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  النظام الداخلي
  حزب الحرية والعدالة

Freedom  & Justice party (FJP(  
  

  الباب األول
  أحكام عامة

  :سم اإل) :  1مادة  (
  )Freedom  & Justice party FJP(" حزب الحرية والعدالة "    

   :التعريف ) :  2مادة (

لمصــريين علــى حــزب الحريــة والعدالــة هــو حــزب مــدني ذو مرجعيــة إســالمية، وهــو حــزب لكــل ا
دون تمييــز, ويمــارس نشــاطه فــي نطــاق الشــرعية  االجتماعيــةاخــتالف عقائــدهم وأجناســهم ومراكــزهم 

تحقيــق أمــال وطموحــات الشــعب المصــري ومنهــا أهــداف ثــورة نهضــة األمــة و الدستورية ويعمــل علــي 
   م .2011الخامس والعشرين من يناير 

  : الشخصية القانونية ) :   3( مادة

 1977لســنة  40ي قــانون األحــزاب رقــم حــزب وفــق القواعــد المنصــوص عليهــا فــتــم تأســيس ال
وللحـــــزب   2011 لســـــنة  12وبالمرســـــوم بقـــــانون رقـــــم  2005لســـــنة  177وتعديالتـــــه بالقـــــانون رقـــــم

  للموافقة علي تأسيسه. شاطه اعتبارا من اليوم التاليشخصية اعتبارية مستقلة ويمارس ن
    :ةھويالوسالة الر) : 4مادة  (

من الحزب بضرورة إصالح الفرد واألســرة والمجتمــع والحكومــة ومؤسســات الدولــة باعتبــار أن يؤ 
هذا المنهج الشامل المتدرج السلمى هــو أقــوم منــاهج اإلصــالح ويتبنــى الحــزب مبــادئ أهمهــا الحريــة 

لك وكــذوالعدالــة وســيادة القــانون ومدنيــة الدولــة، فــال هــى دولــة عســكرية وال دولــة دينيــة (ثيوقراطيــة)، 
حريــــة االعتقــــاد والوحــــدة الوطنيــــة وتبنــــى الديمقراطيــــة الشــــورى و واعتمــــاد  التــــداول الســــلمى للســــلطة 

واحتــرام حقــوق اإلنســان والمســاواة والعدالــة االجتماعيــة وحقــوق المــراة وأهميــة دور الشــباب والمواطنــة 
  .ائل المنصوص عليها فى هذا النظاموالتنمية المستدامة من خالل البرامج والوس

  
  : نطاق عمل الحزب) : 5مادة (

و للحـــزب أن ينشـــئ مقـــارا فرعيـــة  ومركـــزه الرئيســـي مدينـــة القـــاهرة ، جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
  والشياخات والقري .  لمدن واألقسام والمراكز واألحياءبالمحافظات وا

  -المبادئ :) :  6مادة (
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لمين الحــق فــى حريــة مبــادئ الشــريعة اإلســالمية هــى المصــدر الرئيســى للتشــريع ولغيــر المســ  -أ 
العقيــدة وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة وحريــة التحــاكم إلــى شــرائعهم فيمــا يتعلــق بــاألحوال 

  الشخصية. 
  الديمقراطية هي السبيل لتحقيق مصالح الوطن والمواطن وفقا لمرجعية هذا الحزب.  -ب 
وحريَّــة اإلصــالح الشــامل مطلــٌب مصــري وشــعبى مــن اجــل حيــاٍة حــرٍة كريمــٍة ونهضــٍة شــاملٍة   -ج 

  وعدٍل ومساواٍة.
هــم نقطــُة االنطــالق إلصــالح بقيَّــة مجــاالت الحيــاة  واألخالقياإلصالح السِّياسي والدستوري   -د 

  كلها.
  هدف التَّنمَية األول هو المواطن المصري وهو حجر الزاوية وأداة التغيير.   -ه 
ماســك، مــع المصــرية ومــا يتمثــل فيــه مــن قــيم وتقاليــد وت لألســرةالحفاظ علــي الطــابع األصــيل   -و 

   تأكيد هذا الطابع 
  وتنميته في العالقات داخل المجتمع المصري.  - ز 
كفالــة دور المــرأة فــي التوفيــق بــين واجباتهــا نحــو األســرة وعملهــا فــي الميــادين المختلفــة دون   -ح 

   إخالل بأحكام 
  الشريعة اإلسالمية.  -ط 
  الحرية والعدالة والمساواة هي حقوق أصيلة لكل مواطن بدون  تمييز.   -ي 
كافــة حقــوق المــواطن فــى الحيــاة الكريمــة والتعلــيم والعمــل والعــالج والســكن مــع كفالــة  كفالــة  - ك 

  والتنظيم. واالنتقال واالعتقادالحريات العامة وبخاصة حرية الرأي 
  صيانة والحفاظ علي الوحدة الوطنية في مصر.     -ل 
  

  :ھداف األ) :  7مادة (

عة اإلســالمية كمرجعيــة فــي تحديــد تحقيــق الضــروريات والحاجيــات والتحســنيات وتطبيــق الشــري  -أ 
  أولويات ما سبق وفق الرؤية التي تتوافق عليها األمة.

تحقيـــق اإلصـــالح السياســـي وٕاطـــالق الحريـــات العامـــة وٕاقـــرار مبـــدأ تـــداول الســـلطة وفقـــا   - ب
  للدستور والقانون.

تمكـــين الشـــعب مـــن ممارســـة حقـــه األصـــيل فـــى اختيـــار حاكمـــه وممثليـــه فـــي المجـــالس   - ت
  ية. النيابية والمحل
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تعزيز األمن القومي ببناء وتطوير القــوة الشــاملة للدولــة فــي النــواحي العســكرية واألمنيــة   - ث
  وكذا النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

  نشر وتعميق القيم السامية واألخالق الحميدة.  - ج
  القضاء والعدالة الناجزة. واستقاللتحقيق سيادة القانون   - ح
  نمية االقتصادية الشاملة المتوازنة والمستدامة .إحداث عملية الت  - خ
  توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين االحتياجات والخدمات األساسية .  - د
االرتقــاء واالعتنــاء بــالتعليم والبحــث العلمــى فــي ظــل رؤيــة إســتراتيجية واضــحة بحيــث   - ذ

  يمثل مشروعا قوميا  فى بناء المواطن المصري بما يحقق النهضة لمصر.
هتمام بقطاعي الشباب والمــرأة بحــل مشــكالتهم وٕاكســابهم الخبــرات وتوظيــف طاقــاتهم اال  -  ر

  التوظيف األمثل وتحسين مشاركتهم فى الحياة العامة.
بناء اإلنسان المصري بناء متكامال روحيًا وثقافيــًا وعقليــًا وبــدنيًا بمــا يحفــظ عليــه هويتــه   -  ز

  وانتماءه.
يني واألخالقــي والــوطني كأســاس لتكــوين المحافظــة علــي األســرة المصــرية وقوامهــا الــد  - س

  المجتمع .
  الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث و استنزاف الموارد.  - ش
رفــع مســتوي المعيشــة والعمــل علــي القضــاء علــي البطالــة وزيــادة فــرص العمــل وضــمان   - ص

  حد أدني لألجور وحل مشاكل العشوائيات.
  الحفاظ علي مواردنا المائية وتنميتها.  - ض
كحـــد أدنـــي  االبتدائيـــةل علـــي محـــو األميـــة وكفالـــة التعلـــيم اإللزامـــي فـــي المرحلـــة العمـــ  - ط

  الجامعات ومراكز البحث العلمي. واستقالل
ت العامـــة وال تمييـــز لـــدي القـــانون فـــي الحقـــوق والواجبـــا المســـاواة بـــين جميـــع المـــواطنين  - ظ

  بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين.
ق التواصل اإلنساني، بين الشــعوب واســتعادة الــدور بناء نسٍق من العالقات الدولية ُيحق  - ع

  الريادي لمصر في محيطها اإلقليمي والعربي واإلسالمي والعالمي.
عليــه واحتــرام األعــراف  االعتــداءالمحافظــة علــى المــال العــام وحمايتــه وتنميتــه وتجــريم   - غ

  واالتفاقات الدولية.
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  )  : البرامج والوسائل :8مادة (

 نهضة مصر الشــاملة والمتكاملــة مــن خــالل بــرامج للتنميــة البشــرية  يسعي الحزب إلي تحقيق
والقيميــة المســتدامة مــن أجــل الوصــول بمصــر ألن تصــبح  واالقتصاديةوالثقافية  واالجتماعية

وتأثيرهــا  احترامهــافي مكان الريادة علي المستوي اإلقليمي وأن تكون قوة أساسية وعلمية لها 
  ي.علي المستويان اإلقليمي والعالم

  اعتماد الحــوار هــو الســبيل لتحقيــق الوفــاق الــوطنى والثقــة بــين أبنــاء الــوطن، وتحقيــق التوافــق
  أو اإلجماع ركيزة أساسية للشرعية الدستورية للنظام السياسي .
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  الباب الثاني
  عضوية الحزب

  شروط العضوية) :1مادة (

خمــس ســنوات أن يكــون مصــريا، فــإذا كــان متجنســا وجــب أن يكــون قــد مضــي علــي تجنســه   -أ 
علي األقل ومع ذلك يشترط فيمن يشــترك فــي تأســيس الحــزب أو يتــولي منصــبا قياديــا فيــه أن 

  يكون من أب مصري.
  أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.   -ب 
أن يتصــف بــاألخالق الحميــدة  والســيرة الحســنة وأال يكــون قــد صــدر ضــده أحكامــا فــي جــرائم   -ج 

  عقوبات.مخلة بالشرف واألمانة طبقا لقانون ال
  أال يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية طبقا ألحكام القانون.  -د 
أال يكون مقيدا كعضو في أي حزب مــن األحــزاب الموجــودة علــي الســاحة وقــت التقــدم بطلــب   -ه 

  العضوية.
الهيئــات القضــائية أو مــن ضــباط أو أفــراد القــوات المســلحة أو الشــرطة أعضــاء أال يكــون مــن   -و 

  اإلدارية أو من أعضاء السلك الدبلوماسي .  أو من أعضاء الرقابة
مشــفوعًا بتزكيــة مكتوبــة مــن أحــد األعضــاء المؤسســين فــى الحــزب لــب العضــوية طيكــون أن    - ز 

إيمانــه بمبــادئ الحــزب ب إقــراراً ، كمــا يتضــمن الطلــب وأحــد أعضــاء أمانــة الحــزب بالمحافظــة 
يوقــع داخلي وقراراتــه، فــإن لــم بــااللتزام بهمــا وببرنــامج الحــزب ونظامــه الــفيــه وأهدافــه ويتعهــد 

  .مرفوضاً اإلقرار يعتبر طلب العضوية على 
  

  -اءات التقدم وقبول العضوية :جر)  : إ2مادة  (

يتقــــدم طالــــب العضــــوية بطلبــــه علــــى النمــــوذج الــــذي أعــــده الحــــزب إلــــى أمانــــة الحــــزب   -أ 
أو مقر  بالمحافظة أو الي أمانة الحزب بالوحدة اللتان تقعا في نطاق محل إقامته الدائم

  . ) أعاله1مستوفيًا الشروط الوارد فى الفقرة (خ) من مادة ( عمله
تتولي لجنة العضوية بالمحافظة فحص طلبات العضوية بغــرض التأكــد مــن تــوافر كافــة   -ب 

الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة ثــم يــتم تســليمها إلــي أمانــة المحافظــة التــي 
مركزية خالل أسبوعين علي األكثر من تــاريخ تقوم برفع توصيتها إلي أمانة العضوية ال

  تلقيها الطلب.
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تقــوم أمانــة العضــوية المركزيــة  بالبــت فــي طلــب العضــوية وذلــك بــالقبول أو بعــدم قبــول   -ج 
  العضوية 

يصــدر القــرار فــي حالــة القبــول أو عــدم القبــول للعضــوية مــن أمــين عــام الحــزب أو مــن   -د 
  يفوضه.

العضـــوية كتابـــة خـــالل شـــهرين علـــي يخطـــر طالـــب العضـــوية بقـــرار الحـــزب فـــي طلـــب   -ه 
  األكثر من تاريخ تقديم الطلب وفق الفقرة (أ) في هذه المادة.

  يلتزم من قبلت عضويته بجميع واجبات العضوية.  -و 
يسدد العضو رسم العضوية المقرر، وأية التزامات مالية أخري مقررة فور إبالغه بقبــول   - ز 

  العضوية.
هر وبحــد أقصــي عــام يحضــر خاللهــا عــدد يقبل العضو أوال كمنتســب لفتــرة مــن ســتة أشــ  -ح 

  من دورات التثقيف والتدريب السياسي التي تحددها أمانة التثقيف بالحزب.
تقوم لجنة التثقيف بتقيــيم أداء العضــو المنتســب ومــدى التزامــه بمبــاديء الحــزب وأهدافــه   -ط 

خــري بعد ستة أشهر فإذا لم يجتــاز طالــب العضــوية هــذا التقيــيم  يــتم إعــادة التقيــيم مــرة أ
بعد مرور ستة أشهر أخري، وفي حالة اإلجتياز يتحول بعدها العضو المنتســب لعضــو 

  عامل.
  يشترط إلكتساب عضوية العامل سداد كل من رسم العضوية ورسم اإلشتراك السنوي.  -ي 
  يؤدي العضو العامل قسم العضوية التالي أمام الهيئة االدارية:  - ك 
الحـــزب، وان أتقيـــد بالنظـــام االساســـي  " أقســـم بـــاهللا العظـــيم ان اكـــون مخلصـــًا لمبـــاديء  -ل 

للحــزب ولوائحــه وتعليماتــه، وان أقــوم بالمهــام الموكولــة الــي بأمانــة وٕاخــالص، وأن ألتــزم 
ــــالقيم الدينيــــة واألخالقيــــه فــــي التعامــــل، وأن أقــــدم المصــــلحة العامــــة علــــى المصــــلحة  ب

  الخاصة، وان أبتغي بقولي وعملي وجه اهللا تعالى ومرضاته".
عامــل الحــق فــي التصــويت والترشــح لإلنتخابــات الحزبيــة علــى مســتوى يكــون للعضــو ال  -م 

المحافظــــة، ويحــــق لــــه بعــــد مــــرور عــــام التصــــويت والترشــــح لالنتخابــــات الحزبيــــة علــــى 
  المستوى العام. 

يكــون للعضــو العامــل بطاقــة عضــوية مســجل بهــا إســمه وصــورته ورقــم العضــوية وٕاســم   -ن 
  الفرع التابع له. 

  ظة بإخطار لجنة العضوية المركزية أوال بأول بأسماء  تقوم لجنة العضوية بالمحاف  -س 
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  وبيانات األعضاء للمستويات المختلفة.  -ع 
فـــي حـــاالت إســـتثنائية يجـــوز قبـــول توصـــيات مـــن رئـــيس الحـــزب أو أمنـــاء المحافظـــات   - ف 

بإســثناء العضــو مــن فتــرة اإلنتســاب علــي أن يــتم التصــديق عليهــا مــن األمــين العــام أو 
  ن التنظيم والعضوية.األمين العام المساعد لشئو 

ة يســـعي الحـــزب يجـــوز للمكتـــب التنفيـــذي قبـــول طلبـــات العضـــوية مـــن شخصـــيات مميـــز   -ص 
كافة الحقوق من تصويت والترشح علي المستوي العام مباشــرة  لضمها كعضو عامل له

  علي أن يتم التصديق عليها من األمين العام.
  

  حاالت رفض طلب العضوية:) : 3مادة (
  المقدمة لعضوية الحزب في الحاالت األتيه :يتم رفض الطلبات   -

  في هذه الالئحة 1الشروط الواردة في المادة  استيفاءعدم   -أ 
أن تكـــون هنـــاك أدلـــة ماديـــة محـــددة علـــي عـــدم إلتـــزام طالـــب العضـــوية بمبـــادئ الحـــزب   -ب 

  وهويته.
  أن يكون هناك دليل علي تورط العضو في مخالفات قانونية تمس النزاهة أو الشرف.  -ج 
  :  )4مادة (

يــوم مــن صــدوره ولكــل مــن رفــض طلبــه ان  15يخطــر طالــب العضــويه الــذي رفــض طلبــه كتابــة بقــرار الــرفض خــالل 
  يعيد الطلب بعد عام.

  العضو:  انتقال) : 5مادة (
العضو من فرع إلي فرع أخر بسبب تغيير محل إقامته أو عمله، في هذه الحالــة يتقــدم العضــو بطلــب  انتقاليجوز 

الدالة علي حالة التغيير التي طرأت إلي أمين الحزب بالفرع التــابع لــه العضــو الــذي بــدوره يرفــع  مؤيدا بالمستندات
  إليها للبت فيها. االنتقالتوصيته الي أمانة الحزب بالمحافظة المطلوب 

  السنوي : واالشتراكرسوم العضوية ) : 6مادة (
  -تحدد الالئحة المالية كل من :              

ية ويدفع عند قبول العضو كمنتســب ثــم يــزاد رســم عضــويه عنــد قبولــه كعضــو عامــل وذلــك فــي رسم العضو   - أ
  خالل أسبوعين من تاريخ إبالغ العضو بقبول عضويته.

  السنوي يسدد سنويا خالل شهري يناير وفبراير من كل عام. االشتراكرسم   - ب
  

  ):7مادة (
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ى له عضويته فــي  الوحــدة الفرعيــة التــابع لهــا فــي األصــل ، يجوز للعضو الذي يتولى مركزا قياديا في الحزب أن تبق
الجمــع بــين تــولي منصــب قيــادي فــي الحــزب وعضــوية أمانــة  للعضــو وال يجــوز وله  أن يمارس نشاطه الحزبي فيهــا،

  أي وحدة   
  حزبية أخرى.      

  
  تنتھي العضوية في الحاالت اآلتية : ) :8مادة (

  الوفاة .  - أ
  االستقالة .  - ب
العضــوية فــي هــذه الحالــة بعــد  ور متتاليــة ، ويصــدر قــرار إنهــاءاالمتنــاع عــن ســداد االشــتراك لمــدة ســتة شــه  - ت

  أسبوعين من انذار العضو كتابة .
الفصل : يصدر قرار الفصل من الهيئة العليا للحزب بناًء على طلب األمين العام للحزب مشفوعا بمــذكرة   - ث

  ي يسأل فيه العضو المنسوب إليه المخالفة .مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق كتاب
ادة ( تنشــأ لجنــة العضــوية برئاســة نائــب الــرئيس لشــؤون الحــزب وعضــوية األمــين العــام   للحــزب وخمســة  )  :9م

  أعضاء تختارهم الهيئة العليا للحزب.
  

فيهــا  ، كمــا تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون األعضاء ودراستها وطلبات  العضوية والبــت  ) :10مادة (
األعضــاء والشــكاوي التــي تقــدم ضــدهم ، ولهــا أن تكلــف بــإجراء حقيق فــي المخالفــات التــي تقــع مــن  تخــتص بــالت

  التحقيق عضواً أو  أكثر من أعضاء الحزب أو من غيرهم .
  

  ) :11مادة (
  للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحزب . 
  

  واالشتراك السنوي:) : رسوم العضوية 12مادة (
تحدد الالئحة المالية ما يسدده العضو المنتظم أو العامل من رسم العضوية ويدفع مرة واحدة عنــد االنضــمام   - أ

ألول مرة. كما تحدد االشتراك السنوي. ويجوز تعديل رسم االشتراك السنوي بتوصية من األمين العــام واقــرار 
  المكتب التنفيذي واعتماد الهيئة العليا.

  يسدد العضو رسم العضوية خالل اسبوعين من تحويله من عضو مشارك لعضو منتظم.  - ب
  ديسمبر من كل عام. 31تكون مدة العضوية سنة ميالدية تبدا من اول يناير وتنتهي في   - ت
يتم تجديد العضوية سنويا مع سداد رسوم االشتراك للسنة الجديدة خــالل فتــرة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن   - ث

  تاريخ انتهاء العضوية. ويجوز سداد رسوم االشتراك أو تجديدها لفترة أربع سنوات متصلة.
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يفقد العضو حقه في الترشيح والتصويت إذا لم يسدد رسم العضــوية خــالل شــهرين مــن إكتســابه درجــة عامــل   - ج
ستة أشهر من تــاريخ  أو ثالثة أشهر من تاريخ إستحقاق اإلشتراك السنوي  وال يجوز إعادة العضوية قبل مرور

  .إال بقرار استثنائى من المكتب التنفيذى فقدانها
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أمانة الحزب بالمحافظات ( األمين العام + مساعديه + 
 عضو) 15-11لجان أمناء فنية ) (

  ر عام المحافظةمؤتم
       

 عضو)11 -9أمانة الحزب بالقسم أو المرآز (

  مؤتمر عام القسم أو المرآز
 

 عضو)7أمانة الحزب بالوحدة القاعدية ( 

الوحدة الحزبية القاعدية

5

6

7

8

9

10
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 أمناء األقسام 
 أمناء اللجان الفنية 

آامل األمانات

آامل اللجان

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  الباب الثالث

  الھيكل الداخلي للحزب
  -:يتكون الھيكل الداخلي من) :   1مادة (

  رئيس الحزب .  .1
  ....)   . - العضوية -التثقيف –المكتب التنفيذي للحزب ( أمانة التنظيم   .2

  الهيئة العليا  للحزب .   .3
  الهيئة البرلمانية.  .4
  المؤتمر العام للحزب .  .5
  األمانة العامة للحزب  .6
  مجلس الحكماء.  .7
  الهيئة االستشارية المتخصصة للحزب.  .8
  .....) -الفالحين   –المهنيين  –العمال  –الشباب  –اللجان النوعية  (المرأة   .9
  لداخلي (المحلي) اإلقليميا لھيكلا  -10 

  أمانة الحزب بالمحافظة    - أ
  مؤتمر الحزب بالمحافظة.    - ب
  أمانة الحزب بالقسم أو المركز.    - ت
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  مؤتمر الحزب بالقسم أو بالمركز.   - ث
  أمانة الوحدة الحزبية القاعديه.   - ج
  الوحده الحزبيه القاعديه.  - ح

يـــة القاعديـــة بقـــرار مـــن رئـــيس الحـــزب بنـــاًء علـــى اقتـــراح  مـــن المكتـــب تنشـــأ اللجـــان واألمانـــات والوحـــدة الحزب  •
  التنفيذي وموافقة الهيئة العليا للحزب. 

  عضو. 100ر من ثالقاعدية إذا كان عدد أعضائها أكيجوز انشاء الوحدات الحزبية   •
  

  أوال : رئيس الحزب
  ) :  2مادة (

غلبيــة ثلثــي  أعضــائه الحاضــرين ويــتم انتخابــه بــاالقتراع ينتخب المؤتمر العام  في إجتمــاع خــاص رئــيس الحــزب بأ •
  السري المباشر من بين المرشحين ويجب أن يكون الترشيح مزكى من مائة على األقل من أعضاء المؤتمر العام . 

االنتخــاب بــين المرشــحين الحاصــلين عــدد األصــوات يعــاد فــي حالــة عــدم حصــول أي مــن المرشــحين علــى ثلثــي  •
  ات ويفوز في هذه المرة  الحاصل على األغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين. على أعلى األصو 

  يرأس هذا االجتماع أكبر األعضاء سنا ويعاونه أصغر عضوين بالمؤتمر العام. •
  سنوات ويجوز تكرار انتخابه مرة واحدة متصلة . 4مدة انتخاب رئيس الحزب  ) :3مادة (
لحــزب أمــام القضــاء وأمــام جميــع الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة رئيس الحــزب هــو الــذي يمثــل ا ) :4مادة (

  وفي مواجهة الغير.                                    
التنفيــذي متحــدثا لــه أن يعــين أحــد أعضــاء المكتــب و  –رئــيس الحــزب هــو المتحــدث الرســمي باســمه  ) :5مادة (
بأحاديث أو بيانات بإسم الحزب وإستثناءا اإلدالء  ي عضو من أعضاء الحزب بأأو يفوض وله أن يأذن  –رسميا 

  لهذا يكون كل من أدلي بحديث أو بيان  معبرا عن رأيه الشخصي .
  االختصاصات اآلتية : رة شئونه وله على األخص مباشرة  رئيس الحزب هو المسئول األول عن إدا )   :6مادة (

ؤتمر العــام وأي اجتمــاع يكــون    حاضــرا فيــه ألي رئاسة اجتماع المكتب التنفيذي والهيئة العليا والم •
  وحدة أو تشكيل للحزب.

التوقيــع علــى االتفاقــات والعقــود التــي يبرمهــا الحــزب أو يكــون طرفــا فيهــا أو تفــويض مــن يــراه لهــذا  •
  الغرض.

  إصدار القرارات التنظيمية للحزب بناًء على اقتراح الهيئة العليا . •
  صوص عليها في نظم الحزب ولوائحه .غير ذلك من االختصاصات المن •

ادة( يجـــوز لـــرئيس الحـــزب أن يفـــوض أحـــد نوابـــه أو ينيـــب عنـــه أحـــد قيـــادات الحـــزب فـــي  مباشـــرة بعـــض  ):7م
  اختصاصاته.

  في حالة غياب الرئيس أو مرضه ، يتولى اختصاصاته نائب الرئيس للشؤون السياسية . ) :8مادة (
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بعــد تحقيــق يجريــه عضاء الهيئة العليا علي األقل،  على اقتراح نصف أ يجوز عزل رئيس الحزب بناءً   ) :9مادة (
ويعــرض االقتــراح للتصــويت الســري فــي المــؤتمر العــام ويجــب مجلس الحكماء المنصوص عليــه فــى البــاب الســابع 

  أن يحصل القرار على  غالبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام .
ادة ( األســـباب يتـــولى نائـــب الـــرئيس للشـــؤون السياســـية إذا خـــال منصـــب رئـــيس الحـــزب ألي ســـبب مـــن ):10م

مســؤوليات الــرئيس واختصاصــاته لحــين اختيــار رئــيس جديــد ويجــب عليــه دعــوة المــؤتمر العــام للحــزب 
ــاريخ إعــالن المكتــب التنفيــذي خلــو  إلــى اجتمــاع خــاص غيــر عــادي فــي مــدة ال تزيــد عــن شــهر مــن ت

بخمســة عشــر يومــا علــى األقــل، وفــي حالــة المنصب النتخاب رئيس جديد، وتوجه الدعوة قبل موعــده 
عـــدم إكتمـــال النصـــاب القـــانوني يـــتم توجيـــه دعـــوة ثانيـــة بعـــدها بخمســـة عشـــر يومـــا، وينشـــر عـــن هـــذه 

  االجتماعات في جريدة يومية، كما ينشر على الموقع الرسمى للحزب.
  

  ثانيا :  المكتب التنفيذي للحزب
  -يتكون المكتب التنفيذي من : ) :11مادة (
  رئيس الحزب   - أ
  نائب الرئيس للشؤون السياسية    (النائب األول )    - ب
  نائب الرئيس للشئون الخارجية.  - ت
  أمين عام الحزب (ويتولي سكرتارية المكتب ويحل محله أحد مساعدية عند غيابة)   - ث
  ين المساعدين لإثنين من األمناء العام  - ج
  أمين الصندوق    - ح
  اعد أمين الصندوق المس   - خ
  ستة أعضاء من الهيئة العليا للحزب تختارهم من بين أعضائها في أول اجتماع لها باإلنتخاب.    - د
  المتحدث الرسمي إذا عين رئيس الحزب أحد أعضاء الهيئة العليا لذلك.   - ذ
إذا خال موقع أحد إعضاء الهيئة العليا يخلفه من يليه بــنفس الشــروط وتكــون مدتــه مكملــة لمــدة   - ر

  وية سلفه .عض
  دورتين انتخابيتين متصلتين فى نفس الموقع.مدة العضوية لجميع أعضاء المكتب التنفيذى 

  
  ) : يختص المكتب التنفيذي للحزب باآلتي : 12مادة (
ـــا والمـــؤتمر العـــام ، وبحـــث وتحضـــير الموضـــوعات   - أ ـــة العلي إعتمـــاد جـــداول أعمـــال جلســـات الهيئ

  ماع .المدرجة على جدول األعمال لكل اجت
  متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا والمؤتمر العام واإلشراف على ذلك .   - ب
  .العليااقتراح أشكال العمل السياسي والمواقف السياسية المختلفة للحزب لعرضها على الهيئة    - ت
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  إعداد مشروعات اللوائح والقرارات لعرضها على الهيئة العليا .  - ث
  العاملين ، ويتم تعينهم بقرار من األمين العام للحزب . الموافقة على تعيين   - ج
للمكتـــب التنفيـــذي للحـــزب اتخـــاذ القـــرارات الالزمـــة فـــي حـــاالت الضـــرورة واالســـتعجال وتعـــذر    - ح

  اجتماع الهيئة العليا  للحزب على أن تعرض تلك القرارات في أول اجتماع للهيئة .
  ) : 13مادة (

  مرة كل أسبوع على األقل . يجتمع المكتب التنفيذي للحزب  •
  يشترط لصحة اجتماعاته حضور أغلبية أعضائه على األقل .    •
ـــد التســـ  • ـــة المطلقـــة لعـــدد الحاضـــرين ، وعن ـــه باألغلبي ـــه تصـــدر قرارات ـــرجح الجانـــب الـــذي في اوي ي

  .الرئيس
ب فــي كــل دوريــة عــن نتيجــة أعمالــه إلــى الهيئــة العليــا للحــز  اً يقدم المكتب التنفيذي للحزب تقــارير    •

  اجتماع لها .
  ثالثا  : الھيئة العليا للحزب

  -عضوا يتم توزيعھم كاألتي: 150الي  100): تتكون الھيئة العليا  للحزب من 14مادة (
  رئيس الحزب.  - أ
  جميع أمناء الحزب بالمحافظات.  - ب
  رئيسي الهيئة البرلمانية لمجلس الشعب وكذلك الشوري.  - ت
  زية.رؤساء األمانات المرك  - ث
  رؤساء اللجان النوعية.  - ج
 10% يــتم إنتخــابهم مــن الهيئــة البرلمانيــة بحــد أدنــي 10من أعضاء الهيئــة البرلمانيــة بنســبة  عدداً   - ح

  أعضاء.
علــى أن  ينتخبهم المؤتمر العام من  بين أعضــائه  بــاإلقتراع الســري  100 - 50عددا يتراوح من   - خ

  .من المؤسسينعلى األقل يكون نصفهم 
إذا خال مركز أحد أعضاء الهيئة العليا يــتم إحــالل مــن يحــل محلــه بــنفس الشــروط وتكــون عضــويته   - د

  للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة   .
  
ادة ( اإلقتراع السري مكتب15م ين أعضائھا ب ا من ب ور تكوينھ ا ف ة العلي ً ) : تنتخب الھيئ ذي ا ً تنفي  ا

  كاألتي : ويكون 
  ؤون السياسية والثاني للشئون الخارجية.نائبين للرئيس:األول للش  - أ
  أمينا عاما للحزب.  - ب
  أمينان عامان مساعدان على األقل  .   - ت
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  أمينا للصندوق .   - ث
  أميناً مساعدًا للصندوق  .  - ج
  ) أعضاء.6-3عدد من (   - ح
  ) :16مادة   (

ع نــواحي النشــاط والمشــرفة علــى تتولى الهيئه العليا اإلشــراف علــي جميــع شــؤون الحــزب وهــي المســؤولة عــن جميــ
  تنظيماته وفروعه ، ولها على وجه الخصوص ما يلي :

وضــــع خطــــط العمــــل السياســــي ومتابعــــة تنفيــــذها بواســــطة اللجــــان المختلفــــة التــــي تشــــكلها مــــن    - أ
  المتخصصين في جميع النواحي في ضوء السياسة العامة للحزب .

  ة وغيرها من القرارات الالزمة لسير العمل .مشروعات اللوائح المالية واإلداري اعتماد   - ب
  مشروع الموازنة للسنة المالية لعرضه على المؤتمر العام . اعتماد   - ت
  التقرير السنوي لنشاط الحزب لعرضه على المؤتمر العام . اعتماد   - ث

  الموافقة على العقود و االتفاقات التي تبرم باسم الحزب .           
لجنــة يكــون مــن بيــنهم قيق مــع أعضــائها وتشــكيل لجنــة تحقيــق مــن ثالثــة مــن أعضــاء الاألمر بــالتح   - ج

  .ما لم يكن أحدهم طرفاً فى النزاع األمين العام
  .سنوي إلقرارهما من المؤتمر العاماقتراح قيمة رسم العضوية وقيمة االشتراك ال   - ح
خــال مكانــه فــي عضــوية  إعتمــاد العضــو المؤســس الــذي يحــل محــل أي عضــو مــن المؤسيســين قــد  - خ

  المؤتمر العام.
  غير ذلك من االختصاصات  الوارد ذكرها في هذه الالئحة وغيرها من نظم الحزب و لوائحه .  - د
  )  :17مادة (

تجتمع الهيئة العليا للحزب مرة كل شهر على األقل وتوجه الدعوة لالجتماع من األمــين العــام قبــل   •
الــدعوة جــدول األعمــال والمــذكرات الخاصــة بالموضــوعات  موعــده بأســبوع علــى األقــل ويرفــق مــع

  المعروضة ،وذلك بوسيلتين إحداهما الكترونية. 
ويجـــب لصـــحة اجتمـــاع الهيئـــة حضـــور األغلبيـــة المطلقـــة ألعضـــائها فـــإذا لـــم يكتمـــل العـــدد يؤجـــل   •

لكترونيــا االجتماع لموعد آخر يحدد خالل أسبوع ويخطر به األعضاء الغائبون برقيــا و تليفونيــا و ا
وتتكرر الدعوة لالجتماع بــذات الطريقــة حتــى يتحقــق النصــاب بحضــور نصــف عــدد األعضــاء علــى 

  .   األقل
وتصــدر القــرارات باألغلبيــة المطلقــة للحاضــرين المشــاركين فــي التصــويت ، إال فــي األحــوال التــي   •

الــرئيس مــا  تنص الالئحة فيها على أغلبية خاصــة فــإذا تســاوت األصــوات يــرجح الجانــب الــذي فيــه
ويعــاد  مرفوضــاً الــذى تســاوت فيــه األصــوات يعتبــر االقتــراح ففــى هــذه الحالــة لم يكن االقتراع سريا 
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عرضـــه مـــرة أخـــرى خـــالل مـــدة ال تزيـــد عـــن أســـبوعين حتـــى يـــتم الحصـــول علـــى أغلبيـــة األعضـــاء 
  .الحاضرين

  ) :18مادة (
س الحــزب أو ربــع أعضــاء الهيئــة . يجــوز دعــوة الهيئــة العليــا الجتمــاع غيــر دوري بنــاًء علــى طلــب رئــي 

وتوجه الــدعوة بكتــاب مــن األمــين العــام يبــين فيــه الســبب الــذي دعيــت مــن أجلــه ، وفــي هــذه الحالــة ال 
تقيــد الــدعوة بالمواعيــد أو اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة ، ويكــون االجتمــاع غيــر 

تصدر القرارات فيــه باألغلبيــة المطلقــة ألصــوات الدوري صحيحا إذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة العليا ، و 
  الحاضرين فإذا تساوت األصوات كان للرئيس صوت مرجح . 

  
  ): 19مادة (

ــة ثــالث جلســات إذا تغ ــابي تقبلــه الهيئ ــا عــن حضــور االجتماعــات دون عــذر كت ــة العلي يــب عضــو الهيئ
متواليــة أو ثمــاني جلســات متقطعــة فــي عــام واحــد وجــب تنبيهــه كتابــة، فــإذا لــم ينــتظم فــي الحضــور بعــد 

 الــذى يليــه قرر اللجنة خلو مكانه وحل محله العضــو االحتيــاطي صــاحب الــدورتالتنبيه اعتبر مستقيال و 
  .فى األصوات

  ) :20مادة (
  مدة عضوية الهيئة العليا للحزب أربع سنوات ويجوز تجديدها لمدد أخري. 

  رابعا : الھيئة البرلمانية
  ):21مادة  (

تتكون الهيئة البرلمانية للحزب مــن جميــع أعضــائه فــي مجلســي الشــعب والشــوري وتختــار الهيئــة العليــا 
  للهيئة البرلمانية للحزب ليقود اعضاءها في مجلس الشعب. للحزب في بداية الدورة النيابية رئيساً 

  ) 22مادة (
ـــائبين لرئيســـها احـــدهما لمجلـــس الشـــعب واآلخـــر لمجلـــس  ـــار ن ـــة للحـــزب اختي ـــة البرلماني تتـــولي الهيئ

  الشوري وكذلك أربعة مراقبين برلمانيين لكل من المجلسين.
لبرلمانيــة بحكــم منصــبه عضــوا فــي الهيئــة ويجــوز اعــادة انتخــابهم اكثــر مــن مــرة، ويكــون رئــيس الهيئــة ا

  العليا.
  ) 23مادة (

يتـــولي المراقبـــون البرلمـــانيون بوجـــه خـــاص معاونـــة رئـــيس الهيئـــة البرلمانيـــة للحـــزب فـــي تنســـيق مواقـــف 
اعضــائها داخــل كــل مجلــس، وحــثهم علــي حضــور جلســاته بانتظــام، ومراقبــة هــذا الحضــور وتزويــدهم 

بالغهــم التوجيهــات السياســية العاجلــة للحــزب بصــدد مــا ينــاقش أو بالمعلومات وااليضاحات الالزمة وإ
  يدور داخل المجلس، وذلك كله تحقيقا للتجانس في العمل البرلماني للحزب.

  ):24مادة (
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يتبــــادل أعضــــاء الهيئــــة البرلمانيــــة للحــــزب الــــرأي مــــع رئيســــها بخصــــوص األســــئلة وطلبــــات اإلحاطــــة 
التقــدم بــه الــي المجلــس فــإذا اعتــرض علــي تقــديمها وأصــر  واالقتراحــات بقــوانين، أو برغبــة ممــا يــرون

  العضو علي رأيه وجب عرض األمر علي رئيس الحزب للبت فيه علي ضوء سياسة الحزب.
أما االستجوابات وكذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحــد الــوزراء فيجــب 

  عرضها علي رئيس الحزب قبل التقدم بها.
  
  

  : المؤتمر العام للحزب خامسا
  -علي النحو التالي: عضو 7000 من): يتكون المؤتمر العام للحزب بحد أقصي 25مادة (

  .)عضو 2000في حدود  باالنتخابجميع األعضاء المؤسسين بالحزب (أو نسبة من هيئة المؤسسين   -  أ
  أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.  - ب
  ت.المحافظابمانات األ لجان أعضاء  - ت
عضــو  ويكونــوا  1000لكــل  1حافظــة (عــدد كــل مأعضاء مكملين وفــق العــدد الكلــي لألعضــاء ب  - ث

  المحافظة).ب الحزب منتخبين من مؤتمر
% مــن العــدد الكلــي مــن ذوي الخبــرة فــي المجــاالت المختلفــة 2تعيــين عــدد بحــد أقصــي بنســبة   - ج

  قتراح من المكتب التنفيذي وبقرار من الهيئة العليا.إب
  ): 26ة(ماد

يجتمع المؤتمر العام للحزب اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنه خالل شــهري اكتــوبر ونــوفمبر وتحــدد  
الهيئــه العليــا موعــد االجتمــاع . ويوجــه الــدعوة األمــين العــام للحــزب قبــل الموعــد بشــهر علــى األقــل ، 

  ويرفق مع الدعوة جدول األعمال ومذكرات أو بيانات عن األعمال المدرجة .
  ):27ادة (م

  يختص المؤتمر العام العادي بنظر الموضوعات اآلتية : 
  مناقشة تقارير المكتب التنفيذي  للحزب عن نشاط الحزب وعن أعمالها في الفترة السابقة  - أ
  مناقشة خطة العمل في العام الجديد وإقرارها وكذلك إقرار السياسيات العامة  ,   - ب
الماليــة المنصــرمة واعتمــاده واعتمــاد تقريــر مراقــب الحســابات  مناقشــة الحســاب الختــامي للســنة  - ت

  وإبراء ذمة أمين الصندوق عن السنة المالية المنتهية  , 
  مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة واعتماده ,  - ث
بحــث االقتراحــات التــي يقــدمها األعضــاء إلــى األمــين العــام للحــزب خــالل العــام ودراســتها واتخــاذ   - ج

  ر المناسب بشأنها ,القرا
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تعديل هذه الالئحة وبرنامج الحزب بناء علي إقتراح من الهيئة العليا أو ثلث أعضاء المــؤتمر العــام   - ح
  بشرط موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين  ,

  إقرار وتعديل رسم العضوية واالشتراك الشهري ,   - خ
عرضـــها علـــى المـــؤتمر العـــام أو التـــي  يـــري  غيـــر ذلـــك مـــن الموضـــوعات التـــي تـــنص هـــذه الالئحـــة علـــى  -  د

المكتب التنفيذي  أو رئيس الحزب عرضها على المؤتمر العام على أن تكــون مدرجــة  بجــدول األعمــال 
,  
  انتخاب الهيئة العليا للحزب ,  - ذ
  انتخاب رئيس الحزب ,  - ر

  ) : 28مادة (
طلقــة مــن أعضــائه فــإذا لــم يكتمــل يكــون اجتمــاع المــؤتمر العــام العــادي صــحيحا بحضــور األغلبيــة الم 

العــدد يؤجــل االجتمــاع إلــى موعــد آخــر يحــدد فــي خــالل أســبوعين مــن تــاريخ االجتمــاع األول ويكــون 
االجتماع الثاني صحيحا بحضور مــا ال يقــل عــن ثلــث أعضــائه شــرط أن يكــون رئــيس الحــزب واألغلبيــة 

  المطلقة للهيئة العليا حاضرين االجتماع .
  

  ) :29مادة (
قرارات المؤتمر العــام العــادي صــحيحة باألغلبيــة المطلقــة للحاضــرين ، وإذا تســاوت األصــوات  تصدر 

يؤجل التصويت إلجتماع قادم ، وذلك فيما عدا التصويت في انتخابات الرئيس و أعضاء الهيئــه العليــا 
  ، فيكون باالقتراع السري المباشر .

  ):30مادة (
يــر عــادي بنــاًء علــى طلــب رئــيس الحــزب أو الهيئــه العليــا أو يجــوز دعــوة المــؤتمر العــام إلــى اجتمــاع غ 

عضــو مــن أعضــاء المــؤتمر مصــدق علــى توقيعــاتهم فــي الشــهر العقــاري , ويجــب أن يبــين فــي  1000
الطلــب أســباب االجتمــاع وموضــوعه ويقــدم الطلــب إلــى األمــين العــام وعلــى المكتــب التنفيــذي تحديــد 

علــى أن تراعــى فــي ذلــك مــدى أهميــة موضــوع الطلــب موعــد االجتمــاع غيــر العــادي فــي خــالل شــهر، 
واســتعجاله .وعلــى األمــين العــام توجيــه الــدعوة إلــى األعضــاء طبقــا لإلجــراءات المقــررة فــي الــدعوة إلــى 
االجتماع العادي ما لم يري المكتب التنفيذي تحديد مواعيد أخرى مناســبة . وال يكــون االجتمــاع غيــر 

أربــاع األعضــاء ، فــإذا لــم يتكامــل هــذا العــدد حــدد موعــد آخــر العــادي صــحيحا إال إذا حضــره ثالثــة 
خــالل أســبوع ، ويكــون االجتمــاع فيــه صــحيحا إذا حضــرته األغلبيــة المطلقــة ألعضــاء المــؤتمر العــام ، 
ويجـــب علـــى رئـــيس الحـــزب أو المكتـــب التنفيـــذي دعـــوة المـــؤتمر العـــام إلـــى اجتمـــاع غيـــر عـــادي إذا 

  البت فيها التأثير على كيان الحزب . حدثت أمور يترتب على مواجهتها أو 
  ):31مادة (
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  يختص المؤتمر العام غير العادي  بالنظر  األمور اآلتية :  
  الموضوعات الهامة والعاجلة الواردة في طلب االجتماع , -1  
  الفصل في طلب استقالة أو عزل رئيس الحزب  -2  
  استقالة أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي   -3  
  استقالة أكثر من نصف أعضاء الهيئة العليا,   -4  
  إلغاء أي قرار لرئيس الحزب أو الهيئة العليا ,  -5  
  غير ذلك من األمور التي تنص الالئحة على عرضها على المؤتمر العام غير العادي .  -6  

  ):32مادة (
دد أعضــائه الحاضــرين وال يشــترط لصــحة قــرارات المــؤتمر العــام غيــر العــادي صــدورها بأغلبيــة ثلثــي عــ 

يجـــوز فـــي االجتمـــاع غيـــر العـــادي االمتنـــاع عـــن التصـــويت ويعـــد الممتنـــع معترضـــا علـــى مشـــروع القـــرار 
  المعروض .

  
  ):33مادة(

إذا كـــان الموضـــوع المطـــروح للبحـــث علـــى المـــؤتمر العـــام العـــادي أو غيـــر العـــادي متعلقـــا بعضـــو مـــن  
  لتصويت عند اتخاذ القرار .أعضائه ، فال يجوز لهذا العضو االشتراك في ا

  ):34مادة(
ال يجوز أن يعرض على المؤتمر العام غير العادي أي موضوع غير مدرج بجدول األعمال . وال يجوز  

إعــادة عــرض أي مشــروع ســبق أن صــدر فيــه قــرارا قبــل مضــي ســنة إال إذا اســتجدت أســباب تســتدعي 
  و الهيئة العليا.إعادة عرض الموضوع على المؤتمر وطلب ذلك رئيس الحزب أ

  ): 35مادة(
يــرأس اجتماعــات المــؤتمر العــام فــي حالــة غيــاب رئــيس الحــزب ونائبيــه ، األمــين العــام للحــزب ، فــإذا  

تغيب هذا األخير رأسها أكبر أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين سنا ، ويتولى أعمال السكرتارية فــي 
  رئيس الجلسة.هذه الحالة أحد األمناء العامين المساعدين يختاره 

  سادسا:  األمانة العامة للحزب
  ):36مادة (

اء األمانــات المركزيــه تتكــون األمانــة العامــة للحــزب مــن األمــين العــام و امنــاء العمــوم المســاعدين وامنــ 
  ).الخالعضوية ... –التثقيف (

  ): 37مادة (
فقــط ويكــون االقتــراع  يــتم انتخــاب األمــين العــام للحــزب لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة

سريا من قبل الهيئة العليا في اجتماع صحيح يكون مدرج في جــدول أعمالــه بنــد انتخــاب األمــين العــام 
.  
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  ): 38مادة (
شــؤون المــوظفين تنظيميــة واإلداريــة و لحزب هو المشرف العام والمسؤول عــن كــل الشــؤون الامين عام أ

  والعاملين بالحزب .
   ) :39مادة(

من أمين العضوية وأمين التثقيف وغيره مــن أمنــاء األمانــات المركزيــة بنــاء علــي ترشــيح مــن المكتــب  يتم إنتخاب كل
للهيئــة العليــا أن تــوزع االختصاصــات لمســاعدي األمــين العــام  حســب اقتــراح التنفيذي وإنتخاب من الهيئة العليا، و 

  األمين العام .
   ) :40مادة (

األعمــــال  لجلســــات الهيئــــة العليــــا والمــــؤتمر العــــام  األمــــين العــــام هــــو المســــؤول عــــن إعــــداد جــــدول
  الجتماعات الحزب بالتشاور مع الرئيس و إعتماده من المكتب التنفيذي  .

  ):41مادة (
األمين العام هو المسؤول عن التنسيق بــين األقســام الفنيــة المَشــكلة للمســاعدة فــي عمــل الحــزب مــن  

  اإلعالم والعالقات العامة و ما شابهها .
  ):42( مادة

يمثل األمين العام الحزب في حالة غياب الرئيس ونواب رئيس الحزب أو في حالــة تكليفــه بــذلك مــن  
  الرئيس أومن الهيئة العليا أو من المكتب التنفيذي.

   ):49مادة (
يجــوز فــي حالــة موافقــة الهيئــة العليــا للحــزب أن يتفــرغ  األمــين العــام أو أي قيــادة فــي أي موقــع آخــر 

  بي نظير راتب مناسب يقرره المكتب التنفيذي  .للعمل الحز 
  

  سابعا : مجلس الحكماء
  ) : 1مادة (

تنتخب الهيئة العليا للحــزب مجلســا دائمــا مــن أعضــاء الحــزب المؤسســين يســمي " مجلــس الحكمــاء" 
  عضوا. 11وال يزيد عن  7ال يقل عدد أعضاءه عن 

  ):2مادة (
فقــط فــي حالــة تقــدم العضــو باســتقالته أو عنــد عضــوية مجلــس الحكمــاء غيــر محــددة المــدة وتســقط 

ثبوت عجزه عن القيام بمهامه ألسباب صحية أو صدور حكم قضائي نهــائي فــي قضــية مخلــة بالشــرف 
أو في حالة صــدور أفعــال أو أقــوال تتنــافي مــع واجبــات العضــو وفــي كــل األحــوال يــتم إســقاط العضــوية 

  بقرار من الهيئة العلياا للحزب.
  ) : 3مادة (
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يجــــوز ألعضــــاء مجلــــس الحكمــــاء تــــولي أي منصــــب تنفيــــذي فــــي الحــــزب خــــالل مــــدة عضــــويتهم ال 
  بالمجلس.

  ) :4مادة (
  يقدم مجلس الحكماء المشورة لقيادة الحزب في حاالت اتخاذ القرارات المصيرية للحزب.

  ) : االختصاص5مادة (
  يفصل مجلس الحكماء في المنازعات التي قد تنشأ بين قيادات الحزب.  •
  الفصل في الخروج علي مبادئ الحزب األساسية أو برنامجه األصلي.  •
  تظلمات أعضاء الحزب.  •
ـــين أعضـــاء الحـــزب بســـبب صـــحة انعقـــاد الجلســـات وطريقـــة اتخـــاذ   • ـــي قـــد تنشـــأ ب الخالفـــات الت

  القرارات والعملية اإلنتخابية.
األمــر ال بعــد رفــع جــوء ألي جهــة خارجيــة إفي جميــع األحــوال ال يحــق ألي مــن أعضــاء الحــزب الل  •

  المختلف فيه الي مجلس الحكماء وإصدار القرار منها. 
  ) :6مادة (

  المجلس هو بمثابة لجنة ضبط القيم داخل الحزب والحفاظ علي المبادىء.  •
  

   المتخصصةثامنا: الھيئة اإلستشاريه 
  ) :1مادة (

ل هيئـــة تشـــكالتنفيـــذي أن  وموافقـــة المكتـــبيجـــوز للهيئـــة العليـــا بنـــاًء علـــى اقتـــراح مـــن رئـــيس الحـــزب 
مــن الشخصــيات الفكريــة يــتم إختيــار أعضــاءها  ،متخصصــةتتكــون مــن لجنــة أو لجــان فنيــة  إستشــاريه

إستشــارية فــي و  فنيــة والعلميــة والثقافيــة العامــة ســواء مــن أعضــاء الحــزب أو مــن غيــرهم للقيــام بدراســات
  المجاالت المختلفة. 

  ):2مادة (
  -: التخصصات األتيةكون هذه اللجان في المجاالت و ت
  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  - أ
  لجنة الخطة والموازنة  - ب
  لجنة الشئون االقتصادية  - ت
  لجنة العالقات الخارجية ولجنة الشئون العربية  - ث
  لجنة الدفاع واألمن القومي  - ج
  لجنة القوي العاملة  - ح
  لجنة الصناعة والتجارة والطاقة  - خ
  اعة والريلجنة الزر   - د



 

 
21

  لجنة التعليم و البحث العلمي  - ذ
  لجنة الشئون الدينية واالجتماعية واألوقاف  - ر
  لجنة الثقافة واإلعالم  - ز
  لجنة السياحة  - س
  لجنة الشئون الصحية والبيئية  - ش
  لجنة النقل والمواصالت  - ص
  لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير  - ض
  التنظيمات الشعبيةلجنة اإلدارة المحلية و   - ط
  لجنة الشباب  - ظ
  لجنة حقوق اإلنسان  - ع
  لجنة المرأة وحقوق الطفل  - غ
  لجنة االنتخابات  - ف
  لجنة السودان وحوض النيل  - ق
  ما يستجد.   - ك

  ) :3مادة (
حســب تخصــص كــل منهــا مــن الهيئــة العليــا تختص هــذه اللجــان بدراســة الموضــوعات التــي تحــال إليهــا 

  .إذا لزم األمر ودراساتا وعليها التقدم باقتراحات ها وبلورة فكر الحزب بخصوصهإلبداء الرأي في
  ) :4مادة (

خمســة عشــر عضــوا  مــن  بناء علــي إقتــراح مــن المكتــب التنفيــذي وموافقــة الهيئــة العليــا تشكل كل لجنة
إجتمــاع  في أول من بين أعضائها امقرر لرئيس و لونائب  ا لهارئيستقوم اللجنة بانتخاب كحد أقصي ، و 

  .لها علي أن يتم إعتماد هذا التشكيل من رئيس الحزب
  ) :5مادة (

العامــة  مانــةجــان أن يتقــدم بطلــب إلــي األحــدي هــذه اللإاق بعلي من يرغــب مــن أعضــاء الحــزب االلتحــ
بالحزب مرفقا به السيرة الذاتية التي تتضمن مجال التخصص والخبرات وذلــك لعرضــها علــي المكتــب 

  وز االلتحاق بأكثر من لجنة واحدة.التنفيذي، وال يج
  ) :6مادة (

يقــوم المكتــب التنفيــذي ببحــث هــذه الطلبــات والتوجيــه بقبــول طلــب االنضــمام فــي حــال تمتــع الطالــب 
فــي هــذا  كــن االســتفادة مــن خبــراتهمبخبرة في مجال عمل اللجنة أو كان من قيادات الحزب الذين يم

  المجال.
  ):7مادة (
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العــدد الــذي تحــدده دود قــرار بتشــكيل هــذه اللجــان أو بالضــم إليهــا فــي حــ يقوم رئيس الحزب بإصــدار
  .الهيئة العليا

  
  ) :8مادة (

جتمــاع شــهر علــي األقــل ولــرئيس اللجنــة أن يــدعو ال كــللجــان بنــاء علــي دعــوة رئيســها مــرة  تجتمــع ال
 وإذا تخلـــف العضـــو عـــن حضـــور ثالثـــة اجتماعـــات متتاليـــة دون عـــذر، طـــارئ كلمـــا كـــان هنـــاك مقتضـــي

  مقبول يعتبر معتذرا عن عضوية اللجنة ومن حق اللجنة ترشيح من يحل محله.
  ) :9مادة (

  .الحاضرين لرئيساألكبر سناً من بين نواب انائب الفي حالة غياب الرئيس يحل محله 
  ) : 10مادة (

  .قابلة للتجديد لكل عضو علي حده مدة اللجان النوعية أربع سنوات
  

  تاسعا : اللجان النوعية
  ) :1ادة (م

ة للشباب بشكل  رأة ولجن ة للم ل لجن يتم تشكيل لجان نوعية علي المستوي المركزي للحزب مث
أساسي ويمكن تشكيل لجان أخري مثل لجنة للمھنيين ولجنة للعمال والفالحين ...الخ بقرار من 

  الھيئة العليا للحزب بناء علي إقتراح من المكتب التنفيذي للحزب.
  ) :2مادة (
ذي وإنتخاب يتم إخت ة من المكتب التنفي يار رئيس أي من اللجان النوعية بناء علي ترشيح ثالث

  واحد منھم من الھيئة العليا للحزب لكل لجنة علي حده.
  ):3مادة (

ذه اللجان  ي أن يكون رؤساء ھ رع في المحافظات، عل يكون لكل من لجنتي المرأة والشباب أف
  ت علي المستويات المختلفة.الفرعية ممثلين بشكل مباشر في األمانا

   -) :4مادة (
  سنة. 25إلي  18شريحة الشباب التي يحق لھا اإلنضمام لعضوية  لجان الشباب ھي من سن 

   -):5مادة (
ه  ة فعاليات يلتزم جميع أعضاء ھذه اللجان بالمبادئ واألھداف التي قام عليھا الحزب وتكون كاف

  تحت إشراف قيادات الحزب.
  (المحلي) اإلقليميلداخلي الھيكل اعاشرا :

  ):1مادة (
  يتكون الهيكل الداخلي للحزب علي مستوي المحافظات من المستويات األتية :

  أمانة الحزب بالمحافظة  -  أ
  مؤتمر الحزب بالمحافظة.  -  ب
  أمانة الحزب بالقسم أو المركز.  -  ت
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  مؤتمر الحزب بالقسم أو بالمركز.  -  ث
  أمانة الوحدة الحزبية القاعديه.  - ج
 القاعديه.الوحده الحزبيه   - ح

  ) :2مادة (
  يصدر ملحق خاص بمستويات وتشكيالت ومهام وصالحيات هذا الهيكل من الهيئة العليا للحزب.
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  الباب الرابع
  الالئحة المالية

  ):1المادة (
  أمين صندوق الحزب ومساعده هما المسئوالن مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للحزب.

  وق مساعده عند غيابه، أو من تختاره الهيئة العليا مؤقتا عند غياب كليهما.ويقوم بأعمال امين الصند
  ) :2المادة (

تتكــون ماليــة الحــزب مــن رســوم االنضــمام للحــزب، واشــتراكات األعضــاء الســنوية وتبرعــاتهم وكــذلك 
تــه تبرعات غيرهم من المواطنين، وتتولي الهيئة العليا تعيــين مراقــب للحســابات للحــزب، وتحديــد مكافأ

  السنوية.
  ):3المادة (

تـــودع أمـــوال الحـــزب لـــدى أحـــد البنـــوك المعتمـــدة بالقـــاهرة وفروعـــه باألقـــاليم ويكـــون أمنـــاء الصـــندوق 
بالمحافظات مسئولين مباشرة أمام رئاسة الحــزب عــن األمــوال المحصــلة محليــا لحســاب الحــزب طبقــا 

  إقرارها من الهيئة العليا. لالئحة المالية و للتعليمات والنظم التي تصدر في هذا الشأن بعد
وتحفــظ األوراق والمســتندات والــدفاتر الخاصــة بــأموال الحــزب بالمقرالرئيســى للحــزب أو بمقارلجانــه 

  العامة بعواصم المحافظات حسب األحوال .
ويجب أن يوقع إذن الصرف رئيس الحزب وأمين الصندوق أو من يحل محلهما في المحافظات طبقــا 

  .لتعليمات رئيس الحزب 
  ):4المادة  (

ال يجوز تحصيل أي أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحزب 
إال بموجــب ايصــاالت وقســائم معتمــدة ومختومــة بخــاتم الحــزب، علــي أن تــودع األمــوال المحصــلة فــي 

  أقرب وقت في حسابات الحزب بالبنك المختص وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.
  ) :5لمادة (ا

ديســـمبر مـــن آلعـــام ويعـــد أمـــين الصـــندوق  31تبـــدأ الســـنة الماليـــة للحـــزب فـــي أول ينـــاير وتنتهـــي فـــي 
الحساب الختامي في نهاية السنة المالية، ويعرض علي الهيئة العليا موقعا منــه ومــن مراقــب الحســابات 

  يق عليه.في ميعاد ال يجاوز ستين يوما من نهاية السنة المذآورة لمناقشته والتصد
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  ):6المادة (
تحــــدد الهيئــــة العليــــا مبلغــــا ال يجاوزعشــــرة آالف جنيــــه كســــلفة مســــتديمة تبقــــي تحــــت إشــــراف أمــــين 
الصندوق للصرف علي الشئون العامة العاجلة وذلك بموجب أذون صرف معتمدة منه أو مــن مســاعده 

  ويصدق رئيس الحزب علي حساب آلسلفة قبل تجديدها.
  ) :7المادة (

ف الحــزب ميزانيــة وحســابات مســتقلة عــن ميزانيــة وحســابات الحــزب، ويجــوز مــع ذلــك يكــون لصــح
إدماجها في ميزانيــة واحــدة فــي نهايــة العــام طبقــا لتوجيهــات الجهــاز المركــزي للمحاســبات أو قرارالهيئــة 

  العليا.
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  الباب الخامس
  الئحة اإلنضباط الحزبي

  ):1مادة (
نضــباط واإللتــزام بمبــادئ وأهــداف الحــزب أثنــاء الممارســات الحزبيــة تهــدف المســاءلة الحزبيــة الــي تحقيــق اإل  

مبادئــــه وعــــدم اإلســــاءة لســــمعة ســــواء لألفــــراد أو للتنظيمــــات علــــي كافــــة المســــتويات بمــــا يحقــــق أهدافــــه و 
الــي تحقيــق الشــفافية والمرونــة والمشــاركة فــي العمــل مــع إحتــرام التــدرج فــي المســتويات تهــدف ،كمــا الحزب

  فة وفق الهيكل التنظيمي للحزب.اإلدارية المختل
    ):2مادة (

  المستويات التنظيمية و جميع األعضاء للمساءلة الحزبية. في كل جميع القيادات الحزبية  تخضع   
  ) :3مادة (
يتم تقديم الشكوي كتابة من عضو الحزب ضد أي عضو بالحزب داخل حدود المحافظة الــي أمــين الحــزب      

وفي حالــة  الشكوي ضد أي من قيادات الحزب يتم التقدم بها ألمين عام الحزب  بالمحافظة، وفي حال كون
  الشكوي ضد األمين العام يقوم بإرسالها كتابة إلي رئيس الحزب .كون 

  ):4مادة (
  -يتعرض عضو الحزب إلي التأديب إذا أسفر التحقيق معه عن ثبوت إحدي المخالفات األتيه :  

  المستندات التي تقدم بها وفق شروط العضوية. عدم صحة أي من البيانات أو  - أ
  عدم اإللتزام بمبادئ أوأهداف الحزب. - ب
  عدم اإللتزام بالنظام الداخلي للحزب. - ت
عــدم اإللتــزام بقــرارت الحــزب الصــادرة طبقــا لإلختصاصــات المحــددة لمؤسســات الحــزب وتنظيماتــه  - ث

  وقياداته.
  نون العقوبات المصري أو تضر بسمعة الحزب.إرتكاب أفعال مخله بالشرف وفقا لقا   - ج
نقـــل أو تســـريب بيانـــات أو معلومـــات عمـــا يـــدور فـــي اإلجتماعـــات الحزبيـــة ألي طـــرف مـــن غيـــر    - ح

  .بما يضر بالمصلحة العامة األعضاء الحضور باألجتماع
مـــن  التعـــدي بـــالقول أو بالفعـــل علـــي أي مـــن أعضـــاء الحـــزب أو قياداتـــه ســـواء أثنـــاء الممارســـة ألي - خ

  األنشطة الحزبية أو في غيرها.
  القيام بدعم حزب أخر أو مرشح لحزب أخر في إنتخابات عامة. - د
ــارة الشــقاق والمنازعــات داخــل  - ذ القيــام بتصــرفات مــن شــأنها اإلضــرار بوحــدة الحــزب أو إســتقراره أو إث

  الحزب,
  التربح المادي مقابل العمل الحزبي. - ر
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  .اإلنضمام لحزب سياسي أخر - ز
  عدم اإللتزام بسياسات وقرارات الحزب فيما يخص التعامل مع أي من وسائل اإلعالم.- س
  عدم سداد رسوم العضوية ورسم اإلشتراك السنوي وفق ما جاء في هذه الالئحة.- ش

  ) :5مادة (
  -: كما يلي   الجزاءات التأديبيةيتم توقيع   
  لفت النظر  - أ
  اللوم -  ب
  ال تزيد عن ستة أشهر. تجميد العضوية لفترة -  ت
  إسقاط العضوية (الفصل). -  ث
    ):6مادة (

ور قرار تجميد العضوية أو إسقاط العضوية (الفصل من الحــزب)  يكــون للعضــو حــق الــتظلم مــن دفي حالة ص    
م يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ويتم التقدم بالتظلم ألمين الحزب بالمحافظــة أو لألمــين العــا 15القرار خالل 

  للحزب.
  ) :7مادة (
بنــاء علــي إقتــراح مــن يتم عرض التظلمات علي لجنة التظلمات والتي  يتم تشــكيلها بقــرار مــن رئــيس الحــزب      

  يرأسها أحد نواب الرئيس.و وموافقة الهيئة العليا المكتب التنفيذي 
  ):8مادة (

يومــا مــن تــاريخ  60دهــا فــي خــالل تقوم لجنــة التظلمــات بعــرض توصــياتها علــي المكتــب التنفيــذي للحــزب إلعتما
  تلقي التظلم.

  ) :9مادة (
  يخطر مقدم التظلم بقرار الحزب كتابة خالل شهر من تاريخ اإلعتماد.

  ) :10مادة (
  ال يجوز للعضو التظلم مرة أخري من قرار الحزب.

  ) :11مادة (
 مــن المكتــب التنفيــذي وموافقــة يصدر قرار بتشكيل لجان التأديب ومستوياتها من رئيس الحزب بناء علــي إقتــراح

  من الهيئة العليا للحزب علي أن يكون من بين أعضائها عضو قانوني علي األقل.
  
  

  ):12مادة (
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يتم تشكيل لجنة خاصة بقرار من رئيس الحزب بناء علي إقتراح مــن المكتــب التنفيــذي وموافقــة الهيئــة العليــا      
رئاسة أحد نواب الرئيس وتضــم فــي عضــويتها أحــد المستشــارين لمسائلة أعضاء الهيئة العليا وعلي أن تكون ب

  القانونيين.
  ):13مادة (

إجراءات طرح الثقة : يعتمد رئيس الحزب إجراءات طــرح الثقــة بالتشــكيالت الحزبيــة أو القيــادات بخصوص     
وموافقــة  الحزبية المنتخبة بعد ثبوت وقــوع مخالفــات تســتوجب ذلــك بنــاء علــي إقتــراح مــن المكتــب التنفيــذي

  الهيئة العليا عليها.
  

  ثالث عشر : األحكام اإلنتقالية
  ) :1مادة (

، وٕاســتثناءا مــن أحكــام هــذا النظــام، الحــزب مــن جميــع أعضــاءه المؤسســين يتتكون هيئة مؤسس
وذلــك  عضــو)  2000(عــدد  المؤقــت العــام مــن بــين أعضــاءها مــؤتمر الحــزبيكون لهــا أن تنتخــب 

  مر العام لمدة عام واحد.ليقوم بمهام المؤت ألول مرة
  ) :2مادة (

تثناءا من  ذا النظام ينتخب  اس ام ھ تأحك ام المؤق ؤتمر الع ا أعضاء الم ة علي ه ھيئ  مؤقت
ة  كوندورة انتخابية واحدة تتللحزب لمدة  ة المؤقت ذه الھيئ عضوا  170الي  120من ھ

  علي النحو التالي :
  .عضو من أعضاء المؤتمر العام المؤقت 100عدد   - أ
ا أعضاء منعشرة   - ب ة عدم وجودھ ا وفي حال ة وجودھ ة في حال ة البرلماني تم  الھيئ ي

  أخر كتلة برلمانية .إنتخابھم من تشكيل 
د  25يجتمع األعضاء المنتخبون في البندين أ و ب لينتخبوا عدد ال يقل عن    - ت وال يزي

  من األعضاء المؤسسين أو من الشخصيات العامة. 50عن 
  ) :2مادة (

  تمع الهيئة العليا المؤقتة لتنتخب مكتب تنفيذي مؤقت لمدة عام يتكون من :تج
ات  ون ئلش ون السياسية واألخر ئنواب لرئيس الحزب (أحدهما للش 2 عدد  - أ العالق

  ).الخارجية
ين          عضو   12عدد   - ب ام وأمين العضوية وأمين التثقيف وأم نهم األمين الع من بي

  . ق مساعدأمناء مساعدين وأمين صندو 2الصندوق وعدد 
  ) :3مادة (

ا           ة العلي راح من الهيئ ى اقت اًء عل ك بن د الحاجة ، وذل يجوز تعديل مواد هذه الالئحة عن
  على أن تعتمد في أول مؤتمر عام يعقد بعد تقديم هذا االقتراح .

  


