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 االول الفصل

 التطريفات
  .جُؼشجه٢ جإلعال٢ٓ جُكضخ :انحزة اسى :(1) انًبدح

 كشٝػح   ٣لطف إٔ ُٝٚ ،ذـذجد جُؼحطٔس ك٢ :انحزة يمر :(2) انًبدح

 .ًحكس جُؼشجم أٗكحء ك٢

 هؼح٣ح قَ أؾَ ٖٓ ٣ؼَٔ ،ٓذ٢ٗ ع٤حع٢ قضخ :تعريفّ :(3) انًبدح

 د٤٘٣س ٓشؾؼ٤س   جالعالّ ٣ؼطٔذ ه٢ٔ٤ ٓ٘ظٞس ٖٓ ،ًحكس جُؼشجه٢ جُشؼد

 ؼذٍٝجُ جألٖٓ ٣كون ذٔح ،ٝجالػطذجٍ جُٞعط٤س ػ٠ِ ٣ٝإًذ ُِؼشجم

 .جُؼشجم سذٞع ك٢ جُذجتْ ٝجُغالّ ٝجُشخحء جإلٗغح٤ٗس ٝجٌُشجٓس

 انحزة شعبر :(4) انًبدح

 .ٝجُ٘ٔحء جُخ٤ش ئ٠ُ ضش٤ش ٗخالش :أٝال  

 .ٝؾ٘ٞذٚ جُؼشجم شٔحٍ ذ٤ٖ جُٞقذز ئ٠ُ ضش٤ش ؾرحٍ: غح٤ٗح

 .جُؼشجم ػ٠ِ جإلعالّ ششٝم ػ٠ِ ضذٍ ، جُؿرحٍ ضؼِٞ شٔظ : غحُػح  

 

  يهّتًٕ يصبدر :(5) انًبدح

 .ٝضرشػحضْٜ جألػؼحء جشطشجًحش :أٝال  

 .جُؼشجه٤٤ٖ ٖٓ جُٔششٝؽس ؿ٤ش جُٜرحش :غح٤ٗح  

 .الحزب بها ٌموم التً االستثمارات :غحُػح  

  .جألقضجخ هحٕٗٞ ٣كذدٙ ٓح  :رابعا  
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 الثاني الفصل
 والطضويظ األنتماء

  االَتًبء شرٔط  (:6) جُٔحدز

 .جُؿ٘غ٤س ػشجه٢ ٣ٌٕٞ إٔ :جٝال

 .جُؼٔش ٖٓ ػشش جُػحٓ٘س أًَٔ :غح٤ٗح

 .ٝجُغِٞى جُغ٤شز قغٖ :غحُػح

 .آخش قضخ ئ٠ُ ٓ٘ط٤ٔح   ٣ٌٕٞ ال إٔ :سجذؼح

 .جُؼشجه٢ جألقضجخ هحٕٗٞ ٓغ جٗطٔحؤٙ ٣طؼحسع ال إٔ :خحٓغح

 .ذحُكضخ جُخحطس جالٗطٔحء جعطٔحسز ٣ٔأل :عحدعح

 . ٝجُٔشأز جُشؾَ ذ٤ٖ ٓطغح٣ٝس جالٗطٔحء ششٝؽ :عحذؼح  

 .جُؼشجه٢ جالعال٢ٓ جُكضخ ك٢  ٓإ٣ذ  دسؾس  جُٔ٘ط٢ٔ ٣ٔ٘ف :غحٓ٘ح  

 .ضكو٤وٜح ػ٠ِ ٣ٝؼَٔ جُكضخ ذٔرحدب ٣إٖٓ جٕ :ضحعؼح

  بالحزب  انعضٕيخ درجبد :(7) انًبدح

 ٝسد ُٔح ٝكوح جدٗحٙ ٞسزجُٔزً ُِذسؾحش ٝكوح ُِكضخ جُٔ٘ط٢ٔ ٣طذسؼ

 . جُشٞسٟ ٓؿِظ ك٢ جُٔوشز جُكضخ ك٢ جُط٘ظ٤ْ ٌٓطد التكس ك٢

 :ْي انعضٕيخ درجبد

 -:ًح٥ض٢ ٝجُٔزًٞسز جُط٘ظ٤ٔ٤س جُذسؾحش ػٖٔ جُؼؼٞ ٣طذسؼ

 ٣ٝشؿرهٕٞ جُؼهحّ جُطٞؾهٚ ػٖٔ جُكضخ ٣إ٣ذٕٝ جُز٣ٖ ْٝٛ :يؤيذ -1

 ٤ٖعه٘ط جُه٠ عه٘س ػهٖ ضوهَ ال ُٔهذز ٣ٝروهٕٞ طهلٞكٚ ػهٖٔ ٣ٌٞٗٞج جٕ

 ٝال جُط٘ظهه٤ْ كهه٢ خحطههس عههؿالش كهه٢ ٣ٝغههؿِٕٞ ٝالتٜههْ ٓههٖ ُِطأًههذ

 .ُِكضخ ٝجُٔإ٣ذ٣ٖ جُؿٔح٤ٛش ْٝٛ تفجُِٞج ػ٤ِْٜ ض٘طرن
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 طهههحُكح   ٝجطهههرف ٓإ٣هههذ( ) كطهههشز جؾطهههحص جُهههز١ ٝٛهههٞ يرشححح : -2

 ذشٗههحٓؽ ذططر٤ههن ٣ٝرههذأ جالٗطٔههحء جعههطٔحسز ك٤ؼطهه٠ ُِكههضخ ُالٗؼههٔحّ

 ػهٖ ٣وهَ ال ٓهح شضغهطٔ ٝهذ جُشٜش١ جالشطشجى ٣ٝذكغ  ػ٤ِٚ جُؼؼ٣ٞس

 ٝكحػ٤ِطٚ. ٗشحؽٚ ٝقغد ع٘ط٤ٖ

 ػهٖ ٣وهَ ال ٓهح جٗطٔحتهٚ ضؿحٝص جُز١ جُؼؼٞ ٝٛٞ :عضٕ)يُتظى( -3

 ًحكهس ٣ٝهإد١ جُكهضخ ٓهغ جٗوطحع دٕٝ ٓطٞجطال ٝذو٢ ع٘ٞجش أسذؼس

 ذهههحُكضخ جُٔطؼِوهههس ٝجُلؼح٤ُهههحش جُ٘شهههحؽحش ذٌحكهههس ٣ٝوهههّٞ جُٞجؾرهههحش

 ٓغههإٍٝ أٝ ٓ٘طوههٚ ًؼؼههٞ جُكضذ٤ههس شجُٔغههإ٤ُٝح ٣طهه٠ُٞ جٕ ٣ٝظههِف

 . جُكضخ ك٢ شؼرٚ

 ٣وهَ ال ٓهح ُِكهضخ جٗطٔحتهٚ ػ٠ِ ٓؼ٠ جُز١ ٝٛٞ عضٕ)عبيم(: -4

 ٓهٖ ذٜهح ًِهق جُطه٢ ٝجُٜٔهحّ جُطٌح٤ُق ػٖٔ ٝػَٔ ع٘ٞجش غٔحٕ ػٖ

 جُكههضخ ٝض٘ظ٤ٔههحش جُطشذهه١ٞ جُٜٔ٘ههحؼ ػههٖٔ ٝضههذسؼ جُكههضخ هرههَ

 كه٢ أٝ جُشهٞسٟ كه٢ ًؼؼهٞ جُكضذ٤هس جُٔغهإ٤ُٝحش ٣ط٠ُٞ جٕ ٣ٝظِف

 .ٓ٘طوٚ ٍٝٓغإ أٝ جُٔشًض ه٤حدز

 عه٘س ػشهش جغ٘هح ٓهٖ جًػهش ػ٤ِهٚ ٓؼ٠ جُز١ ٝٛٞ عضٕ)يتمذو(: -5

 ٌٓطهد ًؼؼٞ جُكضذ٤س جُٔغإ٤ُٝحش ئقذٟ ُط٢ُٞ ٣ٝظِف جُكضخ ك٢

 ٓههٖ دٝسٙ ًٝههحٕ جُك٤ٌٓٞههس جُٔ٘حطههد جٝ ٓشًههض ٓغههإٍٝ أٝ ع٤حعهه٢

 ًههحٕ جرج جُطشذ٣ٞههس ذحُٔغههإ٤ُٝحش ٣ٌِههق جٕ ج٣ؼههح   ُٝههٚ ج٣ؿحذ٤ههح خالُٜههح

 .جُكضخ ك٢ جُٔطوذّ ٌحدسجُ ػٖٔ ٣ٝؼطرش ػ٤ِٜح هحدسج

 جُؼؼههه٣ٞس دسؾهههحش ٓشجقهههَ جػِههه٠ ٝٛههه٢ :انميحححبد () انعضحححٕ -6

 جُكههضخ ُٝو٤ههحدز جُؼ٤ِههح جُكضذ٤ههس ُِٔٞجهههغ ُِٔههإ٤ِٖٛ ٝضٔهه٘ف جُكضذ٤ههس

 جٓؼ٠ هذ ٣ٌٕٝٞ . ٝٗٞجذٜٔح جُشٞسٟ ٓؿِظ ست٤ظ جٝ جُؼحّ ًحأل٤ٖٓ

 ج٣ههس ػ٤ِههٚ ٣إشههش ُٝههْ جُكههضخ ض٘ظ٤ٔههحش كهه٢ عهه٘س ػشههش٣ٖ ٓههٖ جًػههش

 ٓإششجش.
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 ػوٞذهحش ج٣هس ذكوهٚ ضظذس ُٖٔ جُطشه٤س ٝج٤ُحش ؾذٍٝ جػطٔحد ٣ؿٞص ال

 جُط٘ظه٤ْ ٌُٝٔطهد جُط٘ظ٤ٔ٤هس جُهذسؾحش ُٝؿ٤ٔهغ جُكضخ ػٖٔ هؼحت٤س

 رُي. ضوذ٣ش

 :انعضٕ حمٕق :(8) انًبدح

 .ٝجُٔشًض٣س جُٔك٤ِس جُو٤حدز أٓحّ جُشأ١ ك٢ جُٔشحسًس :جٝال  

 .ُِكضخ جُؼؼ٣ٞس دسؾحش ك٢ جالسضوحء :غح٤ٗح  

 جٌُٔطد ٖٓ جُظحدسز جُِٞجتف ٝذكغد ٣غطكوٜح ق٤ٖ كأزجٌُٔحة:غحُػح  

 .جُشٞسٟ ٓؿِظ ٖٓ ٝجُٔوشز جُغ٤حع٢

 قحُس ك٢ جُٔوشز ُٞجتكٜح ذكغد جُوؼحت٤س جُِؿ٘س ػ٘ذ جُطظِْ :سجذؼح  

 .ذحُكضخ ػ٤ِٚ جُٞجهغ ٝجُظِْ حُك٤قذ شؼٞسٙ

 ٝجُٔ٘حطد ٝجُرشُٔح٤ٗس جُٔك٤ِس ُالٗطخحذحش جُطشش٤ف :خحٓغح  

 .جُكٌٞٓس ك٢ جُٔشحسًس ػ٘ذ ُِكضخ جُٔٔ٘ٞقس جُك٤ٌٓٞس

 جُذٝسجش ك٢ جششجًٚ خالٍ ٖٓ ٜٝٓحسجضٚ ًلحءضٚ ضط٣ٞش :عحدعح  

 .جُكضخ ٣و٤ٜٔح جُط٢ ٝجُٔإضٔشجش

 ؽحسب أل١ جُؼؼٞ ضؼشع قحُس ك٢ ٝجُٔؼ١ٞ٘ جُٔحد١ جُذػْ :عحذؼح  

 ٓظذس جٝ جُكضذ٢ ٝ جُك٢ٌٓٞ ٓٞهؼٚ جٝ ُؼِٔٚ ضشًٚ خالٍ ٖٓ

 ،جُكضخ ٓغ ٝجالعطٔشجس ُطٞجطَج ضأ٤ًذ ٓغ ُٚ جُٔطٞكش جُؼ٤ش

 جُطٌحكَ ُٔرذت٢ ضكو٤وح   ُِكضخ جُٔح٤ُس جُوذسز ٓغ جُذػْ ٣ٝط٘حعد

 .ٝجُؼذجُس

 :انٕاججبد :(9) انًبدح

 ٓششٝػٚ ػٖ ٝجُذكحع ٝأدذ٤حضٚ جُكضخ ذطٞؾ٤ٜحش جالُطضجّ :جٝال  

 .ُٚ ٝجُطش٣ٝؽ ٝسٓٞصٙ
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 ٝجُٔإضٔشجش جُط٘ظ٤ٔ٤س جالؾطٔحػحش ذكؼٞس جالُطضجّ :غح٤ٗح  

 .جُؿٔح٤ٛش٣س ٝجُطظحٛشجش ُطؿٔؼحشٝج

 ُٞجتف ٝكن %2 ػٖ ضوَ ال ذ٘غرس جُشٜش١ جالشطشجى دكغ :غحُػح  

 .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٖٓ القوح   ضكذد ٝٗغد

َ   جالٗطخحذ٤س جُكٔالش ك٢ جُٔشحسًس :سجذؼح    جُٔ٘ٞؽ جُذٝس ذكغد ً

 .جُكضخ ٓششك٢ ٝدػْ ،ذٚ

 ٌخص ٌماف  ٓ٘ٚ جُكضخ ٣طِرٜح ٓؼِٞٓحش أ١ ئخلحء ػذّ :خحٓغح  

 .االجتماعٌة او الشخصٌة هوٌته

 عطس ػٖ ضوَ ال ُٝٔذز ذحُٞجؾرحش جالُطضجّ ػذّ قحٍ ك٢ :عحدعح  

 ُِٔ٘حطد جُطشش٤ف ٖٓ ٣ٝٔ٘غ  جُؼؼ٣ٞس ج٣وحف ج٠ُ ٣ظحس جشٜش

 جُؼَٔ العطث٘حف ُطشؿ٤ؼٚ ٓؼٚ جُطٞجطَ ٣ٝطْ ،ٝجُك٤ٌٓٞس جُكضذ٤س

 .ػ٤ِٚ جُٔطشضرس ٝجالُطضجٓحش جالعطكوحهحش ٝئػحدز

 :انعضٕيخ اَتٓبء :(10) ًبدحان

  .جُؼؼ٣ٞس و جالٗطٔحء ششٝؽ أقذ كوذ ئرج  :جٝال  

 .جُكضخ ٖٓ ذحالٗغكحخ ضكش٣ش٣ح   ؽِرح   هذّّ ئرج : غح٤ٗح  

 .جُوؼحت٤س جُِؿ٘س ٖٓ صادر كظَ ذوشجس : غحُػح  

 .جُٞكحز :سجذؼح  
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 الطام المؤتمر

 

 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 ثالثال الفصل
 الطام المؤتمر

 

 :(11) انًبدح

 دٝسضٚ ،جٗؼوحدٙ قحٍ جُؼشجه٢ جالعال٢ٓ جُكضخ ك٢ عِطس جػ٠ِ

 ػ٠ِ ٓؼ٠ ٖٓ ذؼؼ٣ٞطٚ ٣ُٝشَٔ .ضو٤ٔ٣ٞس ع٘ٞجش جسذغ جالػط٤حد٣س

 ٣ض٣ذ ٝػ٘ذٓح ،ك٤ٜح ٣٘وطغ ُْ ع٘ٞجش ػشش ػٖ ضوَ ال ٓذز جٗطٔحتٚ

 ًَ ػٖ ٝجقذ ػؼٞ ٣ؼحف ،ػؼٞج   (555) خٔغٔحتس ػٖ جُؼذد

 ذ٘لظ جُؼحّ جُٔإضٔش ُكؼٞس ٓ٘ذٝخ ذظلس ػؼٞج   ٝػشش٣ٖ غسخٔ

 .جالٗطٔحء ٝٓذز جُششٝؽ

 فيّ: انًشبركخ َٔست تكٕيُّ :(12) انًبدح

 المكتب كأعضاء الحزب فً والتشرٌعٌة التنفٌذٌة المٌادات :اوال  
 تنظٌمٌة. وحدة بأصغر انتهاء المٌدانٌة المٌادات وكافة السٌاسً

 ال ان على االنتخابٌة، دوائرهم من شحونٌر االعضاء بمٌة :ثانٌا  
 فٌها. ٌنمطع لم سنوات عشر عن للحزب أحدهم انتماء مدة تمل
 مدة توفر عدم حال فً %5 عن تمل ال فٌه النساء نسبة :ثالثا  

 سنوات(. )عشر االنتماء
 بٌانات تحدٌث عن مسؤوال التنظٌمٌة الهٌئة مسؤول ٌكون :رابعا  

 االمٌن علٌها وٌصادق المراكز مع اوربالتش العام المؤتمر أعضاء
 داخلٌةال االنتخابات لبل محدثة بنسخ الشورى رئاسة وٌزود العام

  .للحزب
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 اَعمبدِ: يكبٌ :(13) انًبدح

 ك٢ ػوذٙ ٣ٝؿٞص ،ذـذجد جُؼحطٔس ك٢ جُؼحّ جُٔإضٔش ٣ُؼوذ :جٝال  

 .جُظشٝف ذكغد أخشٟ ٓكحكظس

 ك٢ ٝخحطس ،ٝجقذ حٌٕٓ ك٢ جألػؼحء جؾطٔحع ضؼزس قحٍ ك٢ : غح٤ٗح  

 ٝك٢ ٓكحكظس ٖٓ أًػش ك٢ ػوذٙ ئ٠ُ ٣ظحس ،جُطحستس جُٔإضٔشجش

 ،جالٗؼوحد أٓحًٖ ؾ٤ٔغ ك٢ جُٔغطِضٓحش ضٞك٤ش ششؽ ،ٗلغٚ جُٞهص

 جُذجتشز ٓػَ ،جالٗؼوحد أٓحًٖ ذ٤ٖ جُطٞجطَ ضو٤٘حش جعطخذجّ ٣ٝكرز

  .جُٔـِوس جُطِلض٤ٗٞ٣س

 ٔانمراراد انُصبة :(14) انًبدح

 جالؾطٔحع ػذج ُألػؼحء جُٔطِوس ذحألؿِر٤س جُ٘ظحخ ٣ٌطَٔ :جٝال  

َّ  جُخحص  جٌُٔطد أٝ جُشٞسٟ ٓؿِظ قَ أٝ دٓؿٚ أٝ جُكضخ ذك

 .جُٔغؿ٤ِٖ جألػؼحء ذػِػ٢ ك٤ٚ جُ٘ظحخ ك٤ٌطَٔ جُغ٤حع٢

َّ  هشجس ػذج جُرغ٤طس جألؿِر٤س ذٔٞجكوس هشجسجضٚ ضطخز :غح٤ٗح    جُكضخ ق

 ذٔٞجكوس ك٤طخز ع٢جُغ٤ح جٌُٔطد أٝ جُشٞسٟ ٓؿِظ قَ أٝ  دٓؿٚ أٝ

 .جُكؼٞس غِػ٢

 ستحعس طالق٤س ٖٓ جُؼحّ ُِٔإضٔش جُطحستس جُؿِغحش ػوذ :غحُػح  

 غِع أٝ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أػؼحء غِػ٢ أٝ ،جإلؾٔحع ششؽ جُشٞسٟ

 ٓغرد ؽِد جألخ٤شض٤ٖ جُكحُط٤ٖ ك٢ ٣ٝوذّ ،جُؼحّ جُٔإضٔش أػؼحء

  .دجالٗؼوح ٓغطِضٓحش ٝضشض٤د ػحؾَ ٓٞػذ ُطكذ٣ذ جُٔإضٔش ُشت٤ظ
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 :تعريفبد :راثعب  

 . ج٢ٌُِ جُؼذد ٖٓ ٝجقذ صجتذ ذحُٔثس خٔغٕٞ: جُٔطِوس جألؿِر٤س

 . جُكؼٞس ٖٓ ٝجقذ صجتذ ذحُٔثس خٔغٕٞ : جُرغ٤طس جألؿِر٤س

  انعبو انًؤتًر يٓبو :(15) انًبدح

 .جُرغ٤طس ذحألؿِر٤س ونائبٌه جُؼحّ جأل٤ٖٓ جٗطخحخ :جٝال  

 .جُرغ٤طس ذحألؿِر٤س ٗحتر٤ٚٝ جُشٞسٟ ٓؿِظ ست٤ظ جٗطخحخ :غح٤ٗح  

 ػذج جُرغ٤طس ذحألؿِر٤س جُغ٤حع٢ جٌُٔطد جػؼحء جٗطخحخ :غحُػح  

 جُٔإضٔش ٖٓ أٝ ٓشجًضْٛ ٖٓ جٗطخحذْٜ ٣طْ جُز٣ٖ جُٔشجًض ٓغإ٢ُٝ

 جُؼحّ.

 صالحيبتّ :(16) انًبدح

 جُطحستس جٝ جالػط٤حد٣س ؾِغطٚ ك٢ جُطظ٣ٞص جُؼحّ ُِٔإضٔش ٣كن 
 ٓؿِظ جػؼحء غِػ٢ جٝ جُؼحّ جُٔإضٔش جػؼحء غِع ٖٓ ٝذطِد

 :ػ٠ِ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد جػؼحء ؾ٤ٔغ جٝ جُشٞسٟ

 .جُشٞسٟ ٓؿِظ قَ :جٝال  

 .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد قَ :غح٤ٗح  

 .ٓ٘ظر٤ٜٔح ٖٓ جُشٞسٟ ٓؿِظ ٝست٤ظ جُؼحّ جأل٤ٖٓ ئػلحء غحُػح:

 .آخش قضخ ٓغ دٓؿٚ أٝ جُكضخ قَ :سجذؼح  
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  رئبستّ :(17) انًبدح

 جُٔإضٔش ست٤ظ ٛٞ جُذٝسض٤ٖ ذ٤ٖ ٓح شٞسٟجُ ٓؿِظ ست٤ظ :جٝال  

 .جُٔإضٔش ست٤ظ ٗحترح ٛٔح ٝٗحترحٙ ،جُؼحّ

 جُٔإضٔش الٗؼوحد جُطكؼ٤ش ػٖ ٓغإُٝس جُشٞسٟ ستحعس ٤ٛثس :غح٤ٗح  

 .جُؼحّ
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 الرابع الفصل
 الذورى مجلس

 :(18) انًبدح

 ٝٛٞ ،جُٔإضٔش٣ٖ ذ٤ٖ ُِكضخ ٝسهحذ٤س ؼ٤سضشش٣ عِطس ٠ِأػ ٛٞ  

  جُؼحّ. جُٔإضٔش أٓحّ ٓغإٍٝ

   انعضٕيخ ٔشرٔط تكٕيُّ :(19) انًبدح

 ذٞجهغ (.جُٔشجًض) جالٗطخحذ٤س دٝجتشْٛ ٖٓ جُٔ٘طخرٕٞ جالػؼحء :جٝال  

 جُٔإضٔش أػؼحء ٖٓ ػؼٞج   ػشش خٔغس (15) ٌَُ ٝجقذ ػؼٞ

 ٖٓٔ أٝ ٓ٘طوس أٝ ٓشًض ه٤حدز ػؼٞ جُٔششف ٣ٌٕٞ إٔ ششؽ ،جُؼحّ

 جٗطخحخ ٣طْ ٝإٔ ،قضذ٢ جٝ ق٢ٌٓٞ ه٤حد١ ٓٞهغ ك٢ ٣ؼَٔ أٝ ػَٔ

  .ٓشًض ًَ ٖٓ جألهَ ك٢ جٓشأز

 ٝٗحترحٙ. جُشٞسٟ ٓؿِظ ست٤ظ :غح٤ٗح  

 ٝجًُٞالء ذذسؾطْٜ ْٛ ٖٝٓ جُغحذوس جُذٝسز ٝصسجء ٖٓ جُخرشجء :غحُػح  

 جُغ٤حع٢ ٌٔطدجُ ك٢ جػؼحء ٤ُغٞج ٖٓٔ جُكح٤٤ُٖ ٝجُ٘ٞجخ جُكح٤٤ُٖ

  جُغحذن. جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٝأػؼحء جُغحذوس جُذٝسز ٝٗٞجخ

 ه٤حد١ ٓٞهغ ذح١ ٣لٞصٝج ُْ ٖٓٔ جُغحذوس جُشتحعس ٤ٛثس جػؼحء :سجذؼح  

  ُِٔؿِظ ستحعطْٜ ضِص جُط٢ ُِذٝسز جُذجخ٤ِس جالٗطخحذحش ك٢

 . :15 ػٖ ك٤ٚ جُ٘غحء ٗغرس ضوَ ال جٕ ٣ؿد :خحٓغح  

  انشٕرٖ يجهس في انعضٕيخ شرٔط :(20) انًبدح

 .ع٘س غالغ٤ٖ ػٖ جُؼؼٞ ػٔش ٣وَ ال إٔ :أٝال

   .ع٘ٞجش ػشش ػٖ ُِكضخ جٗطٔحؤٙ ٣وَ ال إٔ :غح٤ٗح
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  .ػحَٓ ػؼٞ دسؾس ػٖ ػؼ٣ٞطٚ دسؾس ضوَ ال إٔ :غحُػح  

 .ع٘ٞجش خٔظ ٓ٘ز هؼحت٤س ػوٞذس ذكوٚ ضظذس ُْ :سجذؼح  

 جٌُِٔق جُٜٔحّ ٣ٔحسط جُكضخ ك٢ ػؼٞ جُشٞسٟ ػؼٞ :خحٓغح  

 .جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝقذضٚ ك٢ ٜحذ

 ألعضاء والواجبات الحموق بنفس الشورى عضو ٌتمتع :سادسا  
 والمؤتمرات بالدورات المشاركة ٌخص فٌما المركز لٌادة

 مع الحكومٌة للمناصب والترشح والخارجٌة الداخلٌة واللماءات
  . الداخلً النظام إطار ضمن لها انتخبوا التً بمهامهم االحتفاظ

 َٔبئجيّ انًجهس رئيس شرٔط :(21) انًبدح

 .ع٘س أسذؼ٤ٖ ػٖ ػٔشٙ ٣وَ ال إٔ :أٝال

 .ع٘س ػشش٣ٖ ػٖ ُِكضخ جٗطٔحؤٙ ٣وَ ال إٔ :غح٤ٗح

 .لٌادي ػؼٞ ػٖ ػؼ٣ٞطٚ دسؾس ضوَ ال إٔ :غحُػح

 .ع٘ٞجش خٔظ ٓ٘ز هؼحت٤س ػوٞذس ذكوٚ ضظذس ُْ :سجذؼح

 ضلشؽ ٣ٝؿٞص جُٔؿِظ ك٢ ُٜٔحٓٚ ٓطلشؽ جُٔؿِظ ست٤ظ :خحٓغح

 .جُكحؾس ذكغد ٣ٖآخش

 انشٕرٖ تعريفبد (:22) انًبدح

 .جُشٞسٟ ٓؿِظ ألػؼحء جٌُحَٓ جُؼذد :ج٢ٌُِ جُؼذد :أٝال

 ك٢ أػؼحتٚ ُؼذد جُٔطِوس جألؿِر٤س قؼٞس :جُٔؿِظ ٗظحخ :غح٤ٗح

 جُٔخظظس جُؿِغحش ك٢ جُػِػ٤ٖ ٝقؼٞس ،جالػط٤حد٣س جُؿِغحش

 .جُٔظ٤ش٣س ُِوشجسجش
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 ألدجء ا  جذطذجء جُٔؿِظ ٣٘شثٜح جُط٢ جُِؿحٕ :جُذجت٤ٔس جُِؿحٕ :غحُػح

 رئاسة هٌئة لبل من وتختار  ُِٔؿِظ جُشت٤غ٤س جُٜٔحّ ٖٓ ٝجقذز

 :٢ٛٝ علٌها للمصادلة الشورى مجلس على وتعرض الشورى

 :انًبنيخ انهجُخ .أ

 جٌُٔطد ٖٓ جُٔوذٓس جُغ٣ٞ٘س جُٔٞجصٗس ذذسجعس جُٔخطظس جُِؿ٘س

 ،جُخطح٤ٓس ٝجُكغحذحش جُؼ٤ٓٞٔس جُٔٞجصٗس ػ٠ِ ٝجالششجف ،جُغ٤حع٢

 التكس ٝضكذ٣ع ًٝطحذس ،جُكغحذحش ٓشجؾغ هرَ ٖٓ ضذه٤وٜح ٝٓطحذؼس

 ػَٔ ٖٓ ُؼؼ٣ٞطٜح ٣ٝششف ،ض٘ل٤زٛح ػ٠ِ ٝجالششجف جُٔح٢ُ جُطٌحكَ

 .ذٜح خحطس التكس ٝضؼرطٜح ،جُٔح٢ُ جُٔؿحٍ ك٢

 :ٔانجحٕث انذراسبد نجُخ . ة

 جُكضخ ك٢ جُخحطس ٝجُركٞظ جُذسجعحش ذاػذجد جُٔخطظس جُِؿ٘س

 ضحس٣خ ٝضٞغ٤ن ،جُشأ١ ٝجعططالع جُٔغطورَ جعطششجف ػٜٔ٘ح ٖٝٓ

 رٝٝ ُٜح ٣ٝششف .جُٜٔٔس جُٔؼِٞٓحش هحػذز ٝذ٘حء ،جُكضخ

 ٝضؼرطٜح ،جُذسجعحش ٓؿحٍ ك٢ ٝجُشؿرس ٝجٌُلحءز جالخطظحص

 .جُشٞسٟ ٓؿِظ ُشت٤ظ جُػح٢ٗ جُ٘حتد ٣ٝشأعٜح .ذٜح خحطس التكس

 جخشٟ دجت٤ٔٚ جٝ إهطٚٓ ُؿحٕ جعطكذجظ ك٢ جُكن ُِٔؿِظ .ؾـ

 .جالخشٟ جُٔإعغحش ٓغ ٣طوحؽغ ال ٝذٔح جُكحؾس ٝقغد

 . جُغش ٝج٤ٖٓ ٝٗحتر٤ٚ جُشت٤ظ ٖٓ ضطٌٕٞ جُشتحعس ٤ٛثس  :سجذؼح

 ٓغطورَ ػ٠ِ ٣إغش جُز١ جُوشجس ٛٞ جُٔظ٤ش١: جُوشجس  :خحٓغح

 أٝ كٌش٣ح   أٝ ع٤حع٤ح جُكضخ، أػؼحء أٝ جُ٘حخد جُؿٜٔٞس أٝ جُؼشجم

 ػ٤ِٚ جُطظ٣ٞص ٣ٝطْ جؾطٔحػ٤ح   أٝ ئدجس٣ح   أٝ د٣ح  جهطظح أٝ أ٤٘ٓح  

 جُطكحُلحش أٝ جألهح٤ُْ، جخط٤حس )هشجس  ٜٝٓ٘ح جُٔطِوس ذحألؿِر٤س

 جُكٌٞٓس، ٖٓ جالٗغكحخ أٝ جُٔوحؽؼس أٝ جُٔشحسًس أٝ جالعطشجض٤ؿ٤س،

 .رُي( ٝٗكٞ
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  انعضٕيخ اَتٓبء :(23) انًبدح

 جُطوحس٣ش غدٝذك  جُكؼٞس ٖٓ جُٔحٗؼس جُٔشػ٤س جألػزجس : جٝال  

 . جُطر٤س

 ٓطلشهس جؾطٔحػحش جسذؼس أٝ ٓططح٤ُس جؾطٔحػحش ُػالغس جُـ٤حخ : غح٤ٗح  

 ٝضٌٕٞ ،ٗحتر٤ٚ أٝ جُٔؿِظ ست٤ظ ٓٞجكوس دٕٝ ٖٝٓ ،غٔح٤ٗس أطَ ٖٓ

 قحُس ٝك٢ ،(جٗطخحذ٤س) ع٘س ًَ ٜٗح٣س ك٢ جُشتحعس ٤ٛثس ٖٓ جُٔطحذؼس

 جُط٢ ٝسزجُذ ك٢ جُشٞسٟ ُؼؼ٣ٞس جُطشش٤ف ُِؼؼٞ ٣كن ال جالػلحء

 .ض٤ِٜح

 ٓٞجكوس ضطْ غْ جُشتحعس ٤ٛثس ئ٠ُ ٣وذّ ٓغرد جعطوحُس ؽِد :غحُػح  

 .ػ٤ِٚ جُٔؿِظ

  .ٝجُوؼحت٤س جُوح٤ٗٞٗس جُِؿ٘س ٖٓ صادر كظَ هشجس :سجذؼح  

 .جُٞكحز :خحٓغح  

 الشورى جلسات نظام  :(24) انًبدح

 جالػط٤حد٣س جُؿِغحش :جٝال 

 ٝال ع٣ٞ٘س ٗظق جٝ كظ٤ِس جالػط٤حد٣س جُشٞسٟ ٓؿِظ ؾِغحش -1

 ؾِغحش جسذؼس ػٖ ضض٣ذ ٝال جالهَ ك٢ ع٣ٞ٘ح ؾِغط٤ٖ ػٖ ؾِغحضٚ ضوَ

 . جُطحستس جُؿِغحش ػذٟ ٓح جػط٤حد٣س

 ،جُ٘ظحخ ذطكون ئال جُؿِغس ك٢ جُوشجسجش جضخحر ُِٔؿِظ ٣كن ال -2

  .جُرغ٤طس جألؿِر٤س ذطظ٣ٞص جُوشجسجش ٝضطخز

ش ٢جُط جُؿٜس ًلّس ضشؾف جألطٞجش ضغح١ٝ قحٍ ك٢  -3 َّٞ  ٓؼٜح ط

 .جُؿِغس ٣طشأط جُز١ جُ٘حتد أٝ جُٔؿِظ ست٤ظ
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 ك٢ ػؼٞ أ١ أٝ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أٝ جُؼحّ جأل٤ٖٓ قن ٖٓ -4
 ٓٞػذ ك٢ ُِٔ٘حهشس ٓٞػٞع أ١ ػشع ؽِد جُشٞسٟ ٓؿِظ

 ك٢ جُكن جُٔؿِظ ُٝشت٤ظ ،جُٔؿِظ ؾِغس جٗؼوحد هرَ ٣ٞٓحٕ أهظحٙ

 .جُؿِغس ذشٗحٓؽ ك٢ ئدسجؾٚ

 .جُشتحعس ٤ٛثس ذٔٞجكوس ٣ٌٕٞ جالػط٤حد٣س ِغحشجُؿ ٓٞجػ٤ذ ضأؾ٤َ  -5

 ؿ٤ش ذطٞط٤حش ضخشؼ جُ٘ظحخ ك٤ٜح ٣ٌطَٔ ال جُط٢ جُؿِغس -6

  .إلهشجسٛح ض٤ِٜح جُط٢ جُؿِغس ؾذٍٝ ك٢ ٝضذسؼ ،ِٓضٓس

 ع٤ش ػ٠ِ ٣ؼطشع إٔ جُٔؿِظ ؾِغحش أغ٘حء ُِؼؼٞ ٣كن -7

 .جُؿِغس أػٔحٍ ؾذٍٝ ضؿحٝصش أٝ جُؼٞجذؾ خحُلص ئٕ جُ٘وحشحش

 ٝػذّ جالٗطخحذحش ٓوحؽؼس ػ٠ِ جُٔطِوس ذحألؿِر٤س طظ٣ٞصجُ -8

 . جخشٟ ج٤ُحش ذأ٣س جٝ جُظش٣ف جُكضخ ذحعْ ك٤ٜح سٔشحسًجُ

 .جالعال٢ٓ جُكضخ جعْ ضـ٤٤ش ػ٠ِ وسجُٔطِ ذحألؿِر٤س جُطظ٣ٞص  -9

 جُغ٤حع٤س جُؼ٤ِٔس ٓوحؽؼس قحُس ك٢  جُٔطِوس ذحألؿِر٤س جُطظ٣ٞص -11

 .ٜٓ٘ح جالٗغكحخ جٝ ذحُكٌٞٓس جُٔشحسًس ػذّ جٝ

 جُٔؿِظ أػؼحء غِع أٝ جُشتحعس ٤ٛثس أٝ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٣وذّّ :غح٤ٗح

 ٝجضخحر ُِٔ٘حهشس جُشٞسٟ ٓؿِظ ئ٠ُ ٓظ٤ش٣س ٣شٜٝٗح جُط٢ جُوؼح٣ح

 ذشأٜٗح. جُوشجس

 انطبرئخ انجهسبد :(25) انًبدح

 ػحؾَ أٝ ؽحسب ذشٌَ ضؼوذ جُط٢ جُؼحؾِس جُشٞس٣س جُؿِغحش ٢ٛٝ

 ٝسأ١ ُوشجس ضكطحؼ ٝجُط٢ جُٜحٓس جُٔغطؼؿِس جُوؼح٣ح ُٔ٘حهشس

 ٓظ٤ش٣س. ؿ٤ش أّ ٓظ٤ش٣س أًحٗص عٞجء جُكضخ ضْٜ ٝجُط٢ جُشٞسٟ
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  َٔظبيٓب اَعمبدْب :(26) انًبدح

 جٝ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٖٓ ذطِد جُطحستس جُشٞس٣س جُؿِغحش ضؼوذ :جٝال  

 .جُٔؿِظ ستحعس ئ٠ُ ٓوذَّّ ،جُشٞسٟ ٓؿِظ جػؼحء غِع

  .جُٔطِوس ذحألؿِر٤س ذٜحٗظح ٣طكون :غح٤ٗح  

 انشٕرٖ يجهس ٔصالحيبد يٓبو (:27) انًبدح

 الجلسة فً المجلس أعضاء بٌن من السر   أمٌن انتخاب اوال :
 األولى.
  هٌئة اختٌار بعد الدائمة اللجان رؤساء على التصوٌت ثانٌا :

 لها. الرئاسة
 الداخلً والنظام للحزب السٌاسً المشروع على التصوٌت ثالثا :
  كافة. والتعدٌالت االنتخابً والبرنامج األساسٌة اللوائحو

 الرئٌسٌة. والموارد السنوٌة الحزب خطة على  التصوٌت:  رابعا  
 السٌاسً المكتب من الممدَّمة والملفات المضاٌا منالشة :خامسا  
  بخصوصها. المناسبة المرارات واتخاذ
 المراكز اداتلٌ أو السٌاسً للمكتب االستماع جلسات عمد سادسا :

 المحافظات مجالس أعضاء أو النواب أو الحكومٌٌن المسؤولٌن أو
  . المساءلة أو والتموٌم للمتابعة
 أو السٌاسً المكتب عضو إعفاء أو استمالة على التصوٌت سابعا :
   أخر مسؤول أي أو المركز لٌادة  عضو
 :العلٌا للمناصب السٌاسً المكتب ترشٌحات على التصوٌت ثامنا :

 بدرجتهم. هم ومن الوزراء
َّ  ؽِد ٓ٘حهشس :تاسعا    جٝ جُؼحّ جال٤ٖٓ جػلحء جٝ دٓؿٚ جٝ جُكضخ ق

 جُؼحّ. جُٔإضٔش ج٠ُ سكؼٚ ػ٠ِ جُطظ٣ٞص غْ جُشٞسٟ ٓؿِظ ست٤ظ
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 شٞسٟ ٓؿِظ ٣وّٞ جُؼحّ، جأل٤ٖٓ ٓ٘ظد خِٞ قحٍ ك٢ :ػحششج

 ٣ٞٓح   (31) أهظحٛح ٓذز خالٍ جعطػ٘حت٢ ػحّ ٓإضٔش ذؼوذ جُكضخ

 .جُؼحّ جأل٤ٖٓ ٜٓحّ جُغ٤حع٢ ُ٘حتدج ٣ٝط٠ُٞ ؾذ٣ذ ػحّ أ٤ٖٓ طخحخالٗ

 جُشت٤ظ جُطضجّ ػذّ سأٝج ئرج جألػؼحء ُػِع ٣كن :ػشش جقذٟ

 ٝئرج ، جُٔؿِظ ػ٠ِ ئهحُطٚ ؽِد ٣ؼشػٞج إٔ جُؿِغحش ئدجسز ذٔؼح٤٣ش

 ُِٔإضٔش ؽحستس ؾِغس ػوذ ٣طِد جُٔطِوس ذحألؿِر٤س ػ٤ِٚ جُطظ٣ٞص ضْ

 جُٔؿِظ ست٤ظ ٗحتد ٣ٝوّٞ ، ذذ٣َ ٝجٗطخحخ إلهحُسج ذوشجس ُِ٘ظش جُؼحّ

 ال ٝذٔذٙ جُؼحّ جُٔإضٔش ك٢ ؾذ٣ذ ست٤ظ جٗطخحخ ُك٤ٖ جُشت٤ظ ذٜٔحّ

 جُؼحّ. جُٔإضٔش ػوذ ُك٤ٖ ٣رو٠ ضؼزس ٝئرج ٣ٞٓح (31) صضطؿحٝ

 ،شٜش٣ٖ خالٍ ُٔشض٤ٖ جُؼحّ جُٔإضٔش جٗؼوحد ضؼزس قحٍ ك٢ :ػشش جغ٘ح

 أػؼحء ٖٓ ػذد ج١ ئ٤ُٚ ٓؼحكح   جُشٞسٟ ُٔؿِظ طالق٤حضٚ ضٔ٘ف

 ػٞدز قحٍ ك٢ جُظالق٤س ٝض٘طل٢ ،جُكؼٞس ٖٓ ٣طٌٖٔ جُؼحّ جُٔإضٔش

 .جُطر٤ؼ٢ ٝػؼٜح ئ٠ُ جألٓٞس

 انرئبسخ ْيئخ ٔصالحيبد يٓبو (:28) انًبدح

 ٝٗحتر٤ٚ جُؼحّ جأل٤ٖٓ ٝدسؾس ذٔغطٟٞ ْٛ ٝٗحتر٤ٚ جُشٞسٟ ست٤ظ

 شجُض٣حسج ٣خض ٝك٤ٔح ػِْٜٔ ػٖٔ ٝجُظالق٤حش جُكوٞم ٝذ٘لظ

 ٝ ٝجُٔإضٔشجش ذحُذٝسجش ٝجُٔشحسًس ًحكٚ جُؿٜحش ٓغ ٝجُِوحءجش
 جُكلحظ ٓغ جُك٤ٌٓٞس ُِٔ٘حطد جُطششف جُشٞسٟ ست٤ظ ُ٘حتر٢ ٣كن

 جُذجخ٢ِ جُ٘ظحّ ٓغ ٣طٞجكن ٝذٔح جُكضخ ئؽحس ػٖٔ ٜٓحْٜٓ ػ٠ِ

 .ُِكضخ

 .جُٔؿِظ ؾِغحش ٝٓكحٝس ٓططِرحش ضأ٤ٖٓ :جٝال

 ،جُشٞسٟ أػٔحٍ ُٔطحذؼس (٣سجُشٜش) جُذٝس٣س جالؾطٔحػحش ػوذ :غح٤ٗح

 ضوحس٣ش ٝٓ٘حهشس ،ٝؾذش ئٕ ٝجُٔإهطس جُذجت٤ٔس جُِؿحٕ أدجء ٝٓ٘حهشس

 .جُٔك٤٤ِٖ جُٔٔػ٤ِٖ
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 ك٢ جُٔك٤٤ِٖ ٝجُٔٔػ٤ِٖ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أدجء ٓطحذؼس :غحُػح

 .ٓكحكظحضْٜ

 ٝخالطس جُشٞسٟ ذوشجسجش جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ضض٣ٝذ :سجذؼح

 .جُشٞسٟ ًِٝٔس جُٔكحػش

 جُٔكحػش ٝخالطحش جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٓوشسجش طالّجع :خحٓغح  

 جُشٞسٟ أػؼحء ٝئؽالع جُطػو٤ل٤س ٝجُشعحتَ جُٔشًض٣س ٝجُخطحذحش

 .ػ٤ِٜح

 ٓغ جُٔرحشش جُطٞجطَ ُطكو٤ن جُذٝس٣س ج٤ُٔذج٤ٗس جُض٣حسجش :عحدعح  

 ٓغ ٝجُطلحػَ جُٔشجًض ه٤حدجش أدجء ػ٠ِ ٝجالؽالع جُكضخ أػؼحء

 .جُشٞسٟ

 جُٔششٝع قٍٞ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٓغ جُذٝس١ جُطذجٍٝ :عحذؼح  

 ٝجُٔغطؿذجش ٝجُطشذ٣ٞس ٝجُغ٤حع٤س جُلٌش٣س ٝجُٔؼط٤حش جُغ٤حع٢

 .جُٔٞعؼس ٝجُ٘ذٝجش جالؾطٔحػحش خالٍ ٖٓ جألخشٟ جُذجخ٤ِس

 ٝجضخحر ؿ٤حذْٜ أعرحخ قٍٞ جُـحتر٤ٖ جإلخٞز ٖٓ جالعطلغحس :غحٓ٘ح  

 .ق٤حُْٜ جُٔ٘حعرس جإلؾشجءجش

 .ػِٜٔح جٗطٜحء ذؼذ قِٜح غْ جُكحؾس ػ٘ذ سجُٔإهط جُِؿحٕ ضش٤ٌَ :ضحعؼح  

 أػؼحء ئؾٔحع ششؽ جُؼحّ ُِٔإضٔش جُطحستس جُؿِغحش ػوذ :ػحششج  

 .ج٤ُٜثس
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 انًجهس رئيس يٓبو :(29) انًبدح

 .جُوحػس دجخَ جُ٘ظحّ ٝػرؾ جُشٞسٟ ؾِغحش جؾطٔحع ضشؤط أال :

 .ُِٔؿِظ جُذجخ٢ِ جُ٘ظحّ ضطر٤ن ػ٠ِ جإلششجف ثبَيب :

 .جُشتحعس ٤ٛثس جؾطٔحػحش ؤطضش ثبنثب :

 .جُشٞسٟ ستحعس ٤ٛثس أػٔحٍ ػ٠ِ جُؼحّ جإلششجف راثعب :

 .ٝق٤ٌٓٞح   ٝئػال٤ٓح   ع٤حع٤ح   جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أدجء ٓشجهرس خبيسب :

 جُؼؼ٣ٞس جٗطٜحء ذلوشز جُٔش٤ُٖٞٔ ػؼ٣ٞس جٗطٜحء ئػالٕ سبدسب :

 .جُٔظحدهس ُـشع جُٔؿِظ أٓحّ

  .جُٔشطشًس جُٔطحذؼس س٤ٛث جؾطٔحػحش ٝئدجسز ضشؤط :سبثعب

  صالحيبتّ :(30) انًبدح

 جُشتحعس. ٤ٛثس ٓغ ذحُطشحٝس جُؿِغس ذشٗحٓؽ ئهشجس أال :

 ذحعٔٚ. ٝجُطكذظ جُٔؿِظ ضٔػ٤َ ثبَيب :

 ُِشٞسٟ. جُطحستس جالؾطٔحػحش ػوذ ئ٠ُ جُذػٞز ثبنثب :

 ضرحػح . ُ٘حتر٤ٚ ٜٓحٓٚ ذؼغ ئع٘حد ك٢ جُكنّ  ُِشت٤ظ  راثعب :

 ٝٗشحؽحش جؾطٔحػحش قؼٞس ٝٗحتر٤ٚ جُشٞسٟ ٤ظُشت ٣كن خبيسب :

 ػٖٔ جُطظ٣ٞص دٕٝ ٝجُٔ٘حهشس جُشأ١ ٝئذذجء جُغ٤حع٢ جٌُٔطد

 .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد

 :انشٕرٖ جهسبد إدارح يعبيير (:31)  انًبدح

 جُٔخظض. جُٞهص ك٢ جُؿِغس ذشٗحٓؽ ئٗؿحص  أال :

 ٤ٛثس ٓشحٝسز ذؼذ ذٜح ٝجألخز جألػؼحء ٓالقظحش ضذ٣ٖٝ ثبَيب :

 تحعس.جُش

 جُؿِغس. جٗغ٤حذ٤س ػ٠ِ جُٔكحكظس ثبنثب :
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 جُٔؼشٝػس ُِوشجسجش ٝجُذه٤وس جُؿ٤ذز جُظ٤حؿس ٖٓ جُطأًذ راثعب :

 ُِطظ٣ٞص.

 جُطظ٣ٞص. هرَ ٝق٤ػ٤حضٚ جُوشجس ٗض جعط٤ؼحخ ٖٓ جُطأًذ خبيسب :

 ض٘ل٤زٛح. ٝٓذٟ جُٔحػ٤س جُؿِغحش شهشجسج ٓطحذؼس سبدسب :

 األٔل انُبئت ٔصالحيبد يٓبو (:32) انًبدح

 ٝجُٔإهطس. جُذجتٔس جُشٞسٟ ُؿحٕ ٓطحذؼس أٔال :

 جُٔؿِظ. عش أ٤ٖٓ ٓطحذؼس : ثبَيب  

 جُشٞسٟ. هشجسجش ٝض٘ل٤ز ط٤حؿس ٓطحذؼس : ثبنثب  

 جُٔك٤٤ِٖ جُشٞسٟ ٓغإ٢ُٝ ٓطحذؼس راثعب :

 ؾِغس ٣ٝطشأط جُٔؿِظ ست٤ظ طالق٤حش ذٌحكس ٣طٔطغ خبيسب :

 ؿ٤حذٚ. ػ٘ذ جُشٞسٟ

 انثبَي انُبئت حيبدٔصال يٓبو :(33) انًبدح

 جُذسجعحش. ُؿ٘س ػٖ ٓرحششز ٓغإ٤ُٝس ٓغإٍٝ أٔال :

 جُذسجعحش ذٔشجًض ٝجالعطؼحٗس جُركػ٤س جُِؿحٕ ضش٤ٌَ قن ُٚ ثبَيب :

 جُكضخ. ك٢ جُركػ٤س جُ٘ذٝجش ٝػوذ جُخحسؾ٤س

 ٝجُِٞجتف جُذجخ٢ِ جُ٘ظحّ ٝضؼذ٣َ ٓشجؾؼس ُؿ٘س ػ٠ِ جإلششجف ثبنثب :

 جٗطخحذحش ٓٞػذ ٖٓ أشٜش عطس هرَ جُذسجعحش ُؿ٘س ػٖ جُٔ٘رػوس

 ػ٠ِ ٝؾذش ئٕ جُٔوطشقس جُطؼذ٣الش ػشع غْ جُوحدٓس جُذٝسز

 ضطؿحٝص ال ٓذز ك٢ إلهشجسٛح جُشٞسٟ ٓؿِظ غْ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد

 جالٗطخحذحش. ضِي ٓٞػذ هرَ أشٜش غالغس

 جألٍٝ. ٝٗحترٚ جُشت٤ظ ؿ٤حخ قحٍ ك٢ جُشٞسٟ ؾِغس ٣طشأط راثعب :

  ؿ٤حذٚ. قحٍ ك٢ ٍٝجأل جُ٘حتد ذٜٔحّ ٣ٝوّٞ

 

  



33 
 

 انشٕرٖ يجهس سر أييٍ : (34) انًبدح

 ك٢ ػؼٞ ٝٛٞ جُشٞسٟ، ٓؿِظ أػؼحء ذ٤ٖ ٖٓ جٗطخحذٚ ٣طْ :أٝال  

 جُشٞسٟ. ستحعس ٤ٛثس

 ٝجُٔوشسجش ذحالؾطٔحػحش جُٔؿِظ أػؼحء ضر٤ِؾ ػٖ ٓغإٍٝ :غح٤ٗح  

 .جُغٌشضحس٣س ٓغ ذحُطؼحٕٝ ،ذْٜ جُٔطؼِوس جُٔغحتَ ًٝحكس

 .ٝجُوشجسجش ٝجُكٞجسجش جُؿِغحش كحػشٓ ضذ٣ٖٝ :غحُػح  

 ـــضٞص٣ؼ ٤ُطْ ٤ٓٞ٣ٖ خالٍ أط٢ُٞ ٓكؼش ئػذجد :سجذؼح  

 جُٔؼ٤٘س. جُؿٜحش ػ٠ِ ٙ

 انًحهي انشٕرٖ يًثم : (35) انًبدح

 جُشٞسٟ جػؼحء جٗطخحخ ؽش٣ن ػٖ جُشٞسٟ ٓٔػَ جخط٤حس ٣طْ أٔال :

 جُشٜش٣س جالؾطٔحػحش قؼٞس ك٢ ػْٜ٘ ٓٔػال ٤ٌُٕٞ القذْٛ جُٔك٢ِ

 ًٝحكس جُٔشًض ه٤حدز جؾطٔحػحش ٝقؼٞس جُشٞسٟ حعسست ٓغ

 ستحعس جؾطٔحػحش ػٖ ضـ٤رٚ قحُس ٝك٢ ، جُٔشًض ٝكؼح٤ُحش ٗشحؽحش

 ؿ٤ش خٔغس جٝ ٓططح٤ُس جؾطٔحػحش ُػالظ جُٔشًض ه٤حدز جٝ جُشٞسٟ

 ستحعس ٤ٛثس هرَ ٖٓ جػلحءٙ ٣طْ جعطثزجٕ دٕٝ ع٘س خالٍ ٓططح٤ُس

 ػ٘ٚ ذذ٣ال الخط٤حس ٖجُٔك٤٤ِ جُشٞسٟ جػؼحء ٖٓ ٝجُطِد جُشٞسٟ

 . ٝجُٔشًض١ جُٔك٢ِ جُشٞسٟ ك٢ ؼٞجػ ٣ٝؼٞد ذ٤ْٜ٘ ٖٓ

 :يٓبيّ : ثبَيب  

 .ٓشجهد ٝذظلس دجتْ ذشٌَ جُٔشًض ه٤حدز جؾطٔحػحش قؼٞس  -1

 هذس جُشٞسٟ جٝ جُشتحعس ٤ٛثس ٖٓ جُظحدسز جُوشجسجش ٓطحذؼس -2

 .٣ٔػِٚ جُز١ ذحُٔشًض ضؼِوٜح
 ؾِغحش ئ٠ُ ٓشًضٙ ٖٓ ٞسٟجُش أػؼحء قؼٞس ٝضأ٤ٖٓ ٓطحذؼس -3

 .جُشٞسٟ
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 جُشتحعس ٤ُٜثس ٝجُطحستس (جُشٜش٣س) جُذٝس٣س جالؾطٔحػحش قؼٞس -4

 .ذٔوشسجضٜح ٓشًضٙ شٞسٟ جػؼحء ئؽالع غْ

 ػَٔ قٍٞ ٞسٟـــجُش ســـعستح ئ٠ُ ش٣ســجُشٜ جُطوحس٣ش ئسعحٍ -5

 جُٔشًض. ه٤حدز

 انشٕرٖ يجهس ييزاَيخ :36)) انًبدح

 ضوذ٣ش٣س ع٣ٞ٘س ٓٞجصٗس ح٤ُسجُٔ ٝجُِؿ٘س جُشتحعس ٤ٛثس ضؼغ -1

 ٝجُٔخظظحش ُِؿِغحش جُطوذ٣ش٣س جٌُِق ضطؼٖٔ جُشٞسٟ ُٔؿِظ

 ٝجُطحستس. جُػحذطس جُٔح٤ُس
 جُؼحّ جُٔوش ك٢ جُٔح٤ُس جُِؿ٘س ٓخحؽرس قن جُشتحعس ٤ُٜثس -2

 جُركػ٤س جُ٘ذٝجش أٝ جُطحستس جُؿِغحش ُؼوذ جُالصٓس جُٔرحُؾ ُظشف

 جُشٞسٟ. أػؼحء أٝ عسُشتح جُؼشٝس٣س جُغلش ًِق جٝ ٝجُذسجع٤س
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 الخامس الفصل
 الهيئات

 
 خٔانمبََٕي انمضبئيخ انٓيئخ :( 37) انًبدح

 ٢ٛٝ جُٔشطشًس جُٔطحذؼس ٤ٛثس ذحهطشجـ ضش٤ٌِٜح ٣طْ ٓغطوِس ٤ٛثس ٢ٛٝ

 تٜحجػؼح ػ٠ِ جُشٞسٟ ٓؿِظ ٓظحدهس ٣ٝطْ جػٔحُٜح ضطحذغ جُط٢

 جُٔإضٔش ػوذ ٓغ ٜٓحٜٓح ض٘ط٢ٜ ضو٤ٔ٣ٞس ع٘ٞجش جسذغ ٝٓذضٜح

 جالٗطخحذ٢.

 :ٔٔاججبتٓب يٓبيٓب
 ٝٓؿِظ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ػٖ جُظحدسز جُوشجسجش ٓطحذوس ذ٤حٕ -1

 ُٚ. ٓخحُلطٜح ٝػذّ جُذجخ٢ِ ُِ٘ظحّ جُشٞسٟ
 جُٔوشز جالخشٟ ٝجُِٞجتف جُذجخ٢ِ جُ٘ظحّ ٝٓٞجد جُ٘ظٞص ضلغ٤ش -2

 ضلغ٤شٛح. ك٢ ٣خطِق ٢ٝجُط جُكضخ ك٢
 جشٌحُٜح ذٌحكس ٝجُو٤حدجش جالػؼحء ٝضظِٔحش شٌحٟٝ ك٢ جُ٘ظش -3

 ٓؿِظ ٖٓ جُٔوشز جُوؼحت٤س جُِؿ٘س التكس ٝكن ذكوٜح جالقٌحّ ٝجطذجس

 .جُشٞسٟ
 ٖٝٓ ٝجُلوٚ ذحُوحٕٗٞ جُٔخطظٕٞ ػؼ٣ٞطٜح ك٢ ٣ٌٕٞ جٕ ٣لؼَ -4

 ٝال جُكضخ ك٢ ٝجُغحذوس جُكٌٔس جَٛ ٖٝٓ جُٔؿحٍ ذٜزج جُخرشجء

 ُٜح. ضلشؿْٜ ٣شطشؽ
 جٝ ٤ٜحػِ جُطظ٣ٞص ٣طْ ذٜح خحطس التكس ٝهشجسجضٜح ػِٜٔح ٣ؼرؾ -5

 جُشٞسٟ. ٓؿِظ ك٢ ضؼذ٣ِٜح
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  انًشتركخ انًتبثعخ ْيئخ :(38) انًبدح

 ٝٗحتر٤ٚ جُؼحّ ٝجال٤ٖٓ ٝٗحتر٤ٚ جُشٞسٟ ٓؿِظ ست٤ظ ٖٓ ضطٌٕٞ
 ك٢ ٝجقذز ٓشز ذٔؼذٍ جُشٞسٟ ٓؿِظ ست٤ظ جؾطٔحػحضٜح ٣ٝذ٣ش

 .جُؼشٝسز ػ٘ذ جٝ ُشٜشج

   : مهامها

 جُشٞسٟ ٝٓؿِظ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد هشجسجش ض٘ل٤ز ٓطحذؼس -1

 ذشأٜٗح. جُطٞط٤حش ٝئطذجس قُٜٞح ٝجُطذجٍٝ

 المرفوعة االعتراضات فً تنظر التً االستئنافٌة الهٌئة هً -2
 بحك  المضائٌة الهٌئة من الصادرة العمابٌة بالمرارات الٌها

 ولها انضباطٌا   للمعالبٌن سبةبالن االعتبار ورد األعضاء

 .بالموضوع المتمضٌة التوصٌات إصدار

 ٣ٝظحدم ح٤ٗٞٗسٝجُو جُوؼحت٤س ج٤ُٜثس جػؼحء ضؼ٤٤ٖ ضوطشـ -3

 .جُشٞسٟ ٓؿِظ ػ٤ِٜح

 ٝجُٔك٢ِ ض١جُٔشً جالعطشحس١ جُٔؿِظ ستحعس ضش٤ٌَ -4

  .ٓطحذؼطٜٔح ػٖ ٝٓغإُٝس
 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 انًركز : االستشبر  انًجهس :(39) انًبدح

 ه٤حدجش ٣ؼْ ٝجُز١ جُؼحّ جُٔوش ك٢ جالعطشحس١ ٔؿِظجُ ٣شٌَ

 جُشٞسٟ ٝستحعس جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ك٢ ًحٗٞج ٖٓٔ جُغحذوس جُكضخ

 كٞم كٔح ػحّ ٓذ٣ش ٓ٘ظد ٖٓ جُؼ٤ِح جُك٤ٌٓٞس ٝجُٔ٘حطد

 ستحعس ضشٟ ٖٓ أٝ جُكضخ ٖٓ هش٣رس جخشٟ ٝػ٘حطش ٝشخظ٤حش

 ٤ٛثس ٝذٔٞجكوس جالعطشحس١ ُِٔؿِظ جػحكطٚ ػشٝسز جُٔؿِظ

 ٖٓٔ جخش٣ٖ ذحعطؼحكس جُكن جُٔؿِظ ُٝشتحعس جُٔشطشًس ُٔطحذؼسج

 ٝقغد جُكضخ خحسؼ ٖٓ ٝجُشخظ٤حش جٌُلحءجش ٖٓ ٓ٘حعرح ضشجٙ

 ج٥سجء ٝضوذ٣ْ ُِذُٝس جُؼحٓس جُشإٕٝ ذركع ٣ٝخطض ُزُي. جُكحؾس

 ٝجُذجخ٤ِس جُط٘ظ٤ٔ٤س وؼح٣حجُ ٣ط٘حٍٝ ٝال ذخظٞطٜح ٝجُٔوطشقحش

 .ُِكضخ

 

 جُشٞسٟ ٓؿِظ ست٤ظ جٝ جُغحذن جُؼحّ ٤ٖجالٓ جُٔؿِظ ٛزج ٣ٝطشأط

 ُِكضخ جُٔشطشًس جُٔطحذؼس ٤ٛثس ضوشسٙ ٖٓ جٝ ٗٞجذٜٔح جقذ جٝ جُغحذن

 ػ٘ذ جٝ كظ٤ِح جٝ شٜش٣ح جؾطٔحػحضٚ ٝضؼوذ ٓطحذؼطٚ ػٖ جُٔغإُٝس ٢ٛٝ

 ضطٌٕٞ ٝجُط٢ جالعطشحس١ جُٔؿِظ ستحعس ضوشسٙ ذٔح أٝ ُزُي جُكحؾس

 جُٔطحذؼس ٤ٛثس ضخطحسْٛ جُز٣ٖ ٝجُٔوشس ٝٗحترٚ جُٔؿِظ ست٤ظ ٖٓ

 ُِؼَٔ ٣كطحؾٜح جُط٢ جُِؿحٕ ضش٤ٌَ ُِٝٔؿِظ ُِكضخ جُٔشطشًس

  . جُٔشطشًس جُٔطحذؼس ٤ٛثس ػ٤ِٜح ضظحدم ذٚ خحطس التكس ٝضٞػغ

 ك٢ جُٔك٤ِس جالعطشحس٣س جُٔؿحُظ ٓغإُٝٞ جُٔؿِظ ُٜزج ٣ٝؼحف

 جُشٞسٟ ٝستحعس جُغ٤حع٢ ٌُِٔطد ٣ٌٖٝٔ ٝجُٔكحكظحش جُٔشجًض

 حضٚ.جؾطٔحػ قؼٞس
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 الدادس الفصل
 الديادي المكتب

 
 جُذجخ٤ِس جُغ٤حعحش ٝض٘ل٤ز جُكضخ ه٤حدز ػٖ جُٔغإٍٝ جُؿٜحص

 ٝجػذجد ٝجُغ٤حع٤س جالٗطخحذ٤س جُطكحُلحش ٝذ٘حء ُِكضخ ٝجُخحسؾ٤س

 ٌٓحضد شإٕٝ ٖػ ٝجُٔغإٍٝ ،جُغ٣ٞ٘س ٝجُٔٞجصٗس جُؼحٓس جُخطس

 ٓؿِظ جٓحّ ٝٓغإٝال   ،جُخحسؼ ٌٝٓحضد ٝجُٔ٘حؽن ٝجُٔشجًض جُكضخ

 .جُكضخ شٞسٟ

 انعضٕيخ ٔشرٔط تكٕيُّ :(40) انًبدح

 :ٖٓ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٣طٌٕٞ :أٝال  

 جُؼحّ. جُٔإضٔش ٖٓ ٣٘طخد ُِكضخ جُؼحّ جأل٤ٖٓ -1

 ٖٓ جُٔ٘طخر٤ٖ ٝجالدجس١ حع٢ـــجُغ٤ جُؼحّ ٖـــجال٤ٓ ٢ــٗحتر -2

 .جُؼحّ ُٔإضٔشج

 جُؼحّ. جُٔإضٔش ٖٓ ٣٘طخرٕٞ  جٓشأز ػْٜٔ٘ ٖٓ أػؼحء خٔغس -3

 أٝ ٓشجًضْٛ ك٢ جُؼحّ جُٔإضٔش ٖٓ جُٔ٘طخرٕٞ جُٔشجًض ٓغإُٝٞج -4

 .جُؼحّ جُٔإضٔش ٖٓ

 ٓطوذّ ػٖ ضوَ ال ض٘ظ٤ٔ٤س دسؾس ُذ٣ٚ ٖٓٔ جُ٘ٞجخ ٓؿِظ ػؼٞ -5

 ؼحءجػ ذو٤س ذٜح ق٣طظ جُط٢ جُط٘ظ٤ٔ٤س جُذسؾس ٝذ٘لظ ذحُكضخ

  .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد

 ػؼ٣ٞطٚ ٝضٌٕٞ جُط٘ل٤ز٣س جُٔ٘حطد ٖٓ ذذسؾطْٜ ٖٝٓ جُٞصسجء -6

 ضٌٕٞ إٔ ػ٠ِ ٓ٘ظرٚ ضـ٤ش ُٞ قط٠ ُِكضخ جالٗطخحذ٤س جُذٝسز ػٖٔ

 جُط٘ظ٤ٔ٤س جُذسؾس ٝذ٘لظ ذحُكضخ ٓطوذّ ػٖ ضوَ ال جُط٘ظ٤ٔ٤س دسؾطٚ

  جُغ٤حع٢. جٌُٔطد جػؼحء ذو٤س ذٜح ٣طظق جُط٢
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 ششٝؽ ػ٤ِْٜ نض٘طر ال جُز٣ٖ جُ٘ٞجخ دػٞز جُؼحّ ُأل٤ٖٓ ٣كن :غح٤ٗح

 ػؼٞ أ١ أٝ جُط٘ل٤ز٣س ٝجُؿٜحش جُٞصجسجش ك٢ جًُٞالء أٝ جُؼؼ٣ٞس

 ٝدػٞضْٜ ، جُؼحّ جأل٤ٖٓ ٣وشسٛح جُط٢ جُكحؾس ٝقغد جُكضخ ك٢ أخش

  .جُطظ٣ٞص ُٚ ن٣ك ال ػ٤ق ذظلس ضٌٕٞ

 ثالثا :
 لهٌئة المطلمة ٌةباألغلب (6-5) للفمرتٌن اإلضافة لرار ٌتخذ . آ

 ورئٌس ونائبٌه العام األمٌن من والمتكونة المشتركة المتابعة
  . ونائبٌه الشورى

 الفمرتٌن فً إضافتهم تم من أعفاء المشتركة المتابعة لهٌئة ٌحك .ب
 باألغلبٌة المرار وٌكون ذلن تستلزم دواع ظهرت إذا (6 -5)

  .المشتركة المتابعة لهٌئة المطلمة
 االنتخابٌة الدورة بانتهاء السٌاسً المكتب دورة ًنتهت :رابعا

 جدٌد سٌاسً مكتب النتخاب  المؤتمر عمد وعند الشورى لمجلس
 .للحزب الداخلً النظام بحسب ممررةال المدة انتهاء بعد

  .انسيبسي انًكتت عضٕ شرٔط : (41) انًبدح

 .ػحٓح   (35) ػٖ ػٔشٙ ٣وَ ال إٔ :جٝال  

 .ػحٓح   15) ) ػٖ ُِكضخ طٔحتٚجٗ ػٔش ٣وَ ال إٔ :غح٤ٗح  

 .جألهَ ك٢ ٓطوذّ ػؼٞ ذذسؾس ٣ٌٕٞ إٔ :غحُػح  

 ػؼٞ جٝ ٓ٘طوس ٓغإٍٝ) جُكضخ ك٢ ه٤حد٣س ٓٞجهغ شـَ :سجذؼح  

 ٓغإٍٝ جٝ ،جُٔكحكظحش ك٢ هغْ ٓغإٍٝ جٝ كٞم كٔح ٓشًض ه٤حدز

 أٝ عحذوح   ذشُٔح٤ٗح   جٝ ق٤ٌٓٞح   ٓ٘ظرح   شـَ جٝ جُؼحّ جُٔوش ك٢ ٌٓطد

 ذحُ٘غرس ٝجقذز ع٘س ػٖ ُِٔٞهغ جشـحُٚ ٓذز ضوَ ال جٕ ػ٠ِ ،(قح٤ُح  

 .جُؼحّ جأل٤ٖٓ ُ٘حتد ع٘ٞجش ٝغالظ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ُؼؼٞ
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 ٝجُك٤ٌٓٞس جُٞصجس٣س ُِٔ٘حطد ذحُطشش٤ف جُكن ُٚ ٣ٌٕٞ جٕ :خحٓغح  

 ٝستحعس جُغ٤حع٢ ٌُِٔطد أ٠ُٝ ًأ٣ُٞٝس جُكضخ ٓؼح٤٣ش ذكغد جُؼ٤ِح

 أخش٣ٖ ضشش٤ف ٣طْ  ػ٤ِْٜ جُٔٞجكوس قظٍٞ ػذّ قحُس ٝك٢ جُشٞسٟ

 جالخش٣ٖ جُكضخ أػؼحء أٝ جُٔشجًض ٝه٤حدجش جُشٞسٟ جػؼحء ٖٓ

 .جال٣ُٞٝس ٝقغد ُزُي جُؼشٝسز جهطؼص جرج

  :انعضٕيخ اَتٓبء :(42) انًبدح

  :ج٥ض٤س جُكحالش ك٢ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ػؼٞ ػؼ٣ٞس ض٘ط٢ٜ :أٝال  

 ٣ُشكغ غْ حع٢جُغ٤ جٌُٔطد ئ٠ُ جُؼؼٞ ٖٓ ٣وذَّّ ٓغرَّد ئػلحء ؽِد .أ

 .ُِطظ٣ٞص جُشٞسٟ ٓؿِظ ئ٠ُ

 .جُوؼحت٤س جُِؿ٘س ٖٓ طحدس كظَ هشجس .خ

 جٝ ٓططح٤ُس ٓشجش ُػالظ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ؾِغحش ػٖ جُـ٤حخ .ؼ

 جال٤ٖٓ ٣شكغ ،جعطثزجٕ دٕٝ ٖٓ ع٘س خالٍ ٓططح٤ُس ؿ٤ش ٓشجش خٔظ

 جُشٞسٟ ُٔؿِظ ُطك٤ِٚ جُٔشطشًس جُٔطحذؼس ٤ُٜثس ذزُي ٓزًشز جُؼحّ

 جُٔطحذؼس ٤ٛثس ٝضظذس ، جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ك٢ ػؼ٣ٞطٚ ٖٓ ٚإلػلحت

 ٓؿِظ ضظ٣ٞص ُك٤ٖ ٜٓحٓٚ عسٓٔحس ػٖ ذا٣وحكٚ أٓش جُٔشطشًس

  .جُشٞسٟ

 .جُؼَٔ جعطٔشجس ٖٓ جُٔحٗؼس جُٔشػ٤س جألػزجس .د

  .جُٞكحز .ٛـ

َّ  :غح٤ٗح    جُؼؼٞ ػٖ ذذ٣ال   جُغ٤حع٢ ٌُِٔطد جألٍٝ جالقط٤حؽ ٣ُك

 جٗطٜحء ضأس٣خ ٖٓ ٣ٞٓح   غالغ٤ٖ ضطؿحٝص ال ٓذز خالٍ ػؼ٣ٞطٚ جُٔ٘ط٤ٜس

   .جُؼؼ٣ٞس
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 :انسيبسي انًكتت يٓبو : (43) انًبدح

 جٌُٔحضد ػ٠ِ ٝجالششجف ،ٝض٘ل٤زٛح جُغ٣ٞ٘س جُخطؾ جػذجد :جٝال  

 .ُِكضخ جُؼحٓس جُٔٞجصٗس ٝجػذجد

 جالػؼحء دجتشز ٝضٞع٤غ ٝػرطٜح جُكضخ ض٘ظ٤ٔحش جدجسز :غح٤ٗح  

 .ٝجُٔإ٣ذ٣ٖ

 ذٜٔحّ جألػؼحء ٖٓ أ١ جٗشـحٍ قحٍ ٝك٢ جُكضخ ٌحضدٓ ه٤حدز :غحُػح  

 ٝذاششجف جٌُٔطد رُي ذادجسز ه٤حد٤٣ٖ جػؼحء ضخ٣َٞ ٣طْ جخشٟ

 .جُٔغإٍٝ جُؼؼٞ ٖٓ ٓرحشش

 ٝئطذجس ،جُغ٤حع٤س جُٔٞجهق ٝضكذ٣ذ جُكضخ ع٤حعحش سعْ :سجذؼح  

 .ٝجُوؼح٣ح جألقذجظ ذظذد جُر٤حٗحش

 .ٜحػ٘ ٝجُذكحع جُكضخ عٔؼس ػ٠ِ جُٔكحكظس :خحٓغح  

 .ٝخحسؾٚ جُؼشجم دجخَ جُكضخ ضٔػ٤َ :عحدعح  

 والمجتمعٌة السٌاسٌة نشاطاتهم عن شهرٌه تمارٌر رفع :عحذؼح  
 . علٌها الطالعه العام األمٌن الى الحزب بعمل المتعلمة
 وبٌان الحزب لتموٌل المالٌة المصادر تأمٌن فً المساهمة :ثامنا  
 العام لألمٌن أو اداتللمٌ أو للحزب سواء ترد التً التموٌل أشكال

 . طلبه حال فً بتمرٌر وٌضمن الشورى رئاسة أو
 ٓح٤ُس ُؿ٘س خالٍ ٖٓ ُِكضخ جُٔح٤ُس جُشإٕٝ ٝٓطحذؼس جدجسز :تاسعا   

 ست٤ظ ٝػؼ٣ٞس أػؼحتٚ أقذ ذشتحعس جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٖٓ ضؼ٤ٖ

 :ج٥ض٤س جُٜٔحّ إلٗؿحص ،ٝآخش٣ٖ جُشٞسٟ ٓؿِظ ك٢ جُٔح٤ُس جُِؿ٘س

 ك٤ٚ ٝقذز ًَ ٓظحس٣ق ٓطؼٔ٘س ُِكضخ وذ٣ش٣سض ٓٞجصٗس ٝػغ .أ 

 ُذٟ جُظشف ٝطالق٤حش جُظشف ٝآ٤ُس جُطحستس ٝجُٔظحس٣ق

 .جُٔغط٣ٞحش ًحكس ٝك٢ جُٔغإ٤ُٖٝ
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 جالشطشجًحش ػٞجذؾ ٝػغ خالٍ ٖٓ جُظ٘ذٝم ٓٞجسد ض٤ٔ٘س .خ

 .ٝؿ٤شٛح جُطرشػحش ٝضلؼ٤َ ،ذذكؼٜح جُؿ٤ٔغ جُضجّ ٝ ُألػؼحء

 .ُِظ٘ذٝم دٓٞجس ضٌٕٞ جعطػٔحسجش  جهطشجـ .ؾـ

 ٝجُغؿالش جُٔظشٝكحش ٝٓشجهرس جإل٣شجدجش ٓطحذؼس ٝ جدجسز .د

 إلؾٔح٢ُ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ػ٠ِ كظ٢ِ ضوش٣ش ٝػشع جُٔكحعر٤س

 .جُٔظشٝكحش

 جُطكحُلحش ٝػوذ ٝج٤ُ٘حذ٤س جُٔك٤ِس جالٗطخحذ٤س جُخطس ئػذجد :عاشرا  

 ك٢ جُٔغحٛٔس أٝ جالٗطخحذ٢ جُرشٗحٓؽ ٝئػذجد ،جُكٌٞٓس ك٢ ُِٔشحسًس

 .جالٗطخحذ٢ جُطكحُق ئؽحس ػٖٔ ئػذجدٙ

 .جُكضخ شٞسٟ ٓؿِظ هشجسجش ض٘ل٤ز  :عشر أحدى

 ٓغ جُطكحُلحش ػ٠ِ جُٔطِوس ذحألؿِر٤س جُطظ٣ٞص ٣طْ :شػش جغ٘ح

 . جُغ٤حع٤س ٝجٌُطَ جالقضجخ
 ج٤ُٜثحش ضش٤ٌَ ػ٠ِ جُٔطِوس ذحألؿِر٤س جُطظ٣ٞص ٣طْ :ػشش غحُع

 ٜح.ذ٤٘ جالٗذٓحؼ جٝ جُؿذ٣ذز جُغ٤حع٤س ٝجُٔإعغحش

  صالحيبتّ :(44) انًبدح

 ئؽحس ك٢ جألقذجظ ضؿحٙ ٝجُطظش٣ف جُكضخ ذحعْ جُطكذظ :جٝال  

 .ُِكضخ جُؼحٓس جُغ٤حعس

 .أػؼحتٚ ذ٤ٖ ٖٓ أًػش أٝ سع٢ٔ ٗحؽن ضؼ٤٤ٖ :غح٤ٗح  

 .ُِكضخ ؾذ٣ذز ٝٓإعغحش ٌٝٓحضد ٝٓ٘حؽن ٓشجًض كطف :غحُػح  

 ك٢ سجُطخظظ٤ جٌُٔحضد ٝأػؼحء ٓذسجء ٝضـ٤٤ش ضؼ٤٤ٖ :سجذؼح  

 .جُكضخ

 .جُؼشٝسز ػ٘ذ ؽحستس شٞسٟ ؾِغس ػوذ ؽِد :خحٓغح  
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 ك٤ٔح جُذُٝس ٝظحتق ك٢ جُطؼ٤٤ٖ ضشش٤كحش ػ٠ِ جُطظ٣ٞص :عحدعح  

  .دسؾحضْٜ ك٢ ٖٝٓ ٝجُٔغطشحس٣ٖ جًُٞالء جُؼ٤ِح جُٔ٘حطد دٕٝ

 ٓؿِظ ك٢ ػ٤ِْٜ ُِطظ٣ٞص ٝص٣ش ذذسؾس ْٛ ٖٓ ضشش٤ف :عحذؼح  

 .جُشٞسٟ

 أػؼحء غِػ٢ ضوذ٣ْ ششؽ ،جُؼحّ ُِٔإضٔش تسجُطحس جُؿِغحش ػوذ :غحٓ٘ح  

 ػحؾَ ٓٞػذ ُطكذ٣ذ جُٔإضٔش ُشت٤ظ ٓغررح   ؽِرح   جُغ٤حع٢ جٌُٔطد

  .جالٗؼوحد ٓغطِضٓحش ٝضشض٤د

 :انسيبسي انًكتت اجتًبعبد عمذ انيبد :(45) انًبدح

 ٣ٝؿٞص ذـذجد ك٢ ٝضؼوذ ،شٜش٣س ٗظق جالػط٤حد٣س جؾطٔحػحضٚ :جٝال  

 ُؼذد جُٔطِوس جألؿِر٤س ٝذٔٞجكوس جُكحؾس عند أخشٟ أٓحًٖ ك٢ ػوذٛح

  .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أػؼحء

 .أػؼحتٚ ُؼذد جُٔطِوس جألؿِر٤س ذكؼٞس ٣ٌٕٞ جٗؼوحدٙ ٗظحخ :غح٤ٗح  

 ضغح١ٝ قحٍ ٝك٢ .جُرغ٤طس ذحألؿِر٤س ٝضطخز ِٓضٓس هشجسجضٚ :غحُػح  

 قحٍ ك٢ ٗحترٚ أٝ جُؼحّ جأل٤ٖٓ ٣ؼْ جُز١ جُطشف ٣شؾف جألطٞجش

 ؿ٤حذْٜ قحٍ ك٢ ج٥خش٣ٖ ُألػؼحء ِٓضٓس ُوشجسجشج ٝضٌٕٞ .ؿ٤حذٚ

 .جالؾطٔحع ػٖ

 ك٢ ٝجُطحستس جالػط٤حد٣س جالؾطٔحػحش ك٢ جُؼَٔ ع٤ش ٣٘ظْ :سجذؼح  

 .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٣ؼذٛح ِٓكوس التكس

   .انسيبسي انًكتت يمرر ٔاججبد :(46) انًبدح

  .جالؾطٔحػحش ذٔٞجػ٤ذ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أػؼحء ضر٤ِؾ :جٝال  

 .جالؾطٔحع أػٔحٍ ؾذٍٝ ئػذجد :غح٤ٗح  

 . جالؾطٔحع ٓكحػش ضذ٣ٖٝ :غحُػح  
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  .ذحُٔوشسجش جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أػؼحء ضر٤ِؾ :سجذؼح  

 ُالؾطٔحع جُطح٢ُ ج٤ُّٞ ك٢ أط٢ُٞ جؾطٔحع ٓكؼش ض٘ظ٤ْ :خحٓغح  
 ٖٓ ٣ٞٓحٕ أهظحٛح ٓذز خالٍ ؾ٤ٔؼح   جٌُٔطد أػؼحء ػ٠ِ ُطٞص٣ؼٚ

 .وشسجشجُٔ ض٘ل٤ز ٓطحذؼس ُـشع جالؾطٔحع ضحس٣خ

 ٝجُطٞط٤حش ٝجُوشجسجش جُٔكؼش خالطس ٖٓ ٗغخس ضشعَ :عحدعح  

 ٖٓ ٣ٞٓحٕ أهظحٛح ٓذز خالٍ جُكضخ شٞسٟ ٓؿِظ ستحعس ئ٠ُ

 .جالؾطٔحع ضحس٣خ

 ك٢ ػ٤ِٚ ٣ٝظٞش جُؼحّ جال٤ٖٓ ٖٓ جُٔوشس ضشش٤ف ٣طْ :عحذؼح  

 ُٚ ٣كن ٝال جٌُٔطد جؾطٔحػحش ٣ٝكؼش  جُغ٤حع٢ جٌُٔطد

 .جُطظ٣ٞص

  انحزة ٔليبدح ادارح يئبدْ :( 47) انًبدح

 جُٔوش ٌٓحضد ػ٤ِٜح ٝضطٞصع جُكضخ ػَٔ إلدجسز ٤ٛثحش غالظ ضطشٌَ

 ست٤ظ ٗحتر٢ أقذ أٝ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد جػؼحء جقذ ٣ٝطشأعٜح جُؼحّ

 ذحخط٤حس ذحُطؼ٤٤ٖ ُِكضخ جُؼحّ جُٔإضٔش ٖٓ جُٔ٘طخر٤ٖ جُشٞسٟ ٓؿِظ

 ٤ٜثحشجُ ٓغإ٢ُٝ ٣ٝخطحس جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٝٓظحدهس جُؼحّ جال٤ٖٓ

 ُٜح ٝضٞػغ ، جُؼحّ جال٤ٖٓ ٓغ ذحُطشحٝس ُْٜ جُطحذؼس جٌُٔحضد ٓغإ٢ُٝ

 جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ػ٤ِٜح ٣ظحدم ػِٜٔح ض٘ظْ ُٝٞجتف ٝخطؾ ٤ٌِ٤ٛحش

٢ٛٝ: 

 :ٔاالداريخ انتُظيًيخ انٓيئخ .1

 جُٜ٘ؼس ٓؼٜذ - جُطشذ٤س - جُط٘ظ٤ْ) ٌٓحضد ػٖ جُٔغإُٝس ثسج٤ُٜ ٢ٛٝ

 ٤ِسجُذجخ جالٗطخحذحش - جُوح٢ٗٞٗ ٔشحٝسجُ - جُكغحذحش - جُٔشأز ٌٓطد -

 .(ٝجُٔطحذؼس جُطخط٤ؾ - ُِكضخ
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 :ٔانعاللبد انحكٕييخ انشؤٌٔ ْيئخ .2

 جُشإٕٝ - جالػالّ - جُؼالهحش ) ٌٓحضد ػٖ جُٔغإُٝس سج٤ُٜث ٢ٛٝ

 .(جُرشُٔح٢ٗ جالع٘حد - جُك٤ٌٓٞس

 :ٔانسيبسيخ خانجًبْيري انٓيئخ – 3

 - جُؼشحتش - جُٔٞجؽ٤ٖ٘ شإٕٝ ) ٌٓحضد ػٖ إُٝسجُٔغ ج٤ُٜثس ٢ٛٝ

 ٌٓطد - ٝجُ٘غ٣ٞس جُشرحذ٤س ٝجُشٝجذؾ ٤حشٝجُؿٔؼ جُ٘وحذحش

 .جالٗطخحذحش(

 

 انعبو االييٍ

 انعبو األييٍ :(48) انًبدح

 التنفٌذٌة السلطة رأس وهو العام وأمٌنه جُكضخ ست٤ظ ٛٞ :ضؼش٣لٚ

 و اإلللٌمٌة المحافل فً الحزب تمثٌل حك وله ، الحزب فً العلٌا
 وال الحزبً للعمل متفرغ وهو ، كافة المجاالت جمٌع وفً دولٌةال

 له ٌحك وال ، متتالٌتٌن دورتٌن عن المولع لهذا تولٌه فً ٌزٌد
 رئاسته فترة خالل تنفٌذي حكومً منصب أي تولً أو الترشح
 إلعفائه الشورى لرئاسة طلبا   ٌمدم بذلن رغبته حال وفً للحزب

  . الشورى ومجلس السٌاسً المكتب ةموافم بعد عنه بدٌال   واختٌار

 :ونائبيه انعبو االييٍ شرٔط :(49) انًبدح

 .ػحٓح (40) ػٖ ػٔشٙ ٣وَ ال إٔ :جٝال  

 .ػحٓح(20) ػٖ ُِكضخ جٗطٔحتٚ ػٔش ٣وَ ال إٔ :غح٤ٗح  

 ه٤حدز جٝ ع٤حع٢ ٌٓطد ػؼٞ) جُكضخ ك٢ ه٤حد٣س ٓٞجهغ شـَ :غحُػح  

 . ٓ٘طوس جٝ ٓشًض ٓغإٍٝ جٝ ٓشًض

 جٝ ق٤ٌٓٞح   ٓ٘ظرح   شـَ جٝ ،شٞسٟ ػؼٞ جٝ ٓشًض ك٢ هغْ جٝ

  .ع٘ٞجش غالظ ػٖ ُِٔٞهغ ئشـحُٚ ٓذز ضوَ ال إٔ ػ٠ِ ،(٤ٗحذ٤ح  
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 .لٌادي ػؼٞ ذذسؾس ٣ٌٕٞ إٔ :سجذؼح  

 .ع٘ٞجش خٔظ ٓ٘ز هؼحت٤س ػوٞذس ذكوٚ ضظذس ُْ :خحٓغح  

 يٓبيّ :(50) انًبدح

 راتلرا تنفٌذ ومتابعة الحزب خطة تنفٌذ عن االول المسؤول هو
 لمجلس دوري تمرٌر تمدٌم مع السٌاسً والمكتب الشورى مجلس
 ٌأتً: كما مهامه وتكون ، لسٌاسًا والمكتب الشورى

 ػ٘ذ ٗٞجذٚ ػ٘ٚ ٣ٝ٘ٞخ ،جُغ٤حع٢ جٌُٔطد جؾطٔحػحش ضشؤط :جٝال  

 جأل٤ٖٓ ٖٓ ذطخ٣َٞ ئال ؿ٤حذْٜ ػ٘ذ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٣٘ؼوذ ٝال .ؿ٤حذٚ

 .جُؼحّ

 ٓغ ذحُطشحٝس جُٔكحكظحش ك٢ ُِكضخ غ٤حع٤سجُ جُشإٕٝ ئدجسز :غح٤ٗح  

 .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد

 .ٝؿ٤شٛح جُشع٤ٔس جُؿٜحش أٓحّ جُكضخ ضٔػ٤َ :غحُػح  

 .ُٚ جُؼحٓس جُغ٤حعس ئؽحس ك٢ جُكضخ ذحعْ جُطظش٣ف :سجذؼح  

 جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أػؼحء ذ٤ٖ ُِكضخ جُشت٤غ٤س جُٜٔحّ ضٞص٣غ :خحٓغح  

 .ٝئششجكح   ه٤حدز  

 ٓؿِظ أٓحّ  جُغ٤حع٢ ٝجٌُٔطد جُؼحّ جأل٤ٖٓ ٓغإ٤ُٝس :عحدعح  

 .جُكضخ شٞسٟ

 جُذجخَ ك٢ ًحكس جُكضخ ٌٝٓحضد  ج٤ُٜثحش ػ٠ِ جإلششجف :عحذؼح  

 .ٗٞجذٚ خالٍ ٖٓ جٝ ٓرحششز ٝجُخحسؼ

 ومجلس السٌاسً المكتب بمرارات العام المٌنا ٌلتزم :ثامنا  
 ٌلتزم لم فإن ، للحزب العامة التوجٌهات مع التماطع وعدم الشورى

 من ماٌلزم التخاذ الشورى ومجلس السٌاسً المكتب على ضٌعر
 ذلن. على اصراره حال فً باإلعفاء لرار اتخاذ أو تنبٌه
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  صالحيبتّ : (51) انًبدح

 جُطحستس. جالؾطٔحػحش ئ٠ُ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد دػٞز جٝال :

 جُغ٤حع٢. جٌُٔطد ذٔٞجكوس ُٚ ٓغطشحس٣ٖ ضؼ٤٤ٖ غح٤ٗح :

 ك٢ ػؼٞ أ١ أٝ كشع أٝ ٓشًض ٝأ ٌٓطد ٓغإٍٝ أ١ دػٞز غحُػح :

 جُطذجٍٝ. أٝ ُِٔغحتِس جُكضخ

 ٝكوح جُكضخ ألكشجد جالٗؼرحؽ٤س جُؼوٞذحش ػ٠ِ جُٔظحدهس سجذؼح :

 جالٗؼرحؽ٤س. ُالتكس

 جٌُٔطد ٝألػؼحء جُؼحّ ُأل٤ٖٓ جُٔح٢ُ جُظشف طالق٤س خحٓغح :

 خحطس. التكس ك٢ ضكذد جُغ٤حع٢

 جعطثزجٕ دٕٝ ٖٓ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ػؼٞ ؿ٤حخ قحٍ ك٢ عحدعح :

 ػ٘ذ جُطكش٣ش١ جُط٘ر٤ٚ ئ٠ُ ٣ٝظحس ُٚ، شل٣ٞح   ض٘ر٤ٜح   جُؼحّ جأل٤ٖٓ ٣ٞؾٚ

 ػ٤ِٜح. جُشٞسٟ ستحعس ٝجؽالع ، جُـ٤حخ ضٌشجس

 أٝ ضٞؾ٤ٜ٤ٚ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ألػؼحء ضكش٣ش٣س سعحتَ ٣ٞؾٚ عحذؼح :

 جٌُٔطد ػ٠ِ ٣ؼشع ػؼٞ أ١ ضؿحٝخ ػذّ قحٍ ٝك٢ ضو٤ٔ٣ٞٚ

 ٜٓحٓٚ ٖٓ إلػلحتٚ ؽِد ضوذ٣ْ أٝ ض٘ر٤ٚ ٖٓ ٣ِضّ ٓح الضخحر جُغ٤حع٢

 ػ٠ِ ذحُٔٞجكوس جُشٞسٟ ٓؿِظ ٝضظ٣ٞص جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ذٔٞجكوس

  . ذحالقط٤حؽ ٝضؼ٣ٞؼٚ جُطِد

 ؾ٤ٔغ جٝ ه٤حدضٚ جػؼحء جقذ جٝ جُٔشًض ٓغإٍٝ جقحُس ُٚ ٣كن :غحٓ٘ح  

 ج٠ُ ٓغرد ذطِد  ٓ٘طخد جخش ه٤حد١ أ١ أٝ جُٔشًض ك٢ جُو٤حدز

 ؽِد ػ٠ِ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٓٞجكوس ذؼذ ُسُإلهح جُشٞسٟ ٓؿِظ

 جإلقحُس.
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 :االتيخ انحبالد ٔفي 
 .ُْٜ جًُِٔٞس ذحُٜٔحّ جُو٤حّ ك٢ زجٌُلحء ػذّ -1
 جُظحدسز ٝجُوشجسجش جُكضخ ٝخطس جُذجخ٢ِ جُ٘ظحّ ضطر٤ن ػذّ - 2

 .جُشٞسٟ ٝٓؿِظ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٖٓ
 ٝجُط٢ ٝجُط٘ظ٤ْ جُو٤حدز ذ٤ٖ جٝ جُو٤حدز جػؼحء ذ٤ٖ جالٗغؿحّ ػذّ - 3

 . ذحُٔشًض جُؼَٔ ضؼٞم
 ٝػٖٔ ٓغإ٤ُٝطٚ قذٝد ػٖٔ جالؾطٔحػحش قؼٞس ك٢ جُطوظ٤ش -4

 . جُذجخ٢ِ جُ٘ظحّ ك٢ ٝسد ٓح
 ٝجٌُٔطد جُؼحّ جأل٤ٖٓ ػٖ ضظذس جُط٢ ذحُوشجسجش جالُطضجّ ػذّ ـ  5

 .جُشٞسٟ ٝٓؿِظ جُغ٤حع٢

 انسيبسي النائب وواجبات مهام :(52) انًبدح

 ُِكضخ ٝجُذ٤ُٝس جُٔك٤ِس جُغ٤حع٤س جُؼالهحش ِٓق ٓطحذؼس :جٝال  

 إٕٝـــجُش ســ٤ٛث ٝٓغإٍٝ ّحــجُؼ ٖـجال٤ٓ ٓغ حٕٝـــٝذحُطؼ

 . ٝجُؼالهحش ٤ٓٞســــجُكٌ

 . جُغ٤حع٤س جٌُطَ ٓغ ٝجُطٞجطَ  جُغ٤حع٤س جُِٔلحش ػ٠ِ جُؼَٔ :غح٤ٗح  

 .جُك٤٤ٌٖٓٞ ٝجُٔغإ٤ُٖٝ جُرشُٔح٤ٗس جُكضخ ًطِس ٓطحذؼس :غحُػح  

 .لحٝعجُط ِٓق ئدجسز :سجذؼح  

 ػ٘ذ جُكضخ إٕٝش ٝجدجسز جُغ٤حع٢ جٌُٔطد جؾطٔحػحش :ػوذ خحٓغح

 .جُؼحّ جال٤ٖٓ ؿ٤حخ
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 اإلدار  انُبئت وواجبات مهام :(53) انًبدح

 شجًضــٝٓ جُؼحّ جُٔوش ٝقٔح٣س جالٖٓ ٓطحذؼس ػٖ جُٔغإٍٝ :جٝال  

 .جُكضخ ٝكشٝع

 ّجُؼح جُٔوش ك٢ ُِكضخ ٝجُٔح٤ُس جالدجس٣س جُشإٕٝ ٓطحذؼس غح٤ٗح :

 . ٓإعغحضٚ ٝ جُكضخ ٝٓشجًض

 ٝٓإعغحضٚ ُِكضخ ٝجُٔظشٝكحش جال٣شجدجش ٝٓطحذؼس جدجسز غحُػح :

 جُؼحٓس. جُٔٞجصٗس ٝػغ ػ٠ِ ٝجالششجف

 ػ٠ِ ٝجالششجف جُكضخ ُط٣َٞٔ جُٔح٤ُس جُٔظحدس ضأ٤ٖٓ سجذؼح:

 .جُكضخ ػَٔ ضٍٔٞ جُط٢ جالعطػٔحسجش

 سؼٝخح دجخَ كضخجُ ٓٔطٌِحش ٝؾشد قظش ػٖ جُٔغإٍٝ :خحٓغح

 .ٝٓطحذؼطٜح جُؼشجم

 ٝجُٔإضٔشجش شٝجالقطلحال جُٔ٘حعرحش جهحٓس ػ٠ِ جالششجف :عحدعح

 .جُكضخ ٣و٤ٜٔح جُط٢

 ك٢ جُكضخ شإٕٝ ٝجدجسز جُغ٤حع٢ جٌُٔطد جؾطٔحػحش ػوذ عحذؼح:

 جُغ٤حع٢. ٝجُ٘حتد جُؼحّ جال٤ٖٓ ؿ٤حخ قحُس

  يٓبيٓى يٍ انعبو االييٍ َٕاة اعفبء :( 54 ) انًبدح

 ذٜٔحّ جٗشـحُْٜ قحٍ ك٢ ٜٓحْٜٓ ٖٓ جُؼحّ جال٤ٖٓ جخٗٞ أػلحء ٣طْ

 جٌُٔطد ك٢ جُطظ٣ٞص ٣ٝطْ ، ذٞجؾرحضْٜ جُو٤حّ ٖٓ ضٔ٘ؼْٜ جخشٟ

 جُشٞسٟ ُٔؿِظ ٝضشكغ جػلحتْٜ ػ٠ِ جُٔطِوس ذحألؿِر٤س جُغ٤حع٢

 جألػؼحء ذو٤س ٖٓ جُرذ٣َ ضشش٤ف ٣ٝطْ جالػلحء ػ٠ِ ُِٔظحدهس

 ك٢ ػؼٞج   جُٔؼل٠ تدجُ٘ح ٣ٝؼٞد ، جُؼحّ جُٔإضٔش ٖٓ جُٔ٘طخر٤ٖ

 جُغ٤حع٢. جٌُٔطد
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 انسيبسي. انًكتت عضٕ :(55) انًبدح

ٚ   ٣ٔحسط ُِكضخ جُؼحّ جُٔإضٔش ٖٓ ٓ٘طخد ػؼٞ ٛٞ  جُو٤حد٣س ٜٓٔحض

 ُط٢ُٞ ٓإٛال ، جُكضخ ػّٔٞ ٓغطٟٞ ػ٠ِ ٝجُط٘ل٤ز٣س ٝجالدجس٣س

 جألخشٟ جُو٤حد٣س جُٔ٘حطد جٝ ذذسؾطٜح جُط٢ جٝ جُٞصجس٣س جُٔ٘حطد

 جُذُٝس. ك٢

 

 ٔانصالحيبد: انًٓبو
 جُٜٔٔهههس ذحُِٔلهههحش ض٤ٌِلهههٚ جٝ ج٤ُٜثهههحش جقهههذٟ ٓغهههإ٤ُٝس ضههه٢ُٞ :جٝال

 .ُِكضخ

 جٌُٔطهد جٝ جُؼحّ جال٤ٖٓ ذٜح ٣ٌِلٚ جُط٢ جُوؼح٣ح أٝ جُِٔلحش ئدجسز :غح٤ٗح  

 جُغ٤حع٢.

 ُِكضخ. ٝجُٔظ٤ش٣س جُٜٔٔس جُوشجسجش جضخحر ك٢ جُٔشحسًس :غحُػح  

 ٝجُك٤ٌٓٞههس جُٞصجس٣هس ُِٔ٘حطهد ذحُطششه٤ف جُكههن ُهٚ ٣ٌهٕٞ جٕ :سجذؼهح  

 . جُكضخ ٓؼح٤٣ش ذكغد جُؼ٤ِح

 جُخحطس. جُالتكس ذكغد جُٔح٢ُ جُظشف قن ُٚ :خحٓغح  

 ذحعهههٔٚ ٝجُطظهههش٣ف ٝجُخهههحسؼ جُهههذجخَ كههه٢ جُكهههضخ ضٔػ٤هههَ :عحدعهههح  

 ٝع٤حعحضٚ. جُغ٤حع٢ جٌُٔطد هشجسجش ٝذكغد
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 الدابع الفصل
 وتنظيماته الحزب مراكز
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 الدابع لفصلا

 وتنظيماته الحزب مراكز
 

  نّ انتبثعخ ٔانتُظيًبد انًركز :( 56 ) انًبدح

 جُكضخ شإٕٝ ئدجسز ٣ٝط٠ُٞ جُٔكحكظس، ك٢ جُو٤حد٣س جُٞقذز :جُٔشًض

 ٝذـذجد جُط٘ظ٤ٔ٤س. ٝجُشؼد جُلشٝع ٖٓ ػذد ٖٓ جُٔشًض ٣ٝطشٌَ ك٤ٜح

  ٓشجًض. غالغس

 انًركز ليبدح ْيكهيخ :(75) انًبدح

 :ٖٓ جُٔشًض ه٤حدز ضطٌٕٞ :جٝال  

 أػؼحء ٖٓ ٓ٘طخد ع٤حع٢ ٌٓطد ػؼٞ ٝٛٞ جُٔشًض ٓغإٍٝ .أ

 .ُِكضخ جُؼحّ جُٔإضٔش أٖٝٓ ٓشًضٙ ك٢ جُؼحّ جُٔإضٔش

 أٝ ٔشًضُٙ جُؼحّ جُٔإضٔش ٖٓ جُٔ٘طخد جُٔشًض ٓغإٍٝ ٗحتد .خ

 .جالٗطخحذ٤س جُالتكس قغد

  .جالٗطخحذ٤س ُالتكس ٝكوح ر٤ٖٓ٘طخ أػؼحء أسذؼس .ؾـ

 ششٝؽ ٝذ٘لظ جُلشٝع أػؼحء ٖٓ جُٔ٘طخر٤ٖ جُلشٝع ٓغإ٢ُٝ .د

 ٝعجُلش ػذد ضض٣ذ ال ،ٝإٔ جُٔشًض ه٤حدز ػؼٞ جٗطخحخ ٝٓٞجطلحش

 .جُٔ٘طخرس جُٔشًض ه٤حدز ػذد ػٖ

 . جالٗطخحذ٤س ُالتكس ٝكوح جُٔ٘طخرس جُ٘غ١ٞ جُؼَٔ ٓغإُٝس .ٛـ

 ْٛ ٖٓ جٝ جُٔكحكظحش ٓؿحُظ جػؼحء جٝ جُؼحٕٓٞ جُٔذسجء .ٝ

 ٝذ٘لظ ػحَٓ ػؼٞ ػٖ ػؼ٣ٞطْٜ دسؾس ضوَ ال جٕ ػ٠ِ ذذسؾطْٜ

 ذؼؼ٣ٞس ٣ٝغطٔش ، جُٔ٘طخد جُٔشًض ه٤حدز ػؼٞ ٝٓٞجطلحش ششٝؽ
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 جُذٝسز الٍـــخ ٢ــــجُٞظ٤ل ٚـــٓ٘ظر كوذ جرج قط٠ شًضــــجُٔ

 .ُِكضخ جالٗطخحذ٤س

 ٣وّٞ جُط٢ ٝجُ٘شحؽحش جالؾطٔحػحش جُٔك٢ِ جُشٞسٟ ٓٔػَ ٣كؼش .ص

 جؾطٔحػحش قؼٞس جُٔك٢ِ جُشٞسٟ ألػؼحء ٣ٝكن جُٔشًض. حذٜ

 .جُٔشًض ٝٓغإٍٝ جُٔك٢ِ جُشٞسٟ ٓٔػَ ذ٤ٖ ٝذحُط٘غ٤ن جُٔشًض

 .جُطحستس جُكحالش ك٢ ٣ؿطٔغ إٔ ُٝٚ شٜش٣س ٗظق جؾطٔحػحضٚ : غح٤ٗح

 انًركز يسؤٔل ٔصالحيبد يٓبو :(85انًبدح)

 ُٔكحكظسج ك٢ جُكضخ شإٕٝ ٝجدجسز ه٤حدز ػٖ ٓغإٝال ٣ٌٕٞ : أٝال  

 . ٓططح٤ُط٤ٖ دٝسض٤ٖ ػٖ ُِٔشًض ٓغإ٤ُٝطٚ ضض٣ذ ٝال

 ك٢ ٝجُك٤ٌٓٞس جُكضذ٤س جُٔغإ٤ُٝط٤ٖ ذ٤ٖ جُؿٔغ ُٚ ٣كن :غح٤ٗح

 جٌُٔطد ٝٓظحدهس جُٔشًض ه٤حدز ٓٞجكوس ذؼذ قظشج   ٓكحكظطٚ

 جُغ٤حع٢.

 ضوذ٣ْ كؼ٤ِٚ جُرشُٔح٤ٗس أٝ جُٔك٤ِس ُالٗطخحذحش ُِطششف سؿرطٚ ػ٘ذ :غحُػح

 ذذال ٗحترٚ ٣ٝكَ جُؼحّ جأل٤ٖٓ ج٠ُ جُكضذ٢ ٓ٘ظرٚ ٖٓ ُإلػلحء ؽِد

 جُٔٞػٞع قغْ ُك٤ٖ جُٔشًض ه٤حدز ػٖٔ ذٔٞهؼٚ جالقطلحظ ٓغ ػ٘ٚ

  جُٔشًض. ٓغإ٤ُٝس ك٢ ُٔٞهؼٚ ٣ؼٞد كٞصٙ ػذّ قحٍ ٝك ٢

 جُ٘شحؽحش ًٝحكس ٝجالؾطٔحػحش جُؿِغحش ٝجدجسز ه٤حدز :سجذؼح

 جُٔشًض. ك٢ ٝجُلؼح٤ُحش

 أٗحذس ٞصـــ٣ؿ ٝال حع٢ــجُغ٤ ٌطدجُٔ جؾطٔحػحش قؼٞس :خحٓغح

 . ذحُطظ٣ٞص ؿ٤شٙ

 ٣ٌٕٝٞ ،ُِٔشًض جُٔح٢ُ جُظشف التكس ذكغد جُظشف قن :عحدعح

 .جُٔشًض ك٢ جُٔح٤ُس جُِؿ٘س ست٤ظ

 ذكغد ســجُٔكحكظ ك٢ س٤ــجُكٌٞٓ دــُِٔ٘حط َـــٓإٛ :عحذؼح

 .جُكضخ ٓؼح٤٣ش
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 ٣طؼِن ك٤ٔح جُطظش٣ف قن ُٝٚ ٓكحكظطٚ ك٢ جُكضخ ٣ٔػَ  :غحٓ٘ح

 .ظسجُٔكحك ذشإٕٝ

 جػؼحء ػ٠ِ جُٔكحكظس ك٢ ُِكضخ جُشت٤غ٤س جُٜٔحّ ضٞص٣غ  :ضحعؼح

 .جُٔشًض ه٤حدز

 ٝذكغد جُٔشًض ألػؼحء جالٗؼرحؽ٤س جُؼوٞذحش ض٘ل٤ز  :ػحششج

 جالٗؼرحؽ٤س. جُالتكس

 .ُ٘حترٚ طالق٤حضٚ ذؼغ ضل٣ٞغ ُٚ ٣كن :ػشش قحد١

 ٝجُٞجهغ جُٔشًض ػٖ جُغ٤حع٢ ٌُِٔطد شٜش١ ضوش٣ش سكغ :ػشش غح٢ٗ

 .جُٔشًض ه٤حدز ٝهشجسجش جُٔكحكظس ك٢ حع٢جُغ٤

 أٝ ٓكحكظطٚ ذشإٕٝ ٣طؼِن ك٤ٔح جُٔشًض هشجسجش ٣طر٠٘  :ػشش غحُع

 ػذجٛح ك٤ٔح أٓح ،جُغ٤حع٢ جٌُٔطد جؾطٔحػحش قؼٞسٙ ػ٘ذ ،ٓشًضٙ

 .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أػؼحء ذو٤س قوٞم ككوٞهٚ

 جُٔشًض. ه٤حدز ذٔٞجكوس ٓغطشحس٣ٖ جخط٤حس ُٚ ٣كن  :ػشش سجذغ

 ػٖ جُٔطـ٤ر٤ٖ جألػؼحء حءػلال جُؼحّ ُأل٤ٖٓ ؽِد سكغ :شػش خحٓظ

 خالٍ ٓطلشهس خٔغس جٝ ٓططح٤ُس جؾطٔحػحش ُػالغس جُٔشًض جؾطٔحػحش

 جُطِد ػ٠ِ جُٔشًض ه٤حدز ٓٞجكوس ذؼذ ػزس ذذٕٝ ٝجقذز ع٘س

 . جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٝٓظحدهس

 ك٢ جُٔ٘طخرس جُو٤حدجش الػلحء جُؼحّ ُأل٤ٖٓ ٓزًشز ضوذ٣ْ ػشش: عحدط

 ُِكضخ جُذجخ٢ِ جُ٘ظحّ ذكغد جُؼؼ٣ٞس ششٝؽ ٣خحُق ُٖٔ ضٙٓشً

 . جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٝٓظحدهس جُٔشًض ه٤حدز ٓٞجكوس ذؼذ

 ٖٓ ٓ٘طخد ػؼٞ أ١ إلػلحء جُؼحّ ُأل٤ٖٓ ٓزًشز ضوذ٣ْ ػشش: عحذغ

 جُذجخ٢ِ جُ٘ظحّ ذططر٤ن جُطضجٓٚ ٝػذّ ٓخحُلطٚ قحٍ ك٢ جُٔشًض ه٤حدز

 ٝجٌُٔطد جُٔشًض ه٤حدز سجشُوشج ض٘ل٤زٙ ػذّ جٝ جُٔوشز ٝجُِٞجتف

 طدٝجٌُٔ جُٔشًض ه٤حدز ٓٞجكوس ذؼذ جُشٞسٟ ٝٓؿِظ جُغ٤حع٢

 .جُشٞسٟ ٓؿِظ ٝٓظحدهس جُغ٤حع٢
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 انًركز يسؤٔل َبئت ٔصالحيبد يٓبو :(59انًبدح)

 .ؿ٤حذٚ قحٍ ك٢ جُٔشًض ٓغإٍٝ ػٖ ٣٘ٞخ :أٝال  

 .جُٔشًض ٓغإٍٝ ؿ٤حخ قحٍ ك٢ جُٔشًض ه٤حدز جؾطٔحػحش جدجسز :غح٤ٗح  

 .ُِٔشًض جُٔح٢ُ جُظشف التكس ذكغد جُظشف قن ُٚ :غحُػح  

 ٓغ ذحُطشحٝس جُٔكحكظس ك٢ ٝجُطكحُلحش جالٗطخحذحش ِٓق جدجسز :سجذؼح  

 .جُٔشًض ه٤حدز

 :انًركز يسؤٔل ترشي  شرٔط (:60انًبدح)

 :جُٔشًض ٓغإٍٝ ضشش٤ف ششٝؽ

 .ػحٓح   35 ػٖ ػٔشٙ ٣وَ ال .أ

 .ػحٓح  15  جٗطٔحتٚ ػ٠ِ ٓؼ٠ .خ

 .جألهَ ك٢ ٓطوذّ ػؼٞ ذذسؾس ٣ٌٕٞ جٕ .ؾـ

 .ع٘ٞجش ُخٔظ ػوٞذس ج٣س ذكوٚ ضظذس ُْ .د

 .ضششكٚ هرَ  ق٤ٌٓٞس جٝ  قضذ٤س ٓغإ٤ُٝس ض٠ُٞ .ٛـ

 :جُو٤حدز ٝػؼٞ جُٔشًض ٓغإٍٝ ٗحتد ضشش٤ف ششٝؽ :غح٤ٗح  

 .ع٘س 35 ػٖ ػٔشٙ ٣وَ ال .أ

 .ع٘ٞجش 15 جٗطٔحتٚ ػ٠ِ ٓؼ٠ .خ

 .َجاله ػ٠ِ ػحَٓ ػؼٞ ذذسؾس ٣ٌٕٞ جٕ .ؾـ

 .ق٤ٌٓٞح   جٝ قضذ٤ح   ٓ٘ظرح   شـَ هذ ضششكٚ هرَ ٣ٌٕٞ جٕ .د
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  انًركز ليبدح ٔصالحيبد يٓبو :(16) انًبدح

 جالٗطٔحء هحػذز ٝضٞع٤غ ٝػرطٚ جُٔشًض ك٢ جُط٘ظ٤ْ ئدجسز :جٝال  

 .جُكضذ٢

 . ػٜ٘ح ٝجُذكحع جُٔكحكظس ك٢ جُكضخ عٔؼس ػ٠ِ جُكلحظ :غح٤ٗح  

 . جُشٞسٟ ٝٓؿِظ ٤حع٢جُغ جٌُٔطد هشجسجش ض٘ل٤ز  :غحُػح  

 . ٝج٤ُ٘حذ٤س جُٔك٤ِس جالٗطخحذ٤س جُكِٔس ئدجسز :سجذؼح  

 ٝجُرشُٔح٤ٗس جُك٤ٌٓٞس ُِٔ٘حطد جُٔإ٤ِٖٛ جألشخحص ضشش٤ف :خحٓغح  

 جُشٞسٟ جػؼحء ٓغ ذحُطشحٝس جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ئ٠ُ ٝسكؼٜح

  .جُٔك٤٤ِٖ

 .جُٔكحكظس ك٢ ٝجُطكحُلحش جُطلحٝع ئدجسز :عحدعح  

 ُِطذجٍٝ جُٔك٢ِ جُشٞسٟ جػؼحء ٓغ ٓشطشًس حػحشجؾطٔ ػوذ :عحذؼح  

 .جُٔكحكظس جٝ جُٔشًض ك٢ جُٜٔٔس جٝ جُٔظ٤ش٣س جألٓٞس ك٢

 انفرع :(26) انًبدح

 هؼحء ٓغطٟٞ ػ٠ِ ٣ٌٕٝٞ ضجُٔشً دٕٝ ك٤ٔح  جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٞقذز ٛٞ

 جُك٢ٌٓٞ ٝجُؼَٔ جُكضخ شإٕٝ ٝئدجسز ه٤حدز ٣ٝط٠ُٞ جًػش جٝ

 ػٖ جُط٘ظ٤ٔ٤س دسؾطٚ ضوَ ال ٖٓ ٤طٚٓغإُٝ ٣ٝط٠ُٞ ك٤ٜح. ٝجالٗطخحذ٢

 ػحَٓ. ػؼٞ دسؾس

 (15) ْٜٓ٘ ٣ٌٕٞ ُِكضخ ٓ٘ط٢ٔ ٓحتس (111) ٖٓ جُلشع ٣طشٌَ

 (75ٝ) ػؼٞ ذذسؾس ػششز (11ٝ) كٞم كٔح ػحَٓ ػؼٞ ذذسؾس

 ٝضطشٌَ ، جُؼؼ٣ٞس دسؾحش ٖٓ رُي دٕٝ ك٤ٔح ٝعرؼٕٞ خٔغس

 ػ٠ِ ُغ٤حع٢ج جٌُٔطد ٝٓٞجكوس جُٔشًض ه٤حدز ذحهطشجـ جُؿذ٣ذز جُلشٝع

 .جُٞجقذ وؼحءجُ ك٢ كشع ٖٓ جًػش ٣ٌٕٞ ال إٔ
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   انفرع ليبدح ْيكهيخ :(36انًبدح)

 من المنتخبة الفرع ولٌادة الشعب مسؤولً من  الفرع لٌادة تتشكل
 عام مدٌر معاون بدرجة هم ممن الحكومٌٌن والمسؤولٌن  اعضائها

  . ضوع درجة عن الحزبٌة درجتهم تمل ال ان على ٌعادلها ما أو
 : ٖٓ ضطٌٕٞ  جُلشع ه٤حدز ٤ٌِ٤ٛس جٝال :

 جػؼحء ٖٓ ٓ٘طخد ٓشًض ه٤حدز ػؼٞ ٝٛٞ جُلشع ٓغإٍٝ - 1

 .  ػحَٓ ػؼٞ ػٖ الضوَ ٝذذسؾس جُلشع ك٢ جُط٘ظ٤ْ

 ضوَ ال ٝذذسؾس جُلشع أػؼحء ٖٓ جُٔ٘طخد جُلشع ٓغإٍٝ ٗحتد - 2

 جُكضخ. ك٢ ػحَٓ ػؼٞ ػٖ

 ضوَ ال ٝذذسؾس جُلشع حءأػؼ ٖٓ جُٔ٘طخر٤ٖ جالػؼحء ٖٓ جغ٤ٖ٘ - 3

 جُكضخ. ك٢ ػؼٞ ػٖ

 . جُلشع جػؼحء ٖٓ جُٔ٘طخرس جُ٘غ١ٞ جُؼَٔ ٓغإُٝس - 4

 جالضلحم ٝذكغد جُٔطِٞذس ُِٜٔحّ ضرؼح   ُؿحٗح   جُلشع ه٤حدز ض٘شة :غح٤ٗح  

  .جُٔشًض ه٤حدز ٓغ

 جُكحالش ك٢ ضؿطٔغ إٔ ُٜٝح شٜش٣س ٗظق جُلشع جؾطٔحػحش غحُػح :

 جُطحستس.

 :ٔصالحيبتٓب انفرع ليبدح يٓبو :(64) انًبدح

 .ٝػرطٚ  جُلشع ك٢ جُط٘ظ٤ْ ئدجسز :جٝال  

 .جُكضذ٢ جالٗطٔحء هحػذز ضٞع٤غ :غح٤ٗح  

 .ػٜ٘ح ٝجُذكحع جُكضخ عٔؼس ػ٠ِ جُكلحظ :غحُػح  

 .جُٔشًض ٝضٞؾ٤ٜحش هشجسجش ض٘ل٤ز :سجذؼح  

 .ٝج٤ُ٘حذ٤س جُٔك٤ِس جالٗطخحذ٤س جُكِٔس ئدجسز ك٢ جُٔغحٛٔس :خحٓغح  
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 ٝج٤ُ٘حذ٤س جُك٤ٌٓٞس ُِٔ٘حطد جُٔإ٤ِٖٛ جألشخحص ضشش٤ف :عحدعح  

 . جُٔشًض ه٤حدز ئ٠ُ ٝسكؼٜح

 . جُلشع ك٢ جُٔٞؾٞدز ج٤ٌُحٗحش ٓغ جُغ٤حع٤س جُؼالهحش ضلؼ٤َ :عحذؼح  

 . جُؼحٓس ٝجُِوحءجش جُكضذ٤س جالؾطٔحػحش ئدجسز :غحٓ٘ح  

 خالطس ٣طؼٖٔ جُٔشًض ه٤حدز ئ٠ُ شٜش١ ضوش٣ش سكغ :ضحعؼح  

  . جُلشع ك٢ جُغ٤حع٢ ٝجُٞجهغ جُط٘ل٤ز ٝٓطحذؼس جالؾطٔحػحش شٓكحػ

 جؾطٔحػحش ك٢ جُٔ٘طخر٤ٖ جُٔك٢ِ جُشٞسٟ جػؼحء جششجى :ػحششج  

 .ٝؾٞدْٛ قحٍ ك٢ جُلشع

  الشعبة :( 56 ) انًبدح

 منتمٌا   وعشرٌن خمسة (25) عن ٌمل ماال عدد من الشعبة تتشكل 
 المركز. لٌادة وافمةوم الفرع لٌادة بالتراح الشعب وتتشكل للحزب
 :ٌلً مما لٌادتها وتتكون

 من منتخب بالحزب عضو بدرجة هو من مسؤولٌتها ٌتولى -1
 .للحزب المنتمٌن الشعبة أعضاء

 .الشعبة اعضاء من منتخبٌن عضوٌن -2
 هم وممن للشعبة الجغرافٌة الرلعة ضمن الحكومٌٌن المسؤولٌن -3

 ال علٌه ىمض انتمائهم ٌكون وان ٌعادلها ما او لسم مسؤول بدرجة
 .الحزب فً سنتٌن عن ٌمل
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  المحلي االستشاري المجلس :( 66) انًبدح

 الشورى واعضاء للحزب السابمة المٌادات من المجلس وٌتكون
 هذا وٌشكل والسابمٌن الحالٌٌن الحكومٌٌن والمسؤولٌن السابمٌن
 مالعا االمٌن نواب احد وٌترأسه وممرر ونائب رئٌس من المجلس

 لٌادة عضو او سٌاسً مكتب عضو او الشورى رئٌس نواب او
 تراه من أو المركز او المحافظة ضمن ٌتواجد وممن سابمٌن مركز
 الحك المجلس ولرئاسة لذلن. مؤهال للحزب المشتركة المتابعة هٌئة

 خارج من والشخصٌات الكفاءات من مناسبا تراه من باستضافة
 بالمحافظة الخاصة المضاٌا .وٌنالش لذلن الحاجة وحسب الحزب

 مخرجاته وتذهب . للحزب والداخلٌة التنظٌمٌة المضاٌا ٌتناول وال
 االستشاري للمجلس او لها المناسب المرار إلصدار المركز لمٌادة

 هً للحزب المشتركة المتابعة وهٌئة سٌالاته وبنفس المركزي
 كتحم التً والوسائل باأللٌات ومتابعته تشكٌله عن المسؤولة
 اعضاء و المركز لٌادة ألعضاء وٌحك ، عمله ونجاح استمراره
 ٌشكلها التً جانبالل والمشاركة اجتماعاته حضور المحلً الشورى
 .لها الحاجة بحسب
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 الثامن الفصل
  الخارج مكاتب

 األخرى والمؤددات
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 الثامن الفصل
 األخرى والمؤددات الخارج مكاتب

 (76) انًبدح

 شإٕٝ ٝئدجسز ه٤حدز ضط٠ُٞ جُط٢ جُو٤حد٣س جُٞقذز :جُخحسؼ ٌٓطد

 :ج٥ض٤س جُؼٞجذؾ ٝكن ،جاله٤ِْ ك٢ جٝ جُخحسؼ ك٢ جُكضخ

 :ٖٓ جٌُٔطد ه٤حدز ضطشٌَ :أٝال  

 .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٣ٔػَ ٝجُز١ جٌُٔطد ٓغإٍٝ -1

 .جُكحؾس ذكغد جًػش جٝ آخش٣ٖ ػؼ٣ٖٞ -2

 .جُطحستس جُكحالش ك٢ ٣ؿطٔغ إٔ ُٝٚ سشٜش٣ ٗظق جؾطٔحػحضٚ :غح٤ٗح  

 :انخبرج يكتت يسؤٔل شرٔط :(86) انًبدح

 .ع٘س 35 ػٖ ػٔشٙ ٣وَ ال إٔ :جٝال  

 .ع٘س15  ػٖ ُِكضخ جٗطٔحتٚ ػٔش ٣وَ ال إٔ :غح٤ٗح  

 .جألهَ ك٢ ػحَٓ ػؼٞ ذذسؾس ٣ٌٕٞ إٔ :غحُػح  

 ذحألؿِر٤س جُغ٤حع٢ جٌُٔطد أػؼحء هرَ ٖٓ جخط٤حسٙ ٣طْ سجذؼح :

 ٓظحدهس ششؽ ك٤ٚ ٣و٤ْ جُز١ جُرِذ ك٢ جُكضخ أػؼحء أٝ طسجُرغ٤

 جُغ٤حع٢. جٌُٔطد

 :ٔصالحيبتّ انخبرج يكتت يٓبو :(69) انًبدح

 ٓغ جُؼالهحش ٝئهحٓس جُخحسؼ ك٢ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ضٔػ٤َ :جٝال  

 جُٔذ٢ٗ جُٔؿطٔغ ٝٓإعغحش ٝجالقضجخ ٝجُغ٤حع٤س جُشع٤ٔس جُؿٜحش

 .ٝجُؼحٓس
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 ٝجُذكحع عٔؼطٚ ػ٠ِ ٝجُكلحظ جُخحسؼ ك٢ ُِكضخ جُطش٣ٝؽ :غح٤ٗح  

 .ػ٘ٚ

 ذحُشإٔ جُٔطؼِوس ٝجالقطلحالش ٝجُ٘ذٝجش جُٔإضٔشجش قؼٞس غحُػح :

 دػٞجضٜح. ٝضِر٤س جُؼشجه٢

 جُٔطٞجؾذز ٝجٌُطَ جُشٓٞص ٓغ جُطلحٝع ػ٤ِٔس ك٢ جُٔشحسًس سجذؼح  

 .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ٣ؿش٣ٜح جُط٢ جُخحسؼ ك٢

 جُؿٜحش ئ٠ُ جُشع٤ٔس ص٣حسجضٚ ك٢ جُكضخ ٝكذ ٓظحقرس :خحٓغح  

 .جُذُٝس ضِي ك٢ جُٔؼ٤٘س

 قن ٣ٔ٘ف جُغ٤حع٢ جٌُٔطد جؾطٔحػحش قؼٞسٙ قحٍ ك٢ :عحدعح  

 .ذٚ جٌُِٔق ذِٔلٚ ٣طؼِن ك٤ٔح جُطظ٣ٞص

 جُؿح٤ُس ٓغ ٝجُؼحٓس جُكضذ٤س ٝجُِوحءجش جالؾطٔحػحش ض٘ظ٤ْ :عحذؼح

 .جُٔغططحع هذس جُؼشجه٤س

 .ذٜٔحٓٚ ِوسجُٔطؼ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد هشجسجش ض٘ل٤ز :غحٓ٘ح

 ك٢ دػٔٚ أٝ جُكضخ ئ٠ُ ُالٗطٔحء جُؼشجه٤س جُؿح٤ُس ٓلحضكس :ضحعؼح  

 .جالٗطخحذ٤س قِٔطٚ

 ع٤حعس ػٖٔ جإلػالّ ٝعحتَ ك٢ جُكضخ ذحعْ جُطظش٣ف :ػحششج  

 .جُكضخ

 .سع٤ٔح   ٝؾٞدٙ قحٍ ك٢ جُط٘ظ٤ْ ئدجسز :ػشش جقذ

 .جُؼشجه٤س جالٗطخحذ٤س جُكٔالش ئدجسز ك٢ جُٔغحٛٔس : ػشش جغ٠٘

 ُـشع جُٔٞكذ٣ٖ جُكضخ أػؼحء شإٕٝ ٓطحذؼس :ػشش الغسغ

 .جُٔغططحع هذس جُذسجعس

 ٝجُٔإ٤ِٖٛ جُخحسؼ ك٢ جُٔو٤ٔ٤ٖ جألشخحص ضشش٤ف :ػشش جسذؼس

 .جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ئ٠ُ ٝسكؼٜح ٝج٤ُ٘حذ٤س جُك٤ٌٓٞس ُِٔ٘حطد
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 ٣طؼٖٔ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ئ٠ُ شٜش١ ضوش٣ش سكغ :ػشش خٔغس

 .ؼجُخحس ك٢ جٌُٔطد ٗشحؽحش خالطس

 انهجُخ :(70) انًبدح

 جُكضخ ٜٓحّ ئدجسز ٝضط٠ُٞ جٌُٔطد ػٖ جُٔ٘رػوس جُل٤٘س جُٞقذز ٢ٛ

 :ٝأٜٛٔح ُزُي جُكحؾس قغد جُِؿحٕ ٝضشٌَ ،جُخحسؼ ك٢ جُطخظظ٤س

 ج٤ٌُحٗحش ٓغ جُطٞجطَ ذؼ٤ِٔس ٝضوّٞ :ٝجإلػالّ جُؼالهحش ُؿ٘س : جٝال  

 .جُخحسؼ ك٢ جُٔؿطٔؼ٤س ٝجُلؼح٤ُحش جُغ٤حع٤س

 جُكضخ أكشجد شإٕٝ ذط٘ظ٤ْ ٝضوّٞ : ٝجالٗطخحذحش جُط٘ظ٤ْ ؿ٘سُ : غح٤ٗح  

 .جُرِذ رُي ك٢ جالٗطخحذ٤س جُكِٔس ٝئدجسز جُخحسؼ ك٢

 انعاللبد يُّسك :(71) انًبدح

 جإلخٞز أقذ ٣ٌَِّق ،جُرِذجٕ ذؼغ ك٢ ٌٓطد ٝؾٞد ػذّ قحٍ ك٢ 

 ضِي ئ٠ُ جُكضخ ٝكذ ص٣حسز ػ٘ذ ٝخظٞطح   جُؼالهحش ض٘غ٤ن ذٜٔٔس

 ك٢ جُٔو٤ٔ٤ٖ جألػؼحء شإٕٝ ذؼغ ذٔطحذؼس ض٤ٌِلٚ ٣ٌٖٝٔ ،جُذُٝس

 .جُطِرس ٝخظٞطح   جُخحسؼ

 انخبرج يكبتت فت  آنيبد :(72) انًبدح

 جُٔؼ٤لس. جُذُٝس ٓٞجكوس أٝال :

 جُذُٝس. ضِي ك٢ ُِكضخ كحػ٤ِٖ أػؼحء ٝؾٞد غح٤ٗح :

 ذٔٞجكوس ُِكضخ ٌٓطد ُلطف جُكضخ أػؼحء ٖٓ ؽِد ضوذ٣ْ :غحُػح  

 ٓ٘ٚ. ذط٤ٌِق جٝ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد

 جٌُٔطد. ٣وٞد ًقء شخض ٝؾٞد :سجذؼح  

 ئٕ ذزـــجُٞجق ســجُذُٝ ك٢ ٌٓطد ٖٓ أًػش كطف ذحإلٌٓحٕ :خحٓغح  

 جُكحؾس. جهطؼص
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 ػؼٞج   خٔغ٤ٖ جُذُٝس ك٢ جألػؼحء ػذد ضؿحٝص قحٍ ك٢ عحدعح :

 ػٖٔ جُٔشًض ٓغإٍٝ ٝقوٞم طالق٤حش جٌُٔطد ٓغإٍٝ ٣ٔ٘ف

 جُذُٝس. ضِي ػٞجذؾ

 االخرٖ ًؤسسبدان  :(73) انًبدح

 ٓؿِظ أٝ جُغ٤حع٢ جٌُٔطد ئ٠ُ ضحذؼس ٓإعغحش ٣٘شة إٔ ُِكضخ

 أّ ض٣ٞٔ٘س أّ جعطشحس٣س أًحٗص عٞجء ،جُٔشجًض ٖٓ أ١ أٝ جُشٞسٟ

 .ضؼر٣ٞس أّ ذكػ٤س

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

 التادع الفصل
 الختاميظ األحكام
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 التادع الفصل
 الختاميظ األحكام

 :(74) انًبدح

 ٣ؿٞص ال جُذجخ٢ِ جُ٘ظحّ ػ٠ِ جُكضخ شٞسٟ ٓؿِظ ٓظحدهس ذؼذ

 :ج٥ض٤س جُطشم ذاقذٟ ئال ٓٞجدٙ ػ٠ِ ضؼذ٣َ أ١ ئؾشجء

 .جُشٞسٟ ٓؿِظ أػؼحء غِع ٖٓ جُشتحعس ٤ٛثس ئ٠ُ ٓوذّ ؽِد :جٝال  

 حءـــأػؼ قــٗظ ٖٓ ســـجُشتحع ســـ٤ٛث ئ٠ُ ٓوذّ ؽِد :غح٤ٗح  

 جُغ٤حع٢. جٌُٔطد

 

 :(75) انًبدح

 ػ٤ِٚ جُكضخ شٞسٟ ٓؿِظ ٓظحدهس حس٣خض ٖٓ جُ٘ظحّ ذٜزج ٣ؼَٔ

  .جُ٘ظحّ ٛزج ٓغ ضطؼحسع ُٞجتف أٝ أٗظٔس أ٣س ٝضِـ٠

 

 

 

 


