبُبقرارُقطعيُمفُالمحكمةُالمختص 

 (ُمفُهذاُالنظاـ.5فقدافُأمُشرطُمفُشركطُالعضكيةُالمنصكصُعميهاُفيُالمادةُ  -جُ

 .كيبمغُبذلؾُخطياُنُ،عدـُتسديدُاالشتراكاتُالسنكيةُلمدةُأرب ُسنكاتُمتتالية -دُ

 الكفاة. -قُ

ُ
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 مي الهيكل التنظي:  الفصل الثالث

 (: يتىكل الهيكل التنظيمي للحزب من: 11المادة )

  و ا : م لل الىورا

  ُضاؼُلهـُاألعضاءُالثالثةُمفُنكابُيتللؼُمفُخمسيفُعضكانُمفُأعضاءُالحزبُيتـُانتخابهـ،ُكي
ُاختيارهـُمفُقبؿُالمكتبُالسياسيُأعضاُ،الحزبُفيُمجمسُالنكاب ـ  فيُالمكتب،ُكمدةُكاليةُالمجمسُُءُنكالذيفُت

أرب ُسنكات،ُتنتخبُالهيئاتُالعامةُفيُالفركعُخمسانُكأربعيفُعضكانُلمجمسُالشكرلُبنسبةُأعضاءُالحزبُفيُ
كؿُفرع،ُعمىُأفُيعمفُالمكتبُالسياسيُعفُتكزي ُهذإلُالمقاعدُعمىُالفركع،ُكعمىُأال ُيقؿُعفُعضكُكاحدُلكؿُ

يعمفُالمكتبُكذلؾُتكاريخُالترشيحُكأماكنهاُمفُتاريخُاالنتخاباتُعمىُاألقؿ،ُكماُُكُستيفُيكماُنفرع،ُكذلؾُقبؿُ
ُاألكلىُ ُجمسته ُفي ُكينتخبُمجمسُالشكرل ُنفسُاإلعالف، ُفي ُالنتائج ُاإلجراءاتُأك كأسسُاإلعتراعُعمى
ُمفُأعضاءُالحزب.ُكتككفُاجتماعاتُمجمسُ خمسةُأعضاءُآخريفُمفُذكمُالكفاءةُكالخبرةُعمىُأفُيككنكا

كماُيعقدُاجتماعانُطارئان،ُبدعكةُمفُالمكتبُالسياسيُأكُبطمبُخمسةُُالشكرلُالدكريةُالعاديةُكؿُستةُأشهر.
مفُغيرُأعضاءُالمكتبُُ،كمساعديفُلهُ،كنائبيفُلمرئيسُ،عشرُعضكانُمفُأعضائه،ُكيختارُالمجمسُرئيسانُله

 السياسي،ُفيُأكؿُجمسةُله.

 ُ.مكتبُمجمسُالشكرل:ُكيتككفُمفُالرئيسُكنائبيهُكمساعديه 

 ياسيالمكتق الس: ثاقياا 

 كأمينانُُ،ميفُالعاـكنائبانُلألُ،أمينانُعاماُنكَينَتِخبُمفُبيفُأعضائهُُ،يتكلىُالمكتبُالسياسيُقيادةُالحزب
ميفُألُكمساعداُنُ،ميفُالسرُلشؤكفُالفركعألُمساعداُنكناطقانُإعالميان،ُكيجكزُلهُاخيتارُُ،لمصندكؽُميناُنأُك،ُلمسر

.كزُ ت ُُكُ،السرُلشؤكفُالدكائرُكالمجافُالمركزية ُعُباقيُالمهاـُحسبماُيمـز

 ُُأعضاء ُمف ُعضكان ُعشر ُستة ُمف ُيتككف ُانتخابه  ُتاريخ ُمف ُسنكات ُأرب  ُمدته ُالسياسي: المكتب
عمىُاألقؿُمفُأعضاءُمجمسُُءُنالحزب،ُينتخبُمنهـُثالثةُعشرُعضكانُعمىُأفُيككفُمفُبينهـُستةُأعضا
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ُمجمسُالنكابُع ُلمحزبُفي ُالبرلمانية ُالكتمة ُمف ُكثالثة ُالحزبُيختارهـُالشكرل، ُفي ُأعضاء ُيككنكا ُأف مى
المكتب،ُكتبميغُمكتبُمجمسُالشكرلُبهـ،ُكفيُحالةُاستقالةُأمُعضكُفيُالمكتبُالسياسيُأكُفقدانهُلعضكيتهُ

(8ُفيُالمكتبُألمُسببُأكُغيابهُعفُجمساتُالمكتبُالسياسيُخمسُمراتُبدكفُعذرُفيُالسنة،ُأكُغيابُ 
ُلممكتبُ ُبعذرُفالف  ُلـُمنهالحؽُفيُاسقاطُعضكيتهُجمساتُمتتالية ف  ُكا  ُالعضكُاالحتياط، ُالحؽُبدعكة ُكله ،

ُالنتخابُبديؿُعنه.ي كجدُي رف ُاألمرُإلىُمجمسُالشكرلُ

 ُُالمكتبُالسياسيُمستقيالنُحكمانُفيُحاؿُاستقالةُاألغمبيةُالمطمقةُألعضائهُدفعةُكاحدة،ُأكُفي ي عد 
ُمجمسُالشكرلُألمُسببُكاف،ُكيستمرُالمكت بُكالمجمسُبتسييرُأعماؿُالحزبُبكامؿُالصالحياتُحاؿُحؿ 

ُالمجمس.  لحيفُانتخابُمجمسُكمكتبُجديديفُخالؿُستيفُيكمانُمفُتاريخُحؿ 

 مين الرام:ماام األ 

 .رئاسةُجمساتُالمكتب -1

 .،ُكيحؽُلممكتبُإضافةُآخريفُلذلؾلدلُالدكائرُالرسميةُكالشعبيةُكالقضائيةُحزبتمثيؿُال -2

 .عمالهأمؤسساتُالحزبُُكشراؼُالعاـُعمىُسائرُاإل -3

 .بهاُيفكضهُالمكتبعماؿُالتيُاأل -4

 تمثيؿُالحزبُفيُاألمكرُالماليةُكاألداريةُكالقانكنية. -5

ُتككيؿُمحاميُلتمثيؿُالحزبُفيُاألمكرُكالقضاياُالقانكنية. -6

 مين الرام:ماام نائب األ 

 .عمالهلكُعجزإلُعفُالقياـُبأميفُالعاـُفيُحاؿُغيابهُعماؿُاأللالقياـُب -1

 .كتق ُضمفُمهامهبهاُُميفُالعاـُكمفهُاألي ُُكأُ،المكتبُالسياسيُفكضهُبهاـُالتيُيُ المها -2

  مين الس :أماام 
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 .ميفُالعاـعماؿُالمكتبُالسياسيُبالتنسيؽُم ُاألأعدادُجدكؿُإ -1

 .فظُسجالتُكقيكدُالمكتبُالسياسيح -2

 .ظيميةُلمحزبنكالشؤكفُالتُ،كالدكائرُالمركزيةُ،كالمجافُ،متابعةُشؤكفُالفركع -3

يتعمؽُبهـُبالتنسيؽُم ُُككؿُماُ،دارمُكالمكظفيفُالعامميفُفيُالحزبشراؼُعمىُالجهازُاإلاإل -4
 .المكتب

  مين الصندوقأماام : 

 .كالنفقاتُ،يراداتها ُُكُ،شراؼُعمىُحساباتُالحزباإل -1

 .دارةُالماليةُلمحزبشراؼُعمىُاإلاإل -2

 .الختاميةُكالخططُالماليةُكالحساباتُ،ةُالسنكيةُلمحزبعدادُمشركعُالمكازنإ -3

  ُُاإلعالـُكي ُلكسائؿ ُالحزب ُآراء ُعف ُالتعبير ُيتكلى ُالذم ُاإلعالمي ُالناطؽ ُكاجبات ُالمكتب حدد
ُُ.عضاءُالمكتبأحددُالمكتبُمهاـُباقيُكماُكيُ ،ُإضافةُإلىُاألميفُالعاـُ،كالتصريحُباسـُالحزب

 الهيئ  العام :  ثالثاا 

 راكاتهـ.كافةُأعضاءُالحزبُالمسجميفُممفُسددكاُاشتُكتتككفُمف 

 :المؤتمرُالعاـ:ُيتككفُالمؤتمرُالعاـُمفُالفئاتُالتالية-ُ 

ُالمكتبُالسياسي. -أُ
 مجمسُالشكرل. -بُ
ُرؤساءُالمجافُالمركزية. -جُ
ُرؤساءُكأعضاءُالهيئاتُاإلداريةُلمفركع. -دُ
 أعضاءُالحزبُفيُمجمسُالخبراء.ُ -قُ
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 ألعضاءُالمؤسسيفُالعامميف.ا -كُ
أعضاءُمجمسُأمانةُعمافُكالنقاباتُمفُأعضاءُُكُ،كرؤساءُالبمدياتُ،عيافالكزراءُكالنكابُكاأل -زُ

 .الحزب
 ُ.حزاب(ُمفُقانكفُاأل6كثرُحسبُالمادإل عقدُمؤتمرُعاـُدكرمُكؿُسنتيفُعمىُُاألي -حُ

 الفروارابعاا: 

 ُكثرُفيُكؿُمحافظةُبقرارُمفُالمكتبُالسياسيأُكأيتشكؿُفرع. 

 ُالمسجميفُفيُمنطقةُالفرع،ُُنتخبكفُمفُاألعضاءأشخاصُيُ ُسبعةالهيئةُاإلداريةُلمفرع:ُكتتللؼُمف
مفُأسبابُفقدافُُكمدتهاُسنتاف،ُكفيُحاؿُاستقالةُأمُعضكُفيُالهيئةُاإلداريةُأكُفقدانهُعضكيتهُألمُسبب

(ُجمسات5ُأكُغيابُ ُ،يابهُعفُجمساتُالهيئةُاإلداريةُثالثُمراتُبدكفُعذرغأكُنظاـ،ُالعضكيةُالكاردُفيُال
كُتعيفُلجنةُأُ،كمفُحؽُالمكتبُالسياسيُإعفاءُالهيئةُاإلداريةُمفُعممهاُكانتخابُهيئةُجديدةُ متتاليةُبعذر

فُيككفُقرارُالمكتبُالسياسيُصدرُبالمكافقةُمفُقبؿُأعمىُُ،جديدةُداريةإنتخابُهيئةُإمؤقتةُلمدةُسنةُلحيفُ
ككفُبيفُالمرةُاألكلىُكالثانيةُقدُفُيأعمىُُ،كبعدُاالجتماعُم ُالهيئةُاإلداريةُلمرتيفُ،تسعةُأعضاءُمفُالمكتب

ُُ،مضىُثالثكفُيكماُن ُالُتقؿُعفُستة ُمدة ُبعد ُالقرار ُهذا ُأكيتخذ ُاإلإشهرُمف فُأعمىُُ،داريةنتخابُالهيئة
ُكؿُاجتماعُلمجمسُالشكرلُلممصادقة.أعرعُعمىُيُ 

 الحلق  التنظيمي قامساا: 

 تجتم ُبشكؿُُ،عمىأعضاءُبحدُأُتتككفُمفُتسعةُكُ،كمحطُاهتمامهُ،ساسيةُفيُالحزبمبنةُاأللهيُاُك
تكزعُُحيثكتتب ُلمفركعُُ،هاُالمكتبقرُ كالقياـُبالنشاطاتُالمختمفةُالتيُيُ ُ،دكرمُلتدارسُالبرنامجُالتثقيفيُلمحزب

ُُُ.المكتبُهاقرُ سسُيُ أضمفُعمىُالحمقاتُعضاءُالفرعُأُداريةاإلُالهيئات

 ئر والل ان المركزي  التالي :تتىكل حي الحزب القواالل ان المركزي : و  القوائرسادساا: 

 .الدائرةُالسياسية -
 .ةأدائرةُالمُر -
 .الدائرةُالنقابية -
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 .دائرةُالتخطيط -
 .القضاياُالكطنيةُدائرة -
 .دائرةُالشبابُكالطالب -
 .دائرةُالتثقيؼُكالتربية -
 .عالـُكالعالقاتُالعامةدائرةُاإل -
 .الدائرةُالعمالية -
 .الدائرةُالتنظيمية -
 .الدائرةُاالقتصادية -
 .ةُالتكجيهُكالدعكةدائُر -
 .الدائرةُاالنتخابية -
 .الدائرةُالنيابيةُكالبمدية -
 .العمؿُاالجتماعيُكالخيرمدائرةُ -
 .لجنةُالعضكيةُكاالستقطاب -
  ُُُككي ُمهاـ ُالسياسي ُالمكتب ُكالمجافآحدد ُالدكائر ُهذإل ُكصالحيات ُكميزانيات ُتشكيؿ ُحؽُُ،لية كمف

 ُ.مُمفُهذإلُالدكائرألياءُاُ كتبُاستحداثُكدمجُُكالم

 م لل الخبراءابعاا : س

 ُ ُالحزبي ُلقيادة ُالمشكرة ُكاالختصاصُلتقديـ ُالخبرة ُأصحاب ُالحزبُمف ُأعضاء ُالمكتبُمف ُ،شكمه
 كيجكزُلممكتبُاختيارُأشخاصُمفُخارجُالحزبُلعضكيةُهذاُالمجمس.

 المحكم  المركزي ثامناا : 

 ُ عمىُُ،ةُخاصةشكؿُمفُخمسةُأعضاءُينتخبهـُالمجمسُضمفُشركطُخاصةُيحددهاُبمكجبُالئحت
 كتنعقدُبثالثةُأعضاء.ُُ،كجدُإفُ ُمحاميفُالنظامييفمفُالثنافُأأفُيككفُمفُبينهـُ
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 محكم  ا ستئنافتاسعاا : 

 ُ ُكتنعقدُثنافُمفُالقانكنييفُإفُكجدأيككفُبينهـُُعمىُأفُ ُ،شكؿُمفُسبعةُأعضاءُينتخبهـُالمجمست،
 .ُبخمسةُأعضاء

 

 المهام والواتبات:  الفصل الراب 

 ( الهيئ  العام : 12ة )الماد

ُ.بدعكةُمفُالمكتبُالسياسيُإذاُاقتضتُالحاجةكتجتم ُُ،تتككفُمفُكافةُأعضاءُالحزب

 ( المؤتمر العام: 13المادة )

ُتككفُمهاـُالمؤتمرُالعاـُكانعقادإلُكماُيلتي:

ُيقكـُالمؤتمرُالعاـُبدراسةُكاق ُالحزبُكخططهُالمستقبمي ةُكتقييـُإنجازاته. -أُ

 كيحددُالمكتبُالسياسيُجدكؿُأعماله.ُ،العاـُكؿُسنتيفينعقدُالمؤتمرُ -بُ

 ُ.ينعقدُالمؤتمرُالعاـُكمماُدعتُالضركرةُبدعكةُمفُالمكتبُالسياسي،ُأكُمفُمجمسُالشكرل -جُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ISLAMICPARTY              ALWASAT                                    يـط اإلسالمـالوس زبـح

 النظام األساسي

                                                                                             

عمان/األردن –حزب الوسط اإلسالمي   
14 

 ( م لل الىورا: 14المادة )

لػػىُإُةمػػفُأعضػػائه،ُكفػػيُحالػػةُفقػػدافُهػػذاُالعػػددُترفػػ ُالجمسػػغمبيػػةُالمطمقػػةُاألينعقػػدُالمجمػػسُبحضػػكرُ -1
كتكػػػكفُقانكنيػػػةُبمػػػفُيكمػػػان،ُأربعػػةُعشػػػرُخػػػالؿُكي ػػػدعىُلجمسػػػةُبديمػػػةُ،ُحػػػددإلُرئػػػيسُمجمػػػسُالشػػكرلآخػػػرُيُ مكعػػدُ
ُ.ُحضر

ُيكك ػػػ -2 ُالُُؿُأحػػػدُأعضػػػاءُالمجمػػػسيحػػؽُلعضػػػكُمجمػػػسُالشػػػكرلُأف  بحضػػػكرُجمسػػػاتُالمجمػػػسُبشػػػرطُأف 
 ُيككفُمكك النُألكثرُمفُعضك.

النظػػاـُالػػداخميُُذاُنػػص ُإالُإكرُالُيتخػػذُأمُقػػرارُفػػيُمجمػػسُالشػػكرلُبلقػػؿُمػػفُنصػػؼُاألعضػػاءُالحضػػ -3
 ُ.عمىُغيرُذلؾ

أكُاستثنائيةُكلـُيتـُاكتماؿُالنصابُفػيُالمكعػدُالمحػددُيػدعكُُةفيُحاؿُدعكةُالمجمسُإلىُجمسةُعادي -4
 رئيسُمجمسُالشكرلُإلىُجمسةُجديدةُفيُمدةُالُتتجاكزُأربعةُعشرُيكمانُمفُتاريخُاالجتماع.

جمساتُعاديةُأكُاستثنائيةُبدكفُعذرُمسبؽُمكافؽُُةثفيُحاؿُغيابُعضكُمجمسُالشكرلُعفُثالُ(أ -5
ُ.سقاطهاالبكلهُالحؽُُ،المجمسُينظرُفيُعضكيتهُفيهُفالفُ ُ،عميهُمفُقبؿُرئيسُمجمسُالشكرل

فعمىُُمُسببمجمسُألالفيُحاؿُاستقالةُأمُعضكُفيُمجمسُالشكرلُأكُفقدانهُلعضكيتهُفيُُ(ب
ُإُمكتبُمجمسُالشكرل ُالمكتبُالسياسيُبشيكر ُخالؿُبالغ ُعشرُيكماُنالمقعد ُالشيكرُأربعة ُ،مفُتاريخ

ُالمكق ُُك ُلمفرعُالذمُشيرُفيه ُالعامة ُالهيئة ُُبديؿُفيالنتخابُالعمىُالمكتبُالسياسيُدعكة قصاإلُأمكعد
 ُ.شعارُمكتبُالشكرلُلممكتبُالسياسيُبشيكرُالمكق إتميُُ،كؿُجمسةُلهأمفُتاريخُُثالثكفُيكماُن

ُية:يختصُمجمسُالشكرلُبالمهاـُالتال -6

ُانتخابُأعضاءُالمكتبُالسياسيُكخمسةُأعضاءُاحتياط.ُُ -أُ

ُكض ُاالستراتيجيةُالعامةُلمحزبُبكاسطةُلجافُتنتخبُلهذإلُالياية.ُ -بُ

ُمراقبةُتنفيذُالسياسةُالعامةُلمحزبُكأداءُالمكتبُالسياسي.ُ -جُ
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عددهـُُالُيقؿُعمىُأفُ ُ،أكُتيييرُاسـُالحزبُبمكافقةُثمثيُالحضكرُ،تعديؿُالنظاـُالداخميُلمحزب -دُ
عفُنصؼُعددُأعضاءُالمجمسُفيُجمسةُعاديةُبعدُإدراجُالتعديؿُالمقترحُعمىُجدكؿُاألعماؿُ

ُباألسبابُالمكجبة ُإلىُأعضاءُمجمسُت ُُعمىُأفُ ُ،مسبقانُمشفكعان رسؿُمقترحاتُالتعديالتُخطيان
ُقؿ.ُمفُمكعدُاالجتماعُعمىُاألُأربعةُعشرُيكماُنالشكرلُقبؿُ

ُـُإليهُمفُالمكتب.قدُ قتضيهاُمصمحةُالحزبُكالتيُتُ إقرارُاألنظمةُالخاصةُالتيُت -قُ

براءُذمةُالمكتبُالسياسيُالمالية.ُ،إقرارُميزانيةُالحزبُالسنكية -كُ ُكا 

ُتعييفُمدقؽُحساباتُلمحزبُكتحديدُأتعابه. -زُ

ُالمصادقةُعمىُإنشاءُالفركعُفيُالمناطؽُالتيُيكافؽُعميهاُالمكتب. -حُ

 ادمة.المكافقةُعمىُمكازنةُالحزبُلمسنةُالماليةُالق -طُ

عمىُأعضاءُمجمسُالشكرل،ُغمبيةُثمثيُلبُإعفاءُالمكتبُالسياسيُأكُأمُمفُأعضائهُمفُمهامه -مُ
 .فُيعقدُجمسةُاستثنائيةُلذلؾأ

ُ،عيافكمجمسُاألُ،كالمشاركةُفيُالحككمة،ُكالبمديةُ،اتخاذُقرارُالمشاركةُفيُاالنتخاباتُالنيابية -ؾُ
ُ.لسياسيعمىُتنسيبُمفُالمكتبُاُءُنسسُاختيارُالمرشحيفُبناأُك

ُيختصُمكتبُمجمسُالشكرلُبماُيمي: -7

ُ.عمالهأعدادُجدكؿُا ُُكُ،ترتيبُدعكةُمجمسُالشكرلُلالجتماع -أُ

 .منهُحيثماُيمـزُةأكُطمبُتقاريرُمكتكبُ،حضكرُجمساتُالمكتبُالسياسي -بُ

 ُ.ككمماُدعتُالحاجةُلذلؾُ،يجتم ُالمكتبُشهرياُن -جُ

ُ
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 ( الهيئات اإلداري  للفروا ومهامها:15المادة )

ُداريةُلمفرع:ُهيُقيادةُالفرعُالمسؤكلةُعفُكافةُنشاطاتُاألعضاءُكالفػرعُفػيُالػدائرةُالجيرافيػةالهيئةُاإل -أُ
 عتبرُصمةُالكصؿُبيفُالمكتبُالسياسيُكأعضاءُالفرعُكتشكيالته.المسؤكلةُعنها،ُكتُ 

 :ُمهاـُالهيئةُاإلداريةُلمفركع

ُحمقةُكصؿُبيفُأعضاءُالفرعُكالمكتبُالسياسي. -1

 يُمنطقةُالفرع.تنفيذُسياساتُالحزبُف -2

 المسؤكليةُالتنظيميةُعفُأعضاءُالحزبُفيُمنطقةُالفرع. -3

 تنفيذُنشاطاتُالحزبُفيُالفرعُكاإلشراؼُعميها. -4

هيئػػةُيتشػػكؿُفػػيُكػػؿُفػػرعُمجمػػسُاستشػػارمُمهمتػػهُتقػػديـُالمشػػكرةُلميجػػكزُأفُُمجمػػسُاستشػػارمُالفػػرع: -بُ
 ُ.شاريةُلمفركعستتشكيؿُالمجالسُاإلُسسأحيثُيض ُالمكتبُالسياسيُُ،داريةُلمفرعاإل

،ُبػدعكةُمػفُالهيئػةُاإلداريػةُقػرارإلا ُُكُدارمتجتم ُسنكياُلمناقشةُالتقريػرُالمػاليُكاإلُالهيئاتُالعامةُلمفركع: -جُ
عضػاءُغمبيػةُالمطمقػةُألبحضكرُاألُاُنكيككفُاالجتماعُقانكنيُ،عندُالضركرةبدعكةُمفُالمكتبُالسياسيُلمفرع،ُأكُ

 .كتككفُقانكنيةُبمفُحضرُ،أربعةُعشرُيكماُنبديمةُخالؿُُدعىُلجمسةذاُلـُيكتمؿُالنصابُيُ ا ُُكُ،الفرع

يحػػػػؽُلمهيئػػػػةُاإلداريػػػػةُلمفػػػػرعُأكُلممكتػػػػبُالسياسػػػػيُالػػػػدعكةُلجمسػػػػةُاسػػػػتثنائيةُلمهيئػػػػةُالعامػػػػةُلمفػػػػرعُعنػػػػدُ -دُ
 الضركرة.

ُ

ُ

ُ
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 :للموات  القيادي  ( ا قتخاب والترشيح61المادة )

 :تبُالسياسي،ُالهيئاتُاإلدارية(االنتخابُلممكاق ُالقياديةُفيُالحزبُ مجمسُالشكرل،ُالمك -1

ُكالتزاماتهـُالماليةُحتىُتاريخُاالقتراع.ُ،حؽُاالنتخابُلألعضاءُالمسجميفُالمسدديفُالشتراكاتهـ -أُ

ُتككفُجمي ُانتخاباتُالحزبُباالقتراعُالسرمُالمباشرُأكُالتزكية. -بُ

ُيككفُالفرزُبصكرةُفكريةُكعمنيةُبحضكرُالمرشحيفُأكُممثميهـ. -جُ

ُشريطةُأفُيككفُعددُأعضائهاُفرديان.ُ،راعُكالفرزُمفُالحضكرتسميةُلجافُاالقت -دُ

لهُحؽُالترشيحُكحسبُماُكردُفيُاألحكاـُالعامةُلهذاُالنظاـُأفُيرشحُنفسهُُممفُيحؽُلكؿُعضك -2
ُ-بالحدلُالطرؽُالتالية:

ُبطمبُترشيحُنفسهُبرف ُاليد. -أُ

المرشحُصراحةنُُبترشيحهُمفُقبؿُأحدُاألعضاءُممفُلهـُحؽُاالنتخاب،ُشريطةُمكافقةُالعضك -بُ
 كقبكلهُلمترشيح.

كذلؾُفيُالحاالتُُ،تككيؿُأحدُاألعضاءُممفُلهـُحؽُاالنتخابُبمكجبُتككيؿُيكقعهُاألصيؿ -جُ
ُفيهُ ُتجرم ُالذم ُاالجتماع ُحضكر ُمف ُنفسه ُبترشيح ُيرغب ُالذم ُالعضك ُفيها ُيتمكف ُال التي

 اُبرغبتهُفيُالترشيح.أكُمخاطبةُالجهةُالمخكلةُباإلشراؼُعمىُاالنتخاباتُإلعالمه،ُاالنتخابات

 يحؽُلمعضكُالمنتسبُلمحزبُاإلنتخابُكالترشيحُألمُمكق ُمفُالمكاق ُالقياديةُلمحزب. -دُ

ُ

ُ

ُ
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 ( المكتق السياسي ومهامو:71المادة )

ُكخارجه -أ  ُالحزب ُداخؿ ُالسياسية ُالحزب ُأنشطة ُكافة ُكاتُ،قيادة ُبكافة ُالسياسية ُالمكاقؼ األشكاؿُخاذ
ُةُالعامةُلمحزب.القانكنيةُبماُيحقؽُاالستراتيجي

،ُميفُالسرأكمساعدمُُ،ميفُالصندكؽأُكُ،كأميفُالسرُ،كالناطؽُاإلعالميُ،كنائبهُ،األميفُالعاـُاختيار -ب 
ميفُنتخابُاألإبانهُالُيجكزُُعمماُن،ُكتحديدُكاجباتُكؿُمنهـُ،مفُبيفُأعضائهكمساعدمُاألميفُالعاـُ

ُ.كثرُمفُفترتيفُمتتاليتيفالعاـُأل

ُالالزمة -ج  ُالتقارير ُلممجمسُإعداد ُقراراتهُ،كرفعها ُاختصاصاتهُ،كتنفيذ ُفي ُيدخؿ ُما ُبكؿ ُ،كالتنسيبُله
 حقؽُمصمحةُالحزب.كيُ 

ُكض ُاألنظمةُالخاصةُالتيُيقترحهاُالمجمسُأكُالتيُتتطمبهاُالمصمحة. -د 

كتحديدُكيفيةُاستثمارُأمكاؿُالحزبُبماُالُيتعارعُكقانكفُُ،قبكؿُالتبرعاتُكالهباتُكالكصاياُكالكقؼ -ه 
ُاألحزاب.

 إعدادُالمكازنةُالعامةُلمحزبُلمسنةُالتالية.ُ -و 

ُكعرضهاُعمىُالمجمس.ُ،إعدادُالميزانيةُالختاميةُلحساباتُالحزب -ز 

ُالحزب -ح  ُفي ُاألعضاء ُعضكية ُقبكؿ ُعمى ُإيقاؼُبابُُ،المصادقة ُأك ُبفتح ُالمتعمقة ُالقرارات صدار كا 
ُاالنتسابُلمحزب.

ُكفؽُاحتياجاتُالحزبُكأعماله.ُكميزانياتهاُاُالمختمفةُكتحديدُمهامهكالدكائرُالمركزيةُتشكيؿُالمجافُ -ط 

ُالمكافقةُعمىُفتحُالفركعُلمحزبُكاإلشراؼُعميها. -ي 

 كتحديدُالمفكضيفُبالتكقي ُعميها.ُ،فتحُحساباتُلمحزبُفيُالبنكؾ -ك 
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نفاؽُمفُأمكاؿُتعييفُمجمسُالخبراءُكتحديدُعددهـُكفقانُلالئحةُخاصةُتكض ُتعميماتُتحددُأكجهُاإل -ل 
ُالحزب.

ُكالمشترياتُلجمي ُمقارُالحزبُككض ُالتعميماتُالخاصةُبهاُلتحقيؽُمصمحةُالحزبُكبماُتلميفُالمُك -م  اـز
ُيكفؿُضبطُاإلنفاؽُكالمكجكدات.

نجازاتُالحزبدُتقريرُمفصؿُيشمؿُكافةُنشاطاتُُكإعدا -ن   ُ.ا 

 

 الىؤون المالي  للحزب:  الفصل الخامل

 :(18المادة )

كالتصرؼُُ،مكاؿُالمنقكلةُكغيرُالمنقكلةُالالزمةممؾُاألكلهُبهذإلُالصفةُالحؽُبتُ،الحزبُشخصيةُاعتبارية
ُلتحقيؽُأهدافهُُك ُالدعاكلُاُ بها قامة ُفيُذلؾُحؽُالتقاضيُكا  ُالعقكد،ُكالقياـُبجمي ُالتصرفاتُالقانكنيةُبما براـ

ُ.لهذإلُاليايةُمحاُـ ُمُ نيبُعنهُأي ُُكأفُ ُ،عمىُاليير

 ( مالي  الحزب وموارده: 19المادة )

 مما يم :تتكون موا د الحزب 

ُاالنتسابُ -أُ  دنانير.ُخمسةرسـك

الُتقؿُعفُاثنيُعشرُُفُ أعمىُُ،فيُطمبُاالنتسابمكتبُالسياسيُالسنكيةُيحددهاُالرسكـُاإلشتراؾُ -بُ
 .يمكفُتقسيطهاُسنكياُنُاُنديناُر

،ُكالعاطميفُعفُلمعماؿُكالطالبُرسكـُاإلنتسابُكاإلشتراؾكتخفيعُيحؽُلممكتبُالسياسيُإعفاءُ -جُ
 .العمؿ
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عمىُأفُتككفُالتبرعاتُكالهباتُُ،برعاتُكالمنحُكالكصاياُكالكقؼُلمنفعةُالحزبالهباتُكالت -دُ
 مفُمكاطنيفُأردنييفُأكُمؤسساتُأردنيةُفقط.

 عكائدُبي ُالمطبكعاتُالخاصةُبالحزب. -قُ

 ري ُنشاطاتُالحزب. -كُ

 عكائدُاستثماراتُالحزبُالمختمفة. -زُ

 ( : تواعق تنظيم األمور المالي  وإتراءات الصرف:21المادة )

ُكدعُأمكاؿُالحزبُفيُأحدُالبنكؾُالمحمي ة.ت ُ -أُ

 الُيتـُصرؼُأمُمبمغُإالُبقرارُمفُالجهةُالمفك ضةُبالصرؼ. -بُ

ُ.يصادؽُعميهاُمجمسُالشكرلُيقكـُالمكتبُالسياسيُبالعدادُمكازنةُسنكي ةُلمحزب -جُ

ُمفُمجمسُالشكرلُلتنظيـُكا -دُ ُةُالشؤكفُالماليةُلمحزب.فيقدـُالمكتبُالسياسيُالئحةُمالي ةُتقر 

ُحددُالمكتبُالسياسيُالجهةُالمفك ضةُبالصرؼ.ي ُ -قُ

حددُأتعابهُكيقدـُتقريرإلُعيفُمجمسُالشكرلُمدقؽُحساباتُخارجيُلمتدقيؽُعمىُحساباتُالحزب،ُكيُ ي ُ -كُ
 إلىُالهيئةُالعامة.

  حكـام عـاّمـ : الفصل السادس 

 (: الموات  اإلداري  حي الحزب12المادة )

السياسيُفُلـُيتكفرُيشرؼُالمكتبُا ُُكُ،إلُبالعضكُاالحتياطذاُشيرُأمُمكق ُقيادمُمنتخبُفيتـُممُؤإ -أُ
ُالمكق ،ُباستثناءُعضكيةُالمكتبُالسياسيُحيثُيقكـُمجمسُُعمىُانتخابُعضكُبديؿُلممىء هذا
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يجرمُمجمسُالشكرلُانتخابانُُ،ُكفيُحاؿُعدـُكجكدُعضكُاحتياطالشكرلُبتعييفُالعضكُاالحتياط
ُلعضكُبديؿ.

ُحزبُفيُحالةُأستقالةُأكثرُمفُنصؼُأعضائهاُخالؿُدكرتها.حؿُأمُهيئةُمنتخبةُداخؿُالت ُ -بُ

 الهيئاتُاإلداريةُفيُالفركع.عضكيةُُكأرئاسةُالُيجكزُالجم ُبيفُعضكيةُالمكتبُالسياسيُُك -جُ

ُالُيجكزُالجم ُبيفُعضكيةُالمكتبُالسياسيُكعضكيةُمحاكـُالحزب. -دُ

 .أفُيككفُخطياُنالُيجكزُالتككيؿُألكثرُمفُعضكُكاحدُفيُكافةُانتخاباتُالحزبُعمىُ -قُ

 ( اققماج الحـزب:22المادة )

ُبقرارُمفُثالث -أُ ثـُالمصادقةُعميهُمفُُ،أرباعُأعضاءُمجمسُالشكرلُةيتـُاندماجُالحزبُم ُغيرإل
ُالهيئةُالعامة.

عمىُأفُتصبحُُ،مكرُالماليةُكالممتمكاتحزابُيتـُدمجُاألفيُحالةُاندماجُالحزبُم ُغيرإلُمفُاأل -بُ
ُدُإقرارإلُمفُالهيئةُالعامة.كذلؾُبعلمحزبُالجديد،ُُممكاُن

 (: حـل الحـزب:32المادة )

الحزبُبقرارُمفُثالثةُأرباعُأعضاءُمجمسُالشكرلُبعدُمصادقةُأغمبيةُأعضاءُالهيئةُالعامةُُحؿُ ي ُُ-أ
ُبُ،فيُاجتماعُطارلءُلمهيئةُالعامة ُاالجتماعُقبؿُمكعدإل ُبمكعد لربعةُعشرُعمىُأفُيتـُإعالمهـ

ُتيفُيكميتيفُعمىُاألقؿ.ُعمىُاألقؿُبمكجبُصحيفيكمانُ

ُحؿُ ُ-ب ُحالة ُلكزارةُُفي ُالتاب  ُالزكاة ُصندكؽ ُإلى ُالمنقكلة ُكغير ُالمنقكلة ُأمكاله ُجمي  ُتؤكؿ الحزب
ُاألكقاؼ.


