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 لحزب االتحاد الوطني األردني النظام األساسي

إذا اشؤاىى  الوامؤ  مثل المؤمميي  يؤت اؤوا وم وافؤا وتم واؤراممتم مثؤل ال سؤ “ :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم 
 رواه بخاري و مسلم ”ميه عضو ا اعى له سائر ال س  بالستر والممى

 

 صالح و التنميةمقتطفات من أقوال جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم في مجال اال

 ”االصالح السياست ي ب ا  يواىبه اصالح اقاصا ي ماى اىو  الياائج اي ابية •

 

إييؤؤؤؤؤت إذ عمىؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤى إي ؤؤؤؤؤا  ا صؤؤؤؤؤالح السياسؤؤؤؤؤت ف را ع  ميؤؤؤؤؤ ا  مفرىايؤؤؤؤؤا الىبيؤؤؤؤؤر  يؤؤؤؤؤت ا صؤؤؤؤؤالح وؤؤؤؤؤو “ •
 ”..االقاصا 

 

بات الايمويؤؤة ي ؤؤب ع  اىؤؤو  إ  الف الؤؤة اال اماعيؤؤة واوسؤؤية قاعؤؤ   ال بىؤؤة الوسؤؤ ى والاو يؤؤة الفؤؤا ل للمىاسؤؤ“ •
 ”مم  اوامام المىومة والى اع الخاص يفال ال قوالا 

 

 ”إييت ل  علامس بف  اليوم عذرا للاأخير يت  ور  الميا  يت عروق ا صالح السياست واالقاصا ي“ •
 

 

 

 الفكرة من تأسيس حزب اإلتحاد الوطني األردني

 

يريؤؤة عريضؤؤة و مبيؤؤت علؤؤى عسؤؤس برام يؤؤة لخ مؤؤة قيؤؤام مؤؤ ب و يؤؤت عر يؤؤت يموؤؤى بثىؤؤة و  عؤؤم قاعؤؤ    ماو •
الؤؤو   و المؤؤوا    مؤؤ  خؤؤالل ارسؤؤيا الثوابؤؤت االر ييؤؤة و موؤؤاويم المريؤؤة و المسؤؤاوا  والف الؤؤة واىؤؤايم الوؤؤرص 
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بؤؤي  ىايؤؤؤة االر ييؤؤي  علؤؤؤى اخؤؤؤاالئ اصؤؤولتم وعىائؤؤؤ وم عمؤؤؤال بال سؤؤاور االر يؤؤؤت   مي لىؤؤؤا مؤؤ  يىؤؤؤر  االيمؤؤؤا  
 .صوالا الى  ولة يسو وا الىايو  بال يمىرا ية و الاف  ية و 

ا  مىؤؤؤوق االيسؤؤؤا  و ال يمىرا يؤؤؤة و الاف  يؤؤؤة و سؤؤؤيا   الىؤؤؤايو  والمريؤؤؤة الوىريؤؤؤة المفا لؤؤؤة افابؤؤؤر مؤؤؤ  ثوابايؤؤؤا  •
للوصؤؤول الؤؤى  ولؤؤة المشؤؤروعه و السؤلمية الم بيؤة و يسؤؤفى الؤؤى ارسؤيختا يؤؤت الم امؤؤة بىؤؤل الوسؤائل و السؤؤبل 

رامة يت  ولؤة اماؤرم الؤرعي و الؤرعي االخؤر و اؤمم  باىؤايم الوؤرص و اماؤرام م يية اساي  الى قيم المرية و الى
 .السماويهاال يا  

يي لؤؤؤق مؤؤؤ  الثوابؤؤؤت الو ييؤؤؤة والمصؤؤؤالة الفليؤؤؤا للمملىؤؤؤة االر ييؤؤؤة التاشؤؤؤمية  يؤؤؤت االلاؤؤؤ ام ب سؤؤؤاوروا وقوايييتؤؤؤا  •
 .االساسية 

 .االمة  سل ااه م  الملا الذي يسام وراثت  على رعسه –ملىت  –ييابت  يوام المىما   •
يؤؤ عم المؤؤ ب الىضؤؤايا الفربيؤؤة و علؤؤى رعسؤؤتا الىضؤؤية الولسؤؤ ييية ومىؤؤوق شؤؤفبتا يؤؤت سؤؤلم االولويؤؤات الو ييؤؤة  •

ويمؤؤرص علؤؤى بلؤؤوع  مؤؤل عؤؤا ل ومشؤؤرئ لتؤؤا يامثؤؤل باقامؤؤة  ولؤؤة  يلسؤؤ ييية مسؤؤاىلة  ؤؤرب اليتؤؤر علؤؤى ىامؤؤل 
و االصؤؤؤؤول وؤؤؤؤم اول الؤؤؤؤ اعمي  السؤؤؤؤار ا   الاؤؤؤؤراب الؤؤؤؤو يت الولسؤؤؤؤ ييت و ا  االر ييؤؤؤؤي  مؤؤؤؤ  مخالؤؤؤؤئ الميابؤؤؤؤت

 .المىوق المسلوبة م  ابياء الشفب الولس ييت بما ييتا مق الفو   ويىاا لىرارات الشرعية ال ولية 
ا  اليمو االقاصا ي و ع الة او ية الثرو  الو ييؤة لؤ  يامىؤق اال بدعؤا   بيؤاء ال بىؤة الوسؤ ى واف يؤ   وروؤا  •

وار و يؤؤؤت مؤؤؤة مخالؤؤؤئ االا اوؤؤؤات االقاصؤؤؤا ية واال اماعيؤؤؤة والرسؤؤؤمية االقاصؤؤؤا ي و اال امؤؤؤاعت و يؤؤؤاة مؤؤؤ
 .و ير الرسمية الساثمار الثرو  الو يية امت ول و سيا   الىايو 

الاىايؤؤل اال امؤؤاعت و الاضؤؤام  بؤؤي  يئؤؤات الم امؤؤة المملؤؤت وؤؤت ثوابؤؤت شؤؤرعية للموا يؤؤة الصؤؤالمة ايبؤؤة مؤؤ   •
 .ويير االم  اال اماعت و االقاصا يالشرائة السماوية لخلق بيئة اسرية ماماسىة لا

 

 ومقره والتعاريفسم الحزب و شعاره إ: الفصل األول 

 اسم الحزب: المادة األولى

  Jordanian“”  واىؤؤو  ار ماؤؤه للالؤؤة االي لي يؤؤة  "مؤؤ ب االامؤؤا  الؤؤو يت افر يؤؤت " االسؤؤم الرسؤؤمت للمؤؤ ب وؤؤو

National Union Party ((J.N.U.P  
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 عار الحزبش:  الثانيةالمادة 

 

 

ياخؤؤذ اللؤؤويي   :الشررريط االول السؤؤباعية  ياىؤؤو  الشؤؤفار مؤؤ  شؤؤري ي  ماؤؤوا يي  يممؤؤال  الؤؤوا  الفلؤؤم االر يؤؤت وي ماؤؤه
اللؤؤويي  االبؤؤيال واالخضؤؤر وىؤؤال :الشررريط الثرراني االممؤؤر واالسؤؤو  وااربؤؤة الي مؤؤة البيضؤؤاء يؤؤت ثيياؤؤه الفلويؤؤة ويأخؤؤذ 

الر   بمرىايتمؤؤؤا الماوا يؤؤؤة والؤؤؤى يسؤؤؤار الاشؤؤؤىيل ياموضؤؤؤة اسؤؤؤم المؤؤؤ ب الشؤؤؤري ي  ييف وؤؤؤا  مؤؤؤراي  ليرسؤؤؤما خار ؤؤؤة ا
 االامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو يت علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ري  مىاوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ببؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وبمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيال  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  ل ريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري ي  الملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويي  
اوا ي الشري ي  يرم  للاوايق وااليس ام والمساوا  ووما شؤري ي  مخالوؤي  يؤت االلؤوا  ميسؤ مي  يؤت الاشؤىيل ىايمؤاء 

بمرىؤؤؤة الشؤؤؤري ي  ام يؤؤؤ  للتويؤؤؤة الو ييؤؤؤة واربؤؤؤة و إيمؤؤؤاءاا لاؤؤؤت امؤؤؤوي الايؤؤؤوع ورسؤؤؤم خار ؤؤؤة االر   اشؤؤؤىيال بالومؤؤؤ   ا
 الي مة يت الثيية الفلوية للشري  االول اأىي  لتوية الفلم االر يت

 

 المقر الرئيسي و الفروع :  المادة الثالثه

 فروعه في كافة  حق له فتحي و ام اذينه مقابل وزارة البيئهمقر الحزب الرئيس في عّمان 

 .محافظات المملكة

 التعريفات و المدلوالت :  الماده الرابعه

 يىو  للىلمات والفبارات الاالية المفايت المىابلة لتا ميثما ور ت يت وذا اليوام •

 المملىة افر يية التاشمية : المملىة  .1

  ساور المملىة االر يية التاشمية : ال ساور  .2

 الم اب المفمول به يت المملىة قايو  ا: الىايو   .1

 م ب ا اما  الو يت  افر يت : الم ب  .4
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 .المس  ي  فلا امااتم المالية مية ععضاء ومياسبت الم ب : التيئة الفامة  .5
اعلى سل ة مياخبة م  قبل التيئؤة الفامؤة و يمؤارس صؤالميااه مسؤب اليصؤوص و : الممامر الفام  .6

والي سؤ  عؤ  ( 01)وامؤ  بؤااللئ علؤى ا  اليىؤل عؤ   1/1111ه بيسؤباالمىام الوار   يت وذا اليوؤام 
 .بميث يىو  شخص وام  ممثل لىل ممايوة م  ممايوات المملىه( 111)

عضو م  اعضاء التئيه الفامه للم ب يؤام اياخابؤه مؤ  قبلتؤا ويفابؤر رئيسؤاا للمؤمامر : رئيس الم ب  .7
المىؤؤام الؤؤوار   يؤؤت وؤؤذا اليوؤؤام الفؤؤام يؤؤور اياخؤؤاب اعضؤؤائه ويمؤؤارس صؤؤالميااه مسؤؤب اليصؤؤوص وا

ولؤؤؤه ا  يوؤؤؤوال صؤؤؤالميااه الي مؤؤؤ  اعضؤؤؤاء المؤؤؤمامر الفؤؤؤام او ليائبؤؤؤه او الي عضؤؤؤو مؤؤؤ  اعضؤؤؤاء 
 .  والرئيس وو المشرئ على ال تة الرقابية و الايويذية و الاشريفية بالم بالتيئه الفامه للم ب

اعضؤؤائه شؤؤري ة ا   اياخؤؤابمؤؤ  قبؤؤل المؤؤمامر الفؤؤام يؤؤور  هاياخابؤؤعضؤؤو يؤؤام : يائؤؤب رئؤؤيس المؤؤ ب  .0
او /يىؤؤو  مؤؤ  اعضؤؤاء المؤؤمامر الفؤؤؤام وللمؤؤمامر الفؤؤام صؤؤالمية قبؤؤؤول اسؤؤاىالاه مؤؤ  وؤؤذا الميصؤؤؤب و

 .ويمارس صالميااه ويىا لالمىام الوار ه يت وذا اليوام واياخاب ب يالا عيهاقالاه 

ع ي  عؤؤؤ   سؤؤاة و اليؤؤؤا ق الرسؤؤؤمت ااىؤؤو  مؤؤؤ  االمؤؤؤي  الفؤؤام و اميؤؤؤاء عؤؤامي  مسؤؤؤا: االمايؤؤة الفامؤؤؤة .  9            
بدسم الم ب و رمسؤاء الؤ وائر افساسؤية و وؤم اعضؤاء مؤ  المؤمامر الفؤام ويؤام اياخؤابتم مؤ  قبؤل المؤمامر الفؤام علؤى 

 .ا  اليىل ع   اعضائتا ب مية االموال ع  عشره اشخاص 

و بمو ؤؤب افليمؤؤات و ا ار  رئؤؤيس المسؤؤمول عؤؤ  ايويؤؤذ بريؤؤامج المؤؤ ب مؤؤ  خؤؤالل الؤؤ وائر الم بيؤؤة   :الفؤؤامافمؤؤي  . 10
قبؤؤل افمايؤؤه الفامؤؤة و يمؤؤارس عملؤه لمؤؤ   سؤؤياي  وال ي ؤؤو  ا  يبىؤؤى يؤؤت ميصؤؤبه فىثؤؤر مؤؤ   اياخابؤؤه مؤؤ المؤ ب و يؤؤام 

االمؤي  و يفابؤر ويمارس صالميااه وايويذ االعمال الموىلة اليه و الوار ه بمو ب امىؤام وؤذا اليوؤام   وراي  مااالياي 
 .يى ع  ال تة الايويذية الفام وو المسمول 

عضو يام اخايار  وافيييه م  قبؤل االمايؤه الفامؤه ليىؤو  اليؤا ق الرسؤمت بدسؤم المؤ ب بشؤر  :  اليا ق الرسمت . 11
 .ا  يىو  م  اعضاء الممامر الفام

او بملتؤا  اياتؤت باياتؤاء الالايؤه المشؤىله ال لتؤا وت ل ا  مفييؤة مؤ  قبؤل افمايؤة الفامؤة لمتؤام ممؤ   : الل ا .  12 
 .م  قبل االمايه الفامة

وم مؤ  اعضؤاء التيئؤة الفامؤة و ي ؤري اخايؤاروم مؤ  قبؤل افمايؤة الفامؤة مسؤب  بيفؤة عملتؤم : اعضاء ال وائر . 11
 و خبرااتم شري ة المصا قة على ارشيمتم لتذه الفضوية م  قبل رئيس الم ب
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و الماليؤؤة يؤؤت المؤؤ ب  و ااىؤؤو  مؤؤ  امؤؤي  صؤؤي وق و مراقؤؤب اتؤؤام بؤؤافمور ا  اريؤؤة : افمايؤؤة ا  اريؤؤة و الماليؤؤة . 14
 .االمايه الفامةم  قبل  اسمياتممالت و يام 

وؤؤم مؤؤ  اعضؤؤاء التيئؤؤة الفامؤؤة يامافؤؤو  بؤؤالخبر  و ال رايؤؤة   يؤؤام افييؤؤيتم مؤؤ  قبؤؤل الؤؤرئيس و : ل يؤؤة المساشؤؤاري  . 15
  .اياتت و الياتم بدياتاء و الية رئيس الم ب

عضؤؤو يؤؤام اخايؤؤار  وافيييؤؤه مؤؤ  قبؤؤل االمايؤؤه الفامؤؤه ليىؤؤو  الميسؤؤق الفؤؤام بدسؤؤم للمؤؤ ب ويمؤؤارس : الميسؤؤق الفؤؤام . 16
 .صالميااه ويىا لما وو ميصوص عليه ضم  يصوص وامىام وذا اليوام

  الهيكل التنظيمي :  الثانيالفصل 

 

 المبادئ واالفكار واالهداف : الفصل الثالث

 :التالية  يؤمن الحزب بالمبادئ: الماده االولى 

 العقيده:اوال  •

 .ا  ال يايات السماويه وت ميتج  ييوي للموا ية الصالمه اىوم على اساثمار االرال  واعماروا 
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 الوطن:  ثانيا •

وؤو الميبؤؤت والمسؤاىر الؤؤذي ي سؤ  االيامؤؤاء المىيىؤت للمؤؤوا    مؤؤ  خؤالل عالقؤؤة عىليؤه و علميؤؤه و عا ويؤه يابفؤؤه مؤؤ  
 .الياومه لمخالئ يوامت المياهقياعه م لىه  بسيا   الىوايي  

 الهاشميه القياده: ثالثا  •

لامىيؤؤق االمؤؤ  و االسؤؤاىرار لصؤؤياية مؤؤ خرات الؤؤو   وؤؤو السؤؤبيل الوميؤؤ  الىوؤؤم  الرشؤؤي   التاشؤؤمية ا  االيمؤؤا  بالىيؤؤا ه 
 .وامىيق الايميه المسا امه

 سيادة القانون و استقالل القضاء: رابعا  •

يي  ياومه ل وايب المياه وؤو المىؤم الىاضؤت ووؤو صؤامب السؤل ه لامىيؤق الف الؤه ا  ال ساور وما ييبثق عيه م  قوا
 .اال اماعيه وما ييبثق عيتا م  ايمية اقاصا يه و سياسيه 

 المواطن: خامسا  •

وؤؤو افر يؤؤؤت مؤؤ  ىايؤؤؤة الميابؤؤت و االصؤؤؤول  لؤؤه مىؤؤؤوق و عليؤؤه وا بؤؤؤات   يسؤؤفى المؤؤؤ ب لاؤؤويير ميؤؤؤا  ىريمؤؤه ضؤؤؤم  
 .لمىوق االيسا  ومريااه الات ىولتا ال ساور  موتوم امارام ال وله 

 الحريات العامه: سادسا  •

ا  المريات بىاية اشىالتا ال يييؤة و الشخصؤيه و الوىريؤه و االقاصؤا يه و السياسؤيه  مىؤوق ال يمىؤ  ي عتؤا  المؤا لؤم 
 اا او  م و  ال ساور و الىوايي  اليابفه ميه

 الديمقراطيه و التعدديه السياسيه: سابعا •

  االمه  مص ر السل ات ووؤت امؤارس سؤل ااتا ال سؤاورية ضؤم  الؤيتج الؤ يمىرا ت  و المشؤارىه المىيىيؤه يؤت سؤ  ا
 .الىوايي  

 

 الوحده الوطنيه: ثامنا  •

وؤؤت الضؤؤام  الوميؤؤ   لامىيؤؤق االمؤؤ  الؤؤو يت و اال امؤؤاعت و االقاصؤؤا ي و علؤؤى ىؤؤل ار يؤؤت ياماؤؤة بالتويؤؤه االر ييؤؤه 
 ييه ومماربة ىل اشىال الا رئ و الفيصريه اييما و  تارسيا موتوم الوم ه الو 

 االقتصاد الوطني: تاسعا  •
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ي ؤؤب علؤؤى االقاصؤؤا  االر يؤؤت ا  يؤؤمم  بضؤؤرور  ميؤؤة االؤؤول السؤؤلوا الرعسؤؤمالت الميولؤؤت وعليؤؤه ا   يموؤؤو الاؤؤوا   يؤؤت 
ر  المؤ   اسؤاوعب المااليؤرات او ية عوائ  الايميه لاشمل ىاية الشرائة اال اماعيه بف اله    وا  الخ   الايمويه قصؤي

االقاصا يه الفالميه  وا  االساراي يات االقاصا يه  ويلة الم   اضم  يمو اقاصؤا ي مضؤ ر  ومايؤا م مؤة امىيؤق 
 الايميه اال اماعيه

 موارد الدوله:  عاشرا   •

علؤؤؤى اىامؤؤؤل ا وار  ا  االسؤؤؤاالالل االمثؤؤؤل لمؤؤؤوار  ال ولؤؤؤة و ثروااتؤؤؤا ال بيفيؤؤؤة و اقامؤؤؤة المشؤؤؤارية االقاصؤؤؤا ية و الفمؤؤؤل
الى اعؤؤات االقاصؤؤؤا ية المخالوؤؤؤة و او يفتؤؤؤا علؤؤؤى مخالؤؤؤئ الميؤؤا ق يمىؤؤؤق ممايؤؤؤة و ييؤؤؤة لالقاصؤؤؤا  الؤؤؤو يت و يفؤؤؤ   

 .الف الة اال اماعية

 

 .اهداف الحزب و وسائل تحقيقها :الماده الثانية

 د السياسيلبعفي ا
 ...:ير  الم ب  ما يلت 

الياومؤؤؤة للميؤؤؤا  السياسؤؤؤية و ميتؤؤؤا االياخؤؤؤاب و االمؤؤؤ اب السياسؤؤؤية و الفمؤؤل علؤؤؤى اوعيؤؤؤة المؤؤؤوا يي  بؤؤؤالىوايي   •
باىؤؤ يم مىارمؤؤات ااضؤؤم  الم البؤؤة والمؤؤث علؤؤى ا بيؤؤق الىؤؤوايي  و الاىيؤؤ  بتؤؤا و الاوصؤؤية اال اماعؤؤات الفامؤؤة 

 .ا  اسا عى االمر لذلا باص ار الىوايي  الات اخ م الو   والموا يي  مسب  بيفة المرملة و ام يااتا 

وامىؤي  السؤل ة . ا موتؤوم ال يمىرا يؤة و ا ؤذيروا  بالممارسؤة والمسؤاءلة وبيؤاء الوسؤائل المياسؤبة لؤذلا  ارسؤي •
اييؤؤا يؤؤمم  بؤؤد  )الاشؤؤريفية  مؤؤ  الىيؤؤام بوا بتؤؤا يؤؤت الرقابؤؤة والاشؤؤرية والمسؤؤاءلة  باأىيؤؤ  الوصؤؤل بؤؤي  السؤؤل ات 

 (.الفمل ال يمىرا ت يفل اراىمت ياواصل سيه الو االخر 
ر االر   عربيؤؤؤاا و اقليميؤؤؤاا و  وليؤؤؤاا بالمشؤؤؤارىة الوفتالؤؤؤة يؤؤؤت المؤؤؤمامرات ال وليؤؤؤة و االقليميؤؤؤة و اياتؤؤؤا  اف يؤؤؤ   و  •

 .سياسات خار ية اساي  على الثوابت الو يية وااصئ باالعا ال و ضم  مص اقية وذا ال ور
   وضؤما  مريؤة الا مؤة ضما  مرية الافبير بىل  اشىاله وا الة ايؤة قيؤو  عليتؤا  ووسؤائلتا المافؤ    والما ؤ  •

اليايؤؤذه يومؤؤة الوالاوؤؤاور السؤؤلمت وضؤؤما   مريؤؤة اليشؤؤر ومؤؤق المصؤؤول علؤؤى المفلومؤؤة يؤؤت ا ؤؤار قؤؤوايي  وا
 .اواىب الا ورات الفالمية والفمل على ام يثتما ل

صؤؤؤياية ال سؤؤؤاور واوفيلؤؤؤه وا الؤؤؤة اي عىبؤؤؤات او قؤؤؤوايي  او اشؤؤؤريفات او لؤؤؤوائة او ايومؤؤؤة  اافؤؤؤارال مؤؤؤة وؤؤؤذه  •
 .يف   مي لىااه االساسية واو ايه ال ساورية  ل اليصوص
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الااىي  على  ولة الىايو  والممسسؤات لاىؤو  وؤت ال ولؤة الاؤت ارعؤى المىؤوق واوؤرال الوا بؤات ضؤم  موتؤوم  •
 .الف الة والمساوا  واف ي  مب ع الموا ية 

 

 في البعد اإلقتصادي

 :ير  الم ب ما يلت 

اف يؤ   وروؤا باوسؤية م ؤاالت االسؤاثمار واؤويير بيئؤة مياسؤبة لتؤا الفمل على اوسؤية قاعؤ   ال بىؤة الوسؤ ى و  •
و يا   يرص الفمل ومىايمة الب الة وامسي  مساو  مفيشة الموا   واقامة عالقؤة ممسسؤية بؤي  الى ؤاعيي  
الفؤام والخؤاص بىؤوايي  مسؤاىر  امىؤ  الى ؤاع الخؤاص مؤ  اليتؤوال بوا بااؤه الو ييؤة ومسؤموليااه اال اماعيؤة  

لؤؤه  المؤؤ ب و مبا رااؤؤه االقاصؤؤا ية و اسؤؤاالالل الوؤؤرص الماامؤؤة اتمؤؤ  خؤؤالل اسؤؤاثمار  الشؤؤراىة بييتمؤؤاواف يؤؤ  
  .يت ىاية الميا ي  االقاصا ية ويىاا لما وو وار  ضم  الما   الخامسة م  وذا اليوام

مارات ويممؤؤؤت االسؤؤؤاث.. يممؤؤؤت المبؤؤؤا ر  االقاصؤؤؤا ية ويشؤؤؤ فتا . يؤؤؤر  المؤؤؤ ب بؤؤؤا  االقاصؤؤؤا  المؤؤؤر والميوؤؤؤاة  •
 .باشريفات مملية وااواقيات  ولية ضم  وواب  و اشريفات امية االول السلوا الرعسمالت الميولت 

الفمل على اصالح اقاصا ي شامل م  خالل الىواييي  وااليومة لاىو  قا ر  على ممايؤة االقاصؤا  الؤو يت  •
 و ذب االساثمارات

االؤؤؤول السؤؤؤلوا الراسؤؤؤمالت الميولؤؤؤت والؤؤؤذي يمؤؤؤ ث يؤؤؤمم  االقاصؤؤؤا  االر يؤؤؤت  بؤؤؤ ور ومسؤؤؤمولية ا اماعيؤؤؤة اميؤؤؤة  •
ويموؤؤؤو الاؤؤوا   يؤؤؤت اعؤؤا   او يؤؤؤة عوائؤؤؤ  ... ي ؤؤوات واسؤؤؤفه بؤؤي   ال بىؤؤؤات اال اماعيؤؤة ويؤؤؤم ي الؤؤؤى ايتياروؤؤا 

 .الايمية الات الب  ا  اشمل ىل الشرائة اال اماعية بف الة 
وا يؤة اشؤمل وؤذه الى اعؤات  عم ىاية ق اعات االياا  م   راعة و صياعة و سؤيامة ضؤم  خ ؤ  ايمويؤة  •

 .و ال االول اي ميتا

الىو  البشرية ل ييا يت م ال االي ي الفاملؤة الم ربؤة و يؤاة م ؤاالت الفمؤل لتؤا يؤت الؤ ول  اأويلالفمل على  •
 .الم اور  و ا  يسخر ال ت  ال بلوماست ل عم وذا الاو ه

 .ة ميتا ل عم وذا الى اع المتمياة االسواق الم اور  و البفي   لاسويق ميا اايا و خاصة ال راعي •
 .ابيت خ   ايموية قصير  و ماوس ة الم   لليتوال باالقاصا  الو يت بت ئ االعاما  على الذات •
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 في البعد اإلجتماعي

 : الشباب

ا  الشباب ممور الااليير ميث يمى  الم ب على  ور الشباب وا الق  اقااؤه االب اعيؤة  يؤت الميؤا  الفامؤة  وامىييؤه 
ومؤق الشؤباب يؤت اؤأ ير .  وره يت  البيؤاء الؤو يت مؤ  خؤالل ممسسؤات ياعلؤة اضؤم  لؤه المشؤارىة الواسؤفة  م  اخذ

يوسؤؤؤه يؤؤؤت  مفيؤؤؤات و اي يؤؤؤة وويئؤؤؤات شؤؤؤبابية   و االخؤؤؤذ بم ؤؤؤالبتم و االسؤؤؤاماع لتؤؤؤم و إاامؤؤؤة الورصؤؤؤة امؤؤؤام الشؤؤؤباب 
ا ؤه الشؤباب وؤت الب الؤة و الوؤراع لؤذلا يؤر  ا  المفضلة المىيىة الات او .للمشارىة يت عملية صية و ااخاذ الىرارات 

المؤؤؤ ب ايؤؤؤه ي ؤؤؤب االسؤؤؤاوا   مؤؤؤ   اقؤؤؤات الشؤؤؤباب مؤؤؤ  خؤؤؤالل اؤؤؤ ريبتم و اؤؤؤأويلتم لؤؤؤ خول سؤؤؤوق الفمؤؤؤل و ا  المؤؤؤ ب 
الي ؤؤا  مصؤؤا ر امويؤؤل للمشؤؤارية الصؤؤالير  لؤؤ عمتم ليصؤؤبموا  اقؤؤة ميا ؤؤة و يفتالؤؤة يؤؤت المؤؤ ب قؤؤ ر ا مىؤؤا  سيسؤؤفى 
ويىاا لما وو وار  ضؤم  المؤا   الخامسؤة مؤ  وؤذا اليوؤام   و الاؤت سؤيام  م ب واساثماراهم  خالل مشارية ال الم امة

 .صريتا ويىاا لآللية المم    بمو ب امىام وذا اليوام

  :المرأة 

حمايه حقوق المراة الواردة في قانون االحوال الشخصية الذي اخذ جوانب كثيرة منها الزواج و النفقرة و الحضرانة 
ىؤؤي  المؤؤرع  االر ييؤؤة مؤؤ  اخؤؤذ مىاياتؤؤا يؤؤت الم امؤؤة مؤؤ  خؤؤالل اشؤؤريفات واضؤؤمة وم يثؤؤة اؤؤيص علؤؤى امو الطررالق  

المسؤؤؤؤاوا  والمشؤؤؤؤارىة المىيىيؤؤؤؤة لتؤؤؤؤا يؤؤؤؤت الم ؤؤؤؤاالت ىايؤؤؤؤة  وضؤؤؤؤما  مىوقتؤؤؤؤا يؤؤؤؤت الفمؤؤؤؤل والاىاعؤؤؤؤ  واشؤؤؤؤريفات االمؤؤؤؤوال 
 ...ورية ىل الىيو  الات اف ل عملتا او افىس صور  سلبية عيتا  شخصيةال

م ب ل عم م الب المرع  باف ي  المساوا  و ا الؤة  اشؤىال الامييؤ  و المؤ  مؤ  الفيؤئ افسؤري باالضؤاية الؤى ويسفى ال
 .ااامة يرص ايضل و اىثر ع الة لمشارىة المرا  ووصولتا الى مواقة صية الىرار 

 :المتقاعدون .. كبار السن 

باب الميؤا  الىريمؤة او الرعايؤة االسؤرية اال اماعيؤؤة مؤق ىبؤار السؤ  مؤ  الف ؤ     بالرعايؤة  و  الؤذي  ال ااؤؤوير لتؤم اسؤ
المياسبة وذلؤا مؤ  خؤالل  عمتؤم االسؤري او اخصؤيص مراىؤ  ا اماعيؤة مياسؤبة للبيئؤة اال اماعيؤة ومسؤاع اتم علؤى 

 .االي ما  واخصيص م اخيل لتذه الوئة على مساو  االيرا  ميتم سواء ىايوا ر اال ام يساءا
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وؤؤر بىؤؤؤايو  الاىاعؤؤ  بمؤؤا يخؤؤص الرااؤؤب الاىاعؤؤؤ ي بفؤؤ  الويؤؤا  و يؤؤ عو المؤؤ ب ال تؤؤؤات سيسؤؤفى المؤؤ ب الؤؤى اعؤؤا   الي
 .المخاصة على اأسيس صي وق لضما  ميا  ىريمة للشيخوخة للذي  ليس ل يتم رااب اىاع ي او مفيل

 :ذوو االحتياجات الخاصة 

ت الميؤا  الفامؤة والفمؤل علؤى سؤؤ  مؤق ذوي االمايا ؤات الخاصؤة بالااويؤل والؤ مج بؤالم امة عبؤر المشؤؤارىة الواعلؤة يؤ
 .الاشريفات الاى اضم  لتم وذه المىوق و سيىوم الم ب ب عم االسارااي يات الخاصة بتم 

 :االطفال

ممايؤة ال وولؤؤة و عؤؤم الممسسؤؤات  الاؤى ارعاوؤؤا واؤؤويير بيئؤؤة خاصؤة لال وؤؤال المماؤؤا ي  واماضؤؤا  مؤ  لؤؤم ياؤؤوير لتؤؤم 
فؤؤ وم عؤؤ  الاشؤؤووات الاىلي يؤؤة اال اماعيؤؤة وافيؤؤ  اؤؤاوليتم لخ مؤؤة الم امؤؤة يسؤؤب او عائلؤؤة اممؤؤيتم ب ريىؤؤة ممسسؤؤية اب

ووقؤؤئ ىؤؤؤل اشؤؤىال اشؤؤاليل اال وؤؤال الىاصؤؤريي  و الفمؤؤؤل علؤؤى مماربؤؤة و مفاقبؤؤة االا ؤؤؤار .. وااليخؤؤرا  يؤؤت ارىيباؤؤه  
 .باال وال 

 .ئب يمى  الم ب على ضرور  إعواء الما ات االساسية مثل ال واء و الالذاء لأل وال م  الضرا

 :التعليم

اعا   اياا  افليم يوعت يىوم على المفرية ويخ م الايايسؤية ويفؤ   االيامؤاء والؤروح الو ييؤة وييمؤت االقاصؤا  المفريؤت 
ويضؤؤم  الا ؤؤور وبيؤؤاء ال ولؤؤة الم يثؤؤة مؤؤ  خؤؤالل ميؤؤاوج اخؤؤ م الاوىيؤؤر وامؤؤال عليؤؤه والارىيؤؤ  علؤؤى الاؤؤ ريب المتيؤؤت 

المتؤ  المخالوؤة والاؤت يماا تؤا الم امؤة لاىليؤل االعامؤا  علؤى الفمالؤة الوايؤ    لري  سوق الفمؤل بخؤري ي  متؤر  ياىيؤو 
 للاخويئ م  الب الة

يمى  الم ب ا  الافلؤيم وؤو االسؤاس يؤت بيؤاء الم امؤة و ي ؤب الفمؤل علؤى ي ؤاح مسؤير  الافلؤيم باؤويير يؤرص الافلؤيم 
ه الافلؤؤيم بشؤؤىل عؤؤام و الفمؤؤل علؤؤى ا  اىؤؤو  لىؤؤل ايؤؤرا  الم امؤؤة و م ايياؤؤه للمرملؤؤه ال امفيؤؤه االولؤؤى و خوؤؤال ىلوؤؤ

 .مخر ات الافليم موائمة لسوق الفمل 
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و يؤؤؤر  المؤؤؤ ب ضؤؤؤرور  الفمؤؤؤل علؤؤؤى االراىؤؤؤاء بوضؤؤؤة المفلمؤؤؤي  و ويئؤؤؤات الاؤؤؤ ريس يؤؤؤت ال امفؤؤؤات ومىتؤؤؤم يؤؤؤت ايوؤؤؤيم 
المسؤامر  وامسؤي   مفيات او يىابات متيية و االراىاء بمسؤاويات المتيؤة عؤ   ريؤق اعؤا   الااويؤل واعامؤا  الاؤ ريب 

 مساويااتم الوويوية وا وروم

 :قطاع الصحة 

يؤؤؤر  المؤؤؤ ب ضؤؤؤرور  االراىؤؤؤاء باالوضؤؤؤاع الصؤؤؤمية الفامؤؤؤة بامىؤؤؤي  المؤؤؤوا يي  مؤؤؤ  المصؤؤؤول علؤؤؤى  المفال ؤؤؤة والؤؤؤ واء 
ة وسؤ  اشؤريفات واضؤم. والرعاية الصمية االولية وام اث اامييات شاملة لىل الموا يي  الذي  ال اال يتم الاامييؤات 

 .للمساءلة  ال بية

 :قطاع الرياضة 

ا  الفىؤؤؤل السؤؤؤليم يؤؤؤت ال سؤؤؤم السؤؤؤليم و عليؤؤؤه ال بؤؤؤ  مؤؤؤ  ا ؤؤؤوير الرياضؤؤؤة االر ييؤؤؤة و ريؤؤؤة ا تي ااتؤؤؤا باؤؤؤويير الميشؤؤؤ ت 
 .الرياضية و  عم االي ية الرياضية و ا وير الىيا ات الرياضية 

 :مكافحة الفساد

ا اريؤؤة ومىايماتؤؤا اماؤؤا  الؤؤى قؤؤوايي  ياومؤؤة وشؤؤواية اال ؤؤت ىؤؤل  الوسؤؤا  سؤؤلوا و ايؤؤة ا اماعيؤؤة اقاصؤؤا ية سياسؤؤية و
 وايب اليشا  الات يمى  ا  ياسلل ميتا الوسا  سؤواء ىؤا  مباشؤر علؤى مخالؤئ ايواعؤه اال اري والمؤالت واالقاصؤا ي 

 ..او ماى اال اماعت ىالرشو  والممسوبية و االمايا ات و اماىار المصالة و ياب اىايم الورص 

ومؤ  ايؤ  لؤا وؤذا "  ب الى س   م مة مؤ  الاشؤريفات الاؤت اال ؤت الذمؤة الماليؤة  وابيؤى الىاعؤ   الىائلؤة وسيسفى الم
واميؤؤة اسؤؤؤاالالل الوويوؤؤؤة واضؤؤة رقابؤؤؤة علؤؤؤى اليشؤؤا ات االقاصؤؤؤا ية  ذات الصؤؤؤلة بالف ؤؤاءات والمشؤؤؤارية الفامؤؤؤة "  ؟ 

والااىؤؤ  ميتؤؤا باسؤؤاليب قضؤؤائية ا فؤؤل الممؤؤاىم وؤؤت واوفيؤؤل ا تؤؤ   الرقابؤؤة والمماسؤؤبة وايوؤؤاذ قرارااتؤؤا بؤؤاعال  اىاريروؤؤا 
المر فية  واف ي  ثىاية مىايمة الوسا  يت المياوج و ا بيات السلوا الفام وىؤل الاشؤريفات و الىؤوايي  الياومؤة للميؤا  

ومماصؤؤر   ىؤؤل البؤؤمر الاؤؤت اؤوير ىؤؤل اشؤؤىال االيسؤؤا  الاؤؤت اؤؤوير بيئؤه خصؤؤبة للوسؤؤا  واعؤؤا   اليوؤؤر يؤؤت .. االقاصؤا ية 
 ملؤة الىؤؤوايي  الاؤت افؤؤالج او افاقؤب علؤؤى قضؤايا الوسؤؤا  وامؤؤ اث الم يؤ  ميتؤؤا لاال يؤة ال وايؤؤب الاؤت ال ي التؤؤا اشؤؤرية 

 ..ماى اال 
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ي الب الم ب باويير المصاية ال ساورية الال مة للتيئؤات الميؤا  بتؤا مىايمؤة الوسؤا  بميؤث اىؤو  مسؤموليااتا مباشؤر  
 .امام السل ة الاشريفية 

 :القضاء

لما ىا  الىضاء وو االصل يت مماية الم امة وال ولة وممسسااتا واقامة الف ل بي  اليؤاس والؤذي وؤو اسؤاس الملؤا و 
يؤا   الىضؤاء الفؤؤا ل والمسؤاىل ىويؤل باصؤؤالح ىؤل  وايؤب الميؤؤا    ولؤذا يؤال بؤؤ  مؤ  اصؤالح وا ؤؤوير الىضؤاء واسؤؤرية 

مؤ  االؤوالت للسؤل ات االخؤر  عليؤه واسؤاىالله الاؤام  ا راءات الاىاضؤت لاوصؤيل المؤق الؤى اصؤمابه وام يثؤه ومماياؤه
  علؤؤى يؤؤمؤؤة الاأى..و ا ؤؤوير وسؤؤائله مؤؤ  ممؤؤاىم وايومؤؤة واوضؤؤاع الىضؤؤا  واخايؤؤاروم  و  اؤؤ خل مؤؤ  اي سؤؤل ة اخؤؤر 

 اعاما  الىضاء مر فية لىل يشا  عام سياست او اقاصا ي او ا اماعت

 :االعالم

ة يؤؤت االاصؤؤاالت ووسؤؤائلتا ووؤؤو ابؤؤر  ا وات الاالييؤؤر الاؤؤت ياقؤؤت لالعؤؤالم اوميؤؤة قصؤؤو  خاصؤؤه مؤؤة الا ؤؤورات المذولؤؤ
 ..ااثيرااتا اي ااثيرات متما عومت 

ولمؤؤا لالعؤؤؤالم مؤؤ  اوميؤؤؤة لؤؤؤذا ي ؤؤب الااىيؤؤؤ  علؤؤؤى ضؤؤرور  بيؤؤؤاء اعؤؤؤالم مؤؤر مسؤؤؤاىل و يؤؤؤت يفىؤؤس الم امؤؤؤة واو تااؤؤؤه 
 االياماء وقيم الفمل والف الة ويسمة بالمشارىة الواسفه ويف  .. واماييه ويخ م ال ولة وليس المىومات يى 

يمى  الم ب على اعا   اليور يؤت الوسؤائل والاىييؤات االعالميؤة الاىلي يؤة ىاالذاعؤة والالو يؤو  ووىؤاالت  االيبؤاء ىما و 
ل تة ا وير اىييااتا وام يااتا وا وير رسائلتا لافىس الم امة ىلؤه و اقااؤه واماييؤه والؤاخلص مؤ  االعؤالم الاىليؤ ي 

المىؤؤائق ويا اولتؤؤؤا  و الاأىيؤؤ  علؤؤؤى االعؤؤالم الىؤؤؤائم علؤؤى المفلومؤؤؤة والمىيىؤؤة والشؤؤؤوايية بميؤؤث يفؤؤؤ   ثىؤؤؤة  الؤؤذي ياليؤؤؤب
 .الموا   باالعالم الو يت ليصبة المر ة الساىصاء المفلومة يت مييتا

يواىؤؤب  عؤم االعؤؤالم الؤؤو يت االر يؤؤت لياماشؤؤى و سياسؤؤة االيواؤاح السياسؤؤت و االقاصؤؤا ي و اال امؤؤاعت و الثىؤؤايت و 
الا ؤورات الم يثؤة الاؤت يشؤؤت وا الفؤالم و ياخؤذ بفؤؤي  االعابؤار و روح الفصؤر و يخؤ م اوؤؤ ائ ال ولؤة االر ييؤة و يفبؤؤر 

 .ع  ضمير الو   و ووياه بىايه يئااه
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 :الثقافة

.. اف يؤؤؤؤ  الثىايؤؤؤؤة الاؤؤؤؤت امىؤؤؤؤ  الم امؤؤؤؤة مؤؤؤؤ  الموؤؤؤؤاو علؤؤؤؤى وم اؤؤؤؤه الو ييؤؤؤؤة واف يؤؤؤؤ  موتؤؤؤؤوم الموا يؤؤؤؤة  واالراىؤؤؤؤاء بتؤؤؤؤا 
والؤؤاخلص مؤؤ  السؤؤلوىيات الموروثؤؤة الضؤؤار  وامؤؤالل الثىايؤؤة الم ييؤؤة الاؤؤت ااخؤؤذ بؤؤالموار وافؤؤ   الؤؤرعي و الؤؤرعي االخؤؤر 

 وامم  بالمشارىه

اف ي   ور الثىاية يت الميؤا  الفامؤة االر ييؤة عؤ   ريؤق اف يؤ  موا يااتؤا وبيؤاء الم يؤ  مؤ  ممسسؤااتا  الفمليؤة وال ؤا   
يايسياتا وامى  المب عي  ممؤ  سؤاوم  ابؤ اعتم يؤت شؤاى اليشؤا ات الثىاييؤة والويؤو  لم يؤ  وا الق المريات الثىايية وا

 م  االستام يت بياء المرىه الثىايية

اف يؤؤؤ  الثىايؤؤؤة الو ييؤؤؤة الخالصؤؤؤة الخاليؤؤؤة مؤؤؤ  اي شؤؤؤىل مؤؤؤ  اشؤؤؤىال الافصؤؤؤب مؤؤؤ  خؤؤؤالل ميؤؤؤاوج اربويؤؤؤة و اعؤؤؤالم و 
 .يشا ات وا ية

لثىايية والممسسات الثىايية الفامة والخاصؤة و يؤا    ور الثىايؤة واليشؤر و عؤم وسؤائلتا  بياء وا الق الم ي  م  الميابر ا
اف يؤ  الثىايؤة ىموتؤوم علمؤت يؤؤت ... *بمفؤارال الىاؤب وصؤياعة السؤييما وبيؤاء المسؤرح والمتر ايؤات الثىاييؤة المايوعؤة

واميؤاء .. مة الميؤا  االر ييؤة يؤت ايوعااتؤا الميا  الفامة و فلتا يت خ مة االيير السلوا اي ابيا واىثر اصالة وا اوبا 
وا  يؤؤ  اال ييؤؤة .. الاؤؤراث الثىؤؤايت علؤؤى قاعؤؤ   الا  يؤؤ  والاوويؤؤئ لمفاييؤؤه اليبيلؤؤة ولؤؤيس لاىؤؤريس االيىسؤؤام و االيىوؤؤاء 

االر ييؤؤة وبيائتؤؤا علؤؤى اسؤؤاس خ مؤؤة الم امؤؤة المؤؤ يت واعؤؤال  ووياؤؤه الماواعلؤؤة وبيؤؤاء ثىايؤؤة م ييؤؤه ااصؤؤ   لسؤؤلوىيات 
 الم امفت لاساب ل ثىاياه بثىاية الاسامة والاواعل واالي ما  الفيئ

 :البيئة

اف يؤؤ  موتؤؤوم الممايوؤؤه علؤؤى البيئؤؤه لؤؤ   ىايؤؤة  يئؤؤات الم امؤؤة مؤؤ  ا ؤؤل الموؤؤاو علؤؤى مىؤؤ رات الؤؤو   مؤؤ   ابؤؤات و 
 راا لؤ   اش ار ومياه  وييه ويتريؤه والاصؤ ي لىايؤة اشؤىال الالؤوث البيئؤت مؤ  وؤواء ومؤاء وسؤمة وبصؤر واف يؤ  اال

 .ال مية بأ  وذه المى رات  و الثروات ليست مىرا على اال يال المفاصر  بل وت ايضا ثرو   ال ياليا الىا مة

و سيمث الم ب ال تات المفيية على ا خال مياوج و يصول خاصة بالبيئؤة يؤت المؤ ارس و ال امفؤات افؤ   موتؤوم 
 .البيئة و افوم ا راءات المواو عليتا 
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 ...:الجتماعيةالمسؤولية ا

اشؤؤؤؤ ية الممسسؤؤؤؤات و الشؤؤؤؤرىات  و البيؤؤؤؤوا يؤؤؤؤت الى ؤؤؤؤاعي  الفؤؤؤؤام والخؤؤؤؤاص للمشؤؤؤؤارىه بشؤؤؤؤىل يفؤؤؤؤال يؤؤؤؤت المسؤؤؤؤمولية  
الم امفيه للممسسات  واالستام يت امىيق الايميه االقاصا يه والفمل علؤى امسؤي  الوؤروئ المفيشؤيه للىؤو  الفاملؤه 

 ييتا

 ...:االمن الوطني

وؤاو عليؤه مؤ  خؤالل اف يؤ  الفمليؤة ال يمىرا يؤة والومؤ   الو ييؤة واؤويير ىايؤة اشؤىال الؤ عم اف ي  االم  الؤو يت والم
 لال ت   االميية وال يش الفربت  

 .و او ي  الثىة المابا لة بي  الشفب و وذه اال ت   بما يخ م الو   و الموا  

 :...التزامات الحزب االساسيه: الماده الثالثة

 :..لا ام بالمبا   والىواع  االساسيه وال ووريه الااليهيلا م الم ب بالاىي  واال

 .االلا ام بامىام ال ساور االر يت وامارام سيا   الىايو  -1
 .االلا ام بالاف  ية السياسيه يت الوىر والرعي والايويم -2

االلاؤؤؤ ام بالممايوؤؤؤة علؤؤؤى اسؤؤؤاىالل الؤؤؤو   واميؤؤؤه وصؤؤؤو  الومؤؤؤ   الو ييؤؤؤة ويبؤؤؤذ الفيؤؤؤئ ب ميؤؤؤة اشؤؤؤىالة وعؤؤؤ م  -1
 .الاورقه والاميي  بي  الموا ييي  

 .االلا ام بامىيق اىايم الورص بي   مية الموا ييي  عي  اولت المسمليه والمشارىه ييتا -4

االلا ام بف م االرابا  الايويمت او المالت باي  ته  ير ار يية او او يه اليشؤا  الم بؤت بيؤاء علؤى اوامؤر او  -5
 .او يتات م  اي  ولة او  ته خار ية 

 .مايوة على ميا ية الممسسات الفامه اا اه الىايه يت ا اء متامتاالم -6

ل بشؤؤؤمو  الؤؤؤ ول االخؤؤر  وعؤؤؤ م االسؤؤاءه لفالقؤؤؤات الممملىؤؤؤه االر ييؤؤة التاشؤؤؤميه السياسؤؤؤيه خ االلاؤؤ ام بفؤؤؤ م الاؤؤ -7
 .باليروا م  ال ول واالخالل بتا   وال يشمل ذلا اليى  الموضوعت واب اء الراي 

  الايوؤؤيم واالسؤؤاى اب الم بؤؤت يؤؤت صؤؤووئ الىؤؤوات المسؤؤلمه وا تؤؤ   االمؤؤ  الفؤؤام يلاؤؤ م المؤؤ ب باالمايؤؤاع عؤؤ -0
والىضؤؤاء ىمؤؤا ويلاؤؤ م بفؤؤ م الىيؤؤام بايؤؤه ايويمؤؤات عسؤؤىريه او شؤؤبه عسؤؤىرية بؤؤاي وقؤؤوات الؤؤ را والؤؤ ياع المؤؤ يت 

 .صور  م  الصور
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 الواجبات و الصالحيات:  الرابعالفصل 

 مر العام واجبات و صالحيات المؤت: المادة األولى 

لؤؤئ ميؤؤا ي  الميؤؤا  وضؤؤة البريؤؤامج للسياسؤؤة الفامؤؤة للمؤؤ ب  ورسؤؤم مسؤؤارااه السياسؤؤية واا اوااؤؤه الفامؤؤة يؤؤت مخا .1
قاصؤا ية واال اماعيؤة والوىريؤة  وام يؤ  شؤىل خ ابؤه السياسؤت والوىؤري  وموقوؤه مؤ  افوضؤاع السياسية و اال

 . ال اخلية والخار ية

الؤؤؤى التيئؤؤؤه يوامؤؤؤه افساسؤؤؤت و يروؤؤؤا مؤؤؤ  وثؤؤؤائق المؤؤؤ ب اوصؤؤؤيه بافؤؤؤ يل والإقؤؤؤرار البريؤؤؤامج السياسؤؤؤت للمؤؤؤ ب  .2
 . الفامه

لمؤ ب خؤالل اربؤة وعشؤري  سؤاعة مؤ  اياخؤاب اعضؤاء المؤمامر ويائؤب رئؤيس ااياخاب اعضاء االماية الفامؤة  .1
 . اعضاء اخري  عوضا عيتم اياخابالفام م  قبل التيئة الفامة  ىما وله صالمية اقالاتم و 

السياسؤؤت للمؤؤؤ ب ومي ايياؤؤه الفامؤؤؤة و يروؤؤؤا مؤؤ  الاىؤؤؤارير الاؤؤت اىؤؤؤ متا افمايؤؤة الفامؤؤؤة ويصؤؤؤا ق  ييؤؤاقش الاىريؤؤؤر .4
 . الى التئيه الفامه عليتا ويص ر الاوصيات الال مة بشأيتا

 . وله المق بملتا  يراقب ع اء افماية الفامة لمتامتا ويىيتم عملتا ويص ر الاوصيات الال مة لتا .5

م لؤؤؤس اليؤؤؤواب عو  يروؤؤؤا مؤؤؤ  االياخابؤؤؤات االر ييؤؤؤة ويؤؤؤق ا ليؤؤؤات الاؤؤؤت اضؤؤؤفتا  ي ىؤؤؤت المرشؤؤؤمي  الياخابؤؤؤات .6
  .افماية الفامة

او ريضؤؤتا ويؤؤت مؤؤال قبؤؤول اسؤؤاىاله الؤؤرئيس يىؤؤوم المؤؤمامر الفؤؤام بافيؤؤي  رئؤؤيس /قبؤؤول اسؤؤاىاله رئؤؤيس المؤؤ ب و .7
 .ممقت لمي  ايفىا  موع  الممامر الفام 

الذي  ااخذت بمىتؤم اؤ ابير ايضؤبا ية ويبؤت ييتؤا ويىؤا فمىؤام المى مة م  افعضاء ال ف  ييور يت  لبات  .0
 .اليوام افساست

السياسؤؤة االقاصؤؤؤا ية والمشؤؤارية الاؤؤت ا يؤؤ  ىلواتؤؤا عؤؤؤ   اعضؤؤاءه ثلثؤؤتعؤؤ   امثؤؤل مؤؤا اليىؤؤؤليىؤؤر بيسؤؤبة اقاؤؤراع  .9
 . خمسة ماليي   ييار ار يت بمو ب ايسيب م  االماية الفامة وبموايىة رئيس الم ب( 5111111)

السياسؤؤة اال اماعيؤؤة بمؤؤا ييتؤؤا التبؤؤات والمؤؤية مؤؤ  %( 1+51)عؤؤ   امثؤؤل مؤؤا اليىؤؤلبيسؤؤبة اقاؤؤراع  يىؤؤر .11
مليؤؤؤو   ييؤؤؤار ( 1111111)المؤؤؤ ب الؤؤؤى ال تؤؤؤات المفؤؤؤو   اذا ىايؤؤؤت وؤؤؤذه التبؤؤؤات او المؤؤؤية ا يؤؤؤ  قيماتؤؤؤا عؤؤؤ  

ضؤم  قؤرار االمايؤه  ويؤأات قؤراره ار يت  شري ة ا  يام الايسيب م  قبل االمايؤة الفامؤة وبموايىؤة رئؤيس المؤ ب
 . الفامه وليس بصور  ميور  

 

 



 

Page 16 of 11Page 16 of 11Join Us 

Head office: Amman – Um Othaina, E-mail: info@itehadwatani.com, P.O.Box: 922358 Amman 11192 Jordan     
 

 

16 

16 

 واجبات و صالحيات رئيس الحزب : المادة الثانية 

 .ال عو  للممامر الفام واياااح  لسااه ورئاساتا .1

  . ير رسميه والىضائيه وقية عيه امام ال تات الرسمية و امثيل الم ب والا .2

ليؤؤة امؤؤ  وا افمايؤؤة الفامؤؤة و وؤؤو ا مؤؤر بالصؤؤرئ ا شؤؤرائ علؤؤى افمؤؤور الماليؤؤة للمؤؤ ب مؤؤ  خؤؤالل ل يؤؤة ما .1
مليؤؤو  ( 1111111)بمؤ و  الصؤالميات المميومؤة لؤه مؤؤ  المؤمامر الفؤام بميؤث ال اا ؤؤاو  قؤيم الصؤرئ عؤ  

واذا ىؤؤا  ويؤؤاا ما ؤؤة الؤؤى صؤؤرئ اىثؤؤر مؤؤ  وؤؤذا المبلؤؤى  يفليؤؤه المصؤؤول علؤؤى موايىؤؤة    ييؤؤار ار يؤؤت سؤؤيويا
خمسؤؤة مليؤؤو   ييؤار ومؤؤا  ا  عؤؤ  ذلؤؤا ( 501110111)اعضؤائه لالايؤؤة مؤؤ  %( 1+51)المؤمامر الفؤؤام بأ لبيؤؤة 

 . ي ب المصول على موايىة ثلثت اعضاء الممامر الفام

وعملؤة ويؤت ىايؤه اال ؤراءات الىضؤائيه والىايوييؤه اوىيل الممامي  بال ياع ع  الىضايا المافلىة بؤامور المؤ ب  .4
للممؤامي  الؤذي   امؤية االوليؤه علؤى ا  مور المؤ ب وعملؤة بما ييتا الم ايفه والمرايفه يت الىضايا المافلىه با

 .التيئة الفامة للم بيت اعضاء  يىويو 

 .و افابر يايذ  بف  اوقيفتا مباشر  الممامر الفام  الصا ر  م  اليتائية الاوقية على الىرارات  .5

 .على قرارات الوصل اليتائت بمق االعضاء الات اقروا الممامر الفام الاوقية .6

اصؤوات اعضؤاء افمايؤة  اسؤاوتصواه الصوت الماسم و المؤر ة عيؤ  اياخؤاب االمؤي  الفؤام يؤت مؤال يىو   .7
 .الفامة

ماابفؤؤة ا اء االمايؤؤة الفامؤؤة والاواصؤؤل مؤؤة اعضؤؤائتا بمؤؤا يؤؤيتم االمؤؤي  الفؤؤام للاأىؤؤ  مؤؤ  قيؤؤامتم بالوا بؤؤات الموىلؤؤة . 0
ريا مؤة اعضؤاء االمايؤة الفامؤة وىايؤة اال ارات الفاملؤة اليتم مسب وذا اليوام  وعليه لامىيق وذه الالاية اال اماع شؤت

 .لرية اىرير االي ا ات واالخواقات الشتري الى اعضاء الممامر الفام ىاابياا  امت اشرايتا

ا ار  مىاؤؤب الؤؤرئيس والفؤؤاملي  بؤؤه والمؤؤراب ي  بميصؤؤبه إمؤؤا مباشؤؤر  او مؤؤ  خؤؤالل مؤؤ  يفييؤؤه او ييا بؤؤه للىيؤؤام بؤؤذلا . 9
 .على ا  يىو  الشخص الميا ب م  اعضاء التيئة الفامة للم ب

اواصؤؤل الاواصؤل مؤؤة الوؤؤروع ومراىؤ  ا ار  المؤؤ ب الفاملؤؤة يؤت مخالؤؤئ ميؤؤا ق المملىؤة والاأىؤؤ  مؤؤ  امىيؤق مبؤؤ ع ال. 11
 .والاىايل بي  وذه الوروع والمراى  ويئات الشفب المخالوة يت مواقفتم

بيؤؤاءاا علؤؤى ايسؤؤيب االمايؤؤه وشؤؤوا ره  امؤؤية لؤؤه لامىيؤؤق وا بااؤؤه ىايؤؤة الصؤؤالميات يؤؤت الافيييؤؤات بووؤؤائئ المؤؤ ب. 11
 .الفامه
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بىايؤؤؤة  وايبؤؤؤه ومسؤؤؤؤب مؤؤؤ  مي لؤؤؤق ايؤؤؤه ال او ؤؤؤؤ   ماعؤؤؤة بؤؤؤ و  قيؤؤؤؤا   يؤؤؤد  رئؤؤؤيس المؤؤؤؤ ب يفابؤؤؤر قائؤؤؤ ا للمؤؤؤؤ ب . 12
الصؤؤالميات المميومؤؤة لؤؤه مؤؤ  المؤؤمامر الفؤؤام وعليؤؤه الاأىؤؤ  مؤؤ  ايويؤؤذ مبؤؤا   وبؤؤرامج المؤؤ ب مؤؤ  ىايؤؤة المياسؤؤبي  ويؤؤق 

 .اللوائة وااليومة المفمول بتا سواء ىايت م  الم ب او م   ساور عو قوايي  المملىة االر يية التاشمية

م مؤؤؤ  قبؤؤؤل االمايؤؤة الفامؤؤؤة او االمؤؤؤي  الفؤؤؤام و الاوصؤؤؤية بمؤؤؤا يؤؤؤراه مياسؤؤؤبا الايسؤؤيب للمؤؤؤمامر الفؤؤؤام بؤؤؤاي مخالوؤؤؤة اؤؤؤا. 11
 .بخصوص المخالوة بما ييتا اقالاتم  ميفا او   ء ميتم

 .افيي  م قق مسابات قايويت للم ب وام ي  مى ار اافابه السيويه . 14

مؤه او المؤمامر الفؤام او يائؤب ىلتا او بفضتا م  اعضؤاء التيئؤه الفا م  ييوب عيه يت اولت وذه المتاميووال . 15
 .الرئيس بمو ب اوويال خ ت يص ر م  قبله وموقة باوقيفه

 واجبات و صالحيات نائب الرئيس : المادة الثالثة 

 .يىوم بأعمال الرئيس يت اثياء  يابه او عي  اىليوه •

 

 واجبات و صالحيات األمين العام : المادة الرابعة 

ويفؤ   ؤ ول ععمالتؤا وياؤرعس ا اماعااتؤا   ال وري  عو ىلما  عؤت الما ؤة  ي عو افماية الفامة إلى اال اماع .1
 . واص ر قرارااتا باوقيفه

 . ورئيس الم ب ويام اىليوه بتاييوذ  مية الىرارات والاوصيات الات اص روا افماية الفامة  .2

وال ارئؤؤؤة وييسؤؤؤق بؤؤؤي   علؤؤى ععضؤؤؤاء افمايؤؤؤة الفامؤؤؤة ويىلوتؤؤؤم بالمتؤؤام الفا يؤؤؤة الملىؤؤؤاهالمتؤؤؤام والوا بؤؤؤات  ياؤؤابة .1
  .و ياابة عمل ال تا  الم بت الماورع   وائروا ول ايتا المخالوة

والاوصيات الال مة لايويذ سياسة الم ب وماابفة ايويؤذ الخ ؤ  والبؤرامج والسياسؤات الفامؤة لؤه  يص ر الىرارات .4
 مسب ما اىرره افماية الفامة والممامر الفام ويو ه اليا ق الرسمت للم ب بذلا

يفؤؤؤالج الىضؤؤؤايا والمشؤؤؤاىل الايويميؤؤؤة ال ارئؤؤؤة ويبؤؤؤت ييتؤؤؤا ويىؤؤؤاا لليوؤؤؤام افساسؤؤؤت للمؤؤؤ ب وبريام ؤؤؤه السياسؤؤؤت  .5
 . وقرارات  وائره و ل ايه

يفمؤؤل افمؤؤي  الفؤؤام علؤؤى الموؤؤؤاو علؤؤى ومؤؤ   المؤؤ ب وا ؤؤويره ويسؤؤؤفى  ومؤؤاا بىؤؤل مؤؤرص وعمايؤؤة علؤؤؤى رصت  .6
 .  ام بىرارات التيئات الم بيةعلى وم اه الايويمية وضب  االلا صووئ الم ب والمواو

 .له ع  يخول بفال صالميااه لمساع يه ىل مسب اخاصاصه وبافميم موقة .7
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مراقبؤؤة ا اء المسؤؤاع ي  ومؤؤ يري الؤؤ وائر للاأىؤؤ  مؤؤ  قيؤؤامتم بالوا بؤؤات الموىلؤؤة لتؤؤم مؤؤ  االمايؤؤة وبمو ؤؤب وؤؤذا  .0
وريؤة اىريؤر اسؤبوعت الؤى رئؤيس  اليوام وي امة مفتم بشىل اسبوعت للوقوئ على اي ا ات  وائروم وما ااتؤا

 .الم ب ياضم  الاوصيات واالي ا ات

الايسؤؤيق مؤؤة رئؤؤيس المؤؤ ب لفمؤؤل ال ؤؤوالت المي اييؤؤة يؤؤت الممايوؤؤات وااللويؤؤة  اخؤؤل المملىؤؤة والوقؤؤوئ علؤؤى  .9
االمايا ات الشفبية وما لبات الموا ية لا سؤيروا مؤ  خؤالل ا ارات المؤ ب مؤة اعضؤاء المىومؤة او م لؤس 

 .بفة امىيق الممى  ايويذه م  وذه الم الباليواب وماا

االشؤؤرائ المباشؤؤر علؤؤى ا اء المشؤؤارية االقاصؤؤا ية الاؤؤت يؤؤراب  بتؤؤا المؤؤ ب بملىيؤؤة ىاملؤؤة او   ئيؤؤة واىؤؤ يم اىريؤؤر . 11
 .شتري ع  اي ا ات وذه المشارية واوضاعتا االقاصا ية الى رئيس الم ب

مياسؤؤبات واالماوؤؤاالت ال امفؤؤة للاؤؤرويج لمبؤؤا   المؤؤ ب وعيىؤؤاره المشؤؤارىة الشؤؤفبية مؤؤة ابيؤؤاء الؤؤو   يؤؤت ىايؤؤة ال. 11
والفمؤل علؤى  يؤؤا   اعضؤاء التيئؤؤة الفامؤة اييمؤؤا ىؤا  ذلؤؤا ممىيؤا ولؤه يؤؤت امىيؤق وؤؤذه الالايؤة اسؤؤاخ ام ىايؤة االمىاييؤؤات 

اليومؤؤة المؤؤ ب وبمؤا اليفؤؤارال مؤؤة الىؤؤواييي  وا الماامؤة ضؤؤم  الصؤؤالميات المميومؤؤة لؤؤه مؤ  االمايؤؤة الفامؤؤة او رئؤؤيس
 .الساريه 

الايسؤؤؤيق مؤؤؤة اال تؤؤؤ   المىوميؤؤؤة وم لؤؤؤس اليؤؤؤواب لا سؤؤؤير واوعمؤؤؤة الفالقؤؤؤة بؤؤؤي   وائؤؤؤر المؤؤؤ ب الايويذيؤؤؤة المخالوؤؤؤة . 12
وعليؤؤؤه مؤؤؤ  خؤؤؤالل وؤؤؤذا الاواصؤؤؤل الاأىؤؤؤ  مؤؤؤ  اسؤؤؤامرار المؤؤؤوار البيؤؤؤاء لايويؤؤؤذ     تؤؤؤ   الايويذيؤؤؤة يؤؤؤت مىومؤؤؤة المملىؤؤؤةواال

عو م لؤس اليؤواب / ب الاىليؤئ السؤامية للمىومؤات المافاقبؤة وابؤالع المىومؤة ومضامي  ال ساور وقوايي  المملىة وىا
 .ع  اية ا او ات او سوء اساخ ام للسل ة م  قبل الفاملي  يت اال ت   الايويذية للمملىة

الايسؤؤيق المسؤؤامر مؤؤؤة رئؤؤيس المؤؤؤ ب يؤؤت ايويؤؤؤذ اوصؤؤيات وقؤؤؤرارات المؤؤمامر الفؤؤؤام والىؤؤرارات الصؤؤؤا ر  عؤؤ  رئؤؤؤيس . 11
لما يخؤ م مصؤالة اعضؤاء التيئؤة الفامؤة ومؤوا يت المملىؤة وبمؤا يخؤ م مبؤا   الومؤ   الو ييؤة ومؤا ايبثؤق عيتؤا  الم ب

 .م  موا  ومبا   للم ب

الايسؤيب باوصؤؤيات الل ؤؤا  االقاصؤؤا ية واال اماعيؤؤة و راسؤؤات ال ؤ و  االقاصؤؤا ية الؤؤى رئؤؤيس المؤؤ ب واالشؤؤرائ . 14
 .والموايىات الال مة لذلا على ايويذوا يت مالة اساص ار الىرارات

او يؤؤ  اواصؤؤر الافؤؤاو  بؤؤي  المسؤؤاع ي  ومؤؤ يري الؤؤ وائر لايويؤؤذ الوا بؤؤات الموىلؤؤة الؤؤى ىؤؤل مؤؤيتم والايسؤؤيب الؤؤى . 15
 .االماية الفامة باساص ار الفىوبات والمىاي ت للفاملي  بدمراه
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 .رية اىرير شتري ع  قرارات االماية الفامة و عملتا الى رئيس الم ب. 16

 واجبات و صالحيات األمانة العامة : المادة الخامسة 

امليؤؤل الوضؤؤة السياسؤؤت ووضؤؤة البريؤؤامج المرملؤؤت الؤؤذي يخؤؤ م ايويؤؤذ الخ ؤؤة ا سؤؤارااي ية للمؤؤ ب الاؤؤت يىروؤؤا  .1
  .الممامر الفام

إصؤؤؤ ار قؤؤؤرارات واوصؤؤؤؤيات وبيايؤؤؤات المؤؤؤ ب سؤؤؤؤواء المرمليؤؤؤة ميتؤؤؤا عو ا سؤؤؤؤارااي ية ورسؤؤؤم السياسؤؤؤة ال اخليؤؤؤؤة  .2
 . ار ية للم ب الات يىروا الممامر الفاموالخ

 . اىليئ افمي  الفام بايويذ الاو يتات الات اص روا والمتام الات اوىلتا إليه .1

قالؤؤؤة (1%+51)الم لىؤؤؤه قبؤؤؤول اسؤؤؤاىالة عمؤؤؤ  ععضؤؤؤاء افمايؤؤؤة الفامؤؤؤة عو عمؤؤؤ  ععضؤؤؤاء المؤؤؤ ب باف لبيؤؤؤة  .4   وا 
ت مالؤة المخالوؤة الصؤريمة لىؤرارات افمايؤة الفامؤة عو افمي  الفؤام عو عمؤ  ععضؤائتا المياخبؤي  عو المفييؤي  يؤ

اىليؤؤؤؤئ عمؤؤؤؤ  ب والايسؤؤؤؤيب للمؤؤؤؤمامر الفؤؤؤؤام البريؤؤؤؤامج السياسؤؤؤؤت عو اليوؤؤؤؤام افساسؤؤؤؤت وبأ لبيؤؤؤؤة ثلثؤؤؤؤت افعضؤؤؤؤاء 
 . بمتام عضو افماية الفامة المىال  لمي  ايفىا  الممامر الفام  ععضاء

  ويئؤؤؤات امريؤؤؤر صؤؤؤماية المؤؤؤ ب ووسؤؤؤائلتا ا عالميؤؤؤة ام يؤؤؤ  السياسؤؤؤات البؤؤؤرامج  ا عالميؤؤؤة للمؤؤؤ ب  وافيؤؤؤي .5
 . افخر   واشرئ على يشا تا

. اليفىا  الممامر الفام للم ب يت  وراه الفا ية وام   مىايؤه وااريخؤه و ؤ ول ععمالؤه يسيب لرئيس الم بالا .6
 عو  ال ارئؤه لؤذلا علؤى ا  ابؤي  اسؤباب الؤ ولتؤا  عواؤه إلؤى  وره  ارئؤة بأ لبيؤة الثلثؤي  إذا اقاضؤت الضؤرور 

 .لاليفىا 

 . إع ا  الاىرير السياست ع  ععمال ويشا ات الم ب لفرضه على الممامر الفام .7

اع ا  قائمة المرشمي  الياخابات م لس اليؤواب عو  يروؤا مؤ  االياخابؤات االر ييؤة يؤت ضؤوء عؤ   افصؤوات  .0
                                                .              الاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت يمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل عليتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا المرشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمو  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت االياخابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات ال اخليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ب

وااؤؤابة عمؤؤل ععضؤؤاء المؤؤؤ ب المىلويؤؤي  للمياصؤؤب المىوميؤؤؤة المخالوؤؤة و لتؤؤا الاؤؤ خل يؤؤؤت المؤؤاالت الاؤؤت لتؤؤؤا 
 . عالقة بسالمة الم ب وسمفاه السياسية وااخاذ ا  راء المياسب مسب المالة

واراقؤؤب عملتؤؤم بالايسؤؤيق مؤؤة الؤؤ وائر والل ؤؤا  الم بيؤؤة  الووؤؤائئ الشؤؤا ر  يؤؤت المؤؤ بالايسؤؤيب لؤؤرئيس المؤؤ ب ب .9
 . ذات الفالقة  ولتا الصالميات بوصلتم م  ووائوتم

عا   ويىلة ال وائر والل ا  الرئيسة للم ب وبما يخ م امىيق عو ايه ومبا ئه  . اف يل وا 

وماابفؤة ع ائتؤم واسؤا عائتم ام ي  متام رمساء وععضاء ال وائر والل ؤا  و يؤروم مؤ  مسؤمولت المؤ ب واؤو يتتم . 11
 . ومساءلاتم ع  افمور المافلىة يت اخاصاصااتم ويىا لليوام افساست
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 . ال عو  إلى اال اماعات والي وات والممامرات ومسب ما اراه مياسبا. 12

 . اف يل اليوام افساست للم ب بأ لبية الثلثي  إذا اقاضت الضرور الايسيب للممامر الفام ل. 11

 . ت يت المسائل الخاليية الات لم ييص عليتا اليوام افساست باف لبية الم لىة لف   ععضائتاالب. 14

امارس افماية الفامة الصالميات المسا    عو الات لم ير  اليص عليتا يؤت اليوؤام افساسؤت ولتؤا اخويؤل بفؤال .15
 . صالميااتا لألمي  الفام

 العاميين المساعدين واجبات و صالحيات األمناء: المادة السادسة 

 .وت الوا بات و الصالميات الات ام  وا افماية الفامة ويىا للاخصص و بمصا قة افمي  الفام  •

 

 .واجبات وصالحيات المنسق العام : الماده السابعه

 للم بيخ   وييوم وييسق ويراقب ا  ار  ال اخلية  .1

 .ويشارا يت صيا ة سياساتا ا  ارية .2

 .السيوية واالسارااي يةالخ    ماابفه ايويذ .1

يوؤؤؤم إ ار  وموؤؤؤو   بمؤؤؤا يؤؤؤت ذلؤؤؤا يؤؤؤت المؤؤؤ بيؤؤ رس ويىؤؤؤيم وي ؤؤؤور افسؤؤؤاليب والؤؤؤيوم الماليؤؤؤة المابفؤؤؤة  .4
 .المفلومات

 .ا ار  الم بيضة الخ ة الشاملة لايويم الفمل يت  .5

  .إع ا  الاىارير ال ورية ماابفه .6

 .ئرعى  ا اماعات  ورية الساىبال الاالذية الرا فة م  م يري ال وا .7

 إع ا  مىارمات مشارية ا ريبت .0

 .ااخاذ الىرارات الال مة لايويذ البرامج الا ريبية .9



 

Page 21 of 11Page 21 of 11Join Us 

Head office: Amman – Um Othaina, E-mail: info@itehadwatani.com, P.O.Box: 922358 Amman 11192 Jordan     
 

 

21 

21 

ويؤؤ رس المشؤؤاىل الاؤؤت ابر وؤؤا   امليلتؤؤا وياؤؤابةيرا ؤؤة الاىؤؤارير ال وريؤؤة الاؤؤت اؤؤر  إلؤؤى ا  ار   .11
 .ويضة الملول لتا

 .اقب ا بيىتاوير  لاللا امات الىايويية ذات افثر عليتا الممسسة الم بيهياأى  م  مراعا   .11

 .ي ور ععمال السىراارية والمموووات وىل ما يافلق بموو .12

المفلومؤات الم لوبؤة يؤت  المراسالت وافوراق والس الت والاىارير مما يسؤتل المصؤول علؤى .11
 عقصر وقت ممى  

ىوايؤؤؤة وؤؤؤذه   يضؤؤؤة يمؤؤؤاذ  الم بوعؤؤؤات المىابيؤؤؤة ويمؤؤؤ   الالؤؤؤرال مؤؤؤ  ىؤؤؤل يمؤؤؤوذ  وياأىؤؤؤ  مؤؤؤ .14
 .االعمال ت الم لوبة م  ميث ابسي  وايويماليماذ  لامىيق المساويا

 

 الشؤون المالية للحزب : الخامسالفصل 

 موارد الحزب : المادة األولى 

 : و بما ال يخالئ الىوايي  المرعية  ميفتا مشروعهاىو  موار  الم ب المالية م  المصا ر ا اية على ع  اىو  ا

  .عص قائه  ضم  م و  الىايو اشاراىات وابرعات ععضاء الم ب وعيصاره وممي يه و  .1

وعوائؤؤ  صؤؤماياه وم بوعااؤؤه  ريؤؤة المشؤؤروعات االسؤؤاثمارية واليشؤؤا ات الاؤؤت يىؤؤوم بتؤؤا المؤؤ ب لامويؤؤل مي ايياؤؤه  .2
 .. وا عاليات يت وسائل إعالم الم ب

 . المساع ات المىومية بمو ب الىوايي  والىرارات وافيومة االر يية  المفمول بتا .1

 . اىروا افماية الفامة والات ال اافارال مة الىوايي  االر يية المصا ر افخر  الات .4
 

 موازنة الحزب : المادة الثانية 

 :اب ع موا ية الم ب المالية السيوية يت افول م  ىايو  الثايت و مسب افمىام الاالية 

  .التيئه الفامها على لفرضتبف  اساالمتا م  م قق المسابات الىايويت اىوم افماية الفامة بدع ا  الموا ية  .1
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بال تؤؤا  بمو ؤب ا امؤؤاع التئيؤه الفامؤؤه الفؤا ي للمؤؤ ب التيئؤؤه الفامؤةاىؤر الموا يؤة و يصؤؤا ق عليتؤا مؤؤ  قبؤل  .2 وا 
 .اليايذ إلى السل ات المخاصة ويق قايو  افم اب

 تنظيم الشؤون المالية : المادة الثالثة 

سياسؤؤؤات المؤؤؤ ب الماليؤؤؤة واىيؤؤؤ وا بافصؤؤؤول الماليؤؤؤة ااؤؤؤولى افمايؤؤؤة الماليؤؤؤة و ا  اريؤؤؤة  ا شؤؤؤرائ علؤؤؤى ايويؤؤؤذ  .1
 .والىايويية بمصا قة رئيس الم ب

اىؤؤوم ا مايؤؤة الفامؤؤة بمياقشؤؤة الوضؤؤة المؤؤالت للمؤؤ ب و اصؤؤ ار افليمؤؤات بشؤؤأ  السياسؤؤة الماليؤؤة والفمؤؤل علؤؤى  .2
 . يا   و ا وير المصا ر المالية

مايؤه الفامؤه ويىويؤو  مووضؤي  بؤالاوقية باالضؤايه الؤى شخصؤي  مؤ  االا  ا مر بالصرئ وو رئيس الم ب  .1
بىايؤؤه االمؤؤور الماليؤؤه لؤؤ   البيؤؤوا وميتؤؤا الاوقيؤؤة علؤؤى اوامؤؤر الصؤؤرئ وعلؤؤى الشؤؤيىات ويؤؤاة المسؤؤابات باسؤؤم 

 .الم ب بصور  م امفه

يمسا افمي  الفام للم ب عو م  ييا به لتذه المتمة س الت المسؤابات وافصؤول الثاباؤة والما اولؤة افخؤر   .4
 .والما ية الات ييص عليتا قايو  افم اب اليايذ  بما يوير مب ع الشوايية الاامة لمسابات الم ب الفييية

اخضؤؤؤة مسؤؤؤابات المؤؤؤ ب ومؤؤؤوار ه الماليؤؤؤة للاؤؤؤ قيق المؤؤؤالت والمماسؤؤؤبت ويؤؤؤق عمىؤؤؤام اليوؤؤؤام المؤؤؤالت والىؤؤؤوايي   .5
 .المرعية

 

 رسم االشتراك السنوي: المادة الرابعة 

 .افشاراا السيوي لألعضاء بمو ب قرار صا ر عيتا يت ا اماعتا افولام   افماية الفامة رسم  •

 
 .طريقه استثمار اموال الحزب : المادة الخامسة 

 :للم ب يت سبيل ايويذ  ايااه الىيام بما يلت

بمؤؤؤا ييتؤؤؤا  اأسؤؤؤيس الشؤؤؤرىات و المشؤؤؤارىة ييتؤؤؤا لالايؤؤؤات اسؤؤؤاثمار وايميؤؤؤة اموالؤؤؤه لايويؤؤؤذ  ايؤؤؤات واوؤؤؤ ائ المؤؤؤ ب .1
 .امفات والمفاو  والم ارس الافليميةاأسيس ال 

 .يام ام ي   ايااه بمو ب يوام صا ر ع  االمايه الفامه ايشاء صي وق اساثماري  .2
 .اماالا االموال الميىولة و ير الميىولة .1
 .االسائ ار والاأ ير .4
 .اقاراال االموال لالايات ايويذ او ائ الم ب .5
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 .لالير رسميه مة ىايه ال تات الرسمية وا االساثمارات المخالوة  .6
 .ا ار  واشاليل المشارية الايموية واالساثمارية المخالوة  .7
 .ا ار  واشاليل المشارية الصياعية واالياا ية والامويلية  .0
 .ممارسة ىاية ايواع اليشا  االياا ت والصياعت  .9

 .الىيام باليشا  االساثماري يت مخالئ الم االت االساثمارية. 11

 .ية واماالا المصص واالستم ييتااأسيس الشرىات االساثمار . 11

شراء وبية الفىارات السىيية والا ارية لمساب الم ب وىؤذلا ىايؤة ايؤواع االراضؤت بالؤرال اقامؤة المؤ   والمبؤايت . 12
السؤؤؤىيية عليتؤؤؤا وبيفتؤؤؤا واأ يروؤؤؤا وممارسؤؤؤة ىايؤؤؤة االعمؤؤؤال االسؤؤؤاثمارية الفىاريؤؤؤة لالايؤؤؤات امىيؤؤؤق وايميؤؤؤة عوائؤؤؤ  ماليؤؤؤة 

 .للم ب

 . الم بعو الممسسات االخر  بما يمىق  ايات /عو الافاو  مة الشرىات و/او المساومة و/اا واالشار . 11

 . بما ال يخالئ الىواييي  المرعية اى يم الىروال الماليه لمياسبي  الم ب. 14

ة ابؤؤرام عىؤؤو  وااواقيؤؤات شؤؤراىه مؤؤة الى اعؤؤات المخالوؤؤه سؤؤواء اىايؤؤت اشخاصؤؤا مفيويؤؤه ام اشخاصؤؤا  بيفيؤؤي  لوؤؤا. 15
 .ويىاا للاشريفات المفمول بتا يت المملىهمشارية اساثماريه مشارىه ييما بييتم وبي  الم ب 

ابرام عىو  شؤراىة ييمؤا بؤي  المؤ ب واي مؤ  اعضؤاء التيئؤة الفامؤه او اعضؤاء المؤمامر الفؤام او اعضؤاء االمايؤه . 16
او ااسؤيس شؤرىات /شؤارية المشؤارىة    واو الؤ خول مفتؤم يؤت الم/الفامة او رئيس الم ب او يائب رئؤيس المؤ ب   و

بالشراىه ييما بي  الم ب وبي  اعضاء الم ب م  التيئه الفامؤه او المؤمامر الفؤام او االمايؤه الفامؤه او رئؤيس المؤ ب 
 .او يائب رئيس الم ب

 األحكام العامة :  السادسالفصل 

 شروط العضوية : المادة األولى 

 :  االية ع  يىو  عضواا يت الم بيمق لىل عر يت ااوير ييه الشرو  ال

 .ع  يىو  ق  عىمل الثامية عشر  م  عمره  .1

 . ع   يمم  بأو ائ الم ب ومبا ئه وبرام ه ويلا م بيوامه افساست .2
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ع  ياماة بسمفة  يبؤة وسؤير  مسؤية وا  ال يىؤو  ممىومؤاا ب يايؤة او  يمؤة مخلؤة بالشؤرئ واالخؤالق  .1
 .الفامة

 .او ايويم سياست اخر ار يت او  ير ار يتب سياست اخر ع  ال يىو  مياسباا إلى اي م   .4

 .ع  يىو  مامافاا بافولية الم يية والىايويية الىاملة .5

 . ع  يمأل اسامار  الفضوية ويوقة عليتا .6

 .ا  اليىو  قاضياا او مياسباا لال ت   االمييه او الفسىريه .7

 .و بموايىة رئيس الم با  يمصل على ا ىية م  قبل اثيي  م  اعضاء التيئة الفامة   ع .0

 حقوق العضوية : المادة الثانية 

  :ا اية المىوق م ب االاما  الو يت لفضو يىو 

المساومة الوفالة يؤت رسؤم سياسؤة المؤ ب  ومراقبؤة ايويؤذوا  ويؤق اليوؤام افساسؤت للمؤ ب  واالشؤاراا  .1
قارامؤؤات لا ؤؤوير عمؤؤل يؤؤت مياقشؤؤة قؤؤرارات المؤؤ ب  اخؤؤل اال اماعؤؤات واللىؤؤاءات الم بيؤؤة  واىؤؤ يم اال

  .الم ب

قبؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  عيتؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ا خ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤار يصؤؤؤؤؤؤؤؤؤله وع  بتؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يفمؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الاؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الم بيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التيئؤؤؤؤؤؤؤؤؤات ا اماعؤؤؤؤؤؤؤؤؤات مضؤؤؤؤؤؤؤؤؤور .2
 .ايفىا وا م  ىائ   وقت

  .الم ب ويشا ات وممامرات وا اماعات م اوالت يت المشارىة .1

 . بومياصبه  عو في م  المواقة المىومية ع   ريق الم الم ب لممسسات  يره عو يوسه ارشية .4

ويؤؤؤؤؤات  مؤؤؤؤؤ  وسياسؤؤؤؤؤااه المؤؤؤؤؤ ب بيشؤؤؤؤؤا ات اافلؤؤؤؤؤق مسؤؤؤؤؤألة عي عو مفلومؤؤؤؤؤات عي يمؤؤؤؤؤق لؤؤؤؤؤه افساوسؤؤؤؤؤارع  .5
 .بتا يفمل الات الم ب

  .ا  يياقش ويصوت ليوسه او لاليره او يماية ع  الاصويت يت اي مسالة .6

واسؤر    ىاابؤةإلؤى افمايؤة الفامؤة االسؤاىالة  اىؤ م ع  علؤى عرا   إذا المؤ ب  مؤ  عو ميصبه م  االساىاله .7
 .قبولتا يور االساىالة

 .مسب الما   السابفة م  وذا الوصل م موا ويراه بمىه يص ر قرار عي اسايئائ .0

 .عليه عىوبة إيىاع عي مالة يت عو الم ب عضوية م  يصله مالة يت يوسه ع  بال ياع له السماح .9

 

مؤة ولؤه المؤق االيضؤلية يؤت الافيؤي  والارشؤة الاماة بىايؤة الميؤ ات الاؤت يىروؤا المؤمامر الفؤام العضؤاء التئيؤة الفا. 11
للافيي  يت اي م   وائر وممسسات الم ب اال ارية واالقاصؤا ية واال اماعيؤة وىؤذلا يؤت مواقؤة ال تؤات الايويذيؤة او 

 .الاشريفية او الىضائية او االعالمية يت المملىة
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مسؤؤؤب االيومؤؤؤة المفؤؤؤ   لؤؤؤذلا مؤؤؤ  قبؤؤؤل االمايؤؤؤة االياوؤؤاع بامىاييؤؤؤات المؤؤؤ ب االقاصؤؤؤا ية واال اماعيؤؤؤة والىايوييؤؤؤة .  11
 .الفامة والممامر الفام

 واجبات العضوية: المادة الثالثة 

االلاؤؤ ام الىامؤؤل ب سؤؤاور المملىؤؤة ومؤؤا ايبثؤؤق عيؤؤه مؤؤ  قؤؤوايي  ياومؤؤة لشؤؤمو  الميؤؤا  الفامؤؤة والموا يؤؤة الصؤؤالمة وا  .1
التاشؤؤؤمية للمملىؤؤؤة وا  يسؤؤؤاخ م ىايؤؤؤة االمىاييؤؤؤات يفمؤؤؤل علؤؤؤى الممايوؤؤؤة علؤؤؤى المؤؤؤ خرات الو ييؤؤؤة وااليمؤؤؤا  بالىيؤؤؤا   

 .الماامة له للمواو على ام  واما  ويوام المملىة سياسيا واقاصا يا وا اماعيا واعالميا

 . الفمل بدخالص على امىيق عو ائ الم ب ومبا ئه ويشروا وابيت برام ه السياسية واال اماعية واالقاصا ية.2

 . ساست للم ب وقرارااه والسلوىيات الفامة واليتج ال يمىرا تااللا ام الىامل باليوام اف.3

ع  يىؤؤو  مريصؤؤا علؤؤى ا ؤؤوير مسؤؤاواه الوىؤؤري والثىؤؤايت  وع  ياليؤؤت يوسؤؤه وعىلؤؤه بثمؤؤار الثىايؤؤة الو ييؤؤة وا يسؤؤايية  .4
 . بميث يمىيه ال ياع ع  مبا   الم ب الو يية ا يسايية

 . الشخصية واال اماعية والسياسية ع  يىو  صا قا وي يتا يت خلىه  ويت ميااه.5

وع  يمؤؤؤؤايو علؤؤؤؤى سؤؤؤؤمفة المؤؤؤؤ ب وسؤؤؤؤمفة . الممايوؤؤؤة علؤؤؤؤى عسؤؤؤؤرار المؤؤؤؤ ب وعؤؤؤؤ م إيشؤؤؤؤاموا يؤؤؤؤت مخالؤؤؤؤئ الوؤؤؤؤروئ.6
 . ععضائه

ع  يفمؤؤل علؤؤى ىسؤؤب ععضؤؤاء  ؤؤ   للمؤؤ ب ممؤؤ  ياوسؤؤم يؤؤيتم الاو ؤؤه السياسؤؤت واالقاصؤؤا ي واال امؤؤاعت والوىؤؤري .7
 .المسمولية لى ر  على امملالىريب م  عو ائ الم ب ومبا ئه وا

المىؤؤرر    يؤؤت مواعيؤؤ  اسؤؤامىاوا ويؤؤت مؤؤال عؤؤ م قيامؤؤه با سؤؤ وا ييؤؤام ريؤؤة اسؤؤمه مؤؤ  سؤؤ ل  الماليؤؤة الا امااؤؤه يؤؤ ية ع .0
اعضاء الم ب واليمية المىوق الميصؤوص عليتؤا ضؤم  وؤذا اليوؤام ويريؤة امؤره الؤى ل يؤه االيوبؤا  والسؤلوا الاخؤاذ 

  .الىرار الال م بمىه

ووؤو  مخؤالئ مبؤا ئتاعو المؤ ب و / ال يىوم باال الء باي اصؤريمات او اصؤريات اضؤر وامؤس بسؤمفة المملىؤة وا  .9
 . ير مووال بذلا 



 

Page 26 of 11Page 26 of 11Join Us 

Head office: Amman – Um Othaina, E-mail: info@itehadwatani.com, P.O.Box: 922358 Amman 11192 Jordan     
 

 

26 

26 

ا  يفمؤؤل علؤؤى اف يؤؤ  الومؤؤ   الو ييؤؤة والافامؤؤل مؤؤة ىايؤؤة شؤؤرائة م امؤؤة المملىؤؤة مؤؤ  خؤؤالل وؤؤذا المبؤؤ ع وعلؤؤى ا  .11
 .موا يامافو  بال يسية والموا ية االر ييةاالر ييي  سواسية م  مخالئ الميابت واالصول ما  ا

ا  يشارا اقاصا يا يت ىاية المشارية االقاصا ية للم ب اييما ىايؤت امىاييااؤه الماليؤة والما يؤة الاؤت اسؤمة بؤذلا .11
 .وله ا  اىو  مساومااه ما ية او عييية مسب  بيفة المشروع االقاصا ي

لصؤؤالمة والفمؤؤل علؤؤى امىيؤؤق مبؤؤ ع الاىايؤؤل والاضؤؤام  بؤؤي  اعضؤؤاء يشؤؤارا ا اماعيؤؤا يؤؤت بؤؤث روح الموا يؤؤة ا ا . 12
 .التيئة الفامة اوال وم  ثم موا يت المملىة م  شاى الميابت واالصول

وال اعية الى امارام مىوق االيسا  وا بيق مب ع الف الؤة اال اماعيؤة وااللاؤ ام بالشؤوايية االساسية االلا ام بالمبا   .11
ا يؤؤؤة المياايؤؤؤة يؤؤؤت مىايمؤؤؤة الوسؤؤؤا  والموؤؤؤاو علؤؤؤى البيئؤؤؤة ويبؤؤؤذ ىايؤؤؤة اشؤؤؤىال سؤؤؤوء االسؤؤؤاخ ام الم لىؤؤؤة يؤؤؤت  وايؤؤؤب المو 

ومفاملة الفمالة بما يت ذلؤا ميؤة عمالؤة اال وؤال  و  السؤ  الىايوييؤة الاؤت اسؤمة بؤذلا ومماربؤة ىايؤة اشؤىال الامييؤ  
 .يت مق الاوويئ والفمل والا ييسالفرقت وال ييت وال الرايت يت ميامت الميا  المخالوة بما يت ذلا م  اميي  

 االجتماعات : المادة الرابعة 

 لالايؤؤات وذلؤا للمؤ ب الفامؤه التيئؤه اعضؤاء ىايؤه اليؤه يؤ عى عؤا ي ا امؤاع الؤى الفامؤه التيئؤه اؤ عى .1
 واالمايؤؤه الفؤؤام المؤؤمامر عمؤل واىؤؤارير واال اري المؤؤالت الاىريؤؤر ومياقشؤه للمؤؤ ب الفامؤؤه المي اييؤؤه اقؤرار
 و ؤؤ ول الؤؤ عو  يمؤؤوذ  ارسؤؤال خؤؤالل مؤؤ  اليؤؤه الؤؤ عو  يؤؤام سؤؤيه ىؤؤل وامؤؤ  مؤؤره وذلؤؤا روؤؤاواقرا الفامؤؤه

 ومؤ  المسؤ ل البريؤ بواسؤ ة  وذلؤا المؤ ب سؤ الت ضؤم  المثبؤت عيوايؤه علؤى عضو لىل االعمال
 وؤذه واىؤو  وال مؤا  المىا  به يم   مااالية  ايام ثالثه م ار على مملياي  يومياي  صميواي  خالل
 عضؤو خمسؤمائه مضؤر اذا قايوييؤاا  اليصؤاب ويفابؤر المىرر ا  اماع موع  م  اسبوعي  قبل ال عو 
 . االقل على

 

يؤت مؤؤال عؤ م اىامؤؤال اليصؤؤاب الىؤايويت لتؤؤذه ال لسؤة للتيئؤؤة الفامؤؤة ام ؤل الؤؤى موعؤ  اخؤؤر ال يا ؤؤاو   .2
 .خمسة عشر يوماا م  ااريخه و يفابر ا  اماع الثايت قايويياا بم  مضر 

 

لتيئؤؤؤه الفامؤؤؤه ويىؤؤؤا لؤؤؤذات ال ريىؤؤؤه المشؤؤؤار اليتؤؤؤا اعؤؤؤاله وذلؤؤؤا ال اماعؤؤؤات  يؤؤؤر عا يؤؤؤه ىمؤؤؤا واؤؤؤ عى ا .1
و ارئه لمياقشؤه االمؤور وااخؤاذ الىؤرار بالمواضؤية الاؤت ور  عليتؤا الؤيص مؤ  ضؤم  اخاصاصؤتا يؤت 
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وذا اليوام وم  ضميتا مل المؤ ب واي ما ؤه وافؤ يل اليوؤام االساسؤت واياخؤاب رئؤيس المؤ ب وفيؤه 
 .اليتا ام ي وا بمو ب ال عو  الات او ه   ياممواضية اخر 

 

يؤؤ عو رئؤؤيس المؤؤ ب الؤؤى ا امؤؤاع المؤؤمامر الفؤؤام مؤؤ  خؤؤالل صؤؤميواي  يؤؤومياي  او الوسؤؤائل الماامؤؤة   .4
% 51مؤ  اؤاريا اال امؤاع و يىؤو  اليصؤاب قايوييؤاا بمضؤور  ي بميث اىو  وذه ال عو  قبؤل اسؤبوع

 .م  ع   اعضاء الممامر الفام  1+ 

 

خمسؤؤة  15 م اىامؤؤال اليصؤؤاب الىؤؤايويت للمؤؤمامر الفؤؤام ام ؤؤل الؤؤى موعؤؤ  اخؤؤر ال يا ؤؤاو  يؤؤت مؤؤال عؤؤ .5
 .عشر يوماا م  ااريخه و يفابر ايفىا  الممامر قايويياا بم  مضر 

ي امة المؤمامر الفؤام ا اماعؤا  وريؤاا  ىؤل ثالثؤة اشؤتر علؤى افقؤل لمياقشؤة و ماابفؤة قضؤايا و شؤمو   .6
 .الم ب 

 

اذ  مسؤبق مؤ  افمؤي  الفؤام  عو/ ضور ا اماعات االمايؤة الفامؤة اال بفؤذر وال ي و  الاخلئ ع  م .7
وىؤؤل عضؤؤو مؤؤ  اعضؤؤاء االمايؤؤه الفامؤؤه يااليؤؤب عؤؤ  اال اماعؤؤات الخاصؤؤه باالمايؤؤه يافؤؤرال للفىوبؤؤه 

 .الميصوص عليتا ضم  امىام وذا اليوام

 

 .الم ب م  رئيس الايسيقا عو افماية الفامة الى ا  اماعات الات اراوا مياسبة ب .0

 

يمؤؤق الي عضؤؤو مؤؤ  ععضؤؤاء التيئؤؤه الفامؤؤه اوؤؤويال شؤؤخص اخؤؤر مىايؤؤه مؤؤ  اعضؤؤاء التيئؤؤه الفامؤؤه . 9           
ليىؤؤؤوم مىامؤؤؤه بمضؤؤؤور ا اماعؤؤؤات التيئؤؤؤه الفامؤؤؤه والاصؤؤؤويت بالييابؤؤؤه عيؤؤؤه ويىؤؤؤو  وؤؤؤذا الاوؤؤؤويال خ يؤؤؤا علؤؤؤى اليمؤؤؤاذ  

 .م  قبل االمايه الفامه للم ب المفام ه

 نتخابات اال : المادة الخامسة 

لالايؤات اياخؤاب اعضؤؤاء المؤمامر الفؤام االول للمؤؤ ب وبفؤ  صؤ ور قؤؤرار و يؤر ال خليؤة بالموايىؤؤه اليتائيؤه علؤؤى  .1
ااسؤيس واسؤؤ يل المؤ ب رسؤؤمياا يباشؤر االعضؤؤاء الممسسؤؤي  الفشؤره الؤؤذي  قؤاموا باىؤؤ يم  لؤب الااسؤؤيس باؤؤاريا 

ىاملؤي  باؤاريا اىؤ يم ال لؤب وذلؤا الياخؤاب باولت متمة  عؤوه التيئؤة الفامؤه مؤ  الممسسؤي  الم 22/0/2111
اعضؤاء المؤؤمامر الفؤام واياخؤؤاب رئؤؤيس المؤ ب  وياولؤؤو  ايضؤؤاا متمؤه االشؤؤرائ الىامؤؤل علؤى عمليؤؤه االياخؤؤاب 
وام يؤؤؤ  موعؤؤؤ  االياخؤؤؤاب ومىايؤؤؤه وعمليؤؤؤه يؤؤؤر  االصؤؤؤوات   ويمؤؤؤق لتؤؤؤم افيؤؤؤي  ل ؤؤؤا  يرعيؤؤؤه لمسؤؤؤاع اتم يؤؤؤت 

اعؤاله   اال ايؤه ء الفشره وت لمره وام   يىؤ  وللالايؤه المشؤار اليتؤا االشرائ على االياخاب واىو  متمه ومال
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ويت مال ر ب ام  االعضاء الفشره المشار اليتم اعاله الارشة الم  مياصب المؤ ب يؤال يمؤق لؤه ممارسؤه 
 .االيش ة المشار اليتا ويت وذه الماله يام اخايار شخص مىايه م  قبل باقت االعضاء 

 . ب الم ب با قاراع السري المباشراىو  االياخابات لمياص .2

 . واف  مماضر خاصه بذلا اشرئ  ائر  شمو  االياخابات على االياخابات الم بية  .1

اصؤ ر قؤرارات ا اماعؤؤات ويئؤات المؤ ب و  وائؤؤره باف لبيؤة واذا اسؤؤاوت افصؤوات يؤر ة ال ايؤؤب الؤذي ميؤؤه   .4
 .رئيس ا  اماع 

 .يوامالوذا ويىاا المىام ة الفامة ويمارسو  متامتم لم   سياي  يياخب اعضاء الممامر الفام م  قبل التيئ  .5

يياخب اعضاء االماية الفامة مؤ  قبؤل المؤمامر الفؤام ويمارسؤو  صؤالميااتم لمؤ   سؤياي  وال ي ؤو  ا  يبىؤوا   .6
 .يوامالوذا ويىاا المىام يت مواقفتم اىثر م   وراي  ماااليااي  

ىؤو  مؤؤ   رئاسؤاه لمؤ   اربؤة سؤؤيوات وال ي ؤو  ا  يبىؤى يؤت ميصؤؤبه وا التيئؤه الفامؤهيياخؤب رئؤيس المؤ ب مؤؤ   .7
 .اليواموذا ويىاا المىام اىثر م   وراي  ماااليااي  

وال ي ؤو  ا  يبىؤى يؤت ميصؤبه اىثؤر  سؤياي ويمؤارس صؤالميااه لمؤ    الممامر الفؤاميياخب االمي  الفام م    .0
 .ويىاا المىام وذا اليوام م   وراي  مااالياي 

 

 الدوائر: السادسة المادة 

امؤؤؤارس الؤؤؤ وائر اعمالتؤؤؤا وصؤؤؤالمياتا ضؤؤؤم  اخاصاصؤؤؤتا ومسؤؤؤب الوا بؤؤؤات الموىلؤؤؤة اليتؤؤؤا مؤؤؤ  قبؤؤؤل  افمايؤؤؤة  •
 الفامة 

 االجراءات القانونية و الجزاءات : المادة السابعة 

  متمؤؤا ىؤؤا  موقفؤؤه الم بؤؤت عو الىيؤؤا ي  للمسؤؤاءلة االيضؤؤبا ية الم بيؤؤة  يؤؤت يؤؤت المؤؤ بيخضؤؤة ىؤؤل عضؤؤو  .1
خرقؤؤه لليوؤؤام الؤؤ اخلت للمؤؤ ب  عو قيامؤؤه باصؤؤريات وعيفؤؤال اخؤؤالئ عوؤؤ ائ المؤؤ ب و مبا ئؤؤه وبريام ؤؤه  مالؤؤة

السياسؤؤت واالقاصؤؤا ي واال امؤؤاعت عو اسؤؤتء إلؤؤى سؤؤمفة المؤؤ ب ومسؤؤاىبله السياسؤؤت عو اضؤؤر بمصؤؤلماه يؤؤت 
و ؤه الؤ يمىرا ت يؤت الم امة  عو اافارال مؤة المبؤا   ال يمىرا يؤة يؤت الافامؤل  عو اسؤتء للىؤيم الو ييؤة وللا

 .المملىة او قيامه باصريات وايفال مسيئة للمملىة و ساوروا او خرق لىوايييتا

 

باف لبيؤؤة ل يؤؤة االيوبؤؤا  والسؤؤلوا با يؤؤة مؤؤ  الايبيؤؤه  ثؤؤم ا يؤؤذار  ثؤؤم الوصؤؤل  وامؤؤ   وااؤؤ ر  ا  ؤؤراءات االي .2
قراروؤؤا لؤؤ   االمايؤؤة الفامؤؤة خؤؤؤالل ويسؤؤاايئ  الم لىؤؤة لفؤؤ   ععضؤؤائتا ا  ؤؤراء المياسؤؤب ابفؤؤا ل ر ؤؤة المخالوؤؤة
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ثالثؤؤي  يومؤؤاا مؤؤ  اليؤؤوم الاؤؤالت لصؤؤ ور الىؤؤرار ا  ىؤؤا  و اويؤؤاا او خؤؤالل ثالثؤؤي  يومؤؤا مؤؤ  اليؤؤوم الاؤؤالت لاؤؤاريا 
 . ا  ىا   يابياا  ابلياله

 

عؤؤ  ل يؤؤه االيوبؤؤا  والسؤؤلوا يأيؤؤه يمؤؤق للماضؤؤرر ال فؤؤ  لىؤؤرار الصؤؤا ر لاالمايؤؤة الفامؤؤة  اصؤؤ يقيؤؤت مؤؤال  .1
خؤؤالل خمسؤؤه عشؤؤر يومؤؤاا مؤؤ  اليؤؤوم الاؤؤالت لاوتيمؤؤه الىؤؤرار ا  ىؤؤا  و اويؤؤا او مؤؤ     المؤؤمامر الفؤؤامىراروؤؤا لؤؤ ب

 .  اليوم الاالت لابيلاله الىرار ا  ىا   يابياا 

 

ععضؤاء افمايؤة الفامؤة للمؤ ب  يصؤئ با ت  لذا يشؤار  لوصؤل الفضؤو موايىؤة وُيف  الوصل عقصى إ راء اي .4
 . الممامر الفام الذي يى مه إلى  ال ف  البت يت  لب وا م  عضوية الفضو الموصول لمي  

 
 

يوصل عضو افماية الفامة م  ميصبه اذا اخلئ ع  مضؤور ثؤالث ا اماعؤات ماااليؤة  و  عؤذر مسؤبق و  .5
 .وياخذ الىرار ويىا لالصول المشار اليتا اعالهمشروع 

 انتهاء العضوية: المادة الثامنة 

 :وياا لألسباب ا ايةالفضوية م  الم ب مىماا وقاي اياتت .1

 الويا   –

 االساىالة  –

 .الوصل م  الم ب –

اياتاء الفضوية قايويا مسب قايو  االم ب االر يؤت و الىؤوايي  المرعيؤة و علؤى سؤبيل المثؤال و لؤيس  –
 . المصر يى ا  ال يسية االر يية او اىل  المياصب الفسىرية او االميية او الىضائية

 

إعا اؤؤه للمؤؤ ب مبييؤؤاا عسؤؤباب اياتؤؤاء  مىاؤؤوب ي لؤؤب ييؤؤه اسؤؤا عاء  اىؤؤ يم ال يفؤؤو  مؤؤ  اياتؤؤت عضؤؤوياه إال بفؤؤ .2
وال ي ؤؤؤو  إعؤؤؤا   مؤؤؤ  اياتؤؤؤت  ثلثؤؤؤت افمايؤؤؤة الفامؤؤؤة للمؤؤؤ ب  الفضؤؤؤوية وامؤؤؤية الموايىؤؤؤة علؤؤؤى الفؤؤؤو   بىؤؤؤرار مؤؤؤ 

 . عضوياه م  الم ب عىثر م  مراي 

 ائتالف الحزب : المادة التاسعة 

ئ مؤؤؤة عمؤؤؤ اب عو مرىؤؤؤات سياسؤؤؤية عخؤؤؤر  عو االيوصؤؤؤال عيتؤؤؤا شؤؤؤري ة يؤؤؤام ااخؤؤؤاذ قؤؤؤرارات الامؤؤؤالئ عو االئؤؤؤاال •
 .افماية الفامةموايىة اليصئ  ائ  وام  م  اعضاء 
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 حل الحزب و اندماجه : شرة االمادة الع

عمؤ اب  عؤ   اوصت افماية الفامؤة  إلؤى المؤمامر الفؤام بمؤل المؤ ب عو ا ميؤ  يشؤا ه عو  م ؤه مؤة مؤ ب عو •
مؤؤ  اعضؤؤائه %( 75)با لبيؤؤة  المؤؤمامر الفؤؤامفؤؤ   ععضؤؤائتا وياخؤؤذ الىؤؤرار مؤؤ  قبؤؤل عخؤؤر  باف لبيؤؤة الم لىؤؤة ل

 .الفامة م  اعضاء التيئةاليصئ  ائ  وام  على ا  يام المصا قة على الىرار م  قبل التيئة الفامة بواقة 

 

اليؤؤر يؤؤت مؤؤال اؤؤم مؤؤل المؤؤ ب يتائيؤؤاا يااؤؤولى عمليؤؤه  ؤؤر  ومصؤؤر  ميؤؤة مماويؤؤات وامؤؤوال المؤؤ ب الميىولؤؤه وال •
ميىولؤؤه ل يؤؤه ماخصصؤؤه اليىؤؤل عؤؤ   اعضؤؤاءوا عؤؤ  خمسؤؤه اعضؤؤاء مؤؤ  التيئؤؤه الفامؤؤه وبفؤؤ  قيامتؤؤا بمصؤؤر 
و ر   مية اموال الم ب وما له م  مىوق ومؤا عليؤه مؤ  الا امؤات وبفؤ  ا  اىؤو  قؤ  قامؤت باسؤ ي  مؤا علؤى 

 ..:.الم ب م  الا امات ماليه ا اه الالير   يا  لتا ااخاذ ام  الىرارات الااليه 

 
 .الابرع ب مية االموال الميىوله والالير ميىوله ا  و  ت لصالة اموال الوقئ االسالمت -1

او او يؤؤة االمؤؤوال علؤؤى اعضؤؤاء التيئؤؤه الفامؤؤه بشؤؤىل عؤؤا ل مسؤؤب يسؤؤبه  عؤؤم ومسؤؤاع ه و  ور ىؤؤل  -2
 .عضو يت الم ب 

ي وق او وضؤؤفتا يؤؤت صؤؤي وق  ىؤؤاه ييشؤؤأ خصيصؤؤاا لتؤؤذه الالايؤؤه وعلؤؤى ا  يؤؤام صؤؤرئ امؤؤوال وؤؤذا الصؤؤ -1
 .واو يفتا على االعضاء م  التيئه الفامه الذي  يسامىو  ال ىا 

 

لموؤو خصوصؤية المؤ ب الماليؤه اليؤه خاصؤه يت مال اي ما  الم ب مة ام اب اخؤر  يضؤة المؤ ب   -
 .ه مة االم اب االخر ي ما بة قبل االخاصه او ية االموال ليه ا  واقبل االي م

 
 ام األساسي تعديل النظ: المادة الحادية عشرة 

التيئؤؤه الفامؤؤة وبيؤؤاءاا علؤؤى اوصؤؤيه مؤؤ  يفؤؤ ل اليوؤؤام افساسؤؤت للمؤؤ ب باف لبيؤؤة الم لىؤؤة مؤؤ  ثلثؤؤت اعضؤؤاء  •
المؤؤمامر الفؤؤام   او باوصؤؤيه مؤؤ  رئؤؤيس المؤؤ ب   او مؤؤ  عشؤؤره اعضؤؤاء مؤؤ  اعضؤؤاء التيئؤؤه الفامؤؤه وبموايىؤؤه 

 . الموامر الفام على  لبتم

 

 يمية األطر التنظ: المادة الثانية عشرة 

وضؤؤة اال ؤؤر و الىواعؤؤ  و ا  اىؤؤوم بوؤؤذا اليوؤؤام  و لألمايؤؤة الفامؤؤة امىؤؤام االمايؤؤة الفامؤؤة مسؤؤمولة عؤؤ  ايويؤؤذ  .1
 .وذا اليوام امىام لا بيق والىويلة افليمات او لوائة الال مة والىيام باع ا  واص ار ال اال راءات
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 .ا اصال ع   ريق الاسلسل الايويمت .2

ابارية و االساىالل المؤالت و ياؤولى شؤمويه رئؤيس المؤ ب المياخؤب او مؤ  يييبؤه ياماة الم ب بالشخصية االع .1
 .خ يا ويىاا فمىام قايو  افم اب و يمثل الم ب ل   ال تات الىضائية و ا  ارية 

ايويؤؤؤذ الىؤؤؤرارات ب قؤؤؤة وممؤؤؤاس واىيؤؤؤ  المرااؤؤؤب الايويميؤؤؤة اف يؤؤؤى بىؤؤؤرارات المرااؤؤؤب الايويميؤؤؤة افعلؤؤؤى وبأوامروؤؤؤا  .4
  .اتاواو يتا

 .االلا ام بالمبا   والىواع  الميصوص عليتا يت امىام ال ساور والىوايي  المفمول بتا .5

 


