قانون اجلرامئ الاقتصادية
املادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اجلرامئ الاقتصادية لس نة  ) 1993ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة
الرمسية .
املادة 2
أ  .تشمل لكمة موظف الغراض هذا القانون لك موظف او مس تخدم او عامل معني من املرجع
اخملتص بذكل يف اي هجة من اجلهات املنصوص علهيا يف الفقرة (ب) من هذه املادة  ،كام تشمل
رؤساء واعضاء جمالس اجلهات الواردة يف البنود (  3اىل  ) 8من الفقرة (ب) من هذه املادة ولك
من لكف دخدمة عامة جاجر او بدون اجر .
ب .وتشمل عبارة الاموال العامة الغراض هذا القانون لك مال يكون مملواكً او خاضع ًا الدارة اي
هجة من اجلهات التالية او الرشافها :
 .1الوزارات وادلوائر واملؤسسات الرمسية العامة .
 .2جملسا الاعيان والنواب .
 .3البدلايت واجملالس القروية وجمالس اخلدمات املشرتكة .
 .4النقاجات والاحتادات وامجلعيات والنوادي .
 .5البنوك والرشاكت املسامهة العامة ومؤسسات الاقراض املتخصصة .
 .6الاحزاب الس ياس ية .
 .7أي هجة يمت رفد موازنهتا بشلك رئيس من موازنة ادلوةل .
 .8اي هجة ينص القانون ع ى اعتبار اموالها من الاموال العامة .

املادة 3
أ  .تشمل اجلرمية الاقتصادية أي جرمية ترسي علهيا احاكم هذا القانون او أي جرمية نص قانون
خاص ع ى اعتبارها جرمية اقتصادية او أي جرمية تلحق الرضر جاملركز الاقتصادي للمملكة  ،او
جالثقة العامة جاالقتصاد الوطين او العمةل الوطنية او الاسهم او الس ندات او الاوراق املالية
املتداوةل او اذا اكن حملها املال العام .
ب .تعترب اجلرامئ املنصوص علهيا يف املواد املبينة ادانه من قانون العقوجات اذا اكنت تتعلق جاالموال
العامة جرامئ اقتصادية وتطبق علهيا العقوجات املنصوص علهيا يف ذكل القانون :
 .1جرامئ املتعهدين خالفا الحاكم املادتني (  )133و (. )134
 .2جرامئ النيل من ماكنة ادلوةل املالية خالفا الحاكم املادتني ( )152و(. )153
 .3جرامئ ختريب انشاءات املياه العمومية خالفا الحاكم املادة (. )456
ج .وتعترب اجلرامئ املنصوص علهيا يف املواد املبينة ادانه من قانون العقوجات جرامئ اقتصادية اذا
توافرت فهيا الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة :
 .1جرامئ احلريق وطرق النقل واملواصالت والغش واليت تشلك خطرا شامال خالفا الحاكم املواد
(  368اىل  ) 382و ( 386اىل . ) 388
 .2اجلرامئ اخملةل بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختالس واستامثر الوظيفة واساءة اس تعامل السلطة
) خالفا الحاكم املواد ( 170اىل  ) 177و( ) 182و ( . ) 183
 .3اجلرامئ املتعلقة جالثقة العامة ( تزييف النقود واملسكواكت والطوابع ) خالفا الحاكم املواد ( 239
اىل . ) 259
 .4جرامئ الزتوير خالفا الحاكم املواد (  260اىل . ) 265
 .5جرامئ الرسقة والاحتيال واساءة االئامتن خالفا الحاكم املواد ( 399اىل  ) 407و () 417
و(. )422

 .6جرامئ الغش يف نوع البضاعة واملضارجات غري املرشوعة والافالس خالفا الحاكم املواد ( 433
) و ( )435و( )436و( )438و( )439و(. )440
املادة 4
أ  .جاالضافة اىل العقوجات املرتتبة ع ى اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرتني (ب) و(ج) من املادة ()3
من هذا القانون يمت تضمني مرتكب أي مهنا قمية او مقدار الاموال اليت حصل علهيا نتيجة ارتاكبه
اجلرمية وكذكل النفقات القضائية والادارية اليت ترتبت علهيا .
ب .وللمحمكة ان تقيض جاالضافة للعقوبة املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة جالعزل من
العمل وبغرامة ال تتجاوز مائة الف دينار .
ج .ال جيوز للمحمكة اس تعامل الاس باب اخملففة التقديرية لتزنيل العقوبة عن احلد الادىن املقرر الي
من اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة ( )3من هذا القانون  ،كام ال جيوز لها دمج العقوجات املقررة لها
اذا تعددت اجلرامئ اليت ادين هبا أي خشص مبقتىض احاكم هذا القانون .
د .يعاقب احملرض واملتدخل بعقوبة الفاعل الاصيل .
املادة 5
أ  .اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فهيا او أي من اعضاء جملس ادارهتا او هيئة
مديرهيا مبا يف ذكل رئيس اجمللس او الهيئة او أي من العاملني يف الهيئات الواردة يف الفقرة (ب)
من املادة ( )2من هذا القانون  ،أي جرمية خالفا الحاكمه وتبني ان هذا اجلرم قد ارتكب قصدا
فيعاقب مبقتىض العقوجات املنصوص علهيا يف قانون العقوجات وهذا القانون .
ب .اذا ارتكب أي من املذكورين يف الفقرة (أ) من هذه املادة ذكل اجلرم نتيجة خطا جس مي
فيعاقب بعقوبة احلبس ملدة ال تتجاوز س نتني .
املادة 6
أ  .ختتص حممكة البداية جالنظر يف اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القانون ما مل تكن من اختصاص
حممكة اخرى مبقتىض احاكم قانون اخر .

ب .لرئيس الوزراء احاةل أي من اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القانون اىل حممكة امن ادلوةل
مبقتىض الصالحيات املقررة هل مبوجب احاكم قانون حممكة امن ادلوةل .
املادة 7
أ  .يعفى من العقوبة املقررة للجرامئ اليت يكون حملها ماال عاما واملعاقب علهيا وفقا الحاكم هذا
القانون لك من جادر من الرشاكء يف اجلرمية من غري احملرضني ع ى ارتاكهبا بتبليغ السلطات اخملتصة
جاجلرمية قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ اىل رد املال حمل اجلرمية .
ب .اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف اجلرمية وقبل صدور احلمك الهنايئ هبا وادى هذا التبليغ اىل رد
املال فع ى احملمكة ان تقيض جاحلد الادىن للعقوبة ولها الاخذ جاالس باب اخملففة .
املادة 8
أ  .تبارش احملمكة النظر يف القضية خالل مدة عرش اايم من اترخي ورودها الهيا  ،وال جيوز اتجيل
احملامكة الكرث من ثالثة اايم الا عند الرضورة وجيوز ان تعقد للساهتا خارج اوقات ادلوام الرمس .
ب .تصدر احملمكة قرارها يف القضية خالل مدة ثالثة اسابيع من اترخي ختام احملامكة فهيا ولها اتجيل
اصدار القرار ملرة واحدة فقط وملدة ال تزيد عن عرشة اايم .
املادة 9
أ  .للنيابة العامة او احملمكة بعد احاةل القضية الهيا اختاذ أي من الاجراءات التالية وللمترضر الطعن
جالقرار امام اللجنة املنصوص علهيا يف الفقرة (ب) من هذه املادة :
 .1احلجز التحفظ ع ى اموال من يرتكب جرمية اقتصادية وحظر الترصف هبذه الاموال ومنعه من
السفر حلني اس تكامل اجراءات التحقيق والفصل يف ادلعوى .
 .2احلجز التحفظ ع ى اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جرمية اقتصادية وحظر الترصف
هبذه الاموال اذا ولد ما يربر ذكل  ،وجيوز منع أي مهنم من السفر ملدة ال تتجاوز ثالثة اشهر
ومتديدها بقرار من احملمكة ملدة ثالثة اشهر قابةل للتجديد اذا اس تدعت الرضورة ذكل .

 .3كف يد مرتكب اجلرمية الاقتصادية عن العمل اذا اس تدعت الرضورة ذكل وللمدة اليت تراتهيا
النيابة العامة او احملمكة حسب مقتىض احلال .
ب .1 .حيق للنائب العام التوقف عن مالحقة من يرتكب جرمية معاقبا علهيا مبقتىض احاكم هذا
القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد  ،لكيا  ،الاموال اليت حصل علها نتيجة ارتاكب اجلرمية او
اجرى تسوية علهيا  ،وال يعترب قرار النائب العام يف أي مرحةل من مراحل التحقيق او احملامكة انفذا
الا بعد املوافقة عليه من قبل جلنة قضائية برئاسة رئيس النياجات العامة وعضوية لك من  :قايض
متيزي خيتاره رئيس اجمللس القضايئ واحملايم العام املدين وذكل بعد سامع راي النائب العام .
 .2ال ترسي احاكم البند ( )1من هذه الفقرة ع ى املوظفني العموميني العاملني يف السكل الاداري
او القضايئ او البدلي  ،وضباط الاهجزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها  ،ولك عامل او
مس تخدم يف ادلوةل او يف ادارة عامة .
ج .1 .للنيابة العامة او احملمكة بعد احاةل القضية الهيا اجراء احلجز التحفظ ع ى مال الغري اذا تبني
الي مهنام  ،وحسب مقتىض احلال  ،ان املال قد مت احلصول عليه نتيجة ارتاكب أي جرمية
منصوص علهيا يف هذا القانون ملدة ال تتجاوز ثالثة اشهر قابةل للمتديد بقرار من احملمكة .
 .2حيق للنائب العام اجراء املصاحلة مع حائز املال يف حال رد املال حمل اجلرمية واملنافع املرتبطة به
 ،لكيا او اجرى تسوية علهيا  ،وال يعترب هذا القرار انفذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية املنصوص
علهيا يف الفقرة (ب) من هذه املادة .
 .3اذا امتنع حائز املال عن اعادته  ،لكيا او مل جير تسوية عليه  ،فع ى النائب العام الطلب من
احملمكة اختاذ القرار برد ذكل املال او مبصادرته .
د .ع ى الرمغ مما ورد يف أي ترشيع اخر  ،يرتتب ع ى احلجز اذلي توقعه او جتريه النيابة العامة او
احملمكة ع ى املال اذلي مت احلصول عليه نتيجة ارتاكب جرمية وقف مجيع الاجراءات واملعامالت
اجلارية ع ى ذكل املال يف مواهجة احلاجزين او الراهنني الاخرين .
هـ .ع ى الرمغ مما ورد يف أي ترشيع اخر  ،اذا قررت احملمكة ان الاموال احملجوز علهيا وفقا الحاكم
الفقرة (د) من هذه املادة او أي جزء مهنا قد مت احلصول علهيا جراء ارتاكب أي من اجلرامئ

املنصوص علهيا يف هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز اخلاص ع ى تكل الاموال جاس تثناء
الرهوانت السابقة ع ى اجراء احلجز التحفظ ع ى تكل الاموال .
و .1.اذا ثبت للمحمكة ارتاكب اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القانون  ،فلها ان تقرر مصادرة
الاموال اليت مت احلصول علهيا من جراء ارتاكب هذه اجلرامئ او ردها الحصاهبا .
 .2تعترب التضمينات والاموال املصادرة والغرامات والنفقات اليت تقرر احملمكة احلمك هبا وفقا الحاكم
هذا القانون اموالا عامة يمت حتصيلها مبوجب قانون حتصيل الاموال العامة او قانون صيانة اموال
ادلوةل او أي ترشيع اخر حيل حمل أي مهنام ولها ان تقيض برد الاموال اىل احصاهبا .
 .3يتوىل النائب العام دلى احملمكة اليت اصدرت القرار تنفيذ احاكم املصادرة والتضمني والغرامات
والنفقات وحتصيلها وتوزيعها ع ى احصاهبا  ،وهل الاس تعانة بذوي اخلربة والاختصاص اذا اقتضت
الرضورة ذكل .
 .4لغاايت تطبيق احاكم قانون صيانة اموال ادلوةل لس نة  ، 1966يعترب موظفا أي من
الاشخاص املنصوص علهيم يف الفقرة (أ) من املادة ( )2من ذكل القانون كام وتعترب اموال دوةل
الاموال العامة املنصوص علهيا يف الفقرة (ب) من تكل املادة  ،ولغري املش تىك علهيم اخملالفني مدنيا
حق الاعرتاض امام حممكة صيانة اموال ادلوةل ع ى مصادرة امواهلم املنقوةل وغري املنقوةل .
املادة 10
ال ترسي احاكم التقادم ع ى اجلرامئ املرتكبة خالفا الحاكم هذا القانون وال يرسي هذا التقادم ع ى
العقوجات املقررة لها .
املادة 11
جمللس الوزراء بناء ع ى تنسيب رئيس الوزراء املستند اىل توصية من النائب العام ختصيص مبالغ
من الاموال احملصةل وفقا الحاكم هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل االتعاب وفقا
السس يضعها لهذه الغاية .
املادة 12

رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون .
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