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نحن الحسين بن عبدهللا الي نا ن جل ل ةلل ال ال ال ـــــــــــــــم
ب قتضـــــى ال ــــــ دة ( )31مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنــــ ء عاــــى م قـــرره مجاســــــ االعيــ ن والنـــــــــــــــواب
نصــ دق عاـــى الق نــون اآلتــــا ونأمــــــر ب صــــــــــــــــــــداره
واض فتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــل -:
ق نون رقم ( )7لسنل 2022
ق نـــون األحـــــــــــزاب السي سيـــــــل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال دة  -1يس ّ ى هذا الق نون ( ق نون األحزاب السي سيل لسنل  )2022ويُ ل
به ب د مرور ث ةثين يوم ً من ت ريخ نشره فا الجريدة الرس يل.
ال للل دة  -2يكلللون لاكا للل ب وال بللل راب الت ليلللل حيي للل وردب فلللا هلللذا القللل نون
ال نا ال خصصل له أدن ه ،م لم تدل القرينل عاى غير ذلل-:
الهيئل
ال جاس
سج ّ
ال ّ

:
:
:

األمين
م يّللللللللللللللل
سسين
ال ؤ ّ

:
:

الهيئل ال ستقاّل ل ةنتخ ب.
مفوضا الهيئل.
مجاس َّ
سلللج ّ األحلللزاب ال ُ نشلللأ فلللا الهيئلللل وفقًللل ألحكللل
هذا الق نون.
أمين ع الحزب أو َمن فا ُحك ِ ه.
سسا الحزب الذي يتم اختي ره وفقً
مفوضا مؤ ِ ّ
أحد َّ
ألحك هذا الق نون

وينللا ،يتللألي مللن أردنيللين تج هللم قلليم
سللا
الحللزب تن للي ام سي
ال لل دة -3
ُ
ّ
ّ
ال واينللل وأهللدار وبللرام وركا وأفكلل ر مشللترإل ،ويهللدر لللى
بطرق سا يّل دي قراييل
ال ش رإل فا الحي ة السي سيل وال ال
ٍ
لغ ي ب مشروعل وملن خل ةل خلوال االنتخ بل ب بأنواعهل  ،ب ل فيهل
االنتخ بللل ب الني بيلللل ،وتشلللكي الحكومللل ب أو ال شللل رإل فيهللل وفقًللل
لا دة ( )35من الدستور.
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ال دة  -4أ -لألردنيين الحق فا تأسيس األحزاب واالنتس ب ليه وفقً ألحكل
الدستور وهذا الق نون.
ب -يُ نَللللت الت للللرال ألي أردنللللا ب لللل فللللا ذلللللل ال سلللل بحقوقلللله
الدسللتوريل أو الق نونيللل أو مسل ءلته أو مح سلبته ،مللن أي لهللل
رس يل أو غير رسل يل ،بسلبل انت جله أو انت ل ء أي ملن أق ربله
الحزبا.
ج -يُ نَللت الت ل ّلرال لطابللل مؤسس ل ب الت الليم ال ل لا بسللبل االنت ل ء
والنش ي الحزبا والسي سا.
د -يحللق ل للن وقللت عايلله ت ل ّلرال خ ةفً ل ألحك ل هللذه ال ل دة أن ياجللأ
لى ال ح إم ال ختصل لرفلت الت ّلرال وال ط لبلل بل لت ويع علن
الضرر ال دي وال نوي.
سلس الحلزب عالى أسل ال واينلل وال سل واة بلين األردنيلين
ال ل دة  -5أ -يؤ َّ
وااللتزا ب لدي قراييل واحترا الت دديل السي سيل.
ب -ال يجوز تأسليس الحلزب عالى أسلس دينيلل أو ي جفيلل أو عرقيلل
أو فئويل ،وال عاى أس التفرقل بسبل الجنس أو األص .
ال دة  -6أ -يحق ل ال يق عن ث ةث جلل ملن األردنيلين اللراغبين فلا تأسليس
حزب التقد بطال خطا ألمين السج .
شتري فا ال ضو ال ؤسس لاحزب م ياا-:
ب -ي ُ َ
 -1أن يكون أردنيًّ منذ عشر سنواب عاى األق .
 -2أن يكون قد أإ الي منل عشرة من ع ره.
 -3أن ال يكللللون محكو ًملللل بجن يللللل أو لنحللللل مخاّللللل ب لشللللرر
أو األخلل ةق واآلداب ال ملللل ،ب سللتين ء الجلللراجم ذاب الصلللفل
السي سيل م لم يكن قد أُعيد ليه اعتب ره .
 -4أن يكون إ م األهايل .
عضللوا فللا حللزب نخللر أو تن لليم سي سللا غيللر
 -5أن ال يكللون
ً
أردنا.
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 -6أن ال يكون من الفئ ب الت ليل-:
أ -رجيس وموظفو الديوان ال اكا اله ش ا.
ب -القض ة.
ج -مفتا ع ال اكل وال فتون.
د -رجيس وأعض ء ال حك ل الدستوريل.
مفوضلللا الهيئلللل ال سلللتقاّل
هلللـ -رجللليس وأعضللل ء مجالللس ّ
ل ةنتخ ب.
و -مح فظ البنل ال رإزي.
ز -رجيس وأعض ء مجاس هيئل النزاهل ومك فحل الفس د.
ح -رجيس ديوان الخدمل ال دنيل.
ي -رجيس ديوان التشريت والرأي.
ي -رجيس ديوان ال ح سبل.
ك -الحك اإلداريون.
ل -أعض ء السال الدباوم سا.
 منتسبو القواب ال ساحل األردنيل واأللهزة األمنيل.ن -أمين السج ّ .
لتري فللا ال ضللو ال نتسللل لاحللزب ب للد تأسيسلله أن تتللوافر فيلله
ج -يُشل َ
ل يت الشروي ال نصوص عايه فا الفقرة (ب) ملن هلذه ال ل دة،
ب ستين ء الشري ال ت اق ب رور عشر سنواب عاى الحصول عالى
الجنسيل األردنيل.
ب ن ا أس سا يتض ن م ياا-:
ال دة  -7يكون لك ّ حز ٍ
أي
أي منه ل مط بقل ً السلم ّ
أ -اسم الحزب وش ره ،عاى أن ال يكون ٌّ
حللزب أردنللا نخللر أو ش ل ره ،وأن ال يكللون للله داللللل من يقيللل أو
أي حزب غير أردنا وش ره أو يح داللل
ع جايل أو يط بق اسم ّ
من فيل لان ال .
ب-ال بل د التللا يقللو عايهل الحللزب ،واألهللدار التللا يسل ى ليهل ،
ووس ج تحقيقه .
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ج -شروي ال ضويل فا الحزب ،و لراءاب االنتس ب ليله ب ل يتفلق
مت الدستور وهذا الق نون.
د -لللراءاب تللأليي لجلل ن الحللزب واختيلل ر قي داتلله ،ب للن فللا ذلللل
األمللين ،وتن لليم ع ةقللل الحللزب بأعضلل جه ،و لللراءاب مب شللرته
ألنشللطته ،وتحديللد االختص ص ل ب السي سلليل والتن ي يللل وال ليللل
للراء الحلزب
واإلداريل لاج نه ،عالى أن يكلون ذللل عالى أسل
انتخ ب ل ب دوري لل بصللورة دي قراييللل لقي داتلله ولج يللت مسللتوي ب
لج نه.
هـ -االلتزا ب ل ب د والقواعد ال نصوص عايه فلا الدسلتور وهلذا
الق نون.
و -تحديللد ال للوارد ال ليللل لاحللزب وأحك ل تن لليم شللؤونه ال ليللل،
و عداد موازنته السنويل ،و لراءاب تن يم حس ب ته ب فا ذللل
أوللله نفل ق أمواللله و لللراءاب صللرفه  ،و عللداد بي ن تلله ال ليللل
الخت ميل عن السنل الس بقل.
ز -لراءاب قرار ال وازنل السنويل لاحزب وال ص دقل عاى بي ن تله
ال ليل الخت ميل عن السنل الس بقل من قي دته التنفيذيل ال نتخبل.
ح -االلتزا ب قد مؤت ر ع دوري عانا أو م يوازيه بحسل الن
األس سا لاحزب وفق ألحك ال دة ( )19من هذا الق نون.
ي -تحديلللللد الجهلللللل ال ختصلللللل فلللللا الحلللللزب ب صلللللدار القلللللراراب
النه جيل فا-:
 -1مخ لف ب أعض ء الحزب.
 -2النزاع ب بين أعض ء الحزب وقي دته التنفيذيل ولج نه.
 -3ياب ب االنتس ب لاحزب.
ي -لراءاب دم الحزب فا حزب نخر.
ك -لراءاب الح ّ االختيل ري لاحلزب ،وأحكل تصلفيل أموالله ،عالى
أن تؤول هذه األموال لبند األحزاب فا ال وازنل ال مل لادولل.
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ال ل دة  -8أ -عاللى الللراغبين فللا تأسلليس حللزب وفقًلل ألحك ل الفقللرة (أ) مللن
ال دة ( )6من هذا الق نون ،ان يبينوا فا يال التأسيس ال ب د
واألفك ل ر األوليللل لاحللزب ،وأن يكللون ياللل التأسلليس موقّ ل مللن
ال ؤسسين ومرفق به البي ن ب والوث جق الت ليل-:
مسودة الن األس سا لاحزب موقَّ ل من ال ؤسسين.
-1
ّ
 -2سلند تفلويع موقَّللت عايله مللن ال ؤسسلين لصل لم ث ةثلل مللنهم
لتقديم يال التأسيس ،ومت ب ل ل يت اإللراءاب ال ةزملل أمل
الجهللل ب الرسللل يل والقضللل جيل والجهللل ب األخلللرا للللى حلللين
اإلع ةن عن تأسليس الحلزب ،واسلتك ل تلأليي قي دتله ،وذللل
وفقً لان وذج ال ت َ د لهذه الغ يل.
 -3إشللي يتضلل ن اسللم إلل ّ مؤسللس مللن أرب للل مقلل يت ورق لله
الللوينا ومهنتلله ووظيفتلله ومك ل ن ع الله ،ن ُولللد ،وعنللوان
ق مته وتوقي ه مرفقًل بله صلورة علن البط قلل الشخصليل لكل ّ
فوضين.
مؤسس ومص دق ً عايه من أحد ال ؤسسين ال ّ
فوضلللون الي ةثلللل أمللل أملللين
 -4شللله دة يوقّ هللل ال ؤسسلللون ال َّ
سج ّ تؤإد صحل تواقيت األعضل ء ال ؤسسلين عالى الوثل جق
ال ّ
ال ش ر ليه فا هذه ال دة.
 -5عنللوان ال قللر لاحللزب ال نللوي تأسيسلله ،عاللى أن يكللون ه لذا
أي تبايل
ال قر داخ ال اكلل ،وم انًل عنله ،وم ت َ لدًا إلرسل ل ّ
وفقً ألحك هذا الق نون.
ب -يختل ر ال ؤسسللون ال فوضلون الي ةثللل أحلدَهم ليكللون م ً
لي ة عللن
سللج ّ وذلللل ب ولللل وإ لللل عدليللل ،ل ت ب للل
ال ؤسسللين أم ل ال ّ
سلللج ّ
للللراءاب التسلللجي وتقلللديم ال اومللل ب والوثللل جق للللى ال ّ
وتَسللام التبايغ ل ب واإلش ل راب ني بلللً عللن ال ؤسسللين خلل ةل مللدة
تأسيس الحزب و لى حين اإلع ةن عن تأسيسه واستك ل تلأليي
قي دته.
أي ٍ مللنهم بقللرار مللن
ج -لا ؤسسللين اسللتبدال ال فوضللين الي ةثللل أو ّ
سج ّ بذلل.
أغابيل ال ؤسسين ،عاى أن يتم ش ر أمين ال ّ
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د -ينتخللل ال ؤسسللون مللن بيللنهم قي ل دة مؤقتللل مللن سللب ل أشللخ ص
إلدارة مرحاللل التأسلليس ،وتنتهللا مه مهلل ب للد ان قلل د ال للؤت ر
التأسيسا.
ال دة  -9أ -يتولى ال جاس ال ه والص ةحي ب الت ليل-:
 -1ال وافقل عاى يال تأسيس الحزب وفقً ألحك هذا الق نون.
 -2مت ب ل شؤون األحزاب من حيث عقد ال لؤت راب واالنتخ بل ب
والتأإد من تطبيقه الق َ
نون وأن تَه األس سيل.
 -3صللدار القللراراب الخ صللل بشللؤون األحللزاب وفقًل ألحكل هللذا
الق نون والتشري ب ذاب ال  ةقل.
أي الت للل يت الللق بحزبللله
 -4دعلللوة منلللدوب الحلللزب لحضلللور ّ
وال ن قشل فيه.
 -5التأإلللد ملللن نفللل ق الحلللزب ألموالللله عالللى الغ يللل ب واألهلللدار
ال نصوص عايهل فلا ن مله األس سلا وب ل ال يخل لي أحكل
هذا الق نون واألن ل الص درة ب قتض ه.
وأي لهللل
 -6ت ييلل ال ّ
سللج ّ لللدا الجهلل ب الرسلل يل والقضلل جيل ّ
أخرا.
 -7اعت د الن ذج ال ةزمل لتنفيذ أحك هذا الق نون.
 -8صدار الت اي ب ال ةزملل لتنفيلذ أحكل هلذا القل نون واألن لل
الص درة ب قتض ه.
ب -ينشأ فا الهيئل (سج لألحزاب ) يُس ّ ا ال جاس ملن بلين ملوظفا
سج يتولى ال ه والص ةحي ب الت ليل:
الهيئل امينً لا ّ
 -1حفلللظ سلللج ةب األحلللزاب و دامتهللل  ،وتحلللديث ق ج لللل األحلللزاب
سسل ونشره .
ال ؤ َّ
 -2تسلللام يابللل ب تأسللليس األحلللزاب والتغييلللراب عايهللل  ،ودراسلللل
األن للل األس س ليل والداخايللل لألحللزاب ،والتأإللد مللن مط بقته ل
ومط بقل برامجه لادستور والق نون ورف ه لا جاس.
 -3التأإد من توافر الشروي ال نصوص عايه فا ن ل ال سل ه ل
ال ليل لدعم األحزاب السي سيل.
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 -4مراقبللل التللزا الحللزب ب لتشللري ب الن فللذة ب ل فيه ل ال ت اقللل
ب لح  ةب االنتخ بيل.
 -5رفللت تق ل رير شللهريل لا جاللس عللن واقللت السللج أو إا ل دع ل
الح لل لذلل .
ج -ال يجلللوز ألملللين السلللج رفلللع تسلللام يابللل ب تأسللليس االحلللزاب
أو رفلع تيبيل التغييلراب عايهل أو االمتنل علن تسلايم اإلشل ر،
أو ت طي اإللراءاب دون سبل ق نونا وذلل تح ي جال ال سل ءلل
الق نونيل.
سج ّ عند تسا ه يال التأسيس والبي ن ب والوث جق
ال دة  -10أ -عاى أمين ال ّ
ال رفقل به ،تحرير ش ر يبيّن فيه ت ريخ تسا ه الطال ،وعالى
م ي ال ؤسسين أن يوقّت عاى هذا اإلش ر.
ب -يتلللولى أمللللين السللللج ّ تلللدقيق أسلللل ء ال ؤسسللللين ،والتحقللللق
من توافر الشروي ال نصوص عايه فا هذا الق نون.
أي وث جق أو بي ن ب الزملل منصلوص عايهل
ج -ألمين ال ّ
سج ّ يال ّ
فا هذا الق نون إلت لراءاب التأسيس.
سللج ّ شل ر م يل ال ؤسسللين ب سللتيف ء متطاّبل ب
د -عاللى أمللين ال ّ
التأسيس ال نصوص عايه فا هذا الق نون.
ال دة  -11أ -عاى ال ؤسسين عقد مؤت ر تأسيسا لاحلزب خل ةل ملدة ال تزيلد
عاى سنل من ت ريخ اسلتيف ء ال تطابل ب ال نصلوص عايهل فلا
هذا الق نون وفقً لاشروي الت ليل-:
 -1أن ال يق عدد األعض ء ال ؤسسلين لاحلزب تحل التأسليس
عند ان ق د ال ؤت ر التأسيسا عن ألي شخص.
 -2أن يكون ال ؤسسلون ملن سلك ن ( )6مح ف ل ب عالى األقل
ص من إ مح ف ل.
بحيث ال يق عددهم عن ( )30شخ ً
 -3أن ال تق نسبل الشلب ب اللذين تتلراوح أع ل رهم بلين ()18
و( )35سنل عن ( )%20من عدد ال ؤسسين.
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 -4أن ال تق نسبل ال رأة عن ( )%20من عدد ال ؤسسين.
 -5أن يكللللون مللللن بللللين ال ؤسسللللين واحللللد عاللللى األقلللل مللللن
األشخ ص ذوي اإلع قل.
 -6أن ال يق علدد ال ؤسسلين الح ضلرين ول هيًّل فلا ال لؤت ر
التأسيسا عن أغابيل أعض جه ال ؤسسين.
ب -ذا لم يت كن ال ؤسسون من استيف ء الشروي ال نصوص عايه
فا الفقلرة (أ) ملن هلذه ال ل دة ،فاهلم عقلد ملؤت رهم التأسيسلا
ب د استيف ء تال الشلروي خل ةل ملدة ال تزيلد عالى تسل ين يو ًمل
يستور
من ت ريخ انته ء ال هال ال حددة ل قد ال ؤت ر ،و ذا لم
ِ
ال ؤسسلللون هلللذه الشلللروي خللل ةل تالللل ال لللدة ،فيُ تبلللر يالللل
التأسيس ماغى ،وال يحق لهم تقديم يالل تأسليس لديلد ال ب لد
مرور ستل أشهر تاا ت ريخ ت ذر عقد ال ؤت ر.
س ل خلل ةل الفتللرة م ل بللين ياللل التأسلليس
ج -ال يُ تبللر الحللزب مؤ َّ
س ً
وان ق ل د ال للؤت ر التأسيسللا ويأخللذ الحللزب صللفل (حللزب تح ل
التأسيس).
د -يحللللق لاحللللزب تحلللل التأسلللليس م رسللللل أنشللللطته السي سلللليل
التحضيريل والترويجيل ل ب دجله واسلتقط ب األعضل ء ،عالى أن
أي ملللواد ع ةميلللل
يشللل ر للللى أن الحلللزب تحللل التأسللليس فلللا ّ
أو ترويجيل أو غيره .
هللـ -ينتخللل ال للؤت ر التأسيسللا فللا بدايللل ان ق ل ده قي ل دة لا للؤت ر
ينتها دوره عند انتخ ب القي دة التنفيذيل لاحزب.
و -يتلللولى ال للللؤت ر التأسيسللللا قللللرار الن لللل األس سللللا لاحللللزب
سج ّ بقراراب ال ؤت ر.
وانتخ ب قي دته التنفيذيل ،وتزويد ال ّ
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ز -يترتل عاى الحزب تح التأسيس وخ ةل ث ةثين يو ًم من ان ق د
ملللؤت ره التأسيسلللا تزويلللد ال جالللس ب وللللل شللل ر خطلللا
ب لوث جق الت ليل-:
 -1قلللراراب ال لللؤت ر التأسيسلللا ،وق ج لللل بأسللل ء األعضللل ء
ال ؤسسين الح ضرين لا ؤت ر وأع رهم ولنس إل ّ ملنهم
وال ح ف ب التا يقي ون فيه وتواقي هم.
-2الن األس سا لاحزب.
 -3ق ج لللل بأسللل ء أعضللل ء إللل ّ ملللن القيللل دة التنفيذيلللل لاحلللزب
والاج ن ال نت َخبل.
ال لل دة  -12أ -ذا اسللتوفى ال للؤت ر التأسيسللا لاحللزب الشللرو َي ال نصللوص
عايه فا هلذا القل نون ،ف الى ال جالس أن يلدرج يالل تأسليس
الحلللزب عالللى للللدول اع لللله ليصللل ر اللللى من قشلللل ودراسلللل
واستصللدار قللرار بللذلل خلل ةل مللدة ال تتج ل وز ث ةثللين يو ًم ل مللن
تلل ريخ تسللا ه اإلشلل ر ال نصللوص عايلله فللا الفقللرة (ز) مللن
ال دة ( )11من هذا الق نون .
ب -ذا لم يُصدر ال جاس قراره خل ةل ال لدة ال نصلوص عايهل فلا
سل حك ل ً وفقًل
الفقللرة (أ) مللن هللذه ال ل دة ،فيُ تبللر الحللزب مؤس ً
ألحك هذا الق نون.
ج -ينشر ال جاس قرار تأسيس الحزب فلا الجريلدة الرسل يل وفلا
صحيفتين يوميتين محايتين من الصحي األوست انتش ًرا.
ق
ال دة  -13يت تت الحزب ب د اإلع ةن عن تأسيسه بشخصيل اعتب ريلل ،ويحل ّ
للله ت اللل األمللوال ال نقولللل وغيللر ال نقولللل ال ةزمللل لت كينلله مللن
وبأي تصرف ب أخرا وفقً ألحك هذا الق نون.
القي ب ه مه
ّ
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ال ل دة  -14أ-تتللولى دارةَ شللؤون الحللزب قي ل دةا تنفيذيللل منت َخبللل مؤلَّفللل وفقً ل
ألحكلل ن ملله األس سللا ،وي يلل األمللينُ
الحللزب لللدا الجهلل ب
َ
أي محل ٍ فلا
وأي لهلل أخلرا ،ولله توإيل ّ
الرس يل والقض جيل ّ
وأي للراءاب
أي من اإللراءاب الرس يل والقض جيل والق نونيل ّ
ّ
أخرا مت اقل ب لحزب.
ب -ال يجوز لألمين اشغ ل هذا ال وقت ألإير ملن دورتلين متتل ليتين
عاللى أن يحللدد الحللزب مللدة الللدورة فللا ن ملله األس سللا ،وب ل
ال يزيد عاى أربت سنواب لادورة الواحدة.
للللق لاحلللللزب عقلللللد الت عللللل ب قي دتللللله التنفيذيلللللل ولج نللللله
ج -يحل ّ
عبر الوس ج اإللكترونيلل ،ولله للراء ع ايل ب التصلوي عالى
أي ٍ من القراراب بهذه الوس ج .
ّ
ال دة  -15ياتز الحزب فا م رسل أنشطته ب ل ب د والقواعد الت ليل-:
أ -أحك الدستور واحترا سي دة الق نون.
ب -ال ح ف لللل عالللى اسلللتق ةل اللللوين وأمنللله ،وصلللون الوحلللدة
الوينيل ،وعد التفرقل بين ال واينين.
ج -أسللس الدي قراييللل واحتللرا الت دديللل السي سلليل فللا الفكللر
والرأي والتن يم وفقً ألحك الدستور والق نون .
د -تحقيللق تكل فؤ الفللرص بللين ال للواينين عنللد تللولا ال سللؤوليل
أو ال ش رإل فيه .
هـ -ال ح ف ل عاى حي ديل ال ؤسس ب ال مل فا أداء مه مه .
للأي لهلللل غيلللر أردنيلللل
و -علللد االرتبللل ي التن ي لللا أو ال للل لا بل ّ
أو توليه النش ي الحزبا بنل ًء عالى أواملر أو توليهل ب ملن
أي دولل أو لهل خ رليل.
ّ
ز -االمتن عن التن يم واالستقط ب الحزبا فا الفئ ب ال حلدّدة
ب قتضللى البنللد ( )6مللن الفقللرة (ب)مللن ال ل دة ( )6مللن هللذا
الق نون.
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ح -علللد الاجلللوء لا نلللي أو التحلللريع عايللله بج يلللت أشلللك له
أي تن ي ب عسكريل أو شبه عسكريل.
واالمتن عن ق مل ّ
ي -ض ل ن فُل َلرص ال ش ل رإل الف ايللل ل نتسللبيه فللا دارة قي دتلله
التنفيذيلللل ،ومراعللل ة مبللل د الح إ يلللل الرشللليدة والشلللف فيل
وال س ءلل وال ح سبل.
لق منتسللبيه مللن فئتللا ال للرأة والشللب ب فللا تللولا
ي  -ض ل ن حل ّ
ال واقللت القي ديللل فيلله ،واسللتقط ب األشللخ ص ذوي اإلع قللل
وت كيلللنهم واسلللتي ر ي قللل تهم فلللا خدملللل أهلللدار الحلللزب
وتللوفير الترتيب ل ب وال رافللق التيسلليريل و مك نيللل الوصللول
ل رسل نش يهم.
ك -نشللر التوعيللل والتيقيللي حللول أه يللل األحللزاب ودوره ل فللا
ال ش رإل السي سيل.
سللج ّ ب نللوان مقل ّلره الرجيسللا وال قل ّر
ال ل دة  -16عاللى الحللزب تزويللد أمللين ال ّ
أي ٍ منه .
الفرعيل له خ ةل ث ةثين يو ًم من ت ريخ افتت ح ّ
للللره الرجيسلللللا ب لسل ّ
للللج ةب
ال للللل دة  -17عالللللى الحلللللزب أن يحلللللتفظ فلللللا مقل ّ
والبي ن ب الت ليل-:
أ -الن األس سا لاحزب وبرن مجه.
ب-أس ل ء أعض ل ء قي دتلله التنفيذيللل وأس ل ء األعض ل ء ال ؤسسللين
وال نتسبين وعنوان إ ّ منهم ومح ّ ق مته وبي ن ته الشخصيل.
ج -سج ّ قراراب الحزب.
صلال وفقًل ألحكل
د -سج ّ يراداب الحزب ومصروف ته بصلورة مف َّ
هذا الق نون.
ال دة  -18عاى الحزب أن ينشر عاى موق ه اإللكترونا برن مجله اللذي يحلدّد
فيه ركيتله وأهدافله وخططله وحاولله زاء القضل ي األس سليل فلا
ال ج الب ال ختافل.
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ال ل دة  -19عاللى الحللزب أن ي قللد مللؤت ره ال ل مللرةً إ ل ّ أربللت سللنواب عاللى
األق  ،وفا ح ل عد عقده خ ةل هذه ال دة يفقد حقه فا االستف دة
ق ملن
من ال س ه ل ال ليل ال قررة له ،عالى أن يسلت يد هلذا الحل ّ
ت ريخ تصويل أوض عه وفقً لاق نون.
يحق لطابل مؤسس ب الت ايم ال لا األعض ء فا الحزب م رسل
ال دة -20أ-
ّ
أي تضلييق
األنشطل الحزبيل داخ حر تال ال ؤسس ب من دون ّ
أو مسللل بحقلللوقهم ،عالللى أن يصلللدر ن للل خللل ص يلللن م هلللذه
األنشطل.
ب -يح ر استخدا -:
ألي نش ي حزبا.
 -1دُور ال ب دة وال دار
ّ
 -2أملوال النق بل ب والج يل ب واألنديللل واالتحل داب الري ضلليل
أي حزب.
ل صاحل ّ
ج -ملللت مراعللل ة الفقلللرة (ب) ملللن هلللذه ال للل دة ،لاحلللزب اسلللتخدا
ال رافللللق ال مللللل والخ صللللل ،ب لللل فللللا ذلللللل مراإللللز النق بلللل ب
والج ي ب واألنديل ،شريطل الحصلول عالى ال وافقلل ال سلبقل
من الق ج ين عايه .
د-عاى الحزب االلتزا برفت ال ام األردنا عاى مقره وفلا األنشلطل
الحزبيل.
ال دة  -21أ -يُ ت َ د ال نلوان ال حلدّد فلا يالل التأسليس لغ يل ب تبايل الحلزب
لأي ٍ مللن القللراراب أو اإلش ل راب أو اإللللراءاب ال تخللذة وفقً ل
بل ّ
سللج ّ
ألحك ل هللذا الق ل نون ،م ل لللم يَقُللم األمللين ب ش ل ر أمللين ال ّ
ب عت د عنوان لديد لهذه الغ يل.
أي قرار أو ش ر ص در بحق الحلزب
ب -يتولى أمين ال ّ
سج ّ تباي ّ
ب وللللل أحكللل هلللذا القللل نون ب لبريلللد ال سللل ّج عالللى ال نلللوان
ال ت َ د لاحزب أو ب لوس ج اإللكترونيل.
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ج -ذا ت لذّر التبايل وفقًل لافقللرة (ب) مللن هللذه ال ل دة ،يللتم التبايل
ب لنشللر ل للرتين فللا صللحيفتين يللوميتين محايتللين مللن الصللحي
األوست انتش ًرا ،ويُ تبر التباي فا هلذه الح للل ق نونيًّل ومنت ًجل
آلث ره.
تختص ال حك ل اإلداريل ب لن ر فا-:
ال دة -22
ّ
أ -ل يلللللت الط لللللون ال ت اّقلللللل بتأسللللليس الحلللللزب ،ويُن لللللر فلللللا
هذه الط ون بصفل االست ج ل.
ب -ل يللت الط للون ال ت اقللل ب ل لقراراب النه جيللل لاحللزب الص ل درة
لافص فا ال خ لف ب والنزاع ب بين أعض جه وقي دته التنفيذيلل
ووفق أحك ن مه األس سا.
ال دة  -23أ -مق ّر الحزب ووث جقه ومراسل ةته ووسل ج اتصل له مصلونل ،وال
يجللوز مللداه ته أو مصلل درته أو مراقبتهلل ال بقللرار قضلل جا
وفقً ألحك الق نون.
أي
ب -ب سللتين ء حلل الب الجللر ال شللهود ،ال يجللوز تفتللي مقلل ّر ّ
حزب ال بقرار من ال دعا ال ال ختص وبحضلوره وحضلور
م يل علن الحللزب ،فل ذا رفللع ال يل الحضلور يُيبَّل ذللل فللا
محضر التفتي الذي يجرا حينئذ بحضور ش هدَين.
ج -يترتللل عاللى مخ لفللل أحكل الفقللرة (ب) مللن هللذه ال ل دة بطلل ةن
التفتي وم يترتل عايه ،وتتح الجهلل ال خ لفلل ال سلؤوليل
ال دنيل والجزاجيل.
د -يحللق لاحللزب نشل ء وت اللل مراإللز الدراسل ب ال تخصصللل وفقًل
ألهدافلله وغ ي تلله شللريطل أن ال تكللون م ولللل مللن مصل در غيللر
أردنيل .
وأي مطبوعللل ب أخلللرا
هللـ -لاحلللزب صلللدار ال طبوعلل ب الدوريلللل ّ
أي ٍ مللن وس ل ج اإلعلل ة ال ت حللل واسللتخدامه لات بيللر
وامللت ةك ّ
وألي أهللدار ع ةميللل
عللن مب دجلله ونراجلله ومواقفلله وأدبي تلله
ّ
أخرا وفقً ألحك التشري ب الن فذة.
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و -لاحزب أن يستخد ن ل انتسل ب لكترونلا شلريطل أن يتضل ّ ن
هذا الن شروي التحقق اآلمن من البط قل الشخصيل.
ز -لاحلللزب ق ملللل ع ةقللل ب سي سللليل ملللت أحلللزاب أخلللرا داخايلللل
أو خ رليللل أو مللت اتحلل داب أحللزاب سي سلليل دوليللل ،عاللى أن
ال تشلل ّك تاللل ال  ةقللل ارتب ً
يلل تن ي يًّلل لاحللزب بتاللل األحللزاب
أو االتح داب وشريطل االلتزا بأحك الدستور والق نون.
ال ل دة  -24أ -عاللى الحللزب االعت ل د الكاّللا فللا مللوارده ال ليللل عاللى مصل در
ت ويل أردنيللل مشللروعل وم اَنللل ومحلدَّدة ب ل يتفللق مللت أحكل
القللل نون ،ولللله قبلللول الوصللل ي والهبللل ب والتبرعللل ب النقديلللل
وال ينيلللل ملللن األشلللخ ص األردنيلللين الطبي يلللين وال نلللويين،
شللريطل أن يللتم دفللت التبللر الللذي تزيللد قي تلله عاللى ()5000
دين ر ب ولل شيل مسحوب عاى بنل أردنا.
ب -يُح َر الت رال لاواهل أو ال تبلر ب ل سل ءلل ذا إل ن التبلر
أو الهبل وفقً ألحك الق نون.
أي ت ويل أو هبل ب أو تبرعل ب نقديلل
ج -يُح َر عاى الحزب تاقا ّ
أو عينيل من-:
أي دولل أو لهل غير أردنيل أو شخص غير أردنا.
ّ -1
أي مصدر مجهول.
ّ -2
 -3ال ؤسسلل ب الرسلل يل أو ال مللل أو الشللرإ ب التللا ت اللل
الحكومل م نسبته ( )%51فأإير من أسه ه .
د -تتكون ال وارد ال ليل لاحزب م ياا-:
-1االشتراإ ب السنويل لا نتسبين وال ؤسسين.
-2الهب ب والوص ي والتبرع ب النقديل وال ينيل.
-3عواجد استغ ةل عق راته .
-4عواجد الصحي وال طبوع ب ال جدة له وموق ه اإللكترونا.
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-5عواجد حس ب ته البنكيل.
-6ال س ل ه ل ال ليللل السللنويل التللا تق ل َّد للله وفقً ل ألحك ل هللذا
الق نون واألن ل الص درة ب قتض ه.
أي نشل ي تجل ري
ال دة - 25أ -ال يجوز لاحزب استي ر أموالله وملوارده فلا ّ
أو اقتص دي.
ب -عاى الحزب يدا أمواله فا البنوك األردنيل.
ج -ينفق الحزب أمواله عاى الغ ي ب واألهلدار ال نصلوص عايهل
فا ن مه األس سا ب ال يخ لي أحك هذا الق نون.
د -لغ ي ل ب قي ل ال سللؤوليل الجزاجيللل ،ت ُ تبللر أمللوال الحللزب بحكللم
األموال ال مل ،ويُ تبر الق ج ون عاى شؤون الحزب وال ماون
فيه بحكم ال وظي ال .
هـ -عاى الحزب ت كلين الشلب ب وال لرأة واألشلخ ص ذوي اإلع قلل
ملللن االسلللتف دة ملللن ملللوارد الحلللزب ال تلللوافرة بشلللك عللل دل
ومتك فئ ،خ صلً أثن ء الح  ةب االنتخ بيل.
و -عاللى الحللزب االمتن ل عللن تقللديم الهب ل ب أو التبرع ل ب النقديللل
أي لهل ،ب ن فا ذلل أعض كه.
أو ال ينيل من أمواله لى ّ
ال دة  -26أ -ت فى مق ّر الحزب من ل يت الضراجل والرسلو الحكوميلل التلا
تترتل عاى األموال غير ال نقولل.
ب -ت ُ تبر التبرع ب والهب ب ال قدَّمل لاحزب ب ي بل النفقل ب الق بالل
لاتنزي من األموال الخ ض ل لاضريبل عاى الشلرإ ب واألفلراد
ب يتوافق مت ق نون ضريبل الدخ .
ال دة  -27أ -يتم تخصيص بند فا ال وازنل ال مل لادولل لا س ه ل فلا دعلم
األحلللزاب ملللن أملللوال الخزينلللل ،وتحلللدَّد شلللروي تقلللديم اللللدعم
ومقللداره وأو ُللله و لللراءاب صللرفه ب ولللل ن ل يصللدر لهللذه
الغ يل.
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ب -ياتللز الحللزب الللذي يسللتفيد مللن ال سل ه ل ال ليللل ال نصللوص
عايه فا الفقرة (أ) من هذه ال دة ب ياا-:
 -1نف ق ال ب ل التا حص عايهل وفقًل لاغ يل ب التلا ُمنحل
من ألاه .
للا خللل ص ب لللوارد ومصللل ريي الح للل ةب
 -2فلللتم حسللل ب بنكل ّ
االنتخ بيل ال قدَّمل من ال س ه ل ال ليل.
ج -تسللري عاللى األملللوال ال شلل ر ليهلل فلللا هللذه ال لل دة األصلللو ُل
ال ح سبيل ال ت َ دة.
د -ال يسلللتفيد الحلللزب اللللذي تلللم يق فللله علللن ال للل بقلللرار قضللل جا
أو بقللللرار مللللن هيئتلللله ال مللللل مللللن ال سلللل ه ل ال ليللللل عللللن
مدة اإليق ر.
ال ل دة  -28أ -عاللى الحللزب ت يللين مح سللل قل نونا لتللدقيق حسل ب ته وبي ن تلله
ال ليل السنويل.
سللج ّ خلل ةل ث ةثللل أشللهر
ب -عاللى الحللزب أن يرس ل سللنويًّ لللى ال ّ
من ت ريخ انته ء السنل ال ليل-:
 -1نسلللخل ملللن ميزانيتللله السلللنويل وبي ن تللله ال ليلللل الخت ميلللل
ال صلللل دَق عايهلللل لاسللللنل السلللل بقل وفقًلللل ألحكلللل ن ملللله
األس سا.
 -2بي نً موقّ ً من األمين عن موارد الحزب ال ليل ب لتفصي .
 -3ق ج للل تفصلليايل بج يللت التبرع ل ب والهب ل ب والوص ل ي التللا
تاقّ ه الحزب خ ةل السنل ال ليل الس بقل.
لق االيلل ة عاللى حس ل ب ب الحللزب
يفوضلله حل ّ
ال ل دة  -29أ -لا جاللس أو مللن ّ
س نسخل
وتدقيق قيوده ال ليل و عداد تقرير بذلل ،عاى أن تُر َ
منه لى األمين.
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فوال مح سبً ق نونيًّ أو مندوبً علن
ب -يجوز أن يكون الشخص ال َّ
ديوان ال ح سبل.
يحق لألحزاب تشكي اجت ةف ب سي سليل بهلدر ال ل م ًل ملن ألل
ال دة -30
ّ
تحقيق غ ي ب مشترإل ،عاى أن يتم اإلع ةن علن االجلت ةر و شل ر
سج ّ بذلل ،وال يُ تبلر االجلت ةر حزبًل وال يت تلت ب لشخصليل
أمين ال ّ
االعتب ريل.
يحق لألحزاب تشلكي تحل لي بهلدر خلوال االنتخ بل ب الني بيلل
ال دة  -31أ-
ّ
وفقً ألحك ق نون االنتخ ب ل جاس النواب.
سللج ّ
ب -تاتللز األحللزاب ال شلل رإل فللا التحلل لي بتزويللد أمللين ال ّ
خوللللل ب تخللل ذ قلللرار
ب شللل ر موقَّلللت ملللن قي داتهللل التنفيذيلللل ال ّ
التح لي وفقً لن مه األس سا ،عاى أن يتض ّ ن اإلش ر :اسلم
التح ل لي وش ل ره ،واالنتخ ب ل ب ال ش ل ولل ب لتح ل لي ،وأس ل ء
فوضين عنه ،وذلل وفقً
مترشحا األحزاب ال ش رإل فيه ،وال َّ
لاشروي ال نصوص عايه فا ق نون االنتخ ب ل جاس النواب.
ج -ال يجوز االنسح ب من التح لي خ ةل االنتخ ب ب الني بيل.
لق لحللزب أو أإيللر االنللدم ج فللا حللزب ق ل جم أو االنللدم ج مللت
ال ل دة  -32أ -يحل ّ
حزب أو أإير لتأسيس حزب لديد وفقً ألحك هذا الق نون.
ب -يُشتري لنف ذ قرار االندم ج موافقل أغابيلل األعضل ء ال نتسلبين
الح ضرين لا ؤت ر ال لك حزب.
سلللج ّ بقلللرار االنلللدم ج ،عالللى أن
ج -عالللى األملللين شللل ر أملللين ال ّ
يتضللل ّ ن اإلشللل ر تواقيلللت قي دتللله التنفيذيلللل ملللت بيللل ن أسللل ء
األحلللزاب ال ندمجلللل واسلللم الحلللزب الجديلللد ال نلللوي تأسيسللله
مقره ،عاى أن يرفق ب إلش ر م ياا-:
وعنوان ّ
 -1محضر ال ؤت ر ال الذي ت فيه ال وافقل عاى االندم ج.
-2الن االس سا لاحزب.
 -3برن م الحزب الجديد ب د االندم ج.
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د -يشللتري فللا الحللزب النل ت عللن االنللدم ج أن تتللوافر فيلله الشللروي
ال نصلللللوص عايهللللل فلللللا هلللللذا القللللل نون ويت تلللللت ب لشخصللللليل
االعتب ريلللللل ،ويُ تبلللللر الخالللللي القللللل نونا واللللللواق ا لألحلللللزاب
ال ندمجللل ،وتللؤول ليلله ل يللت الحقللوق ال جللدة لهلل  ،ب لل فيهلل
مق عده فا مجاس النواب ،ويتح ل االلتزامل ب ال ترتبلل عايهل
ويُ تبر إ حزب اندم فا حلزب قل جم أو فلا حلزب لديلد ُم ًّ
لنح ة
حك ً .
ال ل دة  -33ذا خ ل لي الحللزب أيًّ ل مللن أحك ل هللذا الق ل نون ،ف اللى ال جاللس أن
يو ّله له خطل ًرا بوللوب تصلويل ال خ لفلل خل ةل سلتين يو ًمل ملن
ت ريخ اإلخط ر ،وعاى ال جاس ت ديد هذه ال دة ث ةثين يو ًم أخلرا
ذا ق ل ّد الحللزب أسللب بً تُب ليّن ت للذر تصللويل ال خ لفللل خلل ةل ال للدة
األولى.

ال لل دة  -34أ -ذا لللم يقللم الحللزب بتقللديم البي نلل ب أو الوثلل جق أو ال سللتنداب
سلج ّ أو للم يتقيلد بل إللراءاب
ال طاوبل من ال جاس أو أملين ال ّ
أو ال لدَد ال نصللوص عايه ل ف لا هللذا الق ل نون ،يقللو ال جاللس
بتوليه ش ر خ ّ
طا ليله لتصلويل أوضل عه خل ةل ملدة ال تزيلد
عاى ستين يو ًم .
ب -ذا لم يقم الحزب بتصويل أوض عه ب لد انقضل ء ال لدة ال شل ر
ليه فا الفقرة (أ) من هذه ال دة ،يطال ال جاس من محك ل
البدايل ال ختصل وقي الحزب وفقً ألحك هذا الق نون.
ال دة  -35أ -ال يجلوز حل ّ الحلزب ال وفقًل ألحكل ن مله األس سلا أو بقلرار
قض جا قط ا وفقً ألحك هذا الق نون.

2947

2948
ب -تختص محك ل البدايل ب لن ر فا دعوا ح ّ الحزب التلا يقي هل
أي ٍ من الح الب الت ليل-:
ال جاس فا ّ
أي ٍ ملللن الفقلللرتين ( )2و( )3ملللن
 -1ذا خللل لي الحلللزب أحكللل
ّ
ال دة ( )16من الدستور.
 -2ذا ثب ل فللا دعللوا لزاجيللل ارتب ل ي الحللزب ارتب ي ل ً تن ي ي ل ً
بجهل خ رليل.
ً
لوي ة ملن أي لهلل أو شلخص خ ةفل ألحكل
 -3ذا قب الحزب ت
هذا الق نون.
 -4ذا خ لي الحزب أيًّ من أحك هذا الق نون ولم يقلم بتصلويل
ال خ لفل وفقً ألحك ال دة ( )33من هذا الق نون.
لرارا مسللت ً
ج ة ب يق ل ر الحللزب عللن
ج -ل حك للل البدايللل أن تُصللدر قل ً
ال خ ةل مدة الن لر فلا اللدعوا ،وعايهل صلدار قرارهل فلا
الدعوا خ ةل مدة ال تزيلد عالى ث ةثلل أشلهر ملن تل ريخ ورودهل
لى قام ال حك ل.
أي ٍ
ال دة  -36يتم ح ّ الحزب بقرار ملن ال حك لل تب ًل لقلرار اإلدانلل ب رتكل ب ّ
من الجراجم الت ليل-:
أ -التحريع عاى قي م هراب ذاب ي بت مسام .
ب -تشكي تن ي ب أو مج وع ب تهدر لى تقويع ن ل الحكلم
أو ال س ب لدستور.
ج -ال سللل ه ل بشلللك مب شلللر أو غيلللر مب شلللر بلللدعم التن ي للل ب
والج ع ب التكفيريل أو اإلره بيل أو التروي له .

ال دة  -37لا جاس أن ينيل عنه فا اإللراءاب القض جيل الوإي ال ل إلدارة
قض ي الدولل.
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أي قل نون نخلر
أي عقوبلل أشل ّد ورد اللنص عايهل فلا ّ
ال دة  -38ملت مراعل ة ّ
يُ قَللل إ ل ّ َمللن س ل هم بشللك مب شللر أو غيللر مب شللر فللا التللروي
لحزب مح ور ب لحبس مدة ال تق عن سلنل وال تزيلد عالى خ لس
سلللنواب وبغراملللل ال تقللل علللن ( )1000دينللل ر وال تزيلللد عاللللى
( )5000دين ر.
ال ل دة  -39يُ قَللل إل مللن يخل لي أحكل ال ل دة ( )4والفقللرة (ج) مللن ال ل دة
( )9من هذا الق نون ب لحبس مدة ال تق عن أسلبو وال تزيلد عالى
ث ةثللل أشللهر ،أو بغرامللل ال تق ل عللن ( )100دين ل ر وال تزيللد عاللى
( )1000دين ر.
ال ل دة  -40أ -ت ُ تبللر األحللزاب ال ؤسسللل قبل نفل ذ أحكل هللذا القل نون وإأنهل
مؤسسل ب قتض ه.
ب -عاللى األحللزاب ال ؤسسللل قب ل نف ل ذ أحك ل هللذا الق ل نون توفيللق
أوضل عه وفقًل ألحكل الفقللرة (أ) مللن ال ل دة ( )11منلله خلل ةل
سنل واحدة من ت ريخ نف ذه ،وذلل ب قد مؤت ر عل تتلوافر فيله
شروي ال ؤت ر التأسيسا الواردة فيهل  ،وبخل ةر ذللل يلتم حل
الحزب وفق ألحك هذا الق نون.
ال دة  -41يصدر مجاس الوزراء األن ل ال ةزمل لتنفيذ أحك هذا الق نون.
ال دة  -42يُاغى ق نون األحزاب السي سليل رقلم ( )39لسلنل  ،2015عالى أن
يسللت ر ال ل ب ألن للل الص ل درة ب قتض ل ه لللى أن تاغللى أو ت للدل
أو يستبدل غيره به وفقً ألحك هذا الق نون.
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ال دة  -43رجيس الوزراء والوزراء مكاَّفون بتنفيذ أحك هذا الق نون.

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الديد

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

توفيق حممود حسني كريشان

وزير
التخطيط والتعاون الدولي

ناصر سلطان محزة الشريدة
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نور حممد الزيادات
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

مازن عبداهلل هالل اليراية
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

فيدل يوسف عوض الشبول
وزير
البيئة

الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
وزير
العمل

نايف زكريا نايف استيتية

الدكتور بشر هاني حممد اخلداونة

وزير
املياه والر

وزير
الشؤون السياسية والربملانية

حممد مجيل موسى النجار

املهندس موسى حابس موسى املعايطة

وزير
األشغال العامة واإلسكان

وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

الدكتور وجيه موسى عويس عويس

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

وزير
السياحة واآلثار

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلاز
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

نايف محيد حممد اليايز

الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

الدكتور "نواف وصيي" سعيد "مدطيى وهيب" التل
وزير
الداخلية

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد امليلح
وزير
االقتداد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الدناعة والتجارة والتموين

يوسف حممود علي الشمالي

وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنييات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الدحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلوار

وزير
دولة للشؤون القانونية

وفاء سعيد يعقوب بين مدطيى

وزير
الثقافة

هيياء يوسف فضل حجار النجار
وزير
االستثمار

املهندس خري ياسر عبداملنعم عمرو

