Coupe d'Afrique des Nations 2019
دليل ال ُمش َِّجع المغربي
للفريق الوطني المغربي المشارك في الدورة  32لكأس إفريقيا لألمم لكرة القدم
مصر من  21يونيو إلى  19يوليوز 2019

 )1المالعب التي ستقام فيها مباريات مجموعات كأس أمم إفريقيا :2019
 المجموعة األولى مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي :ملعب القاهرة الدولي .المجموعة الثانية نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي :ملعب اإلسكندرية . المجموعة الثالثة الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا :ملعب الدفاع الجوي ،بالقاهرة . المجموعة الرابعة المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا :ملعب السالم ،بالقاهرة . المجموعة الخامسة تونس ومالي وموريتانيا وأنجوال :ملعب السويس . المجموعة السادسة الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو :ملعب اإلسماعيلية. )2مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا :2019
الجولة األولى:
الجمعة  21يونيو
مصر -زيمبابوي 22h00 :استاد القاهرة الدولي.
السبت  22يونيو
الكونغو الديمقراطية -أوغندا 16h30:ملعب القاهرة الدولي.
نيجيريا -بوروندي 19h00:ملعب اإلسكندرية.
غينيا -مدغشقر 22h00 :ملعب اإلسكندرية.
األحد  23يونيو
المغرب -ناميبيا 16h30 :ملعب السالم.
السنغال -تنزانيا 19h00 :ملعب الدفاع الجوي
الجزائر -كينيا 22h00 :ملعب الدفاع الجوي.

االثنين  24يونيو
كوت ديفوار -جنوب إفريقيا 16h30 :ملعب السالم.
تونس -أنغوال 19h00:ملعب السويس.
مالي -موريتانيا 22h00 :ملعب السويس.
الثالثاء  25يونيو
الكاميرون -غينيا بيساو 19h00 :ملعب اإلسماعيلية.
غانا -بنين 22h00 :ملعب اإلسماعيلية.
الجولة الثانية:
األربعاء  26يونيو
مدغشقر – غينيا 16h30 :ملعب اإلسكندرية.
أوغندا – زيمبابوي 19h00 :ملعب القاهرة الدولي.
مصر -الكونغو الديمقراطية 22h00 :ملعب القاهرة الدولي.
الخميس  27يونيو
نيجيريا -بوروندي 16h30 :ملعب اإلسكندرية.
السنغال -الجزائر 19h00 :ملعب الدفاع الجوي.
كينيا -تنزانيا 22h00 :ملعب الدفاع الجوي.
الجمعة  28يونيو
تونس -مالي 16h30:ملعب السويس.
المغرب -ساحل العاج  19h00 :ملعب السالم.
جنوب إفريقيا -ناميبيا 22h00:ملعب السالم.
السبت  29يونيو
موريتانيا -أنغوال 16h30 :ملعب السويس.
الكاميرون -غانا 19h00 :استاد اإلسماعيلية.
بنين -غينيا بيساو 22h00 :استاد اإلسماعيلية.
الجولة الثالثة:
األحد  30يونيو
مدغشقر -نيجيريا 18h00 :ملعب اإلسكندرية.
بوروندي -غينيا 18h00 :ملعب السالم.
مصر -أوغندا 21h00 :ملعب القاهر الدولي.
زيمبابوي -الكونغو الديمقراطية 21h00 :ملعب الدفاع الجوي.

اإلثنين  1يوليوز
جنوب إفريقيا -المغرب 18h00 :ملعب السالم.
ناميبيا -كوت دفوار  18h00:ملعب الدفاع الجوي.
كينيا -السنغال 21h00 :ملعب الدفاع الجوي.
تنزانيا -الجزائر 21h00:ملعب السالم.
الثالثاء  2يوليوز
بنين -الكاميرون 18h00 :ملعب االسماعيلية
غينيا بيساو -غانا 18h00 :ملعب السويس.
موريتانيا -تونس 21h00 :ملعب السويس.
أنغوال -مالي 21h00 :ملعب السويس
الدور ثمن النهائي:
الجمعة  5يوليوز
أول المجموعة الرابعة -ثالث المجموعة (الثانية أو الخامسة أو السادسة) .18h00
ثاني المجموعة األولى -ثاني المجموعة الثالثة .21h00
السبت  6يوليوز
ثاني المجموعة الثانية -ثاني المجموعة السادسة  18h00في اإلسكندرية.
أول المجموعة األولى -ثالث المجموعة (الثالثة أو الرابعة أو الخامسة)  21h00في القاهرة.
األحد  7يوليوز
أول المجموعة الثانية -ثالث المجموعة (األولى أو الثالثة أو الرابعة)  18h00في اإلسكندرية.
أول المجموعة الثالثة -ثالث المجموعة (األولى أو الثانية أو السادسة)  21h00في القاهرة.
االثنين  8يوليوز
أول المجموعة الخامسة -ثاني المجموعة الرابعة 18h00 :في السويس.
أول المجموعة السادسة -ثاني المجموعة الخامسة21h00:
الدور ربع النهائي:
األربعاء  10يوليوز
المباراة األولى :الساعة 18h00
المباراة الثانية :الساعة  21h00في القاهرة
الخميس  11يوليوز
المباراة الثالثة 18h00 :في السويس
المباراة الرابعة 21h00 :في القاهرة

الدور نصف النهائي:
األحد  14يوليوز
المباراة األولى 18h00 :في القاهرة
المباراة الثانية 21h00 :في القاهرة
الدور النهائي:
األربعاء  17يوليوز
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 21h00 :في القاهرة
الجمعة  19يوليوز
المباراة النهائية 21h00:في القاهرة.
 )3القنوات الناقلة:
الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا  2019هو مجموعة قنوات"beIN SPORTS..
 )4أسعار تذاكر دخول المالعب:
* بالنسبة لتذاكر الدخول إلى ملعب "السالم" ،فقد تم تحديد سعرها كما يلي:
 تذاكر الفئة الثالثة :ما بين  100جنيه ( 56درهما تقريبا) و 50جنيه (حوالي  26درهما). تذاكر الفئة الثانية ما بين  300جنيه (حوالي  170درهما) و 100جنيه ( 56درهما تقريبا). تذاكر الفئة األولى ما بين  500جنيه ( 284درهما تقريبا) و 250جنيه ( 142درهما تقريبا).المقصورة تتروح ما بين  852( 1500درهما تقريبا) و 500جنيه (حوالي  284درهما).* فيما يتعلق بالمباريات التي تخص المنتخب المصري:
 تذاكر الفئة الثالثة بسعر  150جنيه مصري ( 85درهما تقريبا)؛ تذاكر الفئة الثانية بسعر  400جنيه مصري ( 227درهما تقريبا)؛ تذاكر الدرجة األولى بسعر  800جنيه مصري (حوالي  454درهما) لمدرجات الدرجة األولى يمين و600جنيه 341( ،درهما تقريبا) لمدرجات الدرجة األولى ،و 500جنيه ( 284درهما تقريبا) للدرجة األولى
علوي؛
 تذاكر في فئة كبار الشخصيات ،بسعر  2000جنيه ( 1136درهما تقريبا) للمقصورة الرئيسية في مبارياتمصر بالدور األول ،فيما عدا المباراة االفتتاحية للبطولة بين منتخبي مصر وزيمبابوي ،حيث ستكون
بسعر  2500جنيه ( 1420درهما تقريبا).
* بالنسبة للمباريات األخرى ،فأسعار الدخول هي نفسها المعمول بها بالنسبة لملعب السالم.
* في حالة إجراء مبارتين في نفس اليوم وفي نفس الملعب ،ال يلزم سوى تذكرة واحدة لمشاهدة كليهما.
* تختلف أسعار تذاكر دخول المباريات التي سيجريها المنتخب المصري ع َّمن سواها كما هو موضح
أعاله.

 )5كيفية الحصول على تذاكر دخول المالعب:
يمكن الحصول على تذاكر الدخول إلى المالعب:
أ) عن طريق زيارة الموقع الرسمي للحجز  www.tazkarti.comحيث يقوم المستخدم بتسجيل بياناته
للحصول على " "Fan IDوكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.
تقتضي البوابة اإللكترونية تذكرتي ""tazkarti.comبأن يُسجل المشجعون بياناتهم للحصول على
بطاقة المشجع الخاصة بكل منهم  ،Fan IDوالتي باستخدامها يمكنهم شراء تذاكر حضور المباريات.
كما يمكن ،من خالل البوابة اإللكترونية نفسها ،حجز تذاكر ألشخاص آخرين لديهم بطاقة مشجع بالفعل
 ،Fan IDسواء كانوا مرافقين ( ِم َّمن تتراوح أعمارهم بين  3و 16سنة) في حساب المعني باألمر أو
أشخاص آخرين في حدود ست تذاكر.
وال يسمح إالَّ لصاحب التذكرة بالدخول إلى المباريات المذكورة حيث تتم قراءة البيانات المسجلة على التذكرة
وربطها ببطاقة المشجع .Fan IDوفي حال عدم تطابقهما ،يتم منع مستخدم التذكرة من دخول الملعب.
وقد تم تحديد ست تذاكر كحد أقصى لكل مشجع.
ب) عبر منافذ البيع التالية:
تذاكر الدرجة األولى:
بعض فروع شركة االتصاالت " : " orangeمصر الجديدة  -مدينة نصر  -التجمع  -الرحاب  -الدقي -
وسط المدينة  -الزمالك  -المهندسين  -المنيل  -العباسية  -شبرا  6 -أكتوبر  -الهرم  -المعادي  -المقطم –
اإلسكندرية -اإلسماعيلية  -السويس.
تذاكر الدرجة الثانية والثالثة:
مركز شباب الجزيرة  -المركز األولمبي بالمعادي  -نادي منتخب السويس  -مركز شباب الشيخ زايد
باإلسماعيلية  -الحي السادس بأكتوبر  -نادي أصحاب الجياد بسموحة  -نادي الشمس.
تم تخصيص خط ساخن لالستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه .15355
 )6معلومات حول ملعب السالم:
* يوجد ملعب السالم الذي سيحتضن مباريات الفريق الوطني المغربي بمدينة السالم ،وهي حي من أحياء
القاهرة الكبرى المترامية األطراف والتي يصل عدد سكانها إلى  22مليون نسمة .توجد مدينة السالم في
طريق مصر اإلسماعلية الصحراوي وطريق مصر بلبيس وطريق مصر الخانكة قليوبية ،وهي متصلة
بمدينة العبور ومدينة المرج .كما توجد بالقرب من مدينة نصر ومصر الجديدة.
* ملعب اإلنتاج الحربي أو ملعب السالم هو ملعب متعدد االستخدامات يقع في مدينة السالم في القاهرة على
بعد  19 kmمن مطار القاهرة الدولي.

يقع ملعب السالم في المنطقة الشمالية لمدينة النهضة يحده من الجهة الغربية طريق بلبيس الصحراوي ومن
الجهة الشرقية مساكن منطقة النهضة ويحده من الجنوب شارع النهضة.
يتسع ملعب السالم ألكثر من  25.000متفرج ،وهو ملعب حديث حيث تم االنتهاء من بنائه عام .2009
* له عدة بوابات ،منها:







البوابة رقم  :1تقع على طريق بلبيس الصحراوي وتستخدم لدخول وخروج الـ VVIP+
VIPوحافالت الالعبين والحكام واللجنة المنظمة للبطولة.
البوابة رقم  :4تقع جنوب الملعب على شارع النهضة (شارع المدارس) وتستخدم لدخول
وخروج الدرجة األولى يمين ويسار المقصورة  +اللجنة المنظمة المحلية  +مستخدمي
غرف  Sky Boxيمين ويسار المقصورة.
البوابة رقم  :5تقع جنوب شرق الملعب والقريب من طريق النهضة العبور وتستخدم لدخول
وخروج جماهير الدرجة الثانية والثالثة يمين المقصورة.
البوابة رقم  :6تقع شمال شرق اإلستاد وتستخدم لدخول وخروج الدرجة الثانية يسار
المقصورة فقط.
البوابة رقم  :7تعتبر البوابة الرئيسية وتقع على طريق بلبيس الصحراوي وتستخدم لدخول
وخروج جماهير الدرجة الثالثة يسار المقصورة.

* من المرافق الملحقة بالملعب مواقع السيارات الخاصة بجماهير الدرجة الثالثة والثانية ومواقع خاصة
باللجنة المنظمة " الكاف" ومواقع خاصة باإلعالميين وكبار الشخصيات.


الدرجة األولى يمين المقصورة يسع عدد ( 134سيارة).



اللجنة المنظمة للبطولة (الفيفا) يسع عدد ( 20سيارة).



الدرجة األولى يسار المقصورة يسع عدد ( 83سيارة).



اإلعالميـين يسار المقصورة يسع عدد ( 32سيارة).



الـ  VIPأسفل منتصف الرامب يسع عدد ( 34سيارة)



الـ  VVIPأمام أسفل منتصف الرامب يسع عدد ( 34سيارة)



الدرجة الثانية والثالثة يسار المقصورة 3000سيارة.

* يحتوي الملعب على نظام أمني لحماية الفرق الرياضية والجمهور وضمان سالمتهم ،وذلك من خالل
كاميرات تليفزيونية للمراقبة والتحكم اآللي في مداخل المبنى وفي بقية مرافق الملعب ،إلى جانب نظام آخر
لمكافحة الحرائق وأجهزة اإلنذار.
* للحصول على معلومات باقي مرافق وتجهيزات ملعب السالم ،يمكن زيارة الموقع التالي:
http://www.momp.gov.eg/Ar/stadium.aspx
* كيفية الذهاب إلى ملعب السالم:
 يمكن الذهاب إلى ملعب السالم عبر الطريق الدائري أو طريق المطار أو طريق االستراد أو طريقصالح سالم.
 -يمكن أخذ حافالت صغيرة لنقل الركاب تتجه إلى موقف السالم ومنه إلى الملعب في اتجاه الهضبة.

* المسافات التي يبعد بها ملعب السالم عن أهم المناطق في القاهرة:
 مصر الجديدة -مساكن الشراتون  /ملعب السالم 24 – 16 km :دقيقة عبر طريق المطارمدينة نصر  /ملعب السالم 26- 27 ,9 km :دقيقة عبر الطريق الدائري شارع طلعت حرب -عابدين (وسط المدينة)  /ملعب السالم 38 -30 km – :دقيقة عبر شارع صالحسالم
 شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين /ملعب السالم 44 - 42, 1 km :دقيقة عبر الطريق الدائري شارع  26يوليوز الزمالك  /ملعب السالم 47 - 51km :دقيقة عبر الطريق الدائري -ميدان التحرير /ملعب السالم- 30,7 km :

 40دقيقة عبر شارع صالح سالم

 )7المواصالت:
* النقل العمومي:
 حافالت للنقل العام :تحدد التعريفة في  3جنيهات لكل  30 kmفأقل ،و 4جنيهات لكل  31 kmإلى ، 40 kmو 5جنيهات لكل  41 kmإلى .60 km
 سيارات الطاكسي الصغير 6 :جنيهات لفتح العداد ويشمل  ،1 kmو 250قرشا لكل  ،1 kmو 16جنيهلساعة االنتظار وتزيد بواقع  8جنيه لكل ساعة إضافية.
 حافالت صغيرة للنقل الجماعي :تعريفتها تتراوح ما بين  4جنيه ،و 8جنيه.* بعض التطبيقات من أجل المواصالت:
اركب ايه
Uber,Uber Bus,Careem,Careem bus,Swvl
* شروط تأجير سيارة لحاملي الجنسية المصرية:





أال يقل السن عن  25عاما.
رخصة قيادة سارية المفعول.
البطاقة القومية.
إيصال كهرباء يحمل اسم المستأجر أو اسم الوالد في القاهرة.

* شروط إيجار سيارة لغير المصريين:
 أال يقل السن عن  25سنة.
 رخصة قيادة دولية سارية المفعول ومسموح باستخدامها داخل جمهورية مصر العربية.
 جواز سفر ساري المفعول ويحمل تأشيرة دخول إلى مصر.
* شــــروط إيجار ســـيارة للشــركات المصــرية واألجـنبية:




سجل تجاري يحمل اسم الشركة ساري المدة.
بطاقة ضريبية تحمل اسم الشركة.
أن يكون النشاط التجاري للشركة قائما.

* سعر تأجير سيارة:
يختلف سعر إيجار السيارة باختالف نوع السيارة والمدة المطلوبة لإليجار ،حيث كلما زادت المدة
كلما قلت أسعار تأجير السيارات.
* السيارات العادية 350 :جنيه ( 198درهما تقريبا) لليوم في المتوسط.
*السيارات رباعية الدفع  800جنيه ( 454درهما تقريبا) لليوم في المتوسط.
 )8أقرب الفنادق لمعلب السالم
فنادق خمسة نجوم:
 فندق كونكرد السالم
 فندق فرمنت
 فندق سونيستا
فنادق أربعة نجوم:



فندق ميريدين
فندق البارون

فنادق ثالثة نجوم:
فندق بيروت





فندق كولدن بارك
فندق مارشال
فندق كران اوتيلفندق أطلس انترناسيونال
فندق داون تاون اوتيل كايرو

فنادق نجمتان:
فندق هوليداي هوم فندق كولدن كارفن
 )9بعض المطاعم:
بمدينة السالم:
 أسماك السلطان :بلوك  - 3مساكن القاهرة  -مدينة النهضة ،مدينة السالم ،القاهرة فطاطرى همام :بلوك  - 76مساكن دلتا  - 2مدينة السالم ،القاهرة مطعم ابو كريم26 :مساكن الدلتا  ,-مدينة السالم ،القاهرة مطعم األستاذ :بلوك  - 5مساكن النيل  -مدينة السالم ،القاهرة -مطعم االمبراطور :بلوك  - 4مساكن المحمودية  -مدينة النهضة ،مدينة السالم ،القاهرة.

بمدينة نصر:
  28 :Primo’s Pizzaشارع مصطفى النحاس ،بين مكرم وعباس العقادهاتف19414 :
 الدباغ 51 :شارع سمير عبد الرؤوف ،إمتداد مكرم عبيدهاتف01126669224 \ 01097974900 :
  28 :Crispyشارع البطراوي ،من عباس العقاد (قرب جنينة مول)هاتف01008882041 \ 01140091100 :
 أبو يوسف السوري 15 :شارع مصطفى النحاسهاتف0226702333 \ 01208888295 :
  38 :Spice 77شارع مصطفى النحاسهاتف0222741777 \ 01203335777 :
  2 :House Foodشارع أحمد قاسم جودةهاتف01123823398 :
  66 :Papa John’sشارع حسن المأمونهاتف19277 :
  16 :Bistroشارع أبو داود الظاهريهاتف01200007090 :
* ثمن الوجبات:
 الفطور 40 :جنيه ( 23درهما تقريبا) في المتوسط. الغداء/العشاء 140 :جنيه لكل منهما ( 79درهما تقريبا) في المتوسط. المجموع 320 :جنيه في المتوسط ( 180درهما تقريبا). )10لشراء شريحة الهاتف النقال:
بالنسبة لالتصاالت الهاتفية ،فإن الصيغة المقترحة هي شراء بطاقة هاتف مدفوعة مسبقا (شريحة )Puce
من أحد الفاعلين في قطاع االتصاالت المصري ( …)orange, vodafone؛
بناء على جواز السفر ،سيقوم البائع بتسجيل معطيات المعني باألمر وتسليمه عقد البيع وشريحة الهاتف
النقال.

 )11تذكيـــــــــــــر مهــــــم:
* يجب على المشجع أن يكون حامال لتأشيرة الدخول إلى جمهورية مصر العربية قبل الصعود إلى
الطائرة؛
* في حالة فقدان جواز السفر ،يمكن للسفارة إصدار تصريح بعد أن يقدم المعني باألمر محضراً
صادراً عن الشرطة المصرية بفقدان جواز سفره؛
* أي تجاوز لمدة اإلقامة المرخص بها في مصر يعاقب عليه بغرامات مالية وبعقوبات أخرى
منصوص عليها في القانون المصري.
* ال تتوفر السفارة المغربية على اإلمكانيات التي تسمح لها بالتدخل في الحاالت التالية:
 ترحيل المشجعين إلى أرض الوطن على حساب نفقات الدولة؛


تسديد النفقات التي على ذمة المشجعين (الغرامات والفواتير واإلقامة في الفندق والعالج
في المستشفيات)؛

التدخل لتغيير أو استبدال وكاالت األسفار أو شركات التأمين أو شركات الطيران؛
مصاريف الدعاوى القضائية في حال ارتكاب جنحة أو جريمة.
أهم األرقام الهاتفية
أرقام سفارة المملكة المغربية بالقاهرة:
الهاتف:
027359677
027353351
الفاكس:
027361937
خط نجدة الطفل
تليفون 16000 :
اإلسعاف
تليفون 123 :
المطافيء
تليفون 180 :
شرطة السياحة
تليفون 126 :
شرطة النجدة

تليفون 122 :
شكاوي التليفونات
تليفون 188 -16 :
استعالمات الدليل الدولي
تليفون 144 :
استعالمات الدليل
تليفون 142 -141 -140 :
مراكز أعطال التليفونات
تليفون 188 :
استعالمات وزارة الداخلية
تليفون 128 :
ارسال البرقيات بالتليفون
تليفون 124 :
استعالمات الساعة الناطقة
تليفون 150 :
مديرية أمن القاهرة
تليفون )202(25100933 -)202( 25100428 :
مطافئ القاهرة
تليفون )202(-3910115- 180 :
شرطة السكة الحديد
تليفون )202(5797054 - 145 :
غرفة طوارئ وزارة البترول
تليفون )202(26711425 –)202( 26711430 :
غرفة طوارئ هيئة البترول
تليفون )202(25184799 :
استعالمات السكة الحديد -القاهرة
تليفون )202(5753555 :
استعالمات مصر للطيران  -القاهرة
تليفون )202(26350260 -)202( 26350270 :
استعالمات اإلذاعة والتليفزيون  -القاهرة
تليفون )202(5767369 :
استعالمات األرصاد الجوية  -القاهرة

تليفون )202(24834625 :
استعالمات مطار القاهرة
تليفون 090077777 – )202(22675882 :
استعالمات ليموزين مصر للسياحة  -القاهرة
تليفون )202(4189675 :
استعالمات مركز عالج التسمم بالدمرداش -القاهرة
تليفون )202(24823314 :
صيدليات
صيدلية علي ايمدج
تليفون 19770 :
صيدليات سيف
تليفون 19199 :
صيدليات علي وعلي
تليفون 19905 :
صيدلية عطااللة
تليفون 19955 :
صيدليات العزبي
تليفون 19600 :
صيدلية الليثى
تليفون 19008 :
صيدلية مصر
تليفون 19110 :
*الصيدالت مفتوحة  24/24و 7أيام في األسبوع  /مع توفير خدمة التوصيل
معامل ومستشفيات
معمل المختبر
تليفون 19014 :
مستشفيات المغربي
تليفون 19505 :

الرمز الهاتفي لمصر +20
الرمز

المدينة

00202

القاهرة – الجيزة

00203

اإلسكندرية

002095

األقصر

002097

أسوان

002069

شرم الشيخ

002062

الغردقة

ملخص لبعض عقوبات القانون المصري
عقوبة التحرش:
يعاقب المتحرش بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنيه (  1500درهم
تقريبا) ،وال تزيد على خمسة آالف جنيه(  2500درهم تقريبا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض
للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء باإلشارة
أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل االتصاالت السلكية أو الالسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن الحبس سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة
آالف جنيها ( 5000درهم تقريبا) وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خالل المالحقة
والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة ،تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما األدنى واألقصى.
عقوبة السرقة:
يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط اآلتية:







أن تكون هذه السرقة حصلت ليال.
أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزال أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر
باب ونحوه ،أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ،أو بواسطة التنكر بزي أحد الضباط ،أو موظف
عمومي ،أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.
أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة اإلكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك اإلكراه إثر جروح تكون العقوبة
األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة،
يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت
داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في األحوال
اآلتية:





إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على األقل حامال سالحا ظاهرا أو مخبأ.
إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق اإلكراه.
إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سالحا وكان ذلك ليال أو بطريق اإلكراه أو
التهديد باستعمال السالح.

تعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته ،وتكون العقوبة األشغال
الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق اإلكراه أو التهديد باستعمال السالح.
يعاقب الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة ال تجاوز نصف الحد األقصى
المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعال.
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تجاوز سنتين كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى
صاحبه من تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة اإلدارة خالل ثالثة أيام
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه ( 50درهم تقريبا) وال تجاوز
خمسمائة جنيه( 250درهم تقريبا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق وبدون نية
التملك على سيارة مملوكة لغيره
عقوبة اإلتجار وحيازة وتعاطي المخدرات:
عقوبة اإلتجار في المواد المخدرة تصل الى اإلعدام وغرامة مالية ال تقل عن  100ألف جنيه(50 000
درهم تقريبا )  ،وال تزيد عن  500ألف جنيه ( 250 000درهم تقريبا)  ،وذلك في حالة استيراد أو تصدير
المواد المخدرة ،أو انتاجها وزراعتها.
حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجري المواد المخدرة في الداخل ،لتتراوح ما بين اإلعدام
والسجن المؤبد ،وفقا لوقائع الدعوى.
ال تقل عقوبة اإلتجار بالمواد المخدرة ،عن سنة وال تتجاوز الـ 5سنوات ،وغرامة ال تقل عن ألفين جنيه
( 1000درهم تقريبا) وال تزيد عن  5أالف جنيه ( 2500درهم تقريبا)؛ في حالة إذا كانت المواد المخدرة
طبيعية ،وضعيفة التخدير ،وهذا يتحدد وفقا لتقرير المعمل الجنائي بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.
حددت عقوبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة ال تقل عن سنة ،وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه (500
درهم تقريبا)  ،وال تتجاوز ثالثة آالف جنيه( 1500درهم تقريبا) ،كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ
لتعاطى الجواهر المخدرة ،وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك ،وتزداد العقوبة بمقدار مثليها ،سنتين ،إذا كان
الجوهر المخدر ،الذي قدم ،الكوكايين أو الهيروين.

