


Ȉ Ȇȍȷ כ ȦȳȻࢫ

ȓȡ ȆݍݰȄࢫȔ ȯȉࢫࢫȓݏݰɭࢫȒȲɽțࢫȯɐȊ14ࢫࢫʎɘɱȆȡ2011ࢫࢫȲɼȯȿ ɼɬȆɐɦȄࢫɽɘɐɦȄࢫࢫʅ ȱɦȄࢫș ɨɮȻ

ɬȆɢȧࢫ Ƿࢫɵ ɮɃ ɻɭȆɢȧࢫȄݍݨɯǾȄȳࢫȄםȓȡȲȯɳࢫ Ƿࢫࢫقانون الȮȯɏ75ࢫࢫȓɳȸ ɦ2003ࢫʏࢫࢭȪ ȲǺםȄ10فࢫࢫɮȸ ʇȮ

2003ɤ Ȅɽɭכ ɪࢫ ȸ ɓࢫɑɳɭɼࢫȈ ȆɸȲל ȓȨࢫ ɗȆɢࢫࢫםʏڲɼȯɦȄࢫȮɽɺȣ ɯࢫȄם ɏȯȉࢫɝ ɨɐȗםȄࢫࢫɻȨ ʊɜɳȕࢫɑɛɼࢫȆɮɟ

ȓɳȸࢫࢫɰɽɱȆɜɦȆȉ65ࢫȮȯɏࢫ ɦ2009ࢫʏࢫࢭȪ ȲǺםȄ12ࢫࢫȔ ɼǷ2009ࢫɻȗɐȡ Ȅȳࢫםɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭ

ȓʊȷࢫ Ȇʊȷ Ȕࢫ ȆɮɟȆȨ ɭࢫȓɭȆɛׁ ɝࢫ ȉȆȸ ɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫȆɺɨɔȗȷ Ȅۘܣࢫ ɦȄࢫȓɃ ȆɘɄ ɘɦȄɼࢫȓ ՔɭȆɐɦȄࢫɬȆɢȧכ Ʌࢫ ɐȊ

ɻɭɽɀ ȨفɬࢫɗٕڈȆࢫࢫݍݵ ȕַࢫǷࢫɎ ȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫȓɦȮȆɐɦȄࢫȓɮɟȆȨ ȔࢫȄם Ȇɭɽɜɭࢫɉ ȸ ȊࢫǴȆɈ ɔɟࢫɻɨɮɐȗȷ Ȅɼ

ɞࢫȄال  Ȇْڈɱɰ Ȇȸ ɲל ɚࢫ ɽɜȧ ɼࢫȔ ȆʈȳࢫࢫݍݰȆʆȄɽɳɦȄɼࢫǴȄȲך ȓɮɟȆȨࢫ ɭɼࢫȈ ȆɸȲל ȓȨࢫ ɗȆɢɭࢫɯ ȷ Ȇȉ.

ɻʊɨɏࢫǴȆɳȋɼ،ࢫ�
Ք
ɢȻࢫࢫلتȑ ɨȿ ɰࢫȓɦȄȯɐɦȄɼࢫȄݍݰȓɭɽɢࢫ Ȇȸ ɲל ɚࢫ ɽɜȧ ݍݨȓɳࢫࢫטȒȲȄȴɼȓʊɦȆɜȗɱࢫ

Ȕ ȄȲȄȴɼࢫɵ ɏࢫɰ ɵࢫɨȝɮɭ؈ ɭࢫɰɽɢȗȕࢫȓʊɳɗɎȆɗȯɦȄۚܣࢫ ɇɽɦȄࢫ�ɼ�ɼࢫȓʊɨȫ ȄȯɦȄɼࢫɤ ȯɐɦȄࢫࢫɰ ɼǺȼ ɦȄࢫȓʊȡȲȆݍݵȄ

ɰࢫȓɦȄȯɐɦȄɼࢫ Ȇȸ ɲל ɚࢫ ɽɜȧ ɼȓʊɦȆɜȗɱࢫטȓʊɦȆםȄɼࢫࢫȓɮɺɭࢫȆٕڈɦǻࢫȔ ȯɺɏ�ɰɽɱȆɜɦȄࢫʏࢫࢭȳɌ ɳɦȄࢫȒȮȆɏǻࢫȆɜȍɇ

ɰࢫʆȆɐɮɨ؈فࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫل Ȇȸ ɲל ɚࢫ ɽɜȧ ȧفɬȄࢫ Ȅࢫɪ ɘɡʆࢫɪ ɢȼ Ȍɼࢫɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȗɦࢫȓʊȉȆȍɄ ɦȄࢫȦ ȄفɛȄɼ

ɬȆɢȧ ǷࢫࢫȓʊǾȄȳȡ ǻࢫȓɜʊɛȮࢫȔ ȆɘʈȳɐȖɼࢫȓɇɽȍɄ ɭݏلɯǾȄȳַࢫࢫݨ ɰɽɢʆࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫȒȄȮǷࢫלȓʊȉȆɸȲࢫʎɠࢫ

Ȕ ȆʈȳݍݰȄࢫȈ ȳɄ ɦࢫࢫɵ ɭࢫȈ ȆɸȲל ȳɈࢫ ȫ Ȇȣ٭ڈȓࢫ ɭɼࢫɵ ɭכ ɝࢫ ʊɜȨ ȕࢫȓɦȮȆɐɭࢫɰ ɝࢫȉ؈ ʊɗɽȗɨɦࢫʏڥȸ ɦȄࢫɑɭ

�ɾȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ɵࢫ ɭࢫɎȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫɰ Ȇȸ ɲל ɚࢫ ɽɜȧ ȧفɬȄࢫǽȮȆȍɭࢫ Ȅɼࢫȓɺȡ.

Ȕ ȳȻ ȆȉࢫȯɛɼࢫȓɳݏݨɦȄفࢫࢫɮɗɽɱࢫȱɳɭࢫȆɺɦȆɮɏǷ2012ࢫȯʆȯȨ ȗȉȔ ȆʊɛȆɘȕࢫࢫטȓʊɮʊɨɛל ɼࢫȓʊɦɼȯɦȄ

ɯࢫ ɦۘܣࢫ ɦȄࢫɼǷࢫȓʊȸ ɲɽȗɦȄࢫȮֺ ȍɦȄࢫȆٕڈɨɏࢫș ɛȮȆȿ ۘܣࢫ ɦȄࢫɣ ɨȕࢫǴȄɽ ȷ Ȉࢫ ȆɸȲל ȓȨࢫ ɗȆɢɮȉࢫȓɨɀ ɦȄࢫȔ ȄȰ

Ȇɺȡࢫ ȄȲȮǻࢫɯ ȕۘܣࢫ ɦȄࢫɬȆɢȧכ ȯʆȯȨࢫ ȗɦۚܣࢫ ɇɽɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȆȉࢫȆْڈɱȲȆɜɭɼࢫȯɐȊࢫȆٕڈɨɏࢫɚ ȮȆɀ ȕۘܣࢫ ɦȄࢫɣ ɨȕɼ

ֺ ȍɜȗȸ ɭࢫȆɺȡ ȄȲȮǻࢫʏڧȍɴʆ،ࢫȷ �Քɰيַࢫ ǷɼࢫȆɮࢫș ɐɛɼࢫȹ ɲɽȕࢫࢫʄڴɏࢫș ɜɗȄɼࢫɼǷɬȆɮɄ ɱࢫࢫטʄڲǻ14ࢫࢫȓʊɛȆɘȕȄ

ɰ ȓɨɮȡࢫࢫɤɽɢȕɼȳȋɼࢫʊɦɼȮ؈ ɵࢫ ɭ18ɤ Ȇȣ ɮɨɦࢫȆɮɌ ɳɭࢫȆʊɦɼȮࢫȆɢȿ،ࢫȄࢫʄڴɏࢫș ɛȮȆȿ ȓʊɛȆɘȕࢫȓʊȋȳɏࢫȆɮɟࢫ

Ȉ ȆɸȲל ȓȨࢫ ɗȆɢࢫםȓʊɜʈȳɗǻࢫɾȳȫ Ƿɼ.

�ɼࢫȄȱɸࢫȔ ȯȿ ȲࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫȓɳݏݨɦȄ�ɰɽɱȆɜɦȄࢫɬȆɢȧ Ƿࢫʏࢫࢭɪ ɨݍݵȄࢫɵ ɇ ȄɽɭࢫࢫȮȯɏ75ࢫࢫȓɳȸ ɦ2003ࢫ

ǴɽɃࢫ ɏȔڴʄࢫ ȄȮȆɜȗɱࢫטȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫࢫʎɲȯםȄࢫɑɮȗȣ ȔࢫȄם Ȇɱɽɢɭɼࢫɰ ɵࢫȄݍݰʊɛɽɜ؈ ɭࢫȓɺȡ ɽםȄۘܢࢫ ȧ ɼ

ȓʊɦɼȯɦȄȮȆɮȗɏַࢫɭٔڈȆࢫ ȆȉࢫȾ ȆݍݵȄࢫȲՔȳɜםȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈȳɜȕࢫʄڴɏࢫࢫɚ ɽɜȧ ȓʆȆɮȨࢫȵʈȵɐȖɼࢫ ȉۚܣࢫ ɐםȄ

ɰ Ȇȸ ɲלȈ ȆɸȲל ȓȨࢫ ɗȆɢɭࢫɚ Ȇʊȷ ȓʊȷࢫࢭʏࢫ Ȇȷ כ Ȕࢫ ȆʈȳݍݰȄɼࢫࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈȳɜȕɼࢫɰ ɳʆȆȻ؈ ɵࢫ ȕȲȆɭ

Ȅȳɛࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳםȄࢫȈ ȆɸȲל ȓȨࢫ ɗȆɢࢫםȓʆȱʊɘɳȗɦȄࢫȓɳݏݨɦȄࢫɵ ɭכ ȹࢫ ɨȣ ɭࢫȲ1373ࢫȑ ȗɡɭࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼ



Ȕ ȄȲȯȬ ȓȨࢫȄݍݨȓɮʈȳࢫȄɼם ɗȆɢɮȉۚܣࢫ ɐםȄࢫȒȯȨ ȗםȄࢫɯ ɭࢫכȒɼȯɳɦȄࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳםȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄɼࢫࢫȓʊɦɼȯɦȄ

ɚࢫ"حول  ɽɜȧ ȧفɬȄࢫ ȄɼࢫȈ ȆɸȲל ȓȨࢫ ɗȆɢɭɰ Ȇȸ ɲ֚ࢫלȓɦȮȆɐɭࢫȓʆǷ"ࢫɚ ɽɜȧ ɮɌْڈȆࢫȒȲȄȴɼࢫ ɱۘܣࢫ ɦȄ

ɰࢫȓɦȄȯɐɦȄɼࢫ Ȇȸ ɲלȓʊɦȆɜȗɱࢫࢫ31-30يوميࢫטʅ Ȇɭ2013.

Ȕࢫ ȄǴȄȳȡט ࢫ ȓɨȣ ɭࢫ ȩ ʊɜɳȘȉࢫ ɝ ɨɐȗםȄࢫ ɰɽɱȆɜɦȄࢫ Ɏɼȳȼ ɭࢫȲȆȍȗɏט ࢫ ʏࢫࢭ ȓɳݏݨɦȄࢫ Ȕ ȱȫ Ƿࢫ ȯɛɼ

ȓɦǸȸࢫ ɭࢫȾ ɽɀ ɪࢫȆȉݍݵ ɮȼ Ȗۘܣࢫ ɦȄɼࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫȟ ȧ ȆȉࢫɬȆɭǷࢫɯ ȔࢫȄםْڈ ȆɱȆɮɃ Ⱦࢫ ɽɀ ȫ ȄݍݨȓʊǾȄȵࢫࢭʏࢫ

Ɏɼȳȼ ȓɱȆɮɄࢫࢭʏࢫȄם ɦȄࢫɷȱɸࢫʄڴɏࢫɁ ɀ ɳʆࢫɯ ɦࢫɣ ɦȱɦࢫɼࢫɊ Ȇɘȗȧט ȒȲɽȿࢫ ʎɭȆȨࢫࢭʏࢫ ȲɽɄࢫȄם ȧ.

ɯࢫ ȕࢫȆɮɟȦ ȄفɛȄࢫࢫɰ ʊȨ؈ ȕࢫɤ Ȅɽɭכ ɪࢫ ȸ ɓࢫɑɳɮȉࢫȓɜɨɐȗםȄࢫɬȆɢȧֿ ȆȉࢫȆٕڈɨɏࢫȾ ɽɀ ɳםȄࢫȔ ַ Ȇȧל

ȆɺɦȆȧࢫ Ȉࢫɏڴʄࢫ ȆȍɦȄࢫȄȱࢫ٭ڈȓɜɨɐȗםȄࢫɬȆɢȧכ לǴȆɜȉࢫɏڴʄࢫ ࢫɑɭࢫ ɻ֗ɨʆȯɐȖࢫȦفɜםȄࢫɁ ɳɦȄࢫɝ ɗȄɽȗɦࢫɰɼȮ

ȶࢫ Ȇȸ .٭ڈȄȆם

ɜɦȄࢫȄȱɸࢫɎɼȳȼ ɭࢫȈ Ȇȍȷ Ƿࢫɯ ɸǷࢫʏۂ ɣࢫ ɨȕ�ɰɽɱȆۜܣ Ȇȷ؟ .כ
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أساسي مشروع قانون 

األموالیتعلق بمكافحة اإلرھاب ومنع غسل 

أحكام تمھیدیة

:الفصـل األول
المتأتیة من وغسل األموالوتمویلھ یھدف ھذا القانون إلى الوقایة من اإلرھاب

وذلك في إطار في ھذا المجالیدعم المجھود الدوليكما،وردع مرتكبیھمالجریمة
.االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة المصادق علیھا من قبل الجمھوریة التونسیة

:2الفصل 
الضمانات الدستوریة احترامالمكلفة بتطبیق ھذا القانونالعمومیةعلى السلط

االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة المصادق علیھا من قبل الجمھوریة التونسیة في و
.اإلنسانيالدوليوالقانونمجال حقوق اإلنسان وحمایة الالجئین 

:3الفصل 
:یقصد بالمصطلحات التالیة على معنى ھذا القانون

مجموعة ذات ھیكل تنظیمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر تكونت :تنظیم إرھابي
ألي مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم اإلرھابیة المنصوص 

.علیھا بھذا القانون داخل تراب الجمھوریة أو خارجھ
بقصد ارتكاب إحدى ي مدة كانت مھما كان عدد أعضائھأل تكّونتآمركلّ :وفاق

الجرائم المنصوص علیھا بھذا القانون دون أن یلزم وجود تنظیم ھیكلي أو توزیع محدد
.عضویتھم فیھستمرتبینھم أو أن ورسمي لألدوار

:جریمة عبر وطنیة
:تكون الجریمة عبر وطنیة في الصور التالیة

وبدولة أجنبیة أو أكثر، اإلقلیم الوطني إذا ارتكبت في -
وجرى اإلعداد أو التخطیط لھا أو إدارتھا أو اإلقلیم الوطني إذا ارتكبت في -

اإلشراف علیھا بدولة أجنبیة،  
إذا ارتكبت في دولة أجنبیة وجرى اإلعداد أو التخطیط لھا أو إدارتھا أو اإلشراف -
،باإلقلیم الوطنيعلیھا 
أنشطة إجرامیة في أكثر مجموعة منظمة تمارس اإلقلیم الوطني من إذا ارتكبت في -

من دولة واحدة،
ونتجت عنھا آثار ھامة في دولة أجنبیة أو ارتكبت في اإلقلیم الوطني ذا ارتكبت في إ-

.اإلقلیم الوطنيدولة أجنبیة وكانت لھا آثار ھامة في 

تعتبر الطائرة في حالة طیران منذ اللحظة التي یتم فیھا :طائرة في حالة طیران
أبوابھا الخارجیة بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي یتم فیھا فتح أحد ھذه إغالق جمیع 

وفي حالة الھبوط االضطراري یستمر اعتبار الطائرة في حالة .األبواب من أجل نزولھم
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طیران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤولیتھا عن الطائرة وما على متنھا من أشخاص 
.وحمولة

لطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطیران تعتبر ا:طائرة في الخدمة
بواسطة أفراد الخدمات األرضیة أو بواسطة طاقم الطیران للقیام برحلة معینة حتى مضي 

.أربع وعشرین ساعة على أي ھبوط للطائرة
األشخاص اآلتي ذكرھم عندما یتواجدون في :األشخاص المتمتعون بحمایة دولیة

:دولة أجنبیة
دولة أو عضو بھیئة تؤدي مھام رئیس الدولة بموجب دستور الدولة المعنیة رئیس-1

وكذلك أفراد أسرتھ المرافقون لھ،
رئیس حكومة أو وزیر خارجیة وكذلك أفراد أسرتھ المرافقون لھ، -2
أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدى منظمة دولیة حكومیة -3

، في الحاالت التي یتمتع فیھا بموجب القانون الدولي وأفراد أسرتھ       المرافقون لھ
.بالحق في حمایة خاصة

جزیرة اصطناعیة أو منشأة أو ھیكل :المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
ثبت تثبیتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغالل الموارد أو ألي أغراض اقتصادیة 

.أخرى
الممتلكات بكل أنواعھا المتحصل علیھا بأي وسیلة كانت، مادیة أو غیر :األموال

ووالوثائقوالسنداتوالمداخیل والمرابیح الناتجة عنھامادیة، منقولة أو غیر منقولة،
التي تثبت ملكیة تلك الممتلكات أو وجود حق ، مادیة كانت أو إلكترونیة، القانونیةالصكوك

.متعلق بھاأوفیھا 
فرض حظر مؤقت على إحالة األموال أو تبدیلھا أو التصرف فیھا أو نقلھا :دالتجمی

وغیر ذلك من أوجھ التصرف ، أو إخضاعھا للحراسة أو السیطرة المؤقتة ، بناء على أمر 
.صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى

في  85باستثناء ما كان التركیز النظائري فیھ یتجاوز البلوتونیوم:المواد النوویة
، 233أو النظیر المشع 235، والیورانیوم المزود النظیر المشع 238-المائة من البلوتونیوم

والیورانیوم المحتوي على خلیط النظائر الموجود في الطبیعة عدا ما كان منھ على شكل 
.د أو أكثر مما تقدمخام أو فضالت خام ، وأیة مادة تحتوي على واح

:مرفق نووي
أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعالت التي تجّھز بھا السفن أو المركبات أو -1

الطائرات أو المركبات الفضائیة الستعمالھ كمصدر للطاقة لدفع ھذه السفن أو المركبات أو 
الطائرات أو المركبات الفضائیة أو ألي غرض آخر،

أي منشأة أو وسیلة نقل تستعمل إلنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل أو استعمال أو تداول -2
مواد مشّعة أو التخلص منھا، ویمكن إذا لحق بھا ضرر أو تّم العبث بھا أن یؤدي إلى 

.انطالق كمیة كبیرة من اإلشعاعات أو المواّد المشّعة
المشعة التي تحتوي على نویدات المواد النوویة وغیرھا من المواد :المواد المشعة

تنحل تلقائیا وھي عملیة یصحبھا انبعاث نوع أو عدة أنواع من اإلشعاعات المؤینة مثل 
أشعة ألفا وبیتا وغاما وجسیمات النیوترونات والتي قد تسبب نظرا لخواصھا اإلشعاعیة أو 

.تلكات أو البیئةاإلنشطاریة الموت أو األذى البدني الجسیم أو تلحق أضرارا كبیرة بالمم
عوامل جرثومیة أو بیولوجیة أخرى، أو توكسینات بغض النظر :األسلحة البیولوجیة

عن منشئھا أو طریقة إنتاجھا،ذات أنواع وكمیات ال مبرر لھا ألغراض اإلتقاء أو الوقایة أو 
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ألغراض سلمیة أخرى، أو أسلحة أو وسائل إیصال مصممة الستخدام ھذه العوامل أو 
.التوكسینات ألغراض عدائیة  أو في النزاعات المسلحة

كّل ذات لھا موارد خاّصة بھا وذّمة مالیة مستقلّة عن الذمم المالیة :الذات المعنویة
ألعضائھا أو المساھمین فیھا ولو لم تسند لھا الشخصیة المعنویة بمقتضى نّص خاّص من 

القانون 

:4الفصـل 
الجزائیة ومجلة اإلجراءات الجزائیة والنصوص الخاصة المتعلقة تنطبق أحكام المجلة 

ببعض الجرائم واإلجراءات المقررة لھا على الجرائم المعنیة بھذا القانون بقدر ما ال 
.تتعارض مع أحكامھ

.ویخضع األطفال إلى مجلة حمایة الطفل

البـاب األول 
في مكافحة اإلرھاب وزجره 

أحكام عامة :القسـم األول

:5الفصل 

ویعاقب بنصف العقوبات المقررة لھا كل من یحرض یعد مرتكبا للجرائم اإلرھابیة

المنصوص علیھا بھذا القانون، بأي وسیلة كانت، على ارتكاب الجرائم اإلرھابیةعلنا

.ارتكابھاخطرا باحتمالفي سیاقھ، أوعندما یولد ھذا الفعل، بحكم طبیعتھ 

وإذا كان العقاب المستوجب ھو السجن بقیة العمر یعوض ذلك العقاب بالسجن مدة 

.عشرین عاما

ویعاقب بنفس العقوبات المنصوص علیھا بھذا القانوناإلرھابیةویعد مرتكبا للجرائم 

.المقررة لھا كل من یعزم على ارتكابھا، إذا اقترن عزمھ بأي عمل تحضیري لتنفیذه

:6الفصـل 

المنصوص علیھا بھذا اإلرھابیة یتحتم الحكم بالمراقبة اإلداریة على مرتكبي الجرائم 
.تقّل عن خمسة أعوام وال تفوق عشرة أعواممدة الالقانون

.وال یمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكمیلیة األخرى المقّررة قانونا

:7الفصـل 
.مسؤولیتھا في ارتكاب الجرائم اإلرھابیةتتبع الذوات المعنویة إذا ثبتتقعی

ویكون العقاب بخطیة تساوي خمس مرات قیمة الخطیة المستوجبة لألشخاص 
.الطبیعیین

كما یمكن للمحكمة ذات النظر أن تقضي بحرمان الذات المعنویة من مباشرة النشاط 
.لمدة أقصاھا خمسة أعوام أو أن تقضي بحلھا

یة من توقیع العقوبات المنصوص علیھا بھذا القانون على وال یمنع تتبع الذات المعنو
.ممثلیھا أو مسیریھا أو الشركاء فیھا إذا ثبتت مسؤولیتھم الشخصیة عن ھذه األفعال
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:8الفصـل 
من المنتمین لتنظیم إرھابي أو وفاق أو من بادرالمستوجبة من ُیعفى من العقوبات 

المنصوص علیھا بھذا كان لھ مشروع فردي یھدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم اإلرھابیة
، بإبالغ الّسلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مّكنت أو الجرائم المرتبطة بھاالقانون

.من اكتشاف الجریمة وتفادي تنفیذھا
ن إخضاعھ للمراقبة اإلداریة أو منعھ من اإلقامة بأماكن وال یمنع ذلك المحكمة م

.معینة لمدة ال یمكن في كل الحاالت أن تتجاوز خمسة أعوام

:9الفصـل 
المنتمي لتنظیم إرھابي أو وفاق أو من كان لھ مشروع فردي یھدف إلى یعاقب

أو الجرائم المرتبطة بھاالمنصوص علیھا بھذا القانونارتكاب إحدى الجرائم اإلرھابیة
إذا مّكنت أو الجریمة المرتبطة بھارھابیة اإلبنصف العقوبة المقّررة أصالة للجریمة

بمناسبة البحث األولي اإلرشادات أو المعلومات التي تولوا إبالغھا إلى السلط ذات النظر
، أو تفادي أن لجرائم مرتبطة بھاأومن وضع حّد لجرائم إرھابیةأو التتبعات أو التحقیق

تؤدي الجریمة إلى قتل نفس بشریة، أو من الكشف عن جمیع فاعلیھا أو بعضھم، أو من 
.إلقاء القبض علیھم

ویكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرین عاما إذا كان العقاب المقّرر أصالة 
.للجریمة السجن بقیة العمر أو عقوبة أشّد منھا

:10الفصل 
دون أن یمنع ذلك من العقوبة المستوجبة للجریمة اإلرھابیةبأقصى  حكم وجوبای

:إذاتطبیق ظروف التخفیف الخاصة باألطفال 
ارتكبت ممن عھد إلیھم القانون بمھمة معاینتھا وزجر مرتكبیھا، فاعلین أصلیین -

كانوا أو مشاركین،
أو من أعوان القوات المسلحةارتكبت من أعوان قوات األمن الداخلي أو من -

أعوان الدیوانة، فاعلین أصلیین كانوا أو مشاركین،
ارتكبت ممن عھد إلیھم بإدارة المنشآت أو األماكن أو المرافق المستھدفة، أو -

بحراستھا، أو من العاملین فیھا، فاعلین أصلیین كانوا أو مشاركین،
،ارتكبت باستخدام طفل-
ارتكبت من تنظیم إرھابي أو وفاق،-
ن عائدا في الجرائم اإلرھابیة،ارتكبت ممن كا-
.كانت الجریمة عبر وطنیة-

:11الفصل 
ولھا ارتباط ببعضھا بعضا یعاقب واقعة لمقصد واحد إرھابیةجرائمعدة إذا ارتكبت 

.الفاعل ألجل كل واحدة بانفرادھا
وإذا أرتكبت عدة جرائم إرھابیة متباینة یعاقب الشخص ألجل كل واحدة بإنفرادھا وال

.تضم العقوبات لبعضھا
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:12الفصل 
المحكوم علیھ من أجل جرائم إرھابیة من األجنبيوترحیلبطردالمحكمة تقضي 

.بمجرد قضائھ للعقابالتراب التونسي
البالد التونسیة مدة عشر ویحجر على األجنبي المحكوم علیھ وفق ھذا القانون دخول

.العقاب من أجل جنایةالحیاة إن كانسنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى 
وبخطیة قدرھا یخالف ذلك یعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعواممحكوم علیھوكل

.عشرة آالف دینار
.والمحاولة موجبة للعقاب

القسـم الثـاني
في الجرائم اإلرھابیة والعقوبات المقّررة لھا

:13الفصل 
:یتعمد بأي وسیلة كانتیعد مرتكبا لجریمة إرھابیة كل من  

قتل شخص أو عدة أشخاص أو إلحاق أضرار بدنیة جسیمة بھم، :أوال
اإلضرار بمقرات البعثات الدیبلوماسیة والقنصلیة أو المنظمات الدولیة،:ثانیا
إلحاق أضرار جسیمة بالبیئة بما یعرض حیاة المتساكنین أو صحتھم للخطر،: ثالثا

العامة أو الخاصة أو بالموارد الحیویة أو بالبنیة األساسیة اإلضرار بالممتلكات :رابعا
بالمنظومات المعلوماتیة أو بالمرافق العمومیة،أو بوسائل النقل أو االتصاالت أو

بحكم طبیعتھ أو ویھدف، وكان الفعل المجرم قد وقع تنفیذا لمشروع فردي أو جماعي 
إلى بث الرعب بین السكان أو حمل دولة أو منظمة دولیة على القیام بعمل أو في سیاقھ،

.االمتناع عن القیام بھ
كل من یقترف فعال من األفعال المشار إلیھا بالفقرة األولىباإلعدامیعاقب 

عاما وبخطیة قدرھا مائة ألف دینار كل من یقترف فعال عشرینویعاقب بالسجن مدة 
.3و 2من األفعال المشار إلیھا بالفقرات 

یعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرین عاما وبخطیة من خمسین ألف دینار و
.4بالفقرة یقترف فعال من األفعال المشار إلیھاإلى مائة ألف دینار كل من

:14الفصل 
بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرین عاما وبخطیة من خمسین ألف دینار إلى یعاقب

:مائة ألف دینار كل من یتعمد ارتكاب أحد األفعال التالیة
، خدمة بأّي وسیلة كانتفي حالة السیطرة أو االستیالء على طائرة مدنیة -1
ا كان االعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنیة في حالة طیران إذ-2

من شأن ھذا االعتداء أن یعرض سالمة الطائرة إلى الخطر،
تدمیر طائرة مدنیة في الخدمة أو إلحاق أضرارا بھا تصیرھا غیر صالحة للطیران -3

أو تعرض سالمتھا للخطر أثناء الطیران،
وضع أو التسبب في وضع، بأي وسیلة كانت، أجھزة أو مواد من شأنھا أن تدمر -4

خدمة أو تلحق بھا أضرارا تصیرھا غیر صالحة للطیران أو طائرة مدنیة في ال
تعرض سالمتھا للخطر أثناء الطیران،

تدمیر مرافق مالحة جویة أو إلحاق أضرار بھا أو تعطیل عملھا بما من شأنھ أن -5
یعرض سالمة الطائرات إلى الخطر أثناء الطیران،
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أو إلحاق ضرر بالغ ستعمال طائرة في الخدمة بغرض  إحداث إصابة بدنیة خطیرةا-6
.بالممتلكات أو البیئة 

مائة ألف دینار إذا تسبب قدرھاخطیة بو عاماعشرین بالسجن مدةالعقاب كونوی
.أحد تلك األفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبتھ العشرین في المائة

إذا تسبب أحد بالسجن بقیة العمر وبخطیة قدرھا مائتي الف دینارویكون العقاب 
.تلك األفعال في موت شخص

:15الفصل 
إلىدینار ألفعشرین عاما وبخطیة من خمسین إلىأعوامیعاقب بالسجن من عشرة 

:التالیةاألفعالحد أدینار كل من یتعمد ارتكاب ألفمائة 
أومشعة  أومواد متفجرة أوكیمیائي أونووي أوسالح بیولوجي إطالقأو إسقاط-1

إصابةأووفاة إحداثیتسبب في أنمن طائرة  بما من شانھ أخرىمواد شبیھة 
للبیئةأوضرر بالغ للممتلكات أوبدنیة جسیمة 

مواد أومشعة  أومواد متفجرة أوكیمیائي أونووي أواستخدام سالح بیولوجي -2
یتسبب في أننھ أعلى متنھا بما من شأوضد طائرة  في الخدمة أخرى شبیھة 

،للبیئةأوضرر بالغ للممتلكات أوبدنیة جسیمة إصابةأووفاة حداثإ
:طائرةتسھیل نقل على متن أونقل -3

أومشعة مع العلم بان القصد من استخدامھا التسبب في وفاة أومواد متفجرة -
أودولة إرغامأوبث الرعب بین أشخاصمادیة خطیرة لغرض أوجسدیة إصابات

،االمتناع عن القیام بھأوعمل بأيمنظمة دولیة على القیام 
،كذلكبأنھكیمیائي مع العلم أو نووي أوسالح بیولوجي -
مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة لالنشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة -

م بأن القصد خصیصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة لالنشطار، مع العل
ھو استخدامھا في نشاط نووي تفجیري أو في أي نشاط نووي آخر غیر خاضع ألي 

ضمانات،
معدات أو مواد أو برمجیات أو تكنولوجیا ذات صلة تسھم إسھاما كبیرا في تصمیم -

أو تصنیع أو إیصال سالح بیولوجي أو نووي أو كیمیائي، بقصد استخدامھا لھذا 
.الغرض

مائة ألف دینار إذا تسبب قدرھاخطیة بو عاماعشرین بالسجن مدةالعقاب كونوی
.في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبتھ العشرین في المائةأحد تلك األفعال

إذا تسبب أحد تلك بالسجن بقیة العمر وبخطیة قدرھا مائتي الف دینارویكون العقاب
.األفعال في موت شخص

:16الفصل 
عشرة أعوام إلى عشرین عاما وبخطیة من خمسین ألف دینار منبالسجن یعاقب 

من یعرض عمدا سالمة مطار للخطر باستخدام جھاز أو مادة أو كلدینار إلى مائة ألف 
:حد األفعال التالیةأسالح وذلك بارتكاب 

،االعتداء بالعنف الشدید على شخص موجود داخل مطار-1
مرافق مطار مدني أو طائرات مدنیة خارج الخدمة موجودة داخلھ أو تدمیر-2

،إلحاق أضرار خطیرة بھا
.تعطیل نشاط المالحة الجویة بمطار مدني-3
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مائة ألف دینار إذا تسبب قدرھاخطیة بو عاماعشرین بالسجن مدةالعقاب كونوی

.أحد تلك األفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبتھ العشرین في المائة

تسبب أحد تلك إذا بالسجن بقیة العمر وبخطیة قدرھا مائتي الف دینار ویكون العقاب 

.األفعال في موت شخص

:17الفصل 
عشرة أعوام إلى عشرین عاما وبخطیة من خمسین ألف دینار منیعاقب بالسجن 

.بأي وسیلة كانتمدنیةكل من یتعمد السیطرة أو االستیالء على سفینةدینارإلى مائة ألف 

ویعاقب بنفس العقوبات المشار إلیھا بالفقرة المتقدمة كل من یعرض عمدا سالمة 
:للخطر أثناء المالحة بارتكاب أحد األفعال التالیةمدنیةسفینة

،مدنیةاالعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفینة-1
أو إلحاق أضرار بھا أو بحمولتھا،مدنیةتدمیر سفینة-2
وضع أجھزة أو مواد، أیا كان نوعھا، أو التسبب في وضعھا على متن سفینة-3

السفینة أو تلحق بھا أو بحمولتھا بأي وسیلة كانت من شأنھا أن تدمرمدنیة
أضرارا جسیمة،

تدمیر مرافق مالحة بحریة أو إلحاق أضرار بھا أو تعطیل عملھا،-4
إلحاق أضرار بدنیة بأي شخص إذا كان االعتداء مرتبطا بصورة مباشرة -5

بارتكاب أو محاولة ارتكاب األفعال المنصوص علیھا بالفقرات المتقدمة،

بث بات المشار إلیھا بالفقرة األولى كل من یتعمد بغرض كما یعاقب بنفس العقو
أو منظمة دولیة على القیام بأي عمل أو االمتناع عنھ دولةأو إرغام الرعب بین أشخاص

:القیام بإحدى األفعال التالیة
متفجرة أو مشعة أو سالح بیولوجي أو كیمیائي أو نووي على متن مواداستخدام -1

أو إنزالھا منھا  بما من شانھ أن یتسبب في وفاة أو إصابة جسیمة أو مدنیةسفینة
أضرار مادیة بالغة،

من غیر مدنیةإفراغ زیت أو غاز طبیعي مسیل أو مادة ضارة أخرى، من سفینة-2
المواد المشار إلیھا بالفقرة المتقدمة بكمیات أو تركیز من شأنھ أن یتسبب في وفاة أو 

الغة،إصابة جسیمة أو أضرار ب
.بطریقة تسبب إصابات جسیمة أو أضرار بالغةمدنیةاستخدام سفینة-3

مائة ألف دینار إذا تسبب قدرھاخطیة بو عاماعشرین بالسجن مدةالعقاب كونوی

.أحد تلك األفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبتھ العشرین في المائة

إذا تسبب أحد تلك بالسجن بقیة العمر وبخطیة قدرھا مائتي الف دینارویكون العقاب 

.األفعال في موت شخص

:18الفصل 
إلى من خمسین ألف دینار عشرین عاما وبخطیة إلى عشرة أعواممن یعاقب بالسجن 

الدولیة تفاقیات بصورة غیر شرعیة وخارج نطاق االكل من یتعمد ألف دینار مائة
:مدنیةسفینةنقل المواد التالیة على متن المصادق علیھا 
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متفجرة أو مشعة، مواد -1
،كذلكسالح بیولوجي أو نووي أو كیمیائي مع العلم بأنھ -2
، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة لالنشطارمادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة -3

مع العلم بأن ،لالنشطارأو إنتاج مادة خاصة قابلة استخدامخصیصا لمعالجة أو 
غیر في نشاط نووي تفجیري أو في أي نشاط نووي آخر استخدامھاالقصد ھو 

وفقا التفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولیة للطاقة خاضع ألي ضمانات
،الذریة

معدات أو مواد أو برمجیات أو تكنولوجیا ذات صلة تسھم إسھاما كبیرا في تصمیم -4
لھذا استخدامھاأو تصنیع أو إیصال سالح بیولوجي أو نووي أو كیمیائي، بقصد 

.الغرض
استخدامھا للتسبب، أو للتھدید بالتسبب، في وفاة أو إصابة جسیمة أو وكان القصد من ذلك 

أو إرغام دولة أو منظمة دولیة على القیام بأي أشخاص،بین بث الرعب ضرر بالغ لغرض 
.القیام بھعمل أو االمتناع عن 

مائة ألف دینار إذا تسبب قدرھاخطیة بو عاماعشرین بالسجن مدةالعقاب كونوی

.أحد تلك األفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبتھ العشرین في المائة

إذا تسبب أحد تلك العمر وبخطیة قدرھا مائتي الف دیناربالسجن بقیةویكون العقاب

.األفعال في موت شخص

:19الفصل 
یعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آالف دینار إلى عشرة 

الطائرات والسفن خبرا مزیفا معرضا بذلك سالمة عن سوء قصد آالف دینار كل من أذاع 

.أثناء المالحةإلى خطرالمدنیة 

:20الفصل 
یعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرین عاما وبخطیة من خمسین ألف دینار إلى 

ثابتة قائمة في الجرف  ةنصعمد السیطرة أو االستیالء على ممائة ألف دینار كل من یت
.بأي وسیلة كانتالقاري 

بنفس العقوبات المشار إلیھا بالفقرة المتقدمة كل من یعرض عمدا سالمة ویعاقب
:ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب إحدى األفعال التالیة ةمنص

ثابتة قائمة في الجرف القاري، ةنصداء بالعنف على شخص موجود على ماالعت-1
لحاق أضرار بھا،تدمیر المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إ-2
ثابتة قائمة ة نصم وضع أجھزة أو مواد، أیا كان نوعھا، أو التسبب في وضعھا في-3

في الجرف القاري بأي وسیلة كانت من شأنھا تدمیرھا أو إلحاق أضرار بھا،
إلحاق أضرار بدنیة بأي شخص إذا كان االعتداء مرتبطا بصورة مباشرة بارتكاب -4

.نصوص علیھا بالفقرات المتقدمةأو محاولة ارتكاب األفعال الم

كما یعاقب بنفس العقوبات المشار إلیھا بالفقرة األولى كل من یتعمد بغرض بث 
الرعب بین األشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولیة على القیام بأي عمل أو االمتناع عنھ 

:القیام بإحدى األفعال التالیة
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لوجي أو كیمیائي أو نووي على متن متفجرة أو مشعة أو سالح بیومواداستخدام -1
منصة ثابتة أو إنزالھا منھا  بما من شانھ أن یتسبب في وفاة أو إصابة جسیمة أو 

أضرار مادیة بالغة،
إفراغ زیت أو غاز طبیعي مسیل أو مادة ضارة أخرى، من منصة ثابتة من غیر -2

ن یتسبب في وفاة المواد المشار إلیھا بالفقرة المتقدمة بكمیات أو تركیز من شأنھ أ
.أو إصابة جسیمة أو أضرار بالغة

مائة ألف دینار إذا تسبب أحد قدرھاخطیة بو عاماعشرین بالسجن مدةالعقاب كونوی

.تلك األفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبتھ العشرین في المائة

إذا تسبب أحد تلك بالسجن بقیة العمر وبخطیة قدرھا مائتي الف دینارویكون العقاب 

.األفعال في موت شخص

:21الفصل 
إلى ین ألفاعشرأعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من ستةمن یعاقب بالسجن 

یتعمد تسلیم جھاز متفجر أو حارق أو مصّمم لنشر مواد كیمیائیة خمسین ألف دینار كل من

أو بیولوجیة أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جھاز آخر قادر على التسبب في وفاة أو 

إصابات بدنیة خطیرة أو أضرار مادیة جسیمة أو وضعھ أو إطالقھ أو تفجیره بمكان أو 

یة أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتیة ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومیة أو عموم

:وذلك بقصد

التسبب في القتل أو أضرار بدنیة جسیمة،-1

.إحداث أضرار جسیمة بالممتلكات أو بالبیئة-2

مائة ألف دینار إذا تسبب أحد قدرھاخطیة بو عاماعشرین بالسجن مدةالعقاب كونوی

.جسیمة بالممتلكات أو بالبیئةإحداث أضرار أو في تلك األفعال في أضرار بدنیة جسیمة 

إذا تسبب أحد تلك بالسجن بقیة العمر وبخطیة قدرھا مائتي الف دینارویكون العقاب

.األفعال في موت شخص

:22الفصل 
إلى ین ألفاعشرأعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من ستةیعاقب بالسجن من

:التالیةخمسین ألف دینار كل من یتعمد ارتكاب إحدى األفعال 
، االحتیالنوویة أو الحصول علیھا بطریق واد مسرقة -1
باستعمال العنف الشدید بجھاز مشع أو بمرفق نوويالمطالبة بمواد نوویة أو مشعة أو -2

،بھأو التھدید 
كما یعاقب بنفس العقوبات المشار إلیھا بالفقرة األولى كل من یتعمد تسلم أو حیازة أو -3

باستعمال أو نقل أو تغییر للمواد النوویة أو التصرف فیھا أو تبدیدھا أو استعمال أو التھدید
دد تھأومشعةمادةإطالقإلىتؤديبطریقةبھأضرارإحداثأونووياستخدام مرفق

:بانطالقھا وذلك بقصد
أضرار بدنیة جسیمة،في التسبب في القتل أو -
.البیئةبإحداث أضرار جسیمة بالممتلكات أو -
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مائة ألف دینار إذا تسبب أحد قدرھاخطیة بو عاماعشرین بالسجن مدةالعقاب كونوی

.إحداث أضرار جسیمة بالممتلكات أو بالبیئةأو في تلك األفعال في أضرار بدنیة جسیمة 

بقیة العمربالسجنویكون العقاب 

.إذا تسبب أحد تلك األفعال في موت شخصوبخطیة قدرھا مائتي الف دینار

:23الفصل

من یتعمد قتل شخص كلبالسجن بقیة العمر وبخطیة قدرھا مائتي الف دینار یعاقب 

.یتمتع بحمایة دولیة

:24الفصل
إلى من خمسین ألف دینار وبخطیة عشرین عاما من عشرة أعوام إلى یعاقب بالسجن 

:التالیةحد األفعال أیتعمد ارتكاب كل من مائة ألف دینار

من المكان نقلھ أو وجھتھ تحویلأو جره أو شخص یتمتع بحمایة دولیة اختطاف -1

،وجھتھ أو نقلھل جرّه أو على تحویاختطافھ أو على العمل أو الذي كان بھ 

دون إذن حجزه أو سجنھ أو إیقافھ أو یتمتع بحمایة دولیة على شخص قبض ال-2

،قانوني

ضرر بمباني رسمیة أو محالت سكنى خاصة أو وسائل نقل لھیئات أو إلحاق-3

أشخاص یتمتعون بحمایة دولیة من شأنھ أن یعرض حیاتھم أو حریتھم أو حیاة 

،األشخاص المقیمین معھم أو حریتھم للخطر

نتج عن ھذه إذا وبخطیة قدرھا مائتي الف دینارمر السجن بقیة العإلى العقاب ویرفع

.سقوط بدني أو مرض أو موتاألعمال 

:25الفصل 
ف العشرة آإلىمن عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آالف دیناریعاقب بالسجن

.من یعتدي بالعنف على شخص یتمتع بالحمایة الدولیةدینار كل

:26الفصل 
من خمسین ألف دینار إلى عشرین عاما وبخطیةمن عشرة أعوام إلى بالسجنیعاقب

قانوني إذاإذندونحجزهأوأو سجنھأوقفھأوشخصعلىقبضمنكلدینارألفمائة

إكراهأجلمناحتجازھااستمرارأوإیذائھاأوالرھینةبقتلتھدیداألفعالھذهأحدصاحب

أومعنویا،أوطبیعیاشخصاأوحكومیة،دولیةمنظمةأودولةكانسواءطرف ثالث،

ضمنيأوصریحكشرطمعّینبفعلالقیاممناالمتناعأوالقیامعلى األشخاصمنمجموعة

.الرھینةتلكعنلإلفراج

:27الفصل 
إلى عشرین ألفاأعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من ستةمن یعاقب بالسجن

كل من یھدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بھدف إرغام خمسین ألف دینار

.شخص طبیعي أو معنوي على القیام بفعل أو االمتناع عنھ
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:28الفصل 
عشرة دینار إلىخمسة آالف من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من یعاقب بالسجن 

أو أو بمرتكبھاإرھابیةبجریمة بأي وسیلة كانت،، یتعّمد اإلشادة علناكل من دینار آالف
.أو بأعضائھ أو بنشاطھلھ عالقة بجرائم إرھابیة و وفاقبتنظیم أ

:29الفصـل 
إلى عشرین ألفاأعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من ستة بالسجن منیعاقب 

:خمسین ألف دینار

إلى ،أو خارجھداخل تراب الجمھوریة، بأي عنوان كان، عمداكل من انضمّ -

اإلرھابیةبقصد ارتكاب إحدى الجرائم إرھابیة،أو وفاق لھ عالقة بجرائم إرھابي تنظیم 

،المنصوص علیھا بھذا القانون

بقصد ، أو خارجھداخل تراب الجمھوریةبأي عنوان كان،،كل من تلقى تدریبات-

.المنصوص علیھا بھذا القانونارتكاب إحدى الجرائم اإلرھابیة

وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرین عاما والخطیة من خمسین ألفا 

.إلى مائة ألف دینار لمكوني التنظیمات أو الوفاقات المذكورة

:30الفصـل 
إلى عشرین ألفاأعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة منستةمن یعاقب بالسجن 

:التالیةب إحدى األفعال اارتكیتعمدخمسین ألف دینار كل من

النتداب أو تدریب شخص أو مجموعة أو تراب دولة أجنبیةل تراب الجمھوریةااستعم-1

من األشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم اإلرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون، داخل 

،تراب الجمھوریة أو خارجھ

الجرائم اإلرھابیة المنصوص علیھا بھذا الرتكاب إحدىل تراب الجمھوریةااستعم-2

.أو مواطنیھ أو للقیام بأعمال تحضیریة لذلكالقانون ضد بلد آخر

:31الفصـل 

إلى عشرین ألفااثني عشر عاما وبخطیة من أعوام إلى ستةمن یعاقب بالسجن 

:التالیةتعمد ارتكاب إحدى األفعال یمنكلألف دینارخمسین

أسلحة أو متفّجرات أو ذخیرة وغیرھا من المواد أو المعداتبأي وسیلة كانت،، توفیر-1

لفائدة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم المؤونةأو التجھیزات أوأو وسائل النقل

،عالقة بالجرائم اإلرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون

على ذمة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم عالقة وضع كفاءات أو خبرات-2

القانون،بالجرائم اإلرھابیة المنصوص علیھا بھذا 
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بواسطة، معلومات لفائدة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص مباشرة أوتوفیر،إفشاء أو -3

بقصد المساعدة على لھم عالقة بالجرائم اإلرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون 

قابھم،منھا أو عدم عاالستفادةأو التستر علیھا أو ،ھاارتكاب

محل الجتماع أعضاء تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم عالقة بالجرائم إعداد -4

اإلرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون أو إیواءھم أو إخفاءھم أو ضمان فرارھم أو عدم 

بمحصول أفعالھ،أو على االستفادة التوصل للكشف عنھم أو عدم عقابھم

صنع أو إفتعال بطاقة تعریف وطنیة أو جواز سفر أو غیر ذلك من  الرخص أو -5

لفائدة تنظیم إرھابي أو من المجلة الجزائیة 199إلى 193الشھادات المذكورة بالفصول 

.وفاق أو أشخاص لھم عالقة بالجرائم اإلرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون

:32الفصـل 

مائة إلى خمسین ألفامن أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة ستةمن بالسجن یعاقب
بأي وسیلة كانت بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، ارتكاب إحدى من یتعمدكلألف دینار

:التالیةاألفعال 
مع العلم بأن الغرض منھا تمویل أشخاص أو أو تقدیمھاالتبرع بأموال أو جمعھا-1

، وذلك المنصوص علیھا بھذا القانونتنظیمات أو أنشطة لھا عالقة بالجرائم اإلرھابیة

،بقطع النظر عن شرعیة أو فساد مصدر األموال التي تّم التبّرع بھا أو جمعھا

اخیل أو مرابیح المصدر الحقیقي ألموال منقولة أو عقاریة أو مدإخفاء أو تسھیل إخفاء -2
ل إیداعھا تحت اسم مستعار أو وراجعة لذوات طبیعیة أو معنویة مھما كان شكلھا أو قب

مع العلم بأن الغرض منھا تمویل أشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا عالقة إدماجھا 
.األموال ھذه ئم اإلرھابیة، وذلك بقطع النظر عن شرعیة أو فساد مصدر بالجرا

.في مبلغ الخطیة إلى خمس مرات قیمة األموال موضوع الجریمةویمكن الترفیع

:33الفصـل 
إلى عشرة یعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آالف دینار 

ذات النظر فورا كل من یمتنع، ولو كان خاضعا للسر المھني، عن إشعار السلطآالف دینار 
بما أمكن لھ اإلطالع علیھ من أفعال وما بلغ إلیھ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب 

.احتمال ارتكابھاأوالمنصوص علیھا بھذا القانونالجرائم اإلرھابیةإحدى 
.ویستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان واألبناء واإلخوة واألخوات والقرین

أثناء مباشرتھم بخصوص األسرار التي یطلعون علیھا المحامون أیضاكما یستثنى 
ینسحب اإلستثناء المذكور على المعلومات التي یطلعون علیھا لمھامھم أو بمناسبتھا، وال

.جرائم إرھابیة في المستقبلارتكابویؤدي إشعار السلط بھا إلى تفادي 
یة ضّد من قام عن حسن نیة بواجب وال یمكن القیام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائ

.اإلشعار

34الفصـل 
یعاقب بالسجن من ثالثة أشھر إلى ستة أشھر وبخطیة من مائة إلى ألف ومائتي 
دینار الشاھد الذي یخلّ بموجبات أداء الشھادة في إحدى الجرائم اإلرھابیة، دون أن یمنع 

.من المجلة الجزائیة241بالفصل ة ذلك من تطبیق العقوبات األكثر شّدة المقّرر
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الثالثالقسـم 
موري الضابطة العدلیةأفي م

:35الفصـل 
مورو الضابطة العدلیة المؤّھلون لمعاینة الجرائم اإلرھابیة، التابعون لدائرة أیباشر م

بقواعد توزیع المحكمة االبتدائیة بتونس، وظائفھم بكامل تراب الجمھوریة دون التقید
.االختصاص الترابي

:36الفصـل 
موري الضابطة العدلیة إعالم وكیل الجمھوریة الراجعین إلیھ بالنظر فورا بما أعلى م

قوات أعوانكان ذو الشبھة من إذاالسلط المعنیة فورا وإعالمإرھابیة م من جرائم بلغ إلیھ
.الدیوانةأعوانمن أوالقوات المسلحةأعوانمن أوالداخلي األمن

ویجب على وكالء الجمھوریة لدى المحاكم االبتدائیة إنھاء اإلعالمات المشار إلیھا 
.فورا إلى وكیل الجمھوریة بتونس لتقریر مآلھا

الرابع القسـم 
في النیابـة العمومیـة

:37الفصـل 
ة العمومییختص وكیل الجمھوریة لدى المحكمة االبتدائیة بتونس بإثارة الدعوى 

.المرتبطة بھاالجرائموالمنصوص علیھا بھذا القانونةاإلرھابیوممارستھا في الجرائم 

:38الفصـل 
لوكالء الجمھوریة لدى بقیة المحاكم االبتدائیة اإلذن بالقیام باألبحاث األولیة المتأكدة 

اإلعالمات االختیاریة والكشف عن مرتكبیھا، ویتلقون بقصد معاینة الجریمة وجمع أدلتھا 
والشكایات والمحاضر والتقاریر المحّررة بشأنھا، ویستنطقون ذي الشبھة بصفة إجمالیة 
بمجرد مثولھ أمامھم، ویأذنون عند االقتضاء بالتمدید في فترة االحتفاظ بھ وبوضعھ في 
أقرب أجل على ذمة وكیل الجمھوریة بتونس مع التقاریر والمحاضر المحّررة واألشیاء

.المحجوزة لكشف الحقیقة

:39لفصـل ا
على وكیل الجمھوریة لدى المحكمة االبتدائیة بتونس أن یعلم فورا الوكیل العام لدى 
محكمة االستئناف بتونس بجمیع ما تّمت معاینتھ من جرائم إرھابیة وأن یطلب حاال من 

.قاضي التحقیق الذي بدائرتھ إجراء بحث
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:40الفصـل 
بمضي  المنصوص علیھا بھذا القانوناإلرھابیةتسقط الدعوى العمومیة في الجرائم 

عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جنایة وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة عشرین
وذلك ابتداء من یوم وقوع الجریمة على شرط أن ال یقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقیق 

.أو تتبع

الخامسلقسـم ا
فـي التحقیــق

:41الفصـل 
.التحقیق وجوبي في الجرائم اإلرھابیة

بكامل تراب الجمھوریة أعمالھبتونس ویباشر حاكم التحقیق لدى المحكمة االبتدائیة 
.ودون التقید بقواعد توزیع االختصاص الترابي

:42الفصـل 
قاضي التحقیق حجز األسلحة والذخیرة والمتفّجرات وغیرھا من المواد  على

.والمعّدات والتجھیزات والوثائق المعّدة أو المستعملة الرتكاب الجریمة أو لتسھیل ارتكابھا
وعلیھ أیضا حجز األشیاء التي یشّكل صنعھا أو مسكھا أو استعمالھا أو االتجار فیھا 

.جریمة
المحجوز بمحضر ذي الشبھة أو من وجد لدیھ ذلك المحجوز إن وتحّرر قائمة في 

أمكن ثم یحّرر قاضي التحقیق تقریرا في الحجز یتضمن وصفا للمحجوز وخاصیاتھ وجمیع 
.البیانات المفیدة مع ذكر تاریخ الحجز وعدد القضیة

:43الفصـل 
العمومیة، بوضع یمكن لقاضي التحقیق اإلذن من تلقاء نفسھ أو بطلب من النیابة 

المكاسب المنقولة أو العقاریة أو األرصدة المالیة الراجعة لذي الشبھة تحت قید الحجز 
.وتحدید أوجھ التصّرف فیھا أو وضعھا عند االقتضاء تحت االئتمان

تغطیة الضروریات من حاجیاتھ بیفي أموالھالشبھة بجزء من تمكین ذيولھ 
.سرتھ بما في ذلك المسكنأوحاجیات 

.برفع التدابیر المشار إلیھا ولو دون طلبكما لھ اإلذن 

:44الفصـل 
االستعانة بأي كتب وذلك بعد یتّم سماع الشھود فرادى، في غیاب ذي الشبھة، دون 

.بیان حالتھم المدنیة ونفي أوجھ التجریح فیھم
.إال برضاھمولیس لقاضي التحقیق مكافحتھم بذي الشبھة أو بغیرھم من الشھود 
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:45الفصـل 
إذا أخّل الشاھد بموجبات أداء الشھادة، یجوز لقاضي التحقیق أن یحّرر محضرا 
مستقال في الغرض ینھى إلى وكیل الجمھوریة للنظر بشأن إحالة الشاھد على المحكمة 

.المختصة وفقا إلجراءات اإلحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث

السادسالقسم 
فـي محاكـم القضـاء

:46الفصـل 
،العسكریةوأدون غیرھا من المحاكم العدلیة ،تختّص المحكمة االبتدائیة بتونس

إذاوالجرائم المرتبطة بھاالمنصوص علیھا بھذا القانوناإلرھابیةبالنظر في الجرائم 
:ارتكبت
،على تراب الجمھوریة-
متن طائرة مسجلة في الدولة التونسیة أو عندما تھبط الطائرة التي ارتكبت  على -

متنھا،تراب الجمھوریة والجاني ال زال على  علىالجریمة على متنھا 
دون طاقم لفائدة مستغل یكون مقره الرئیسي أو إقامتھ على متن طائرة مؤجرة -

،الدائمة بالتراب التونسي
.ولة التونسیة عند ارتكاب الجریمة أو على ظھر تلك السفینةترفع علم الدضّد سفینة -

:47الفصـل 
.من ھذا القانون لدى محاكم القضاء43و 42تنطبق أحكام الفصلین 

:48الفصـل 
مباشرة أو بصفة ، ھالوحصثبت التياألموالباستصفاءتقضيعلى المحكمة أن 

، سواء بقیت تلك أي ذمة مالیة أخرىإلى تبصفة غیر مباشرة، من الجریمة، ولو انتقل
.األموال على حالھا أو تّم تحویلھا إلى مكاسب أخرى
حكم بخطیة ال تقّل في كل الحاالت عن یوفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي 

.قیمة األموال التي وقعت علیھا الجریمة لتقوم مقام االستصفاء
األسلحة والذخیرة والمتفّجرات وغیرھا من  ستصفاءاب تقضيوعلى المحكمة أیضا أن 

المواد والمعدات والتجھیزات المستعملة الرتكاب الجریمة أو لتسھیل ارتكابھا، واألشیاء 
.التي یشكل صنعھا أو مسكھا أو استعمالھا أو االتجار فیھا جریمة

:49الفصـل 
بمصادرة جمیع المكاسب المنقولة أو العقاریة للمحكوم علیھ أن تقضيللمحكمة 

استعمالھا لغرض تمویل أشخاص أو تنظیمات أو ثبترصدتھ المالیة أو بعضھا إذا وأ
.أنشطة لھا عالقة بالجرائم اإلرھابیة

:50الفصـل 
.ال یوقف االعتراض تنفیذ عقوبة السجن في الجرائم اإلرھابیة
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القسـم السابع
الخاصةالتحريطرق في 

:51الفصل 
یمكن اللجوء إلى اعتراض اتصاالت التي تقتضیھا ضرورة البحث في الحاالت 

.من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیقمعلل كتابي قراربمقتضى  األشخاص،
التنصت أو االطالع على ویشمل اعتراض االتصاالت الحصول على بیانات المرور 

وكذلك نسخھا أو تسجیلھا باستعمال الوسائل الفنیة المناسبة واالستعانة االتصاالت محتوى 
النفاذشبكاتلالتصاالت ومشغليالعمومیةالشبكات بمشغليفي ذلك، عند االقتضاء، 

.كلّ حسب نوع الخدمة التي یسدیھااالتصاالتخدماتومزودي
والوجھة المرسلة إلیھا والشبكة التي تمر مصدر االتصالفي وتتمثل بیانات المرور 

.عبرھا وساعة وتاریخ وحجم و مدة و نوع الخدمة المذكورة
ویتضّمن قرار وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق جمیع العناصر التي من شأنھا 

.التعریف باالتصاالت موضوع طلب االعتراض واألفعال الموجبة لھ ومّدتھ
قابلة للتمدید القرارأشھر بدایة من تاریخ أربعةعتراض ال یمكن أن تتجاوز مّدة اال

.مّرة واحدة لنفس المّدة بمقتضى قرار معلل
ویتعّین على الجھة المكلفة بتنفیذ االعتراض إعالم وكیل الجمھوریة أو  قاضي 

التي تم اتخاذھا إلنجازه وبالتاریخ الفعلي النطالق التحقیق بحسب األحوال بالترتیبات 
.عتراضعملیة اال

.الرجوع في القرار المنصوص علیھ بھذا الفصلفي أي وقت ویمكن 

:52الفصل 
یتعّین على الجھة المكلّفة بإنجاز االعتراض القیام بمأموریتھا بالتنسیق مع وكیل 

وإحاطتھ بسیر عملیة وتحت رقابتھ الجمھوریة أو  قاضي التحقیق بحسب األحوال 
.التدابیر الالزمة لحسن سیر البحثاالعتراض بما یمّكنھ من اتخاذ 

بملف بعملیة اإلعتراض المتعلقة والتقاریر المكاتبات والمراسالتتضمن جمیع
ختم قبل قرار إجراء البحث أو قبل قرارمستقل خاص یقع إضافتھ للملف األصلي

.التحقیق

:53الفصل 
تقریرا یتضّمن وصفا تحّرر الجھة المكلّفة بإنجاز االعتراض، عند إتمام أعمالھا،

المّتخذة والعملیات التي أنجزت ونتائجھا ُیرفق وجوبا بالبیانات التي تسنى جمعھا للترتیبات
.أو نسخھا أو تسجیلھا وكذلك البیانات التي تمّكن من حفظھا وقراءتھا وفھمھا

أو حكم باإلدانةعات جزائیة االعتراض تتبّ المعطیات المجّمعة من ترّتب عن إذا لم ت
تتمتع بمقتضیات الحمایة وفقا للتشریع الجاري بھ العمل في فإنھا ، على معنى ھذا القانون

.مجال حمایة المعطیات الشخصیة
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:54الفصل 
یمكن اللجوء إلى االختراق بواسطة عون في الحاالت التي تقتضیھا ضرورة البحث 

جرائم الالمخول لھم معاینة مأموري الضابطة العدلیةأمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل 
.اإلرھابیة

من وكیل الجمھوریة أو من قاضي التحقیق وتحت  كتابيبإذنویباشر االختراق 
.قابلة للتجدید لنفس المدة بقرار معلللمدة أقصاھا أربعة أشھر بتھ قار

.المنصوص علیھ بھذا الفصلالقرارالرجوع في في أي وقت ویمكن 

:55الفصل 
اللوحة البصمیة الصادر عن النیابة العمومیة أو قاضي التحقیق، القرارن یتضمّ 

ویسري العمل بھذا اإلذن على كامل تراب .والھویة المستعارة للمخترقوالبصمة الجینیة 
.البالد التونسیة

.یحجر الكشف عن الھویة الحقیقیة للمخترق ألي سبب من األسباب 
.دینارآالفعشرة م وبخطیة قدرھا كل كشف یعاقب مرتكبھ بالسجن مدة خمسة أعوا

ترفع أو والدیھإذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح ضد المخترق أو زوجھ أو أبنائھ 
.دینارألفخمسة عشرة خطیة قدرھاسنوات وإلىالعقوبة إلى سبع 

تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد األشخاص المنصوص علیھم بالفقرة إذا
دون أن دینارألفعشرون قدرھا سجنا وخطیةالسابقة ترفع العقوبة إلى عشرة سنوات 

.بالقتل العمدیمنع ذلك من تطبیق العقوبات األكثر شدة المتعلقة

:56الفصل 
باألعمال التي تتطلبھا عملیة بدون سوء نیةھال یؤاخذ المخترق جزائیا عند قیام

.االختراق

:57الفصل 
یتولى مأمور الضابطة العدلیة المتعھد اإلشراف على مراقبة سیر عملیة االختراق 
ویرفع تقاریرا في الغرض إلى النیابة العمومیة أو إلى قاضي التحقیق كلما دعت الضرورة 

.االختراقعند نھایة عملیة كذلك إلى ذلك و
.وال یضّمن بملف القضیة إالّ التقریر النھائي

:58الفصل 
التحقیق في الحاالت التي تقتضیھا ضرورة البحث یمكن لوكیل الجمھوریة أو لحاكم 

لمؤھلین المأموري الضابطة العدلیة بمقتضى قرار كتابي معلل بحسب األحوال أن یأذن 
بوضع ُعدة تقنیة تھدف إلى التقاط المنصوص علیھا بھذا القانونلمعاینة الجرائم اإلرھابیة

وتثبیت ونقل وتسجیل كالم وصورة شخص أو عدة أشخاص بصفة سریة ودون علمھم 
.بأماكن أو عربات خاصة أو عمومیةأو بأغراضھم الشخصیة

األماكن ضمن قرار وكیل الجمھوریة أو حاكم التحقیق بحسب األحوال اإلذن بدخولیت
من مجلة 95العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص علیھا بالفصل أو 

اإلجراءات الجزائیة ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص لھ 
  .امحق علیھ
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باألغراض جمیع العناصر التي من شأنھا التعریف المذكورقرارالویتضّمن 
السمعیة البصریةخاصة أو العمومیة المعنیة بالمراقبة باألماكن أو العربات الأو الشخصیة 

.واألفعال الموجبة لھا ومّدتھا
القرارتاریخ ال یمكن أن تتجاوز مّدة المراقبة السمعیة البصریة أربعة أشھر بدایة من 

.قابلة للتمدید مّرة واحدة لنفس المّدة بمقتضى قرار معلل
.بھذا الفصل  كلما دعت الضرورة إلى ذلكیمكن الرجوع في القرار المنصوص علیھ 

لوكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق أو مأموري الضابطة العدلیة ، حسب الحاالت، 
.االستعانة بمن یرونھ من األعوان المؤھلین و أھل الخبرة لوضع العدة التقنیة

المراقبة السمعیة بعملیةوالتقاریر المتعلقةالمكاتبات والمراسالتتضمن جمیع
قبل قرار إجراء البحث أو قبل مستقل خاص یقع إضافتھ للملف األصليالبصریة بملف

.ختم التحقیققرار
عند إتمام أعمالھا، تقریرا تحّرر الجھة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعیة البصریة،

یخھا وساعتھا المّتخذة والعملیات التي أنجزت ومكانھا وتاریتضّمن وصفا للترتیبات
ونتائجھا ُیرفق وجوبا بالتسجیالت السمعیة والبصریة التي تسنى جمعھا والمفیدة لكشف 

.الحقیقة
.محلفإلى اللغة العربیة بواسطة مترجم أجنبیةبلغة تنقل المحادثات الجاریة 

جزائیة إذا لم تترّتب عن المعطیات المجّمعة من المراقبة السمعیة البصریة  تتّبعات
أو حكم باإلدانة على معنى ھذا القانون، فإنھا تتمتع بمقتضیات الحمایة وفقا للتشریع 

.في مجال حمایة المعطیات الشخصیةالجاري بھ العمل

:59الفصل 
إحدى المعلومات عمدا األشخاص الذین یفشون عشر سنواتیعاقب بالسجن مدة 

المعطیات أو أو المراقبة السمعیة البصریةاالختراقأو االعتراضالمتعلقة بعملیات 
.وال یمنع ذلك من تطبیق العقوبة المستوجبة للجریمة األشدّ ، المجّمعة منھا

:60الفصل 
ال یمكن استعمال وسائل اإلثبات التي وقع جمعھا بمناسبة عملیة اختراق أو اعتراض 

.بالبحثالمعنیة أو مراقبة سمعیة بصریة إال في حدود إثبات الجرائم 

بمجرد صدور تعدم التسجیالت السمعیة أو البصریة بحضور ممثل عن النیابة العمومیة 
.حكم بات باإلدانة أو البراءة

.الدعوى العمومیة بمرور الزمنانقضاءوفیما عدى ذلك یقع إعدامھا بمجرد 
.ویحرر محضر في الغرض

القسم الثامن
مكافحة اإلرھاب في اللجنة التونسیة ل

:61الفصل 
لدى رئاسة الحكومة التي "لمكافحة اإلرھاب التونسیة اللجنة"تحدث لجنة تسمى 

.تتولى تأمین كتابتھا القارة وتوفیر مقّر لھا
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:62الفصل 
:لمكافحة اإلرھاب منالتونسیة تتركب اللجنة 

مباشر كامل الوقت،،من الرتبة الثالثة رئیساعدليقاض-
مباشر كامل الوقت،،نائب الحكومةخبیر ممثل لرئاسة -
،خبیر ممثل لوزارة العدل-
خبیر ممثل لوزارة الداخلیة،-
خبیر ممثل لوزارة الشؤون الخارجیة،-
خبیر ممثل لوزارة الدفاع،-
،االنتقالیةخبیر ممثل لوزارة حقوق اإلنسان والعدالة -
خبیر ممثل للوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعیة،-
لوزارة الصحة،ممثلخبیر -
خبیر ممثل للوزارة المكلفة بالمالیة، -
،خبیر ممثل لوزارة النقل-
.ممثل عن اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة-

ویقع تعیین أعضاء اللجنة بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والھیاكل المعنیة لمدة 
.ثالث سنوات

الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات ولرئیس اللجنة أن یدعو أي شخص من ذوي 
.اللجنة قصد االستئناس برأیھ في المسائل المعروضة علیھا

رئاسة (تخصص للجنة للقیام بمھامھا اعتمادات تحمل على میزانیة الدولة
.)الحكومة

.ویضبط تنظیم اللجنة وطرق سیرھا بأمر

:63الفصل 
:لمكافحة اإلرھاب القیام خصوصا بالمھام التالیةالتونسیة تتولى اللجنة 

في ذات الصلة بمكافحة اإلرھابالمختصة  ةالھیاكل األممیقرارات تنفیذ العمل على -
إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولیة،

عالقة اقتراح التدابیر الالزمة التي ینبغي اتخاذھا بخصوص تنظیمات أو أشخاص لھم -
بالجرائم اإلرھابیة المنصوص  علیھا بھذا القانون على ضوء ما تجمع لدیھا من معلومات 

.وسوابق قضائیة ضمن تقاریر توجھ للسلط الثالثة وللجھة اإلداریة المعنیة
وتمویلھ والظواھر اإلجرامیة المرتبطة شخص ظاھرة اإلرھابإعداد دراسة وطنیة ت-

،سبل مكافحتھاواقتراح وتقییم مخاطرھالغایة الوقوف على خصائصھا وأسبابھابھ
یقع تحیینھا كلما على أن األولویات الوطنیة في التصدي لھذه الظاھرةالدراسة وتحدد 

اقتضى األمر ذلك،
دعم المجھود مكافحتھ وومن اإلرھاببالتوقيإصدار المبادئ التوجیھیة الكفیلة -

،إلى مكافحة كلّ مظاھر اإلرھابالدولي الرامي 
التي تھدف إلى منع اإلرھاب واقتراح اآللیات والسیاسات المساعدة على وضع البرامج -

،الكفیلة بتنفیذھا
تنسیق الجھود في مجال تطبیق إجراءات حمایة األشخاص المعنیین بالحمایة على -

معنى ھذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحایا،
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وتمثیلھا،المعنیة بھذا المجال وتنسیق جھودھا الوزارات تیسیر االتصال بین مختلف -
على الصعیدین الداخلي والخارجي،عند االقتضاء، 

التعاون مع المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بمكافحة اإلرھاب ومساعدتھا على تنفیذ -
برامجھا في ھذا المجال، 

ئیات المتعلقة بمكافحة اإلرھاب إلحداث قاعدة جمع المعطیات والبیانات واإلحصا-
بیانات بھدف استغاللھا في إنجاز المھام الموكولة لھا،

نشر الوعي االجتماعي بمخاطر اإلرھاب عن طریق الحمالت التحسیسیة وإقامة -
،المؤتمرات والندوات وإصدار النشریات واألدلة

الخبرات على الصعیدین ینتكوتدریبیة واإلشراف على برامج تنظیم الدورات ال-
،الداخلي والخارجي

التعریف بالتدابیر التي اتخذتھا الدولة لمكافحة اإلرھاب وإعداد األجوبة على المسائل -
إبداء الرأي فیھا ذات العالقة بمیدان تدخلھا،التي تطلب المنظمات الدولیة

للمجاالت ذات المساھمة في تنشیط البحوث والدراسات لتحدیث التشریعات المنظمة -
العالقة باإلرھاب بما یحقق تنفیذ برامج الدولة في التصدي لھذه الظاھرة،

:64الفصل 
لمكافحة اإلرھاب على تنشیط التعاون مع نظیراتھا بالبالد تعمل اللجنة التونسیة 

.األجنبیة في إطار االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة المصادق علیھا
احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى ویتوقف التعاون المشار إلیھ بالفقرة المتقدمة على 

نظیراتھا بالبالد األجنبیة، بمقتضى التشریع المنظم لھا، بالتقید بالسر المھني وعدم التزام
أو استغاللھا ألغراض أخرى إلى طرف آخرإحالة المعطیات والمعلومات المجمعة لدیھا

.الجرائم المعنیة بھذا القانون وزجرھاغیر مكافحة 

:65الفصل 
لمكافحة اإلرھاب تقریرا سنویا عن نشاطھا یتضمن وجوبا التونسیة تعد اللجنة 

.اقتراحاتھا لتطویر اآللیات الوطنیة لمكافحة اإلرھاب ینشر للعموم
.كما یمكن للجنة إصدار بالغات حول نشاطاتھا وبرامجھا

التاسعالقسـم 
آلیـات الحمایـةفـي 

:66الفصـل 
كل من أوكل لھم القانون مھمة معاینة الجرائم اإلرھابیةتتخذ التدابیر الكفیلة بحمایة 

وزجرھا من قضاة ومأموري ضابطة عدلیة وأعوان سلطة المنصوص علیھا بھذا القانون
.عمومیة

والمتضّرر والشھود وكل من والمخترقوتشمل تدابیر الحمایة أیضا مساعدي القضاء
.تكّفل، بأي وجھ من األوجھ، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجریمة

عند االقتضاء، على أفراد أسر األشخاص المشار كما تنسحب التدابیر المشار إلیھا،
.إلیھم بالفقرتین المتقدمتین وكل من ُیخشى استھدافھ من أقاربھم
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مختصة اتخاذ التدابیر اإلرھاب من السلط العمومیة اللمكافحة  تونسیةتطلب اللجنة ال
في الحاالت التي یكون فیھا ذلك ألشخاص المشار إلیھم بالفقرات المتقدمة ایة احمالكفیلة ب

.الزما

:67الفصـل 
المحكمة، حسب األحوال، في حاالت الخطر الملمّ یمكن لقاضي التحقیق أو لرئیس 

إجراء أعمال البحث أو اإلذن بانعقاد الجلسة بغیر مكانھا وإن اقتضت الضرورة ذلك،
.المعتاد مع اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان حق المتھم في الدفاع عن نفسھ

ولھما أن یقّررا استنطاق المتھم وتلقي تصریحات من َیَرَیان فائدة في سماعھ باستعمال 
المالئمة دون ضرورة لحضور المعني باألمر وسائل االتصال المرئیة أو المسموعة

.شخصیا
.وتتخذ حینئذ التدابیر الكفیلة بعدم الكشف عن األشخاص الواقع سماعھم

للجھة القضائیة المتعھدة أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بطلب من ممثل النیابة 
.العمومیة أو بناء على طلب كل من لھ مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سریة

ویحجر في ھذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنھا 
النیل من الحیاة الخاصة للضحایا أو سمعتھم دون المساس بالضمانات األخرى المقررة 

.بالنصوص الخاصة

:68الفصـل 
في صورة دعوتھم إلى یمكن لألشخاص المذكورین بالفقرة الثالثة من الفصل المتقّدم،

اإلدالء بتصریحاتھم لدى مأموري الضابطة العدلیة أو قاضي التحقیق أو غیره من الھیئات
.تھم لدى وكیل الجمھوریة بتونسالقضائیة، أن یعّینوا محل مخابر
ھویاتھم ومقّراتھم األصلیة بدفتر سّري مرقّم وممضى یقع وُتضّمن، في ھذه الحالة،

.فتحھ لھذا الغرض لدى وكیل الجمھوریة بتونس

:69الفصل 
یمكن في حاالت الخطر الملم، وإن اقتضت الضرورة ذلك، تضمین جمیع المعطیات 
التي من شأنھا الكشف عن ھویة المتضرر والشھود وكل من تكفل، بأي وجھ من األوجھ،

بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجریمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف 
.األصلي

وتضّمن في ھذه الحالة، ھویة األشخاص المعددین بالفقرة المتقدمة وغیرھا من 
بما في ذلك إمضاءاتھم بدفتر سري مرقم البیانات األخرى التي من شأنھا الكشف عنھم،

.وممضى من وكیل الجمھوریة بتونس یقع فتحھ لدیھ للغرض

:70الفصـل 
لذي الشبھة أو نائبھ أن یطلبا من الجھة القضائیة المتعھدة بالقضیة الكشف عن ھویة 

من األشخاص المعددین بالفقرة األولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أیام 
.تاریخ االطالع على مضمون تصریحاتھم

ذات النظر اإلذن برفع التدبیر المشار إلیھ والكشف عن ھویة وُیمكن للجھة القضائیة 
المعني باألمر إذا تبّین لھا جّدیة الطلب ولم یكن ھناك ما ُیخشى معھ تعریض حیاتھ أو 

.مكاسبھ، أو حیاة أو مكاسب أفراد أسرتھ إلى خطر
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طعن فیھ یمكن البرفض أو قبول الطلب عن قاضي التحقیق الصادر والقرار
بالنسبة لوكیل اإلطالعیخ في ظرف أربعة أیام من تارباالستئناف لدى دائرة االتھام

.الجمھوریة ومن تاریخ اإلعالم بالنسبة لمن عداه
.واالستئناف ال یحول دون مواصلة البحث

:71الفصـل 
الحمایة، في كل الحاالت، من حق ذي الشبھة أو نائبھ في ال یمكن أن تنال تدابیر 

االطالع على مضمون المحاضر وغیرھا من أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 
.من مجلة اإلجراءات الجزائیة194

:72الفصـل 
عاما وبخطیة من خمسة آالف إلى اثني عشریعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى 

أو حیاة أو بالحمایة أو مكاسبھمالمعنیینخمسین ألف دینار كل من عّرض حیاة األشخاص 
مكاسب أفراد أسرھم إلى خطر، وذلك باإلفصاح عمدا عن أّي معطیات من شأنھا الكشف 

.إلحاق األذى بھم أو اإلضرار بمكاسبھمعنھم لغایة 
.لعقوبة المستوجبة للجریمة األشدّ وال یمنع ذلك من تطبیق ا

.من ھذا القانون55وإذا كان الشخص المعني بالحمایة ھو المخترق تنطبق أحكام الفصل 

العاشرالقسـم 
الضحایامساعدةفـي      

:73الفصل 
لمكافحة اإلرھاب بالتنسیق مع المصالح والھیاكل المعنیة على التونسیة تعمل اللجنة 

الطبیة الالزمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحایا الذین ھم في توفیر المساعدة 
.حاجة إلى ذلك

.ویتمتع الضحایا بمجانیة العالج والتداوي بالھیاكل الصحیة العمومیة
كما تعمل اللجنة بالتنسیق مع المصالح والھیاكل المعنیة على توفیر المساعدة 

.دة إدماجھم في الحیاة االجتماعیةاالجتماعیة الضروریة للضحایا لتیسیر إعا
.وحاجیاتھم الخاصةوجنسھم ویراعى في اتخاذ ھذه التدابیر سن الضحایا

:74الفصل 
رشاد الضحایا حول األحكام المنظمة على إلمكافحة اإلرھاب التونسیة اللجنة تعمل

على  لإلجراءات القضائیة واإلداریة الكفیلة بمساعدتھم على تسویة وضعیتھم والحصول
.عن األضرار الالحقة بھم ةالمناسباتالتعویض

متابعة الملفات الخاصة بھم لدى السلط العمومیة بالتنسیق على اللجنة كما تعمل 
والتعاون مع المنظمات غیر الحكومیة ومد ید المساعدة لھم عند االقتضاء لرفع العراقیل 

.التي قد تعیق التوصل بحقوقھم
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:75الفصل 
اإلعانة العدلیة لضحایا اإلرھاب لمباشرة اإلجراءات القضائیة المدنیة أو یمكن منح 

.الجزائیة المتعلقة بھم
وتتولى اللجنة مساعدة الضحایا على تكوین ملفاتھم قصد الحصول على اإلعانة 

.العدلیة طبقا لإلجراءات القانونیة الجاري بھا العمل 
.اة الوضعیة الخصوصیة للضحیةویتم النظر في مطلب اإلعانة العدلیة مع مراع

:76الفصل 
یمكن لضحایا اإلرھاب الصادرة لفائدتھم أحكام باتة بالتعویض تعذر تنفیذھا على 

.المحكوم ضده أن یطلبوا الحصول على تلك المبالغ من صندوق الدولة
وتحل الدولة محل الضحایا في استخالص المبالغ التي وقع صرفھا باعتبارھا دینا 

.عمومیا

الحادي عشرالقسـم 
في الجرائم اإلرھابیة المرتكبة خارج تراب الجمھوریة

:77الفصـل 
المنصوص علیھا بھذا بالنظر في الجرائم اإلرھابیةتختّص المحكمة االبتدائیة بتونس 

:التالیةالمرتكبة خارج تراب الجمھوریة في الصور والجرائم المرتبطة بھاالقانون
قبل مواطن تونسي،إذا ارتكبت من -
إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسیة،-
إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبیة من قبل أجنبي أو شخص عدیم الجنسّیة -

یوجد محّل إقامتھ المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عدیم 
ّصة بالنظر تسلیمھ الجنسیة وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط األجنبیة المخت

.بصفة قانونیة قبل صدور حكم بات بشأنھ من قبل المحاكم التونسیة ذات النظر

:78الفصـل 
من ھذا 77ال تتوقف إثارة الدعوى العمومیة، في الصور المنصوص علیھا بالفصل 

.الدولة التي ارتكبت فیھاالقانون، على تجریم األفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون 

:79الفصـل 
دون سواھا بإثارة الدعوى العمومیة بتونس االبتدائیةبالمحكمة تختّص النیابة العمومیة 

والجرائم المرتبطة بھاالمنصوص علیھا بھذا القانونوممارستھا في الجرائم اإلرھابیة
.المرتكبة خارج تراب الجمھوریة

:80الفصـل 
المنصوص علیھا الجرائم اإلرھابیةبي ال یجوز إثارة الدعوى العمومیة، ضد مرتك

في نھائیا سبق اتصال القضاء بھا ، إذا أثبتوا أنھ والجرائم المرتبطة بھابھذا القانون
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الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب أنھ تّم قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بھا أو 
.أن ھذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شملھ العفو

عشرالثانيالقسـم 
فـي تسلیـم المجرمیـن

:81الفصـل 
غیر موجبة ال یمكن اعتبار الجرائم اإلرھابیة، بأي حال من األحوال، جرائم سیاسیة

.للتسلیم
غیر ، بأي حال من األحوال، جرائم جبائیةوال یمكن اعتبار جرائم تمویل اإلرھاب

.موجبة للتسلیم

:82الفصـل 
التسلیم، وفقا ألحكام المنصوص علیھا بھذا القانونتستوجب الجرائم اإلرھابیة

وما بعده من مجلة اإلجراءات الجزائیة، إذا ارتكبت خارج تراب الجمھوریة 308الفصل 
أجنبي أو شخص عدیم الجنسیة وجد بالتراب التونسي من قبل ضد أجنبي أو مصالح أجنبّیة 

.
السلط التونسیة ذات النظر طلبا قانونیا إالّ في صورة تلقي ألجل التتبعوال یتّم التسلیم

في ذلك، من قبل دولة مختّصة بالنظر وفقا لقانونھا الداخلي، شریطة عدم سبق البّت في 
.القضیة من قبل المحاكم التونسّیة وفقا لقواعد اختصاصھا

إذا توفرت أسباب عقوبة سالبة للحریةتنفیذ لغایة ألجل التتبع أو ال یمنح التسلیم

تدعو إلى االعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسلیم سیكون في خطر التعرض حقیقیة

أو لونھ أو شخص بسبب عنصرهتتبع أو عقاب یرمي إلىأن طلب التسلیم أوللتعذیب

.أوجنسیتھ أو آرائھ السیاسیةأو دینھ أو جنسھأصلھ

:83الفصـل 

جریمة من الجرائم عدم تسلیم شخص موضوع  تتبع أو محاكمة ألجل إذا تقرر 
ذا كان أمام المحكمة االبتدائیة بتونس إتبعھ وجوبا ت المنصوص علیھا بھذا القانون یقع

موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجریمة أم لم ترتكب بالتراب المذكور وبقطع 
.النظر عن جنسیة الجاني أو كونھ عدیم الجنسیة

عشرلثالثاالقسم 
العقوبـاتفـي سقـوط 

:84الفصـل 
تسقط العقوبات المحكوم بھا في الجرائم اإلرھابیة، إذا كانت األفعال التي تتكّون منھا 
جنایة، بمضي ثالثین عاما كاملة غیر أنھ ال یجوز للمحكوم علیھ أن یقیم بمنطقة الوالیة 
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الجریمة دون رخصة من السلطة اإلداریة ذات النظر وإال استوجب التي ارتكبت بھا
.العقوبات المقّررة ألجل جریمة مخالفة منع اإلقامة

.وتسقط العقوبات المحكوم بھا في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة
.ویجري أجل السقوط من تاریخ صیرورة العقاب المحكوم بھ باتا

من تاریخ اإلعالم بالحكم الغیابي إذا لم یقع ذلك اإلعالم للمحكوم علیھ ویجري
.شخصیا، ما لم یتبّین من أعمال تنفیذ الحكم أن المحكوم علیھ حصل لھ العلم بھ

البـاب الثاني
في مكافحة غسل األموال وزجره

:85الفصـل 
إلى التبریر الكاذب ُیعد غسال لألموال كل فعل قصدي یھدف، بأي وسیلة كانت،

للمصدر غیر المشروع ألموال منقولة أو عقاریة أو مداخیل متأتیة، بصفة مباشرة أو غیر 
.مباشرة، من جنحة أو جنایة

ویعتبر أیضا غسال لألموال، كل فعل قصدي یھدف إلى توظیف أموال متأتیة، بصفة 
إخفائھا أو إدارتھا أو مباشرة أو غیر مباشرة، من جنحة أو جنایة، أو إلى إیداعھا أو 

.إدماجھا أو حفظھا أو إلى المساعدة في ذلك
وتجري أحكام الفقرتین المتقدمتین ولو لم ترتكب الجریمة المتأتیة منھا األموال 

.موضوع الغسل داخل تراب الجمھوریة

:86الفصـل 
مرتكب غسل األموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطیة من خمسة آالف ُیعاقب

.دینار إلى خمسین ألف دینار
.ویمكن الترفیع في مبلغ الخطیة إلى ما یساوي نصف قیمة األموال موضوع الغسل

:87الفصـل 
العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطیة من عشرة آالف یكون

:الجریمةدینار إلى مائة ألف دینار إذا ارتكبت 
مّمن اعتاد القیام بعملیات غسل األموال،-
مّمن استغّل التسھیالت التي خولتھا لھ خصائص وظیفتھ أو نشاطھ المھني أو -

االجتماعي،
.وفاقمن قبل-

.في مبلغ الخطیة إلى ما یساوي قیمة األموال موضوع الغسلویمكن الترفیع

:88الفصـل 
یعاقب مرتكب جریمة غسل األموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجریمة 
األصلیة التي تأتت منھا األموال موضوع عملیة الغسل تتجاوز ما ھو مقّرر للجریمة المشار 

القانون، بالعقوبة المستوجبة للجریمة األصلیة إذا كان على من ھذا 87و86إلیھا بالفصلین 
.علم بھا

وال تؤخذ بعین االعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجریمة غسل األموال سوى 
.ظروف التشدید المقترنة بالجریمة األصلیة التي علم بھا مرتكب جریمة غسل األموال
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:89الفصـل 
تنسحب العقوبات المشار إلیھا بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسّیري الذوات 

.المعنویة وعلى ممثلیھا إذا ثبتت مسؤولیتھم الشخصیة عن ھذه األفعال
وال یمنع ذلك من تتّبع ھذه الذوات إذا تبّین أن عملیة الغسل تمت لفائدتھا أو إذا 

أو إذا تبّین أن غسل األموال یمثل الغرض منھا ویكون العقاب حصلت لھا منھا مداخیل
بخطیة تساوي خمس مرات قیمة الخطیة المستوجبة للذوات الطبیعیة ویمكن الترفیع فیھا 

.إلى ما یساوي قیمة األموال موضوع الغسل
كما ال یحول ذلك دون سحب العقوبات التأدیبیة المستوجبة بمقتضى التشریع الجاري 

.مل علیھا بما في ذلك حرمانھا من مباشرة النشاط لمدة معینة أو حلّھابھ الع

:90الفصـل 
یجب على المحكمة اإلذن بحجز األموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو 

.بصفـــة غیر مباشـرة، من جریمة غسل األموال وباستصفائھا لفائدة الدولة
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنھ یقع الحكم بخطیة ال تقّل في كل 

.الحاالت عن قیمة األموال التي وقعت علیھا الجریمة لتقوم مقام االستصفاء
كما یمكن للمحكمة حرمان المحكوم علیھ من مباشرة الوظائف أو األنشطة المھنیة أو 

الت المخّولة لھ الرتكاب عملیة أو عدة عملیات االجتماعیة التي استغّل بمقتضاھا التسھی
.غسل أموال وذلك لمدة ال یمكن أن تتجاوز خمسة أعوام

.ویمكن الحكم بالمراقبة اإلداریة على مرتكبي غسل األموال مدة خمسة أعوام
.وال یمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكمیلیة األخرى المقّررة قانونا

الثالـثالبـاب
أحكام مشتركة بین مكافحة تمویل اإلرھاب وغسل األموال

القسـم األول
في منع المسالك المالیة غیر المشروعة

:91الفصـل 
ُیحجر توفیر كل أشكال الّدعم والتمویل ألشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا عالقة 

غیر المشروعة، وغیرھا من األنشطةالمنصوص علیھا بھذا القانونبالجرائم اإلرھابیة
سواء تّم ذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عبر ذوات طبیعیة أو معنویة، أّیا كان شكلھا أو 

.الغرض منھا، ولو لم تتخذ من غنم األرباح ھدفا لھا

:92الفصـل 
:یجب على الذوات المعنویة اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالیة

االمتناع عن قبول أي تبّرعات أو مساعدات مالیة مجھولة المصدر أو متأتیة من -
أعمال غیر مشروعة یعتبرھا القانون جنحة أو جنایة أو من أشخاص طبیعیین أو 
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معنویین أو تنظیمات أو ھیاكل ُعرفوا بتورطھم، داخل تراب الجمھوریة أو 
.خارجھ، في أنشطة لھا عالقة بالجرائم اإلرھابیة

المتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قیمتھا السقف المحدد قانونا،ا-
االمتناع عن قبول أي تبّرعات أو مساعدات مالیة أخرى، مھما كان حجمھا، وذلك -

في ما عدا االستثناءات المقّررة بمقتضى نص خاص من القانون،
ول یوجد االمتناع، عن قبول أي أموال متأتیة من الخارج، إال بواسطة وسیط مقب-

مقره بالبالد التونسیة، وبشرط أن ال یحول القانون الجاري بھ العمل دون قبولھا،
االمتناع عن قبول أي مبالغ مالیة نقدا تساوي أو تفوق ما یعادل خمسة آالف دینار -

.ولو تّم ذلك بمقتضى دفعات متعّددة ُیشتبھ في قیام عالقة بینھا
:93الفصـل 

:المعنویةیجب على الذوات 
مسك حساباتھا بدفتر یومي یتضمن جمیع المقابیض والمصاریف،-
مسك قائمة في المقابیض والتحویالت التي لھا عالقة بالخارج، تتضّمن بیانا في -

المبالغ المتصلة بھا وموجبھا وتاریخھا مع التعریف بالشخص الطبیعي أو المعنوي 
المركزي التونسي،المعني بھا و ُینھى نظیر منھا إلى مصالح البنك

إعداد موازنة سنویة،-
االحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبیة، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو -

.إلكتروني، مّدة ال تقّل عن عشرة أعوام من تاریخ إنھاء العمل بھا
وتعفى من موجبات أحكام ھذا الفصل الذوات المعنویة التي لم یبلغ حجم مقابیضھا 

و مّدخراتھا القابلة للتصّرف سقفا معّینا یقع تحدیده بمقتضى قرار من الوزیر السنویة أ
.المكلف بالمالیة

:94الفصـل 
ُتعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبیة ُدنیا مشتركة بین سائر الذوات المعنویة،

وال تحول دون تطبیق األنظمة المحاسبیة الخاّصة ببعض األصناف منھا وقواعد تمویلھا 
.وذلك وفقا ألحكام التشریع الجاري بشأنھا

:95الفصـل 
یجوز للوزیر المكلف بالمالیة إخضاع الذوات المعنویة التي ُیشتبھ في ارتباطھا 
بأشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا عالقة بالجرائم المعنّیة بھذا القانون، أو التي خالفت 
قواعد التصّرف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمویلھا أو بمسك حساباتھا، إلى ترخیص مسبق 

.ول أي تحویالت مالیة واردة علیھا من الخارجفي ما یتعلّق بقب
ویتخذ ھذا التدبیر بمقتضى قرار یبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنویة المعنّیة وذلك 

.بأي وسیلة من وسائل التبلیغ تترك أثرا كتابیا
وُتنھى نسخة من القرار المشار إلیھ إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي ُیعلم بھ 

لجنة التونسیة للتحالیل المالیة وجمیع المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة، یكون ال
من آثاره تعلیق صرف األموال موضوع التحویل، لفائدة الذات المعنویة المعنّیة، على 

.اإلدالء بترخیص من الوزیر المكلّف بالمالیة

:96الفصل 
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في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولیة، ،اللجنة التونسیة لمكافحة اإلرھابعلى 
وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، اتخاذ قرار في تجمید أموال األشخاص أو التنظیمات 

.الذین تبین للھیاكل األممیة المختصة ارتباطھم بالجرائم اإلرھابیة
حسب مفھومھا المنصوص علیھ بالفصل الثالث من ھذا ویشمل التجمید األموال 

.انونالق
ویجب على المعنیین بتنفیذ قرار التجمید اتخاذ اإلجراءات الضروریة لذلك فور نشره 

بما   للجنة التونسیة لمكافحة اإلرھاب،بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة والتصریح 
.ھابكل المعلومات المفیدة لتنفیذ قرارھاباشروه من عملیات تجمید ومده

وال یمكن القیام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبیعي أو معنوي من أجل قیامھ 
.عن حسن نیة بالواجبات المحمولة علیھ تنفیذا لقرار التجمید

:97الفصل
أذن بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي،تأن للجنة التونسیة لمكافحة اإلرھاب،بجوز 

بتمكین من شملھ قرار التجمید بجزء من أموالھ یفي بتغطیة الضروریات من حاجیاتھ 
.وحاجیات أسرتھ بما في ذلك المسكن

:98الفصل 
من ھذا القانون أن یطلب من 96یجوز لمن شملھ قرار التجمید تطبیقا لمقتضیات الفصل 

أن ھذا التدبیر أموالھ إذا اعتبراإلذن برفع التجمید عن جنة التونسیة لمكافحة اإلرھاب،للا
.أتخذ بشأنھ خطأ

أیضا باإلذن برفع التجمید على األشخاص جنة التونسیة لمكافحة اإلرھابللاویختص 
.والتنظیمات التي لم یعد یتبین للھیاكل األممیة المختصة ارتباطھم بالجرائم اإلرھابیة

:99الفصـل 
لرئیس المحكمة االبتدائیة المختّص ترابیا أن یأذن بإخضاع الذات المعنویة المشتبھ في 
ارتباطھا بأشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا عالقة بالجرائم المعنیة بھذا القانون، أو التي 
خالفت قواعد التصّرف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمویلھا أو بمسك حساباتھا، إلى عملیة 

خارجي بواسطة خبیر أو عّدة خبراء مختصین، یتّم تعیینھم بمقتضى إذن على تدقیق 
.العریضة، وذلك بناء على طلب من الوزیر المكلّف بالمالیة

:100الفصل 
على المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة وأصحاب المھن المؤھلین بمقتضى 

إلعداد أو إنجاز معامالت أو عملیات مالیة لفائدة حرفائھم تتعلق بشراء وبیع مھامھم،
العقارات أو األصول التجاریة أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتھم أو ترتیب المساھمات 
لتأسیس الشركات وغیرھا من الذوات المعنویة أو التصرف فیھا أو استغاللھا أو لمراقبة 

.ات، أو لتقدیم االستشارة بشأنھا، اتخاذ تدابیر العنایة الواجبةھذه المعامالت أو العملی
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وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ واألحجار الكریمة وغیرھا من 
األشیاء النفیسة ومدیري نوادي القمار في معامالتھم مع حرفائھم التي تساوي قیمتھا أو 

.مالیةتفوق مبلغا یضبط بقرار من الوزیر المكلف بال

:101الفصل
من ھذا القانون اتخاذ تدابیر العنایة الواجبة 100على األشخاص المذكورین بالفصل 

:التالیة
التحقق، باالستناد إلى وثائق رسمیة وغیرھا من الوثائق الصادرة عن جھات مستقلة )1

االعتیادیین أو العرضیین وتسجیل كل البیانات الضروریة موثوق بھا، من ھویة حرفائھم
.التي من شأنھا التعریف بھم

التحقق باالستناد إلى وثائق رسمیة وغیرھا من الوثائق الصادرة عن جھات مستقلة )2
:موثوق بھا، من

ھویة المستفید من العملیة أو المعاملة ومن صفة القائم بھا للتصرف في حقھ،-
لمعنویة وشكلھا القانوني ومقرھا االجتماعي وتوزیع رأس المال تكوین الذات ا-

فیھا وھویة مسیریھا ومن لھم صفة االلتزام في حقھا مع اتخاذ التدابیر المعقولة 
.للتعرف على األشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نفوذا علیھا

.الحصول على معلومات بشأن الغرض من عالقة األعمال وطبیعتھا)3
الحصول، عند لجوئھم إلى الغیر، على البیانات الضروریة للتعریف بالحریف )4

والتأكد من خضوع الغیر لتشریع ورقابة متصلین بمنع غسل األموال ومكافحة تمویل 
اإلرھاب واتخاذه التدابیر الالزمة لذلك وقدرتھ، في أقرب اآلجال، على توفیر نسخ من 

ن المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولیة بیانات التعریف بھویة حریفھ وغیرھا م
.التحقق من ھویة الحریف في كل األحوال محمولة علیھم

:وتتخذ ھذه التدابیر خاصة عند 
ربط العالقة،-
القیام بمعامالت مالیة عرضیة تعادل قیمتھا أو تفوق مبلغا یتم ضبطھ بقرار من -

یة،الوزیر المكلف بالمالیة أو تتضمن تحویالت إلكترون
قیام شبھة في وجود غسل أموال أو تمویل لإلرھاب،-
االشتباه في صحة بیانات التعریف التي سبق الحصول علیھا أو كفایتھا،-

وعلى ھؤالء األشخاص في حال عدم توصلھم إلى التحقق من ھذه البیانات أو إذا كانت 
الحساب أو بدء ھذه البیانات غیر كافیة أو الحت صوریتھا بصفة جلیة، االمتناع عن فتح

.عالقة األعمال أو مواصلتھا أو إنجاز العملیة أو المعاملة والنظر في القیام بتصریح بالشبھة

:102الفصل 
من ھذا القانون تحیین البیانات المتعلقة بھویة 100على األشخاص المذكورین بالفصل 

تجاھھم طیلة عالقات األعمال وتفحص ما یجریھ حرفاؤھم حرفائھم وممارسة یقظة مستمرة
من عملیات ومعامالت بدقة للتحقق من تناسقھا مع ما توفر لدیھم من بیانات حولھم باعتبار 

.نمط نشاطھم والمخاطر التي یتعرضون لھا وعند االقتضاء من مصدر أموالھم

:103الفصل
من ھذا القانون اتخاذ تدابیر العنایة الواجبة 100على األشخاص المذكورین بالفصل 

:التالیة
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التأكد من تطبیق فروعھم والشركات التي یمسكون أغلبیة رأس مالھا والمتواجدة -
بالخارج تدابیر العنایة الواجبة لمنع غسل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب، وإعالم 

.بھا دون تطبیق تلك التدابیرسلطات الرقابة عندما تحول تشاریع البلدان المتواجدة
توفیر أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو یباشرون -

وظائف عمومیة علیا في بلد أجنبي أو أقاربھم أو أشخاص ذوي صلة بھم 
والحصول على ترخیص من مسیر الذات المعنویة قبل إقامة عالقة أعمال معھم أو 

بة مشددة ومتواصلة على ھذه العالقة واتخاذ تدابیر معقولة مواصلتھا وممارسة رقا
.للتعرف على مصدر أموالھم

:104الفصل 
من ھذا القانون عند إقامة عالقات مع مراسلین 100على األشخاص المذكورین بالفصل 

:مصرفیین أجانب أو عالقات مماثلة
نشطتھ وتقییم سمعتھ جمع بیانات كافیة حول المراسل األجنبي للتعرف على طبیعة أ-

ونجاعة نظام الرقابة الذي یخضع لھ استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة 
والتثبت في ما إذا سبق لھ الخضوع إلى تحقیق أو تدابیر من قبل ھیئة رقابة متصلة 

بمنع غسل األموال أو مكافحة تمویل اإلرھاب،
مل مع المراسل األجنبي الحصول على ترخیص من مسیر الذات المعنویة قبل التعا-

.وتحدید التزامات الطرفین كتابیا
االمتناع عن ربط عالقة مراسل مصرفي أو مواصلتھا مع مصرف أجنبي صوري -

أو ربط عالقات مع مؤسسات أجنبیة ترخص لمصارف صوریة في استعمال 
.حساباتھا

:105الفصل 
:من ھذا القانون100على األشخاص المذكورین بالفصل 

إیالء عنایة خاصة لعالقات األعمال مع أشخاص مقیمین ببلدان ال تطبق أو تطبق -
بصورة غیر كافیة المعاییر الدولیة لمنع غسل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب،

إیالء عنایة خاصة لمخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب باستعمال التكنولوجیات -
ورة، للتوقي من ذلك،الحدیثة واتخاذ تدابیر إضافیة، عند الضر

وضع أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر المرتبطة بعالقات األعمال التي تتم دون -
.حضور مادي لألطراف

:106الفصل 
من ھذا القانون االحتفاظ، مدة ال تقل عن 100على األشخاص المذكورین بالفصل 

، بالسجالت والدفاتر عشرة أعوام بدایة من تاریخ االنتھاء من المعاملة أو إقفال الحساب
وغیرھا من الوثائق المحفوظة لدیھا، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إلیھا 
عند الحاجة لغایة الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بھا المعامالت أو العملیات 

.المالیة المجراة لدیھم أو بواسطتھم والتعریف بكل المتداخلین فیھا وتقصي حقیقتھا
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:107الفصـل 
یجب التصریح للمصالح الدیوانیة، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملیة 
تورید أو تصدیر عملة أجنبیة تعادل قیمتھا أو تفوق مبلغا یتّم ضبطھ بقرار من الوزیر 

.المكلف بالمالیة
الوسطاء المقبولین والمفوضین الثانویین للصرف التثّبت من ھویة كل شخص وعلى

یجري لدیھم عملیات بالعملة األجنبیة تعادل قیمتھا أو تفوق مبلغا یتّم ضبطھ بقرار من 
.الوزیر المكلف بالمالیة وإعالم البنك المركزي التونسي بذلك

:108الفصل 
من ھذا القانون 100الجھات المكلفة بمراقبة األشخاص المنصوص علیھم بالفصل تتعھد

بوضع برامج وتدابیر تطبیقیة لمكافحة جرائم غسل األموال وتمویل اإلرھاب ومتابعة مدى 
.االلتزام بتنفیذھا

:ویجب أن تتضمن ھذه البرامج والتدابیر التطبیقیة خاصة وضع
ت المسترابة بما في ذلك تعیین من تم تكلیفھم من نظام لترصد العملیات والمعامال-

ضمن مسیریھا وأجرائھا بالقیام بواجب التصریح،
قواعد مراقبة داخلیة للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،-
.برامج للتكوین المستمر لفائدة أعوانھا-

:109الفصل 
ة الواجبة المنصوص تستوجب كل مخالفة لتدابیر العنایبقطع النظر عن العقوبات الجزائیة،

التتبعات التأدیبیة وفقا لإلجراءات الجاري بھا العمل 105و104و103و102و101علیھا بالفصول 
.من ھذا القانون100ضمن النظام التأدیبي الخاص بكل شخص من األشخاص المعددین بالفصل 

وتتولى الجھة المختصة بمراقبة ھؤالء األشخاص ممارسة التتبعات التأدیبیة في غیاب 
.نظام تأدیبي خاص بھم

:110الفصل 
:یمكن للسلطة التأدیبیة المختصة، بعد سماع المعني باألمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالیة

اإلنذار،.1
لتوبیخ،.2
الترخیص وذلك لمدة ال تتجاوز عامین،الحرمان من مباشرة النشاط أو تعلیق.3
إنھاء المھام،.4
الحرمان نھائیا من مباشرة النشاط أو سحب الترخیص،.5

وتطبق ھذه العقوبات أیضا على المسیرین وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤولیتھم 
.في عدم التقید بتدابیر العنایة الواجبة
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القسـم الثانـي
اب وغسل األموالفي التصدي لتمویل اإلرھ

الجـزء األول
في لجنة التحالیل المالیة

:111الفصـل 
تعقد "اللّجنة التونسیة للتحالیل المالیة"أُحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى 

.جلساتھا بمقّر البنك المركزي التونسي الذي یتولى كتابة اللّجنة

:112الفصل 
:تتركب اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة من 

محافظ البنك المركزي أو من ینوبھ رئیسا،-
قاض من الرتبة الثالثة،-
خبیر من وزارة الداخلیة ،-
خبیر من وزارة المالیة،-
خبیر من اإلدارة العامة للدیوانة،-
خبیر من ھیئة السوق المالیة،-
خبیر من الدیوان الوطني للبرید،-
ھیئة العامة للتأمین،خبیر من ال-
خبیر مختص في مكافحة الجرائم المالیة،-

.ویقع تعیین أعضاء اللجنة بمقتضى أمر لمدة ثالث سنوات
.یمارس ھؤالء األعضاء مھامھم داخل اللجنة بكامل االستقاللیة إزاء إداراتھم األصلیة

ویضبط تنظیمھا وطرق وتتكون اللجنة من ھیئة توجیھ وخلیة عملیة وكتابة عامة،
.سیرھا بمقتضى أمر

:113الفصل 
:التالیةتتولى اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة القیام خاصة بالمھام 

من 100إصدار المبادئ التوجیھیة الكفیلة بتمكین األشخاص المذكورین بالفصل -
ھذا القانون من ترصد العملیات والمعامالت المسترابة والتصریح بھا،

تلقي التصاریح حول العملیات والمعامالت المسترابة وتحلیلھا واإلعالم بمآلھا،-
المساعدة على وضع البرامج التي تھدف إلى منع المسالك المالیة غیر المشروعة -

وإلى التصدي لتمویل اإلرھاب وغسل األموال،
المساھمة في أنشطة البحث والتكوین والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط لھ -

قة بمیدان تدخلھا،عال
تمثیل مختلف المصالح والجھات المعنیة بھذا المجال على الصعیدین الداخلي -

.والخارجي وتیسیر االتصال بینھا

:114الفصل 
االستعانة بالمصالح للجنة التونسیة للتحالیل المالیة، في إطار المھام الموكولة إلیھا،

من ھذا 100اإلداریة المكلفة بالسھر على تطبیق القانون وباألشخاص المذكورین بالفصل 
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القانون الذین یجب علیھم مدھا بالمعلومات الضروریة لتقصي حقیقة العملیات أو المعامالت 
.موضوع التصاریح الواردة علیھا في آجالھا القانونیة

ك بالسر المھني، كما ال یؤاخذ المؤتمنون على ھذه األسرار وال یمكن معارضتھا في ذل
.من أجل إفشائھا

:115الفصـل 
للّجنة التونسیة للتحالیل المالیة أیضا االستعانة بنظیراتھا بالبالد األجنبیة، التي تربطھا 

والتعجیل بتبادل المعلومات المالیة معھا بما من شأنھ أن یكفل اإلنذار بھا اتفاقات تعاون،
.المبّكر بالجرائم المعنیة بھذا القانون وتفادي ارتكابھا

ویتوقف التعاون المشار إلیھ بالفقرة المتقّدمة على التزام نظیراتھا بالبالد األجنبیة، 
وعدم إحالة المعطیات والمعلومات المالیة بمقتضى التشریع المنظم لھا، بالتقّید بالسّر المھني 

الُمبلّغة إلیھا أو استغاللھا ألغراض أخرى غیر مكافحة الجرائم المعنّیة بھذا القانون 
.وزجرھا

:116الفصـل 
على اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة إحداث قاعدة بیانات حول األشخاص والذوات 

یل اإلرھاب أو غسل األموال وما تم تلقیھ من المعنویة التي یشتبھ في ارتباطھا بتمو
تصاریح بمعامالت أو عملیات مسترابة وما طلب منھا من معلومات من السلط المكلفة 

.بتطبیق القانون أو من نظیراتھا بالبالد األجنبیة وبمآلھا
وعلیھا االحتفاظ مدة ال تقّل عن عشرة أعوام بدایة من تاریخ ختم أعمالھا بجمیع 
المعلومات والوثائق التي اعتمدتھا في تقریر مآل التصاریح الواردة علیھا، سواء كانت 

.محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إلیھا عند الحاجة

:117الفصـل
یتعّین على مسّیري اللّجنة التونسیة للتحالیل المالیة ومساعدیھم وعلى غیرھم من 
األعوان المدعوین بمقتضى مھامھم لالطالع على الملفات موضوع التصاریح بالعملیات 
والمعامالت المسترابة، المحافظة على السر المھني وعدم استغالل ما أمكنھم االطالع علیھ 

.اض التي تقتضیھا المھام الموكولة إلیھم ولو بعد زوال صفتھممن معلومات لغیر األغر

الجزء الثاني
في آلیات تقّصي حقیقة العملیات والمعامالت المسترابة

:118الفصل 
من ھذا القانون القیام حاال بتصریح كتابي إلى 100على األشخاص المذكورین بالفصل

اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة بجمیع المعامالت أو العملیات المسترابة التي تحمل على قیام 
شبھة في ارتباطھا، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بأموال متأتیة من أعمال غیر مشروعة 

خاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا عالقة یعتبرھا القانون جنحة أو جنایة أو بتمویل أش
محاولة إلجراء ھذه العملیات وكذلك بكلالمنصوص علیھا بھذا القانوناإلرھابیةبالجرائم 

.أو المعامالت
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ویجرى واجب التصریح أیضا ولو بعد إنجاز العملیة أو المعاملة إذا توفرت معلومات 
بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بأموال متأتیة من جدیدة تحمل على قیام شبھة في ارتباطھا،

أعمال غیر مشروعة یعتبرھا القانون جنحة أو جنایة أو بتمویل أشخاص أو تنظیمات أو 
.أنشطة لھا عالقة بالجرائم اإلرھابیة

:119الفصل 
من ھذا القانون إیالء عنایة خاصة لجمیع 100على األشخاص المذكورین بالفصل 

امالت التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غیر العملیات والمع
مألوف وكل العملیات والمعامالت غیر االعتیادیة عندما ال یلوح بصفة جلیة غرضھا 

.االقتصادي أو مشروعیتھا
ویجب علیھم، في حدود اإلمكان، فحص إطار إنجاز ھذه العملیات أو المعامالت 

ئجھ كتابة ووضعھا على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي والغرض منھا وتضمین نتا
.الحسابات

:120الفصـل 
یمكن للجنة التحالیل المالیة اإلذن مؤقتا للمصّرح بتجمید األموال موضوع التصریح 

.ووضعھا بحساب انتظاري
على المصّرح االمتناع عن إعالم المعني باألمر بما شملھ من تصریح وما ترّتب ویجب

.عن ذلك من تدابیر

:121الفصـل 
إذا لم تؤكد التحریات الشبھة القائمة بشأن العملیة أو المعاملة موضوع التصریح، تبادر 

برفع التجمید عن اللّجنة التونسیة للتحالیل المالیة بإعالم المصّرح بذلك حاال وتأذن لھ 
.األموال موضوع المعاملة أو العملیة المصّرح بھا

ویقوم سكوت اللّجنة التونسیة للتحالیل المالیة عن إعالم المصّرح بنتیجة أعمالھا في 
.من ھذا القانون مقام اإلذن برفع التجمید124األجل المقّرر بالفصل 

:122الفصـل 
إذا أّكدت التحریات الشبھة القائمة بشأن العملیة أو المعاملة موضوع التصریح، ُتنھي 
اللّجنة التونسیة للتحالیل المالیة نتیجة أعمالھا مع ما لدیھا من أوراق حاال إلى وكیل 

.الجمھوریة بتونس قصد تقریر مآلھا وتعلم المصّرح بذلك
ل ال یتجاوز الخمسة أیام الموالیة وعلى وكیل الجمھوریة البت في الموضوع في أج

.لبلوغ الملف إلیھ وإعالم كل من المصرح ولجنة التحالیل المالیة بمآلھ

:123الفصـل 
تختص المحكمة االبتدائیة بتونس بالتتّبع والتحقیق والحكم في جرائم غسل األموال 

.ھذا القانونبمقتضى لجرائم اإلرھابیةاالمنطبقة علىاألحكام جمیعوتجري بشأنھا 
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:124الفصل 
على اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة ختم أعمالھا في أقرب وقت ممكن، غیر أنھ یجب 
علیھا، في صورة صدور إذن عنھا بتجمید األموال موضوع التصریح مؤقتا، ختم أعمالھا 

.في أجل قدره خمسة أیام من تاریخ اإلذن، وإعالم المصرح بنتیجة أعمالھا

:125الفصـل 
یجب على اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة تعلیل القرارات الصادرة عنھا، وال تقبل ھذه 

.القرارات أي وجھ من أوجھ الطعن

:126الفصـل 
یترّتب عن قرار الحفظ الصادر عن وكیل الجمھوریة رفع التجمید عن األموال موضوع 

.التصریح حاال
رأى وكیل الجمھوریة اإلذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجمید یبقى قائما ما وإذا

.لم تر الجھة القضائیة المتعھدة خالف ذلك

:127الفصل 
للوكیل العام لدى محكمة االستئناف بتونس، ولو في غیاب التصریح بعملیة أو معاملة 

ذن بتجمید األموال لذوات طبیعیة مسترابة، أن یطلب من رئیس المحكمة االبتدائیة بتونس اإل
أو معنویة یشتبھ في ارتباطھا بأشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا عالقة بالجرائم المعنیة 

.بھذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمھوریة

:128الفصـل 
بتونس ُیتخذ قرار التجمید المشار إلیھ بالفصل المتقّدم من قبل رئیس المحكمة االبتدائیة 

.وفقا إلجراءات األذون على العرائض

:129الفصـل 
على الوكیل العام لدى محكمة االستئناف بتونس إحالة اإلذن بالتجمید الصادر على 
معنى الفصل المتقّدم مع ما لدیھ من أوراق حاال إلى وكیل الجمھوریة بتونس لإلذن بإجراء 

.بحث في الموضوع
االستئناف بتونس نظیرا من اإلذن بالتجمید إلى اللّجنة وُینھي الوكیل العام لدى محكمة

.التونسیة للتحالیل المالیة یعلمھا بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني بھ
وتبقى األموال موضوع اإلذن المشار إلیھ مجّمدة ما لم تر الجھة القضائیة المتعّھدة 

.خالف ذلك

:130الفصـل 
بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آالف دینار إلى خمسین یعاقب

من 118ألف دینار كل من یمتنع عمدا عن القیام بواجب التصریح على معنى أحكام الفصل 
.ھذا القانون

:131الفصـل 
یمكن القیام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبیعیة أو معنویة من أجل القیام عن  ال

.من ھذا القانون118حسن نیة بواجب التصریح الوارد بالفصل 
كما ال یمكن القیام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة في إطار 

.المھام الموكولة إلیھا
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:132الفصـل 
بالسجن من شھر إلى خمسة أعوام وبخطیة من ثالثة آالف دینار إلى ثالثمائة یعاقب

107ألف دینار كل من یمتنع عن القیام بواجب التصریح الوارد بالفقرة األولى من الفصل 
.من ھذا القانون

ویمكن الترفیع في مبلغ الخطیة إلى ما یساوي خمس مرات قیمة المبلغ الذي قامت 
.علیھ الجریمة

:133الفصـل 
تنسحب العقوبات المالیة المشار إلیھا بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولین 
والمفوضین الثانویین للصرف الذین یمتنعون عن القیام بموجبات الفقرة الثانیة من الفصل 

.من ھذا القانون107

:134الفصل 
یعاقب بالسجن من ستة أشھر إلى ثالثة أعوام وبخطیة من خمسة آالف دینار إلى 

من ھذا القانون وتجار 100عشرة آالف دینار أصحاب المھن المشار إلیھم بالفصل 
المصوغ واألحجار الكریمة وغیرھا من األشیاء النفیسة ومدیرو نوادي القمار ومسیرو 

لذین ثبتت مسؤولیتھم الشخصیة بشأن مخالفة أو عدم الذوات المعنویة وممثلوھا وأعوانھا ا
99والفصول 96والفقرة الثالثة من الفصل 95و93و92اإلذعان لمقتضیات الفصول 

.من ھذا القانون129والفصل 120والفقرة الثانیة من الفصل 119و117و106و
إلى خمسة ویكون العقاب بالسجن من ثالثة أشھر إلى عامین وبخطیة من ألف دینار 

آالف دینار إذا تم ربط عالقة أعمال أو مواصلتھا أو إنجاز عملیة أو معاملة عرضیة تعادل 
قیمتھا أو تفوق مبلغا یتم ضبطھ بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة أو تتضمن تحویالت 

:إلكترونیة، دون االمتثال لموجبات 
ق الصادرة عن جھات التحقق، باالستناد إلى وثائق رسمیة وغیرھا من الوثائ-

مستقلة موثوق بھا، من ھویة الحرفاء االعتیادیین أو العرضیین وتسجیل كل 
البیانات الضروریة التي من شأنھا التعریف بھم،

التحقق، باالستناد إلى وثائق رسمیة وغیرھا من الوثائق الصادرة عن جھات -
ومن صفة القائم بھا مستقلة موثوق بھا، من ھویة المستفید من العملیة أو المعاملة

للتصرف في حقھ، ومن تكوین الذات المعنویة وشكلھا القانوني ومقرھا 
االجتماعي وھویة مسیریھا ومن لھم صفة االلتزام في حقھا،

الحصول من الحریف على معلومات بشأن الغرض من عالقة األعمال وطبیعتھا،-
تھا أو إنجاز العملیة أو االمتناع عن فتح الحساب أو ربط عالقة األعمال أو مواصل-

.المعاملة إذا الحت صوریة البیانات المتعلقة بھا بصفة جلیة أو كانت غیر كافیة
وال یمنع ذلك من تتبع الذوات المعنویة التي تعاقب بخطیة تساوي خمس مرات قیمة 

.الخطیة المستوجبة للجریمة األصلیة

:135الفصـل 
األحكام الصادرة وقرارات تجمید األموالتنالال یمكن في كل الحاالت أن 

.أو بمصادرتھا تطبیقا لھذا القانون من الحقوق التي اكتسبھا الغیر عن حسن نّیةئھاباستصفا
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:136الفصـل 
المتعلق بدعم 2003دیسمبر  10المؤرخ في 2003لسنة  75القانون عدد ُتلغى أحكام 

65المجھود الدولي  لمكافحة اإلرھاب ومنع غسل األموال كما وقع تنقیحھ  بالقانون عدد 
أو عضو بالسلك الدیبلوماسي أو "وعبارة 2009أوت 12المؤرخ في 2009لسنة 

ومن الفقرة 237من الفقرة الثانیة من الفصل"عائالتھم"وحرف المیم من كلمة "القنصلي
من 251من الفصل )د(من المجلة الجزائیة كما تلغى أحكام الفقرة 251من الفصل )ج(

سواء قام بھا المتھم "وعبارة "أو منظمة إرھابیة تعمل بالخارج"المجلة الجزائیة وعبارة 
من مجلة 123ة الثانیة من الفصل من الفقر"مستقال عن غیره أو تنفیذا لتعیمات تلك المنظمة

.المرافعات والعقوبات العسكریة


