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النظام الداخلي لحزب الوسط اإلسالمي*

الفصل األول  :تعريفات
المادة ( )1اسم النظـام:
يُسمىُهذاُالنظاـُ:النظاـُالداخميُلحزبُالكسطُاإلسالميُ،كيبدأُالعمؿُبهُاعتبا انرُمفُتاريخُصدكرُقرارُ
( )1

كزيرُالداخميةُبالمكافقةُعمىُترخيصُالحزبُكاعالنهُبتاريخ1422/10/4ُ:هػُالمكافؽُ2001/12/18ـ

المادة ( )2التعريف بالحـزب:
حزب ُالكسط ُاإلسالمي ُهك ُحزب ُأردني ُحسب ُقانكف ُاألحزاب ُاألردنيُ ،كيعمؿ ُعمى ُتحقيؽ ُأهدافهُ

اإلصالحيةُالتفصيميةُضمفُمنطمقاتُالحزبُ،كأهدافهُالعامةُ،عبرُكسائؿُمتعددةُ .
 أهداف الحزب:

حزبُالكسطُاإلسالميُحزبُسياسيُديمقراطيُ،بمرجعيةُإسالميةُ،يستندُفيُعممهُعمىُاألهداؼُالتاليةُ :
 -1الوسطيةُ:هيُمنهاجُاإلسالـُفيُالحياة ،بمختمؼُميادينهاُالفرديةُكاالجتماعيةُ،كهيُمنهجُفكرمُيقػكـُ
ػدؿُكاالعتػػداؿُفػػيُكػػؿُأمػػكرُالحيػػاةُ،باجتنػػابُكػؿُمظػػاهرُاليمػػكُفػػيُالفكػػرُكالتصػػرؼُكالممارسػػةُ،كيعنػػىُ
عمػىُالعػ ُ

الحزبُبتعميؽُالنظريةُالكسطيةُفيُالبُعدُالسياسيُ،مفُخالؿُالتكازفُبيفُالسمطاتُالثالثُ:التشريعيةُكالتنفيذيةُ
كالقضػػانيةُ،فػػالُتتيػػكؿُأحػػداهاُعمػػىُاالخػػرلُ،كمػػاُأفُُمػػفُتجمياتهػػاُالت ػكازفُفػػيُالحقػػكؽُكالكاجبػػاتُبػػيفُالحػػاكـُ

كالمحككـُ.

( )1علم ـا باقــو تــق تــم توحيــس اواــاا الحــزب حســق تــاقون ا ح ـزاب ال قيــق رتــم  2007/19وك ـ لت كتــاب وديــر القاقلي ـ رتــم تـ ـ  4647/39/بتــاري 2008/4/3م) ،م ـ

التعقيالت المقرة حـي اتتمـاا م لـل الىـورا بتـاري 2003/4/19م وحـي اتتمـاا م لـل الىـورا بتـاري  ، 2004/1/23وحـي اتتمـاا م لـل الىـورا بتـاري 2005/ 2 /26

وحي اتتماا م لل الىورا بتـاري  20005/10/8وحـي اتتمـاا م لـل الىـورم رتـم2009/1تـاري  2009/6/20اتتمـاا م لـل الىـورا ، 2010/2/20 :واتتمـاا م لـل

الىورا بتاري  ،2013/2/23واتتماا م لل الىورا بتاري 2013/5/25م.
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 -2تجديد الخطاب وتحديث الواقعُ:كهكُجهػدُيسػعىُإلػىُتلصػيؿُالحػديثُ،كتحػديثُاألصػيؿُعمػىُمسػتكلُ
الفكرُكالممارسةُالسياسيةُكالحزبيةُكالفكريةُاإلسالميةُ.
ِ
ػارفكا}}ُهػػكُأحػػدُالشػػعاراتُالكبػػرلُالتػػيُيطرحهػػاُالحػػزبُفػػيُإطػػارُ
 -3االنفتاااح والترااا فُ:إفُشػػعارُ لتَ َعػ َ

بعػػدإلُاإلنسػػانيُ،كاحتػ ػراـُالتعدديػػةُالفكريػػةُكالسياس ػػيةُ،كالتنػػكعُالقػػائـُعم ػػىُالح ػكارُكالمجادلػػةُب ػػالتيُهػػيُأحس ػػفُ،
كاعتبارُحؽُالمكاطنػةُأسػاسُالعالقػةُداخػؿُالمجتمػ ُاألردنػيُ،تلكيػدانُلمفهػكـُلالمشػترؾُاإلنسػانيُالعػاـلُ،كم ارعػاةُ

لمخصكصيةُالحضاريةُلألمةُاإلسالميةُ،كاألردفُباعتبارإلُجزءانُأصيالنُمنها.

 -4تخميق الحياة الرامةُ:كذلؾُمفُخالؿُُتخميؽُالعمؿُالسياسيُالذمُهكُجزءُمفُفهمناُلمديفُ،حيثُأفُ
اإلسالـُهكُديفُالدكلةُالرسميُ،ككاجبناُتنقيةُالقػكانيفُممػاُيتعػارعُمػ ُالقػيـُاإلسػالميةُ،كلكننػاُالُنعتبػرُأنفسػناُ
أكصياءُعمىُاإلسالـُأكُطبقةُجديدةُتحمؿُمفتاحُالجنةُ،كتحاكـُالناسُكتخكفهـُباسـُالديفُ،بؿُإنناُنؤكدُعمػىُ

ضركرةُاإلصالحُالمستمرُلمقكانيفُالناظمةُلمحياةُالسياسيةُفيُاألردف.

 -5التد ج س ّنة من س ّنن الحياةُ:نؤمفُأفُالتدرجُفيُاإلصالحُظاهرةُصحيةُ،كنؤكدُهناُعمىُتعاكنناُمػ ُ

كؿُقكلُالخيرُكاإلصالحُفيُمجتمعناُكبمدناُ،فاالختالؼُالُبػدُأفُيكػكفُحػاف انزُإلػىُالتنػافسُفػيُالخيػرُ،كالتػداف ُ

الحضارمُفيهُ .

 -6ترزيز آليات الشفافية والمحاسبةُ:بماُيحكؿُدكفُظهكرُالفسادُ،كيؤكػدُاسػتقالؿُالقضػاءُاسػتقالالنُتامػانُ

عفُالسمطةُالتنفيذيةُ،كالتلكيدُعمىُتحقيؽُالعدؿُالعاـُبكؿُأبعادإلُ .

 -7الح ية والمسؤولية والردالة قيم مثمى لمرمل السياسا ُ:فضػالنُعمػىُأنهػاُقػيـُإسػالميةُتخضػ ُلمعػاييرُ

اإليجابيػةُالبنػػاءةُ،كالحػزبُيػػؤمفُبػااللتزاـُكالشػػفافيةُ،كالتػػدرجُكاشػراؾُالمػكاطنيفُفػيُالعمػػؿُالسياسػيُعمػػىُإعتبػػارُ

أنهـُشركاءُفاعمكفُ،كمؤث ُركفُأساسيكفُفيُالحياةُالسياسيةُاألردنية.

 -8تحقيق التنمية اإلقتصادية ومرالجة اإلختالالت المختمفة الت نراان مناااُ:مػفُفقػرُكبطالػةُ ُكمديكنيػةُ

لهػػاُأكلكيػػةُفػػيُب ػرامجُالحػػزبُكأنشػػطتهُ،ذلػػؾُأفُُتكزي ػ ُمكتسػػباتُالتنميػػةُبعدالػػةُكت ػكازفُ،كتحقيػػؽُالرفػػاإلُكالحيػػاةُ
الكريمةُ،هكُالهدؼُالكبيرُالذمُيفسرُفهمناُلمكسطيةُفيُبُعدهاُاالقتصادمُ .
 -9الش يرة الت أكدنا عمياا كم جرية ناائية ه غي ال قابة ال وحية والوصاية عمى الضمي والمرتقاد
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الدين ُُ:كانُماُهيُمنظكمةُقيميةُ،كمعاييرُمرجعيةُيهتػدلُالنػاسُبهػديهاُفػيُحيػاتهـُُ،كهػيُليسػتُقيمػانُسػاكنةُ،
كانماُهيُقيـُمتحركةُتهدؼُإلىُتحقيؽُالمقاصدُالعامةُ.
 مبادئ وم تكزات حزب الوسط اإلسالم :
.1

اإلسالـُعقيدةُكمنهاجُحياةُ،فهكُعقيدةُمفُآمفُبهُ،كتاريخ كهكيػةُمفُتككفُفيُظمهُ .

.2

يػػؤمفُالحػػزبُبمبػػدأُالمشػػاركهُفػػيُكػػؿُجهػػدُخيػػرُيصػػبُفػػيُاتجػػاإلُمصػػمحةُالػػكطفُ،فسػػاحةُالعمػػؿُ

.3

إفُأبناءُالكطفُلهـُنفسُالحقكؽُ،كعميهـُنفسُالكاجبات.

.4

يؤمفُالحزبُبلهميةُتلميفُالحياةُالكريمةُلممكاطفُ،كتحقيؽُحاجاتهُالمعيشيةُكالكظيفيةُكالصحية.

.5

تحقيؽُمبدأُالتعدديةُالسياسيةُ،كتكافؤُالفرصُبيفُجمي ُالمكاطنيف.

.6

االلتزاـُبلحكاـُالدستكرُ،كاحتراـُسيادةُالقانكف.

.7

األردنيُاألكلكيةُفيُبرنامجناُاإلصالحي.
ُ
األردفُالقكمُهكُلبنةُفيُبناءُاألمةُ،كلمهـُُ

.8

يسعىُالحزبُلممشاركةُفيُالسمطتيفُالتشريعيةُكالتنفيذيةُ،كيرفعُالعنؼُكلداةُلمتييير.

.9

يؤكػػدُالحػػزبُعمػػىُدكرُالمػرأةُكأهميػػةُمشػػاركتهاُفػػيُكافػػةُميػػاديفُالحيػػاةُ،كمػػاُيؤكػػدُعمػػىُدكرُالشػػبابُ

السياسيُتتس ُلمجمي .

كمشاركتهـُالفاعمة.

 .10عدـُاالرتباطُالتنظيميُأكُالماليُبلمُجهةُخارجُاألردفُ .
 .11االقتصػػارُفػػيُالعمػػؿُالتنظيمػػيُعمػػىُالم ػكاطنيفُالمػػدنييفُكالمحافظػػةُعمػػىُحياديػػةُالمؤسسػػاتُالعامػػةُ
كالتعميميةُتجاإلُكافةُالمكاطنيف.

 .12يؤمفُالحزبُبضركرةُتحكيؿُالمبادئُالعامةُكالشعاراتُإلىُخططُكبرامجُضمفُثكابتُاألمة.
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 .13القضيةُالفمسطينيةُهيُقضيةُاألمةُاألساسيةُ،كالخطرُالصهيكنيُيهددُالجمي ُكاألردفُبكجهُخاصُ.
 .14يػػػؤمفُالحػ ػػزبُبلهميػ ػػةُالتعػ ػػاكفُكالتكامػ ػػؿُالعربػ ػػيُكاإلسػ ػػالميُبجمي ػ ػ ُأشػ ػػكالهُالسياس ػػيةُكاالقتصػ ػػاديةُ
كاإلجتماعيةُكالثقافيةُُ.
 الوسائل
ُأ-

كض ػ ُب ػرامجُإصػػالحيةُتفصػػيميةُقابمػػةُلمتطبيػػؽُفػػيُشػػتىُالمجػػاالتُالسياسػػيةُ،كالتش ػريعيةُ،كاالقتصػػاديةُ،
كاالجتماعيةُ،كالتعميميةُ،كالثقافيةُ...

ُب -التعبيرُعفُآراءُالحزبُكأفكارإلُ،كمكاقفهُكتكجهاتهُمفُالقضاياُالمختمفةُبالكسائؿُالمشركعة.
ُج -المش ػػاركةُف ػػيُاالنتخاب ػػاتُالنيابي ػػةُ،كالبمدي ػػةُ،كالنقابي ػػةُكالنػ ػكادمُكالجمعي ػػاتُكالمنت ػػدياتُ،ككاف ػػةُمؤسس ػػاتُ
المجتم ُالمدني.
ُد-

المشاركةُفيُالسمطةُالتنفذيةُلتحقيؽُبرامجُالحزب.

ُق -كض ػ ُب ػرامجُكخطػػطُتفصػػيميةُإلعػػدادُك ػكادرُالحػػزبُ،كتػػكعيتهـُ،كت ػلهيمهـُلتنفيػػذُب ػرامجُالحػػزبُكتحقيػػؽُ
أهدافهُ .

المادة ( )3تعريف المصطلحـات:
يككفُلممصطمحاتُاآلتيةُحيثماُكردتُفيُهذاُالنظاـُالمعانيُالمخصصةُلهاُأدناإلُ،ماُلـُتدؿُالقرينةُعمىُ

غيرُذلؾُ :

 الايئة الرامةُ:الهيئةُالعامةُلمحزبُ . -المجمسُ:مجمسُشكرلُالحزبُ .

 المكتبُ:المكتبُالسياسيُلمحزبُ . -الف عُ:فرعُالحزبُ .

 األمين الرامُ:األميفُالعاـُلمحزب.حزب الوسط اإلسالمي – عمان/األردن
4

بسم اهلل الرحمن الرحيم

حـزب الوسـط اإلسالمـي

ALWASAT ISLAMICPARTY

النظام األساسي

 الناطق اإلعالم ُ:الناطؽُاإلعالميُلمحزبُ . -الرضوُ:عضكُالحزبُ.

 -أمين الس ُ:أميفُسرُالحزبُ.

 -أمين الصندوقُ:أميفُصندكؽُالحزب.

 -مساعد األمينُ:مساعدُاألميفُالعاـُلمحزب.

 -مساعدو أمين الس ُ:مساعدكُأميفُسرُالحزبُ .

الفصل الثاقي  :العضوي وشروطهـا
المادة ( )4العضويـ :
الرضااوُ:هػػكُالشػػخصُالػػذمُتػػكفرتُفيػػهُكافػػةُشػػركطُالعضػػكيةُ،كينطبػػؽُعميػػهُهػػذاُالنظػػاـُ،كتقػػدـُبطمػػبُ
انتسابُلمحػزبُ،كتمػتُالمكافقػةُعميػهُحسػبُاألصػكؿُ،كاسػتكمؿُإجػراءاتُالقبػكؿُالػكاردةُفػيُالمػادةُ ُ،)6كيعتبػرُ
عضكانُمفُتاريخُاستكماؿُهذإلُاإلجراءاتُ .

المادة ( )5شروط العضوي حي الحزب:
يشت ط لرضو الحزب توف األمو اآلتية:
 .1أفُُيككفُأردنيُالجنسيةُمنذُعشرُسنكاتُعمىُاألقؿُ .
 .2أفُُيككفُقدُأكمؿُالثامنةُعشرُمفُعمرإل.
 .3أفُُالُيكػػكفُمحككم ػانُبحكػػـُقطعػػيُمػػفُمحكمػػةُمختصػػةُبجنايػػةُأكُجنح ػةُمخمػػةُبالشػػرؼُأكُاألخػػالؽُ
ائـُذاتُالصفةُالسياسيةُماُلـُيكفُردُُإليهُاعتبارإلُ .
ُ
العامةُ،عدلُالجر

 .4أفُُيككفُمتمتعانُباألهميةُالمدنيةُكالقانكنيةُالكاممةُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
 .5أفُُيككفُمقيـُعادةُفيُاالردفُ .
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 .6أفُُالُيدُعيُبجنسيةُدكلةُأخرلُأكُحمايةُأجنبيةُ .
 .7أفُُالُيككفُعضكُانُفيُأمُحزبُآخرُ ُأردنيُأكُغيرُأردني)ُ .
 .8أفُُالُيككفُقاضيُانُ،أكُعامالنُفيُالقكاتُالمسمحةُاألردنيةُ،أكُاألجهزإلُاألمنيةُ،أكُالدفاعُالمدنيُ .

المادة ( :)6إتراءات تبول العضو:
أ -أفُُيتقدـُبطمبُخطيُلممكتبُالسياسيُأكُلقيادةُالفرعُالذمُيرغبُفيُاإلنتسابُإليػه ُكيتضػمفُالت ازمػهُ
بمنطمقاتُكأهداؼُكنظاـُكق ارراتُالحزبُ،كيُزكػيُطمبػهُعض ُػكافُمػفُالهيئػةُاإلداريػةُ،أكُالمؤسسػكفُفػيُالحػزبُ،

أكُعضكافُمفُالمجمسُأكُالمكتبُ،ثـُقرارُمكافقةُالمكتبُالسياسي.
ُ

ب -يُعتبرُمقدـُالطمبُعضكانُفػيُالحػزبُبعػدُمكافقػةُالمكتػبُالسياسػيُ،بعػدُأداءُقسػـُالحػزبُ،كدفػ ُرسػكـُ

االنتسابُ .

س ُـم الحـزب
المادة ( :)7تَ َ
لُأقسـُباهللُالعظيـُ،أفُُأسعىُلتحقيؽُأهػداؼُالحزبُ،قائمُانُبكاجبػاتيُبػالخالصُ،خدمػةُلػكطنيُكأمتػيُ،كاهللُ

عمىُماُأقكؿُشهيدُل ُ

المادة ( )8حقوق العضو:
يتمت ُالعضكُبالحقكؽُاآلتيةُ :
ُأ -الترشيحُكاإلنتخابُكفؽُأحكاـُهذاُالنظاـُ .
ُب -ممارسةُالنقدُالهادؼُالبنُاءُداخؿُالحزبُ .
ُج -المشاركةُفيُنشاطاتُالحزبُكفعالياتهُكفؽُأحكاـُهذاُالنظاـُ،كتعميماتُالحزبُ .
ُد -إبداءُالرأمُبكؿُحريةُكالتزاـُكاحتراـُ .
حزب الوسط اإلسالمي – عمان/األردن
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ُق -التقاضيُأماـُمحكمةُالحزبُ .

المادة ( )9واتبات العضو:
ُأ -نشرُمبادلءُالحزبُكأهدافهُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
ُب -االلتزاـُبتنفيذُالنظاـُالداخميُلمحزبُكق ارراته.
ُج -تسديدُاالشتراكاتُالمقررةُفيُمكاعيدها.
ُد -المشاركةُفيُفعالياتُكأنشطةُالحزبُالمختمفة.
ُق -حضكرُالمقاءاتُالتنظيميةُ .

المادة ( )11حققان العضوي :
يُعتبرُعضكُالحزبُفاقدانُلعضكيتهُألمُسببُمفُاألسبابُاآلتيةُ :
ُأ -االستقالةُمفُالحزب.
ُب -الفصؿُمفُالحزبُبقرارُقطعيُمفُالمحكمةُالمختصةُفيُالحزبُ،يُصادؽُعميهُالمكتبُالسياسي.
ُج -فقدافُأمُشرطُمفُشركطُالعضكيةُالمنصكصُعميهاُفيُالمادةُ ُ)5مفُهذاُالنظاـ.
ُد -عدـُتسديدُاالشتراكاتُالسنكيةُلمدةُأرب ُسنكاتُمتتاليةُ،كيبمغُبذلؾُخطيُان.
ُق -الكفاة.
ُ
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7

بسم اهلل الرحمن الرحيم

حـزب الوسـط اإلسالمـي

ALWASAT ISLAMICPARTY

النظام األساسي

الفصل الثالث  :الهيكل التنظيمي
المادة ( :)11يتىكل الهيكل التنظيمي للحزب من:
و ا  :م لل الىورا
 يتللؼُمفُخمسيفُعضكان ُمفُأعضاءُالحزبُيتـُانتخابهـُ،كيُضاؼُلهـُاألعضاءُالثالثةُمفُنكابُ

الحزبُفيُمجمسُالنكابُ،كالذيفُتـُاختيارهـُمفُقبؿُالمكتبُالسياسيُأعضا نُءُفيُالمكتبُ،كمدةُكاليةُالمجمسُ

أرب ُسنكاتُ،تنتخبُالهيئاتُالعامةُفيُالفركعُخمسانُكأربعيفُعضكان ُلمجمسُالشكرلُبنسبةُأعضاءُالحزبُفيُ
كؿُفرعُ،عمىُأفُيعمفُالمكتبُالسياسيُعفُتكزي ُهذإلُالمقاعدُعمىُالفركعُ،كعمىُأالُيقؿُعفُعضكُكاحدُلكؿُ

فرعُ،كذلؾُقبؿُستيفُيكمُان ُمفُتاريخُاالنتخاباتُعمىُاألقؿُ،كماُ ُكيعمفُالمكتبُكذلؾُتكاريخُالترشيحُكأماكنهاُ
كأسس ُاإلعتراع ُعمى ُاإلجراءات ُأك ُالنتائج ُفي ُنفس ُاإلعالفُ ،كينتخب ُمجمس ُالشكرل ُفي ُجمسته ُاألكلىُ
خمسةُأعضاءُآخريفُمفُذكمُالكفاءةُكالخبرةُعمىُأفُيككنكاُمفُأعضاءُالحزبُ.كتككفُاجتماعاتُمجمسُ

الشكرلُالدكريةُالعاديةُكؿُستةُأشهرُ .كماُيعقدُاجتماعان ُطارئانُ،بدعكةُمفُالمكتبُالسياسيُأكُبطمبُخمسةُ
عشرُعضكان ُمفُأعضائهُ،كيختارُالمجمسُرئيسان ُلهُ ،كنائبيفُلمرئيسُ ،كمساعديفُلهُ ،مفُغيرُأعضاءُالمكتبُ

السياسيُ،فيُأكؿُجمسةُله.

 مكتبُمجمسُالشكرلُ:كيتككفُمفُالرئيسُكنائبيهُكمساعديهُ.

ثاقيا :المكتق السياسي
كينتَ ِخبُمفُبيفُأعضائهُأمينانُعامُانُ،كنائبانُلألميفُالعاـُ ،كأمينانُ
 يتكلىُالمكتبُالسياسيُقيادةُالحزبَ ُ ،

لمسرُُ،كأمينُان ُلمصندكؽُ ،كناطقان ُإعالميانُ،كيجكزُلهُاخيتارُمساعدُان ُألميفُالسرُلشؤكفُالفركعُ ،كمساعدُان ُألميفُ
كزعُباقيُالمهاـُحسبماُيمزـُ .
السرُلشؤكفُالدكائرُكالمجافُالمركزيةُ ُ،كتُ ُ

 المكتب ُالسياسيُ :مدته ُأرب ُسنكات ُمف ُتاريخ ُانتخابه ُيتككف ُمف ُستة ُعشر ُعضكان ُمف ُأعضاءُ

الحزبُ،ينتخبُمنهـُثالثةُعشرُعضكان ُعمىُأفُيككفُمفُبينهـُستةُأعضا نُء ُعمىُاألقؿُمفُأعضاءُمجمسُ
حزب الوسط اإلسالمي – عمان/األردن
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الشكرلُ ،كثالثة ُمف ُالكتمة ُالبرلمانية ُلمحزب ُفي ُمجمس ُالنكاب ُعمى ُأف ُيككنكا ُأعضاء ُفي ُالحزب ُيختارهـُ
المكتبُ،كتبميغُمكتبُمجمسُالشكرلُبهـُ،كفيُحالةُاستقالةُأمُعضكُفيُالمكتبُالسياسيُأكُفقدانهُلعضكيتهُ
فيُالمكتبُألمُسببُأكُغيابهُعفُجمساتُالمكتبُالسياسيُخمسُمراتُبدكفُعذرُفيُالسنةُ،أكُغيابُ ُ)8

جمسات ُمتتالية ُبعذر ُفالف ُلممكتب ُالحؽ ُفي ُاسقاط ُعضكيته ُمنهُ ،كله ُالحؽ ُبدعكة ُالعضك ُاالحتياطُ ،كاف ُلـُ
يكجدُيرف ُاألمرُإلىُمجمسُالشكرلُالنتخابُبديؿُعنهُ .
 يعد ُالمكتبُالسياسيُمستقيالن ُحكمان ُفيُحاؿُاستقالةُاألغمبيةُالمطمقةُألعضائهُدفعةُكاحدةُ،أكُفيُ

حاؿُحؿ ُمجمسُالشكرلُألمُسببُكافُ،كيستمرُالمكتبُكالمجمسُبتسييرُأعماؿُالحزبُبكامؿُالصالحياتُ
لحيفُانتخابُمجمسُكمكتبُجديديفُخالؿُستيفُيكمانُمفُتاريخُحؿُالمجمس.
 ماام األمين الرام:
 -1رئاسةُجمساتُالمكتب.
 -2تمثيؿُالحزبُلدلُالدكائرُالرسميةُكالشعبيةُكالقضائيةُ،كيحؽُلممكتبُإضافةُآخريفُلذلؾ.
مؤسساتُالحزبُكأعماله.
ُ
 -3اإلشراؼُالعاـُعمىُسائرُ
 -4األعماؿُالتيُيفكضهُالمكتبُبها.
 -5تمثيؿُالحزبُفيُاألمكرُالماليةُكاألداريةُكالقانكنية.
 -6تككيؿُمحاميُلتمثيؿُالحزبُفيُاألمكرُكالقضاياُالقانكنيةُ .
 ماام نائب األمين الرام:
 -1القياـُبلعماؿُاألميفُالعاـُفيُحاؿُغيابهُأكُعجزإلُعفُالقياـُبلعماله.
 -2المهاـُالتيُيُفكضهُبهاُالمكتبُالسياسيُ،أكُيُكمفهُاألميفُالعاـُُبهاُكتق ُضمفُمهامه.
 ماام أمين الس :
حزب الوسط اإلسالمي – عمان/األردن
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 -1إعدادُجدكؿُأعماؿُالمكتبُالسياسيُبالتنسيؽُم ُاألميفُالعاـ.
 -2حفظُسجالتُكقيكدُالمكتبُالسياسي.
 -3متابعةُشؤكفُالفركعُ،كالمجافُ،كالدكائرُالمركزيةُ،كالشؤكفُالتنظيميةُلمحزب.
 -4اإلشراؼُعمىُالجهازُاإلدارمُكالمكظفيفُالعامميفُفيُالحزبُ ،ككؿُما ُيتعمؽُبهـُبالتنسيؽُم ُ
المكتب.
 ماام أمين الصندوق:
 -1اإلشراؼُعمىُحساباتُالحزبُُ،كاُيراداتهُ،كالنفقات.
 -2اإلشراؼُعمىُاإلدارةُالماليةُلمحزب.
 -3إعدادُمشركعُالمكازنةُالسنكيةُلمحزبُ،كالخططُالماليةُكالحساباتُالختامية.
 كيُ حدد ُالمكتب ُكاجبات ُالناطؽ ُاإلعالمي ُالذم ُيتكلى ُالتعبير ُعف ُآراء ُالحزب ُلكسائؿ ُاإلعالـُ

كالتصريحُباسـُالحزبُ،إضافةُإلىُاألميفُالعاـُ،كماُكيُحددُالمكتبُمهاـُباقيُأعضاءُالمكتبُ ُ.

ثالثا  :الهيئ العام
 كتتككفُمفُكافةُأعضاءُالحزبُالمسجميفُممفُسددكاُاشتراكاتهـ.
 المؤتمرُالعاـُ:يتككفُالمؤتمرُالعاـُمفُالفئاتُالتاليةُ-:
ُأ -المكتبُالسياسيُ .
ُب -مجمسُالشكرل.

ُج -رؤساءُالمجافُالمركزيةُ .

ُد -رؤساءُكأعضاءُالهيئاتُاإلداريةُلمفركعُ .
ُق -أعضاءُالحزبُفيُمجمسُالخبراءُ.

حزب الوسط اإلسالمي – عمان/األردن
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ُك -األعضاءُالمؤسسيفُالعامميف.

ُز -الكزراءُكالنكابُكاألعيافُ ،كرؤساءُالبمدياتُُ ،كأعضاءُمجمسُأمانةُعمافُكالنقاباتُمفُأعضاءُ
الحزب.

ُح -يعقدُمؤتمرُعاـُدكرمُكؿُسنتيفُعمىُُاألكثرُحسبُالمادإل ُ)6مفُقانكفُاألحزابُ.

رابع ا :الفروا
 يتشكؿُفرعُأكُأكثرُفيُكؿُمحافظةُبقرارُمفُالمكتبُالسياسي.
 الهيئةُاإلداريةُلمفرعُ:كتتللؼُمفُسبعة ُأشخاصُيُنتخبكفُمفُاألعضاء ُالمسجميفُفيُمنطقةُالفرعُ،
كمدتهاُسنتافُ،كفيُحاؿُاستقالةُأمُعضكُفيُالهيئةُاإلداريةُأكُفقدانهُعضكيتهُألمُسبب ُمفُأسبابُفقدافُ

العضكيةُالكاردُفيُالنظاـُ،أكُغيابهُعفُجمساتُالهيئةُاإلداريةُثالثُمراتُبدكفُعذرُ،أكُغيابُ ُ)5جمساتُ

متتاليةُبعذر ُ كمفُحؽُالمكتبُالسياسيُإعفاءُالهيئةُاإلداريةُمفُعممهاُكانتخابُهيئةُجديدةُ ،أكُتعيفُلجنةُ
مؤقتةُلمدةُسنةُلحيفُإنتخابُهيئةُإدارية ُجديدةُ ،عمىُأفُيككفُقرارُالمكتبُالسياسيُصدرُبالمكافقةُمفُقبؿُ
تسعةُأعضاءُمفُالمكتبُ،كبعدُاالجتماعُم ُالهيئةُاإلداريةُلمرتيفُ،عمىُأفُيككفُبيفُالمرةُاألكلىُكالثانيةُقدُ

مضى ُثالثكف ُيكمُانُ ،كيتخذ ُهذا ُالقرار ُبعد ُمدة ُال ُتقؿ ُعف ُستة ُأشهر ُمف ُإنتخاب ُالهيئة ُاإلداريةُ ،عمى ُأفُ

يُعرعُعمىُأكؿُاجتماعُلمجمسُالشكرلُلممصادقةُ .

قامسا :الحلق التنظيمي
ُ كهيُالمبنةُاألساسيةُفيُالحزبُ ،كمحطُاهتمامهُ ُ ،كتتككفُمفُتسعة ُأعضاءُبحدُأعمىُ ،تجتم ُبشكؿُ

قرهاُالمكتبُ ،كتتب ُلمفركعُحيث ُتكزعُ
دكرمُلتدارسُالبرنامجُالتثقيفيُلمحزبُ ،كالقياـُبالنشاطاتُالمختمفةُالتيُيُ ُ
قرهاُالمكتبُ ُُ.
الهيئاتُاإلداريةُأعضاءُالفرعُعمىُالحمقاتُضمفُأسسُيُ ُ

سادس ا :القوائر والل ان المركزي  :تتىكل حي الحزب القوائر والل ان المركزي التالي :
 الدائرةُالسياسية.ةُالمرة.
 -دائر ُأ

 الدائرةُالنقابية.حزب الوسط اإلسالمي – عمان/األردن
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 -دائرةُالتخطيط.

 دائرةُالقضاياُالكطنية. دائرةُالشبابُكالطالب. -دائرةُالتثقيؼُكالتربية.

 دائرةُاإلعالـُكالعالقاتُالعامة. -الدائرةُالعمالية.

 الدائرةُالتنظيمية. -الدائرةُاالقتصادية.

دائرةُالتكجيهُكالدعكة.
 ُ -الدائرةُاالنتخابية.

 -الدائرةُالنيابيةُكالبمدية.

 دائرةُالعمؿُاالجتماعيُكالخيرم. -لجنةُالعضكيةُكاالستقطاب.

ُكآلية ُتشكيؿ ُكميزانيات ُكصالحيات ُهذإل ُالدكائر ُكالمجافُ ،كمف ُحؽُ
 كيُحدد ُالمكتب ُالسياسي ُمهاـ ُ

كتبُاستحداثُكدمجُكاُلياءُأمُمفُهذإلُالدكائرُ.
ُ
الم

سابع ا  :م لل الخبراء
 يُ شكمه ُالمكتب ُمف ُأعضاء ُالحزب ُمف ُأصحاب ُالخبرة ُكاالختصاص ُلتقديـ ُالمشكرة ُلقيادة ُالحزبُ،
كيجكزُلممكتبُاختيارُأشخاصُمفُخارجُالحزبُلعضكيةُهذاُالمجمس.

ثامنا  :المحكم المركزي
 تُشكؿُمفُخمسةُأعضاءُينتخبهـُالمجمسُضمفُشركطُخاصةُيحددهاُبمكجبُالئحةُخاصةُ ،عمىُ
أفُيككفُمفُبينهـُأثنافُمفُالمحاميفُالنظامييفُإفُُكجدُ،كتنعقدُبثالثةُأعضاءُ.

حزب الوسط اإلسالمي – عمان/األردن
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تاسع ا  :محكم ا ستئناف
 تُشكؿُمفُسبعةُأعضاءُينتخبهـُالمجمسُ ،عمىُأفُ ُيككفُبينهـُأثنافُمفُالقانكنييفُإفُكجدُ،كتنعقدُ
بخمسةُأعضاءُ.

الفصل الراب  :المهام والواتبات
المادة ( )12الهيئ العام :
تتككفُمفُكافةُأعضاءُالحزبُ،كتجتم ُبدعكةُمفُالمكتبُالسياسيُإذاُاقتضتُالحاجةُ .

المادة ( )13المؤتمر العام:
تككفُمهاـُالمؤتمرُالعاـُكانعقادإلُكماُيلتيُ :
ُأ -يقكـُالمؤتمرُالعاـُبدراسةُكاق ُالحزبُكخططهُالمستقبميةُكتقييـُإنجازاتهُ .
ُب -ينعقدُالمؤتمرُالعاـُكؿُسنتيفُ،كيحددُالمكتبُالسياسيُجدكؿُأعماله.
ُج -ينعقدُالمؤتمرُالعاـُكمماُدعتُالضركرةُبدعكةُمفُالمكتبُالسياسيُ،أكُمفُمجمسُالشكرلُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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المادة ( )14م لل الىورا:
 -1ينعقػػدُالمجمػػسُبحضػػكرُاألغمبيػػةُالمطمقػػةُمػػفُأعضػػائهُ،كفػػيُحالػػةُفقػػدافُهػػذاُالعػػددُترف ػ ُالجمسػةُإلػػىُ
مكعػػدُآخػػرُيُحػػددإلُرئػػيسُمجمػػسُالشػػكرلُ،كيػػدعىُلجمسػػةُبديمػػةُخػػالؿُأربعػػةُعشػػرُيكم ػانُ،كتكػػكفُقانكنيػػةُبمػػفُ

حضرُ ُ.

 -2يحػػؽُلعضػػكُمجمػػسُالشػػكرلُأفُيكك ػؿُأحػػدُأعضػػاءُالمجمػػسُبحضػػكرُجمسػػاتُالمجمػػسُبشػػرطُأفُالُ
يككفُمككالنُألكثرُمفُعضكُ.
 -3الُيتخػػذُأمُقػرارُفػػيُمجمػػسُالشػػكرلُبلقػػؿُمػػفُنصػػؼُاألعضػػاءُالحضػكرُإالُإذاُنػػصُُالنظػػاـُالػػداخميُ
عمىُغيرُذلؾُ.
 -4فيُحاؿُدعكةُالمجمسُإلىُجمسةُعاديةُأكُاستثنائيةُكلـُيتـُاكتماؿُالنصابُفػيُالمكعػدُالمحػددُيػدعكُ

رئيسُمجمسُالشكرلُإلىُجمسةُجديدةُفيُمدةُالُتتجاكزُأربعةُعشرُيكمانُمفُتاريخُاالجتماع.

 -5أ)ُفيُحاؿُغيابُعضكُمجمسُالشكرلُعفُثالثةُجمساتُعاديةُأكُاستثنائيةُبدكفُعذرُمسبؽُمكافؽُ

عميهُمفُقبؿُرئيسُمجمسُالشكرلُ،فالفُُالمجمسُينظرُفيُعضكيتهُفيهُ،كلهُالحؽُبالسقاطهاُ .

ب) ُفيُحاؿُاستقالةُأمُعضكُفيُمجمسُالشكرلُأكُفقدانهُلعضكيتهُفيُالمجمسُألمُسبب ُفعمىُ

مكتب ُمجمس ُالشكرل ُإبالغ ُالمكتب ُالسياسي ُبشيكر ُالمقعد ُخالؿ ُأربعة ُعشر ُيكمُان ُمف ُتاريخ ُالشيكرُ،

ُكعمى ُالمكتب ُالسياسي ُدعكة ُالهيئة ُالعامة ُلمفرع ُالذم ُشير ُفيه ُالمكق ُالنتخاب ُالبديؿ ُفي ُمكعد ُأقصاإلُ
ثالثكفُيكمُانُمفُتاريخُأكؿُجمسةُلهُ،تميُإشعارُمكتبُالشكرلُلممكتبُالسياسيُبشيكرُالمكق ُ.
 -6يختصُمجمسُالشكرلُبالمهاـُالتاليةُ :
ُأ -انتخابُأعضاءُالمكتبُالسياسيُكخمسةُأعضاءُاحتياطُ ُُ.
ُب -كض ُاالستراتيجيةُالعامةُلمحزبُبكاسطةُلجافُتنتخبُلهذإلُاليايةُ ُ.
ُج -مراقبةُتنفيذُالسياسةُالعامةُلمحزبُكأداءُالمكتبُالسياسيُ ُ.
حزب الوسط اإلسالمي – عمان/األردن
14

بسم اهلل الرحمن الرحيم

حـزب الوسـط اإلسالمـي

ALWASAT ISLAMICPARTY

النظام األساسي

ُد -تعديؿُالنظاـُالداخميُلمحزبُ،أكُتيييرُاسـُالحزبُبمكافقةُثمثيُالحضكرُ،عمىُأفُُالُيقؿُعددهـُ
عفُنصؼُعددُأعضاءُالمجمسُفيُجمسةُعاديةُبعدُإدراجُالتعديؿُالمقترحُعمىُجدكؿُاألعماؿُ

مسبقان ُمشفكعان ُباألسبابُالمكجبةُ ،عمىُأفُ ُتُرسؿُمقترحاتُالتعديالتُخطيان ُإلىُأعضاءُمجمسُ

الشكرلُقبؿُأربعةُعشرُيكمُانُمفُمكعدُاالجتماعُعمىُاألقؿُ ُ.

ُق -إقرارُاألنظمةُالخاصةُالتيُتقتضيهاُمصمحةُالحزبُكالتيُتُقدُـُإليهُمفُالمكتبُ .
ُك -إقرارُميزانيةُالحزبُالسنكيةُ،كابراءُذمةُالمكتبُالسياسيُالماليةُ .
ُز -تعييفُمدقؽُحساباتُلمحزبُكتحديدُأتعابهُ .
ُح -المصادقةُعمىُإنشاءُالفركعُفيُالمناطؽُالتيُيكافؽُعميهاُالمكتبُ .
ُط -المكافقةُعمىُمكازنةُالحزبُلمسنةُالماليةُالقادمة.
ُم -إعفاءُالمكتبُالسياسيُأكُأمُمفُأعضائهُمفُمهامه ُبلغمبيةُثمثيُأعضاءُمجمسُالشكرلُ،عمىُ
أفُيعقدُجمسةُاستثنائيةُلذلؾ.

ُؾ -اتخاذُقرارُالمشاركةُفيُاالنتخاباتُالنيابيةُ ،كالبمديةُ،كالمشاركةُفيُالحككمةُ ،كمجمسُاألعيافُ،
ُكأسسُاختيارُالمرشحيفُبنا نُءُعمىُتنسيبُمفُالمكتبُالسياسيُ .
 -7يختصُمكتبُمجمسُالشكرلُبماُيميُ :
ُأ -ترتيبُدعكةُمجمسُالشكرلُلالجتماعُُ،كاُعدادُجدكؿُأعمالهُ .
ُب -حضكرُجمساتُالمكتبُالسياسيُ،أكُطمبُتقاريرُمكتكبةُمنهُحيثماُيمزـ.
ُج -يجتم ُالمكتبُشهريُانُ،ككمماُدعتُالحاجةُلذلؾُ.
ُ
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المادة ( )15الهيئات اإلداري للفروا ومهامها:
ُأ -الهيئةُاإلداريةُلمفرعُ:هيُقيادةُالفرعُالمسؤكلةُعفُكافةُنشاطاتُاألعضاءُكالفػرعُفػيُالػدائرةُالجيرافيػةُ
المسؤكلةُعنهاُ،كتُعتبرُصمةُالكصؿُبيفُالمكتبُالسياسيُكأعضاءُالفرعُكتشكيالته.
 مهاـُالهيئةُاإلداريةُلمفركعُ :
 -1حمقةُكصؿُبيفُأعضاءُالفرعُكالمكتبُالسياسيُ .
 -2تنفيذُسياساتُالحزبُفيُمنطقةُالفرع.
 -3المسؤكليةُالتنظيميةُعفُأعضاءُالحزبُفيُمنطقةُالفرع.
 -4تنفيذُنشاطاتُالحزبُفيُالفرعُكاإلشراؼُعميها.
ُب -مجمػػسُاستشػػارمُالفػػرعُ:يجػػكزُأفُيتشػػكؿُفػػيُكػػؿُفػػرعُمجمػػسُاستشػػارمُمهمتػػهُتقػػديـُالمشػػكرةُلمهيئػػةُ

اإلداريةُلمفرعُ،حيثُيض ُالمكتبُالسياسيُأسسُتشكيؿُالمجالسُاإلستشاريةُلمفركعُ.

ُج -الهيئاتُالعامةُلمفركعُ:تجتم ُسنكياُلمناقشةُالتقريػرُالمػاليُكاإلدارمُُكاُقػرارإلُ،بػدعكةُمػفُالهيئػةُاإلداريػةُ

لمفرعُ،أكُبدعكةُمفُالمكتبُالسياسيُعندُالضركرةُ،كيككفُاالجتماعُقانكنيُانُبحضكرُاألغمبيػةُالمطمقػةُألعضػاءُ

الفرعُُ،كاُذاُلـُيكتمؿُالنصابُيُدعىُلجمسةُبديمةُخالؿُأربعةُعشرُيكمُانُ،كتككفُقانكنيةُبمفُحضر.

ُد -يح ػػؽُلمهيئ ػػةُاإلداري ػػةُلمف ػػرعُأكُلممكت ػػبُالسياس ػػيُال ػػدعكةُلجمس ػػةُاس ػػتثنائيةُلمهيئ ػػةُالعام ػػةُلمف ػػرعُعن ػػدُ

الضركرة.
ُ
ُ
ُ
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المادة ( )16ا قتخاب والترشيح للموات القيادي :
 -1االنتخابُلممكاق ُالقياديةُفيُالحزبُ مجمسُالشكرلُ،المكتبُالسياسيُ،الهيئاتُاإلدارية):
ُأ -حؽُاالنتخابُلألعضاءُالمسجميفُالمسدديفُالشتراكاتهـُ،كالتزاماتهـُالماليةُحتىُتاريخُاالقتراعُ .
ُب -تككفُجمي ُانتخاباتُالحزبُباالقتراعُالسرمُالمباشرُأكُالتزكيةُ .
ُج -يككفُالفرزُبصكرةُفكريةُكعمنيةُبحضكرُالمرشحيفُأكُممثميهـُ .
ُد -تسميةُلجافُاالقتراعُكالفرزُمفُالحضكرُ،شريطةُأفُيككفُعددُأعضائهاُفرديانُ .
 -2يحؽُلكؿُعضك ُممف ُلهُحؽُالترشيحُكحسبُماُكردُفيُاألحكاـُالعامةُلهذاُالنظاـُأفُيرشحُنفسهُ
بالحدلُالطرؽُالتاليةُ -:
ُأ -بطمبُترشيحُنفسهُبرف ُاليدُ .
ُب -بترشيحهُمفُقبؿُأحدُاألعضاءُممفُلهـُحؽُاالنتخابُ،شريطةُمكافقةُالعضك ُالمرشحُصراحةنُ
كقبكلهُلمترشيح.

ُج -تككيؿُأحدُاألعضاءُممفُلهـُحؽُاالنتخابُبمكجبُتككيؿُيكقعهُاألصيؿُ ،كذلؾُفيُالحاالتُ
التي ُال ُيتمكف ُفيها ُالعضك ُالذم ُيرغب ُبترشيح ُنفسه ُمف ُحضكر ُاالجتماع ُالذم ُتجرم ُفيهُ

االنتخاباتُ،أكُمخاطبةُالجهةُالمخكلةُباإلشراؼُعمىُاالنتخاباتُإلعالمهاُبرغبتهُفيُالترشيح.
ُد -يحؽُلمعضكُالمنتسبُلمحزبُاإلنتخابُكالترشيحُألمُمكق ُمفُالمكاق ُالقياديةُلمحزب.
ُ
ُ
ُ
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المادة ( )17المكتق السياسي ومهامو:
أ-

قيادة ُكافة ُأنشطة ُالحزب ُالسياسية ُداخؿ ُالحزب ُكخارجهُ ،كاتخاذ ُالمكاقؼ ُالسياسية ُبكافة ُاألشكاؿُ
القانكنيةُبماُيحقؽُاالستراتيجيةُالعامةُلمحزبُ .

ب -اختيار ُاألميفُالعاـُ ،كنائبهُ ،كالناطؽُاإلعالميُ ،كأميفُالسرُُ ،كأميفُالصندكؽُ ،كمساعدمُأميفُالسرُ،
كمساعدمُاألميفُالعاـُمفُبيفُأعضائهُ ،كتحديدُكاجباتُكؿُمنهـُ،عممُانُبانهُالُيجكزُإنتخابُاألميفُ

العاـُألكثرُمفُفترتيفُمتتاليتيفُ .

ج -إعداد ُالتقارير ُالالزمة ُكرفعها ُلممجمسُ ،كتنفيذ ُق ارراتهُ ،كالتنسيب ُله ُبكؿ ُما ُيدخؿ ُفي ُاختصاصاتهُ،
كيُحقؽُمصمحةُالحزب.

د-

كض ُاألنظمةُالخاصةُالتيُيقترحهاُالمجمسُأكُالتيُتتطمبهاُالمصمحةُ .

ه -قبكؿُالتبرعاتُكالهباتُكالكصاياُكالكقؼُ ،كتحديدُكيفيةُاستثمارُأمكاؿُالحزبُبماُالُيتعارعُكقانكفُ
األحزابُ .

و-

إعدادُالمكازنةُالعامةُلمحزبُلمسنةُالتاليةُ.

ز-

إعدادُالميزانيةُالختاميةُلحساباتُالحزبُ،كعرضهاُعمىُالمجمسُ .

ح -المصادقة ُعمى ُقبكؿ ُعضكية ُاألعضاء ُفي ُالحزبُ ،كاصدار ُالق اررات ُالمتعمقة ُبفتح ُأك ُإيقاؼ ُبابُ
االنتسابُلمحزبُ .

ط -تشكيؿُالمجافُكالدكائرُالمركزيةُالمختمفةُكتحديدُمهامهاُكميزانياتهاُكفؽُاحتياجاتُالحزبُكأعمالهُ ُ.
ي -المكافقةُعمىُفتحُالفركعُلمحزبُكاإلشراؼُعميهاُ .
ك -فتحُحساباتُلمحزبُفيُالبنكؾُ،كتحديدُالمفكضيفُبالتكقي ُعميها.
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ل-

تعييفُمجمسُالخبراءُكتحديدُعددهـُكفقان ُلالئحةُخاصةُتكض ُتعميماتُتحددُأكجهُاإلنفاؽُمفُأمكاؿُ

م-

تلميفُالمكازـُكالمشترياتُلجمي ُمقارُالحزبُككض ُالتعميماتُالخاصةُبهاُلتحقيؽُمصمحةُالحزبُكبماُ
ُ

الحزبُ .

يكفؿُضبطُاإلنفاؽُكالمكجكداتُ .

يرُمفصؿُيشمؿُكافةُنشاطاتُكانجازاتُالحزبُ.
ُ
ن -إعدادُتقر

الفصل الخامل  :الىؤون المالي للحزب
المادة (:)18
الحزبُشخصيةُاعتباريةُ ،كلهُبهذإلُالصفةُالحؽُبتممؾُاألمكاؿُالمنقكلةُكغيرُالمنقكلةُالالزمةُ ،كالتصرؼُ

ُأهدافهُكاُبراـ ُالعقكدُ،كالقياـُبجمي ُالتصرفات ُالقانكنية ُبما ُفي ُذلؾُحؽ ُالتقاضيُكاقامة ُالدعاكلُ
ُ
بهاُلتحقيؽ
عمىُالييرُ،كأفُُيُنيبُعنهُأمُُمحاـُُلهذإلُاليايةُ .

المادة ( )19مالي الحزب وموارده:
تتكون موا د الحزب مما يم :
ُأ -

رسكـُاالنتسابُخمسةُدنانير.

ُب -رسكـُاإلشتراؾُالسنكيةُيحددهاُالمكتبُالسياسيُفيُطمبُاالنتسابُ،عمىُأفُُالُتقؿُعفُاثنيُعشرُ
دينارُسنكيُانُيمكفُتقسيطها.
ُُان

ُج -يحؽُلممكتبُالسياسيُإعفاءُكتخفيعُرسكـُاإلنتسابُكاإلشتراؾ ُلمعماؿُكالطالبُ،كالعاطميفُعفُ
العمؿ.

حزب الوسط اإلسالمي – عمان/األردن
19

بسم اهلل الرحمن الرحيم

حـزب الوسـط اإلسالمـي

ALWASAT ISLAMICPARTY

النظام األساسي

ُد -

الهباتُكالتبرعاتُكالمنحُكالكصاياُكالكقؼُلمنفعةُالحزبُ ،عمىُأفُتككفُالتبرعاتُكالهباتُ
مفُمكاطنيفُأردنييفُأكُمؤسساتُأردنيةُفقط.

ُق -عكائدُبي ُالمطبكعاتُالخاصةُبالحزب.
ُك-

ري ُنشاطاتُالحزب.

ُز -

عكائدُاستثماراتُالحزبُالمختمفة.

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

تُكدعُأمكاؿُالحزبُفيُأحدُالبنكؾُالمحميةُ .

ُب -الُيتـُصرؼُأمُمبمغُإالُبقرارُمفُالجهةُالمفكضةُبالصرؼ.
ُج -يقكـُالمكتبُالسياسيُبالعدادُمكازنةُسنكيةُلمحزبُيصادؽُعميهاُمجمسُالشكرلُ .
ُد-

يقدـُالمكتبُالسياسيُالئحةُماليةُتقرُمفُمجمسُالشكرلُلتنظيـُكافةُالشؤكفُالماليةُلمحزبُ .

ُق -يُحددُالمكتبُالسياسيُالجهةُالمفكضةُبالصرؼُ .
ُك -يُعيفُمجمسُالشكرلُمدقؽُحساباتُخارجيُلمتدقيؽُعمىُحساباتُالحزبُ،كيُحددُأتعابهُكيقدـُتقريرإلُ
إلىُالهيئةُالعامة.

ـامـ
الفصل السادس  :حكـام ع ّ
المادة ( :)21الموات اإلداري حي الحزب
ُأ-

ُقيادمُمنتخبُفيتـُممؤإلُبالعضكُاالحتياطُُ ،كاُفُلـُيتكفرُيشرؼُالمكتبُالسياسيُ
ُ
إذاُشيرُأمُمكق
عمىُانتخابُعضكُبديؿُلممىء ُهذاُالمكق ُ،باستثناءُعضكيةُالمكتبُالسياسيُحيثُيقكـُمجمسُ
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الشكرلُبتعييفُالعضكُاالحتياطُ،كفيُحاؿُعدـُكجكدُعضكُاحتياط ُيجرمُمجمسُالشكرلُانتخابانُ

لعضكُبديؿُ .

ُب -تُحؿُأمُهيئةُمنتخبةُداخؿُالحزبُفيُحالةُأستقالةُأكثرُمفُنصؼُأعضائهاُخالؿُدكرتهاُ .
ُج -الُيجكزُالجم ُبيفُعضكيةُالمكتبُالسياسيُُكرئاسةُأكُعضكيةُالهيئاتُاإلداريةُفيُالفركع.
ُد-

الُيجكزُالجم ُبيفُعضكيةُالمكتبُالسياسيُكعضكيةُمحاكـُالحزبُ .

ُق -الُيجكزُالتككيؿُألكثرُمفُعضكُكاحدُفيُكافةُانتخاباتُالحزبُعمىُأفُيككفُخطيُان.

المادة ( )22اققماج الحـزب:
ُأ-

يتـُاندماجُالحزبُم ُغيرإلُبقرارُمفُثالثة ُأرباعُأعضاءُمجمسُالشكرلُ ،ثـُالمصادقةُعميهُمفُ

الهيئةُالعامةُ .

ُب -فيُحالةُاندماجُالحزبُم ُغيرإلُمفُاألحزابُيتـُدمجُاألمكرُالماليةُكالممتمكاتُ ،عمىُأفُتصبحُ
ممكُانُلمحزبُالجديدُ،كذلؾُبعدُإقرارإلُمفُالهيئةُالعامةُ .

المادة ( :)23حـل الحـزب:
أُ -يُحؿُ ُ الحزبُبقرارُمفُثالثةُأرباعُأعضاءُمجمسُالشكرلُبعدُمصادقةُأغمبيةُأعضاءُالهيئةُالعامةُ

فيُاجتماع ُطارلء ُلمهيئةُالعامةُ ،عمىُأف ُيتـُإعالمهـ ُبمكعد ُاالجتماعُقبؿُمكعدإل ُبلربعة ُعشرُ

يكمانُعمىُاألقؿُبمكجبُصحيفتيفُيكميتيفُعمىُاألقؿُ ُ.

بُ -في ُحالة ُحؿُ ُالحزب ُتؤكؿ ُجمي ُأمكاله ُالمنقكلة ُكغير ُالمنقكلة ُإلى ُصندكؽ ُالزكاة ُالتاب ُلك ازرةُ
األكقاؼُ .
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