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 الئحة النظام األساسي :أوالا 

 أحكام ومبادئ عامة: الباب األول

 (1)مادة 

 .تحالف الشعبي االشتراكيحزب ال: اسم الحزب

 (2)مادة 

 .ريةفي جميع محافظات الجمهو أساسية حداتمدينة القاهرة، وللحزب أن ينشئ فروعاا وو: المقر الرئيسي

 (3)مادة 

وفقاا لبرنامجه ومبادئه التحالف الشعبي االشتراكي حزب سياسي مفتوح لجميع المصريين للنضال معاا حزب 

 :ويناضل من أجل .، ويسعى للوصول إلى السلطة وبناء المجتمع االشتراكيوطبقاا للوائحه المعلنة

حق الجماهير في إدارة شئونها ة المشاركة، وى مبدأ ديمقراطيإقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تقوم عل -1

بنفسها، والفصل بين السلطات، واستقالل القضاء، وخضوع السلطة التنفيذية إلرادة الشعب في جميع 

 .مستوياتها

تحقيق عدالة اجتماعية شاملة وناجزة، وإعادة توزيع الدخل القومي والثروات المتضخمة لصالح جماهير  -2

 .ء على الفوارق الهائلة بين الطبقات داخل المجتمعالكادحين، بهدف القضا

بناء مجتمع المساواة القائم على حقوق المواطنة، والقضاء على كل صور االضطهاد والتمييز على أساس  -3

 .الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الطبقي أو األصل العرقي أو العقيدة السياسية أو الفئة العمرية

 . الوطني وتصفية كل مظاهر التبعية السياسية واالقتصادية والعسكريةتعزيز االستقالل  -4

تحقيق تنمية وطنية مستقلة، تسمح بتنمية الموارد الطبيعية والقدرات البشرية، وتقوم على تقدم االقتصاد  -5 

 .الصناعي والزراعي، وعلى التعامل العادل والمنفعة المتبادلة مع الدول والشعوب األخرى

 (4)مادة 

يسعى داخله، و السياسية التوجهاتالتحالف الشعبي االشتراكي حزب ديمقراطي يقوم على احترام تعدد حزب 

 .لدفاع عن مصالحهامن أجل ا وتنظيمها الجماهير تمكينإلى 

 (5)مادة 

العضوية في حزب التحالف الشعبي االشتراكي فردية ويلتزم األعضاء ببرنامجه السياسي ونظامه العام 

وجميع أعضاء . ويُحظر عليهم االنضمام إلى أي حزب أو تنظيم آخر ذو طبيعة حزبية. هيئاته القياديةوقرارات 

 .الحزب متساوون في الحقوق والواجبات طبقاا لألوضاع التي تنظمها لوائحه ونظامه العام

 (6)مادة 

، ومد الجذور يستهدف حزب التحالف الشعبي االشتراكي تنمية عضويته وسط جماهير الكادحين في مصر

من العمال والفالحين والصيادين األساسية وسط الطبقات والقطاعات التي تشكل قاعدته االجتماعية 
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كما يستهدف عبر خطط . وصغار المنتجين والعاطلين والطالب والموظفين والمهنيين وصغار التجار والحرفيين

، وحتى حجم عضويته ئية إلى نصفمحكمة تنمية عضويته من النساء والشباب، حتى تصل عضويته النسا

كذلك يستهدف الحزب تنمية عضويته وسط . إلى ثلثي عضويته -عاماا  35أقل من -تصل عضويته من الشباب 

وينضم . قادة الرأي والنضال السياسي والنقابي والجماهيري وقطاعات المثقفين والمبدعين في كل ربوع مصر

ة العمالية والمهنية واالتحادات الطالبية والمجالس المحلية أعضاء الحزب المنتخبون في المجالس النقابي

ومجلسي النواب والشورى، بصفتهم، إلى المستوى الحزبي المقابل للمستوى الذي انتخبوا فيه، وتبقى 

 .عضويتهم سارية في المستوى الحزبي حتى نهاية الدورة االنتخابية الحزبية

 (2)مادة 

األمناء في كل المستويات يمارسون رئيس الحزب ونوابه والحزبي، و القيادة الجماعية هي أساس النشاط

جميع هيئات الحزب ويتم تشكيل  .األمانات المختصةو الهيئات من خالل عضويتهم في مسئولياتهم القيادية

 االقتراع السري المباشر على النحو المبين في الئحة النظامباالنتخاب عبر  واختيار جميع المسئولينالقيادية 

وال يجوز انتخاب أي مسئول حزبي أو اتخاذ قرار بعزله إال في اجتماعات مكتملة النصاب، ومحددة  ،الداخلي

قيادي ال نصبمال نفسشغل  أو، منصب قياديالجمع بين أكثر من  للعضو ال يجوزكما . مسبقاا لهذا الغرض

رئيس الحزب ونوابه، واألمين : هم هنا قصود بالمناصب القيادية، والممن دورتين انتخابيتين متتاليتين ألكثر

 العام وأمناء األنشطة الحزبية المركزية، وباقي أعضاء المكتب السياسي، وأمناء المحافظات والوحدات

  .مجلس األمناءأمين ، وأمناء المكاتب النوعية واألساسية نات المحافظات والوحداتاوأعضاء أم ،األساسية

  (8)مادة 

تصدر جميع قرارات و. في تكوينها الوزن النسبي لمكوناته الجغرافيةللحزب مركزية يجب أن تعكس اللجنة ال

الحزب في جميع هيئاته بالتصويت، بعد إتاحة الفرصة كاملة لحرية المناقشة وتمكين األعضاء من طرح 

بار في مواقف آرائهم بحرية، وتلتزم األقلية بقرار األغلبية، كما تحترم األغلبية رأى األقلية وتضعه في االعت

ذلك مع احتفاظ األقلية بالحق في مواصلة الدفاع عن رأيها، داخل هيئات الحزب وفي جميع . الحزب وسياساته

وللجنة المركزية أن تقوم باستفتاء أعضاء المؤتمر العام عند اتخاذ قرارات  .أدوات الحوار الداخلي به فقط

 .سياسية لها أهمية خاصة

  (9)مادة 

زب وكل منابره اإلعالمية على نشر رسالة الحزب ومواقفه وتوجهاته، مع انفتاحها الكامل تعمل صحافة الح

على كل القوى الثورية والحركات الديمقراطية ونضاالت الجماهير الشعبية ومبادرات الشباب وإبداعات الكتاب 

ماا للحوار المجتمعي، وعلى جميع تلك المنابر مراعاة أن كل مواقف الحزب ووثائقه مطروحة دائ .والمفكرين

المختلفين مع سياسة الحزب لعرض خالفاتهم  أصدقائهلذا عليها أن تكون منفتحة أمام أعضاء الحزب و

في مصر، يقبل بتعددية  العريض كما أن عليها مراعاة الطبيعة النوعية للحزب بصفته بيتاا لليسار. داخلها

نوع داخل المجتمع، ويسعى إلى مد الجسور مع كل داخله، كما يؤمن بالتعددية والت يةاليسار التوجهات

 .التيارات الديمقراطية الفكرية والثقافية والسياسية

 (11)مادة 

كما  .وشرط ضروري لتطوير األداء الحزبي ،وواجب أصيل لكل أعضاء الحزب ممارسة النقد والنقد الذاتي حق

 عالقة أعضاء الحزب ببعضهم في ، سواءوخارجه الحزبجميع العالقات داخل  الشفافية والعلنية أساسأن 
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عالقة الحزب بالمواطنين، ويتحقق ذلك في ، أو المختلفة يةالهيئات الحزب الداخلية بين عالقاتال في ، أوالبعض

 :من خالل

 .النقاش الحر والعلني والديمقراطي لمواقف الحزب وقراراته -1

 .على جميع األعضاء وبين المواطنيننشر وتعميم أدبيات الحزب ولوائحه وقراراته ومواقفه  -2

 .تدفق األخبار والمعلومات على جميع األعضاء وعبر مختلف الهيئات القيادية -3

نشر التقارير المالية والموازنة السنوية مركزياا ومحلياا وتفعيل نظام للمراقبة المالية والتنظيمية ونشر  -4

 .تقاريرها الدورية

حضور اجتماعات الهيئات الحزبية صاحبة بللصحافة ووسائل اإلعالم  ،إال في حاالت خاصة، السماح -5

  .القرار، وفى أعمال المؤتمر العام، ووضع آلية دائمة لمدها باألخبار والمعلومات

القضايا التي تهمهم، واألخذ بآرائهم  الحزبية بصدد اتخاذ القرارات عند في االعتبار المواطنين وضع آراء -6

 .بشاط الحزواقتراحاتهم حول ن
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 عضوية الحزب: الباب الثاني

 شروط العضوية

 (11)مادة 

سنة ميالدية، االنضمام  18يحق لجميع المواطنين المتمتعين بحقوقهم السياسية، والذين تزيد أعمارهم عن  -أ

 .بشرط أال يكونوا أعضاء في أي حزب أو تنظيم آخر ذو طبيعة حزبية. إلى الحزب

التقدم بطلب للعضوية مصحوباا برسم العضوية، وااللتزام ببرنامج  ام للحزبفي االنضم على من يرغب -ب

 .الحزب ونظامه العام

ة التي يقع في نطاقها محل سكنه أو عمله أو مجال نشاطه ب العضوية طلبه إلى الوحدة األساسييقدم طال -ج

 .المعنية مباشرة األساسية لوحدةه إلى اطلبفعليها أن تحول إذا تقدم بالطلب إلى هيئة حزبية أخرى و. السياسي

، ما لم يتبين فقدانه ألحد الشروط وقبولها يصبح طالب العضوية عضواا بمجرد تقديمه لطلب العضوية -د

طلب العضوية يتم مناقشة الطالب في ذلك، ومن حقه التظلم  األساسية وإذا رفضت الوحدة(. أ) بندالواردة في ال

 .إلى المستوى األعلى

 .بشرط موافقة المستوى األعلىإلى أخرى  أساسية و أن ينقل عضويته من وحدةيحق للعض -ه

 (21)مادة 

فقدان العضو ألحد الشروط ( 2. وقبولها كتابة قيام العضو باالستقالة( 1: العضوية في الحاالت التالية تنتهي

( 4 .بالعدول عن ذلكه م إنذارالعام، رغ لوائح النظاممخالفة قيام العضو ب( 3 (.أ) بند( 11)الواردة في المادة 

تأخر العضو عن سداد  (5. ما لم يرد له اعتباره صدور حكم قضائي نهائي ضد العضو في قضية مخلة بالشرف

لم يوجد لديه  ذااشتراكه الشهري لمدة ستة أشهر، رغم انذاره بالسداد بعد ثالثة أشهر من التأخير، وذلك إ

 .عذر مقبول يمنعه عن السداد

 عضوواجبات ال

 (31)مادة 

سداد قيام بال( 2. األساسية حضور االجتماع العام الدوري لوحداتهم( 1: بالتالي أعضاء الحزبيلتزم  -أ

االنخراط في أنشطة ( 4. األساسية آداء المهام المكلفين بها من قبل وحداتهم( 3. بانتظام اشتراكاتهم الشهرية

 .الحزب

 :العمل علىعلى جميع أعضاء الحزب  -ب

 .االرتباط بالجماهير والنضال معها ومساعدتها في حل مشاكلها وكسب ثقتها -1

االنخراط في النضاالت الجماهيرية، واالنضمام إلى المنظمات الجماهيرية، كالنقابات واالتحادات والروابط  -2

ب والجمعيات وغيرها، المدافعة عن مصالح الطبقات والقطاعات التي تشكل القاعدة االجتماعية للحز

 .وجمهوره المستهدف، والدفاع عن خط الحزب ومواقفه داخلها

 .جديدة له ةبناء الحزب وتوسيع نفوذه وكسب عضوي -3
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 حقوق العضو

 (41)مادة 

  :األمور التالية الحزبأعضاء يحق لجميع  -أ

ها في ، طبقاا للقواعد المنصوص عليالمستويات والمسئوليات القيادية بالحزب التصويت والترشح لجميع -1

 .الئحة النظام الداخلي

 .ح في االنتخابات العامة والمحلية والنقابية والتعاونية طبقاا للقواعد التي تحددها قيادة الحزبالترش -2

 .هاوإبداء الرأي فيها واقتراح ما يراه ضرورياا من تعديالت بمناقشة سياسة الحزب ومواقفه  -3

 .زبالمشاركة في كل نقاش عام يجرى داخل الح -4

وله  ،منفرداا أو مع آخرين يشاركونه نفس الرأي وفقاا آلليات الحزب الدعوة لرأيه المخالف لرأى األغلبية -5

 .في مطبوعات الحزب رأيهعن  كما له أن يعبرفي ذلك أن يتصل بهيئات الحزب القيادية، 

 . المشاركة في الدورات التثقيفية التي ينظمها الحزب  -6
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 نتديات السياسيةالم: الباب الثالث

 (51)مادة 

أي وحدة النضال السياسي والجماهيري من خالل التزام جميع أعضاء . يقوم الحزب على مبدأ الوحدة والتنوع

والرؤى بداخله، وحق  التوجهاتالحزب ببرنامجه ولوائحه وقرارات هيئاته القيادية، مع اإلقرار بتنوع وتعدد 

 ، تعمل كساحاتفسهم داخل الحزب عن طريق تشكيل منتديات سياسيةأصحاب هذه التوجهات في التعبير عن أن

 .من مختلف القضايا ير مواقف أصحابهامفتوحة لتداول الرأي بغرض بلورة وتطو

 (61)مادة 

بوضع الئحة لتنظيم المنتديات السياسية تضع الضوابط والضمانات الواجب توافرها،  اللجنة المركزية تقوم -أ

النقاش حول مختلف القضايا السياسية التي تخص تكتيكات الحزب أو استراتيجياته،  بحيث تساهم في إثراء

 .اإلخالل بوحدة الحزب التنظيمية والنضاليةوتعزيز الوحدة السياسية من خالل احترام تعدد التوجهات دون 

الئحة المنظمة ال( 2114عام )على اللجنة المركزية أن تعرض على أول دورة سياسية تالية للمؤتمر العام  -ب

تلك النتائج، حتى  والدروس المستفادة من هاللمنتديات السياسية التي وضعتها، وكذلك تقريراا عن نتائج تطبيق

 .في ضوء الممارسة لصيغةيتخذ المؤتمر قراراا بشأن تلك ا
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 العمل النوعي بالحزب: الباب الرابع

 (12)مادة 

جماهيره المستهدفة، بالتوازي مع نضاله اليومي الموقعي في يسعى الحزب إلى بناء جسور مباشرة بينه وبين 

 : وتقوم هذه الجسور على قاعدتين رئيسيتين. القاعدية األساسية والمجموعات الوحدات

مكاتبه النوعية التي تنظم نضال أعضاءه المنتمين إلى قطاعات من جماهيره المستهدفة، أو المنخرطين في ( أ

  .جماهيرحركات اجتماعية وسط تلك ال

 .الوسيطةالجماهيرية والمنظمات الجماهيرية المستقلة نشاطه الجماهيري النوعي عبر اللجان ( ب

 المكاتب النوعية

 (18)مادة 

المنتمين إلى الطبقات والقطاعات التي تشكل قاعدته  ء الحزبأعضا (1: مكاتب نوعية متخصصة تضم تنشأ -أ

 .الجمهور ذلكالمنخرطين داخل حركات اجتماعية وسط  لحزبأعضاء ا (2. االجتماعية وجمهوره المستهدف

مكتب لألدباء  -4. مكتب للمهنيين -3. مكتب للفالحين والصيادين -2. مكتب للعمال -1: هيتلك المكاتب و

  .مكتب للطالب -5. والفنانين

 .يحق للجنة المركزية أن تقوم بتشكيل مكاتب نوعية أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك -ب

وم أمانة العمل الجماهيري باإلشراف على تنظيم المكاتب النوعية، ومتابعة نشاطها، والتنسيق بينها تق -ج

 .وبين مختلف الهيئات الحزبية

 األساسية ن إلى المكاتب النوعية أمانات لمكاتبهم على مستوى الوحداتيشكل األعضاء المنضمو -د

 :على الوجه التاليالعام لكل مكتب من المكاتب  ويتشكل االجتماع .والمحافظات، كلما كان ذلك ممكناا 

بالنسبة لمكاتب العمال، والفالحين والصيادين، والمهنيين فتتشكل االجتماعات العامة لكل منهم من أمناء  -1

 .قاا لدرجة انتشارهم الجغرافيوأمانات المكتب بالمحافظات، طب األساسية المكتب داخل الوحدات

 .والفنانين فيتشكل اجتماعه العام من مجمل عضويته بالنسبة لمكتب األدباء -2

على مستوى )الطالبية  األساسية فيتشكل اجتماعه العام من أمانات الوحدات بالنسبة لمكتب الطالب -3

 (.على مستوى الكليات والمعاهد) األساسية ، وأمناء المجموعات القاعدية داخل الوحدات(الجامعات

 مكتب دورية انعقاده، وينتخب باالقتراع السري المباشر أميناا للمكتب وأمانةيقرر االجتماع العام لكل  -ه

ويجب أن ينضم إلى  .له تكون مسئولة عن إدارة نشاط المكتب خالل الفترات ما بين اجتماعاته العامة مركزية

في المنظمات والمحافظات، أعضاء الحزب المنتخبين  األساسية ماناته في الوحداتية، وأأمانة المكتب المركز

طبقاا ، (النقابات، واالتحادات، والروابط، والجمعيات، الخ)الجماهيرية التي تختص بنطاق عمل ذلك المكتب 

كما ينضم أمناء المكاتب  .، سواء على المستوى المركزي أو المحليفي تلك المنظمات لمواقع انتخابهم

زيادة عدد أعضاء جنة المركزية بصفتهم في حالة اللو المؤتمر العام إلى ،-أ–، المذكورة في البند النوعية

 .عن خمسين عضو المكتب
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 النشاط الجماهيري النوعي

 (19)مادة 

ه ال تقل عن عشرة أعضاء، المبادرة بتأسيس ائيحق ألي هيئة من هيئات الحزب، أو أي جماعة من أعض -أ

ضايا التي تتوافق مع مواقفه حول أي قضية من الق نضال الحزبلتفعيل وتطوير مستقله  ةجماهيريلجنة 

ا الحريات، وقضايا الثقافة، قضايا المرأة، وقضايا مناهضة التمييز الديني، وقضاي: وذلك على غرار. وتوجهاته

ويمكن  ،األساسية على مستوى المحافظات أو الوحدات على مستوى مركزي أو تلك اللجانيجوز تشكيل و. لخإ

باختيار الطرق التي  منهاوتقوم كل . ه وأنصارهئوكذلك من أصدقا أن ينضم لها من يرغب من أعضاء الحزب

 .هائتناسبها لتنظيم عملها والتنسيق ما بين أعضا

تتولى أمانة العمل الجماهيري متابعة نشاط اللجان الجماهيرية المستقلة، والتنسيق بينها وبين وحدات  -ب

ميع أعضاء الحزب للمشاركة فيها، كما يحق لها ويحق للجان الجماهيرية المستقلة دعوة ج. األساسية الحزب

 .الهيئات القيادية الحزبيةعرض تقارير عن نشاطها ومواقفها أمام 

الحركات الجماهيرية السياسية على الحزب أن يشجع ويحفز المبادرات بتأسيس منظمات وسيطة داخل  -ج

ات أقسام من الجمهور تلك الحركه المنخرطين في تضم إلى جانب أعضائواالجتماعية التي ينخرط فيها، 

ومواقفه عبر التفاعل  ارات الحزبصياغة قر( 2. الجماهيراالرتباط العضوي ب( 1: وذلك بهدف .القريب منهم

ويحق للجنة المركزية أن تدعو ممثلين عن تلك المنظمات  .الحي مع اتجاهات الرأي داخل الحركات الجماهيرية

ها أو لحضور المؤتمر العام كمراقبين، وذلك لعرض مواقفهم من بين أعضاء الحزب لحضور اجتماعات

 .واقتراحاتهم ونقاشها
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 الئحة النظام الداخلي: ثانياا 

 التنظيم الحزبي: الباب األول

 (1)مادة 

( 3. مستوى المحافظة( 2 .األساسية مستوى الوحدة( 1: ثالثة مستوياتيتكون التنظيم الحزبي من  -أ

 .المستوى المركزي

 .المحافظات أمانات لها تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتهاو اسيةاألس ل كل من الوحداتتشك -ب

هو أعلى سلطة في الحزب، وينتخب لجنة مركزية لقيادة والمؤتمر العام يتكون المستوى المركزي من  -ج

زب ونوابه وتنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها رئيس الح. الحزب خالل الفترات ما بين دورات انعقاده

تب السياسي، وباقي أعضاء المكوأمناء األنشطة الحزبية المركزية  ينالمساعد ينالعام ينواألمين العام واألمين

 .عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية وهو المسئول

ئته هي القيادة في الحزب جماعية، وال يحق ألي مسئول حزبي االنفراد باتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى -د

هي على وجه الحصر ة الحزب وتنفيذ قراراته وتوجهاته الهيئات الحزبية المسئولة عن قيادو .الحزبية القيادية

 . جنة المركزية، والمكتب السياسي، وأمانات المحافظات، واللاألساسية أمانات الوحدات: طبقاا لهذه الالئحة

  األساسية مستوى الوحدة( أ

 (2)مادة 

هي قاعدة التنظيم الحزبي، وحلقة الوصل ما بين  القاعدية التي تشكلها لمجموعاتوا األساسية اتالوحد

هي المسئولة عن القيام بكل األنشطة الحزبية السياسية، والتنظيمية، والجماهيرية و. الحزب وجماهير الشعب

دود برنامج الحزب وعليها اتخاذ جميع المبادرات الواجبة لممارسة نشاطها، بما ال يتجاوز ح. في نطاق عملها

 .هيئاته القياديةوقرارات  ولوائحه

 (3)مادة 

على نطاق المركز اإلداري في الريف أو القسم اإلداري في الحضر، ويمكن دمج أكثر  األساسية تنشأ الوحدة -أ

الصغيرة، وعلى أساس وحدة عملها  األساسية واحدة في حالة الوحدات أساسية من مركز أو قسم في وحدة

 .المشترك

وحدات )جماهيري ( 2جغرافي، ( 1: على أساس األساسية القاعدية في الوحدات المجموعاتتتشكل  -ب

على حسب القضايا التي تخص نضاالت )نوعي ( 3، (اإلنتاج، ومواقع العمل، والمدارس، ومراكز الشباب، إلخ

 .(األساسية الجماهير داخل نطاق الوحدة

هو الجامعة،  األساسية والمعاهد العليا، بحيث يكون نطاق الوحدة لطالب الجامعات أساسية تنشأ وحدات -ج

كل القواعد  األساسية وتنطبق على تلك الوحدات. ونطاق المجموعات القاعدية هو الكليات والمعاهد واألقسام

 .الجغرافية، كما تكون جزءا من مستوى المحافظة التي تقع فيها الجامعة األساسية الخاصة بالوحدات

تحت التأسيس يقل  أساسية تشكيل وحدات عن عشرة أعضاء، ويجوز األساسية عدد أعضاء الوحدة يقلال  -د

 .القاعدية عن خمسة أعضاء المجموعةكما ال يقل عدد أعضاء  .عدد أعضائها عن عشرة في حاالت خاصة
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قع نشاطهم التي تخص مواقع سكنهم، أو مواقع عملهم، أو موا األساسية ينضم األعضاء إلى الوحدات -ه

 .واحدة أساسية وال يجوز أن ينضم العضو ألكثر من وحدة. السياسي، وذلك طبقاا لرغباتهم

ها، ويجوز عقد اجتماع عام ئاجتماعاا عاماا دورياا كل شهر على األقل لجميع أعضا األساسية تعقد الوحدات -و

، أو بطلب األساسية فظة، أو أمانة الوحدةبقرار من اللجنة المركزية، أو أمانة المحا األساسية استثنائي للوحدة

 .القاعدية اجتماعاتها مرة أسبوعياا على األقل المجموعاتكما تعقد . األساسية الوحدة أعضاءثلث 

الوارد في هذه المادة على حجم العضوية الراهنة بالحزب، و يتم تعديله مع  األساسية يقوم تنظيم الوحدات -ز

االحياء ومواقع اإلنتاج والخدمات بالقري و أساسية وحداتإلي إنشاء  وصوالا  نمو واتساع حجم العضوية

 .والكليات والمعاهد العليا

  (4)مادة 

 أمين :من تتشكل األساسية أمانة للوحدة باالقتراع السري المباشراألساسية ينتخب االجتماع العام للوحدة  -أ

  .، وأمين لإلعالمللتثقيف، وأمين للعمل الجماهيريلمالية، وأمين أمين لو ،، وأمين للتنظيماألساسية للوحدة

وتتشكل  .األساسية القاعدية أميناا لها يعمل تحت إشراف أمانة الوحدة المجموعاتمن  مجموعةتنتخب كل  -ب

أعضاء المجالس ( 3 .القاعدية المجموعاتأمناء ( 2 .األساسية أمانة الوحدة( 1: من األساسية ة الوحدةنلج

العمالية والمهنية  المجالس النقابيةأعضاء ( 4 .اسيةاألس بين في النطاق اإلداري للوحدةالمحلية المنتخ

 .األساسية المنتخبين داخل النطاق اإلداري للوحدة واالتحادات الطالبية

منصب ال شغل نفس، وال يحق ألي عضو ثالثة سنواتدورياا كل  األساسية أمانة الوحدةتجري انتخابات  -ج

في اجتماع  عزل أي مسئول وانتخاب آخراألساسية  للوحدة ويحق لالجتماع العام. ين متتاليتينكثر من دورتأل

  .لمحافظةمندوب عن أمانة ا يحضرهوجدول أعماله مسبقاا، و يحدد موعده

لجنة ، ويمثلها في األساسية ولجنة الوحدة األساسية اجتماعات أمانة الوحدة األساسية يرأس أمين الوحدة -د

 .في حالة غيابه األساسية ، وينوب عنه أمين التنظيم بالوحدةةالمحافظ

أمانة  دورياا إلى األساسية للوحدة بتسليم محاضر اجتماعات االجتماع العام ساسيةاأل تلتزم أمانة الوحدة -ه

 على أسماء من حضروه ويكون محضر االجتماع ، وبحيث يشتملبالمحافظةالتنظيم  أمانةو التنظيم المركزية

 .بها وأمين التنظيم األساسية وراا بتوقيع أمين الوحدةممه

 مستوى المحافظة( ب

 (5)مادة 

ثالثين  بحد أدنى على األقل نأساسيتا نوحدتا يوجد بهايتشكل مستوى المحافظة في المحافظات التي  -أ

لتنظيم تعتبر تحت التأسيس وتتابع من أمانة ا ذلك، وفي حالة المحافظات التي يوجد بها أقل من عضو

  .المركزية

وتكون مسئولة عن التخطيط . مؤتمرات المحافظات هي اإلطار السياسي اإلقليمي للحزب في كل محافظة -ب

كما تكون مسئولة عن متابعة . لجميع أنشطة الحزب السياسية والتنظيمية والجماهيرية في نطاق المحافظة

 .نشاط الحزب داخل المحافظة فيما يخص واللجنة المركزية تنفيذ قرارات المؤتمر العام
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الواقعة في نطاق األساسية ت المندوبين المنتخبين من الوحدا( 1: تتشكل مؤتمرات المحافظات من -ج

أمانات الوحدات ( 3 .أعضاء المكتب السياسي القائم المنتمين للمحافظة( 2 .المؤتمر العام المحافظة لعضوية

األعضاء ( 5 .عضاء المنتخبين في المجلس المحلي للمحافظةاأل( 4 .الواقعة في نطاق المحافظةاألساسية 

  .على مستوى المحافظة العمالية والمهنية واالتحادات الطالبية المجالس النقابيةن في يالمنتخب

في دورة سياسية تنظيمية مرة كل ثالث سنوات، وفي دورة سياسية مرة كل تنعقد مؤتمرات المحافظات  -د

 .لمؤتمر العاماتنعقد مؤتمرات المحافظات خالل الشهور الثالثة السابقة على انعقاد  وفي جميع األحوال .سنة

ويجوز عقد مؤتمر استثنائي ألي محافظة من المحافظات بناءا على قرار من اللجنة المركزية، أو أمانة 

بشرط أن  أو طلب من ثلث األعضاء في تلك المحافظة، أو طلب من ثلث أعضاء مؤتمر المحافظة، المحافظة،

صحيحاا وفي جميع األحوال ال يعتبر االجتماع . يحدد في القرار أو الطلب الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر

 .المستوى المركزيمندوبين عن وحضور  ،إال بحضور أغلبية األعضاء

 (6)مادة 

لمحافظة، وأمين أمين ل :أمانة للمحافظة تتشكل من ينتخب مؤتمر المحافظة باالقتراع السري المباشر -أ

 .، وأمين لإلعالملمالية، وأمين للتثقيف، وأمين للعمل الجماهيريأمين لو ،للتنظيم

. الواقعة في نطاق المحافظة األساسية أمناء الوحدات( 2 .أمانة المحافظة( 1: تتشكل لجنة المحافظة من -ب

ين في المجالس النقابية العمالية األعضاء المنتخب( 4 .األعضاء المنتخبين في المجلس المحلي للمحافظة( 3

أعضاء منتخبين مباشرة من مؤتمر المحافظة، إذا ما ( 5 .والمهنية واالتحادات الطالبية على مستوى المحافظة

 .رأى مؤتمر المحافظة ذلك، ويحق له تحديد عددهم

حق لمؤتمر وي. كثر من دورتين متتاليتينألمنصب في أمانة المحافظة ال شغل نفسال يحق ألي عضو  -ج

مندوب عن ويحضره  ،عماله مسبقاا مؤتمر يحدد موعده وجدول أفي  المحافظة عزل أي مسئول وانتخاب آخر

  .المكتب السياسي

، وينوب عنه أمين التنظيم بالمحافظة في اجتماعات أمانة المحافظة ولجنة المحافظة أمين المحافظة يرأس -د

وال ينوب عنه أحد  اللجنة المركزيةو بصفته في المؤتمر العام فظةكما يمثل أمين المحافظة المحا. حالة غيابه

 . يتشكل بها مستوى محافظةلمحافظات التي فقط ل ، وذلكفي ذلك

  (2)مادة 

على المحافظات المتجاورة أن تشكل لجان تنسيق إقليمية بين أماناتها للتنسيق في مختلف القضايا المشتركة 

محافظات القاهرة الكبرى؛ ومحافظات القناة وسيناء؛ ومحافظات : األقاليم هناوالمقصود ب. الحزبية والمجتمعية

شرق الدلتا؛ ومحافظات وسط الدلتا؛ ومحافظات اإلسكندرية ومطروح وغرب الدلتا؛ ومحافظات شمال الصعيد؛ 

 .ومحافظات جنوب الصعيد
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 المستوى المركزي( ج

 المؤتمر العام -1

 (8)مادة 

ولوائح نظامه لى سلطة في الحزب، وهو الهيئة المختصة بإصدار وتعديل برنامج الحزب المؤتمر العام هو أع

وينتخب . ملزمة لجميع أعضاء الحزب ومستوياته العام وقرارات المؤتمر. ، وتحديد خطه السياسيالعام

عماله دول أمؤتمر يحدد موعده وجفي  يسحب الثقة منها، ويمكنه أن المؤتمر العام اللجنة المركزية ويحاسبها

 .مسبقاا 

 (9)مادة 

يختص المؤتمر العام وحده بقرار حل الحزب أو اندماجه اختيارياا في حزب آخر، على أن يكون القرار بأغلبية 

، وال بناءا على دعوة خاصة للنظر في هذا الشأن عقد المؤتمروين. من أعضاء المؤتمر العام الحاضرين% 25

أما في . وفي حالة االندماج تؤول أموال الحزب إلى الحزب الذي اندمج فيه .ينعقد دون اكتمال النصاب القانوني

حالة حل الحزب وتصفيته فيتم تعيين مصفي أو أكثر للحزب من قبل اللجنة المركزية، وتؤول أموال الحزب إلى 

 .االتحاد العام للجمعيات األهلية

 (11)مادة 

طبقاا لنسب التمثيل التي تحددها اللجنة  المنتخبين ساسيةاأل الوحداتمندوبي ( 1: يتكون المؤتمر العام من -أ

التي  للمحافظات أمناء المحافظات( 3 .أعضاء المكتب السياسي القائم( 2. المركزية حسب حجم العضوية

األعضاء ( 5 .والشورى القائمين نوابأعضاء الحزب المنتخبين في مجلسي ال( 4 .يتشكل بها مستوى محافظة

على المستوى  المهنية واالتحادات الطالبيةالنقابات العمالية و النقابية االتحاداتالس إدارة مجالمنتخبين في 

من الئحة ( 18)لمادة من ا -أ–المذكورة في البند أمناء المكاتب النوعية ( 2 .مجلس األمناءأمين ( 6 .القومي

 رون في هذه البنود السبعةواألعضاء المذكو. النظام األساسي، التي يزيد عدد أعضائها عن خمسين عضو

 .العام األعضاء األصليين للمؤتمر في مجملهم يشكلون

من  العام من مندوبيها إلى المؤتمرعلى األقل % 31أن تلتزم باختيار  األساسية على جميع الوحدات -ب

 -عاماا  35أقل من –من الشباب  العام من مندوبيها إلى المؤتمرعلى األقل % 31النساء، وأن تلتزم باختيار 

الذين لهم حق المشاركة في فعاليات  عضاءاألوذلك كلما أمكن تحقيق هذا االختيار، أي كلما توافر ضمن 

 .العدد المطلوب من النساء، أو العدد المطلوب من الشباب العام المؤتمر

 نتخاباتا المشاركة في -(د)لشروط الواردة في البند ا الذين تنطبق عليهم–يحق لجميع أعضاء الحزب  -ج

حق الترشح ( 2. األساسية المشاركة في انتخاب مندوبي الوحدات( 1: من خالل، العام فعاليات المؤتمرو

 .العام حق تقديم أوراق ومشاريع قرارات إلى المؤتمر( 3. األساسية كمندوبين للوحدات

تنطبق عليهم الشروط ، هم من العام فعاليات المؤتمرانتخابات واألعضاء الذين يحق لهم المشاركة في  -د

على األقل عند تاريخ فتح باب الترشح النتخابات  ستة أشهريكون عضواا مر على عضويته ( 1: التالية

% 51حضر على األقل  (3. قام بتسديد جميع اشتراكاته الشهرية، حتى تاريخ فتح باب الترشح( 2. المندوبين

هر السابقة على فتح باب الترشح، وذلك طبقاا لمحاضر أش الستةخالل  األساسية من االجتماعات العامة لوحدته

 .المركزية أمانة التنظيم، التي يتم تسليمها بشكل دوري إلى األساسية االجتماعات العامة للوحدة
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، وموعد إغالق العام لمؤتمرل األساسية تقرر اللجنة المركزية موعد فتح باب الترشح لمندوبي الوحدات -ه

فقط، تحدد الغرض  مخصصة لهذا األساسية المندوبين في اجتماعات عامة للوحدة وتجري انتخابات. الباب

وتقوم اللجنة . وال يجوز ألي عضو أن يرشح نفسه بعد إغالق الباب. مواعيدها بعد إغالق باب الترشح

عن جميع  -اللجنة المركزية موافقةبعد –، تكون مسئولة العام المركزية بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر

، سواء بتحديد قوامه، أو جدول أعماله، أو تحضير األوراق التي العام ألعمال المطلوبة لإلعداد للمؤتمرا

 . ، أو تحديد المواعيد التي تقدم فيها األوراقسيناقشها

 بتحديد قوائم األعضاء الذين يحق لهم المشاركة في فعاليات المؤتمر العام تقوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر -و

وتقوم باإلشراف الكامل على عملية . المركزية ة أمانة التنظيمطبقاا للكشوف والمحاضر التي بحوز ، وذلكالعام

، ويقوم وإثباتها في محضر موثق انتخاب المندوبين بدءا من فتح باب الترشح، وحتى إعالن نتيجة االنتخابات

النتخابات المندوبين، واإلشراف المخصصة  األساسية مندوبون عنها بحضور االجتماعات العامة للوحدات

التي  األساسية استبعاد جميع الوحدات -بعد عرض األمر على المكتب السياسي-ويحق لها . على فرز األصوات

لم تسلم محاضر اجتماعاتها دورياا، أو التي لم تبلغ بشكل مسبق عن مواعيد اجتماعاتها النتخاب المندوبين، 

 .العام من المشاركة في فعاليات المؤتمر

من قيادات الرأي والفكر، والقيادات الجماهيرية، وممثلي المنظمات  يحق للجنة المركزية دعوة عدد -ز

كمراقبين، يحق لهم  العام ، للمشاركة في حضور المؤتمرمن بين أعضاء الحزب الوسيطة، الجماهيرية

. صويت على أي من قراراتهالمشاركة في كل مستويات النقاش داخله، دون أن يحق لهم المشاركة في الت

 العام من عدد أعضاء المؤتمر% 11وبحيث ال يزيد عدد المراقبين الذين تقوم اللجنة المركزية بدعوتهم عن 

ده اللجنة خالل الموعد الذي تحد العام كما يحق ألي عضو بالحزب قدم أوراقاا إلى المؤتمر. األصليين

، أن يحضر العام إدراج تلك األوراق في جدول أعمال المؤتمر على التحضيرية، وبعد موافقة اللجنة المركزية

 .كمراقب إذا لم يكن عضواا أصلياا به العام المؤتمر

 (11)مادة 

. ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثالث سنوات في دورة سياسية تنظيمية، تجري فيها انتخابات اللجنة المركزية -أ

لى تقييم الوضع السياسي، وتطوير استراتيجية الحزب ينعقد مرة كل سنة في دورة سياسية تقتصر عو

يجوز عقد مؤتمر عام استثنائي بناءا على و .وتكتيكاته، وذلك في غير سنوات انعقاد الدورة السياسية التنظيمية

بشرط أن يحدد أو طلب ثلث أعضاء الحزب، ، العام المؤتمرقرار من اللجنة المركزية، أو طلب من ثلث أعضاء 

 . العام االستثنائي أو الطلب الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر في القرار

ال  والمؤتمرات العامة االستثنائية -كل ثالث سنوات–حالة الدورة السياسية التنظيمية للمؤتمر العام في  -ب

، وفي حالة عدم اكتمال واكتمال نصابه العام يعتبر االجتماع صحيحاا إال بحضور أغلبية أعضاء المؤتمر

أما في حالة  .لموعد الحق، وال ينعقد أيضاا في هذه الحالة إذا لم يكتمل النصاب العام النصاب يتم تأجيل المؤتمر

لموعد الحق ينعقد في  العام لمؤتمرإذا لم يكتمل النصاب يتم تأجيل ا -كل سنة–الدورة السياسية للمؤتمر العام 

 .هذه الحالة بمن يحضره

يقوم االستثنائية  العامة والمؤتمرات -كل ثالث سنوات–في حالة الدورة السياسية التنظيمية للمؤتمر العام  -ج

أما في حالة الدورة . هالتزكية من بين أعضائ نتخاب أوالمؤتمر باختيار رئاسة له، يحدد هو عددها، باال

 .برئيس الحز العام فيرأس المؤتمر -كل سنة–السياسية للمؤتمر العام 
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 (21)مادة 

 :يختص المؤتمر العام بصفته أعلى سلطة في الحزب بما يلي

 .ولوائح نظامه العامإصدار وتعديل برنامج الحزب  -1

مناقشة التقرير السياسي، وتحديد الخط السياسي للحزب، وإقرار سياساته العامة ومواقفه من القضايا  -2

 .المختلفة

المعروضة عليه، والتي تخص كل أوجه النشاط الحزبي السياسية  مناقشة التقارير ومشاريع القرارات -3

 .والتنظيمية والجماهيرية، واتخاذ الالزم بشأنها

 مناقشة الشئون المالية للحزب، والتصديق على التصرفات المالية خالل الفترة السابقة على انعقاد المؤتمر -4

الختامي، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الموازنة والحساب : في ضوء الوثائق المقدمة إليه العام

  .وتقرير المحاسب القانوني للحزب

 .انتخاب أعضاء اللجنة المركزية -5

 اللجنة المركزية -2

 (31)مادة 

 .اللجنة المركزية هي القيادة العليا للحزب فيما بين دورات انعقاد مؤتمره العام، وتتولى كل اختصاصاته -أ

، ويجوز أن تعقد اجتماعاا استثنائياا بقرار من المكتب شهرينكزية دورياا مرة كل تجتمع اللجنة المر -ب

ويجب أن تنعقد على األقل مرتين كل عام في اجتماعات مخصصة  .هائالسياسي، أو بطلب من ثلث أعضا

  .لدراسة وتطوير وثائق الحزب وأوراقه الرئيسية

  (41)مادة 

قتراع السري المباشر من عضو يتم انتخابهم خالل المؤتمر العام باالمئة ( 1: تتشكل اللجنة المركزية من -أ

جميع أعضاء الحزب ( 3 .يتشكل بها مستوى محافظةللمحافظات التي  جميع أمناء المحافظات( 2. هبين أعضائ

 األعضاء المنتخبين في مجالس إدارة االتحادات النقابية( 4. والشورى القائمين النوابالمنتخبين في مجلسي 

أمناء  (6. أمين مجلس األمناء( 5 .العمالية والنقابات المهنية واالتحادات الطالبية على المستوى القومي

من الئحة النظام األساسي، التي يزيد عدد أعضائها ( 18)مادة من ال -أ–، المذكورة في البند المكاتب النوعية

 . عن خمسين عضو

 :طبقاا للقواعد التالية العام ة خالل المؤتمريتم انتخاب األعضاء المئة للجنة المركزي -ب

، والثاني ممثلين العام األول يتم انتخابه من مجمل أعضاء المؤتمر: ينقسم األعضاء المئة إلى قسمين -1

المنتمين لكل محافظة من  العام األعضاء األصليين للمؤتمرللمحافظات المختلفة يتم انتخابهم بواسطة 

 .العام داخل المؤتمر المحافظات

 -تجري فيها انتخابات لجنة مركزية جديدة العام قبل كل دورة انعقاد للمؤتمر-اللجنة المركزية القائمة تحدد  -2

وعدد األعضاء  العام عدد األعضاء الممثلين لمجمل المؤتمر طريقة تشكيل اللجنة المركزية الجديدة، أي
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ة التي سيتم انتخابها، وذلك طبقاا لحجم العضوية في الممثلين لكل محافظة من المحافظات داخل اللجنة الجديد

 .العام عند انعقاد المؤتمر المحافظات المختلفة

بفتح باب الترشح للجنة المركزية الجديدة وإغالقه وتلقي الطعون وإعالن  تقوم اللجنة المركزية القائمة -3

بوقت كاف، وطبقاا  العام المؤتمر نعقادا الكشوف النهائية للمرشحين على المقاعد المئة، وذلك كله قبل موعد

 .قرارهاللنسب المحددة في 

القيادات الفكرية يحق للجنة المركزية أن تقرر بأغلبية الثلثين أن تضم إليها أعضاء إضافيين من  -ج

، وبحيث ال يتجاوز العدد الكلي تنضم للحزب ما بين دورات انعقاد المؤتمر العامالتي  والسياسية والجماهيرية

 .إجمالي أعضاء اللجنة المركزيةلهؤالء األعضاء عن عشرة بالمائة من 

ن يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها دون حق التصويت، يينضم إلى اللجنة المركزية عشرة أعضاء احتياطي -د

وهم العشرة الحاصلون على أعلى األصوات في قائمة المرشحين على مستوى المؤتمر العام بعد األعضاء 

األعضاء المنتخبين  ويتم تصعيد المرشحين الحاصلين على أعلى األصوات لإلحالل محلزين بالعضوية، الفائ

وفي حالة انتهاء . جنة المركزية ألي سبب من األسبابلعلى مستوى المؤتمر العام الذين انتهت عضويتهم بال

يتم تصعيد المرشح  ،األسباب ألي سبب من ،عضوية أحد األعضاء المنتخبين الممثلين لمحافظة من المحافظات

 .الذي حصل على أعلى األصوات بعد األعضاء الفائزين في االنتخابات الخاصة بممثلي تلك المحافظة

يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام مطالبة اللجنة المركزية بمراجعة قرار سياسي اتخذته، أو طرحه للنقاش  -ه

هذا الحق لنفس األسباب إال بفاصل زمني ستة أشهر على  على مستوى الوحدات األساسية، وال يحق استخدام

 .األقل

تضع اللجنة المركزية الئحة داخلية لها تنظم أعمالها وعالقتها بالمكتب السياسي، واللجان التي تشكلها،  -و

 .وأعمال أمانات األنشطة الحزبية المركزية

 (51)مادة 

 :راع السري المباشر كل منتنتخب اللجنة المركزية، من بين أعضائها، باالقت -أ

 .رئيس الحزب -1

 لشئونوالعمل الجبهوي، ول لشئون السياسية، ولتطويرالو التوسع لشئون: نواب لرئيس الحزب أربعة -2

 .العربية والدولية ة والحركات الشعبية، وللشئونالجماهيري

 .األمين العام -3

الية، والتثقيف، والعمل الجماهيري، واإلعالم، التنظيم، والم: سبعة أمناء لألنشطة الحزبية المركزية -4

 .والسياسات والتخطيط، والعالقات العربية والدولية

عشر عضواا  ياثنتنتخب اللجنة المركزية، من بين أعضائها، في أول اجتماع لها باالقتراع السري المباشر  -ب

ضافة إلى رئيس الحزب ونوابه يشكلون، باإليوزع المكتب السياسي عليهم ملفات نوعية حسب حاجة العمل 

بحيث يكون عدد أعضاء المكتب  واألمين العام وأمناء األنشطة الحزبية المركزية، المكتب السياسي للحزب

 .السياسي خمسة وعشرين
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أ، ب، ألكثر من دورتين : منصب من المذكورين في البندينال شغل نفسال يحق ألي عضو بالحزب  -ج

 .وانتخاب آخر ول من المذكورين في البندين المشار إليهماكزية عزل أي مسئويحق للجنة المر متتاليتين،

 المكتب السياسي -3

 (61)مادة 

المكتب السياسي هو الهيئة المسئولة عن إدارة شئون الحزب، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية،  -أ

في القضايا السياسية العاجلة،  واإلعداد السياسي والتنظيمي الجتماعاتها، واتخاذ المواقف الضرورية

واإلشراف على أنشطة جميع الهيئات الحزبية واتخاذ الالزم بشأنها، ويقدم للجنة المركزية تقريراا عن أدائه 

 .في اجتماعاتها

يعقد المكتب السياسي اجتماعاا دورياا كل أسبوعين على األقل، ويجوز أن يعقد اجتماعات طارئة بقرار من  -ب

، ويقوم بتشكيل أمانة للعمل اليومي برئاسة األمين العام. أو أمينه العام، أو بطلب ثلث أعضائهرئيس الحزب، 

تكون مسئولة عن إدارة العمل اليومي و وتضم األمينين المساعدين وأمناء األنشطة الحزبية المركزية،

 . بالحزب

 (21)مادة 

ه، ويرأس كل اجتماع حزبي يحضره، وعليه رئيس الحزب هو ممثله القانوني لدى الغير، والمتحدث باسم -أ

كل في مجال  لمركزية في جميع األنشطة الحزبية، ويعاونه في ذلك نواب الرئيسمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة ا

 :، على الوجه التالياختصاصه

 بناء الحزب وتطويرهفي جميع مجاالت  وينوب عنه الرئيس يعاون التطويرالتوسع ونائب الرئيس لشئون  -1

 .بتلك المهاممتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية في كل ما يتعلق و وتوسيع نفوذه

في جميع مجاالت النشاط  وينوب عنه الرئيس يعاوننائب الرئيس للشئون السياسية والعمل الجبهوي  -2

 .خرىالقوى السياسية األووإقامة التحالفات وإدارة الحوار السياسي بين الحزب المتعلقة بالتنسيق 

في جميع مجاالت النشاط  وينوب عنه الرئيس يعاون للشئون الجماهيرية والحركات الشعبيةنائب الرئيس  -3

 .والشعبية الجماهيري للحزب، وكل ما يتعلق بتفاعالت الحزب مع المنظمات والتجمعات والحركات االجتماعية

نه في جميع مشاركات الحزب وتفاعالته يعاون الرئيس وينوب عالعربية والدولية  للشئوننائب الرئيس  -4

 .داخل المحافل السياسية العربية والدولية، وكل ما يتعلق بالتنسيق مع القوى والحركات العربية والدولية

األمين العام هو المسئول عن إدارة العمل اليومي بالحزب، في كل ما يخص أموره التنظيمية والمالية  -ب

يقوم باإلشراف المباشر على إدارة المقر المركزي وجهاز الموظفين و. ونشاطه السياسي والجماهيري

  .والمحافظات األساسية العاملين به، واالتصال المركزي بأمانات الوحدات

المساعدة للجنة المركزية،  أمناء األنشطة الحزبية المركزية يترأسون أمانات األنشطة الحزبية المركزية -ج

ويكونوا مسئولين عن معاونة األمين العام كل في مجال . ت االختصاص المختلفةوالتي تشكلها اللجنة في مجاال

 .اختصاصه

  .من اللجنة المركزية طلبإلى المساءلة بناءا على  أعضاء المكتب السياسييخضع  -د
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 (81)مادة 

سم، من تشكل اللجنة المركزية أمانات األنشطة الحزبية المركزية المساعدة لها، من أعضاء محددين باال -أ

ويكون لها وحدها الحق في تعديل تشكيل تلك األمانات، طبقاا لمتطلبات العمل . بين أعضائها وأعضاء الحزب

 :وذلك كله لتقوم بمعاونتها في أوجه االختصاص التالية. في أي منها

حزب، الحصر الدوري لعضويات ال -أ: يرأسها أمين التنظيم، وتختص باألمور التالية: أمانة التنظيم -1

ووحداته المؤسسة أو التي تحت التأسيس، ومتابعة مستويات المحافظات واإلشراف على المحافظات التي 

التأكد من قيام أعضاء الحزب بالسداد الدوري الشتراكاتهم وحضورهم االجتماعات العامة  -تحت التأسيس؛ ب

اإلشراف على انضباط األمور  -ذلك؛ جلوحداتهم ومؤتمرات محافظاتهم، واإلمساك بالقوائم والدفاتر الخاصة ب

اإلدارية المتعلقة بمقرات الحزب، فيما يخص تسديد االلتزامات المالية، وصيانة المقرات واألجهزة، وسداد 

وتشكل أمانة التنظيم لجنة عامة للتنظيم تضم األمانة وأمناء التنظيم بالمحافظات لمتابعة  .رواتب الموظفين

 .تنفيذ المهام المطلوبة

اإلشراف على مالية الحزب فيما يخص  -أ: يرأسها أمين المالية، وتختص باألمور التالية: أمانة المالية -2

متابعة اإلمساك بالدفاتر  -إيراداته ومصروفاته، والتعامالت الجارية بخزينته المركزية وحسابه المصرفي؛ ب

وتشكل أمانة المالية لجنة عامة  .ئحة الماليةوالدورات المستندية الخاصة بمالية الحزب، طبقاا لما تحدده الال

 .للمالية تضم األمانة وأمناء المالية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المهام المطلوبة

التطوير التثقيفي الدائم ألعضاء الحزب  -أ: يرأسها أمين التثقيف، وتختص باألمور التالية: أمانة التثقيف -3

تنظيم وإدارة  -وبناء الحزب؛ ب القيادية وسط الجماهير، همقيام بأدوارال: ما يجعلهم قادرين علىموكوادره، 

مدارس الكادر وبرامج التثقيف، بما يتيحها دورياا لكل أعضاء الحزب، وإعداد جميع الدراسات المطلوبة لهذا 

، بما اإلشراف على إصدار كراسات الحزب ومطبوعاته النظرية، وتنظيم األنشطة التثقيفية العامة -الشأن؛ ج

وتشكل أمانة التثقيف لجنة عامة تضم  .يطور من دور الحزب وتأثيره داخل السجال الفكري الدائر في المجتمع

  .األمانة وأمناء التثقيف بالمحافظات لوضع خطط التثقيف ومتابعة تنفيذها

عمل على تفعيل ال -أ: يرأسها أمين العمل الجماهيري، وتختص باألمور التالية: أمانة العمل الجماهيري -4

وتطوير دور الحزب وتأثيره وسط جميع الحركات الجماهيرية السياسية والمطلبية، التي تتفق مع أهداف 

التحضير واإلشراف على جميع األنشطة الجماهيرية المركزية التي يقوم بها الحزب،  -الحزب ومواقفه؛ ب

متابعة  -تلفة للمساهمة في تلك األنشطة؛ جوالعمل على تعبئة جميع أعضاء الحزب وأنصاره في المواقع المخ

وتشكل أمانة العمل الجماهيري لجنة عامة للعمل . نشاط المكاتب النوعية واللجان الجماهيرية المستقلة

الجماهيري تضم األمانة وأمناء العمل الجماهيري بالمحافظات للتنسيق بين األنشطة الجماهيرية في كل 

 .الوحدات والمحافظات ومتابعتها

اإلشراف على صحافة الحزب المطبوعة  -أ: يرأسها أمين اإلعالم، وتختص باألمور التالية: أمانة اإلعالم -5

اإلعالن عن أنشطة الحزب  -واإلليكترونية، وضمان اتساقها مع توجهات الحزب، واستقرار آليات صدورها؛ ب

ه، وإعداد جميع التصريحات الصحفية ومواقفه، وضمان االنتشار اإلعالمي لبيانات الحزب وتصريحات مسئولي

اإلعداد واإلشراف على جميع المؤتمرات الصحفية التي يدعو لها الحزب، وضمان  -الصادرة باسم الحزب؛ ج

وتشكل أمانة اإلعالم لجنة عامة لإلعالم تضم . التعبئة اإلعالمية حول مؤتمرات الحزب وأنشطته المركزية

 .لوضع الخطط اإلعالمية على مستوى الحزب ومتابعة تنفيذها األمانة وأمناء اإلعالم بالمحافظات
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وضع الخطط  -أ: يرأسها أمين السياسات والتخطيط، وتختص باألمور التالية: أمانة السياسات والتخطيط -6

الخاصة بدعم وتطوير عالقة الحزب بالقوى والحركات االجتماعية وجماهيره المستهدفة ومتابعة تنفيذ تلك 

ضع الخطط الخاصة بتوسيع دور الحزب ونفوذه السياسي في المواقع الحغرافية والنوعية و -الخطط؛ ب

توفير الدعم المطلوب ألعضاء الحزب في المجالس النيابية بإعداد الخطط  -ج. ومتابعة تنفيذ تلك الخطط

التخطيط لجنة وتشكل أمانة السياسات و. والدراسات ومشاريع القوانين والقرارات واألسئلة وطلبات اإلحاطة

عن توفير الدعم السياسي ألعضاء الحزب المنتخبين في  لجان المحافظات داخلعامة تضم األمانة والمسئولين 

المحلية، وذلك لتنسيق العمل وتفعيل دور الحزب وتوحيد تأثيره السياسي داخل المجالس  النيابية المجالس

 .النيابية والمحلية

 -أ: يرأسها أمين العالقات العربية والدولية، وتختص باألمور التالية: ليةأمانة العالقات العربية والدو -2

اإلشراف على جميع أنشطة الحزب العربية والدولية، وإدارة أعمال االتصال والتنسيق بينه وبين جميع 

لمكتب تقديم اقتراحات إلى ا -األحزاب والمنظمات والحركات العربية والعالمية والشخصيات العامة الدولية؛ ب

السياسي بمرشحين من بين أعضاء الحزب لتمثيله في جميع المؤتمرات والمحافل العربية والدولية، التي 

ترشيح واختيار األعضاء المناسبين من بين أعضاء الحزب للمشاركة  -يُدعى الحزب إلرسال من يمثله فيها؛ ج

لدولية، التي يُدعى الحزب إلرسال في ورش العمل ودورات التدريب وما شابهما من األنشطة العربية وا

تفعيل وتطوير دور الحزب وسط جميع المحافل السياسية العربية والدولية، التي  -أعضاءه للمشاركة فيها؛ د

تتسق مع توجهاته ومواقفه، واإلشراف على تنظيم جميع المحافل السياسية العربية والدولية، التي يقوم 

اإلشراف على إصدار المطبوعات الدولية للحزب،  -صر أو خارجها؛ هالحزب بالمشاركة في تنظيمها داخل م

وبياناته الموجهة للرأي العام العربي أو العالمي، واإلسهام في بلورة مواقف الحزب بصدد مختلف القضايا 

 .العربية والدولية

ي وجه من وجوه إضافية، لمساعدتها في أ ألنشطة مركزيةأن تقوم بتشكيل أمانات  يجوز للجنة المركزية -ب

في قرار تشكيلها أوجه أن تحدد ( 1: االختصاص غير المذكورة في هذه الالئحة، وذلك طبقاا للشروط التالية

، ويكون لها وحدها الحق في أعضائها وأعضاء الحزبأن تحدد أعضاءها باالسم من بين ( 2. اختصاصها

العام  أس األمانة ويكون مسئوالا عن معاونة األمين، يرتنتخب أميناا لها من بين أعضائهاأن ( 3. تعديل التشكيل

 .فيما يتعلق بوجه اختصاصه

 

 مجلس األمناء -4

 (91)مادة 

، الذين يملكون خبرات نوعية متخصصة، هئلحزب من بين أعضاألمناء ا تشكل اللجنة المركزية مجلساا  -أ

م اللجنة المركزية دورياا بتقديم وتقو .لإلسهام في دعم وتطوير نشاط الحزب داخل مجاالت عمله المختلفة

 .ه وإسهاماته حولهائحول القضايا األكثر إلحاحاا على جدول أعمال الحزب، لتقديم آرا األمناءمجلس توصيات ل

لمجلس األمناء أن يبادر بإعداد وتقديم التقارير واألبحاث والدراسات، التي يراها ضرورية لإلسهام في  -ب

ويحق لجميع الهيئات الحزبية . لى جميع أعضائه من خالل المكتب السياسيتطوير نشاط الحزب، ونشرها ع

 .أن تطلب مشورة مجلس األمناء، عبر المكتب السياسي، حول أي قضية من القضايا التي تخص عملها
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يقوم مجلس األمناء بتوزيع أعضائه على أقسام متخصصة يتعلق كل منها بمجال من مجاالت الدراسات  -ج

وينتخب أعضاء المجلس أميناا له، كما ينتخب أعضاء كل قسم أميناا للقسم، . يحتاجها الحزب والبحوث التي

وينضم أمين المجلس بصفته إلى . ويتشكل من أمين المجلس وأمناء األقسام أمانة إلدارة أعمال المجلس

ان توفير كل وعلى المكتب السياسي متابعة عمل مجلس األمناء، وضم. المؤتمر العام واللجنة المركزية

 .احتياجاته لمعاونته في القيام بدوره
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 المساءلة الحزبية: الباب الثاني

 (21)مادة 

من بين أعضائها وأعضاء المؤتمر العام لجنة للمساءلة الحزبية من تسعة أعضاء،  ةالمركزي ةتختار اللجن -أ

. لمتخصصين في القانونال يشغل أي منهم أي منصب أو مسئولية حزبية أخرى، ويكون من بينهم بعض ا

إلجراء للجنة أن تنتقل إلى المواقع المختلفة ويكون مقر المساءلة الحزبية هو المقر المركزي للحزب و

 .حسب الحاجة تحقيقات

تتحمل اللجنة مسئولية التحقيق في المخالفات الحزبية، وإصدار توصيات بشأنها، وذلك لمدة دورة  -ب

 .اء اللجنة بالكامل عند كل دورة انتخابيةانتخابية واحدة، ويتم تجديد أعض

يلتزم جميع أعضاء الحزب بالمثول أمام لجنة المساءلة الحزبية للتحقيق معهم، أو لالستماع لشهادتهم،  -ج

ويحق ألي عضو عليه المثول أمام لجنة المساءلة أن يحضر معه أي زميل يختاره من  .كلما استدعى األمر ذلك

كما تلتزم جميع هيئات الحزب  .صحة اإلجراءاتضمان للمشاركة في الدفاع عنه وبين أعضاء الحزب، وذلك 

 . ه بتوفير المعلومات واألوراق المطلوبة من قبل لجنة المساءلة الحزبية بصدد أي تحقيق تجريهؤوأعضا

 وزيعتحدد أسلوب عملها، وبالئحة تتقوم لجنة المساءلة الحزبية بتقديم اقتراح إلى اللجنة المركزية  -د

 .ها، ويصدر بذلك قرار من اللجنة المركزيةئالمسئوليات بين أعضا

يحق للجنة المساءلة الحزبية إصدار قرار مؤقت بتجميد نشاط أي عضو تقوم بالتحقيق معه في مخالفة ما،  -و

ؤقت اوز هذا التجميد المإذا ما رأت أن النشاط الحزبي لهذا العضو يؤثر في مجريات التحقيق، بشرط أال يتج

 .مدة شهر واحد

 (12)مادة 

تختص لجنة المساءلة الحزبية بالتحقيق فيما يحال إليها من المكتب السياسي من قرارات ومخالفات  -أ

 .وتظلمات، وتعرض توصياتها على المكتب السياسي إلصدار القرارات الالزمة بشأنها

، األساسية طاقها بالنسبة ألعضاء الوحدةاختصاصات المساءلة الحزبية في ن األساسية تتولى أمانة الوحدة -ب

فإذا رأت توقيع عقوبة أشد من ذلك أحالت التحقيق والعقوبة . ي توقيع عقوبات لفت النظر واللومولها الحق ف

ويجوز لكل من وقعت عليه عقوبة . إلحالته إلى لجنة المساءلة الحزبية للبت فيه مانة المحافظةأالمقترحة إلى 

  .نها أمام لجنة المساءلة الحزبيةيتظلم ممن أمانة وحدته أن 

داخل المحافظة،  األساسية تتولى أمانة المحافظة اختصاصات المساءلة الحزبية ألعضاء أمانات الوحدات -ج

فإذا رأت توقيع عقوبة أشد من ذلك أحالت التحقيق والعقوبة . ولها الحق في توقيع عقوبات لفت النظر واللوم

ويجوز لكل من وقعت عليه . لسياسي إلحالته إلى لجنة المساءلة الحزبية للبت فيهالمقترحة إلى المكتب ا

  .نها أمام لجنة المساءلة الحزبيةعقوبة من أمانة المحافظة أن يتظلم م

 (22)مادة 

 :يجب مساءلة العضو أو الهيئة الحزبية في الحاالت التالية

 .مؤتمره العام وهيئاته القياديةوالقرارات الصادرة عن بلوائح الحزب عدم االلتزام  -1
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 .االمتناع عن سداد اشتراكه الشهري -2

 .ارتكاب فعل مخل بالشرف -3

 .ارتكاب فعل يضر بسمعة الحزب بين الجماهير -4

 .االنضمام إلى حزب أو تنظيم آخر ذو طبيعة حزبية -5

 (32)مادة 

الحزبية، ويصدر به قرار من المكتب توقع على األعضاء المخالفين بعد تحقيق تجريه لجنة المساءلة  -أ

 .االنذار بتنزيل عضويته من المستوى القيادي( 3 .اللوم( 2 .لفت النظر( 1: السياسي إحدى العقوبات التالية

الفصل من عضوية ( 6 .اإلنذار بفصله من عضوية الحزب( 5 .تنزيل عضويته من المستوى القيادي( 4

 .الحزب

قيع العقوبات على أعضائها بما فيهم أعضاء المكتب السياسي، بعد التحقيق للجنة المركزية وحدها حق تو -ب

 .نة المساءلة الحزبيةجبواسطة ل

لفت ( 1: توقع على الهيئات المخالفة بعد تحقيق تجريه لجنة المساءلة الحزبية، إحدى العقوبات التالية -ج

 .حل الهيئة( 4 .اإلنذار بحل الهيئة( 3 .اللوم( 2 .النظر

وتختص اللجنة المركزية . ص المكتب السياسي بتوقيع عقوبتي لفت النظر واللوم على الهيئات المخالفةيخت -د

وفي جميع األحوال يصدر القرار بناءا على توصية من لجنة . بتوقيع عقوبتي اإلنذار بحل الهيئة وحل الهيئة

 .المساءلة الحزبية

ي التحقيقات األولية، وتحال ف ال يشاركون أعضائها، تشكل لجنة المساءلة الحزبية لجنة للطعون من بين -ه

 .طعون األعضاء والهيئات على العقوبات الموقعة عليهم إليها
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 الالئحة المالية: ثالثاا 

 : بعد اإلطالع على

 .وتعديالته 1922لسنة  41قانون نظام األحزاب السياسية رقم  -1

 .بشأن مراقبي الحسابات 1981 لسنة 159والقانون رقم  1954لسنة  26القانون رقم  -2

 .وبمراعاة األحكام الواردة في الئحة النظام الداخلي -3

 .نصوص القوانين الخاصة وبمراعاة القوانين ذات الصلة، وفيما ال يتعارض معها من -4

 المعدل أخيراا  1922لسنة  41مواد القانون رقم  يطبق الحزب القواعد المالية والمحاسبية الواردة في نصوص

 :وذلك بتنفيذ االلتزامات التالية 2111لسنة  12بالمرسوم بقانون رقم 

 ( 1)مادة 

 ديسمبر من كل عام، أما بالنسبة للفترة األولى فتسوى 31أول يناير وتنتهي في  تبدأ السنة المالية في -أ

السنة المالية  انتهاء الحسابات من تاريخ بدء ممارسة الحزب لنشاطه بعد الموافقة على تأسيسه حتى تاريخ

 .للسنة التالية لتأسيس الحزب 31/12العادية في 

تعرض على المؤتمر العام تقارير دورية عن مالية الحزب شاملة الموازنة باإليرادات والمصروفات،  -ب

 .اسبات بمالحظاته عن مالية الحزبوكذلك الحساب الختامي وتقارير الجهاز المركزي للمح

  ( 2)مادة 

 :من المالية للحزب تتكون الموارد

 (.عشرون جنيهاا مصرياا للعضو)رسوم العضوية  -1

أن تعيد النظر فيها التي يمكن للجنة المركزية ( عشرة جنيهات مصرية شهرياا للعضو)اشتراكات األعضاء  -2

 . ويمكن للجنة المركزية أن تحدد االشتراك كنسبة مئوية من الدخل، دوريا

 .ومشروعة طبقاا للقوانين والنظم المعمول بها المصريين من مصادر معلومة تبرعات األشخاص الطبيعيين -3

إصدار الصحف : ونشر مبادئه، ومنها عائدات استثمار أموال الحزب في أوجه هدفها خدمة الحزب -4

 .النشر واستغالل دور

 .وتعديالته 1922لسنة  40 أي موارد أخرى مسموح بها في قانون األحزاب السياسية رقم -5

  (3)مادة 

 .أجانب تمويله من مصدر أجنبي أو من أشخاص اعتباريين مصريين أو يحظر التبرع للحزب أو

 (4)مادة 

 .يلتزم الحزب بصرف أمواله في تحقيق أغراضه وأهدافه -أ
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واالحتفاظ بدفاتر منتظمة  ، في حسابات باسمه،يلتزم الحزب بإيداع أمواله في أحد المصارف المصرية -ب

ويحظر إيداع أموال الحزب في حسابات بأسماء أعضاء الحزب أو . الداخلي واعد المحددة في نظامهطبقاا للق

 .غيرهم

وللجهاز مراجعة الدفاتر والمستندات والحسابات  تخضع أموال الحزب لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، -ج

 .المالية للحزب وفقا للقانون من إيرادات ومصروفات وكافة الشئون

 ( 5) مادة

حكم األموال العامة، ويعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون فيه في حكم  تعتبر أموال الحزب في

االقتراض من  العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع، وال يجوز الموظفين

 .أعمال أخرى في غير صالح الحزب ة أوالبنوك باسم الحزب، كما ال يجوز إنفاق أمواله في أي أنشطة تجاري

 ( 6)مادة 

  .بتعديل قيمة االشتراكات والرسوم، وتحديد حاالت اإلعفاء من تسديدها تختص اللجنة المركزية -أ

وضع ( 1: المالية ما يتعلق بالشئون المالية وعلى األخص المسائل والموضوعات التاليةتتولى أمانة  -ب

اقتراح ( 3 .مشروع الموازنة المالية وعرضها على الهيئات الحزبيةإعداد ( 2 .السياسات المالية للحزب

تنفيذ مالحظات الجهاز ( 5 .متابعة إعداد التقارير المالية السنوية( 4 .تعديالت الالئحة المالية ومتابعة تطبيقها

 .التنسيق مع مراقب الحسابات في متابعة مالية الحزب( 6 .المركزي للمحاسبات

المسئول أمام المكتب السياسي واللجنة المركزية عن الشئون المالية، وفي حالة غيابه  الية هوالمأمين  -ج

 .كلف بأعماله مؤقتاا لحين عودتهمن يُ  المكتب السياسيختار ي

 ( 2)مادة 

أعضاء الحزب عن سداد قيمة االشتراك لمدة ثالثة أشهر متوالية، فعلى أمين المالية  في حالة تخلف عضو من

دة األساسية التي ينتمي لها العضو إخطاره بضرورة سداد االشتراك خالل ثالثين يوماا من تاريخ بالوح

فإذا لم يسدد االشتراك عرض األمر على لجنة المساءلة . عليه بعلم الوصول اإلخطار، وذلك بخطاب موصى

النظام الداخلي إال لو كان  الحزبية للنظر في إسقاط عضوية العضو طبقاا ألحكام الئحة النظام األساسي والئحة

 .لحين عودة العضوو عدم السداد بسبب السفر خارج البالد

 ( 8)مادة 

يتم استخدام إيصاالت من دفتر بأرقام مسلسلة مطبوع عليها اسم الحزب ومختومة بخاتمه في تحصيل أي  -أ

 . التحصيل بموجب إذن توريد من مختص مبالغ، ويكون

تخص الغير أو أي أوراق شخصية، ويكون أمين  أو أوراق في خزينة الحزبال يجوز إيداع أي مبالغ  -ب

والشيكات ومراجعتها وعمل كشف يومي بالمبالغ الواردة نقداا أو  الخزينة هو المسئول عن استالم األموال

 . بشيكات

ألقاليم، با الحزب لدى البنوك المعتمدة بالمحافظة التي يوجد بها الحزب أو مقرات فروعه تودع أموال -ج

طبقا  مسئولين عن األموال المحصلة محلياا  المالية بالمحافظات،، بمعاونة أمناء ويكون أمناء المحافظات

 .للوائح والتعليمات المعتمدة من اللجنة المركزية
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على أمناء المالية في المحافظات والوحدات األساسية القيام شهريا بتوريد جميع إيرادات الحزب التي يتم  -د

. لها داخل الوحدات األساسية، من رسوم للعضوية واشتراكات وتبرعات، إلى الخزينة المركزية للحزبتحصي

ويتم الصرف على نشاط الحزب في المحافظات والوحدات األساسية من خالل ُعهد تسلم ألمناء المالية في 

و اإلنفاق بإمساك الدفاتر المحافظات والوحدات األساسية، الذين عليهم االلتزام سواء في جمع اإليرادات أ

 .واتباع القواعد التي تضعها أمانة المالية المركزية، المسئولة عن مراجعة حساباتهم

 ( 9)مادة 

نقداا أو بشيكات على نماذج معدة لذلك ومرفق بها المستندات المبررة للصرف،  تحرر مستندات الصرف

 .الصرف توقيعه أو بصمته على مستندالمبالغ للمستفيد شخصياا بعد التأكد من شخصيته ب وتصرف

 ( 11)مادة 

يتولى مراجعة حسابات الحزب مراقب حسابات قانوني، يصدر قرار بتعيينه وتحديد أتعابه من اللجنة المركزية 

 :بناء على اقتراح من المكتب السياسي، ويحق للجنة تغييره، وذلك لمباشرة االختصاصات التالية

 .بأول مراجعة حسابات الحزب أوالا  -1

وبدورة المستندات والدفاتر والمخازن وعقود التمليك  مراقبة تنفيذ اللوائح الداخلية الخاصة باألمور المالية -2

 .واإليجار، وغيرها مما يوكل إليه

 .مراجعة بنود الميزانية ومتابعة تنفيذها ورفع ما يراه من مالحظات إلى اللجنة المركزية -3

ومشروع الميزانية قبل عرضها على المؤتمر العام، كمـا يقوم بإعداد تقييم مراجعة الحساب الختامي  -4

 .سنوي للعرض على المؤتمر العام عن الحالة المالية للحزب

 ( 11)مادة 

المسئولة عن مراجعة التسجيل في الدفاتر والدورة المستندية، والحسابات  هي المركزية الماليةأمانة 

المحاسبية المتعارف  لية التي تظهر المركز المالي الحقيقي للحزب وفقاا للمعاييروإعداد القوائم الما، الختامية

 .عليها قبل نهاية فبراير من كل عام

 ( 12)مادة 

والتسجيل  ، يقترحه أمين المالية، للقيام بمباشرة العمليات المحاسبيةبتعيين مدير مالييقوم المكتب السياسي 

أمين  طبقاا لالئحة النظام الداخلي والالئحة المالية، وذلك تحت إشراففي الدفاتر وتقديم الكشوف الدورية 

 .العام للحزب وتعتمد الميزانية السنوية من رئيس الحزب بعد إقرارها من المؤتمر. المالية

 ( 13)مادة 

 التسويات المحاسبية، ثم تعد الحسابات الختامية على أساس مبدأ جميعالمالية تتم  عند إعداد القوائم

األصول وفقا  ونصيب السنة من اإليرادات والمصروفات، بعد التأكد من الجرد وأقساط إهالك الستحقاقا

 .للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
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 ( 14)مادة 

المالية  متضمناا الخطط والتدفقات سنويةأمين المالية إعداد مشروع مبدئي للموازنة ال يتولى األمين العام مع

للحزب ولجنته المركزية قبل أول أكتوبر من كل  للمكتب السياسي سنويةشروع الموازنة الالمتوقعة، ويقدم م

 .عام

 ( 15)مادة 

 :من تتكون حسابات الحزب

 .المتداولة الموجودات أو األصول وتشمل األصول الثابتة واألصول -1

 .األجل المطلوبات وتشمل الخصوم طويلة األجل والخصوم قصيرة -2

 .وغيرها من مصادر اإليرادات المشروعة ى رسوم االشتراكات والعضوية والتبرعاتاإليرادات وه -3

إيجار المقرات، وتكاليف األنشطة الجماهيرية، وتكاليف المطبوعات الحزبية، وأجور : المصروفات وتشمل -4

ت العاملين والتأمينات المخصصة لهم، وبدالت االنتقال، والمخصصات السنوية، وغيرها من المصروفا

 .  الحزبية العمومية واإلدارية

 ( 16)مادة 

 :المالية أن تقوم في نهاية كل شهر بما يلي على اإلدارة

 .سنويةبالميزانية ال إعداد كشف شهري باإليرادات والمصروفات ومطابقتها -1

 .التالي إعداد قائمة بالتدفقات النقدية المتوقعة للشهر -2

 .خالل الشهرإعداد كشف رسوم العضوية الفعلية  -3

 .سنويةومقارنتها بالميزانية ال إعداد كشف بما تم تحصيله من اشتراكات خالل الشهر -4

 .سنويةومقارنتها بالميزانية ال( حتى نهايته من بداية الشهر)إعداد كشف بالتبرعات النقدية خالل الشهر  -5

 .الشهر تحديد الذمم المدينة كما هي في نهاية -6

 .الشهر ائنة كما هي في نهايةتحديد الذمم الد -2

 التي يمكن للحزب مواجهتها على ضوء اختالف اإليراد الفعلي عن ويتم إعداد تقرير باإلنجازات والصعوبات

 .التقديرى، على أن يتم عرض كل ذلك على المكتب السياسي واللجنة المركزية

 ( 12)مادة 

 .الماليةأمين : توقيع ثان -2 .ام الحزبأمين عـ: توقيع أول -1 :صرف الشيكات وأذون الصرف يتضمن

ولألمين العام للحزب تفويض أحد أعضاء المكتب السياسي في . ن مجتمعين على الشيــكاعلى أن يكون التوقيع

 . التوقيع على الشيكات في حالة عدم تواجده كتوقيع أول بالبنك

 ( 18)مادة 

منصوص  ون األحزاب السياسية وتعديالته، وما هوبشأنه نص في هذه الالئحة أحكام قان طبق فيما لم يردني

 .عليه في القوانين ذات الصلة

***** 


