الباب االول
مقدمة عامة عن حزب اإلصالح والتنمية
الفصل األول
ظروف نشأة الحزب
نظرًاًلماًيمرًبهًالوطنًمنًظروفًاستثنائيةًوتحدياتًغيرًمسبوقةً..فقدًدعتًالحاجةًإلىًالتفكيرًفيًتأسيسً
تنظيمًسياسيًجديدًتكونًلهًمشاركةًفعالةًفىًالحياةًالسياسيةًالمصريةً،فكانتًفكرةًتأسيسًحزبًاإلصالحًوالتنميةً..
الذي ًيدعو ًكافة ًالقوى ًالوطنية ًللعمل ًسويا ًمن ًأجل ًتحقيق ًاإلصالح ًالذي ًيشمل ًجميع ًمؤسسات ًالدولة ًالسياسيةً
واإلقتصاديةًواإلداريةًبهدفًتحقيقًاإلصالحًالشاملًالذيًيمكنً–ًمنًخاللهً–ًتحقيقًالتنميةًالمستقبليةًالتيًتتيحًلمصرً
شغلًالمكانةًالمتميزةًالتيًعرفتًبهاًعلىًمرًالعصورً .
وانطالقًا ًمنًهذه ًالنظرةًيؤمن ًالحزب ًبأن ًتحقيقًهذه ًاألهداف ًيستلزم ً– ًبدايةً– ًتكاتف ًجميع ًالقوى ًالوطنيةً
واستنهاضًهممهاًوإنضوائهاًتحتًمظلةًمنًالحريةًوالعدالةًاالجتماعيةًفيًدولةًيسودهاًالقانونً .
ويؤكد ًالحزب ًعلى ًأن ًإصالح ًالفرد ًهو ًأساس ًكل ًإصالح ًولن ًيتحقق ًذلك ًبغير ًمنح ًقطاعات ًبعينها ًأولويةً
خاصةًكقطاعيًالصحةًوالتعليمً،فهماًبمثابةًالقاطرةًالتيًتقودًالمجتمعًللمستقبلًالواعدً .
والًشكًأنًمنًأهمًماًيعنىًبهًحزبًاإلصالحًهيًقضيةًالحريةًبمفهومهاًالواسعًأيًالشاملًلحريةًاالعتقادً
وحريةًالتعبيرًوحريةًممارسةًالعملًالسياسيً..باعتبارهاًحقوقًأساسيةًكفلهاًالقانونًوالدستورًلكلًمواطنً .
كماًيرىًالحزبًأنًتحقيقًهذهًاألهدافًيستلزمًإعادةًهيكلةًمؤسساتًالدولةًبماًيكفلًألفرادًالمجتمعًجنيًثمارً
خطىًاإلصالحًالمنشودةًوفقاًلمبدأيً"تكافؤًالفرص"ًو"عدالةًتوزيعًالثروة"ً .

ً
ً
الفصل الثاني
المبادئ العامة بالالئحة
ً
إنًشعبًمصرًهوًصانعًالقرارًأوًينبغيًأنًيكونًكذلكً..والمواطنةًهيًبمفهومهاًالشاملًالذيًالًيميزًبينً
المواطنينًأليًسببًعرقيًأوًدينيًأوًجغرافيًأوًجنسيً..فالجميعًأمامًالقانونًسواءًمنًحيثًالحقوقًوالواجباتً .
كماًأنًالالمركزيةًهيًحجر ًاألساسًفيًالبناءًالتنظيميًللحزبً،ومنًذلكًتمكينًقياداتًالمحافظاتًمنًاتخاذً
القراراتًالخاصةًبتنظيمهاًالداخليًفيًظلًتنسيقًوتعاونًمعًقيادةًالحزبًالمركزيةً .
ولتحقيقًالتوازنًبينًالسلطاتًالرقابيةًالمتمثلةًفيًالهيئةًالعلياً،والقضائيةًالمتمثلةًفيًمجلسًالحكماءً،والتنفيذيةً
المتمثلةًفيًالجهازًالتنظيميًللحزبًوالمكتبًالتنفيذيً ..فإنًالحزبًيتخذًمنًمبدأًالفصلًبينًالسلطاتًوالموازنةًبينهماً
قاعدةًلهً .
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الباب الثانى
الشخصية القانونية
مادة ()1
أسم الحزب
حزبًاإلصالحًوالتنمية ً
(RDP) Reform & Development Party

مادة ()2
شعار الحزب
اصالحًحقيقيًيلمسهًالمواطنًالمصري ً

مادة ()3
رمز الحزب
شرح لرمز الحزب:
رمز ًحزب ًاالصالح ًوالتنمية ًيعبر ًعن ًرؤية ًالحزب ًوأهم ًأولوياته ًوهو ًبناء ًمؤسسات ًالدولة ًالزراعيةً
والصناعيةًالقادرةًعلىًتوفيرًالحياةًالكريمةًلمستقبلًأفضلًلجميعًاألجيالًالقادمةً .
األصل القانوني لنشاة الحزب:
تم ًتأسيس ًالحزب ًوفق ًالقواعد ًالمنصوص ًعليها ًفى ًقانون ًاألحزاب ًالسياسية ًرقم ًً 40لسنة ًً 1977وتعديالتهً
بالقانونًرقمًً177لسنةً 2005وتعديالتهً .

مادة ()4
المقر الرئيسي
القاهرةًهيًالمقرًالرئيسيًللحزبً،وتكونًلهًمقراتًفرعيةًفيًجميعًمحافظاتًمصرً .
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الباب الثالث
الهيكل التنظيمي للحزب
الفصل األول
الهيكل التنظيمي الرئيسي
مادة ()5
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الجمعية العامة

الهيئة العليا

المكتب التنفيذي

األمانة العامة
المركزية

حكومة الظل

األمانات العامة
بالمحافظات

مادة ()6
وحدة المحافظة
األمانة العامة للمحافظة

أمانات نوعية فرعية
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الفصل الثاني
وحدات التشكيل الحزبي
مادة ()7
الوحدة المركزية وتشكيالتها:
تتكونًالوحدةًالمركزيةًمنًأعضاءًالتشكيالتًالمركزيةًبالحزبًكماًيليً :
 الهيئةًالعليا
 المكتبًالتنفيذىً
ً األمانةًالعامةًواألماناتًالمركزيةً
 حكومةًالظلًولجانهاًالمركزية

مادة ()8
وحدة المحافظة:
ً
تخضعًوحدةً المحافظةًلرقابةًالوحدةًالمركزيةًوييقومًاألمينًالعاامًالمركازيًبتعياينًأماينًمحافظاهًونائبااًلاهًبعادًعارضً
اعتمادًاسماؤهمًمنًالمكتبًالتنفيذيً,ويقومًأمينًعامًالمحافظهًبدورهًباختيارًالمعاونينًاالداريينًلمقرًالمحافظاةًوتعياينً
أمناءًاألماناتًالنوعيةًالفرعيةًبعدًاعتمادًأسماؤهمًمنًاألمانةًالعامةًالمركزيةً .
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الباب الرابع
عضوية الحزب
مادة ()9
العضوية:
عضويةًالحزبًمتاحةًلكلًمصريًيؤمنًبمبادئهًوأهدافهً،ويرغبًفيًاالنضمامًإليهًويستوفيًشروطًالعضويةً .
أنواع العضوية
العضو العادي:
 هوًكلًعضوًإكتسبًالعضويةًولمًيشغلًأيًمنصبًفيًتشكيالتًالحزبًبمستوياتهًالمختلفةًويكونًمسدداًلالشتراكً
السنويً .
 حقًاالنتخاابًاالتصاويت ًوالترشاحًللعضاوًالعاادىًيكاونًمشاروطاًبضارورةًسادادهًلالشاتراكًالسانويًطاوالًفتارةً
العضويةًكماًيشترطًمرورًفترةًستةًأشهرًعلىًاألقلًعلىًعضويتهًبالحزبًقبلًتاريخًإجراءًاالنتخاباتً .

العضو التنظيمي:
 هوًكلًعضوًيشغلًمنصباًباالنتخابًأوًبالتعيينًفيًايًتشكيلًحزبيًً .
 ويشترطًفيمنًيشغلًمنصباًتنظيمياًفيًالحزبًأنًيكونًمسدداًلالشتراكًالسنويًطاوالًفتارةًالعضاويةً،كمااًيشاترطً
تقديمهًصحيفةًحالةًجنائيةًحديثةًلألمانةًالعامةًأوًالتشكيلًالحزبيًالراغبًفيًاالنضمامًإليهً .

مادة ()10
شروط إكتساب العضوية
 -1أالًيقلًعمرهًعنًثمانيةًعشرةًسنةًميالدية.
 -2أنًيكونًمصريًاألصلًفاإنًكاانًمتجنسااًيجابًأنًيكاونًقادًمضاىًعلاىًتجنساهًعشارًسانواتًعلاىًاألقالًووفقااً
للقانونًرقمًً73لسنةًً1956بشأنًتنظيمًمباشرةًالحقوقًالسياسية.
ً -3أنًيكونًمتمتعاًبحقوقهًالسياسيةًالكاملة.
ً -4لمًتصدرًبحقهًأحكامًقضائيةًنهائيةًفيًقضاياًمخلةًبالشرفً،وفيًحالةًذلكًالبدًأنًيكونًقدًتمًردًاالعتبارًاليهً.
 -5يجبًأنًيتقدمًطالبًالعضويةًبشخصهًألمانةًالتنظيمًوالعضويةًبالنطاقًالجغرافيًالتابعًكماًيمكنًلهًالتقدمًللمركزً
الرئيسي ً
 -6أالًيكونًمنًأعضاءًالهيئااتًالقضاائيةًأوًمانًضاباطًأوًأفارادًالقاواتًالمسالحةًأوًالشارطةًأوًمانًأعضااءًالرقاباةً
اإلداريةًأوًالمخابراتًالعامةًأوًمنًأعضاءًالسلكينًالدبلوماسيًأوًالتجاريً ً.
 -7أالًيكونًعضوًفيًحزبًأخرًعندًتقدمهًبطلبًالعضوية.
 -8يرفضًطلبًالعضويةًفىًحالةًًإذاًثبتًتقديمهًأوراقًاًأوًبياناتًجوهريةًغيرًصحيحةً،أوًعدمًاستيفاءًمقدمًالطلبً
أليًمنًالشروطًالموضحةًبهذهًالمادة.

مادة ()11
إجراءات اكتساب العضوية
 -1يتقدمًطالبًالعضوبةًبشخصهًبطلبًالعضويةًمرفقًاًبهًكافةًالمستنداتًالمطلوبةًألمانةًالحزبًالمركزياةًأوًألماناةً
المحافظةًالتابعًلهاً .
 -2فيًحالةًقبولًطلبًالعضويةًيحصلًعليهاًكلًمتقدمًلهااًوذلاكًفاورًاساتيفاءًجمياعًالشاروطًالشاكليةًوالموضاوعيةً
وبذلكًيعدًعضوًعاملًمتمتعًبكافةًالحقوقًبعدًًمرورًً30يومًعلىًتاريخًتقديم.
 -3تعرضًكافاةًالعضاوياتًالجديادةًعلاىًالمكتابًالتنفياذيًللباتًفايًقبولهااًمانًعدماهًوفقااًللظاروفًالعاماةًواساتيفاءً
الشروطً .
 -4تسااديدًالعضااوًلالشااتراكًالساانويًوذلااكًبعاادًانقضاااءًماادةًً30يااومًماانًتاااريخًموافقااةًالمكت ابًالتنفيااذيًعلااىًطل ابً
العضويةًوتصدرًبطاقةًعضويةًلكلًعضوًموقعةًمنًرئيسًالحازبًومختوماةًبخااتمًالحازبًوتحمالًأسامًالعضاوً
وصورتهًورقمًعضويتهًوتاريخًبدايتهاًوتجددًسنويا.
ً
ً
ً
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مادة ()12
واجبات االعضاء ً :
ًً-1االلتزامًبمبادئًالحزبًوتوجهاتهًوالئحةًنظامهًاألساسيً ً.
ًً-2االلتزامًبالنهجًالديمقراطيًوالشفافيةًوالعملًعليًوحدةًالحزبً ً.
ًً-3الدعوةًلالنضمامًًللحزبًوالترويجًلمبادئهًوالمشاركةًالفعالةًفيًتنفيذًبرنامجهً .
ًً-4التواصلًمعًالجماهيرًوالتعرفًعليًمشكالتهمًوالمعاونةًفيًإيجادًالحلولًلهااًومحاولاةًتنفياذهاًتحاتًشاعارًالحازبً
وبمرجعيتهً ً.
ًً-5مؤازرةًالحزبًفيًجميعًمواقفهًوتوجهاتهًالرئيسيةً ً.
ًً-6االنتظامًفيًسدادًرسمًاالشتراكًالسنويً .

مادة ()13
حقوق االعضاء :
ًً-1الحصولًعليًأيةًمعلوماتًعنًالحزبًوأنشطتهًسواءًمنًالمقرًالرئيسيًأوًالمقراتًالفرعيةًًأوًبالبريدًااللكترونيً ً.
ًً-2حضورًندواتًالحزبًواجتماعاتهًالعامةً .
ًً-3حريةًإبداءًالرأيًبخصوصًمطبوعاتًالحزبًونشراتهًوصحفهًوذلاكًباالطرقًالديمقراطياةًومانًخااللًاإلجاراءاتً
اإلداريةًالموضحةًللمساءلةًوبدونًالنيلًمنًسمعةًالحزبً ً.
ًً-4مساءلةًقياداتًالحزبًوكوادرهًفيماًيتعلقًبأعمالهمًبصفاتهمًالحزبيةًوماًيتولونًمنًمناصبًبتقاديمًطلبااتًاالحاطاةً
وطرحًالثقةًواالستجواباتًوفقاًلماًتحددهًالالئحةًمنًضوابطًوقواعدً ً.
ًً-5التقدمًللترشحًأليةًمناصبًبالحزبًوهيئاتهًولجانهًوجميعًتشكيالتهًبشرطًاستيفاءًشروطهاًالمحددةًبالالئحةً ً.
ًً-6إبداءًالرغبةًفيًالترشحًاممثالًللحزب ًفيًاالنتخاباتًالمحليةًوالبرلمانيةًوالرئاسيةًبشرطًاستيفاءًشروطهاًوموافقةً
الحزبً ً.
ًًً-7التقدمًلعضويةًأيًتشكيلًحزبيًأوًاالستقالةًمنهًوذلكًبعدًاستيفاءًالشروطًالالزمةًوالمعلنةًمنًكلًمسئولًتنظيمايً
لكلًوحدةًحزبيةً .
ًًً-8االنتقالًمنًوحدةًتنظيميةًألخريًبشرطًموافقةًكلًمنًالوحادتينًالمنقاولًمنهااًوالمنقاولًإليهااًماعًإحاطاةًالمساتويً
األعليًعلماًبذلكً .
ًً-9التقدماًكتابة ًلمساعدًاألمينًالعامًلشئونًالتنظيمًوالعضويةًبطلبًاالستقالةًمنًالحزبًأوًمنًتشكيالتهًالداخليةً .

مادة ()14
رسوم العضوية واالشتراك السنوي:
 تحددًالالئحةًالماليةًقيمةًرسومًالعضويةًوهيًالقيمةًالتيًيسددهاًالعضاوًعنادًتقدماهًبطلابًاإلنضامامًللحازبً
ومرورًً14يومًدونًرفضًطلبه.
 كماًتحددًالالئحةًالماليةًقيمةًاالشتراكًالسنويًالذيًيلتزمًالعضوًبسدادهًًبشكلًدوريًطوالًمدةًالعضويةً ً.
 يجوزًزيادةًمقادارًرسامًاالشاتراكًالسانويًبتوصايةًمانًاألماينًالعاامًوإقارارًالمكتابًالتنفياذيًواعتماادًالهيئاةً
العلياً ً.
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الباب الخامس
المؤتمرات الحزبية
الفصل االول
مادة ()15
الجمعية العامة:
تتكونًالجمعيةًالعامةًمنًجميعًأعضاءًالحزبً,وذلكًبعدًالتأسيسًوانقضاءًالفترةًاالنتقاليةًوالمحددةًبسنتينًكحدً
أقصىً ًً.

ًًًًًً ً
شروط صحة إنعقاد الجمعية العامة:
يكونًانعقادًالجمعيةًالعامةًصحيحاًبحضورًأغلبيةًاألعضاءًاًالنصفًزائدًعضوًواحد ًًًفإذاًلمًيكتملًالنصابً
يؤجلًاالجتماعًلمدةًساعةًواحدةً,فإذاًلمًيكتملًثانياةًيؤجالًلمادةًسااعةًاخاريً,وينعقادًاالجتمااعًبعادًذلاكًباأيًعاددًمانً
األعضاءً .
ً
اختصاصات الجمعية العامة:
تختص الجمعية العامة باتخاذ القرارات في األمور األساسية التالية:
 -1انتخابًرئيسًالحزب.
 -2انتخابًنائبيًرئيسًالحزبًً.
 -3انتخابًاألمينًالعامًونائبيهً.
 -4إقرارًوتعديلًبرنامجًالحزبًوأهدافهًوسياساتهً.
 -5إقرارًوتعديلًالئحةًالنظامًاألساسيًللحزب.
 -6إقرارًتفويضًالهيئةًالعلياًفيًاتخاذًالقراراتًفيًالموضوعاتًالعاجلةًوالمحالةًإليهاًوذلاكًفايًنطااقًاالختصااصً
الموضحًبتوصيفًالهيئةًالعلياًبالئحةًالنظامًاألساسيً،معًضارورةًعارضًقاراراتًالهيئاةًالعليااًخااللًفتارةًعادمً
انعقادًالجمعيةًلالعتمادًوذلكًخاللًأولًاجتماعًللجمعيةًالعامةًتاليًلها.
 -7مناقشةًواعتمادًتقريرًمراجعًالحساباتًوميزانيةًالحزبً ً.
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الباب السادس
االنتخابات
الفصل األول
االنتخابات الداخلية
مادة ()16
االنتخابات الداخلية:
تتمًتحتًاالشرافًالمباشرًمنًلجنةًاالنتخاباتًالداخليةًالتيًيعينًرئيسهاًبقرارًمانًالهيئاةًالعليااًللحازبًقبالًاالنتخابااتً
بثالثةًأشهرًعلىًاألقل.
المناصب المطروحة للترشحً :
 -1رئيسًالحزب.
 -2نائبًرئيسًالحزبًعنًالمجمعًاإلنتخابي.
 -3نائبًرئيسًالحزبًرئيسًحكومةًالظل.
 -4األمينًالعام.
 -5نائبًاألمينًالعامًلشئونًالتنظيم.
 -6نائبًاألمينًالعامًلشئونًالمحافظاتً ً.

مادة ()17
مراحل االنتخابات الداخلية:
 -1الناخبون:
همًاعضاءًالحزبًالذينًمرتًعلىًعضويتهمًبالحزبًستةًأشهرًعلىًاألقلًوالمسددونًلإلشتراكًسنويً ً.
ً
 -2كيفية االنتخاب:
اإلجراءاتً ًً:
 تقبلًطلباتًالترشيحًخاللًالخمسةًعشرةًيوماًاألوليًمنًتاريخًاالعالنًعنًذلك.
 يسمحًبفترةًالًتقلًعنًثالثينًيومًاًمنًتاريخًإغالقًبابًالترشحًللحمالتًالدعائيةًللمرشحينً.
 يلتزمًأمينًالتنظيمًوالعضويةًبتسليمًكشوفًالناخبينًلكلًمرشحًفورًإغالقًبابًالترشحً.
 تفتحًالمقراتًلتنظيمًالمؤتمراتًفيًجميعًأفرعًالحزبًبالمحافظاتً.
 تجريًاالنتخاباتًفيًأولًيومًجمعةًبعدًإنتهاءًالثالثينًيومًاًالمخصصةًللحمالتًالدعائيةًللمرشحين.
 يفتحًبابًالتصويتًاالل كترونيًألعضاءًالحزبًالمقيمينًبالخارجًأوًالذينًالًيتسنىًلهمًالتصويت ًالمباشرً,يفتحً
باب ًالتصويت ًلهم ًلمدة ًيومين ًمتتالين ًقبل ًبداية ًاالقتراع ًالمباشر ًبيومينً ,على ًأن ًيتم ًرصد ًاألصوات ًكاملةً
االلكترونيةًوالمباشرةًواالعالنًعنهاًمعًانتهاءًالجمعيةًالعمومية.
 يتمًاالنتخابًببطاقةًالعضويةًأوًبطاقةًالرقمًالقوميً .

مادة ()18
شروط عامة لمناصب القيادات الداخلية :
 -1مدةًدورًاالنعقادًخمسًسنواتً والًيجوزًأليًعضوًالترشحًأليًمنصبًقياديًأكثرًمنًثالثًمددًمتتاليةً .
 -2يحقًأليًعضوًمنًأعضاءًالحزبًالترشحًأليًالمناصبًبشرطًأنًيكاونًمسادداًلإلشاتراكاتًسانوياًوأنًيكاونًمارً
علىًعضويتهًبالحزبًستةًأشهرًعلىًاألقلً .
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الباب السابع
الحزب واالنتخابات الوطنية
الفصل األول
مادة ()19
االعضاء اللذين يحق لهم الترشح عن الحزب للمجالس النيابية:
 -1كاالًعضااوًعاماالًمسااتوفًلشااروطًالترشااحًالداخليااةًللحاازبًوشااروطًالترشااحًللمجااالسًالنيابيااةًويلتاازمًبالبرنااامجً
االنتخابيًالقوميًللحزبًًً.
واجبات وإلتزامات المرشحين عن الحزب:
 يلتزمًطالبًالترشحًباستخدامًشعارًالحزبًوًألوانهًورمزهًدونًاجراءًأىًتعديلًعليه.
ً الحصولًعليًموافقةًاللجنةًالبرلمانيةًالعلياًعليًترشيحًالعضوًعنًالحزبًبدائرتهًقبلًتقدمهًللترشحًعنًالحازبً
للمجالسًالنيابية.
 تقديمًصحيفةًحالةًجنائيةًحديثةًقبلًميعادًاالنتخاباتًالتمهيديةًًالداخليةًبشهرًواحدًعليًاألكثر.
 االلتازامًبالبرناامجًالاوطنىًللحاازبً،بعاادًفاوزهًفااىًاالنتخاباااتًالنيابياةًيجوزللمرشااحًإعاادادًبرناامجًانتخاابيًيتوافااقً
واحتياجاتًوظروفًدائرتهًاالنتخابيةًواعتمادهًمنًاللجنة.
 االلتزامًبعدمًالغشًأوًالتالعبًبالعمليةًاالنتخابيةًواتباعًاالساليبًالديمقراطية.
 فيًحالًنجاحًأيًعضوًمنًأعضاءًالحزبًودخولهًأياًمنًالمجالسًالنيابيةًيحقًللمكتبًالتنفيذيًبتصويتًاً%50
ً 1+فصلًالعضوًفيًحالًعدمًالتزامهًبأحدًالواجباتًالسابقة.
التحالفات االنتخابية
للمكتبًالتنفيذيًدونًغيرهًاتخااذًالقارارًبادخولًالحازبًفايًتحالفااتًانتخابياةًماعًاحازابًأخارىًأوًمساتقلينًفايًحاالً
تطلبًالمناخًالسياسيًالعامًلذلكًعلىًأنًيكونًقرارًالمكتبًالتنفيذيًملزماًللجميعًدونًمخالفةً .

الفصل الثاني
مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية
مادة ()20
شروط الترشيح:
 -1يتمًاختيارًالمرشحًمنًبينًأعضاءًالهيئاةًالعليااًالمركزياةًالاذينًمضاىًعلايًًعضاويتهمًعاامًعلاىًاالقالًًكمااًياتمً
الترجيحًبينًالمرشحينًبالتصويتًالحرًالمباشرًألعضاءًالهيئةًالعلياًالمنتخبينًماًلمًيكنًمرشحاًوحيدًا.
 -2انًيكونًالمرشحًمستوفياًًالشروطًًالتيًينصًعليهاًالدستورًوالقوانينًالمصريةًالمنظمةًلذلك.
ً

مادة ()21
الحملة االنتخابية لمرشح الحزب لرئاسة الجمهورية:
 -1تنعقدًالمجمعًاالنتخابيًالمركزيًالعدادًخططًاالنتخاباتًبحضورًمرشحًالحزبًلالتفااقًعلايًكيفياةًإعادادًوتنفياذً
البرنامجًاالنتخابيًالرئاسيًًًً.
ً -2يتمًتعبينًلجنةًلالنتخاباتًالداخليةًتضمًفريقًعملًلتنفيذًالحملةًاالنتخابيةًومراقبةًالعملياةًاالنتخابياةًحتايًإعاالنً
النتائجًًً.
ً -3يكونًالمجمعًاالنتخابيًالمركزيًهوًالجهازًالتنفيذيًللحملةًاالنتخابيةًبالتعاونًمعًكافةًأجهزةًالحزبًً.
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الباب الثامن
التشكيالت الحزبية ومهامها ً
الفصل االول
التوصيف الوظيفي للتشكيالت الحزبية
مادة ()22
التوصيف الوظيفي ألمانة المحافظة:
 -1تشكيل األمانة العامة للمحافظةً :
تتبعًأألمانةًالعامةًللمحافظةًاألمانةًالعامةًالمركزيةً,وتضمًكلًمن:
 أمينًعامًالمحافظةً.
 نائبًأمينًعامًالمحافظةًًًً.
ً أمينًالتنظيمًوالعضويةًًً.
 أمينًالصندوقًوالشئونًالمالية.
 أمينًمرأة.
 أمينًالخدماتًالجماهيريةًوالمجتمعًالمدنيًبالمحافظةًًًً.
 أمينًالتدريبًوالتثقيفًًًً.
 أمينًالشبابًللمحافظةًاالًيزيدًعنًخمسةًوثالثونًسنةًميالدية ً.
 -2المهام الوظيفية ألمانة المحافظة:
ً مماثلةًًللمهامًالوظيفيةًبالمادةًالسابقةًويضافًإليهاًمتابعةًأداءًالوحداتًالفرعيةًالتابعةًلهاً.
 إعدادًخطةًعملًسنويةًتضمًخططًعملًاألماناتًالفرعيةًواألساسيةًالتابعةًلهاًًًًً.
 يتمًوضعًخططًأمانةًالشبابًوذلكًبالتنسايقًماعًاألماينًالعاامًللمحافظاةًوتتاابعًبواساطةًاألماناةًالعاماةًللمحافظاةً
وأمينهاًالعامًومنًيعاونهًبتنفيذًهذهًالخططً،ويشترطًتوافقًهذهًهذهًالخططًمعًالخططًًالعامةًللحزب.
 متابعةًشئونًاألعضاءًبالمحافظةًوالوحداتًالفرعيةًواألساسيةًالتابعةًلهاًوتنشيطهاًً.
 متابعةًشئونًالمقراتًبالمحافظةًوتوفيرالتمويلًالالزمًالنشطتهاًبالوحداتًالفرعيةًواالساسيةًًًً.
 ألمينًعامًالمحافظةًاستحداثًاماناتًجديدةًبعدًموافقةًاألمانةًالعامةًالمركزية.
 يخضعًعملًامانةًالمحافظةًالشرافًاألماناةًالعاماةًالمركزياةًوتحاتًالمتابعاةًالمباشارةًمانًمسااعدًاألماينًالعاامً
لشئونًالمحافظاتً.
 ألمانةًالمحافظةًاقتراحًتنفيذًمشروعاتًجماهيريةًبالتعاونًمعًالجمعياتًاالهليةًوعرضهاًعلاىًاألماناةًالعاماةً
المركزيةًوالمكتبًالتنفيذيًللموافقةًعليهاًوإعتمادها.
 يقومًأمينًعامًالمحافظةًبتعيينًأمناءًاألماناتًالنوعيةًالفرعيةًبعدًموافقةًاألمانةًالعامةًالمركزيةًعلىًاألساماءً
المقترحةًمنهًًً.

الفصل الثاني
اجهزة االدارة المركزية (التشكيالت المركزية)
مادة ()23
األمانة العامة :
ًً-1التشكيلً:تضمًاألمانةًالعامةًالمركزيةًكلًمنً ً:
 األمينًالعامًالمنتخبً ً.
 نائبًاألمينًالعامًلشئونًالتنظيمًالمنتخب ً
 نائبًاألمينًالعامًالمنتخبًلشئونًالمحافظاتًالمنتخب ً
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 أمينًاإلعالمً .
 أمينًالتسويقًالسياسيًوالتعبئةًالجماهيريةً ً.
 أمينًالتنظيمًوالعضويةً ً.
 أمينًالشئونًالماليةًواإلدارية.
 أمينًمرأةً .
 أمينًالخدماتًالمجتمعيةًمنظماتًالمجتمعًالمدنيً ً.
 أمينًالتدريبًوالتثقيفً ً.
 أمينًالشبابً .
 مستشارينًلألمينًالعامًعلىًأنًيكونًأحدهماًمستشاراًللشئونًالقانونيةً .
 نائبًرئيسًحكومةًالظلً .
ًً-2المهام الوظيفية لألمانة العامةً :
 متابعةًاالداءًالحزبيًفىًجميعًالمستوياتًوالتشكيالتًالحزبية.
ً إعدادًالخططًالسياسيةًوالماليهًللحزبًوتحديثهاًبإستمرار.
ً توفيرًالدعمًالمادىًوالتمويلًلجميعًأنشطةًالحزبًً.
 معاونةًرئيسًالمجمعًاإلنتخابىًالوطنىًونائبهًفىًإدارةًالحمالتًاإلنتخابية.
ً متابعةًتطبيقًموادًالالئحةًالداخليةًللحزبًبجميعًالوحداتًالفرعيةًً.
 متابعةًتنشيطًالعضويةًفىًجميعًالمستوياتًالحزبيةًًًًًًً.
 مراجعةًخططًأماناتًالوحداتًالفرعيةًواألساسيةًبالمحافظاتًوربطهاًبالخطةًالعامةًللحزبًًًً.
 متابعااةًاألداءًالسياساايًواإلداريًوالماااليًلكافااةًتشااكيالتًالحاازبًومساااءلتهاًع انًالتقصاايرًوالتجاااوزاتًحااالً
وجودها.
 إصدارًالتقاريرًالفنيةًالخاصةًباألمانةًالعامةًً.
 ترشيحًممثليًالحزبًللمؤتمراتًوالدوراتًالتدريبيةًالخارجيةًوعرضهاًالمكتبًالتنفيذيًإلعتمادًالترشيحًً.
 تنظيمًاجتماعاتًالهيئةًالعلياًوالمؤتمرًالعامًوإعدادًجداولًأعمالًالهيئةًالعلياًوالماؤتمرًالعاامًاغيارًاالنتخاابي ً
فىًحينًتتولىًاللجنةًالعلياًلالنتخاباتًاإلعدادًالكاملًللمؤتمرًاإلنتخابى.
 -3اختصاصات األمين العام:
 تعيينًاألمناءًالمساعدينًوأمناءًالمحافظاتًونوابهمًبعدًموافقةًالمكتبًالتنفيذيً.
 إعدادًالتقاريرًالدوريةًعنًفعالياتًأماناتًالحزبًونشرهًعلايًالموقاعًااللكترونايًدوريااًوإتاحاةًالفرصاةًلمانً
يرغبًمنًاألعضاءًلإلطالعًعليهً.
 لهًدمجًاماناتًأوًاستحداثًغيرهاًبعدًموافقةًالمكتبًالتنفيذيً.
 اقتراحًاستحداثًأوًدمجًبعضًاألماناتًالفرعيةًوعرضًذلكًعلىًالمكتبًالتنفيذىًللموافقة.
 -4اختصاص نائب األمين العام للشئون العامة:
 متابعةًانشطةًاالمانةًالعامةًً.
 التنسيقًبينًاالماناتًالفرعيةًواالمانةًالعامةًالمركزيةًلتفادىًازدواجيةًلعملًأوًاإلنحارافًعانًمباادئًالحازبً
وأهدافهً.
 يمثلًاألمينًالعامًعندًغيابهًويخلفهًفيًحالةًالعجزًالصحيًأوًالوفاةً.
ً
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 -5اختصاص نائب االمين العام لشئون المحافظات:
 متابعةًاألمورًالتنظيميةًالداخليةًلألمانةًالعامةًبالمحافظاتًومراجعاةًالتقااريرًومحاضارًاإلجتماعااتًوالخطاطً
ومتابعتهاًًً.
ً يتوليًمهامًمتابعةًالعملًبمختلفًالمقراتًوتوزيعًالتمويلًعلىًالمحافظات.
ً مراجعةًالتقاريرًوالمشروعاتًالمقدمةًمنًالمحافظاتًلعرضهاًعليًاالمانةًالعامةً.
 التنسيقًبينًأماناتًالمحافظاتًواألمانةًالعامةًالمركزية.
 -6اختصاص أمناء األمانات النوعية:
 يحددًاألمينًالعامًونائبهًاختصاصاتًاألماناتًالنوعية.
 يقومًأمينًكلًًأمانةًنوعيةًبإعدادًخططًعملًأمانتهًوًتنفيذهاًوابتكارًأساليبًتطويرهاًمعًمراعاةًتواؤمهااًماعً
الخططًالعامةًللحزبً.
 يشكلًأمناءًاللجانًالنوعيةًكلًفيماًيخصهًالمكاتبًالالزمةًلتسييرًالعملًبعدًالعرضًعلىًاالمينًالعامًوموافقةً
المكتبًالتنفيذي.
 -7اختصاص المستشار القانوني لألمانة العامة:
 إبداءًالرأيًالقانونىًفيًجميعًماًيعرضًعليهًمنًمسائلًوتقاريرًوقراراتًوبحثًمدىًتوافقهاًمعًموادًالالئحةً
الداخليةًللحزبًوعدًمخالفتهاًللقانونًالعامً .
 إبداءًالرأيًالقانونيًوالفنيًفيًفاعلياتًاألمانةًالعامةًالمركزيةًوأماناتًالمحافظاتً .
 -8أمين الشباب:
 أمينًالشبابًعضوًبالمجمعًاالنتخابيًالوطنيً.
 أمينًالشبابًعضوًبالمكتبًالتنفيذيًالمركزيً.
 امينًالشبابًمسئولًعنًالتعاملًمعًمنظماتًالشبابًالمحليةًواإلقليميةًوالعالميةً.
 -9التصويت باالمانة العامة:
يكااونًالتصااويتًباألغلبيااةًالمطلقااةًخمسااونًفاايًالمائااةًماانًعااددًاألعضاااءًالحاضاارينًًزائاادًواحاادًفااإنًتساااوتً
االصواتًًترجحًكفةًتصويتًاألمينًالعامً ً.

مادة ()24
حكومة الظل
ًً-1التشكيل:
 يقومًرئيسًحكومةًالظلًونائبهًبتشكيلًأعضاءًحكومةًالظلًًًً.
 تشكلًًلجانًنوعيةًمتخصصةًيرأسًكلًلجنةًعضوًمتخصصًفيًمجالهاًويعتبرًوزيرًاًبحكومةًالظلًًً.
 ويجوزًاالستعانةًفيًهذهًاللجانًبغيرًاالعضاءًبحدًاقصيًًً%25منًقوامًاللجنةً.
ً

ب -اختصاصات اللجان النوعية بحكومة الظل (الوزارات):
تختص اللجان النوعية بحكومة الظل بما يلي:
 متابعةًأداءًالحكومةًوتقديمًتقريرًفنيًعنهًللمكتبًالتفيذيًوالهيئةًالعلياً.
 إعدادًالدراساتًالمتخصصةًالبديلةًلبرامجًالحكومةًالحاليةًً.
 إعدادًالكوادرًالفنيةًالمتخصصةًلكلًلجنةًوتشكيلهاًبماًيتيحًلهاًأداءًدورًاًفعاالًًبالحزبًكماًيعتبرًرئيسًاللجنةً
بمثابةًوزيرًاًبحكومةًالظلًً.
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 متابعةًاللجاانًالمتخصصاةًبمجلاسًالشاعبًمانًخااللًتقاديمًمشاروعاتًالتشاريعاتًومشاروعاتًلمراقباةًعمالً
الوزاراتً ًًً.
 استحداثًالخططًوالبرامجًوالدراساتًوصياغةًمشروعاتًالقوانينًسواءًالمقدمةًمانًحكوماةًالظالًأوًالمحالاةً
إليهاًمنًالمكتبًالتنفيذيًأوًالهيئةًالعلياًًً.
ً

 -3رئيس حكومة الظل ومسئولياته:
 رئيسًحكومةًالظلًهوًبمثابةًرئيسًالوزراءًالمنتخبًبالحزبًً.
 يعدًخطةًحكومةًالظلًوًيكونًمسئولًمسئوليةًمباشرةًعنًأدائهاً ً ً.
 يشكلًاللجانًالمتخصصةًطبقاًللخطةًالمعتمدةًمنًالمكتبًالتنفيذيًكماًيكونًالمختصًبتعيينًأوًإقالةًأيًرئيسً
لجنةًمنًمنصبهً .
 يمثلًالحزبًفيًالندواتًالمتخصصةًوجلساتًاالستماعًبمجلسًالشعبً ً.
ً

 -4نائب رئيس حكومة الظل ومهامه:
 هوًمركزًاالتصالًباألمانةًالعامةًوعضوًبهاًً.
 معاونةًرئيسًحكومةًالظلًفيًجميعًمهامه.
 يحلًمحلًرئيسًحكومةًالظلًً-أثناءًمرضهًأوًوفاتهً.
ً

مادة ()25
الرئيس الشرفي للحزب
لإلثراءًالحزبًبالقاماتًالسياسيةًالمرموقةًيجوزًللمكتبًالتنفيذيًأنًيعينًمنًرؤساءًالحزبًالسابقينًأوًرؤساءً
الجمهوريةًالسابقينًرئيساًشرفياًللحزبًيكونًمتحدثاًرسمياًلهً .
ً

مادة ()26
المكتب التنفيذيً :
 -1التشكيل:
 رئيسًالحزب.
 الرئيسًالشرفيًاإنًوجد ً
 نائبًرئيسًالحزبًرئيسًالمجمعًاالنتخابيًالمركزيً ً.
 نائبًرئيسًالحزبًرئيسًحكومةًالظلً .
 األمينًالعامً .
 نائبيًاألمينًالعامً .
 مستشااارانًلاارئيسًالحاازبًيااتمًتعيياانهمًبناااءًًعلااىًترشاايحًرئاايسًالحاازبًلهاامًاالًيحااقًلهاامًالتصااويتًبالمكتاابً
التنفيذي .
 رئيسًالهيئةًالبرلمانيةًللحزبًفيًالبرلمانًاإنًوجد
 رئيسًالهيئةًالبرلمانيةًللحزبًفيًمجلسًالشيوخًاإنًوجد ً
 األمينًالمركزيًللشبابً .
 أمينًاإلعالمًالمركزي.
ً
ً
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 -2اختصاصات المكتب التنفيذي:
 رئيسًالحزبًهوًرئيسًالمكتبًالتنفيذيًفإنًغابًأليًسببًيترأسًالمكتبًالتنفيذيًأحدًنائبيهًثمًاألمينًالعامًً.
 المكتبًالتنفيذيًهوًاعليًسلطةًسياسيةًتنفيذيةًفيًالحزبًبعدًالهيئةًالعلياً.
 يديرًالمكتبًالتنفيذيًالعملًالسياسيًوالتنفيذيًبالحزبًً.
 يعتمدًمشروعاتًاالمانةًالعامةًوحكومةًالظلًويتابعًأدائهماًاإلداريً.
 الفصلًفيًاالمورًالتنظيميةًً.
 إعدادًالخطةًاالستراتيجيةًللحزبً.
 الفصلًفيًموقفًالحزبًمنًالدخولًالحزبًفيًتحالفاتًانتخابيةًإنًوجد.
 متابعةًأعمالًاألمانةًالعامةًللتحققًمنًمواءمتهاًمعًالخطةًاالستراتيجيةًللحزبً.
 -3التصويت علي قرارات المكتب التنفيذي:
يتمًالتصويتًداخلًالمكتبًالتنفيذيًمنًاالعضاءًالمنتخبينًفقطًباالغلبيةًالمطلقاةًًً+ً%50واحادًً,فاإذاًتسااوتً
االصواتًترجحًكفةًرئيسًالحزبً.
 -4اجتماعات للمكتب التنفيذي:
ًًًًًًيجتمعًالمكتبًالتنفيذيًدورياًمرةًواحدةًكلًأسبوعينً .
ًً

مادة ()27
المهام الوظيفية لرئيس الحزب ونائبيه:
 -1رئيس الحزب:
 هوًالمتحدثًالرسميًعنًالحزبًولهًأنًينيبًعنهًمنًيراهًفيًأيًموضوع.
 هوًالممثلًالقانونيًللشخصيةًاالعتباريةًللحزبًً.
 هوًرئيسًالمكتبًالتنفيذي.
 هوًرئيسًالهيئةًالبرلمانيةًألياًمنًالمجالسًالنيابيةًاالنوابًأوًالشيوخ ًفيًحالًانضمامهًألحدهماًإنًلمًيتنازلً
عنًرئاسةًالهيئةًالبرلمانيةًبرغبتهًأوًاإلنابهًلغيرهًفيها.
 هوًالقيادةًاالداريةًوالسياسيةًالعلياًوالمسئولةًعنًأداءًكافةًتشكيالتًالحزبًألدوارهاًًً.
 هوًالسلطةًالماليةًالعلياًللحزبً.
 هوًرئيسًالهيئةًالعلياً.
 - 2نائبي رئيس الحزب:
 اإلنابةًعنًرئيسًالحزبًفيًحالةًتغيبهًأليًسبب.
 معاونةًرئيسًالحزبًفيماًيسندًلهماًمنًأعمالً .
ً

ً

مادة ()28
الهيئة العليا:
التشكيلً:تضمًالهيئةًالعلياًكلًمن-:
 رئيسًالحزبً .
 رئيسًحكومةًالظلًونائبه.
 أعضاءًالمكتبًالتنفيذيًبكاملًتشكيلهً .
 األمانةًالعامةًبكاملًتشكيلهاً .
 أمناءًالمحافظاتً .
 خمسةًأعضاءًمنًالقياداتًالسابقةًأوًالخبراتًالسياسيةًأوًالشخصياتًالعامةًيتمًإنتخابهمًداخلياًمنًبينًعشرةً
أعضاءًيقومًرئيسًمجلسًالحزبًباقتراحهمًعلىًالهيئةًالعلياًخاللًاالجتماعًالثانيًللهيئةًالعلياًكحدًأقصىً .
-14-

 خمسةًأعضاءًمنًالشبابًمنًبينًعشرةًمرشحينًومرشحاتًتحتًسنًالخمسةًوالثالثاونًسانةًيقتارحهمًأماينً
الشبابًويصوتًعلىًاختيارهمًالمكتبًالتنفيذيً .
 خمسةًأعضاءًمنتخبينًمانًالسايداتًمانًباينًعشارةًمرشاحاتً تقتارحهمًأماناةًالمارأةًويصاوتًعلاىًاختياارهمً
المكتبًالتنفيذيً .
رئيس الهيئة العليا ً :
ًرئيسًالحزبًهوًرئيسًالهيئةًالعلياً.
اختصاصات الهيئة العليا:
 اختيارًمرشحًرئاسةًالجمهورية.
 متابعةًتنفيذًقراراتًالمؤتمرًالعامًفىًجميعًمستوياتًوتشكيالتًالحزبً.
 دراسةًمقترحاتًتطويرًخطةًالعملًالمقدمةًالمحالةًاليهاًمنًالمكتبًالتنفيذيًللموافقةً.
التصويت بالهيئة العليا:
 يكونًالتصويتًبالهيئةًالعلياًالمركزيةًسرياً .
 نصابًالتصويتًهوًأيًعددًمنًالحاضرينًباجتماعًالهيئةًالعليااًبشارطًحضاورًً%25علاىًاألقالًمانًاعضااءً
الهيئةًالعلياً .
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الباب التاسع
أساليب المساءلة الحزبية
الفصل األول
مساءلة اعضاء الحزب غير المنتخبين
الفصل الثاني
مساءلة القيادات الحزبية المنتخبة
مادة (ً )29
مساءلة القيادات الحزبية المنتخبة فى المستوي المركزي وهم:
 نوابًرئيسًالحزبً .
 االمينًالعامً .
 نانبىًاألمينًالعامً .
 أعضاءًالمكتبًالتنفيذيًالمعينينً .
 أعضاءًالهيئةًالعلياً .
ً-1تتمًمساءلةًأعضاءًالحزبًالموضحينًعالياهًبعادًتقاديمًطلابًللمسااءلةًمانًرئايسًالحازبًمشافوعاًباألسابابًللمكتابً
التنفيذيًللحزبً .
 -2حاالت التقدم بالمساءلة:
اأ

االساءةًالبالغةًللحزبًأوًرئيسهًوتعريضهًللخطر.

اب اقترافًمخالفاتًماليةًبأموالًالحزب.
اج عدم ًااللتزام ًبقرارات ًالجمعية ًالعامة ًأو ًالهيئة ًالعليا ًأو ًالمكتب ًالتنفيذي ًأو ًعدم ًااللتزام ًبما ًتنص ًعليه ًالئحةً
الحزبًوتعمدًمخالفتها.

اد

التواني ًالشديد ًأو ًاالهمال ًالجسيم ًفي ًاألداء ًالحزبيً .يتم ًالتصويت ًبالمكتب ًالتنفيذيابأغلبية ًالحضور ًإلقرارً
إصدارعقوبةًتتعدى ًاللومًو ًتشمل ًالتجميد ًأو ًاإلقالة ًأو ًطرح ًالثقةً ،فإذا ًكانت ًنتيجة ًالتصويتًبنعمًتنفذ ًالعقوبةً
المقررةًفىًحالهًعدمًالموافقةًًيستعيدًالطرفًالمشكوًفىًحقهًصالحياتهًفورًاًوينتهىًاألمر.

مادة ()30
مساءلة رئيس الحزب:
ثلثيًأعضاءًالمكتبًالتنفيذيًهمًمنًلهمًحقًطلبًطرحًالثقةً،الذيًيصدرًقرارهًفيًهذاًالخصوصً،علىًأنًيتمً
التصويتًباألغلبيةًالمطلقةًعلىًالقرارفيًجمعيةًعموميةًطارئةًتدعوًإليهاًالهيئةًالعلياًللحزبً .
حاالت التقدم بالمساءلة:
يشترطً أنًيصدرًعنًرئيسًالحزبًإساءةًبالغةًتتسببًفيًفقدًالثقةًواالعتبارًبموجبًحكمًقضائيًنهائيًباتًلمسائلتهً .
 -3اجراءات وخطوات المساءلة:
اأ يتمًتقديمًطلبًالمساءلةًمشفوعاًباألسبابًللهيئةًالعلياً .
اب يتمًمحاولةًتسويةًالنزاعًبالهيئةًالعلياًالمركزيةً .
اج فيًحالةًفشلًذلكً،يتمًالتصويتًبالهيئاةًالعليااًالمركزياةًابأغلبياةًثلثايًاألعضااءًولايسًالحاضارين ًلتقاديمًرئايسً
الحزبًللتحقيقًمنًعدمهً .
اد فيًحالةًالتصويتًبتأييدًإجراءًالتحقيقً،يتمًتحويلًالتقريرًلرئيسًحكومةًالظلًإلتخاذًالاالزمًنحاوًإجاراءًالتحقياقً
فىًطلبًالمساءلةًأماًفىًحالةًالتصويتًضدًإجراءًالتحقيقًينتهىًاألمرً .
اه يصدرًرئيسًحكومةًالظلًتقريراًبعدًانتهاءًانتهاءًالتحقيقًإماًبفرضًعقوبةًعلىًالمشكوًفىًحقهًأوًتبرئتهً ً.
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او

از

فيًحالةًصدورًعقوبةًتتعدىًاللومًوتشملًالتجميدًأوًاالقالةًأوًطرحًالثقةً،يجبًعرضًاألمارًمجادداًًعلاىًالهيئاةً
العلياًللتصويتًفإنًكانتًالنتيجةًتأييدًالعقوبةًبأغلبيةًثلثيًاألعضاءًاوليسًالحاضرين ً،يعرضًاألمرًعلىًجمعيةً
عموميةًطارئةًللبتًفيهًبثلثيًأعضاءًالجمعيةًالعموميةًالفعليينًوذلكًبغرضًإقرارًتنفياذًالعقوباةًاوًعادمًالموافقاةً
علىًتنفيذهاً .
فيًحالةًعدمًموافقةًًثلثيًاألعضاءًالهيئةًالعلياًعلىًنتيجةًالتحقيقًوالعقوبةًالتىًأقرهاًيستعيدًالطرفًالمشكوًفاىً
حقهًكاملًصالحياتهًفوراًوينتهىًاألمر.

مادة ()31
أنواع العقوبات
 -1اللــــــــومً ًًً:
هوًإنذارًقانونيًمكتوبًيوجههًرئيسًالحزبًللعضوًالمخالفً ً.
 -2التجميد:
يخااتصًالمكتاابًالتنفيااذيً دونًغياارهًبإصاادارًقاارارًتجمياادًعضااويةًالعضااوًالمخااالفًً،ومضاامونهًتجمياادًأنشااطةً
العضوًواستبعادهًمنًتشكيالتًالحزبًوحرمانهًمنًكافةًحقوقهًالحزبيةًداخليًاًوعدمًتمثيلهًداخليًاًأوًخارجيًاًوذلاكًلفتارةً
مؤقتهًمتدرجةًكالتاليً :
سنة واحدة أو أكثر
ستة أشهر
 - 3الشطب:
فيًحالةًارتكابًالعضوًمخالفةًجسيمةًتنالًمنًسمعةًالحزبًأوًتنالًمنًشرعيتهًأوًالتشهيرًبالحزبًأوًبقياداتاهً
ورموزهًأوًارتكابهًجريمةًطبقاًلقانونًالعقوباتًيصدرًرئيسًالحزبًقرارابشطبًالعضوًالمخالفً .
استعادة العضوية :
يمكنًللعضوًالذىًتمًشطبًعضويتهًألىًمنًاألسبابًالسابقًذكرهاًاستعادةًعضويتهًفىًالحاالتًالتاليةً ً:
 صدورًقرارًمنًرئيسًالحزب.
 صدورًحكمًقضائيًنهائيًوباتًلصالحًالعضوًالمشطوبةًعضويتهًأوًبحكمًيردًاالعتبارًللعضوًطبقاًللقانون.
ً
ً
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الباب العاشر
إجراءات تعديل الالئحة
مادة ()32
اإلجراءات الشكلية لتعديل الالئحة:
 -1الموافقةًالنهائيةًعلىًتعديلًالئحةًالحزبًتكونًمنًخاللًالجمعيةًالعامةً .
 -2يقدمًمشروعًباقتراحًتعديلًالالئحةًإلقرارهًمنًالهيئةًالعلياًللحزبًفيًأولًاجتماعًفيًدورتهاًالعادية.
 -3يتمًالتصويتًعلىًالمشروعًمنًخاللًدورتيًانعقادًللهيئةًالعلياًتخصصًأحداهماًللمناقشةًوالثابتةًلإلقرار.
 -4في ًحالة ً نجاح ًالتصويت ًباألغلبية ًالمطلقة ًعلى ًالمشروعً ،تشكل ًلجنة ًلصياغة ًالمشروع ًفي ًشكله ًالنهائي ً–ً
وتعرضًالالئحةًالمعدلةًفيًأولًاجتماعًللجعميةًالعاملةًويتمًالتصويتًعليهًبأغلبيةًنصابًاالجتماعً .
ً
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الباب الثاني عشر
حل الحزب واندماجه
مادة ()33
اندماج الحزب:
 المكتبًالتنفيذيًللحزبًهوًالجههًالوحيدةًالتىًلهاًأنًتقررًبأغلبيةًثلثيًأعضائهًحالًالحازبًأوًدمجاهًماعًغيارهً
منًاألحزابًالحاليةًويصدقًعلىًالقرارًبالهيئةًالعلياً .
 يصدرًرئيسًالحزبًمشروعًالحلًأوًاالندماجًويتمًاعتمادهًبموافقاةًأغلبياةًنصافًعاددًأعضااءًالحضاورًالهيئاةً
العلياً ً.

مادة ()34
تحويل أموال الحزب:
 تؤولًأموالًالحزبًوالتزاماتهًفيًحالةًاألندماجًإلىًالحزبًالذيًاندمجًفيهًووفاقًالقواعادًوالشاروطًالتايًيانصً
عليهاًفىًقرارًاإلندماجً .
 يجبًانًيشملًقرارًاألندماجًبشرطًعدمًاإلخاللًبحقوقًالعمالًوالموظفينًالذينًيعملونًبالحزبًوعدمًاإلستغناءً
عنهمًوتدبيرًكيفيةًإستمرارهمًفىًالمواقعًالمناسبةًبعدًتنفيذًقرارًاإلندماج.

مادة ()35
تصفية الحزب:
 ينصًفىًقرارًحلًوتصفيةًالحزبًعلىًتعيينًمثمنًقضائيًوماليًلمباشرةًأعمالًالتصفيةً.وتؤولًأموالًالحزبً
إلىًالجهاتًالتيًيحددهاًقانونًاألحزابًالمصريً .
 تكونًإجراءاتًحلًوتصفيةًالحزبًمماثلاةًلإلجاراءاتًالساابقًذكرهااًفاىًحالةاإلنادماجًوبانفسًالشاروطًالشاكليةً
والموضوعية.
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الالئحة المالية للحزب
أموال الحزب
 جميع ًأموال ًالحزب ًهي ًملك ًللحزب ًوال ًيحق ًألي ًعضو ًالتصرف ًفيها ًدون ًإتباع ًاإلجراءات ًالتي ًتنظمهاً
الالئحةًالداخليةًللحزبً .
 يتمًفتحًحسابًباسمًالحزبًبأحدًالبنوكًالتجاريةًالمصريةًيحتفظًفيهًبأموالًالحزبًويجوزًفتحًحساباتًفرعيةً
للحزبًبالمحافظات.
 يتولىًرئيسًالحزبًوأمينًالشئونًالماليةًواإلداريةًمجتمعينًالتوقيعًعلىًالشيكاتًالصادرةًمنًالحزبً،وينوبً
عنًرئيسًالحزبًفيًحالةًتغيبهًالنائبًاألولًوينوبًعنًأمينًالشئونًالماليةًواإلداريةًفيًحالةًغيابهًأمينًعامً
الحزب.
 يعينًالحزبًمراقبًحساباتًخارجيًيصدرًقرارًتعيينهًاألمينًالعامًويباشرًمهامهًتحتًإشرافًأمين ًالشئونً
الماليةًواإلداريةً،ويختصًبمراجعةًحساباتًالحزبًوإعدادًمشروعًالموازنةًوالحسابًالختاميًالسنويً،وإعدادً
التقريرًالماليًالسنويًعنًالموقفًالماليًللحزبًوالذيًيعرضًالجمعيةًالعامةًكلًأربعًسنواتً .
ً
ضوابط مالية وأحكام عامة:
 رئسًالحزبًهوًالممثلًالماليًللحزب.
 الًيجوز ًللحزب ًتلقي ًأموال ًمن ًأفراد ًجهات ًأجنبيةً ،ويقتصر ًذلك ًعلى ًاألفراد ًالمصريينًوالجهات ًالمصريةً
فقك.
 أماناتًالشئونًالماليةًبالمحافظاتًمسئولةًعنًتحصيلًرسمًاالشتراكًالسنويًمنًأعضاءًالحزبًبالمحافظاتً
وتوريدهاًإلىًاألمانةًالمركزيةًللشئونًالماليةًواإلداريةًبالمقرًالرئيسيًللحزبً،أوًإيداعها ًفيًالحسابًالخاصً
بالحزبًبالبنك.
 جميعًأفرعًالحزبًبالمحافظاتًلهاًالحقًفيًالحصولًعلىًثلثيًقيمةًالتبرعاتًالتيًتقومًلتجميعهاًوبعدًتوريدهاً
لألمانةًالمركزيةًللشئونًالماليةًواإلدارية.
 تحددًاألمانةًالمركزيةًللشئونًالماليةًواإلداريةًقواعدًصرفًقيمةًهذهًالتبرعاتًوتعرضًالحاالتًعلى ًاألمينً
العامًإلقرارهاًثمًاعتمادهاًمنًالمكتبًالتنفيذي.
 الًيجوزًللحزبًالدخولًفيًالمضارباتًالماليةً،وتعتبرًعوائدًاستثمارًأموالًالحزبًفيًاألعمالًغيرًالتجاريةً
جزءًمنًأموالًالحزب.

ً
إدارة أموال جريدة ومطبوعات الحزب:
 تخضعًأموالًومكاسبًالحزبًمنًتوزيعًالصحفًالصادرةًعنهًألحكامًالقانونًالمصري.
 يتمًإصدارًهذهًالصحفًتحتًالمتابعةًوالتدقيقًالمباشرًمنًاألمانةًالمركزيةًللشئونًالماليةًواإلدارية.
 الًيجوزًتحتًأيًظرفًمنًالظروفًالتنازلًعنًتصريحًصدورًجريدةًالحزبًسواءًعنًطريقًالبيعًأوًغيرهً
أليًفردًأوًجهةًأوًمؤسسةًوفيًحالةًحدوثًذلكً،تطرحًالثقةًفيًرئيسًالحزبًلموافقتهًعلىًهذاًالتصرفًفيً
أولًاجتماعًللمؤتمرًالعام.
 يتولىًإدارةًالجريدةًمجلسًإدارةًيرأسهًرئيسًالحزبًاإنًلمًيتنازلًبإرادتهًأوًينوبًعنهًغيره ًوعضويةًرئيسً
التحريرً،عددًً5أعضاء.
 يعينًرئيسًالتحريرًبناءًعلىًمقترحًبالترشيحًمنًرئيسًالحزبًوموافقةًالمكتبًالتنفيذي.
 يخصصًرئيسًالحزبًً5مقاعدًيتمًشغلهاًمنًأعضاءًالهيئةًالعلياًالمركزيةًللحزبًاليسًإجباريا
 يتمًضمًعضوينًمنًالكفاءاتًاإلعالميةًالعامةًلمجلسًاإلدارةًبناءًعلىًترشيحًمنًرئيسًالحزب.
ًً
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