نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية رقم  35لسنة 6102
المادة 0
يسمم هم ا النظمام (نظمام المسمماهمة فمي دعمم األحمزاب السياسممية لسمنة  )6102ويعمم همم م
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ه ا النظام المعاني المخصصمة لهما ددنماه ما لمم
تدل القرينة عل غير ذلك :
القانون  :قانون األحزاب السياسية .
اللجنة  :لجنة شؤون األحزاب المشكلة وفقا ألحكام المادة ( )9القانون .
المساهمة  :المبلغ ال ي يقدم د وال الخزينة لدعم األحزاب المالية وفقا ألحكام ه ا النظام.
المادة 5
يشترط الستحقاق الحزب المساهمة المالية ا يلي:
د .رور سنة عل تاريخ اإلعالن عم تسسميا الحمزب وفقما ك ألحكمام الممادتي ( )01و( )03م
القانون.
م
ب .دن ال يق عدد دعضاء الحمزب عنمد اسمتحقاقم المسماهمة الماليمة عم ةمسممامة شمخ
سبع حافظات عل ان ال تق نسبة االعضاء ك حافظة ع (.)% 3
ج .ان ال تق نسبة النساء هي دعضاء الحزب ع (، )%01
د .رور سنة عل تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتي (ب) و(ج) ه ه المادة.
هـ .اإلنفاق المساهمة المالية في األوجم التالية:
 .0هدل إيجار لمقر الحزب وفروعم .
 .6النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرهاء واألثاث.
 .5رواتب العا لي ودجور المسمتخد ي فمي الحمزب وهحمد دعلم ( )03111ةمسمة عشمر الم
دينار سنويا.
و .دن يحممدد نظا ممم األساسممي المعتمممدي للتوقيممع علم الشمميكات ودوا ممر الصممر الصممادرة عم
الحزب عل دن ال يق عددهم ع ثالثة جتمعي .
ز .االلتزام هسحكام القانون وه ا النظام
المادة 1
د .تكمممون المسممماهمة الماليمممة المقد مممة للحمممزب ةمسمممي دلممم دينمممار سمممنويا ك تمممدفع علممم دفعتمممي
تساويتي األول ةالل شهر حزيران والثانية ةالل شهر كانون األول.
ب .علي الرغم ما ورد في الفقرة (د) ه ه المادة ،يكمون قمدار الدفعمة المقد مة للحمزب م
المساهمة المالية ةمالل السمنة األولم لبمدء اسمتحقاقها حسموها ك هنسمبة عمدد األيمام الواقعمة همي
تاريخ استحقاق الحزب للمساهمة المالية والمدة المتبقية استحقاقم للدفعة األولم دو الثانيمة
حسب قتض الحال.
المادة 3

المادة ()1

هم ا النظمام

بلغ اضافي عل المبلغ المحدد في الفقرة (د)
يستفيد الحزب
هما ال يزيد عل ةمسي ال دينار في السنة وفق الضواهط التالية:
د .الفي دينار ع ك قعد يفوز هم دحد دعضاء الحزب في جلا النواب هاعتباره رشحا علنا
للحزب وهحد دعل ةمسة قاعد وذلك في السنة التي تجري فيها االنتخاهات .
ب .ةمسممة فال دينممار عم كم قممر فرعممي جديممد للحممزب هعممد قممره الرميسممي و قمماره الفرعيممة
االرهعة لالنفاق عل الفرع وإدارتم .
المادة 2
د .علم اللجنممة التحقممق م تمموافر الشممروط المنصمموص عليهمما فممي القممانون وهم ا النظممام لتقممديم
المساهمة المالية للحزب.
ب .يتول ديوان المحاسبة الرقاهة عل د وال الحزب للتثبت سال ة انفاقها وفمق احكمام هم ا
النظام.
المادة 7
إذا ةال الحزب ديا ك دحكام القانون وه ا النظام يتم إشعاره هإزالة المخالفة ةالل دة ال تزيمد
عل ثالثي يو ا ك تاريخ تبلغم اإلشعار ةطيا ك وفي حال استمرار المخالفة للجنة دن تقرر عمدم
صممر دفعممة دو دكثممر م المسمماهمة الماليممة او اسممترداد قيمممة المخالفممة م الدفعممة المصممروفة
وهالطريقة الت تراها اللجنة ناسبة .
المادة 8
تصدر اللجنة التعليمات الالز ة لتنفي دحكام ه ا النظام.
المادة 9
يلغ ( نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية رقم ( )26لسنة . ) 6105

