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 2882لسنة  88رقـ قانكف ال
 1مكافحة غسؿ األمكاؿ بإصدار قانكف

 ـــــــــــــــــــــــ

 باسـ الشعب
 رئيس الجميكرية

    

 :قرر مجمس الشعب القانكف اآلتى نصو، كقد أصدرناه
 

 )المادة األكلى(
 
 فؽ.ايعمؿ بأحكاـ قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ المر 

 

 )المادة الثانية(
 

يصدر رئيس مجمس الكزراء الالئحة التنفيذية لمقانكف المرافؽ ، كذلؾ خػالؿ ثالثػة أشػير 
 مف تاريخ نشره .

 

 )المادة الثالثة(
 

، كيعمػػؿ بػػو ارتبػػاران مػػف اليػػكـ التػػالى ىػػذا القػػانكف فػػى الجريػػدة الرسػػمية ينشػػر
 لتاريخ نشره .

 
 .، كينفذ كقانكف مف قكانينيادكلةيبصـ ىذا القانكف بخاتـ ال

                                                 
 ، وقد عدل بانقىاَيٍ أرقاو:يكرر 20انعدد  -2002يايى سُت  22انجريدة انرسًيت فى  1

 (.2003يىَيت سُت  7يكرر فى  23انعدد )انجريدة انرسًيت  2003نسُت   87 -

 (.2007يىَيت سُت  22يكرر فى  25)انجريدة انرسًيت انعدد  2007نسُت  171 -

 .(2014يايى سُت  15تابع )أ( فى  20)انجريدة انرسًيت انعدد  2014نسُت  36قرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى  -
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 قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ
 

  :   1(1ادة )م  
المعنػى المبػيف  فى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف تككف لكؿ مف الكممات كالعبارات اآلتية  

 :كؿ منيا قريف
 

 :األمكاؿ (أ )
العممة الكطنية كالعمالت األجنبية كاألكراؽ المالية كاألكراؽ التجاريػة، ككػؿ ذل قيمػة 

 الكثػػػائؽ، ك كجميػػػل الحقػػػكؽ المتعمقػػػة بػػػأل منيػػػا معنػػػكل، مػػػف رقػػػار أك منقػػػكؿ مػػػادل أك
كػاف شػكميا بمػا  القانكنية التي تدؿ رمى ممكية تمؾ األمػكاؿ أك المصػمحة فييػا أيػان الصككؾ ك 

 في ذلؾ الشكؿ الرقمي أك اإللكتركني. 
 

 :غسؿ األمكاؿ (ب )
 .( مف ىذا القانكف2فعؿ مف األفعاؿ المنصكص رمييا في المادة )كؿ 

 

 األصمية:الجريمة  (ج )

كؿ فعؿ يشكؿ جناية أك جنحة بمكجب القانكف المصرم، سكاء ارتكب داخؿ البالد أك 
 خارجيا متى كاف معاقبان رميو في كال البمديف.

 
 

 :المتحصالت (د )
 .أية جريمة أصمية األمكاؿ الناتجة أك العائدة بطريؽ مباشر أك غير مباشر مف ارتكاب

 

 

 :الكحدة (ق )
 .كتمكيؿ اإلرىاب كحدة مكافحة غسؿ األمكاؿ

 

                                                 
1

 .2014نسُت  36يستبدنت بقرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى  
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 المؤسسات المالية: (ك )
 .البنكؾ العاممة فى مصر كفركريا فى الخارج كفركع البنكؾ األجنبية العاممة فى مصر -1
 شركات الصرافة كالجيات األخرل المرخص ليا بالتعامؿ فى النقد األجنبى. -2
 الجيات التى تباشر نشاط تحكيؿ األمكاؿ . -3
 المالية .الجيات العاممة فى مجاؿ األكراؽ  -4
 الجيات العاممة فى مجاؿ تمقػػػػى األمكاؿ . -5
 .الييئة القكمية لمبريد، فيما تقدمو مف خدمات مالية -6
 الجيات التى تمارس نشاط التمكيؿ العقارل كجيات التكريؽ العقارل . -7
 الجيات التى تمارس نشاط التأجير التمكيمى . -8
 . الجيات العاممة فى نشاط التخصيـ -9

س أل نػػػكع مػػػف أنشػػػطة التػػػأميف كصػػػناديؽ التػػػأميف الخاصػػػة كأرمػػػاؿ الجيػػػات التػػػى تمػػػار  -11
 السمسرة فى مجاؿ التأميف .

 يداع كالقيد المركزل لألكراؽ المالية.العاممة فى مجاؿ اإل الجيات -11

نشػاطان أك أكثػر  -لصالح رميؿ أك نيابة رنو -أية جية أخرل تمارس رمى سبيؿ االحتراؼ  -12
 المالية المشار الييا فى ىذا البند.مف األنشطة المرخص بيا لممؤسسات 

 رمييػا، الرقابػة تتػكلى التػي كبالجيػات كبالتزاماتيػا، بتحديػدىا، يصػدر التػي األخػرل الجيات -13
 .الكزراء مجمس رئيس مف قرار

 
 
 

أك  ارتباريان  شخصان  ىذا البندكذلؾ كمو سكاء كاف مف يباشر األنشطة المنصكص رمييا فى 
 .طبيعيان  شخصان 
 

 :المالية غيركاألرماؿ  الميفأصحاب  (ز )
 .رقارات بشراء أك بيل رمالئيـ تنفيذىـ رمميات لصالح العقارات، رند سماسرة -1

 رمالئيػـ الكريمػة، رنػد تنفيػذىـ أم رمميػات نقديػة مػل ركتجػار األحجػا النفيسة المعادف تجار -2

 الحد الذل تحدده الالئحة التنفيذية. تتجاكز أك تساكم



 

 
 

4 

 فػػىأك مينيػػيف  كشػػركاء أك منفػػرد بشػػكؿ لمينػػةا يزاكلػػكفكػػانكا  سػػكاءن  كالمحاسػػبكف، المحػػامكف -3
 فيمػا رمالئيػـلصػالح  رمميػات تنفيػذ أك بإرػداد قيػاميـ رنػدكذلػؾ  المينة، ىذه تمارس شركة

 :التالية يتعمؽ باألنشطة

 شراء كبيل العقارات. .أ 
 األصكؿ. مف األمكاؿ أك األكراؽ المالية أك غيرىا إدارة .ب 

 المالية. األكراؽ حسابات أك التكفير حسابات أك المصرفية الحسابات إدارة .ج 

 إدارة الشركات. أك تشغيؿ أك إنشاء بغرض تنظيـ  المساىمات .د 

كشػراء أك  إدارتيػا، أك تشػغيميا أك القانكنيػة الترتيبػات أك االرتباريػة الشخصػيات إنشاء .ق 
 التجارية. بيل الكيانات

شػبكة اإلنترنػت كرمػى مػتف السػفف، التػى تباشػر أنشػطتيا مػف خػالؿ  فػي ذلػؾالقمار، بما  أندية -4
 الحد الذل تحدده الالئحة التنفيذية. تتجاكز أك تساكم مالية بعمميات رمالئيا رند قياـ

 الرقابػػة تتػػكلى التػػي كبالجيػػات كبالتزاماتيػػا، بتحديػػدىا، يصػػدر التػػي األخػػرل الميػػف كاألرمػػاؿ -5
 .الكزراء مجمس رئيس مف قرار رمييا،

 

 كتحدد الالئحة التنفيذية لمقانكف ضكابط تطبيقو رمى ىذه الميف كاألرماؿ.
 

 األدكات القابمة لمتداكؿ لحامميا (ح )
ىي األدكات النقدية التي في شكؿ كثيقة لحامميا، كغيرىا مف األدكات القابمػة لمتػداكؿ،  

إمػا لحامميػا أك  مثؿ الشػيكات  أيػان كػاف نكريػا ، كالسػندات اإلذنيػة كأكامػر الػدفل، التػي تكػكف
مظّيػػرة لػػو دكف قيػػكد، أك صػػػادرة لمسػػتفيد صػػكرم، أك فػػي شػػػكؿ كخػػر تنتقػػؿ معػػو الممكيػػػة 

 بالمناكلة، ككذا األدكات المكّقعة مف قبؿ الساحب كال تتضمف اسـ المستفيد.
 

 :ير المختصالكز  (ط )
 .الكزراء أك مف يفكضو مف الكزراء رئيس مجمس  
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      :1(2مادة )
مف رمـ أف األمكاؿ متحصمة مف جريمة  كؿيعد مرتكبان لجريمة غسؿ األمكاؿ   

 :أصمية، كقاـ رمدان بأم مما يمي

 أك مصدره أك طبيعتو تمكيو أك الماؿ إخفاء بقصد كذلؾ نقميا، أك متحصالت تحكيؿ .أ 
 اكتشاؼ دكف الحيمكلة أك حقيقتو تغيير أك فيو الحؽ صاحب أك صاحبو أك مكانو

 .األصمية الجريمة رتكبم إلى التكصؿ ررقمة أك ذلؾ

 

 أك استبداليا أك حفظيا أك إدارتيا أك استخداميا أك حيازتيا أك المتحصالت اكتساب .ب 
 الطبيعة تمكيو أك إخفاء أك قيمتيا فى التالرب أك استثمارىا أك ضمانيا أك إيداريا

 ممكيتيا أك حركتيا أك فييا التصرؼ كيفية أك مكانيا أك لمصدرىا أك ليا الحقيقية
 .بيا المتعمقة الحقكؽ أك

  :(3مادة )
 تنشأ بالبنؾ المركزل المصرل كحدة مستقمة ذات طابل خاص لمكافحة غسؿ األمكاؿ  

، كتتكلى االختصاصات المنصكص رمييا فى تمثؿ فييا الجيات المعنية 2كتمكيؿ اإلرىاب
 ىذا القانكف . 

 
كالمتخصصػيف فػى  3أرضاء السػمطة القضػائية مفالخبراء مف كيمحؽ بيا ردد كاؼ 

المجػػاالت المتعمقػػة بتطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف ، كتػػزكد بمػػف يمػػـز مػػف العػػامميف المػػؤىميف 
 كالمدربيف .

كيصػػػدر رئػػػيس الجميكريػػػة قػػػراران بتشػػػكيؿ الكحػػػدة كنظػػػاـ إدارتيػػػا ، كبنظػػػاـ العمػػػؿ 
لقطاع العاـ كقطاع بيا فى الحككمة كاكالعامميف فييا ، دكف التقيد بالنظـ كالقكارد المعمكؿ 

 .األرماؿ العاـ

                                                 
 .2014نسُت  36يستبدنت بقرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى  1

 
2

 .2014نسُت  36بقرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى عبارة " وتًىيم اإلرهاب"  تى اضافت 

 
3

 .2014نسُت  36بقرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى أعضاء انسهطت انقضائيت" يٍعبارة " تى اضافت 
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  :(4مادة )
كأصػػحاب الميػػف خطػػارات الػػكاردة مػػف المؤسسػػات الماليػػة تخػػتص الكحػػدة بتمقػػى اإل  

تتضمف غسؿ تشكؿ متحصالت أك رف العمميات التى يشتبو فى أنيا كاألرماؿ غير المالية، 
 1.أك محاكالت القياـ بيذه العمميات أك تمكيؿ اإلرىاب األمكاؿ

 
 2كليػا أف تتيحيػاكرمى الكحػدة إنشػاء قارػدة بيانػات لمػا يتػكفر لػدييا مػف معمكمػات 

لمسمطات القضائية كغيرىا مف الجيات المختصة بتطبيؽ أحكػاـ ىػذا القػانكف، ككػذلؾ تبػادؿ 
ىذه المعمكمات كالتنسيؽ مل جيات الرقابة فى الدكلػة ، كمػل الجيػات المختصػة فػى الػدكؿ 
األجنبية كالمنظمات الدكلية تطبيقان ألحكاـ االتفاقيات الدكلية التى تككف مصر طرفػان فييػا أك 

 لمبدأ المعاممة بالمثؿ. تطبيقان 
 

تتػػكلى الكحػػدة أرمػػاؿ التحػػرل كالفحػػص رمػػا يػػرد إلييػػا مػػف إخطػػارات كمعمكمػػات فػػى       :(5مادة )
أك تمكيػؿ تتضػمف غسػؿ األمػكاؿ  3تشػكؿ متحصػالت أكشأف العمميات التى يشػتبو فػى أنيػا 

رمػػى ارتكػػاب كتقػػـك بػػإبالغ النيابػػة العامػػة بمػػا يسػػفر رنػػو التحػػرل مػػف قيػػاـ دالئػػؿ  اإلرىػػاب
 جريمة مف الجرائـ المنصكص رمييا فى ىذا القانكف.

 

 ،"ج" مكػرران  288 ك ،"ب" مكرران  288 ك ،"أ" مكرران  288أرقاـ ) المكاد أحكاـ كتسرم
. اإلرىػاب كتمكيػؿ األمػكاؿ غسؿ جرائـ رمىالجنائية  اإلجراءات قانكف مف ("د" مكرران  288ك

اتخػػاذ التػػدابير التحفظيػػة رمػػى النحػػك المبػػيف فػػي  سػػمطات التحقيػػؽطمػػب مػػف تأف  كلمكحػػدة
 4.المشار إليياالمكاد 

 

تمكيؿ اإلرىاب أحكػاـ الفقػرة  كجريمةاإلرىاب جرائـ كتسرل رمى جرائـ غسؿ األمكاؿ ك 
( مػػػف قػػػانكف البنػػػؾ المركػػػزم كالجيػػػاز المصػػػرفي كالنقػػػد الصػػػادر 98األخيػػػرة مػػػف المػػػادة )

 . 2883لسنة  88بالقانكف رقـ 

                                                 
1

 .2014نسُت  36قرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى يستبدنت ب 

 .2014نسُت  36بقرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى " أٌ تضع انىسائم انكفيهت بإتاحتهاوعبارة "ب تى استبدال عبارة "ونها أٌ تتيحها"   2
3

 .2014نسُت  36بقرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى عبارة " تشكم يتحصالث أو"  تى اضافت 
4

 .2014نسُت  36يستبدنت بقرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى  
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       :1(6مادة )
يككف لمعامميف بالكحدة الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف كزيػر العػدؿ بنػاء رمػى طمػب   

لػى الجػرائـ المنصػكص رمييػا فػى إة مأمكرل الضبط القضائى بالنسػبة صفالكزير المختص 
 .التى تككف متعمقة بأرماؿ كظائفيـىذا القانكف ك 

 

       :2(7مادة )

بالرقابػة رمػى المؤسسػات الماليػة كأصػحاب الميػف كاألرمػاؿ المختصة تمتـز الجيات   
الماليػػة  غيػػر الماليػػة بإنشػػاء كتييئػػة الكسػػائؿ الكفيمػػة بػػالتحقؽ مػػف التػػزاـ تمػػؾ المؤسسػػات

باألنظمػػة كالقكارػػد المقػػررة قانكنػػان لمكافحػػة غسػػؿ غيػػر الماليػػة  كأصػػحاب الميػػف كاألرمػػاؿ
 تشػػكؿ رػػف العمميػػات التػػى يشػػتبو فػػى أنيػػابمػػا فػػى ذلػػؾ اإلخطػػار  ،اإلرىػػاب كتمكيػػؿاألمػػكاؿ 

كالمؤسسػات  الجيػات ىػذه كتمتػـز   ،اإلرىػاب تمكيػؿ أكتتضمف غسؿ األمكاؿ  أك متحصالت
 البيانػػػات مػػػف طمبػػػوت بمػػػا الكحػػػدة بإمػػػداد الماليػػػة كأصػػػحاب الميػػػف كاألرمػػػاؿ غيػػػر الماليػػػة

إلجػػراءات التػػي كالمقكارػػد كفقػػا  ،ااختصاصػػاتي لمباشػػرة الالزمػػة كاإلحصػػائيات كالمعمكمػػات
 .ضعيات
 

المؤسسات  كافةالكحدة إنشاء كتييئة الكسائؿ الكفيمة بالتحقؽ مف التزاـ  كلىتتكما 
رقابة الجيات المشار الييا ل ال تخضلالتي  - المالية كأصحاب الميف كاألرماؿ غير المالية

باألنظمة   -شأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب فيفى الفقرة األكلى مف ىذه المادة 
كضل القكارد كالضكابط ذات الصمة بمكافحة  فى ذلؾفي ىذا الشأف، بما  كالقكارد المقررة

 .تمكيؿ اإلرىابك غسؿ األمكاؿ 

                                                 
 .2014نسُت  36يستبدنت بقرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى  1

 .2014نسُت  36يستبدنت بقرار رئيس انجًهىريت بانقاَىٌ رقى  2
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المالية كأصحاب الميف كاألرماؿ غير  متابعة الجيات كالمؤسسات الكحدة تكلىكت
األكلى ذه المادة فيما يتعمؽ بااللتزاـ المنصكص رميو في الفقرة المشار إلييا في ى المالية

 .مف ىذه المادة

 

 مف لدييا يتكافر بما الكحدة بإبالغ المختصة الجيات تمتـز األحكاؿ، جميل كفى
 كما بشأنيا إجراءات مف تتخذه كما اإلرىاب كتمكيؿ األمكاؿ غسؿ جرائـ بشأف معمكمات

 .فييا التصرؼ إليو يؤكؿ
 

 كمو رمى النحك الذل تحدده الالئحة التنفيذية. كذلؾ

   

     :1(8مادة )
رمػى  الكحػدة بإخطػارغير المالية كاألرماؿ الميف أصحاب تمتـز المؤسسات المالية ك   

تتضػمف غسػؿ أك شتبو فى أنيػا تشػكؿ متحصػالت تالعمميات التى أل مف رف السررة  كجو
رمييػا كضػل ك تيا، قيمأيا كانت  العمميات بيذه القياـ محاكالت أك اإلرىاب، تمكيؿ أكمكاؿ األ

ذات  كاإلجػراءاتالنظـ الكفيمة بتطبيؽ اجراءات العناية الكاجبة بالعمالء كغيرىا مػف القكارػد 
 الكحدة. صدرىاالصمة بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب التي ت

 

 الالئحة التنفيذية. هتحددذلؾ كمو رمى النحك الذم ك 

 :2(9مادة )
تمتػػـز المؤسسػػات الماليػػة كأصػػحاب الميػػف كاألرمػػاؿ غيػػر الماليػػة بإمسػػاؾ سػػجالت   

كمستندات لقيد ما تجريو مف العمميات الماليػة المحميػة أك الدكليػة تتضػمف البيانػات الكافيػة 
لمتعرؼ رمى ىذه العمميات، كرمييا أف تحتفظ بيذه السجالت كالمستندات كبسػجالت بيانػات 

يف الحقيقيػػيف مػف األشػػخاص الطبيعيػػيف، كاألشػخاص االرتباريػػة لمػػدة ال العمػالء كالمسػػتفيد
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رمػى  –تقؿ رف خمس سنكات مف تاريخ انتيػاء التعامػؿ معيػا أك مػف تػاريخ قفػؿ الحسػاب 
ما لـ تطمب الكحدة أك سمطات التحقيؽ االحتفاظ بيا لمػدة تزيػد رػف ذلػؾ،  –حسب األحكاؿ 

األرمػػاؿ غيػػر الماليػػة بتحػػديث ىػػذه البيانػػات كتمتػػـز المؤسسػػات الماليػػة كأصػػحاب الميػػف ك 
بصػػفة دكريػػة كأف تضػػل ىػػذه السػػجالت كالمسػػتندات تحػػت تصػػرؼ السػػمطات القضػػائية رنػػد 

 طمبيا.
 

كيجكز لتمػؾ المؤسسػات الماليػة كأصػحاب الميػف كاألرمػاؿ غيػر الماليػة االحتفػاظ لممػدة 
كػكف لتمػؾ الصػكر حجيػة األصػؿ تالمذككرة بالصكر المصغرة )الميكركفيممية( بدالن مف األصػؿ، ك 

فػػى اإلثبػػات إذا ركرػػى فػػى إرػػدادىا كحفظيػػا كاسػػترجاريا القكارػػد التػػى يصػػدر بيػػا قػػرار مػػف 
 الكحدة.

 
 

  :1(18مادة )
بكاجػػب اإلخطػػار  –بحسػػف نيػػة  –تنتفػػى المسػػئكلية الجنائيػػة كالمدنيػػة رػػف كػػؿ مػػف قػػاـ    

لمكحدة رف أم مف العمميات المشتبو فييا الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف، أك تقػديـ معمكمػات أك 
 بيانات لمكحدة بالمخالفة لمقكارد المفركضة لضماف سريتيا. 

 

 الكاجب إتباريا في ىذا الشأف. كتحدد الالئحة التنفيذية لمقانكف الضكابط
 

 

 :(11مادة )
يحظر اإلفصاح لمعميؿ أك المستفيد أك لغير السمطات كالجيات المختصة بتطبيؽ  أحكػاـ     

ىػػذا القػػانكف رػػف أل إجػػراء مػػف إجػػراءات اإلخطػػار أك التحػػرل أك الفحػػص التػػى تتخػػذ فػػى شػػأف 
أك تمكيػػػؿ تتضػػػمف غسػػػؿ أمػػػكاؿ  2تشػػػكؿ متحصػػػالت أكالمعػػػامالت الماليػػػة المشػػػتبو فػػػى أنيػػػا 

 ، أك رف البيانات المتعمقة بيا.اإلرىاب
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   :1(12مادة )
( مػػف قػػانكف البنػػؾ المركػػزم كالجيػػاز المصػػرفي 116مػػل رػػدـ اإلخػػالؿ بأحكػػاـ المػػادة )

، يجب رمى كؿ شخص رند دخكلو إلػى الػبالد أك 2883لسنة  88كالنقد الصادر بالقانكف رقـ 
لمسػػمطات الجمركيػػة رػػف حقيقػػة مػػا يحمػػػمو مػػف النقػػد األجنبػػي كاألدكات مغادرتػػو ليػػا اإلفصػػاح 

القابمػػة لمتػػداكؿ لحامميػػا، كيكػػكف االفصػػاح كفقػػا لمقكارػػد كاإلجػػراءات كالحػػدكد التػػي تكضػػحيا 
 الالئحة التنفيذية.

 

كلمسػػػمطات الجمركيػػػة مػػػف مػػػأمكرم الضػػػبط القضػػػائي، فػػػي حالػػػة رػػػدـ القيػػػاـ بكاجػػػب 
ت غير صحيحة بشأنو، سؤاؿ المخالؼ رف مصدر ما بحكزتو مف النقد اإلفصاح، أك تقديـ بيانا

 االجنبي كاألدكات القابمة لمتداكؿ لحامميا المشار إلييا، كأغراض استخداميا.
 

كتتػكلى ىػػذه السػمطات اتخػػاذ إجػراءات ضػػبط النقػد كاألدكات القابمػػة لمتػداكؿ لحامميػػا فػػي 
لؾ رنػد قيػاـ دالئػؿ جديػة رمػى أنيػا تتضػمف الحاالت المنصكص رمييا في الفقرة السػابقة، ككػذ

رسػػؿ مػػا تحػػرره مػػف محاضػػر فػػي ىػػذا الشػػأف إلػػى غسػػؿ األمػػكاؿ أك تمكيػػؿ اإلرىػػاب، رمػػى أف ت  
 السمطات المختصة إلجراء شئكنيا فييا.

 

( مف قانكف البنؾ المركزم كالجياز المصرفي 126كتسرل في ىذا الشأف أحكاـ المػػادة )
 كالنقد المشار إليو.

 

 
  :(13مادة )

مػػل رػػدـ اإلخػػالؿ بأيػػة رقكبػػة أشػػد يػػنص رمييػػا قػػانكف العقكبػػات أك أل قػػانكف كخػػر،  
 .ة بالعقكبات المنصكص رمييا فييايعاقب رمى الجرائـ المبينة فى المكاد التالي
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    :(14مادة )
، تعػادؿ مثمػى األمػكاؿ محػؿ الجريمػة يعاقب بالسجف مدة ال تجػاكز سػبل سػنكات كبغرامػة

( مػف 2يػا فػى المػادة )مف ارتكب أك شرع فى ارتكاب جريمػة غسػؿ األمػكاؿ المنصػكص رميكؿ 
 .ىذا القانكف

 

كيحكـ فى جميل األحكاؿ بمصادرة األمكاؿ المضػبكطة ، أك بغرامػة إضػافية تعػادؿ قيمتيػا 
كتستثنى ىػذه الجريمػة  ،فى حالة تعذر ضبطيا أك فى حالة التصرؼ فييا إلى الغير حسف النية

 .مف قانكف العقكبات 32بيؽ أحكاـ الفقرة الثانية مف المادة مف تط
 

 :1 (15مادة )
 ألؼ جنيو خمسمائة جنيو كال تجاكز  ألؼ مائةيعاقب بالحبس كالغرامة التى التقؿ رف     

( مػف 11،9،8) أرقػاـ المكاد أحكاـ  مف  أيان  يخالػؼ  مف  كؿ  بإحدل ىاتيف العقكبتيف  أك 
 .ىذا القانكف

 
 

  :2(16مادة )
في األحكاؿ التي ترتكػب فييػا الجريمػة بكاسػطة شػخص ارتبػارل يعاقػب المسػئكؿ رػف    

رتكػػب المقػػررة رػػف األفعػػاؿ التػػى ت   بالعقكبػػات ذاتيػػا اإلدارة الفعميػػة ليػػذا الشػػخص االرتبػػارم
بالمخالفػػة ألحكػػاـ ىػػذا القػػانكف إذا ثبػػت رممػػو بيػػا ككانػػت الجريمػػة قػػد كقعػػت بسػػبب إخاللػػو 

 بكاجبات كظيفتو.
 

كيعاقػػب الشػػخص االرتبػػارم بغرامػػة ال تقػػؿ رػػف مائػػة ألػػؼ جنيػػو كال تجػػاكز خمسػػة 
ماليػػػيف جنيػػػو، كيكػػػكف مسػػػئكالن بالتضػػػامف رػػػف الكفػػػاء بمػػػا يحكػػػـ بػػػو مػػػف رقكبػػػات ماليػػػة 
كتعكيضات إذا كانت الجريمة التػى كقعػت بالمخالفػة ألحكػاـ ىػذا القػانكف قػد ارتكبػت مػف أحػد 

سمو كلصالحو، كيجكز لممحكمة أف تقضى بمنل الشخص االرتبارم مف مزاكلة  العامميف بو با
 نشاطو لمدة محددة أك بإلغاء الترخيص الممنكح لو بمزاكلة النشاط.
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كتأمر المحكمة في الحكـ الصادر باإلدانة بنشر الحكـ رمى نفقة الشخص االرتبارم في 
 جريدتيف يكميتيف كاسعتي االنتشار.

 : 1مكرران  (16مادة )
المالية  في األحكاؿ التي تخالؼ فييا المؤسسات المالية كأصحاب الميف كاألرماؿ غير

القرارات أك  ف ىذا القانكف أيان مف أحكامو أك( م7المشار إلييا في الفقرة الثانية مف المادة )
 اآلتية: مكحدة أف تتخذ أيان مف اإلجراءاتيككف ل ،القكارد أك الضكابط الصادرة تنفيذان لو

 تكجيو تنبيو. -1
 منل الجية المخالفة مف القياـ ببعض العمميات. -2
الطمػػب مػػف الجيػػة المسػػئكلة رػػف مػػنح تػػرخيص مزاكلػػة األرمػػاؿ التػػي تباشػػرىا  -3

الجيػػػة المخالفػػػة منعيػػػا مػػػف مزاكلػػػة ىػػػذه األرمػػػاؿ لمػػػدة محػػػددة، أك إلغػػػاء 
 الترخيص.

 

  :(17مادة )
األمػػػكاؿ، إذا بػػػادر أحػػػدىـ بػػػإبالغ أل مػػػف فػػػى حالػػػة تعػػػدد الجنػػػاة فػػػى جريمػػػة غسػػػؿ 

السمطات المختصة باالستدالؿ أك التحقيؽ ، بالجريمة كباقى الجنػاة فييػا قبػؿ أكؿ رمػـ ألل 
بػاقي لػى ضػبط ـ السػمطات بالجريمػة كأدل تبميغػو إمف ىذه السمطات بيػا ، أك أبمػب بعػد رمػ

رفػاء بإ -افر ىػذه الشػركطمتى قدرت تك  –الجناة أك األمكاؿ محؿ الجريمة، تقضى المحكمة 
( مف 14الجانى المبمب مف رقكبتى السجف كالغرامة المقررتيف فى الفقرة األكلى مف المادة )

الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة  ىػػذا القػػانكف ، دكف غيرىمػػا مػػف العقكبػػات التكميميػػة المقػػررة فػػى
 .ذاتيا

 
 

 :(18مادة )
القضائية األجنبية التعاكف القضائي  تتبادؿ الجيات القضائية المصرية مل الجيات      

لى المساردات إ، كذلؾ بالنسبة كجرائـ تمكيؿ اإلرىاب ،فى مجاؿ جرائـ غسؿ األمكاؿ
، كذلؾ كمو كفؽ القكارد لمتيميف كالمحكـك رمييـ كاألشياءكاإلنابات القضائية كتسميـ ا
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ا أك كفقا ر طرفان فييالتى تقررىا االتفاقيات الثنائية أك المتعددة األطراؼ التى تككف مص
 . لمبدأ المعاممة بالمثؿ

 :(19) مادة
رمػػى   -ب ػ( مػػف ىػػذا القػػانكف أف تطمػػ18ادة )ػشار الييػػا فػػى المػػػجيات المػػػيكػػكف لمػػ     

اتخاذ اإلجراءات القانكنية الالزمة لتعقب أك تجميد األمكاؿ مكضػكع جػرائـ  –كجو الخصكص 
ـ أك رائػػداتيا أك الحجػػز رمييػػا ، كذلػػؾ كمػػو مػػل رػػد كجػػرائـ تمكيػػؿ اإلرىػػابغسػػؿ األمػػكاؿ 

 . اإلخالؿ بحقكؽ الغير حسف النية
 

  :(28مادة )
يجكز لمجيات القضائية المصرية المختصة أف تػأمر بتنفيػذ األحكػاـ الجنائيػة النيائيػة    

الصػػادرة مػػف الجيػػات القضػػائية األجنبيػػة المختصػػة بمصػػادرة األمػػكاؿ المتحصػػمة مػػف جػػرائـ 
، كذلػػؾ كمػػو كفػػؽ القكارػػد كاإلجػػراءات التػػى كرائػػداتياأ كجػػرائـ تمكيػػؿ اإلرىػػابغسػػؿ األمػػكاؿ 

 . ألطراؼ التى تككف مصر طرفان فيياالثنائية أك متعددة ا تتضمنيا االتفاقيات
 

 

كما يجكز إبراـ اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطراؼ تػنظـ التصػرؼ فػى حصػيمة األمػكاؿ 
مػػف جيػػات  كجػػرائـ تمكيػػؿ اإلرىػػابفػػى جػػرائـ غسػػؿ األمػػكاؿ  –المحكػػـك نيائيػػا بمصػػادرتيا 

قيػة كفقػا تتضمف قكارد تكزيل تمؾ الحصػيمة بػيف أطػراؼ االتفا –قضائية مصرية أك أجنبية 
 . لألحكاـ التى تنص رمييا

 
 :1(21مادة )

مصر كفقان لالتفاقيات كالمعاىدات  لتنفيذ التزامات الالزمة الكحدة االجراءات تخذت    
كذلؾ رىاب كتمكيؿ انتشار أسمحة الدمار الشامؿ، ثيؽ الدكلية ذات الصمة بتمكيؿ اإل كالمكا

 رمى النحك الذل تحدده الالئحة التنفيذية.
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