األمر القانوني رقم  035-2006بتاريخ  02نوفمبر2006
المتعلق بتمويل الحمالت االنتخابية
الفصل األول :ترتيبات عامة
المادة األولى :يهدف هذا األمر اقارونينإ ىقرح يدديرد اقايالرد اقميبإارا ار و اوا يور ي يميير
اقدمال االنيخوايا.
المادة  : 2ال يمكن أن يسيمد يميي اقدمال االنيخوايا ىال من :

مساهمات األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباريين الخصوصيين؛
المساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو الالئحة المترشحة؛
الممتلكات الخاصة بالمترشح؛
المساعدة المالية االستثنائية للدولة.
يوب أن يص ح اوقهاو اقمادما كمسوهمو قرد اقريرا ا اقمكإ را اوقداخإيرا جرإ أور وره يادرد
( )1ي جق اهذا اقيص يح هييا اقموندين ي ايبا يقيما هذه اقهاو .
المادة  :3يددد ساف ك دمإا انيخوايا اميوب م سيم يصد ه موإس اقير او انوو لإح اقي اح
من اقيري ين اقمكإ ين اوقداخإيا ياقموقيا.
ال يمكررن أن ييورروير مسرروهما اقياهررب اقخصيصررإ نسرراا  %10مررن اقسرراف اقمدرردد ااررو قإ ا ر ا
اقسوااا.
الماااادة  :4ال يمكرررن أن ياررردم اقوخصررريو االلياو يرررا اقخواررربا قإارررونين اقبررروم يال اقوخصررريو
االلياو يررا اقخوارربا قإاررونين اقخرروس اقيررإ يسرروهم جررإ أس موقهررو موسسررو لميميررا اصرري ا
ماوو ا أي غي ماوو ا أي هاا من أو يميي دمإا مي وح.
ال يمكن أن ييإاح أي مي وح اصي ا ماوو ا أي غي ماوو ا اين يذ أي مص يف كون مسوهمو
أي ىلونو موديا من ديقا أونايا أي من وخس ايبإ أي الياو ي خواع قإاونين األوناإ.
المادة :5يبيا األميا اقيإ يسولد اهو اقديقا مميإكو لميميا يال يمكن اريي درو مرن األدريا
أن يكين مصد ث او وخصإ.
المادة  : 6ال يمكن أن يدص مي وح خال األوه اقسيا اقسوااا ألي ييم من اقوه اقذي يرنمم
جيه االنيخوب يىقح غويا يو يخ اقوي اقذي ينمم جيه االقي اع لإح أميا يهدف ىقح يميي دمإيه
ىال اياس ا يكي يبينه اوالسم يهي وخس ايبإ يسمح "اقيكي اقموقإ".
ال يمكن أن يسدد اقمي ورح اقمصر يجو اقمي يارا لرن دمإيره االنيخوايرا ىال اياسر ا يكير مروقإ
اوسيثنوو ماإغ اقك وقا اقمديمإا يمص يجو ييدمإهو درب أي يومع سيوسإ.

يص ح اقمي وح كيوايو قد دوكم اقماو با اقيإ يياع قهو ىقوميه اوسم اقيكي اقموقإ اقذي ياع لإيه
اخييو ه .يي جق اوقيص يح اقمياجاا اقص يدا قإيكي اقمبين.
الماادة  :7يإررم اقيكير اقمروقإ ا ريح دسرروب مصر جإ أي ا يردي يديرد يسريب ي مومر لمإيويرره
اقموقيا .ياين لنيان اقدسوب أن صوداه ييص ف اص يه يكيال موقيو قإمي وح اقمبين اوالسم.
ي جررق دسررواو اقيكي ر اقمرروقإ ادسرروب اقدمإررا االنيخوايررا قإمي وررح اقررذي لينرره أي ادسرروب دمإررا
اقمي وح لإح أس اقالئدا ىذا يبإق األم اوقالئدا.
ديثمو انبدم اقموسسو اقموقيا يمسك اقيكي اقموقإ ان سه اقدسواو .
ال يمكن قإيكي اقموقإ أن ييسإم أمياال ىال خال اق ي ا اقيا دا جإ اقمودا  6جيق.
ينيهإ مهوم اقيكي اقموقإ يإاوئيو اايا اقاونين جإ أو ثالثا أوه ابد ىيداع دسوب دمإا اقمي ورح
اقذي جياه اقيكوقا ي جإ دوقا مو ىذا كون اقمي وح قم يادم ي وده جإ اآلوو اقاونينيا ينيهإ هذه
اقمهوم لند انااوو أو ىيداع اقي ودو .
يسإم اقيكي قإمي وح جإ نهويا ميمي ييه خ ا مدوسايا انوو ه.
ىذا ا ر ر جرروئي ج نرره يمررنح انرروو لإررح ق ر ا اقمي وررح قدرررب سيوسررإ أي قومبيررا أي ومبيررو ذا ن ررع
لميمإ مب يجا.
الفصل الثاني :رقابة حسابات الحمالت االنتخابية
المادة :8من أو يدقيق سوال اإل ادا ياقمص يجو يدسواو اقمي ودين اقميبإاا اوقدمال
االنيخوايررا يرريم ىنورروو قونررا ي نيررا ق قواررا اقدمررال االنيخوايررا يقوررون وهييررا ق قواررا اقدمررال
االنيخوايا.
ييكين اقإونا اقي نيا قإ قواا من :

قاض يعينه رئيس المحكمة العليا ،رئسا؛
قاض يعينه رئيس محكمة الحسابات ،نائبا للرئيس؛
أمين الخزينة العامة ،عضوا؛
المدير العام للضرائب ،عضوا؛
ممثال عن البنك المركزي الموريتاني ،عضوا؛
مفتشا عاما للمالية ،عضوا؛
ممثال للمفتشية العامة للدولة ،عضوا؛

خبيرا محاسبيا تعينه الهيئة الوطنية لخبراء المحاسبة ،عضوا.
ييكين اقإوون اقوهييا قإ قواا لإح اقندي اقيوقإ :

رئيس المحكمة الجهوية ،رئيسا
الوالي المساعد المكلف بالشؤون االقتصادية ،عضوا
أمين الخزينة الجهوي ،عضوا
المصلحة الجهوية للضرائب ،عضوا
الماادة  :9يإرررم اقمي ورردين اررين ييدلرريا جررإ أور ورره ين لإررح األكثر ابررد االنيخرروب سرروال
ىي ادايهم يمص يجويهم أي دسواويهم قد اقإونا اقوهييا قإ قواا.
يجإ دوقا لدم ياديم هرذه اقيثروئق جرإ اآلورو اقمدرددا جريق ييوره اقإونرا اقوهييرا قإ قوارا ىنرذا ا
قإمي وح اقمخوقف من أو أن يادمهو جإ أو وه .
يىذا قم يادم اقمي ورح هرذه اقيثروئق جرإ األور اقمدردد جريق يبيمرد اقإونرا اقوهييرا قإ قوارا خاير ا
يكإف ا و او اقبمإيرو اقار ي يا يياردم يا ير ا ىقرح اقإونرا جرإ أقر ب اآلورو هرذا لراليا لرن
اقباياو اقيا دا جإ هذا األم اقاونينإ.
يايم اقإونا اقوهييا قإ قواا ا دس مد نراها يدقا سوال اإلي ادا ياقمص يجو أي دسواو
اقمي وح .ييمكنهو أن يإرمه اياديم كوجا اقما ا ياقييايدو اقا ي يا قييديا مهميهو .يقهو أن
ي إررع لإررح وميررع اقيثرروئق ياقايونررو اقمدوسررايا قإصررنديق ياقرردجوي اقمدوسررايا .ييمكررن أن يوررم
اقيدقيق أي وخس أي هيئا مبنيا.
يد اقإونا اقوهييرا قإ قوارا يا ير ا لرن يردقيق اقسروال اقميبإارا اروإلي ادا ياقمصر يجو أي
دسواو اقمي وح يي جبه ىقح اقإونا اقي نيا قإ قواا ( .ي .) .ييوب أن يا ر هرذا اقيا ير لإرح
يوه اقخصيس اقدوقا اقبوما قإلي ادا اقمسيمدا من اقمسوهمو اقدوصإا كي مو كون مصد هو.
يد س اقإونا اقي نيا قإ قواا يا ي اقإونا اقوهييا قإ قواا ييمنح ا اوا قإمي وح يلند االقياوو
يدي اقميايع قإمدلإ اقبوم قإومهي يا جإ دوقا الياودهو أن اقمي وح اقمبنإ قوم اخ ق اقاونين.
اوقنساا قالنيخواو اق ئوسيا أي االقي اع األدودي ي دس اقإونا اقي نيا قإ قوارا ماوور ا دسرواو
اقدمإا.
المادة  : 10يإرم ك مي وح أي مي وح لإح أس الئدا ا لداد دسوب قإدمإا يسريب ي دسرب
اقمصود وميع اقمص يجو قيد االنوور أي اقمنورا اوق ب من أو االنيخواو من قاإه هي ن سه
أي قدسواه خال اق ي ا اقماينا جإ اقمودا  .6يبيا منوررا اوق بر قدسروب اقمي ورح اقمصر يجو
اقيإ يب ي ماوو ا قصوقده يامياجايه يقي امنيو من قا األوخوس اق ايبيرين أي االليارو يين
ياقيومبو ياألدراب اقيإ يدلمه.

يايم اقمي وح ايادي االمييورا اقماوو ا أي غي اقماوو ا ياقخدمو ياقهاو اقيإ اسي ود منهرو
ييدموهو جإ اإل ادا ياقمص يجو .
المااادة  :11ىذا الدم ر اقإونررا أن دسرروب اقدمإررا قررم يرريم ىيدالرره جررإ األو ر اقمدرردد أي ىذا كررون
اقدسوب قد أقغرإ أي لنرد االقياروو أمهر يورويرا قسراف اقمصر يجو االنيخوايرا يدير اقإونرا
اقميايع قإاواإ اقمخيس جإ االنيخواو .
المادة  : 12يجإ ك اقدوال اقيإ يالدم جيهو يووير قساف اقمص يجو االنيخوايا اا ا نهوئإ
ج ن اقإونا يددد لندئذ ماإغو يسويي ماإغ اقيووير ييإرم اقمي وح ادجبه جإ اقخرينا اقبوما.
ييم اسيي وو هذا اقماإغ اولياو ه ديينو مسيداا قإديقا.
الفصل الثالث  :ترتيبات خاصة
المادة  :13قا ك انيخوب لوم يد ج جرإ قرونين اقموقيرا مسرولدا مخصصرا قإيبرييي اقورئرإ
ااو قو ي يدددهو م سيم.
قإمص يجو االنيخوايا قإمي ودين جإ يإك االنيخواو
الفصل الرابع  :ترتيبات جنائية
المادة  :14يبوقب اغ اما من  400.000أيقيا ىقح  10.000.000أيقيا ياداس من وه ىقح
سنا أي ا دد هويين اقبايايين جا ك مي وح جإ اقي اح أدودي أي ك مي وح لإح أس الئدا
جإ اقي اع اقالئدا يايم امويإإ :

 -)1من أجل تمويله حملاة انتخابياة ،يحصال أو يقبال أماواال بصاورة خارقاة ألحكاام هاذا األمار
القانوني،
 - )2يتجاوز سقف المصروفات االنتخابية المحدد طبقا ألحكام هذا األمر القانوني،
 -)3لم يحترم إجراءات إعداد حساب الحملة،
-)4يدرج عن قصد في حساب الحملة أو في ملحقاته ،معطيات محاسبية ناقصة.
الفصل الخامس  :ترتيبات ختامية
المادة :15سيياح أدكوم هذا األم اقاونينإ لند اقا ي ا ام اسيم.
المادة : 16سينو هذا األم اقاونينإ دسب
اإلسالميا اقمي ييونيا يين ذ اولياو ه قونينو قإديقا.

ياا االسيبوو يجإ اقو يدا اق سميا قإومهي يا

