
 ملف القضية
 

 مبحاذاة متتد اليت( سقاف) مدينة يف( أفنان)، الساحلي السياحي يقع املنتجع .1

 كان فقد، املنتجع جلمال ونتيجة، (مريام) لدولة البحري للشاطئ اخللجان أحد

فيه  البارزة الوجوه من وكان. اجلنسيات خمتلف من احالسُّيَّ من الكثري يرتاده

 فنادق وعدة، وبيعها السيارات لتأجري شركة ميتلك الذي( آزاد) يدعى أعمال رجل

، الصرافة شركات من جمموعة ميتلك كما، فندقية شققعلى  حتتوي وبنايات

 .والنساء الرجال من جمموعة أعماله إدارة يف ويعاونه

 

 رجل عليه يبدو ما فإن، احالسُّيَّ من للعديد املفضلة الوجهة املنتجع كان وملا    .2

 من العديد نظر وجهة من، ببساطة رده ميكن فاحش ثراء من( آزاد) األعمال

 أعماله حول مُحَت مل لذلك، هبا يقوم اليت األعمال كثرة إىل، (سقاف) بلدة سكان

 املشاريع من بعدد القيام إليه ينسب وأنه خاصة، قانونية غري شبهات ةأي

  .اخلريية

 

 مثنا مبلغا ودفعه، (أفنان) منتجع من السواح أحد عودة عند، املطارات أحد يف .3

 قدمها اليت العملة أن للبائع تبني، احلرة السوق من اشتراها قد يد حلقيبة

 قبل من السائح سؤال وعند. بذلك املطار شرطة البائع فأخرب، مزورة السائح

، (سقاف) مدينة يف للصرافة شركة من اشتراها أنه ذكر، مصدرها عن الشرطة

 .الصرافة شركة به تقع الذي املكان ووصف، مزورة أهنا يعلم أن دون

 

 .املطار شرطة قبل من، باحلادثة( مريام) دولة يف املعنية اجلهات خماطبة متت .4
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 مدينة يف الصرافة شركة عن( مريام) دولة يف الشرطة رجال حتري بعد - .5

 هي الشركة أن إىل توصلوا، املزورة العملة السائح منها اشترى اليت (سقاف)

 االدعاء خماطبة تفتم. (آزاد) األعمال لرجل التابعة الصرافة شركات إحدى

 .الشركة بتفتيش أمر إلصدار العام

 

 على عثر تفتيشها وعند، الصرافة شركة بتفتيش قراره العام االدعاء أصدر .6

 لقاءإ فتم، (مريام) دولة عملة بينها من املزورة النقدية األوراق من جمموعة

 .املزورة العمالت وضبط، واملوظفني الشركة مدير على الشرطة قبل من القبض

 

 واقعة عن العام االدعاء قبل من واملوظفني الصرافة شركة مدير استجواب بعد .7

 من هبا دونوََّزُي أهنم املدير ذكر، الشركة يف منها وجد وعما، املزورة العملة بيعهم

 على حتتوي اليت (آزاد) األعمال لرجل التابعة البنايات إحدى يدير شخص قبل

 إجراءات الستكمال احتياطيا حبسهم العام االدعاء فقرر. الفندقية الشقق

 .التحقيق

 

، الفندقية الشقق على حتتوي اليت البناية بتفتيش قرارا العام االدعاء أصدر .8

 .ديرهام على بالقبض قرارا أصدر كما

 

 كميات على الشرطة رجال عثر، املزورة العملة عن للبحث البناية تفتيش عند .9

 .املزورة الورقية العملة ضبط فتم، فيها منها
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 اأهن وذكرت، البناية تفتيش أثناء، البناية يف الساكنات النساء إحدى تقدمت .10

 تقدمت حيث، (أفنان) شركة تتبع اليت التوظيف دائرة قبل من خدعت قد

 مصدقة شهادات تؤيدها مؤهالت من متلكه ملا استنادا، سياحية كمرشدة للعمل

 استغلت قد أهنا إال، األساس هذا على معها التعاقد ومت. العالقة ذات اجلهات من

 غريها النساء من العديد هناك أن بينت كما. عليها إكراها جنسية مبمارسات

 بإحدى بآخر أو بشكل للعمل (مريام) دولة خارج نقلهن ومت عليهن احتيل قد

. مشروعة بأعمال سيعملن أهنن يعتقدن كن أن بعد، اجلنسي االستغالل صور

 ترتكب اليت اجلرائم عن بالغاإل باستطاعتهن يكن مل النساء من وغريها وأهنا

 شخاصاأل من العديد هناكأن  إذ، البناية يدير الذي الشخص من خوفًا ضدهن

 .بأمره يأمترون األقوياء

 

 العملة مصدر عن العام االدعاء أو الشرطة أمام سواء، البناية مدير بسؤال .11

 شركة يدير الذي( آزاد) ابنة زوج بأن إجابته كانت، هبا يتعامل اليت املزورة

 وأنه، لديه املوجودة العمالت أنواع بكل يأيت من هو( آلزاد) تابعة السيارات لبيع

 اليت البناية يف الساكنة املرأة ذكرته ما أنكر كما. منها مزور هو مبا يعلم ال

 أصدر. بذلك موثق وبعقد البناية يف تنظيف عاملة أهنا ادعى حيث، يديرها

، احتياطيا املوظفني من هبا يعمل ومن البناية مدير حببس قرارا العام االدعاء

 .ذلك التحقيق مصلحة القتضاء استجواهبم بعد

 

 قرارا أصدر كما، السيارات بيع شركة بتفتيش قرارا العام االدعاء أصدر .12

 تزوير آالت على التفتيش أثناء العثور فتم(. آزاد) ابنة زوج على بالقبض

 وعند. املخدرات من كبرية كميات على العثور مت كما، الشركة يف العمالت

Stamp



 وأنه، أفعال من به يقوم عما راض غري أنه ادعى( آزاد) ابنة زوج مع التحقيق

 تردد أي منه بدا لو سيقتل أنه يعلم فهو، زوجته والد سطوة من خشية هبا قام

 يف ذلك ألمهية، احتياطيا الزوج حببس قرارا العام االدعاء أصدر. تذمر أو

 .التحقيق

 

 قرارا أصدر( آزاد) حول معلومات من العام االدعاء إليه توصل ملا ونتيجة .13

 بأنه ادعى كما، إليه املوجهة التهم كل أنكر معه التحقيق وعند، عليه بالقبض

 االدعاء أصدر. لديه العاملني قبل من مشروعة غري أعمال من جيري مبا يعلم ال

 إىل التحقيق وصول يف فائدة من ذلك يف ملا، احتياطيا( آزاد) حببس قرارا العام

 .هنايته

 

 الفندقية الشقق وبناية الصرافة شركة إيرادات مجيع أن العام لالدعاء ثبت .14

 .(آزاد) للشخص اخلاص احلساب يف تودع السيارات وتأجري وشركة بيع

 

 قالشق وبناية الصرافة بشركة العاملني وكل (آزاد) مع التحقيق من االنتهاء بعد .15

، معه العاملني وكل( آزاد) العام االدعاء أحال السيارات بيع وشركة الفندقية

 :التالية بالتهم اجلنايات حمكمة إىل، معهم حقق ممن

 

 التزوير .1

 بالبشر االجتار .2

 باملخدرات االجتار .3

 األموال غسل .4
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*** 

 التطبيق واجب القانون وحدها هي امللحق يف الواردة النصوص تعترب .1

 .القضية وقائع على

 تالءمت اليت والعريب العماين القضاء بأحكام االستعانة للمشاركني ميكن .2

 .امللحق يف الواردة النصوص مع قوانينه

 .الشأن هذا يف الفقهية باآلراء االستعانة املستحسن من .3

 مريام(.هو العملة الرمسية لدولة ) اخلوان: .4
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 ملحق النصوص المطبقة بدولة )ميرام(.
* 

 :20مادة    رقم  

 أو اجلرمية تؤلف اليت العناصر أحد الوجود حيز إىل أبرز من كل للجرمية فاعال يعد

  .عليها حرض أو تنفيذها يف مباشرة ساهم

  .جرمية ارتكاب على ، كانت وسيلة بأي ، محله حماولة أو الغري محل هو التحريض

 يف 37 املادة يف احملددة بالنسبة العقوبة خففت ، نتيجة إىل التحريض يفض مل إذا

 .4 و3 و2 فقراهتا

  

 :21  رقم    مادة

 تتكون اجلنحة أو اجلناية كانت أو ، جنحة أو جناية متحدين أشخاص عدة ارتكب إذا

 مجيعا يعتربون ، هلا املكونة األفعال من أكثر أو فعال منهم واحد كل فأتى أفعال عدة من

 الفاع كان لو كما ، القانون يف هلا املعينة بالعقوبة منهم واحد كل ويعاقب ، فيها شركاء

  .مستقال

 المالك صاحب فيكون ، بالنشر أو اآللية بالوسائل املنقول بالكالم اجلرمية حصلت وإذا

 .رضاه دون مت النشر أن األول أثبت إذا إال ، معا شريكني والناشر الكتابة أو

 

 :23  رقم    مادة

  :التالية األفعال بأحد قام شخص كل جنحة أو جناية يف فرعيا متدخال يعد

 أرشده أو عزميته شدد أو ، اجلرمية ارتكاب إمتام أو الوسائل هتيئة على الفاعل ساعد -1

  .ارتكاهبا إىل

Stamp



 أو معاملها إخفاء يف وساهم ، اجلرمية ارتكاب قبل املتدخلني أحد أو الفاعل مع اتفق -2

 من مرتكبيها من أكثر أو واحدا إخفاء أو ، عنها النامجة األشياء تصريف أو ختبئة

  .العدالة وجه

 العنف أعمال ارتكاب أو الطرق قطع دأهبم الذين اجلنائية األشرار بسرية عاملا كان -3

 أو طعاما هلم وقدم ، املمتلكات أو األشخاص ضد أو العامة والسالمة الدولة أمن ضد

 .لالجتماع مكانا أو خمبأ أو مأوى

 

 :37  رقم    مادة

  .الفاعل نفسه هو كان لو كما يعاقب اجلرمية ارتكبت ما مساعدته لوال الذى املتدخل

 ةعشر مخس إىل سنوات سبع من املؤقت أو املؤبد بالسجن فيعاقبون املتدخلني سائر أما

  .باإلعدام يعاقب الفاعل كان إذا سنة

 نيب تتراوح ملدة املؤقت بالسجن املتدخلون عوقب املؤبد بالسجن يعاقب الفاعل كان وإذا

  .سنوات وعشر سنوات مخس

 السدس من مدهتا ختفض أن بعد الفاعل عقوبة باملتدخلني تزنل األخرى احلاالت ويف

 .الثلث حىت

 

 :40  رقم    مادة

 دفعها إىل يستطع مل معنوية أو مادية قوة جرمية الرتكاب أكرهته من على عقاب ال

  .سبيال

 غري جرمية كفاعل االقتضاء عند يعاقب منه خبطأ احلالة تلك يف وجد من إن إال

 .مقصودة
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 :210  رقم    مادة

 الدولة خامت قلد من كل سنة عشرة مخس إىل سنوات مخس من بالسجن يعاقب

 أو ، األمر من ةبين على وهو املقلد اخلامت استعمل أو أجنبية دولة خامت أو املريامية

 .األختام لتقليد معدات على استحصل أو صنع

 

 :211  رقم    مادة

  :من كل 210 املادة يف عليها املنصوص العقوبة بنفس يعاقب

 دولة يف أو مريام يف عرفا أو شرعا املتداولة األجنبية العملة أو املريامية العملة زور -1

  .أخرى

  .األجنبية أو املريامية العامة اإلسناد زور -2

  .العامة اإلسناد أو العملة لتزوير معدات على استحصل أو صنع -3

 املرجوة للمنفعة استغالال املزورة العامة اإلسناد أو العمالت ترويج على خصيصا عمل -4

  .اجلرمية األعمال هذه نتيجة من

 أو بالرباءة حكم وسواء ، احلاالت مجيع يف باملصادرة حيكم أن القاضي على يتوجب

 .باإلدانة

 

 :213 رقم  مادة

 إىلخوانا  عشرين من وبالغرامة سنوات ثالث إىل واحدة سنة من بالسجن يعاقب

 .اخلاصة األوراق يف التزوير ارتكب من كل مخسمائة

  

 :214 رقم املادة

 هذا من( 213) املادة يف عليها املنصوص اخلاصة األوراق يف التزوير بعقوبة يعاقب

 القانون:
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 خدمة أو عامة وظيفة ممارسته خالل كاذبة إفادة أو كاذبًا بيانًا أعطي من كل .1

 شأهنا من الرمسية، وكان السلطات إىل تقدم صحية، لكي أو طبية مهنة أو عامة

 .الناس أحد مبصاحل الضرر تلحق أن أو مشروعة غري منفعة إىل تؤدي أن

 .اإلفادات أو البيانات هذه مثل يف التزوير ارتكب من كل .2

 .باألمر علمه مع املزورة أو الكاذبة اإلفادات أو البيانات هذه استعمل من كل .3

  

 :220  رقم    مادة

 ببعضها العقوبات تدغم مث جرمية لكل بعقوبة يقضى ، جنح أو جنايات عدة ثبتت إذا

  .سواها دون األشد العقوبة بتنفيذ وحيكم

 مرة جمموعها يتعدى ال أن على كلها فتجمع ، العقوبات هذه إدغام عدم ميكن أنه على

 .األشد للجرمية قانونا احملدودة العقوبة ونصف

 

 

 

 :3  رقم    مادة

 ما نهام كل قرين املبني املعىن التالية للمصطلحات يكون القانون هذا أحكام تطبيق يف

  :أخر معىن النص سياق يقتض مل

 هذا من( 6) املادة يف الواردة األفعال من فعل بأي القيام :بالبشر االجتار جرمية

  .القانون

 أشكال من شكل وأي,  الدعارة ويشمل للشخص املشروع غري االستخدام :االستغالل

 الشبيهة املمارسات أو االسترقاق أو,  قسرا العمل أو,  السخرة أو,  اجلنسي االستغالل

  .لألعضاء املشروع غري الزنع أو,  االستعباد أو بالرق

 للتقومي وفقا السن وحتسب,  العمر من عشرة الثامنة يبلغ مل أنثى أو ذكر كل :احلدث

  .امليالدي
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 ثابتة أو منقولة معنوية أو كانت مادية نوعها كان أيا األصول :واملمتلكات األموال

  .عليها حق أي أو األصول هذه متلك تثبت اليت والصكوك واملستندات

  .بالبشر االجتار جرمية من عليها املتحصل واملمتلكات األموال :العائدات

 ارتكاب يف استخدامها يراد أو تستخدم اليت والوسائط واألدوات املعدات :الوسيلة

  .بالبشر االجتار جرمية

 األموال نقل على خمتصة حمكمة من صادر أمر مبوجب املؤقت احلظر :التجميد

 وأ عليها اليد وضع أو فيها التصرف أو استبداهلا أو حتويلها أو العائدات أو واملمتلكات

  .مؤقتة بصورة عليها احلجز

 الوسيلة أو العائدات أو واملمتلكات األموال من الدائم احلرمان أو التجريد :املصادرة

  .خمتصة حمكمة من حبكم

 يف ارتكبت أو واحدة دولة من أكثر يف ترتكب اليت اجلرمية :الوطنية عرب اجلرمية

 ،أخرى دولة من عليها واإلشراف والتوجيه والتخطيط اإلعداد مت ولكن واحدة دولة

 ارتكبت أو,  دولة من أكثر يف إجرامية مجاعة طريق عن ولكن واحدة دولة يف ارتكبت أو

  .أخرى دول إىل أثارها امتدت ولكن واحدة دولة يف

 مدبر بفعل تقوم فأكثر أشخاص ثالثة من مؤلفة مجاعة أي :منظمة إجرامية مجاعة

 على مباشر غري أو مباشر بشكل احلصول أجل من بالبشر االجتار جرمية ارتكاب هبدف

  .أخرى مادية منفعة أية أو مالية منفعة

 .بالبشر االجتار ملكافحة الوطنية اللجنة :اللجنة

  

 :6  رقم    مادة

  :االستغالل وبغرض عمدا يقوم شخص كل بالبشر االجتار جرمية مرتكبا يعد

 احليلة أو التهديد أو اإلكراه طريق عن استقباله أو إيوائه أو نقله أو شخص استخدام-أ

 لىع ما سلطة باستعمال أو استضعاف حالة باستغالل أو النفوذ أو الوظيفة باستغالل أو

  .مباشرة غري أو مباشرة كانت سواء مشروعة غري ىأخر وسيلة بأية أو الشخص ذلك
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 املنصوص الوسائل تستخدم مل ولو استقباله أو إيوائه أو نقله أو حدث استخدام-ب

 .السابق البند يف عليها

  

 :8  رقم    مادة

 جرمية ارتكاب على االتفاق أو املساعدة أو بالتحريض اشترك من كل فاعال يعترب

 .بالبشر االجتار

  

 :10  رقم    مادة

 ذلك ويشمل الالزمة التحفظية اإلجراءات مجيع باختاذ أمرا يصدر أن العام لالدعاء

 قد أدلة وأية العائدات أو بالبشر االجتار جبرمية املتصلة واملمتلكات األموال ضبط

  .والعائدات واملمتلكات األموال هذه حتديد املمكن من جتعل

 صدور حني إىل والعائدات واملمتلكات األموال هذه بتجميد األمر املختصة وللمحكمة

 .اجلزائية الدعوى يف حكم

  

 :12  رقم    مادة

 قانون عليها ينص أشد عقوبة بأية أو اإلضافية أو الفرعية بالعقوبات اإلخالل عدم مع

 بالعقوبات القانون هذا يف املبينة اجلرائم على يعاقب أخر قانون أي أو املريامي اجلزاء

 .فيه عليها املنصوص

  

 :16 رقم    مادة

 على تزيد وال سنوات سبع عن تقل ال مدة بالسجن بالبشر االجتار جرمية على يعاقب

 خوان ألف مائة على تزيد وال خوان أالف عشرة عن تقل ال وبغرامة سنة عشرة مخس

  :اآلتية احلاالت من حالة أي يف

  .اخلاصة االحتياجات ذوي من أو حدثا عليه اجملين كان إذا -أ

  .سالحا حيمل اجلاين كان إذا -ب
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  .شخص من أكثر من اجلرمية ارتكبت إذا -ج

 له كانت أو وليه أو فروعه أو أصوله أحد أو عليه للمجين زوجا اجلاين كان إذا -د

  .عليه سلطة

  .أعضائها أحد اجلاين كان أو منظمة إجرامية مجاعة اجلرمية ارتكبت إذا -ه

  .اجلرمية الرتكاب وظيفته استغل عامة خبدمة مكلفا أو عاما موظفا اجلاين كان إذا -و

  .وطنية عرب اجلرمية كانت إذا -ز

 مبرض أو باجلنون بالبشر االجتار جرمية يف استغالله بسبب عليه اجملين أصيب إذا -ح

  .برؤه يرجى ال عضوي أو نفسي مرض بأي أو املناعة نقص

 أو منظمة إجرامية مجاعة أدار أو نظم أو أسس أو انشأ من كل العقوبة بذات ويعاقب

 جرمية ارتكاب أهدافها بني من أو هدفها يكون,  إليها لالنضمام دعا أو فيها قيادة توىل

 .بالبشر االجتار

  

 :18  رقم    مادة

 املقررة بالعقوبة فيعاقب اعتباري شخص بواسطة بالبشر االجتار جرمية ارتكبت إذا

  .باجلرمية علمه ثبت إذا االعتباري الشخص إدارة عن املسئول الشخص للجرمية

 ويعاقب ولصاحله بامسه وقعت إذا اجلرمية عن مسئوال االعتباري الشخص ويكون

 .خوان ألف مائة ىعل تزيد وال خوان أالف عشرة عن تقل ال اليت بالغرامة

  

 :20  رقم    مادة

 تقل ال وبغرامة سنوات ثالث على تزيد وال أشهر ستة عن تقل ال مدة بالسجن يعاقب

 بالبشر االجتار جرمية بارتكاب علم من كل خوان ألف على تزيد وال خوان ثالمثائة عن

 اإلعفاء وجيوز,  بذلك املختصة السلطات يبلغ ومل,  املهين السر عن مسئوال كان ولو, 

 .فروعه أو أصوله من أو للجاين زوجا اإلبالغ عن امتنع من كان إذا العقوبة من
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 :30  رقم    مادة

 مبصادرة حكمها احملكمة تصدر بالبشر االجتار جرمية بارتكاب شخص إدانة حالة يف

 ةمعد كانت اليت أو ارتكاهبا يف استخدمت اليت والوسائل والعائدات واملمتلكات األموال

  .منها املستمدة والعائدات الغرض هلذا

 استبدلت أو حولت لو حىت والوسائل والعائدات واملمتلكات األموال هذه مبصادرة وحيكم

 حسن الغري حبق اإلخالل دون وذلك آخر شخص إىل ملكيتها نقلت أو أخرى بأموال

  .النية

 باملصادرة احلكم ينصب فال مشروع مصدرها عائدات أو ممتلكات أو بأموال اختلطت فإذا

 هذه من األوىل الفقرة يف إليها املشار والعائدات والوسائل واملمتلكات األموال على إال

  .املادة

 قانوين عائق بسبب الدعوى انقضاء باملصادرة احلكم دون حيول ال األحوال مجيع ويف

 .والعائدات واملمتلكات األموال مصدر مشروعية ورثته يثبت مل ما املتهم كوفاة

  

 :37  رقم    مادة

 يرفعها اليت املدنية الدعوى رسوم من بالبشر االجتار جرمية يف عليه اجملين يعفي

 .بالبشر االجتار جرمية يف استغالله عن الناجم الضرر عن بالتعويض للمطالبة

  

 :40  رقم    مادة

 بالبشر االجتار جرمية يف عليهم اجملين إيواء أماكن بتفتيش العام االدعاء خيتص

 .بشأهنم الصادرة القضائية والقرارات األحكام تنفيذ من للتأكد
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 :49  رقم  مادة

 وعشرين مخسة( 25000) عن تقل ال وبغرامة ، املطلق بالسجن أو باإلعدام يعاقب 

 :من كل ، مريامي خوان ألف مخسني (50000) على تزيد وال ، مريامي خوان ألف

 فـي املدرجة تلـك مــن عقليــة مؤثرات أو خمدرة مواد صنع أو ، أنتج أو ، صدر أو ، استورد .1

 الثانية اجملموعـة من( 1) رقم واجلدول ، األوىل اجملموعة من( 4 ، 3 ، 2 ، 1) أرقام اجلداول

 .قانونا هبا املرخص األحوال غري فـي هبا اإلجتار بقصد القانون هبذا املرفقة

 من( 5) رقــم الــجدول فــي الــواردة النباتــات مــن نباتــا استــورد أو ، صــدر أو ، زرع .2

 ، منوه أطوار من طور أي فـي أجزائه من جزء أي أو ، القانون هبذا حقةلامل األوىل اجملموعة

 .قانونا هبا املرخص األحوال غري فـي به اإلجتار بقصد بذوره أو

 هذه من( 2 ، 1) البندين فـي عليها املنصوص األعمال من أيا غريه بواسطة أو بنفسه مول .3

 .املـادة

 :اآلتية احلاالت من أي فـي اإلعدام العقوبة وتكون

 بقصد املـادة هذه من األوىل الفقرة من( 2 ، 1) البندين فـي املذكورة املواد من أي هتريب .1

 .هبا اإلجتار

 .املـادة هذه فـي عليها املنصوص اجلرائم إلحدى العود .2

 جرائــم مكافحة هبم املنوط عامة خبدمة املكلفيـن أو ، املوظفـني أحد من ةمياجلر ارتكاب .3

 .حيازهتا أو ، تداوهلا على والتفتيش الرقابــة أو ، العقليــة املؤثــرات أو ، املخـــدرات

 هذه فـي عليها املنصوص اجلرائم إحدى ارتكاب فـي األهلية فاقــد أو قاصر استخـدام .4

 .املادة

 أو ، العقلية املؤثرات أو ، املخدرة املواد لتهريب الدولية العصابــات إحــدى فـي االشتراك .5

 .معها التعاون أو ، حلساهبا العمل

 املنصوص اجلرائم إحــدى ارتكـاب فــي قانونـا املقررة احلصانة أو ، السلطـــة استغالل .6

 .تسهيلها فـي أو ، املادة هذه فـي عليها
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 :50  رقم    مادة

 آالف ثالثة عن تقل ال وبغرامة سنوات عشر عن تقل ال مدة املؤقت بالسجن يعاقب

  :من كل مريامي خوان ألف عشر مخسة على تزيد وال مريامي خوان

 املدرجة تلك من عقلية مؤثرات أو خمدرة مواد تسلم أو سلم أو باع أو اشترى أو حرز أو حاز .1

 ، الثانية اجملموعة من( 1) رقم واجلدول األوىل اجملموعة من (4، 3،  2 ، 1) أرقام اجلداول يف

 القانون هبذا امللحقة األوىل اجملموعة من( 5) رقم اجلدول يف املبينة النباتات من نباتا أو

 أو بذوره أو أجزائه من جزء أي أو كانت صفة بأية صرفها أو عليها تبادل أو عنها تنازل أو

 األحوال غري يف وذلك ، صورة بأية فيها اجتر أو االجتار بقصد ذلك من شيء يف توسط

  .قانونا هبا املرخص

 من (4، 3، 2، 1) أرقام اجلداول يف املدرجة تلك من عقلية مؤثرات أو خمدرة مواد نقل .2

 يف املبينة النباتات من نباتا أو الثانية اجملموعة من( 1) رقم واجلدول األوىل اجملموعة

 بذوره أو أجزائه من جزء أي أو القانون هبذا امللحقة األوىل اجملموعة من( 5) رقم اجلدول

  .قانونا هبا املرخص األحوال غري يف وذلك ، االجتار بقصد

 رضغ يف استعماهلا له املرخص العقلية املؤثرات أو املخدرة املواد يف كانت صورة بأية تصرف .3

  .مبقابل ذلك وكان األغراض هذه غري يف معينة أغراض أو

 هبا املرخص األحوال غري يف تعاطيها سهل أو للمتعاطي عقلية مؤثرات أو خمدرة مواد قدم .4

  .مبقابل ذلك وكان قانونا

 يف املدرجة العقلية املؤثرات أو املخدرة املواد لتعاطى مكانا مبقابل هيأ أو أعد أو أدار .5

  .القانون هبذا امللحقة الثانية اجملموعة من( 1) رقم واجلدول األوىل اجملموعة

  :اآلتية احلاالت من أي يف( املؤبد) املطلق السجن العقوبة وتكون

 من (49) املادة من الثانية الفقرة من( 5 إىل 1) من البنود يف املذكورة احلاالت إحدى توافر .1

  .القانون هذا

 أو رياضية أو ثقافية مؤسسة يف أو اخلدمية مرافقها أو التعليم دور يف اجلرمية ارتكاب .2

 الدفع أو االحتياطي احلبس أماكن أو السجون أو املعسكرات أو العبادة دور يف أو إصالحية

  .اإلغراء أو الترغيب أو الغش أو اإلكراه وسائل من وسيلة بأية تعاطيها إىل

 .قاصر إىل العقلي املؤثر أو املخدرة املادة تقدمي .3
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 :58  رقم    مادة

 ثالثة على تزيد ال بغرامة و سنوات مخس على تزيد ال مدة املؤقت بالسجن يعاقب

 مؤثرات تسلم أو سلم أو اشترى أو باع أو حاز أو أحرز أو استورد من كل خوان آالف

 و القانون هبذا املرفقة اجملموعة من( 4, 3, 2) أرقام باجلداول املدرجة تلك من عقلية

  .قانونًا هبا املرخص األحوال غري يف صورة بأية فيها اجتر أو هبا اإلجتار بقصد ذلك كان

 من كل خوان مائة على تزيد ال بغرامة و أشهر ستة على تزيد ال مدة بالسجن يعاقب و

 .التعاطي بقصد السابقة الفقرة يف إليها املشار العقلية املؤثرات أحرز أو حاز

  

 :70  رقم    مادة

 تقل ال وبغرامة سنوات ثالث على تزيد وال واحدة سنة عن تقل ال مدة بالسجن يعاقب

 أنتج أو اشترى أو استورد من كل خوان آالف ثالثة على تزيد وال خوان مخسمائة عن

 اجلداول يف املدرجة تلك من عقلية مؤثرات أو خمدرة مواد أحرز أو حاز أو صنع أو

 زرع أو الثانية اجملموعة من( 1) رقم واجلدول األوىل اجملموعة من (4 ، 3، 2 ، 1) أرقام

 اجملموعة من( 5) رقم اجلدول يف املدرجة النباتات من نباتا اشترى أو أحرز أو حاز أو

 بذوره أو منوه أطوار من طور أي يف أجزائه من جزء أي أو القانون هبذا امللحقة األوىل

  .قانونا هبا املرخص األحوال غري يف الشخصي االستعمال أو التعاطي بقصد ذلك وكان

 املرخص احلاالت غري فـي املذكورة املواد من أيا تعاطى من كل ذاهتا بالعقوبة ويعاقب

 .قانونا هبا

 سبــع( 7) على تزيد وال ، سنوات ثالث( 3) عن تقل ال مدة السجن العقوبة وتكون

 علــى تزيــد وال ، مريامي خوان ألـف( 1000) عــن تقـل ال وبغرامــة ، سنــوات

 أو ، التعاطي أو ، اإلجتار قصـد بغري ذلك كان إذا ، مريامي خوان آالف مخســة( 5000)

  .قانونا هبا املرخص األحوال غري وفـي ، الشخصي االستعمال

 ةاملاد هذه من األوىل الفقرة يف عليها املنصوص العقوبة توقيع من بدال للمحكمة وجيوز

 املصحات إحدى العقلية املؤثرات أو املخدرة املواد يتعاط إدمانه يثبت من بإيداع تأمر أن

 النفسية املعاجلة يف املتخصصة العيادات إحدى يف معاجلته أو الغرض هلذا تنشأ اليت
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 االختصاصي أو النفسي الطبيب يقرره الذى للربنامج وفقا عليها والتردد واالجتماعية

  .العيادة يف االجتماعي

 وأ سابق حلكم تنفيذا مرتني فيها بإيداعه األمر سبق من املصحة يف يودع أن جيوز وال

 .سنوات مخس( 5) من أكثر منها خروجه على ميض مل

  

 :79  رقم    مادة

 من على اجلزائية الدعوى تقام ال ، القانون هذا من (58) املادة حبكم اإلخالل عدم مع

 يف للعالج العامة السلطات إىل العقلية املؤثرات أو املخدرة املواد متعاطي من تقدم

 وال ، الثانية الدرجة حىت أقاربه أحد أو زوجه من بطلب أو نفسه تلقاء من املصحة

 الدعوى عليه حركت أو العقلية املؤثرات أو املخدرة املواد يتعاطى ضبط من ذلك يشمل

 .اجلرمية هبذه اجلزائية

  

 :82  رقم    مادة

 أعد مكان أي يف ضبط من كل خوان آالف ثالثة على تزيد ال وبغرامة بالسجن يعاقب

 علمه مع فيه تعاطيها جيرى وكان العقلية املؤثرات أو املخدرة املواد لتعاطى هيئ أو

 املكان هيأ أو أعد من فروع أو أصول أو الزوجة أو الزوج على احلكم هذا يسرى وال بذلك

 .السكن يف يشاركه من أو املذكور

 

 :90  رقم    مادة

 أن القانون هذا من( 50 ، 49) املادتني يف عليها املنصوص اجلرائم يف العام االدعاء على

 يف حتقق أن احملكمة وعلى ، الدعوى عليه أقيمت من كل أموال على بالتحفظ يأمر

 هذه مصدر أن هلا ثبت وإذا ، مالكها أو حائزها كان أيا املتهم ألموال احلقيقية املصادر

 حسن الغري حبقوق إخالل دون وذلك ، مبصادرهتا قضت اجلرائم هذه إحدى األموال

 .النية
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 :101  رقم    مادة

 املنصوص اجلرائم من جرمية ارتكاب يف االشتراك صور من صورة بأية اشترك من كل

 .هلا املقررة العقوبات بذات يعاقب القانون هذا يف عليها

  

  

 :6  رقم  مادة

 توفرت من كل  اإلرهـاب ومتويل األموال غسل جبرمييت مرتبطة ةميجلر مرتكبا يعد

 معلومات آخر طريق بأي أو أعمالــه أو وظيفتــه أو نشاطــه أو مهنتـه واقع من لديه

 :بـ تتعلق شبهات أو

 .هبا املختصة اجلهات يبلــغ ومل اإلرهــاب متويل أو األمــوال غســل جرائـم إحدى .1

 متويل أو األموال غسل جرائم إحدى يف التحقيــق أو التحري إجــراءات من إجـراء اختاذ .2

 .التحقيق أو التحري مبصلحة اإلضرار شأنه من مبا بإفشائها وقام اإلرهاب

  

 :8  رقم    مادة

  :اآلتية األفعال بأحد عمدا يقوم شخص كل األموال غسل جلرمية مرتكبا يعد

 متحصلة بأهنا يعلم أنه مع اجلرمية بعائدات معاملة إجراء أو نقلها أو األموال حتويل أو استبدال - 1

 ذلك و,  جرمية يف اشتراكا تشكل أفعال أو فعل من أو جرمية من مباشرة غري أو مباشرة بطريقة

 يف مشتركني أشخاص أو شخص أي مساعدة أو العائدات تلك مصدر و طبيعة إخفاء أو متويه هبدف

 يف شخص مساعدة أو األموال منها املتحصل اجلرمية ارتكب شخص إىل التوصل عرقلة أو جرمية

  .ألفعاله املقررة القانونية العقوبة من التهرب

 هبا املتعلقة واحلقوق اجلرمية عائدات وملكية وحركة ومكان ومصدر طبيعة إخفاء أو متويه -2

 فعل من أو جرمية من مباشرة غري أو مباشرة بطريقة متحصلة بأهنا يعلم أنه مع ، عليها واملترتبة

  .جرمية يف اشتراكا تشكل أفعال أو

 حيازهتا أو اجلرمية عائدات استخدام أو ضمان أو استثمار أو إدارة أو استالم أو متلك أو اكتساب -3

 فعل من أو جرمية من مباشرة غري أو مباشرة بطريقة متحصلة بأهنا يعلم أنه مع هبا االحتفاظ أو

 .جرمية يف اشتراكا تشكل أفعال أو
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 :10  رقم    مادة 

 توفرت من كل اإلرهاب ومتويل األموال غسل جبرمييت مرتبطة جلرمية مرتكبا يعد

 أو معلومات آخر طريق بأي أو أعماله أو وظيفته أو نشاطه أو مهنته واقع من لديه

  :بـ تتعلق شبهات

  .هبا املختصة اجلهات يبلغ ومل اإلرهاب متويل أو األموال غسل جرائم إحدى -ا

 اإلرهاب متويل أو األموال غسل جرائم إحدى يف التحقيق أو التحري إجراءات من إجراء اختاذ -2

 .التحقيق أو التحري مبصلحة اإلضرار شأنه من مبا بإفشائها وقام

  

 :13  رقم    مادة

 على االتفاق أو املساعدة أو بالتحريض اشترك أو شرع شخص كل أصليا فاعال يعترب

 واملهن واألعمال املالية املؤسسات وتكون ، اإلرهاب متويل أو األموال غسل جرمية ارتكاب

 ارتكبت إذا اجلرمية تلك عن مسؤولة للربح اهلادفة غري واهليئات واجلمعيات املالية غري

 .حلساهبا أو بامسها

  

 :20 رقم مادة

 حكامأ بتطبيق املختصة واجلهات السلطات لغري أو للمستفيد أو للعميل اإلفصاح حيظر

 من إجراء أي عن - كانت وسيلة بأية و مباشر غري أو مباشر بطريق - القانون هذا

 املالية وغري املالية املعامالت شأن يف تتخذ اليت والتحري والتحليل اإلبالغ إجراءات

 .إرهاب متويل أو أموال غسل تتضمن أهنا يف املشتبه

  

 :45  رقم    مادة

 ضبط ذلك يف مبا الالزمة التحفظية اإلجراءات مجيع باختاذ األمر العام لالدعاء

 قد أدلة وأية وعائداهتا اإلرهاب ومتويل األموال غسل جرائم حمل األموال وجتميد

 أمام األمر ذلك من التظلم وجيوز ، والعائدات األموال تلك حتديد املمكن من جتعل
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 حني إىل بالتجميد األمر املختصة وللمحكمة. املشورة بغرفة نعقدًةم اجلنح حمكمة

 .الدعوى موضوع يف حكم صدور

  

 :51  رقم    مادة

 التحقيق العام لالدعاء ، اجلزائية اإلجراءات قانون من( 10) املادة بنص اإلخالل دون

 .األصلية اجلرمية عن مستقلة بصورة األموال غسل جرمية يف

  

 :60  رقم    مادة

 دولة )مريام(ب تربطها أخرى بدولة املختصة اجلهة من طلب على بناء العام لالدعاء

 والاألم جتميد أو ضبط أو بتعقب يأمر أن باملثل املعاملة بشرط أو عليها مصدق اتفاقية

 .اإلرهاب متويل و األموال غسل جبرائم املرتبطة الوسائل و والعائدات

  

 :67  رقم    مادة

 بالسجن ارتكاهبا يف يشارك أو يشرع أو األموال غسل جرمية يرتكب من كل يعاقب

 ال وبغرامة سنوات عشر( 10) على تزيد وال سنوات ثالث( 3) عن تقل ال مدة املؤقت

 .األموال غسل جرمية حمل األموال قيمة يعادل ما على تزيد وال خوان( 5000) عن تقل

  

 :70  رقم    مادة

 مدة بالسجن القانون هذا من( 6) املادة يف عليها املنصوص اجلرمية ارتكب من كل يعاقب

 أو ، خوان آالف ثالثة( 3000) على تزيد ال وبغرامة سنوات ثالث( 3) على تزيد ال

 .العقوبتني هاتني بإحدى

  

 :71 رقم مادة

 سنة عن تقل ال مدة بالسجن القانون هذا من (20) املادة حكم خالف من كل يعاقب

 العقوبتني هاتني بإحدى أو ، خوان آالف عشرة( 10000) على تزيد ال وبغرامة
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 :101  رقم    مادة 

 احلاالت يف القانون هذا من( 71 ، 70 ، 67) املواد يف عليها املنصوص العقوبات تضاعف

  :اآلتية

  .أكثر أو شخص مع باالشتراك اجلرمية ارتكبت إذا -1

  .منظمة إجرامية عصابة خالل من اجلرمية اجلاين ارتكب إذا -2

 إجرامية بأنشطة ارتكاهبا اقترن أو ، أخرى إجرامية أنشطة من كجزء اجلرمية ارتكبت إذا -3

  .أخرى

 أو ، حكمها يف ما أو مالية مؤسسة خالل من نفوذه أو لسلطاته مستغال اجلرمية اجلاين ارتكب إذا -4

  .االجتماعي أو املهين نشاطه أو وظيفته له خولتها اليت للتسهيالت مستغال

 ، ألموال غسل جرمية حمل األموال منها املتحصلة األصلية اجلرمية يف مسامها اجلاين كان إذا -5

 .شريكا أو فاعال كان سواء

  

 :110  رقم    مادة

 ، ارتكاهبا يف الشروع أو اإلرهاب متويل أو األموال غسل جرمية بارتكاب اإلدانة حالة يف

  :اآليت مبصادرة حكما احملكمة تصدر

 واإليرادات فيها املستخدمة والوسائل اإلرهاب متويل أو األموال غسل جرمية حمل األموال -1

  بطريقة عليها حصل قد أنه يثبت مل ما شخص أي إىل تؤول واليت منها املستمدة األخرى والعائدات

  .اإلرهاب متويل أو األموال غسل جرمية مصدرها أن جيهل كان وأنه مشروعة

 إىل أو اإلرهاب متويل أو األموال غسل جرمية يف أدين شخص إىل تؤول واليت اجلرمية عائدات -2

  .مشروع مصدر من أهنا املعنية األطراف تثبت مل ما آخر شخص أي أو أوالده أو زوجه

 أينما ، اإلرهاب متويل أو األموال غسل جرمية مرتكب أرصدة من جزءا أصبحت اليت األموال -3

  .مشروع مصدر من أهنا املعنية األطراف تثبت مل ما وجدت

 مت اليت باألموال اإلرهاب متويل أو األموال غسل جرمية حمل األموال اختالط وعند

 جرمية حمل األموال على باملصادرة احلكم ينصب مشروعة مصادر من عليها احلصول

 .اإلرهاب متويل أو األموال غسل
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 :111  رقم    مادة

 الدعوى النقضاء املقررة األحكام من اإلرهاب ومتويل األموال غسل جرائم تستثىن

 ومتويل األموال غسل جرائم حمل األموال مبصادرة األحوال مجيع يف وحيكم العمومية

 التصرف حالة يف أو ضبطها تعذر حالة يف قيمتها تعادل إضافية بغرامة أو اإلرهاب

 .النية حسن الغري إىل فيها

  

 :123  رقم    مادة

 البيع وحصيلة األموال وإيداع ، املصادرة والوسائل العائدات ببيع اإلذن العام لالدعاء

 .قانونا املقررة لإلجراءات وفقا كله وذلك العامة اخلزانة يف

  

  

 :10 رقم مادة

 ، املختصة احملكمـة أمـام ومباشـرهتا العموميـة الـدعوى برفـع العـام االدعـاء خيـتص

 املبينة األحـوال يف إال سريها تعطيل أو وقف أو العمومية الدعوى عن التنازل جيوز وال

 صـاحلة الـدعوى أن رأى إذا واملخالفـات اجلـنح يف العـام لالدعـاء وجيوز .القانون يف

 احملكمـة أمـام احلـضور املتـهم يكلـف أن مجعـت الـيت االسـتدالالت على بناء لرفعها

 الواقعـة اجلـرائم يف التحقيـق العام االدعاء مع التنسيق العام األمن وجلهات .املختصة

 .اإلرهاب مكافحة قانون يف عليها املنصوص واجلرائم الدولة أمـن علـى
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