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الممدمة
يطيب للحزب اإلسبلمي العراقي ،قيادة وأعضاء ،أن يهدونكم هذذ
الصذذذتحال المذذذوجزة ،والتذذذي تاذذذدم تعريتذذذا ي بذذذالحزب ،وهيكليتذذذه،
وأفكار  ،ومشروعه السياسي.
وحزبنذذذا سياسذذذي مذذذدني ،ذو مرجعيذذذم اسذذذبلميم ،يعمذذذل فذذذي إطذذذار
الدسذتور والاذانون ،مذن أجذل بنذاء ونمذاء العذراه ،ورفاهيذم شذعبه،
عبذذذر ترسذذذيا قذذذيم المواطنذذذم ،والحريذذذم ،والعدالذذذم ،والحتذذذا علذذذ
وحدتذذه أرضذا ي وشذذعباي ،وازالذذم كذذل تذذأتيرال السذذنوال السذذابام التذذي
عذذان فيهذذا أبنذذاء شذذعبنا الكذذريم ،ولذذن يتحاذذق ذلذذء إال بتكذذاتف أبنذذاء
شذذذذعبنا جميعذذذذاي ،وتو يذذذذف كذذذذل الاذذذذدرال واالمكانيذذذذال ،خدمذذذذم
للصــــالح العام.
والحذذزب اإلسذذبلمي العراقذذي ،تأس ذ عذذام  ،1961ومذذر بمراحذذل
متعذذددة ،بذذين العمذذل العلنذذي ،والعمذذل السذذري بعذذد حلذذه ،وممارسذذم
النشذذاط السياسذذي المعذذارا فذذي داخذذل العذذراه وخارجذذه ،والعذذودة
للعمذذل العلنذذي واالنخذذراط فذذي العمليذذم السياسذذيم مذذا بعذذد ،2113
وتاديم آالف الشذهداء مذن قياداتذه وأعضذامه تمنذا ي لمواقتذه الرافضذم
لئلرهاب والطامتيم ،والملتزمم بالتـــكر الوســــــــطي ،والمشروع
الوطني.
والحزب يؤمن بمبدأ الشذراكم مذا االخذرين ويذر أن الدولذم ال بذد
ان تكذذذون ممتلذذذم لجميذذذا أطيذذذاف ومكونذذذال الشذذذعب العراقذذذي دون
اقصاء او تهميش الحد منهم.
وهو يمار العمذل السياسذي انطبلقذا ي مذن تذوفير بيمذم أمنذم وعذيش
رغيد وحياة حرة كريمم لجميا أبناء الشعب العراقي.
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كمذذا يذذؤمن الحذذزب بتذذداول السذذلطم ،ويتبذذل هذذذا المبذذدأ فذذي ن امذذه
الداخلي ،ويمارسه واقعا ي في انتخاباته الداخليم ومسذيرته السياسذيم،
واالنتماء له متذا امذام جميذا العذراقيين ،علذ اخذتبلف انتمذاءاتهم
الدينيم والعرقيم ،ودون تمييز.
وما زال الحزب مسذتمرا ي فذي منهجذه الذذي اختطذه لنتسذه ،مرتكذزا ي
علذذ مجموعذذم مذذن المبذذذاد ،واألفكذذار ،مسذذتهديا ي بتوابذذل الذذذوطن
واألمذذم ،وعذذامبلي مذذن أجذذل نهضذذم العذذراه ،وسذذعادة ورخذذاء أبنذذاء
شعبنا الكريم.
ومن هللا العون والتوفيق
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الفصل األول
مختارات
من النظام الداخلً للحزب
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أوالً :اسمنا:
الحزب اإلسبلمي العراقي.
ثانٌاً :وجـودنا:
في العاصـمم بغـداد ،وعدة فروع في محاف ال العراه العزيز.
ثالثاً :شعارنا ،فٌه:
 نخبلل تشير إل الخير والنماء.
 وجبال تشير إل الوحدة بين شمال العراه وجنوبه.
 وشم تعلو الجبال ،تدل عل شروه السبلم واألمان عل
العراه.
ونرفع شعار( :عدالة ـ حرٌة ـ تنمٌة)
رابعاً :شروط االنتماء:
 .1أن يكون عراقي الجنسيم.
 .2أكمل التامنم عشر من العمر.
 .3حسن السيرة والسلوء.
 .4أال يكون منتميا ي إل حزب آخر.
 .5أال يتعارا انتماؤ ما قانون األحزاب العراقي.
 .6يمؤل استمارة االنتماء الخاصم بالحزب.
 .7شروط االنتماء متساويم بين الرجل والمرأة.
 .8يمنح المنتمي درجــم مــؤيد في الحــزب االســبلمي
العراقي.
 .9ان يؤمن بمباد ،الحزب ويعمل عل تحاياها.
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خامساً :درجات العضوٌة:
يتدرج العضو ضمن الدرجال التن يميم والمذكورة كاآلتي:
 .1مؤيد.
 .2مرشح.
 .3عضو(منت م).
 .4عضو(عامل).
 .5عضو(متادم).
 .6العضو (الايادي).
سادساً :حموق العضو:
 .1المشاركم في الرأي أمام الايادة المحليم والمركزيم.
 .2االرتااء في درجال العضويم للحزب.
 .3المكافأة بكافم أشكالها حين يستحاها وبحسب اللوامح
الصادرة من المكتب السياسي والمارة من مجل الشور .
 .4الت لم عند اللجنم الاضاميم بحسب لوامحها المارة في حالم
شعور بالحيف وال لم الواقا عليه داخل الحزب.
 .5الترشيح لبلنتخابال المحليم والبرلمانيم والمناصب
الحكوميم الممنوحم للحزب عند المشاركم في الحكومم،
ووفاا َ للضوابط واللوامح المارة.
 .6تطوير كتاءته ومهاراته من خبلل اشراكه في الدورال
والمؤتمرال التي يايمها الحزب.
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سابعاً :الواجبات:
 .1االلتزام بتوجيهال الحزب وأدبيال والدفاع عن مشروعه
ورموز والترويج له.
 .2االلتزام بحضور االجتماعال التن يميم والمؤتمرال
والتجمعال والت اهرال الجماهيريم.
 .3دفا االشتراء الشهري بنسبم ال تال عن  %2وفق لوامح
ونسب يحددها المكتب السياسي.
 .4المشاركم في الحمبلل االنتخابيم ك ٌّل بحسب الدور المنوط
به ،ودعم مرشحي الحزب.
 .5عدم إختاء أي معلومال يطلبها الحزب منه فيما يخص
هويته الشخصيم او االجتماعيم.
ثامناً :انتهاء العضوٌة:
 .1إذا فاد أحد شروط االنتماء والعضويم.
 .2إذا قدّم طلبا ي تحريريا ي باالنسحاب من الحزب.
 .3بارار فصل صادر من اللجنم الاضاميم.
 .4الوفـاة.
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تاسعاً :هٌكلٌة الحزب:
 .1المؤتمر العام :اعل سلطم في الحزب االسبلمي العراقي
حال انعااد  ،دورته االعتياديم أربا سنوال تاويميم.
 .2مجل الشور المــركزي :هو أعل ســـلطم تشريعيم
ورقـــابيم للحزب.
 .3المكتب السياسي :هو الجهاز المسؤول عن قيادة الحزب
وتنتيذ السياسال الداخليم والخارجيم للحزب وبناء
التحالتال االنتخابيم والسياسيم واعداد الخطم العامم
والموازنم السنويم
 .4المركز :هو الوحــدة الاياديم فذي المحاف ذم ،ويتذـول إدارة
شـذذذـؤون الحذذذزب فيهذذذا ويتشذذذكل المركذذذز مذذذن عـذذذـدد مذذذن
التـروع والشعب التن يميم.
 .5الترع :هو الوحدة التن يميم فيما دون المركز ويكون عل
مستو قضاء او أكتر.
 .6الشعبم :تتشكل من عدد ماال يال عن ( )25خمسم
وعشرين منتميا ي للحزب وتتشكل الشعب باقترا قيادة
الترع وموافام قيادة المركز.
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الفصل الثانً
المرتكزات الفكرٌة
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اوالً :افكار وموالف ورؤى:
ٌستند الحزب اإلسالمً العرالً فً أفكاره وموالفه ورؤٌته
السٌاسٌة ،على مجموعة من المرتكزات الفكرٌة ،وهً:
 .1مشروعنا :عراقي العنوان ،سياسي الميدان ،إنساني
النزعم ،إسبلمي الرو  ،وطني التوجه ،ايجابي السلوء.
 .2العمل السياسي أصل :العمل السياسي أصل في فكرنا
ومشروعنا ،والساحم السياسيم بكل صورها وأشكالها
ومخرجاتها هي ميدان عملنا ،وتترسا فيها معاني التداول
السلمي للسلطم ،والعمل الجماعي المشترء.
 .3إسبلميم المشروع تعزز وطنيته :ان فهـمنا الشـامل
لئلسـبلم ال يتااطا مـا معن االنتماء للوطن ،فهو داخـ ٌل
ضمن متهومه ،واالسـبلم مصـدر أصيل يمنح األوطان
الاوة ،عبر ترسيا العـدالم ومنح الحاـوه المتكافمم لجميا
أبناء الوطن عل اختبلف انتماءاتهم.
 .4االنتتـا عل الجـميا :فبل حـواجز ،وال خطوط حمــراء،
وأفانا الـواسا يسا الجميا ،وينتتح عل جميا األطــراف
السيـاسيم العاملم.
 .5الشور  :وجوهرها منح الترد الحق في تحديد خياراته،
ونلتزم بها وبمعانيها ادراكا ي لكونها أسا الن ام السياسي
السليم ،فهي تلتاي ما الديماراطيم في أصولها الكبيرة،
وتبتعد عن سلبياتها.
 .6الرقابم :وهي مسؤوليم تضامنيم ،ألنها االسا في النهضم
والتنميم والشتافيم.
 .7العدالم :وهي من أهم ماومال الدولم المدنيم ،وأسا
المجتمعال السليمم ،وال لم هدم للبنيان.
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 .8االجتهاد والمرونم :نرفا الجمود ،ونو ف معاني
الشريعم اإلسبلميم الغراء بما يناسب عصرنا واحتياجال
بلدنا ومجتمعنا.
 .9حريم الرأي :للجميا حق ابداء مواقتهم ما لم تتااطا ما
المصلحم الوطنيم ،والتوابل الشرعيم ،ونصوص
الدستور ،وال كبل لآلراء أو التوجهال.
 .11التعدديم السياسيم :التنوع والتعدد هما أسا مطلوب للعمل
السياسي ،فمن خبلله تتكامل الجهود وتتبلق األفكار،
والتعدديم التي نؤمن بها تتسا لتشمل تعدديم التكر والرأي
دون ان تاتصر عل تعدديم األحزاب.
 .11الشـراكم والمـواطنم :ان بنـاء المجتما العــراقي ،يتطلب
ترسيخا ي لمتاهيم الشـراكم في العمل السياسي ،وتعزيز رو
المواطنم في نتو أبناء شعبنـا ،بما يرسا هـويته ،ويزيد
من حـالم التبلحـم المجتمعي.
 .12االلتزام بالعهود والمواتيق واالتتاقال :هي خطوة أساسيم
لبناء التام بين جميا الشركاء.
 .13ننكر االرهاب والعنف ونرفا ال لم :مصلحم العراه
تتحاق عبر ترسيا العمل السياسي الذي يرفا العنف
واالرهاب ،ويحاق السبلم واألمان ألبناء شعبنا ،ويتسح
المجال للعمل االيجابي الحر البناء ،ويرفا أي شكل من
أشكال ال لم والتمييز واالنحياز.
 .14منهجنا عراقي الرو والتوجه والهدف :نعمل لمصلحم
العراه ،وعزته ،وسيادته ،وقوته ،ونهضته ،وازدهار
مجتمعه ،وندعم نيل حاوقه ،في كافم المحافل والتعاليال.
 .15انتماؤنا عراقي وطني :فبل ننتمي ألي جهم خارج حدود
العراه ،ولسنا جزءا ي من أحد ،سو أننا بدأنا وانطلانا من
بلدنا ،ونعمل له وألبنامه كافم.
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ثانٌاً :أهدافنا:
يعمل الحزب اإلسبلمي العراقي عل تحايق األهداف اآلتيم:
 .1بناء دولم مدنيم متحضرة تاوم عل العدالم في الحاوه
والواجبال بين اطياف الشعب العراقي.
 .2تعزيز هويم العراه العربيم اإلسبلميم األصيلم ،والعمل
عل بناء عراه قوي تدعمه قاعدة معرفيم علميم فنيم
متطورة ،ليستأنف دور من جديد وعل شت األصعدة
السياسيم واالقتصاديم والعلميم والحضاريم الشاملم.
 .3المحاف م عل الن ام الجمهوري االتحادي النيابي
الديماراطي ،وتكري سيادة الاانون عل اسا مبدأ
التصل بين السلطال.
 .4صيانم الحاوه والحريال االساسيم الواردة في الدستور
والمواتيق الدوليم المصاده عليها من قبل البرلمان
والحكومم العراقيم.
 .5االسبلم دين الدولم الرسمي ومصدر اسا للتشريا
والحتــا عل الهويم االســـبلميم لغالبيم الشعب العراقي
وضمان حــريم العايدة الدينيم لجميا افــراد المجتما
العراقي.
 .6تعزيز االمن الوطني وتاويم قدرال الجيش العراقي
والمؤسسال االمنيم كافم عل اس وطنيم مهنيم غير
طامتيم وبمشاركم كافم اطياف ومكونال الشعب العراقي،
وأن يكون جيشا ي وطنيا ي فوه التنافسال السياسيم أو
االنتماءال االيديولوجيم ،وبما يحاق هدف حت وحدة
العراه ارضا وشعبا.
 .7دعم وتطوير االستتمار بكافم اشكاله وتحايق التنميم
المستدامم في كل مرافق الدولم ووفاا للتشريعال
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الدستوريم والاانونيم التي تطور البلد وتنمي موارد
وتحاق العيش الرغيد لشعبه.
 .8العمل عل حت استابلل العراه وسيادته ووحدة أراضيه،
والت أكيد عل مبدأ التعامل االيجابي السلمي وحسن الجوار
وان اختلتل وجهال الن ر ،وتحريم العدوان بين دول
الجوار مهما كانل المبررال.
 .9االهتمام بالشباب ورعايتهم واستتمار طاقاتهم وتنميم
ابداعاتهم واشراكهم في صنا الارار بشكل فاعل.
 .11استتمار طاقال المرأة اجتماعيا وسياسيا وتاافيا
واقتصاديا وتطويرها وتنميم تاافتها باعتبارها الركن
االساسي وشريكم الرجل في بناء المجتما والدولم.
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الفصل الثالث
مشروعنا السٌاسً
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اوالً :منهجنا السٌاسً:
ياوم المنهج السياسي للحزب اإلسبلمي العراقي عل المتاهيم
والمباد ،اآلتيم:
 .1يتبن الحزب الن ام السياسي الذي نص عليه الدستور
باعتبار العراه دولم اتحاديم ويعمل عل تحويل هذا
النص الدستوري ال واقا عملي يجري تطبياه من خبلل
تشريعال واجراءال تحت وحدة العراه وتباي عل
تماسء مكوناته واطيافه .والعمل عل توسيا الصبلحيال
البلمركزيم للمحاف ال الغير منتميم لؤلقاليم في ل
حكومم اتحاديم قويم تمنح الصبلحيال االداريم التي تحاق
التنميم والتطوير في جميــا ارجاء العــراه ،وأن يتم
تطبيق كـل ذلء مت ما كانل ال روف مناسبم.
 .2احترام التعدديم السياسيم والتداول السلمي للسلطم واحترام
الدستور والعمل بالاانون وبناء دولم المؤسسال ومنا
االستبداد التردي والحزبي في السلطم.
 .3يتبن الحزب المباد ،التي نص عليها الدستور العراقي
في الباب االول والتاني حول اقرار الحاوه والحريال
السياسيم والتاافيم للاوميال والطوامف المكونم للشعب
العراقي .ويرفا عمليال التغيير الديمغرافي والترحيل
الاسري وتغيير الحالم السكانيم ألي جزء في العراه.
ترسيا الديماراطيم الحايايم واجراء
 .4العمل عل
االنتخابال النزيهم التي تضمن المشاركم التاعلم في صنا
الارار لكل النخب واالحزاب السياسيم من خبلل التداول
السلمي للسلطم.
 .5اقرار حق التعبير عن الرأي بالوسامل السلميم وضمان
حق المواطنين بالتعبير عن آرامهم بحريم في جميا
المجاالل واقرار حاوقهم وحرياتهم السياسيم والتاافيم
لكافم الاوميال والطوامف المكونم من الشعب العراقي.
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 .6دعم جهود بناء الدولم العراقيم بكافم تشكيبلتها
ومؤسساتها ،وذلء من خبلل المساهمم التاعلم في كافم
المتاصل التي يتواجد فيها اعضاؤنا ،وتأييد كافم الخطط
واألفكار التي تحاق هذا الهدف الوطني النبيل.
 .7دعـم وبناء مؤسسـال المجتما المـدني بشـكل مستال
وفاعل ومساندة الهيمال والجماعال والجمعيال ذال
التوجه المدني.
 .8دعـم قضيم الشـعب التـلسطيني وبايم شعـوب العـالم
المتـحرر ومسانـدة الاضـايا الوطنيم والعربيم واالسـبلميم
واالنسـانيم العادلم.
 .9تعزيز وبناء الوحدة الوطنيم العراقيم :وذلء من خبلل
اعتماد الخطاب السياسي الوحدوي ،والتأكيد عل التوازن
السياسي ،ومعالجم المشاكل بالحكمم.
 .11ترسيا المن ور الوطني في التعامل ما مكونال العراه:
وبضمنه من ورنا للطامتيم ،والاوميم ،فنحن نؤكد في فهمنا
الشامل الذي يستوعب كل االنتماءال داخل الدامرة
الوطنيم ،ويرفا أي لم يلحق بهم ،ويتطلا إل تكامل
األدوار ،وتعزيز العبلقم ما إقليم كوردستان :وفق
من ورنا الوطني واالسبلمي لدور االخوة الكورد في
االنتماء للعراه ،وادراكا ي لمكانتهم ودورهم المتميز
وااليجابي في تاريخه ،وكذلء نن ر إل مكانم ودور
األخـوة التركمان ،والمسيحيين ،والصابمم وااليزيدين،
واألقليال األخر .
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ثانٌااً :مشااروعنا :بناااء اإلنسااان العرالااً وتعزٌااز المااٌم والمباااد
اإلسالمٌة فً المجتمع:
 .1كـل مجتمـا يسع لنهضم شـاملم البد له من أسـا
فكـري وقيمي يستند إليه ،ونحن نر في اإلسبلم ذلء
األسا الذي نتحدث عنه ،وفي غير فان المجتما يبا
في حالم اضطراب وصراع ال ينتهي.
 .2الايـم والمباد ،البد لها من عمليم تربويم شاملم ينبغي أن
تجــري في المجتما وذلء عبر بـرامج عديدة يـمكن أن
تعد لتحايق ذلء ،ومنهـا مـا يخص بناء األسرة وتربيم
الذريم الصـالحم ومواجهـم التتكـء األسـري ومخـاطر
العولمم عل األسرة والمجتما.
 .3إن أسا إصبل المجتمعال هو من داخلها ،لذلء سوف
يبا حزبنا يمار هذا الدور التوعوي عل مستو
إصبل الترد والمجتما ،ويتعاون ما كل األطياف
السياسيم والمجتمعيم في هذا المجال ،ويساند كل الهيمال
والمؤسسال التي تعمل ضمن هذا اإلطار ،مدركين
ضرورة أن تتكامل تلء الهيمال في عملها من اجل إصبل
المجتما.
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ثالثاً :التنمٌة االجتماعٌة واإلنسانٌة:
 .1االهتمام بالترد واالسرة والمجتما من خبلل برامج تنميم
وتطوير مجتمعيم تعرفهم بحاوقهم وواجباتهم تجا أنتسهم
ووطنهم ،والعمل عل تاويم االواصر االجتماعيم من
خبلل االهتمام بالتنميم المجتمعيم ألجيال الشباب ذكورا
واناتا باعتبارهم قادة المستابل للعراه.
 .2االهتمام بالمرأة وتطويرها وتنميم تاافاتها ومعالجم اهرة
زيادة اعداد االرامل والمطلاال في المجتما وتأمين
مصادر دخل لهن وألسرهن عبر تأمين مجاالل العمل
الشريف لهن وتأمين السكن واالستارار العاملي وتمكينها
اجتماعيا وسياسيا وتاافيا واقتصاديا ونبذ التااليد واالعراف
التي تسيء للمرأة ودورها في المجتما.
 .3رعايم الشباب وتنميم قدراتهم وتو يف طاقاتهم الذهنيم
والبدنيم والعلميم ،ودعم الموهوبين والمبدعين لكي
يساهموا في نهضم الببلد في جميا المجاالل.
 .4رعــايم العراقيين المهاجرين والمغتربين وتعميق انتماءهم
للعـراه ،ودعم كل نشـاطال الجاليال العـراقيم الكبيرة في
إطــار واسا يتعـد االنتمــاء السيــاسي أو الاـومي او
المذهبي.
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رابعاً :فً التربٌة والتعلٌم والثمافة:
 .1نسـع لتحايق التنميم الشامـلم من خـبلل تطوير منـاهج
التربيم والتعليم والبحث العلمي والحرص عل توحيد
المناهج التربويم في جميا المحاف ـال بما يعزز الوحدة
للوطنيم ،ما احترام الخصوصيال الدينيم والمذهبيـم
والاوميم لمكونـال المجتما العراقي.
 .2العمـل عل نشـر تاـافم توقير واحترام العـلم والكـتاءال
والنخب العـلميم والتاـافيم ،ورفـا كتاءة الهيمـال التدريسيم
في كافم المستويال.
 .3دعم وتطوير التعليم الخاص وباعتبار أحد الروافد المهمم
في تطوير العمليم التربويم والتعليميم وزيادة عدد مدار
المتميزين وتوأمم الجامعال ما الجامعال العالميم.
 .4االهتمام بالتعليم المهني ودعمها بالتربيم العمليم في الورش
والمصانا وتعليم الطلبم مهن خاصم ممكن ان يشاركوا في
دعم الاطاع الصناعي والمهني.
 .5تطوير ودعم النشاطال الرياضيم والكشتيم ،واالستتادة
منها في تطوير الاابليال البدنيم ،وصناعم رياضيين
يشاركون في المساباال المحليم والااريم والدوليم.
 .6دعم البحث العلمي وتطوير واالهتمام بالكتاءال العلميم
وحسن تو يتها ضمن تخصصاتها.
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خامساً :النظام االلتصادي والمالً:
 .1نؤمن بالتنميم بمتهومها الشامل ،والتي تمتل عمليم متعددة
األهداف ،وتعمل عل تحايق النمو االقتصادي ،والمساواة
والاضاء عل التار ،واالرتااء بالمجتما بأسر إل حياة
انسانيم أفضل ،فاألمن من الجوع والخوف شرطان
أساسيــان يجب أن يتحااـــا ليؤدي اإلنســـــان دور في
هذ الحياة.
 .2احيـاء تاـافم النزاهـم والشتـافيم والحـرص عل المـال
العام باعتبارها عنوانا لصبل المجتما وتطوير ،
والاضـاء عل التساد بكافم أشكاله.
 .3تطوير االستتمار وتوفير فرص استتماريم تحاق التطور
والتنميم وتعمل عل تطور البن التحتيم للبلد في جميا
المجاالل ،وتوفر فرص عمل للشباب ،وتعمل عل
ازدهار المجتما العراقي.
 .4امكانيم خصخصم بعا المشاريا الخدميم لدعم الجهد
الحكومي والعمل باقتصاد السوه وتشجيا تحول الشركال
والمصانا الحكوميم ال مؤسسال مساهمم عل ان تبا
الدولم قامدة للنشـاط االقتصـادي لتوجيه الموارد وتسريا
عمليم التنميم الشاملم.
 .5ايجاد موارد جديد ترفد الموازنم العامم وتاوي االقتصاد
العراقي ودعم الاطاعين الزراعي والصناعي ،وعدم
االعتماد عل النتط كمصدر وحيد.
 .6االهتمام بالسياحم واالتار وتطوير المرافق السياحيم
والاطاع التندقي ودعم السياحم الدينيم واستتمارها
اقتصادياي ،واالستتادة من السياحم الدينيم وتطويرها لرفد
االقتصاد الوطني.
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 .7ايجـاد الحـلول االقتصاديم لذوي الدخل المحدود ودعم
المشاريا الصغيرة.
 .8انتهاج سياسم مكافحم البطالم وتوفير فرص عمل تحاق
االكتتاء الذاتي للمواطن وألنها تأترعل االمن المجتمعي
والسعي لتوزيا التروال وتبني العدالم االجتماعيم.
 .9تشجيا ودعم التعامل المالي والاطاع المصرفي وتوفير
واصدار التشريعال للاروا والسلف للمواطنين بما
يوافق الشريعم االسبلميم ،وازالم وتحديد الاروا
الربويم ،ودعم المواطنين في منحهم قروا السكن.
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الختام
هذ هي رؤيتنا ،ومشروعنا ،ونحن إذ نادمها ألبناء شعبنا العزيز،
ندرء حجم التحديال ،وآتار المحنم التي ألمل بوطننا وما زالل،
ولكننا نؤمن في ذال الوقل أن زوال المحن لن يكون إال بالعمل،
وأن العمل المنشود سمته ،وحب العراه طرياه ،والتعاون سبيله،
فهو يساهم في انجاز كل تلء األهداف ،ما غير من شركاء
الوطن ،فبل نحتاج إال خطوال عزم ،واستمرار عمل ،واخبلص
في الهدف ،ووضو في الرؤيم ،ليتكامل الجهد ،ومن هللا التوفيق.
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