رج��������اء بنت ج��م��عة الن����داب��ي���ة

م ��دق� ��ق ل �غ� ��وي باالدعاء العام

هل تعلم اأن طلبك ممن يعمل حتت كفالتك اأن يتنازل عن
م�صتحقاته املالية عند نهاية التعاقد؛ اأو طلبك منه مبل ًغا من
املال ،مقابل اإعطائه تلك ال�صهادة التي ا�صرتطتها املادة ()17
من الائحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب ،لإمكانية تاوز
فرتة �صنتي احلظر ،لعمل الوافد لدى كفيلٍ اآخر ،يُعد ا�صتغا ًل
حلالة �صعف اإن�صان؛ ويعر�صك للم�صاءلة اجلزائية بتهمة التار
بالب�صر ،وترتاوح العقوبة بني ثاث �صنوات اإلى �صبع �صنوات؛
وبغرامة ترتاوح بني خم�صة اآلف ريال اإلى مائة األف ريال.
املادة ( )2من قانون مكافحة التار بالب�صر.

من��وع��ات

هل تعلم اأن اإهمالك لواجبات وظيفتك عن ق�صد يعد
جرمية ت�صل عقوبتها الغرامة من خم�صة ريالت اإلى مئة
ريال عماين؛ واإذا ت�صبب الإهمال اإيقاع �صرر مب�صالح
الدولة ،يعاقب الفاعل بال�صجن من �صهر اإلى �صنة.
املادة  162من قانون اجلزاء العماين.

هل تعلم اأنك اإذا عهدت مركبتك لقيادتها � -صوا ًء كانت مملوكة
�صخ�س غري مرخ�س بقيادة
لك ،اأو ُمرد حائ ًزا لها  -اإلى
ٍ
ذلك النوع حتديدًا من املركباتُ ،تع ّد مرتك ًبا جلرمية مرورية،
ت�صل عقوبتها اإلى ال�صجن ملدة ثاثة اأ�صهر؛ وبغرامة ت�صل اإلى
خم�صمائة ريال عُماين،اأو باإحدى هاتني العقوبتني.
�صخ�س
وتن�صحب العقوبة ذاتها اإلى من يعهد بقيادة املركبة اإلى
ٍ
وهو عامل اأنه حتت تاأثري اخلمر ،اأو املخدر ،اأو اأيٍّ من املوؤثرات
مر�س ،يوؤثر على
العقلية الأخرى؛ اأو اأنه يعاين من اأعرا�س ٍ
�صياقة املركبة.
املادة  41من قانون املرور.
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هل تعلم اأن اإدلئك مبعلومات كاذبة اأمام ال�صلطة املخت�صة اأو
تقدمي وثائق غري �صحيحة بق�صد ح�صولك على اأي نوع من
التاأ�صريات التي ن�س عليها القانون اأو بق�صد احل�صول على
�صمة اإقامة اأو اأجازة مرور اأو تديد اأي منها يعد جرمية
ت�صل عقوبتها ال�صجن مده ل تقل عن �صهر ول تاوز ثاث
�صنوات وبغرامة ل تقل عن مائة ريال عماين ول تزيد على
خم�صمائة ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني .
املادة  41من قانون اإقامة الأجانب.
هل تعلم اأن قيامك بتقليد عامة تارية فارقة
م�صجلة اأيا كان �صكلها تخ�س الغري اأو قيامك بو�صعها
على ب�صاعة اأو اأي �صلعة تارية ،اأو عر�س ب�صاعة
اأو �صلعة حتمل العامة التجارية املقلدة اأو املغت�صبة
جرمية ت�صل عقوبتها ال�صجن من ثاثة اأ�صهر
اإلى ثاث �صنوات وبالغرامة من ع�صرين ريا ًل اإلى
خم�صمائة ريال عماين
املادة  305قانون اجلزاء العماين.
هل تعلم اأن حملك ال�صاح خارج املنزل ب�صورة علنية اأو يف
منا�صبة غري م�صروعة من دون ح�صولك على رخ�صة من
ال�صلطات املخت�صة جرمية ت�صل عقوبتها ال�صجن من ع�صرة
اأيام اإلى ثاث �صنوات وبالغرامة من ع�صرة ريالت اإلى
ثاثمائة ريال عماين و يعد �صاحا كل اأداة اأو اآلة من �صاأنها
اأن ت�صكل خط ًرا على ال�صامة العامة اأو ت�صتعمل يف احلرب،
وكل اأداة ت�صنف ك�صاح من قبل ال�صلطات املخت�صة.
املادة  139قانون اجلزاء العماين.
هل تعلم اأن تهديدك ل�صخ�س وتوعدك له باإيقاع جناية،
�صخ�س ثالث،
�صواء بوا�صطة كتابة ولو مغلفة اأو بوا�صطة
ٍ
يعد جرمية ت�صل عقوبتها ال�صجن من �صنة اإلى ثاث
�صنوات؛ واإذا ت�صمن الوعيد الأمر باإجراء عمل ولو كان
م�صروعًا اأو بالمتناع عنه ،يعاقب فاعله بالغرامة من
ع�صرين ريا ًل اإلى خم�صمائة ريال عماين.
املادة  266من قانون اجلزاء العماين.
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