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 II. Executive summary 
 

 

  Arab Republic of Egypt 
 

 

 1. Introduction: overview of the legal and institutional framework of the Arab 

Republic of Egypt in the context of implementation of the United Nations 

Convention against Corruption  
 

The Arab Republic of Egypt (Egypt) signed the United Nations Convention against  

Corruption (the Convention) on 9 December 2003 and ratified it by Decision of the 

President of the Arab Republic of Egypt No. 307/2004 of 11 September 2004, which 

was published in Official Gazette No. 6 of 8 February 2005. Egypt deposited its 

instrument of ratification of the Convention with the Secretary-General of the United 

Nations on 25 February 2005. 

The implementation by Egypt of chapters III and IV of the Convention was reviewed 

in the fourth year of the first review cycle, and the executive summary of that review 

was published on 26 May 2015 (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13).  

Egypt has adopted the principle of direct implementation of international conventions. 

The first paragraph of article 151 of the Constitution stipulates that “treaties shall 

acquire the force of law following their publication in accordance with the provisions 

of the Constitution.” 

The national legal framework to prevent and counter corruption includes provisions 

from a number of laws, notably the Civil Service Law (Law No. 81/2016), The 

Procurement Law (Law No. 182/2018), the Penal Code (PC), the Criminal Procedure 

Code (CPC) and the Law on Illicit Gain and the Anti-Money-Laundering Law (AML 

Law). Egypt is also a party to a number of international agreements on international 

cooperation, crime control and crime prevention.  

Egyptian authorities cooperate at the international level through different mechani sms 

and networks, including the Middle East and North Africa Financial Action Task 

Force (MENAFATF), the Egmont Group of Financial Intelligence Units and 

INTERPOL. 

Egypt has a number of bodies and agencies concerned with preventing and combating 

corruption, including the Administrative Control Authority (ACA), the Public 

Prosecution, the Administrative Prosecution Authority and the related specialized 

prosecution offices, the Accountability State Authority (ASA), the Department of 

Illicit Gain of the Ministry of Justice, the Directorate General for Combating Financial 

Crime of the Ministry of the Interior, the Money laundering and Terrorist Financing 

Combating Unit (EMLCU), and the National Board of Payments. The Public 

prosecution plays a key role in the field of international cooperation. Egypt has 

established a National Coordinating Committee for the Prevention and Combatting of 

Corruption (NCCPCC) and a National Coordination committee against money-

laundering. It also established a National Committee for the Recovery of Funds, 

Properties and Assets Located Abroad, headed by the Prosecutor General.  

 

 2. Chapter II: preventive measures 
 

 2.1. Observations on the implementation of the articles under review 
 

  Preventive anti-corruption policies and practices; preventive anti-corruption body or 

bodies (arts. 5 and 6)  
 

Egypt has adopted a National Anti-Corruption Strategy (NACS), for the period 2014–

2018. NACS focusses on priority areas and addresses recommendations of the first 

implementation review cycle and other mandatory provisions of the Convention. 

NACS has a detailed implementation plan accompanied by a monitoring, evaluation 

and reporting framework. Principles of good governance, rule of law and  

anti-corruption are enshrined also in the Constitution. Egypt adopted a new NACS in 

2018 for the period 2019–2022, which builds on the progress made during the first 
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strategy, identifies new challenges and emphasizes the need to achieve outputs that 

were not met during the first strategy. The NCCPCC, chaired by the Office of the 

Prime Minister under the oversight of the ACA, coordinates the oversight and 

implementation of NACS and development of practices to prevent corruption. 

The NCCPCC is responsible, inter alia, for carrying out periodic assessments of laws 

and regulations related to the prevention and combating of corruption to determine 

their adequacy and compatibility with international agreements ratified by Egypt. It 

is also in charge of submitting proposals, recommendations, and draft laws in this 

field to relevant ministries and authorities. Recommendations for legislative 

amendments are submitted to the Supreme Committee for Legislative Reform.  The 

Supreme Committee is supported by a technical secretariat, consisting of judicial 

authorities and academics, to provide legal guidance and advice.  

There is no single anti-corruption agency. The ACA chairs the subcommittee to the 

NCCPCC, which oversees all anti-corruption activities in Egypt. The Central 

Auditing Organization (CAO) is an independent oversight body for management of 

public finances and the identification of irregularities. Other institutions with 

preventive functions exist to regulate financial institutions, the private sector and 

administrative regulation, including the Ministry of Foreign Affairs. The ACA, as a 

body whose independence is ensured by law, has a broad corruption prevention 

mandate, including to study and investigate workplace and production deficiencies, 

and to monitor the implementation of laws. It also operates the National  

Anti-Corruption Academy, which offers a comprehensive technical curriculum. 

Coordination takes place through the NCCPCC, which is tasked with ensuring a 

unified Egyptian approach to the prevention of corruption. It also follows up on the 

implementation of the Convention and other relevant international instruments 

[covered above]. The subcommittee to the NCCPCC is supported by a Panel of 

National Experts to advise and propose reforms to the ACA.  

Egypt participates in regional and international initiatives and organisations that assist 

in the prevention of corruption, including the following: The Egmont Group; 

MENA/FATF; and the International Anti-Corruption Academy. 

The Ministry of Foreign Affairs officially informed the Secretary-General of the name 

and address of its authorities that may assist other States parties in developing and 

implementing specific measures for the prevention of corruption on 12 June 2014. 

 

  Public sector; codes of conduct for public officials; measures relating to the 

judiciary and prosecution services (arts. 7, 8 and 11)  
 

Law No. 81/2016 regulates all matters related to the appointment, promotion, 

delegation, remuneration and other operational aspects of the public service. It also 

provides a process for persons to appeal any administrative decision relating to 

conditions of service. Article 14 of the Constitution sets forth the principle that 

appointments in the public service are to be based on merit, with no favouritism or 

other interference. Recruitment takes place through a competitive process, overseen 

by the Civil Service Council, including administration of an examination and 

interview. Appointment is made on a fixed term basis that is subject to renewal based 

on the outcome of regular performance reviews. Performance reviews that fall below 

the acceptable standard for two consecutive years can result in rotation or termination, 

including for leadership positions (Articles 27–28, Law No. 81/2016). 

Training programmes exist for public service employees, both upon general 

appointment and at the unit level (Articles 7–8, Law No. 81/2016). All ministries have 

training departments in charge of raising the standard of training and practice in the 

performance of work, the acquisition of skills and experience with regard to 

performance and awareness of the duties, tasks, and responsibilities entrusted to them. 

These departments also ensure compliance with regulations and directives governing 

work, the fight against all forms of corruption, and raising awareness of these risks . 
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Positions considered vulnerable to corruption are identified and subject to regular 

rotation as governed by law. 

The criteria for the qualification and disqualification of those standing for elected 

public office are outlined in the Constitution (art. 200 et seq.), which also include 

eligibility criteria to run for President and Parliament. Criteria for various national, 

administrative and local elected positions are set forth in various laws, including Law 

No. 46/2014, Law No. 22/2014, Law No. 43/1979 and Law No. 81/2016. Law  

No. 40/1977, as amended, governs political parties and regulates party donations, 

recordkeeping requirements and periodic audit and oversight measures. The Law on 

the Exercise of Political Rights, No. 45/2014, regulates the funding of candidates for 

public office, and includes requirements for bookkeeping and recording, although 

does not make available to the public donor identification. 

A general code of conduct, an administrative document to guide the conduct of public 

officers, exists for all public officials and provides disciplinary measures for 

noncompliance, including dismissal (Articles 57–68, Law No. 81/2016). This code 

was updated in 2018 and is in the final stage of publication and distribution, with 

training programmes to be developed and implemented.  A system has been 

implemented to ensure asset disclosures by designated officials, including those 

candidates standing for elected office in Parliament (see art. 52(5) below). Codes of 

conduct for public officials in specific ministries and sectors are being developed. 

They include the standards of conduct for correct, proper, and honourable 

performance of public functions and systems that facilitate public officials ’ reporting 

of acts of corruption to the relevant authorities. Codes of conduct have been developed 

for certain specialised bodies, including the public prosecution, the administrative 

prosecution, forensic medicine, foreign service and the Central Bank. Law  

No. 106/2013 prevents and regulates conflicts of interest for public officials. 

Implementing regulations are currently being prepared for this legislation, which will 

provide operational guidance on preventing and reporting conflicts, although there 

have been cases of discipline that have been brought as a result of this prohibition.  

A number of systems have been set up to facilitate the reporting by civil servants to 

the relevant authorities of acts of corruption through hotlines, websites, social 

networks, fax and mobile phone numbers that are open generally to the public, or 

dedicated offices to receive complaints, which exist within all regulatory bodies and 

in some units of the administrative apparatus. Presidential Decree No. 314/2017 

established a unified complaint system throughout Egypt to receive, examine, and 

channel all government complaints and respond to them electronically. This system is 

in the process of being implemented. A law on the protection of reporting persons has 

been proposed. 

The Constitution guarantees the independence of the judiciary and prohibits any 

attempt to interfere in judicial matters. The public prosecution is an integral part of 

the judiciary. The Supreme Judicial Council, composed of senior judges, oversees all 

affairs of the judiciary. The Law on Judiciary Authority sets forth the procedures for 

appointment, promotion, transfer and conditions of services, as well as the 

establishment of a Disciplinary Board composed entirely of judges to ensure 

accountability. Article 67 of Law No. 46/1972 (The Judicial Authority Law) prohibits  

the dismissal of judges. This Law also sets forth numerous rules for judges to follow, 

including in terms of engaging in political activity, preventing conflicts of interest 

and acting with dignity. The Minister of Justice oversees the appointment, condit ions 

of service and accountability of the prosecution service in minor matters, and the 

Disciplinary Board oversees accountability in more serious matters.  Although the 

Supreme Judicial Council may remove judges from office for professional 

incompetence, such decisions are based on a series of criteria and subject to several 

layers of review. On 28 April 2016, a Code of Conduct was approved by the 

Prosecutor General for the Public Prosecution. An Institute of Criminal Research and 

Training has been established at the Public Prosecution and is responsible for the 

periodic training of prosecutors, including in integrity and ethics. 
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  Public procurement and management of public finances (art. 9)  
 

In Egypt, the procurement system is decentralised. Law No. 182/2018 superseded 

previous procurement legislation and is designed to promote transparency and 

fairness in government procurement and competition according to objective criteria. 

An electronic government portal for government procurement has been set up to 

ensure transparency in competition. Calls for tender are advertised publicly, both in 

newspapers and online, and include the relevant criteria to be submitted and 

applicable deadlines in the bidding process. Bids are submitted in two sealed 

envelopes, one for the technical offer and the other for the financial offer. The 

competent authority is required to establish both a tender opening committee and a 

decision committee, which must issue a comprehensive report on the process and 

outcome. Special qualifications and training are required for procurement personnel.  

Contracts in excess of 1 million Egyptian pounds must include a representative of the 

Ministry of Finance on the decision committee, while contracts in excess of 2 million 

Egyptian pounds must also include a member of the Fatwa Department at the State 

Council. The Ministry of Finance, through the General Authority for Government 

Services, inspects Government Contracts, provides domestic review and hears appeals 

of procurement decisions. In addition, a special complaints office has been established 

in relation to procurement processes. The courts of the State Council also have 

jurisdiction to hear and settle procurement disputes. 

At present, sole-source procurements make up 10 per cent of total procurement. 

Additionally, State Owned Enterprises do not have to follow many of the present 

rules.  

The Constitution sets forth the process for review and approval of the annual State 

budget, which is published online on the website of the Ministry of Finance. Under 

Law No. 53/1973, the Ministry issues annually the guidelines and data relevant for 

the preparation of the budget soon after the start of each fiscal year. The draft budget 

is submitted to the Council of Ministers for approval and thereafter the President. 

Following internal approval, the draft budget is sent to the People ’s Assembly for 

further debate, hearings and final approval. 

Law No. 127/1981, as amended, on Government Accounting, governs internal control 

systems, publication and analysis of results published by finance departments and 

final accounts of all administrative bodies of the State. Although each administrative 

authority has established internal control bodies, the Ministry of Finance is 

responsible for overall financial and budgetary oversight of the implementation of the 

budget by the administrative authorities through its financial inspection units. The 

Ministry of Finance prepares monthly, quarterly and annual financial accounting 

reports in conformity with international accounting standards and the related 

decisions of the Central Auditing Organisation. 

The government accounting system in Egypt makes it an obligation to follow a 

documentary cycle, and maintain a main book and an auxiliary book that must be used 

in performing government accounting work and financial supervision. This system is 

applied in all government agencies, including the units of the administrative apparatus 

of the State, local government units, public economic bodies, service bodies, funds, 

private accounts and special units. When the books are full, they are kept in the 

archive room of each institution, according to the regulation on government archives, 

or are converted to electronic form.  

 

  Public reporting; participation of society (arts. 10 and 13)  
 

The right to access to information is enshrined in Article 68 of the Constitution: 

“Information, data, statistics and official documents are owned by the people. 

Disclosure thereof from various sources is a right guaranteed by the state to all 

citizens. The state shall provide and make them available to citizens with 

transparency. The law shall organise rules for obtaining such, rules of availability and 

confidentiality, rules for depositing and preserving such, and lodging complaints 
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against refusals to grant access thereto.” Although there is no specific law governing 

access to information, Egypt has several sector-specific laws that promote 

transparency in providing information about decision-making processes of the 

government. A draft law on access to information has been prepared and submitted to 

the Supreme Committee for Legislative Reform for review before it is discussed by 

the Council of Ministers in preparation for its submission to the House of 

Representatives for enactment. 

Egyptian law prohibits public servants from disclosing information classified as 

confidential. Article 80(b) of the Penal Code also prevents public servants from 

disclosing defence secrets, while Article 102 bis prohibits the publication of false 

information. 

Some ministries, such as the Ministry of Finance and the Ministry of 

Communications, have established online customer portals, which publish 

information regarding their operations and functions online. The Ministry of 

Planning, Follow-Up and Administrative Reform has coordinated with several 

ministries to streamline and digitize administrative procedures to allow electronic 

payment for many public services. This digitization process will continue under the 

current national anti-corruption strategy. In addition, ministries, governorates and 

universities submit periodic reports on corruption risks to the Technical Secretariat of 

the NCCPC at ACA on the follow-up of the implementation of the National  

Anti-Corruption Strategy. On an annual basis, institutions are reviewed and ranked in 

terms of corruption risks and measures taken to address them. 

In terms of participation of society in public decision-making processes, Article 135 

of the Constitution empowers the National Assembly to hold hearings on matters of 

draft legislation or matters in the public interest, and invite relevant witnesses and 

experts to provide information or testimony. Citizens and stakeholders also participate 

in the public decision-making process through community workshops, surveys on 

websites and meetings with the local community. 

The drafting and implementation of the National Anti-Corruption Strategy involved 

representatives from civil society as key stakeholders. Extensive efforts have been 

made to raise awareness and empower the public to contribute to the fight against 

corruption through public media campaigns that demonstrate its negative effects on 

society and how to communicate with regulatory and anti-corruption authorities to 

report acts of corruption. Several hotlines and online portals have been established 

for citizens to report corruption, including anonymously.  The Strategy also aims to 

integrate anti-corruption curricula at all levels of education.  

 

  Private sector (art. 12) 
 

Article 56 of the Labour Law requires employees to perform their duties with 

accuracy and honesty as determined by the law, labour regulations, and individual and 

collective labour contracts, accomplish these duties at the prescribed time and 

exercise due diligence. Article 57 prohibits employees from engaging in a wide range 

of conduct, including breaching confidentiality and accepting gifts without employer 

consent. 

The NCCPC, in cooperation with the Egyptian Junior Business Association, 

developed a code of conduct for private sector employees. The Egyptian Financial 

Supervisory Authority (EFSA) issued the "Guide to Corporate Governance 

Regulations and Standards in Egypt", which provides guidance on the best practices 

in good governance and transparency to serve all stakeholders in the company. It also 

includes an Integrity Charter for the private sector.  

Article 15 of Law No. 106/2013 prohibits public officials from assuming a position 

or employment in the private sector with a company or entity that was a ffiliated with 

or related to their previous work or subject to their supervision, and from exercising 

a private professional activity related to it or deal ing with the entity they headed for 

a period of six months after leaving public service,  except with the approval of the 
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NCCPCC. The former public official is also prevented from investing in areas that 

were under his or her public service portfolio or providing advice to companies that 

were subordinate to or controlled by the entity that the public official headed during 

the period of service. 

Law No. 159/1981 and Law No. 7/2017 govern the registration of trade companies 

and investment companies, respectively. The Ministry of Investment operates a “one-

stop” online portal to facilitate registration processes and record owners and 

shareholders. In cases where a company is registered by a subsidiary, the parent 

company must register as well, although additional measures are required to 

adequately record beneficial owners. Articles 21 to 29 of the Commerce Law,  

No. 17/1999, provide for the commercial books that private sector entities must keep 

by virtue of their commercial activity for a period of five years, including financial 

statements of the company, as well as its liabilities and assets.  

Regulations promulgated by the tax authorities and the Ministry of Finance guide the 

preparation of financial statements. Financial statements of public companies must 

comply with international accounting standards and be prepared by a licensed 

accountant (Law No. 159/1981). 

Egypt does not expressly disallow the tax deductibility of expenses that constitute 

bribes given that bribery is a crime punishable by the Egyptian Penal Code No. 58 of 

1937 and its amendments. 

 

  Measures to prevent money-laundering (art. 14) 
 

The Egyptian AML legal regime consists principally of the AML Law (Law No. 80 

of 2002 and its amendments) and its Implementing Regulations, as well as instructions 

and circulars issued by the Central Bank of Egypt, the EMLCU and other supervisory 

authorities, including those applicable to banks, money exchange companies, money 

remitters, insurance companies, and non-financial businesses and professions.  

The Implementing Regulations designate the supervisory authorities competent to 

supervise financial institutions and designated non-financial businesses and 

professions. Those include: the Central Bank for banks, exchange companies and 

money remitters; the Financial Supervisory Authority for insurance companies and 

companies dealing with securities, financial leasing, real estate finance, and 

microfinance, the competent ministries for real estate brokers, traders of precious 

metals and stones, and gambling clubs; the Ministry of Communications and 

Information for the National Post Authority with regard to the financial services it 

provides; the Bar Association for lawyers; the Trade Union for accountants; and the 

EMLCU for any other financial institution or non-financial professions and 

businesses that are not subject to the mentioned supervisory authorities.  

The financial intelligence unit (EMLCU) was established and commenced its 

operations in 2002. EMLCU receives and analyses suspicious activity reports and 

transmits the results of its analysis to the Public Prosecution. The unit joined the 

Egmont Group in 2004. 

AML supervisory and law enforcement authorities cooperate and exchange 

information at both the domestic and international levels.  

The Prime Minister's decree No. 63 of 2005 established the National Coordination 

committee against money-laundering, which aims to coordinate national efforts to 

combat money-laundering and terrorist financing and contribute to the 

implementation of relevant laws and regulations.  

The "KYC Rules for Banks" for the year 2011 and the "KYC rules for Entities 

conducting money transfer activities" for the year 2012, both issued by the EMLCU, 

adequately cover the obligations of banks and other entities when executing electronic 

transfers.  

The EMLCU has finalized the Money Laundering and Terrorist Financing National 

Risk Assessment Project which was adopted by the National Coordination committee 
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against money-laundering and terrorist financing and in coordination with the 

concerned authorities. 

To comply with the AML requirements, all financial institutions and designated  

non-financial businesses and professions must have in place internal AML systems 

which include: customer and beneficial owner identification; ongoing monitoring of 

transactions; applying enhanced due diligence on high risk customers, accounts and 

transactions; record keeping and reporting of suspicious transactions (see art. 52 

below). 

The 2011 Customer Identification Rules for Banks and the 2012 Customer 

Identification Rules for Entities engaged in money transfer activities, updated by the 

2019 Identification Rules, issued by the EMLCU, adequately cover the obligations of 

banks and other entities in carrying out electronic transfers. 

Egypt adopts a declaration system of cash and bearer negotiable instruments upon 

entry into or departure from the country if the value exceeds ten thousand US dollars 

or its equivalent (Art. 12 of the AML Law and arts. 116 and 126 of the Law on the 

Central Bank, the Banking Sector and Money). The legislation also provides penalties 

for non-declaration or false declaration, including fines, imprisonment, seizure and 

confiscation. 

The follow-up reports submitted to the MENAFATF show that Egypt has satisfactorily 

addressed the shortcomings identified in the World Bank’s 2009 evaluation report, 

including those related to preventive measures and supervision.  

Egypt actively contributes to the development and strengthening of regional and 

international cooperation on the fight against money-laundering, particularly through 

its active participation in the MENAFATF and in the Egmont Group. 

 

 2.2. Successes and good practices 
 

 • Broad stakeholder participation in the adoption of the second national anti-

corruption strategy (2019–2022) (arts. 6 and 13); 

 • The development and implementation of the Egypt-based Corruption Perception 

Index, in consultation with civil society, academia and the general public  

(arts. 6 and 13); 

 • Article 14 of Law No. 40/1977, which treats funds of political parties as “public 

funds” for the purposes of the Penal Code (art. 7); 

 • Egypt actively contributes to the development and strengthening of regional and 

international cooperation on the fight against money-laundering, particularly 

through its active participation in the MENAFATF and in the Egmont Group 

(art. 14). 

 

 2.3. Challenges in implementation 
 

It is recommended that Egypt: 

 • Continue to strengthen the quantitative reporting of the progress of 

implementation of the national anti-corruption strategy for the period 2019–

2022 as part of the comprehensive monitoring, evaluation and oversight 

mechanism (art. 5); 

 • Consider taking measures to strengthen the identification and transparency of 

contributing donors to candidates for elected office and political parties (art. 7); 

 • Continue to develop and implement training programmes for the revised code 

of conduct for public servants, which was completed in 2018 (art. 8) ; 

 • Continue to take measures to issue the implementing regulations required to 

ensure activation of Law No. 106/2013 on the prevention of conflicts of interest  

(art. 8) 
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 • Continue to take measures, in the context of the national anti -corruption 

strategy, to develop and implement the proposed law on the protection of 

whistle-blowers and reporting persons (art. 8); 

 • Continue to take measures to finalize and adopt the draft law regarding access 

to public information (art. 10); 

 • Expressly disallow the tax deductibility of expenses that constitute bribes   

(art. 12(4)). 

 

 3. Chapter V: asset recovery 
 

 3.1. Observations on the implementation of the articles under review  
 

  General provision; special cooperation; bilateral and multilateral agreements and 

arrangements (arts. 51, 56 and 59) 
 

There is no general provision in the Egyptian law that regulates the issue of mutual 

legal assistance or asset recovery in spite of the existence of a number of legal texts 

relating to international judicial cooperation, according to which cooperation in this 

field must be addressed in line with the rules set out in the international conventions 

or on the basis of the principle of reciprocity (art. 18 of the AML Law). It should be 

noted that any treaty that is ratified and published has in Egypt the same legal force 

as Egyptian law, and its provisions, except those imposing a punishment or a coercive 

measure, are directly applicable without the need for legislative intervention (Article 

151/1 of the Constitution). Egypt also has a draft law on judicial cooperation in 

criminal matters which is in the process of preparation. 

The Office of International Cooperation, which is attached to the Office of the 

Prosecutor General, has been established. The Office has several functions, including  

preparing requests for legal assistance to be sent to foreign authorities through the 

international cooperation department at the Ministry of Justice  and deciding on the 

execution of received requests after their submission to the Prosecutor General. Those 

requests include requests for asset recovery. 

Egypt has never refused a request related to asset recovery to-date and has sent many 

requests for asset recovery based on the Convention. 

Egyptian authorities spontaneously transmit information, especially in cases of 

money-laundering. The EMLCU has signed 27 memorandums of understanding with 

its foreign counterparts relevant to cooperation, including the spontaneous exchange 

of information. The Public Prosecution has also concluded several memorandums of 

understanding on direct cooperation with its foreign counterparts.  The Arab Riyadh 

Agreement on Judicial Cooperation and other treaties to which Egypt is a party, 

include provisions on special cooperation. The authorities also spontaneously 

exchange information through the Egmont Group and INTERPOL.  

Egypt has concluded numerous bilateral and multilateral international cooperation 

agreements in the areas of crime control and the tracing of criminals and proceeds of 

crime.  

Egypt can cooperate in the area of asset recovery regardless of the existence of a 

treaty. In the absence of a treaty or convention, cooperation is based on the principle 

of reciprocity. The same set of measures and procedures that are available in domestic 

criminal proceedings, including those relating to the tracing, freezing, seizure and 

confiscation of property, are available in the context of such cooperation. Egypt 

implements the provisions of the Convention directly in cases where no relevant 

agreement applies. 

 

  Prevention and detection of transfers of proceeds of crime; financial intelligence unit 

(arts. 52 and 58) 
 

Financial institutions and designated non-financial businesses and professions are 

subject to the AML requirements, in accordance with the AML Law (arts. 1 and 7–11) 
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and its Implementing Regulations (arts. 22 and 29–40). These requirements cover of 

customer due diligence (CDD), including customer identification and verification, 

beneficial owner identification, ongoing monitoring of transactions, per iodic and 

continuous updating of data, record keeping, and reporting of suspicious transactions  

to the financial intelligence unit (EMLCU). The requirements also include assessing 

the risks of money-laundering and taking appropriate measures to manage those risks, 

and applying enhanced due diligence on high risk customers, accounts and 

transactions, including accounts of foreign and local politically exposed persons 

(PEPs), their family members and close associates.  

The EMLCU has issued and circulated “KYC” rules to financial institutions including 

banks, exchange companies, securities companies and money remitters.  These rules 

provide detailed instructions on money-laundering risk management systems, 

including persons, accounts and transactions that must be given particular attention. 

The licensing procedures for banks stipulated in the Law on the Central Bank, the 

Banking Sector and Money and its executive regulations prevent the establishment of 

shell banks. The "KYC Rules for Banks" issued by the EMLCU, prohibit banks from 

entering into or continuing a correspondent relationship with a shell bank or with a 

bank that provides correspondent services to a shell bank.  

Law No. 62 of 1975 on illicit gain requires a number of persons, including those in 

charge of the public authority and other employees of the administrative system in the 

State, except for the third-level categories, to declare their assets and the assets of 

their wives and minor children every five years and upon the end of service. Several 

bodies, depending on the person subject to declaration, examine the asset 

declarations, assisted by the Department of Illicit Gain at the Ministry of Justice. ACA 

also investigates cases of illicit gain upon the request of the Department of Illicit 

Gain. The law provides for criminal penalties (imprisonment and/or fines) if the 

declaration was not submitted or incorrect data were submitted. The confidentiality 

of declarations stipulated in article 17 of the Act does not preclude the possibility of 

sharing relevant information with foreign competent authorities  pursuant to an MLA 

request related to a foreign criminal investigation. 

The manual nature of the financial disclosure system makes it difficult to make 

maximum use of the information provided and to conduct effective oversight and 

review. 

Egypt does not require appropriate public officials having an interest in or signature 

or other authority over a financial account in a foreign country to report that 

relationship to the authorities. 

 

  Measures for direct recovery of property; mechanisms for recovery of property 

through international cooperation in confiscation; international cooperation for 

purposes of confiscation (arts. 53, 54 and 55)  
 

The general rules in the Civil Code on delictual liability and compensation for damage 

(art. 163) establish the right of an injured party, whether legal or natural, domestic or 

foreign, to initiate an action to establish ownership of property or a claim for 

compensation in the domestic courts. This right does not exclude foreign States.  

The CPC allows those who have suffered damage from an offence to claim their civil 

rights (arts. 27 and 76). This also applies to foreign States. Article (102) of the same 

law requires that the items in regard to which the offence was committed or the items 

resulting from the commission of the offence be returned to those who have lost 

possession as a result of the offence. 

Egyptian legislation does not allow for the enforcement of foreign confiscation orders 

with the exception of final criminal rulings issued by competent foreign judicial 

authorities concerning the confiscation of the funds resulting from money-laundering 

offence or proceeds thereof (art. 20 of the AML Law). Egyptian competent authorities 

may however issue a domestic confiscation order pursuant to a foreign request  

(art. 20 of the AML Law). 
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Egyptian legislation does not allow for non-conviction-based confiscation. 

Egyptian legislation does not provide for the possibility of freezing or seizing 

property upon a foreign freezing or seizure order.  

Egyptian competent authorities can freeze or seize property upon a foreign request 

where the same set of measures and procedures available in domestic criminal 

proceedings are available in the context of mutual legal assistance.  Several national 

laws, including the CPC and the AML Law, provide for seizing or confiscating 

property obtained through, or used in, corruption-related offences. 

The Egyptian legislation provides for a mechanism to preserve property for 

confiscation, which is based primarily on the provisions of the Civil Code. There is 

also a General Department for retained funds which was created by the Public 

Prosecutor in 1999, in addition to the Unit for retained funds in the Department of 

illicit gain. These mechanisms can be used within the context of international 

cooperation for asset recovery. 

The Public Prosecution has the discretion to refuse the cooperation or to lift the 

provisional measures if it does not receive sufficient and timely information  from the 

requesting State. 

 

  Return and disposal of assets (art. 57) 
 

The general principle according to Egyptian legislation is that confiscated property is 

transferred to the public treasury and there is no provision in the law providing for 

the return of confiscated funds. However, article 102 of the CPC clearly states that 

the seized items on which the offence was committed or the items resulting from the 

commission of the offence must be returned to those who have lost possession as a 

result of the offence. In a judgment issued in 2017, the criminal court stated that it 

did not confiscate the retained funds since its source was proven and that it was 

obtained from the account of one of the foreign ministries and ordered that the funds 

be returned to its source again.  

Egyptian legislation, especially article 30 of the PC, article 14 of the AML Law and 

article 104 of the CPC, preserves the rights of bona fide third parties in the seizure 

and confiscation of criminal proceeds. These articles also apply within the framework 

of international cooperation for asset recovery.  

When a decision to return assets has been taken, it is the policy of Egypt to return 

assets without deducting any share, except in exceptional cases to cover reasonable 

costs, as provided for in the applicable agreements. There have been no cases to-date 

where Egypt has deducted expenses related to asset recovery.  

Article 20 of the AML Law states that bilateral or multilateral treaties may be 

concluded to regulate disposal of funds for which a final ruling of confiscation has 

been issued by Egyptian or foreign judicial entities in money-laundering offences. 

Such treaties shall include rules for distributing the said funds among parties to the 

treaty, in accordance with the provisions stipulated therein. Egypt has not concluded 

any agreements related to asset sharing and there have been no cases involving asset 

sharing to date. 

The provisions of the Convention are directly applicable in cases where no relevant 

agreement applies and take precedence over arrangements concluded on a case -by-

case basis. A request received from another State party in accordance with article 57 

would be executed accordingly. 

Egypt does not impose any conditions on the return of assets.  

Egyptian legislation also allows victims of crime to be compensated if they so request 

during criminal proceedings. 
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 3.2. Challenges in implementation 
 

It is recommended that Egypt:  

 • Continue its efforts to adopt special legislation that will regulate in detail the 

issues of international cooperation, including mutual legal assistance for asset 

recovery in line with the Convention (art. 51); 

 • Strengthen measures for designated public officials to declare assets and 

liabilities, as well as the internal oversight and review process, for example, by 

covering spouses (not just wives) and by adopting an electronic system for the 

submission of disclosures (art. 52(5)); 

 • Consider requiring appropriate public officials having an interest in or signature 

or other authority over a financial account in a foreign country to report that 

relationship to appropriate authorities (art. 52(6)); 

 • Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to 

give effect to an order of confiscation issued by a court of another State in 

relation to offences established under this Convention (art. 54(1)(a)); 

 • Consider taking measures as may be necessary to allow confiscation of property 

acquired through or involved in the commission of an offence , without a 

criminal conviction, in cases in which the offender cannot be prosecuted by 

reason of death, flight or absence or in other appropriate cases (art. 54(1)(c)); 

 • Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to 

freeze or seize property upon a foreign freezing or seizure order that provides a 

reasonable basis to believe that there are sufficient grounds for taking such 

actions and that the property would eventually be subject to an order of 

confiscation (art. 54(2)(a)). 

 

 3.3. Technical assistance  
 

 • Capacity-building for the prosecutors working on asset recovery (art. 51); 

 • Legislations on the return and disposal of assets in countries whose legal system 

is similar to the Egyptian system in addition to workshops to highlight good 

practices in this field (art.57). 
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      خالصة وافية   -7نياً 
     مجهورية مصر العربية    

يف سياق تنفيذ اتفاقية  مهورية مصر العربيةجل مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي  -١  
    ملكافحة الفساد األمم املتحدة

ـــاد (االتفاقية) يف عت قَّ و  ـــ ــــر) على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــ ـــ ـــر العربية (مصـــ ـــ  ٩مجهورية مصــــ
ــــمرب  ــر العربية [لقرار رقم  ٢٠٠٣كانون األول/ديسـ ــيد/ رئيس مجهورية مصـــ ــــّدق عليها الســـ  ٣٠٧وصـ

ــنة  ــ ـــرت يف اجلريدة الرمسية العدد  ١١/٩/٢٠٠٤يف  ٢٠٠٤لســ وأودعت  ٨/٢/٢٠٠٥بتاريخ  ٦ونشـــ
 .٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٥ديقها على االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يف مصر صك تص

ــــُتعرض ــ ـــ ــر تنفيذ  واســــ ـــ ـــ ـــ ــنة الرابعة من الدورة األوىل مصــ ـــ ـــ ـــ ــلني الثالث والرابع من االتفاقية يف الســ ـــ ـــ ـــ للفصــ
ـــتعراض يف  ـــ ـــ ـــ ــ ــــة الوافيـــة لـــذلـــك االســ ـــ ـــ ــ ـــ ــــرت اخلالصـــ ـــ ـــ ــ ــتعراض، وقـــد ُنشــــ ــ ـــ ـــ ـــ  ٢٠١٥ rّر/مـــايوأ ٢٦لالســـ

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13).( 

ــرواعتمدت  ـــ ـــ ــر لالتفاقيات الدولية إذ تنص  مصـــ ــ ـــ ـــ من  ١٥١لفقرة األوىل من املادة امبدأ التنفيذ املباشـ
  ألحكام الدستور." تكون هلا قوة القانون بعد نشرها وفقاً  الدستور على أن "املعاهدات

ــــمل اإلطار القانوين الوطين مل ـــ ــــاد نع و ويشـ ــ ــيما من عدد من القوانني ماً أحكامكافحة الفســ ـــ ــ قانون السـ
العامة (القانون رقم قدات اليت تربمها اجلهات ) وقانون التعا٨١/٢٠١٦القانون رقم اخلدمة املدنية (

ىل إ [إلضافةوقانون الكسب غري املشروع  اجلنائية اإلجراءات وقانون العقو[ت قانون) و ١٨٢/٢٠١٨
ـــل األموال. ـــ ــ ـــركما أنَّ  قانون مكافحة غســ ـــ ــ [لتعاون  ات الدولية املعنيةيطرف يف عدد من االتفاق مصــ

 مكافحة ومنع اجلرمية.الدويل و 

ــلطات الوتتعاون  ــ ـــ ــــعيد الدويل ســ ــ ــرية على الصـــ ــ ـــ ــبكات خمتلفة، مبا يف ذلك املصــ ــ ـــ من خالل آليات وشــ
ــرق األوســــط ومشال  املالية  التحرrتلوحدات  فريقيا وجمموعة إمجونتإجمموعة العمل املايل ملنطقة الشــ

  .واإلنرتبول
ـــر العديد من اجلهات واألجهزة املعنية مبو  ـــ ـــ ــ ــاد منها: هيئة نع و لدى مصــ ـــ ـــ ــ  الرقابة اإلداريةمكافحة الفســـ

ـــبات  ــ ـــة واجلهاز املركزي للمحاسـ ــــصـــ والنيابة العامة وهيئة النيابة اإلدارية وما يتبعهما من نيا[ت متخصــ
ـــة التابعة و التابعة لوزارة العدل املشروع إدارة الكسب غري و  ـــ ـــ ــ اإلدارة العامة ملكافحة جرائم األموال العامـ

دوراً النيابة العامة وتؤدي  .�لس القومي للمدفوعاتوا لوزارة الداخلية ووحدة مكافحة غســــل األموال
جلنة و  جلنة وطنية تنســـيقية ملكافحة الفســـادكذلك   مصـــر يف جمال التعاون الدويل. وقد أنشـــئت ارئيســـي� 

ــل األموال ــرتداد األموال واألصـــــول كما أنشـــــأت   وطنية تنســـــيقية يف جمال مكافحة غســـ جلنة قومية الســـ
 .بر�سة النائب العاماخلارج  واملوجودات يف
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    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
    )٦و  ٥  (املاد�ن

على االســـرتاتيجية تركز و . ٢٠١٨-٢٠١٤وطنية ملكافحة الفســـاد للفرتة اســـرتاتيجية مصـــر اعتمدت  
ـــيات دورة  ـــ ـــ ـــ ــتعراض ا�االت ذات األولوية وتتناول توصـ ـــ ـــ ـــ التنفيذ األوىل واألحكام اإللزامية األخرى اســ

ــرتاتيجية الوطنية على لالتفاقية.  ـــ ـــتمل االسـ ـــد والتقييم وتشـــ ــ ـــحوبة �طار للرصـ ــلة مصـــ ـــ خطة تنفيذ مفصـ
يف الدستور. مكفولة مبادئ احلكم الرشيد وسيادة القانون ومكافحة الفساد كما أن   وإعداد التقارير.

، ٢٠٢٢-٢٠١٩للفرتة ملكافحة الفساد جديدة اسرتاجتية وطنية  ٢٠١٨يف عام اعتمدت مصر وقد 
ــاس لى تبين عواليت  ـــ ــ ـــ ـــ ــرتاتيجية األوىلفرتة خالل الذي مت إحرازه التقدم أســـ ــ ـــ ـــ ـــ ، وحتدد التحدrت االســـ

 االســـرتاتيجية األوىل.فرتة ؤكد على احلاجة إىل حتقيق املخرجات اليت مل يتم الوفاء ¡ا خالل اجلديدة وت
ـــيق الجلنة وتقوم  ــــاد، التنســـ ــها واليت وطنية ملنع ومكافحة الفســ ـــراف يرأســــ مكتب رئيس الوزراء حتت إشـــ

  .ممارسات ملنع الفسادوتطوير  وتنفيذها اإلشراف على االسرتاتيجيةتنسيق بهيئة الرقابة اإلدارية، 
، عن إجراء تقييمات دورية بني أمور أخرى، ســـؤولةمملنع ومكافحة الفســـاد اللجنة التنســـيقية الوطنية و 

ـــاد لتحــديــد مــدى مالءمتهــا وتوافقهــا مع االتفــاقيــات  ـــ ـــ ـــ ـــ للقوانني واللوائح املتعلقــة مبنع ومكــافحــة الفســ
املقرتحات والتوصيات ومشاريع القوانني  الدولية اليت صدقت عليها مصر. كما أ¥ا مسؤولة عن تقدمي

 التوصــيات اخلاصــة [لتعديالت التشــريعية ميتقدويتم يف هذا ا�ال إىل الوزارات واهليئات ذات الصــلة. 
ــريعي.  ـــ ــــالح التشــ ــــائية و إىل اللجنة العليا لإلصـــ ــلطات قضـــ ـــ تدعم اللجنة العليا أمانة تقنية تتألف من ســ

   ة القانونية.وأكادمييني لتقدمي التوجيه واملشور 
ـــادو  ــ ـــ ــر ال توجد وكالة واحدة ملكافحة الفســـ ـــ ـــ التابعة اللجنة الفرعية هيئة الرقابة اإلدارية ترأس و . يف مصـــ
ــيقية الوطنية ل ـــادلجنة التنســ ـــاد يف و ، ملنع ومكافحة الفسـ اليت تشــــرف على مجيع أنشــــطة مكافحة الفسـ

ـــر.  ــ ـــ ـــبات هو مصـــ ــ ـــ ــــتقلة إلدارة واجلهاز املركزي للمحاســـ ـــ ـــ ــؤون املالية العامة وحتديد هيئة رقابة مسـ ـــ ـــ الشـــ
ـــلطات توجد و املخالفات.  ــ ـــ ـــ ـــات املالية والقطاع اخلاص  مع وظائف وقائيةأخرى ســ ـــ ــ ـــ ــســ ــ ـــ ـــ لتنظيم املؤســـ

، الذي يضــمن اســتقالهلا القانون، هيئة الرقابة اإلداريةتتمتع و . مبا فيها وزارة اخلارجية والتنظيم اإلداري
، ن العمل واإلنتاج والتحقيق فيهاكا مأ، مبا يف ذلك دراسة أوجه القصور يف بتفويض واسع ملنع الفساد

ــــاداألاهليئة ومراقبة تنفيذ القوانني. كما تدير  ـــ تعليمياً اليت تقدم منهًجا و ، كادميية الوطنية ملكافحة الفسـ
  تقنًيا شامًال.

ـــيق من خالل إجراء يتم و  ـــ ـــ ــــيقية الوطنية التنســـ ــ ـــ ـــاللجنة التنســـ ـــ ـــ يت هي مكلفة ، والادملنع ومكافحة الفســـ
ـــمان مقاربة  ـــ ـــ ـــرية موحدة يف بضــ ـــ ـــ ــاد. كما تتابع جمال مصــ ـــ ـــ ها من تفاقية وغري االتنفيذ اللجنة منع الفســـ

ملنع ومكافحة الفسـاد للجنة التنسيقية الوطنية يتم دعم اللجنة الفرعية و . الصكوك الدولية ذات الصلة
   .على هيئة الرقابة اإلداريةصالحات اإلمن قبل فريق من اخلرباء الوطنيني لتقدمي املشورة واقرتاح 
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ــارك مصـــر يف املبادرات واملنظمات اإلو  ــاعد يف منع الفســـادوالدولية قليمية تشـ ، مبا يف ذلك ما اليت تسـ
ـــط جمموعة العمل املايل ملنطقة ا؛ إيغمونتيلي: جمموعة  ـــ ــ ـــ ـــ ـــرق األوســ ــ ـــ ـــ ـــ )؛ مينافاتفومشال إفريقيا (لشــ

  واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد.
[ســـم وعنوان ســـلطا¯ا اليت  ٢٠١٤يونيو  ١٢يف األمني العام رمسياً املصـــرية أبلغت وزارة اخلارجية وقد 

   قد تساعد الدول األطراف األخرى يف وضع وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الفساد.
    

مدو±ت قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة [جلهاز القضائي وأجهزة القطاع العام؛     
    )١١و ٨و ٧النيابة العامة (املواد 

ــائل املتعلقة [لتعيني والرتقية والتفويض واملكافآت وغريها من  كافة  ٨١/٢٠١٦ينظم القانون رقم  ــ املســــ
ــــغيلية  ـــ ـــ ــخايتيح العامة. كما للخدمات اجلوانب التشــ ـــ ـــ ـــ للطعن يف أي قرار إداري يتعلق عملية ص لألشـ

ـــروط اخلدمة.  ــتور ١٤تنص املادة و بشــــ ـــ العامة جيب أن  اتعلى مبدأ أن التعيينات يف اخلدم من الدســ
ـــتند إىل اجلدارة ـــ ـــ ــيةيتم التوظيف من خالل عملية تنو ، دون حما[ة أو تدخل آخر. تسـ ـــ ــ ـــــرف  ،افســـ ـــ يشــ

ــــاس مدة و ص واملقابلة. ، مبا يف ذلك إدارة الفحعليها جملس اخلدمة املدنية ـــ ــ حمددة يتم التعيني على أسـ
ــــع للتجديد بناًء على نتائج مراجعات األداء املنتظمة. خت ـــ ـــ قد تؤدي مراجعات األداء اليت تقل عن و ضــ

ـــب القيادية (املواد  ـــ ــ ـــ ـــ ــتوى املقبول ملدة عامني متتاليني إىل التناوب أو اإل¥اء، مبا يف ذلك املناصــ ـــ ـــ ــ ـــ املســـ
  ).٨١/٢٠١٦القانون رقم  من ٢٨-٢٧

ــــتوى الوحدة (املواد مج تدريبية ملوظفي اخلدمة العامةتوجد براو  ـــ ـــواء عند التعيني العام أو على مسـ ـــ ، ســ
ــــتوى و ). ٨١/٢٠١٦القانون رقم  من ٨-٧ ـــؤولة عن رفع مســ لدى مجيع الوزارات إدارات تدريب مســـ

ــاب املهارات واخلربات فيما يتعلق [ألداء والوعي [لواجبات  ــة يف أداء العمل واكتســ التدريب واملمارســ
ــؤوليات املنوطة ¡ا.  ــمن تو واملهام واملســـ ا االمتثال للضـــ ـــً وائح والتوجيهات اليت حتكم هذه اإلدارات أيضــ

ــكال الفســــادالعمل،  يتم حتديد املناصــــب اليت تعترب و  ، وزrدة الوعي ¡ذه املخاطر.ومكافحة مجيع أشــ
  .القانونينص عليه عرضة للفساد وختضع للتناوب املنتظم كما 

ــتور (املادة و  ـــ ـــ ـــ ــــب العامة ) معايري ·هيل وإلغاء أهلية ايليهاوما  ٢٠٠يرد يف الدســ ـــ ــ ـــ ــــحني للمناصـ ـــ ـــ ــ ملرشـ
ــاً املنتخبة ــمل أيضـــ ـــة والربملان. وترد معايري ملختلف املناصــــــب ، واليت تشـــ ــح للر�ســ معايري األهلية للرتشـــ

، والقــانون ٤٦/٢٠١٤، مبــا يف ذلــك القــانون رقم ليــة املنتخبــة يف خمتلف القواننيالوطنيــة واإلداريــة واحمل
ــانون رقم ٢٢/٢٠١٤رقم  ـــ ــــانون رقم  ،٤٣/١٩٧٩، والقـــ ــ ــــانون رقم و . ٨١/٢٠١٦والقــ ــ حيكم القــ
، ، األحزاب الســـياســـية، وينظم التربعات احلزبية، ومتطلبات حفظ الدفاترهعديلتما مت ، ك٤٠/١٩٧٧

ـــية رقم و وتدابري التدقيق والرقابة الدورية.  ـــ ـــ ـــ ــ ـــياســ ـــ ـــ ـــ ــة احلقوق الســــ ـــ ـــ ــ ـــ متويل  ٤٥/٢٠١٤ينظم قانون ممارســـ
 ، على الرغم من عدم إ�حته، ويتضمن متطلبات مسك الدفاتر والتسجيلاملرشحني للمناصب العامة

  .اجلهة املانح حتديد للعامة
ويدخل حتت نطاقها ، لتوجيه ســلوك املوظفني العموميني توجد مدونة ســلوك عامة، وهي وثيقة إداريةو 

ـــؤولني مجيع  ـــ ـــ ـــ ــ ـــل  ،¼حكامها فر تدابري ·ديبية لعدم االمتثالالعموميني وتو املســ ـــ ـــ ـــ من مبا يف ذلك الفصــــ
 ٢٠١٨يف عام هذه املدونة مت حتديث وقد ). ٨١/٢٠١٦القانون رقم من  ٦٨-٥٧(املواد الوظيفة 

ــــر والتوزيعيف امل ي اآلنوه ــ ـــ ـــ مت وقد ربامج التدريب وتنفيذها. وجود تطوير ل، مع رحلة األخرية من النشـــ
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ـــاح عن ا ـــول من قبل مســــؤولني معيننيتطبيق نظام لضــــمان اإلفصـ ، مبا يف ذلك أولئك املرشـــــحني ألصـ
ــلوك و . ) أد±ه)٥(٥٢(أنظر املــادة  لربملــانخلوض االنتخــا[ت يف ا ـــ ـــ ـــ ـــ جيري تطوير مــدو±ت قواعــد ســ

ــــلوك من أجـل األداء  ــ ـــ ـــ ـــمــل معــايري الســــ ــ ـــ ـــ ـــ للموظفني العموميني يف وزارات وقطــاعـات حمـددة. وهي تشــ
املوظفني العموميني عن قيام بالغ اإلالصحيح والسليم والشريف للوظائف واألنظمة العامة اليت تسهل 

ـــاد إىل  ـــ ـــعت مدو±ت لقوا¼عمال الفســـ ــ ـــ ــة. وقد وضـ ـــ ـــ ــــلطات املختصـ ـــ ــلوك لبعض اهليئات الســ ـــ ـــ عد السـ
ـــة ــ ـــ ـــ ــصــ ـــ ـــ ـــ ــرعي واخلدمة اخلارجية والبنك املتخصــ ـــ ـــ ــ ، مبا يف ذلك النيابة العامة والنيابة اإلدارية والطب الشـــ

ـــاحل للموظفني العموميني ١٠٦/٢٠١٣القانون رقم ومينع املركزي.  ـــ ــارب املصــ ـــ يتم حالًيا و . وينظمه تضـــ
ــريعلإعداد اللوائح ا ـــ ــغيلية حول منع و ، تنفيذية هلذا التشــ ـــ ــــادات تشــ ــــتوفر إرشـــ ــــاحل اليت ســـ ــارب املصـــ ـــ تضــ
   ±جتة عن هذا احلظر.إجراءات ·ديبية على الرغم من وجود حاالت  واإلبالغ عنها،

ـــلطات املعنية عن أعمال وقد  ــ ـــهيل إبالغ موظفي اخلدمة املدنية [لسـ ــ ــــاء عدد من األنظمة لتسـ مت إنشــ
ــــبكات االجتماعية أو الفاكس أو  ـــاخنة أو املواقع اإللكرتونية أو الشـــ ـــ ــــاد من خالل اخلطوط السـ ــ الفسـ

ــكاوى  عموما للجمهورمتاحة اليت هي أرقام اهلواتف احملمولة  ــ ـــ ـــ ـــ ــة لتلقي الشـ ــ ـــ ـــ ــــصــــ ـــ ــ ـــ أو املكاتب املخصــ
أنشأ املرسوم الر�سي رقم وقد املوجودة يف مجيع اهليئات التنظيمية ويف بعض وحدات اجلهاز اإلداري. 

نظاًما موحًدا للشكاوى يف مجيع أحناء مصر لتلقي مجيع الشكاوى احلكومية وفحصها  ٣١٤/٢٠١٧
ا.  اح قــانون حلمــايــة مت اقرت وقــد  هــذا النظــام يف طور التنفيــذ.ومــا زال وتوجيههــا والرد عليهــا إلكرتونيــً

  .األشخاص املبلغني
النيابة العامة وتعد يكفل الدســتور اســتقالل القضــاء وحيظر أي حماولة للتدخل يف املســائل القضــائية. و 

ــاةو ال يتجزأ من القضـــــاء.  اً جزء ــاء األعلى، الذي يتألف من كبار القضـــ ــراف يتوىل جملس القضـــ ، اإلشـــ
ـــاء.  ـــؤون القضـــ ــائية إجراءات و على مجيع شـــ ــ ـــلطة القضــ ـــروط الرتقية و العيني و تالحيدد قانون الســـ نقل وشـــ

ــافة إىل أنهاخلدمات ــأنشــــأ  ، [إلضــ ــاءلة.  اً مؤلف اً ·ديبي اً جملســ حتظر و [لكامل من القضــــاة لضــــمان املســ
ــــائية) إقالة ا ٤٦/١٩٧٢من القانون رقم  ٦٧املادة  ــلطة القضـ ـــاة. (قانون الســـ ينص هذا القانون و لقضــ

ا على العديد من القو  ما يتعلق مبمارســـة النشـــاط ، مبا يف ذلك اعد اليت جيب على القضـــاة اتباعهاأيضـــً
ــياســــي تعيني وشــــروط اخلدمة اليشــــرف وزير العدل على و ، ومنع تضــــارب املصــــاحل والعمل بكرامة. الســ
ـــاءلة  ــ ـــيطةهيئة ومســ ـــ ــائل البسـ ـــ ــاءلة يف  لس التأدييبا�أن يف حني ، االدعاء يف املســ ـــ ـــرف على املســ ـــ يشـ

ـــاة من منو األمور األكثر خطورة.  ـــ ــ ــــاء األعلى عزل القضـ ـــ ــــبهاعلى الرغم من أنه جيوز �لس القضــ ـــ  مصــ
درجات ، إال أن هذه القرارات تستند إىل سلسلة من املعايري وختضع لعدة بسبب عدم الكفاءة املهنية

ــلوك من قبل اعتماد مد ٢٠١٦أبريل  ٢٨يف وقد مت من املراجعة.  ـــ ـــ ـــ لنيابة لالعام النائب ونة قواعد السـ
ــاء العامة.   ـــ ـــ ـــ ــ ـــؤول عن التدريب كما مت إنشـ ــ ـــ ـــ معهد للبحث اجلنائي والتدريب يف النيابة العامة وهو مســـ
  .األخالقالنزاهة و جمال مبا يف ذلك يف  لوكالء النيابة الدوري

    
    )٩املشرتrت العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     

ــر  ـــ ــ ـــرتrت. ال مركزي لنظام تعتمد مصــ ـــ ـــرتrت  ١٨٢/٢٠١٨ألغى القانون رقم و لمشـــ ــ ــريعات املشــــ ــ ـــ تشــ
ـــمم لتعزيز  ـــ ــــابقة، وهو مصــ ـــ ــة وفًقا ملعايري السـ ـــ ـــرتrت احلكومية واملنافســـ ـــ ــاف يف املشــ ـــ ـــفافية واإلنصـــ ـــ الشــ

مت إنشــاء بوابة إلكرتونية حكومية للمشــرتrت احلكومية لضــمان الشــفافية يف املنافســة. وقد موضــوعية. 
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، وتتضــــمن املعايري ذات الصــــلة املناقصــــات علًنا يف الصــــحف وعرب اإلنرتنتيتم اإلعالن عن طلبات و 
ــــاريـة يف عمليـة تقـدمي العطـاءات. جيـب اليت  ـــ ــ ـــ ـــ يف العطـاءات ويتم تقـدمي تقـدميهـا واملواعيــد النهـائيـة الســ

ــة تشـــــكيليُطلب من و . املايلواآلخر للعرض  الفينحدمها للعرض أمظروفني مغلقني   الســـــلطة املختصـــ

ـــامًال عن العملية والنتائج.و ، للبتفتح العطاءات وجلنة لجلنة  ــدر تقريراً شـــ ــ مطلوب و اليت جيب أن تصــ
   .ملوظفي املشرتrتخاص وتدريب مؤهالت 

ــــمل العقود اليت تزيد و  ـــري ممثًال  مليون عنجيب أن تشــ ، يف اتعن وزارة املالية يف جلنة القرار جنيه مصـــ
ــمل العقود اليت تزيد عن  ا عضـــًوا  مليوينحني جيب أن تشـ ــً إدارة الفتوى مبجلس من جنيه مصـــري أيضـ

ــاليــــة تقومو الــــدولــــة.  ــات احلكوميــــة [لتفتيش، من خالل وزارة املــ ــة للخــــدمــ ــامــ قود الععلى  اهليئــــة العــ
ــراء. و الطعتنظر يف ، املراجعة احمللية و احلكومية ــ ـــاء مكتب ن يف قرارات الشـ ــافة إىل ذلك، مت إنشــ [إلضـــ

ــــراء ــ ـــ ــكاوى خاص فيما يتعلق بعمليات الشـ ــ ـــ ـــلطة النظر يف و  .شـــ ــ ـــ ا بســ ــً ـــ ـــ تتمتع حماكم جملس الدولة أيضــ
   .تسويتهانزاعات الشراء و 

ــــدر الوحيد و  ــ ـــ ـــرتrت ذات املصــ ــ ـــ ـــــكل املشـــ ــ ـــــرتrت.  ١٠يف الوقت احلايل، تشــــ ـــ يف املائة من إمجايل املشـــ
   ، ال يتعني على الشركات اململوكة للدولة اتباع العديد من القواعد احلالية.[إلضافة إىل ذلكو 
ــــتور عملية مراجعة واعتماد و  ـــ ــ ــــنويةموازنة حيدد الدسـ ــ ـــ ــــرها عرب اإلنالدولة السـ ــ ـــ رتنت على ، واليت يتم نشـ

ــادات ٥٣/١٩٧٣مبوجب القانون رقم و املوقع اإللكرتوين لوزارة املالية.  ـــ ـــنوrً اإلرشـــ ــ ـــدر الوزارة ســـ ـــ ، تصــ
ـــلة إلعداد  ــنة مالية. املوازنة والبيا±ت ذات الصـــ ـــري من بداية كل ســــ ـــروع و بعد وقت قصـــ يتم تقدمي مشـــ

ـــال املوافقـة الـداخليـةبعـد و لرئيس. إىل اإىل جملس الوزراء للموافقـة عليـه وبعـد ذلـك املوازنـة  ـــ ـــ ــ ـــ ، يتم إرســـ
  .النهائيواالعتماد إىل جملس الشعب ملزيد من النقاش وجلسات االستماع املوازنة مشروع 

، ، بصـــيغته املعدلة، بشـــأن احملاســـبة احلكومية، أنظمة الرقابة الداخلية١٢٧/١٩٨١حيكم القانون رقم و 
، واحلســـا[ت اخلتامية جلميع اهليئات اإلدارية للدولة. املالية اإلداراتائج اليت تنشـــرها ونشـــر وحتليل النت

ــلطة و  ــأت هيئات رقابة داخليةعلى الرغم من أن كل ســــ ــؤولة إدارية أنشــــ ـــكل ، فإن وزارة املالية مســــ بشـــ
السلطات اإلدارية من قبل واز±ت امللتنفيذ واإلشراف على املواز±ت العامة عن اإلشراف املايل شامل 

ــلية و لتفتيش املايل التابعة هلا. من خالل وحدات ا ـــ ـــ ـــهرية وفصـ ـــ ــبة مالية شـــ ـــ ـــ تعد وزارة املالية تقارير حماسـ
ــــادرة عن اجلهاز املركزي  ـــ ـــ ــــلة الصـ ـــ ــ ــــبة الدولية والقرارات ذات الصــ ـــ ــ ـــنوية مبا يتوافق مع معايري احملاســ ــ ـــ وســـ

  للمحاسبات.
يسي وكتاب إضايف ، واالحتفاظ بكتاب رئمستنديةيُلزم نظام احملاسبة احلكومي يف مصر [تباع دورة و 

ــراف املايل.  ــبة احلكومية واإلشـــ ــــتخدامه يف أداء أعمال احملاســـ النظام يف مجيع  يتم تطبيق هذاو جيب اسـ
، مبـــا يف ذلـــك وحـــدات اجلهـــاز اإلداري للـــدولـــة ووحـــدات احلكم احمللي واهليئـــات اجلهـــات احلكوميـــة

عند امتالء و وحدات اخلاصــة. االقتصــادية العامة وهيئات اخلدمات والصــناديق واحلســا[ت اخلاصــة وال
ــيفالدفاتر ــ ـــ ــة ، يتم االحتفاظ ¡ا يف غرفة األرشـ ـــ ـــســـ ـــ ، أو يتم احلكوميةلالئحة احلفظ وفًقا ، بكل مؤســ

   حتويلها إىل شكل إلكرتوين.
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    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة ا�تمع (املاد�ن     
ـــول إىل املعلومات منصـــــوص عليه يف املادة  ـــتور: "املعلومات والبيا±ت  ٦٨إن احلق يف الوصــ من الدســ

ـــعب.  ــ ــاءات والوÅئق الرمسية مملوكة للشـــ ـــ ــاحواإلحصـــ ـــ ــ ــادر  واإلفصـ ـــ ــ تكفله ختلفة حق امل هاعنها من مصـ
ــفافية،للمواطنني لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفريها وإ�حتها الدولة  ــ ـــ ـــ ـــ ــــوابط  ينظم القانونو  بشـــ ــ ـــ ـــ ضــــ

على الرغم و  ".والنظلم من رفض إعطائها ،وقواعد إيداعها وحفظها ،وسريتهاعليها وإ�حتها حلصول ا
، فإن مصر لديها العديد من القوانني اخلاصة حمدد حيكم الوصول إىل املعلومات من عدم وجود قانون

ـــنع ا ات معينةبقطاع ــفافية يف توفري املعلومات حول عمليات صــ وقد  لقرار يف احلكومة.واليت تعزز الشـــ
ـــروع قانون بشـــــأن الوصـــــول إىل املعلومات وتقدميه إىل اللجنة العليا لإلصـــــالح التشـــــريعي  مت إعداد مشــ

  ملراجعته قبل مناقشته من قبل جملس الوزراء متهيًدا لعرضه على جملس النواب إلصداره.
ــاح عن و  ـــ ــري على املوظفني العموميني اإلفصــ ـــ ــــرية. كما متنع املادة حيظر القانون املصــ  ٨٠معلومات ســـ

 ١٠٢، بينما حتظر املادة موميني من الكشف عن أسرار الدفاع(ب) من قانون العقو[ت املوظفني الع
  مكرر نشر معلومات كاذبة.

اليت و ، لعمالء عرب اإلنرتنتلوزارة املالية ووزارة االتصـــاالت، بوا[ت  ، مثلأنشـــأت بعض الوزاراتوقد 
̄ــا ووظــائفهــا عرب اإلنرتنــت.  ــر املعلومــات املتعلقــة بعمليــا ــ ـــ ـــ ـــ قــامــت وزارة التخطيط واملتــابعـــة وقــد تنشـــ

ـــماح  ـــ ـــيط ورقمنة اإلجراءات اإلدارية للسـ ـــ ــــيق مع العديد من الوزارات لتبسـ ـــــالح اإلداري [لتنســـ واإلصــ
ــتمر عملية الرقمنة هذه يف و [لدفع اإللكرتوين للعديد من اخلدمات العامة.  ـــ ــتســـ ـــ ــ ــرتاتيجية سـ ـــ ظل االســـ

ــــافة إىل ذلكالوطنية احلالية ملكا ـــ ـــ ــــاد. [إلضـــ ـــ ــ ـــ ، تقدم الوزارات واحملافظات واجلامعات تقارير فحة الفسـ
ـــاد إىل األمانة الفنية ل ـــ ــ ــــيقية الوطنية دورية عن خماطر الفســ ـــ ــ ــاد يف هيئة لجنة التنسـ ـــ ـــ ملنع ومكافحة الفســ

ــ ـــ ـــأن متابعة تنفيذ االسـ ــ ـــاد رتاتيجية الوطنيةالرقابة اإلدارية بشـ ــــنوي ويتم . ملكافحة الفســـ ــاس ســ ــ على أســ
   مراجعة املؤسسات وترتيبها من حيث خماطر الفساد والتدابري املتخذة ملعاجلتها.

ــــاركة ا�و  ـــ ـــنع القرار العامفيما يتعلق مبشـ ـــ ــتور ١٣٥، ُمتّكن املادة تمع يف عمليات صــ ـــ  جملس ،من الدســـ
أو املســائل اليت ختدم املصــلحة من عقد جلســات اســتماع بشــأن مســائل مشــاريع التشــريعات الشــعب 

ــــهادات. عامةال ـــ ــــلة إىل تقدمي معلومات أو شــ ـــ ــهود واخلرباء ذوي الصــ ــ ـــ ــــارك املواطنون و ، وتدعو الشــ ـــ يشــ
ـــات  ــــنع القرار العام من خالل ورش العمل ا�تمعية والدراســـ ا يف عملية صــ ــــً ــلحة أيضــ وأصــــــحاب املصــــ

  مع احمللي.االستقصائية على املواقع اإللكرتونية واالجتماعات مع ا�ت
تضـــمنت صـــياغة وتنفيذ االســـرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفســـاد ممثلني عن ا�تمع املدين بوصـــفهم وقد 

ـــيني.   ـــلحة رئيسـ ــامهة يف كما أصــــحاب مصـ بُذلت جهود مكثفة لزrدة الوعي ومتكني اجلمهور من املســ
ــــائل اإلعالم العامة اليت ُتظهر آÅرها ال ـــ ـــ ــاد من خالل محالت وسـ ـــ ـــ ــ ـــلبية على ا�تمع مكافحة الفسـ ـــ ـــ ســ

يف هذا مت وقد وكيفية التواصل مع السلطات التنظيمية ومكافحة الفساد لإلبالغ عن أعمال الفساد. 
ــياق  ـــ ــاخنة وبوا[ت اإلنرت الســ ـــ ــــاء العديد من اخلطوط الســ ـــادإنشـــ ، مبا نت للمواطنني لإلبالغ عن الفســــ
ا إىل دمج مناهج مكافحة الفســـاد ¯دف و . ة املبلغعدم الكشـــف عن هوييتضـــمن  االســـرتاتيجية أيضـــً

  يف مجيع مستوrت التعليم.
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    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
ـــ ٥٦تلزم املــادة  ـــ ـــ ــ ـــ دق على النحو الــذي حيــدده من قــانون العمــل املوظفني ¼داء واجبــا¯م بــدقــة وصــــ

اجبــات يف الوقــت احملــدد ، إلجنــاز هــذه الو القــانون، وأنظمــة العمــل، وعقود العمــل الفرديــة واجلمــاعيــة
، كة يف جمموعة واســــعة من الســــلوكياتاملوظفني املشــــار على  ٥٧املادة وحتظر وممارســــة العناية الواجبة. 

  مبا يف ذلك انتهاك السرية وقبول اهلداr دون موافقة صاحب العمل.
ـــيوقد  ـــ ـــعت اللجنة التنســ ـــ ــادوضــ ـــ ـــباب األعمال  ، [لتعاونقية الوطنية ملنع ومكافحة الفســـ ـــ مع مجعية شــ

أصـــدرت هيئة الرقابة املالية املصـــرية "دليل وقد  قواعد ســـلوك ملوظفي القطاع اخلاص.، مدونة املصـــريني
ــركات يف مصـــر"أنظم ، والذي يقدم إرشـــادات حول أفضـــل املمارســـات يف جمال ة ومعايري حوكمة الشـ

ــ ــ ـــلحة يف الشـ ــــحاب املصــ ـــفافية خلدمة مجيع أصـ ــــيدة والشــ ــــمن ميثاق النزاهة احلوكمة الرشـ ركة. كما يتضـ
   للقطاع اخلاص.

ــــب أو وظيفة يف  نيالعمومي نيظفعلى املو  ١٠٦/٢٠١٣من القانون رقم  ١٥حتظر املادة و  ــ ـــ تويل منصـــ
أو ممارسة نشاط  مالسابق أو خاضع إلشرافه مالقطاع اخلاص مع شركة أو كيان �بع أو يرتبط بعمله

، إال اخلدمة العامة مستة أشهر بعد تركهملدة أو التعامل معه ه و لكيان الذي ترأس[مهين خاص يتعلق 
ُمينع املوظف العام السابق أيًضا من االستثمار يف كذلك، موافقة جلنة منع الفساد.  عد احلصول على ب

ــمن ملف اخلاليت كانت ا�االت  ـــ ــــركات اليت كانت أو اخلاص به العامة  دماتضـــ ــ ــورة للشــ ـــ تقدمي املشـــ
   العام خالل فرتة اخلدمة.وظف �بعة أو خاضعة للرقابة من قبل الكيان الذي ترأسه امل

ــركات التجاري ٧/٢٠١٧والقانون رقم  ١٥٩/١٩٨١حيكم القانون رقم و  ـــ ـــ ـــ ـــــجيل الشـ ـــ ـــ ــركات تسـ ـــ ـــ ـــ ة وشـ
ــــتثمار ـــتثمار بوابة إلكرتونية متكامو ، على التوايل. االسـ ـــجيل تدير وزارة االســ ــهيل عمليات التســ لة لتســـ

ــامهني.  ــهم واملســـ ـــجيل مالكي األســـ ــركة  يف احلاالت اليت تكون فيهاو وتســ ـــطة شـــ ـــجلة بواســ ـــركة مســ الشــ
ــركة األم كذلك�بعة ـــ ـــــجل الشـــ ـــجيل ، ، جيب أن تســـ ـــ ـــافية مطلوبة لتســ ـــ على الرغم من وجود تدابري إضــ

على  ١٧/١٩٩٩قانون التجارة رقم من  ٢٩إىل  ٢١تنص املواد و . املســتفيدين بشــكل كاف الكنيامل
ـــاطها التجاري ملدة الدفاتر التجارية اليت يتعني على كيا±ت القطاع اخلاص االحتفاظ ¡ا حبك ـــ ــ ـــ ـــ م نشــ

  واألصول.اخلصوم ، وكذلك يف ذلك البيا±ت املالية للشركة ، مبامخس سنوات
ـــريبية ووزارة املالية إعداد البيوتوجه  ـــ ـــلطات الضـــ ـــ ــادرة عن الســـ ـــ جيب أن متتثل و ا±ت املالية. اللوائح الصــــ

ـــركات العامة ملعايري  ـــ ـــ ـــبة البيا±ت املالية للشــــ ـــ ــ ـــ ـــب الدولية وأن يعدها احملاســ ـــ ــ ـــ مرخص (القانون رقم حماســ
١٥٩/١٩٨١.(  

ــم إمكانية مصـــر صـــراحًة  متنعال و  نتيجة أن الرشـــوة جرمية  الضـــرييب للنفقات اليت تشـــكل رشـــاوىاخلصـ
  .وتعديالته ١٩٣٧لسنة  ٥٨يعاقب عليها قانون العقو[ت املصري رقم 

    
  )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

ــل  ــ ــــي من قانون مكافحة غســ ــــاســ ــكل أســ ــ ـــل األموال بشــ ـــري ملكافحة غســـ يتكون النظام القانوين املصـــ
ـــنة ٨٠قانون رقم األموال ( ـــ ـــورات ) والئحته التنفيذية، وكذلك التعليمات واملوتعديالته ٢٠٠٢ لسـ ـــ نشـ

الصــــادرة عن البنك املركزي املصــــري ووحدة مكافحة غســــل األموال وغريها من الســــلطات الرقابية، مبا 
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ـــركات التأمني  ــ ـــ ـــ ـــركات حتويل األموال وشـ ـــ ـــ ــ ـــرافة وشـ ـــ ـــ ــ ـــركات الصـ ـــ ـــ يف ذلك تلك املنطبقة على البنوك وشـــ
  واألعمال واملهن غري املالية.

ـــلطات الرقابيةحتدد الالئحة التنفيذية و  ـــات املالية واصـــــحاب املهن [لرقاباملختصـــــة  الســ ة على املؤســـــســ
ــرافة و واألعمال غري املالية  ـــركات الصــــ ـــبة للبنوك وشـــ ـــرف املركزي [لنســـ ــمل: املصـــ ــ اجلهات اليت واليت تشــ

ـــر  ــركات اليت تتعامل يف تباشـــ ـــركات التأمني والشــــ ــــبة لشـــ حتويل األموال؛ اهليئة العامة للرقابة املالية [لنســ
ــغر؛يلي، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي ااألوراق املالية، والتأجري التمو  ـــ ـــ ـــ ــ ــة  لصــ ـــ ـــ ـــ الوزارات املختصــــ

 تصـــاالتالكرمية وأندية القمار؛ وزارة اال[لنســـبة لســـماســـرة العقارات وجتار املعادن النفيســـة واألحجار 
واملعلومات [لنسبة للهيئة القومية للربيد فيما يتعلق [خلدمات املالية اليت تقدمها؛ نقابة احملامني؛ نقابة 

ــبة التجاريني [لنســـبة للمحاســـبني؛  ألية مؤســـســـة مالية أخرى أو ووحدة مكافحة غســـل األموال [لنسـ
  قابية املذكورة.اليت ال ختضع للسلطات الر جهة من أصحاب املهن واألعمال غري املالية 

(وحدة مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب) و[شـــرت عملها  املالية علوماتوحدة امل أُنشـــئتوقد 
ــنة  ــبوهةعمليات حول الإلخطارات اتتوىل تلقي وحتليل وهي  ،٢٠٠٢يف ســــ وإحالة نتائج حتليلها  املشــــ

  .٢٠٠٤يف سنة  وحدة إىل جمموعة إمجونتالنضمت قد او  إىل النيابة العامة.
ــلطات الرقابية وتتعاون  ـــ ـــ ـــ ــ ــــل األموال وتتبادل نفاذ القانون املعنية �و الســـ ـــ ـــ ــ ـــؤولة عن مكافحة غســــ ـــ ــ ـــ ـــ املســ

  املعلومات على الصعيدين احمللي والدويل.
ـــدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم وقد  ـــ ـــ ــنة  ٦٣صــ ـــ ـــ ـــيقية يف جمال  ٢٠٠٥لســـ ـــ ــ ــاء جلنة وطنية تنســـ ـــ ـــ �نشـــ

ــــل األموال ¯دف إىل ـــ ــــ مكافحة غســـ ــ ـــ ــل التنسـ ـــ ـــ يق يف نطاق اجلهود الوطنية اليت تبذل يف مكافحة غســ
  .األموال ومتويل اإلرهاب، واإلسهام يف كل ما يتطلبه تنفيذ القوانني واللوائح واألنظمة ذات العالقة

ــل األموال قامتو  ـــ ـــ ــ ــروع ن م [النتهاءومتويل اإلرهاب  وحدة مكافحة غسـ ـــ ـــ خاطر الوطين مللتقييم امشـــ
ــل األموال  ــل اعتماده من قد مت ومتويل اإلرهاب و غســــ ــــيقية يف جمال مكافحة غســــ اللجنة الوطنية التنســ

  و[لتنسيق مع اجلهات املعنية.ومتويل اإلرهاب األموال 
ـــل األموالولالمت ــ ــــات املالية واألعمال ثال ملتطلبات مكافحة غسـ ــــســ ، جيب أن يكون لدى مجيع املؤســ

ــمن: حتديد هوية الز[ئن واملهن غري املالية احمل ـــ ــــل األموال تتضـ ــــة مبكافحة غســ ددة أنظمة داخلية خاصــ
ـــة املعززة على الز[ئن  ـــايـــــة الواجبــ ـــامالت، وتطبيق العنــ ــــتمرة للمعــ ـــ ـــ ـــ ــالكني املنتفعني، واملراقبـــــة املســـ واملـــ
ــبوهة  ـــ ــــجالت واإلبالغ عن املعامالت املشـــ ــ ــــا[ت واملعامالت ذوي املخاطر العالية، وحفظ الســ ــ واحلســ

  ).أد±ه ٥٢ادة (انظر امل
ـــنــة  العمالء على هويــة التعرف تغطي "قواعــدو ـــ ـــ ـــ ــ  على هويــة التعرف و"قواعــد ٢٠١١يف البنوك" لســ

ـــنة  العمالء ـــ ـــاط حتويل األموال" لسـ ــ ـــر نشــ ـــ ــنةواحملدثة بقواعد التعرف  ٢٠١٢يف اجلهات اليت تباشـ ــ  لســـ
ــــكل كاٍف التزامات البنوك واجلهات األخرى  ٢٠١٩ ــــل األموال بشــ ــادرة عن وحدة مكافحة غســ الصــــ

 اإللكرتونية. التحويالت عند تنفيذها لعمليات
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ــــر و  ـــ ــ ـــ دخول إىل البالد أو العند  ،النقد واألدوات القابلة للتداول حلاملهاعن  اإلقرارنظام تعتمد مصــــ
ــرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادهلا  ت القيمةإذا جاوز  ،امغاد̄ر ــ من قانون مكافحة  ١٢املادة (عشــ

ــل األموال ـــ ـــ ــــريف والنقد من ١٢٦و ١١٦واملادتني  غســـ ــ ـــ تنص . كما )قانون البنك املركزي واجلهاز املصــ
ــريعات  ــــبط  اإلقرارو اإلقراريف حاالت عدم على عقو[ت التشــــ ـــمل الغرامة واحلبس والضــ الكاذب تشـــ

  واملصادرة.
ــر وُتظهر ت قارير املتابعة املقّدمة إىل جمموعة العمل املايل ملنطقة الشــــرق األوســــط ومشال إفريقيا ¼ن مصــ

ـــور احملددة يف تقرير التقييم املعد من قبل البنك الدويل لعام  ــ ـــ ـــ ـــ ــــية أوجه القصــ ــ ـــ ـــ قد عاجلت بطريقة مرضــــ
  ، مبا فيها تلك املتعلقة [إلجراءات الوقائية والرقابة.٢٠٠٩

غسل األموال السيما لتعاون اإلقليمي والدويل املتعلق مبكافحة تنمية وتعزيز ا بنشاط يف ساهم مصرتو
من خالل مشــاركتها الفاعلة يف جمموعة العمل املايل ملنطقة الشــرق األوســط ومشال إفريقيا ويف جمموعة 

  إمجونت.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  
  انية اعتماد االســـــــرتاتيجية الوطنية الثمشـــــــاركة أصـــــــحاب املصـــــــلحة على نطاق واســـــــع يف

  ؛)١٣و ٦(املاد�ن  )٢٠٢٢-٢٠١٩ملكافحة الفساد (
  مع ا�تمع املدين واألوســــاط [لتشــــاور ، صــــرمب خاصإدراك الفســــاد وضــــع وتنفيذ مؤشــــر

  ؛)١٣و ٦األكادميية وعامة اجلمهور (املاد�ن 
 الذي يعامل أموال األحزاب الســـياســـية على أ¥ا ٤٠/١٩٧٧القانون رقم من  ١٤ملادة ا ،

 ؛)٧"أموال عامة" ألغراض قانون العقو[ت (املادة 
 غســــــل لتعاون اإلقليمي والدويل املتعلق مبكافحة تنمية وتعزيز ا بنشــــــاط يف ســــــاهم مصــــــرت

ملنطقة الشــــــــــــرق األموال الســــــــــــيما من خالل مشــــــــــــاركتها الفاعلة يف جمموعة العمل املايل 
  ).١٤األوسط ومشال إفريقيا ويف جمموعة إمجونت (املادة 

    
    التحدUِّت اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  مبا يلي: مصريُوَصى ¼ن تقوم 
ـــاد  • ـــ ـــرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفسـ ـــ ــــلة تعزيز اإلبالغ الكمي عن التقدم احملرز يف تنفيذ االسـ ــ مواصـ

  ؛)٥اآللية الشاملة للرصد والتقييم والرقابة (املادة كجزء من   ٢٠٢٢-٢٠١٩للفرتة 
ـــفافية اجلهات  • ــاهم يف التربع لالنظر يف اختاذ تدابري لتعزيز حتديد وشـــ ـــحني ملناصــــــباليت تســــ  لمرشـــ

  ؛)٧سياسية (املادة الحزاب لألو  منتخبة
ــع وتنفيذ برامج تدريبية  • ـــ ـــ ـــ ــتمرار يف وضـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــل مباالسـ ـــ ـــ ــ ـــ ــلوك دونة قواعد التتصـ ـــ ـــ ـــ للموظفني املعدلة ســـ

  ؛)٨(املادة  ٢٠١٨اليت اكتملت يف عام و ، العموميني
ــدار  • ـــ ـــ ـــ ــ ــــلة اختاذ التدابري الالزمة إلصــ ــ ـــ ـــ ــمان تفعيل القانون رقم  يةلوائح التنفيذالمواصـــ ـــ ـــ ـــ ــ الالزمة لضــ

  ؛)٨بشأن منع تضارب املصاحل (املادة  ١٠٦/٢٠١٣
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لوضع وتنفيذ القانون بري يف اختاذ تدا، يف سياق االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، االستمرار •
  ؛)٨املبلغني (املادة غريهم من األشخاص عن املخالفات و الداخليني املقرتح بشأن محاية املبلغني 

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لوضع اللمسات األخرية على مشروع قانون الوصول إىل املعلومات  •
  ؛)١٠العامة واعتماده (املادة 

  .))٤(١٢الضرييب للنفقات اليت تشكل رشاوى (املادة عدم السماح صراحًة [خلصم  •
      

    الفصل اخلامس: اسرتداد املوجودات  -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

  )٥٩و ٥٦و  ٥١  (املواد حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف    
ليس هناك يف القانون املصري نص عام ينظم مسألة املساعدة القانونية املتبادلة أو اسرتداد املوجودات 

ـــوص القانونية اليت تطرقت للتعاون  ــيلي [لرغم من وجود عدد من النصــ ــــكل تفصـــ ــــائيبشـ الدويل  القضـ
ـــت على أن التعاون يف هذا ا�ال يتم  ــ ـــ ـــ ـــ  الدولية أو وفقاً  تقررها االتفاقيات اليتإطار القواعد  يفونصــ

ــارة إىل أن أية معاهدة  ١٨ملبدأ املعاملة [ملثل (املادة  ـــل األموال). وجتدر اإلشــ من قانون مكافحة غسـ
يتم التصــديق عليها ونشــرها يكون هلا يف مصــر ذات قوة القانون املصــري، وتكون أحكامها، [ســتثناء 

للتطبيق الذايت دون حاجة إىل تدخل تلك الذي يقتضــي تنفيذها فرض عقوبة أو إجراء قســري، قابلة 
ــــريعي (املادة  ــتور). ١٥١/١تشــ ــ ـــر كما  من الدســ ــــائي يف املواد لدى مصـــ ـــروع قانون للتعاون القضــ مشـــ

 .اجلنائية يف طور االعداد

ومن  اختصــاصــاتامللحق مبكتب النائب العام وهذا املكتب له عدة  الدويلومت إنشــاء مكتب التعاون 
ــــاعدةطلبات  إعدادبينها  ـــ ـــائية  املســـ ـــ ـــ ــــاهلا القضـ ـــ ــلطات األجنبية اليت يتم إرســـ ـــ ـــ قطاع من خالل إىل الســ

طلبات الواردة منها بعد العرض على النائب العام ومن ال البت يف تنفيذالتعاون الدويل بوزارة العدل و 
  املوجودات.  اسرتدادطلبات  ضمن تلك الطلبات

العديد من كما أ¥ا قامت �رســـال مطلقاً طلباً يتعلق [ســـرتداد املوجودات حىت اآلن،  مصـــر ومل ترفض 
  االتفاقية.استناداً إىل الطلبات السرتداد املوجودات 

ــلطات ا ــريةوتقوم الســ ــة يف قضــــاr غســــل األموال ملصــ ــكل تلقائي، وخاصــ وقد . �رســــال املعلومات بشــ
ــل األموال على وقَّعت  ــ ـــ تُعىن مذكرة تفاهم مع نظريا¯ا من الوحدات األجنبية  ٢٧وحدة مكافحة غســـ

قـامـت النيــابـة العــامـة �برام العــديـد من مـذكرات كمــا .  تلقــائيــاً [لتعــاون، مبـا يف ذلـك تبــادل املعلومـات 
وتتضــمن اتفاقية الرrض العربية للتعاون  .أن التعاون املباشــر مع نظائرها من الدول األخرىالتفاهم بشــ

ــــائي ومعاهدات أخرى  ــر القضــ ـــ ــــاً  لتعاون اخلاص.مواداً حول اطرف فيها مصـ ـــلطات أيضــ ــ وتتبادل السـ
  ونت واإلنرتبول. مجا من خالل جمموعة إاملعلومات تلقائي� 

ــــر وقد أبرمت  ــ ـــ الثنائية واملتعددة األطراف يف جماالت مكافحة الدويل ون االتعالعديد من اتفاقيات مصـ
   .اجلرمية وتعقب ا�رمني والعائدات اإلجرامية
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ــــرتداد املوجودات بغض  ـــ ـــ ــر أن تتعاون يف جمال اسـ ـــ ــ ـــ ويف حالة عدم النظر عن وجود معاهدة وميكن ملصـ
ـــتناد إىل مبدأ املعاملة [ملثل ـــ ـــ ـــ ـــياق هذا التعاون نفس . وجود معاهدة أو اتفاقية يتم االســــ ـــ ــ ـــ ـــ وتتاح يف ســ

جمموعة التدابري واالجراءات املتاحة يف اإلجراءات اجلنائية الداخلية، مبا فيها تلك املتعلقة بتتبع وجتميد 
ــــرة يف احلاالت اليت ال ينطبق عليها  ــر أحكام االتفاقية مباشــ ــــادرة املمتلكات. وتطبق مصــــ وحجز ومصــ

 أيُّ اتفاق ذي صلة.
    

 ٥٢  ة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية (املاد�نمنع وكشف إحال    
  )٥٨و

، وذلك مكافحة غســـل األموالملتطلبات احملددة ختضـــع املؤســـســـات املالية واألعمال واملهن غري املالية 
ـــل األموالقانون وفقًا ل ـــ ـــ ـــ ــ  )٤٠-٢٩و ٢٢(املواد  التنفيذية الئحته) و ١١-٧و ١(املواد  مكافحة غســ

ـــمل هذه املتطلبات  ـــ ـــ ـــ ــ ، التعّرف والتحقق من العمالءمبا فيها  العمالءجتاه احليطة الواجبة معايري وتشــ
ــــجالتوالتحقق من  ـــ ـــ ـــ ــتمرة للمعامالت، وحفظ الســـ ــ ـــ ـــ ـــ حتديث و  هوية املالكني املنتفعني، واملراقبة املســـ

ـــتمرة ــفة دورية ومســـ ــبوهة البيا±ت بصــــ ــ إىل وحدة املعلومات املالية (وحدة  واإلبالغ عن املعامالت املشــ
ــــل األموال ومتويل اإلرهاب) ـــ ـــ ــ ــل األموال و مشلت املتطلبات  كما.  مكافحة غسـ ــ ـــ ـــ ختاذ اتقييم خماطر غســـ
ــبـــة إلدارة تلـــك املخـــاطر ــ ـــ ـــ ـــ ـــا[ت  إجراءات منـــاســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ وتطبيق العنـــايـــة الواجبـــة املعززة على الز[ئن واحلسـ

ــــا[ت مبا فيها  واملعامالت ذوي املخاطر العالية ـــيون األجانب األحســ ــياســـ ــ ـــخاص الســ ممثلو واحملليني شـــ
�صدار قواعد التعرف مكافحة غسل األموال قد قامت وحدة . و أفراد أسرهم واملقربون منهماملخاطر و 

البنوك وشركات الصرافة وشركات األوراق مبا فيها  على هوية العمالء وتعميمها على املؤسسات املالية
ــركات حتويل األموال ـــ ـــ لة حول نظم إدارة خماطر   املالية وشــ ـــّ ـــ ـــ ـــّمنت هذه القواعد تعليمات مفصـ ـــ ــ كما ضــ

عامالت اليت جيب إيالؤها 
ُ
  .عناية خاصةغسل األموال مبا فيها األشخاص واحلسا[ت وامل

قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف والنقد للمصارف املنصوص عليها يف إجراءات الرتخيص أنَّ كما 
يف البنوك"  العمالء على هوية التعرف وحتظّر "قواعدإنشــاء مصــارف ومهية.  متنع من التنفيذية الئحتهو 

ــرف ومهي أو مع  ـــلة مع مصــ ــارف من الدخول أو االســــتمرار يف عالقة مراسـ الصــــادرة عن الوحدة املصــ
  مصرف يقّدم خدمات مراسلة ملصرف ومهي.

فيهم  نعدد من األشخاص مبمن بشأن الكسب غري املشروع  ١٩٧٥لسنة  ٦٢القانون رقم يطلب و 
ــــتوى  ـــ ــ ــائر العاملني يف اجلهاز اإلداري يف الدولة عدا فئات املســـ ـــ ـــ ـــلطة العامة، وســــ ــ ـــ القائمني ¼عباء الســــ

ــــر ـــ ــــنوات وعند انتها  الثالث بتقدمي إقراراً عن ذمتهم املالية وذمة زوجا¯م وأوالدهم القصــ ـــ ء كل مخس ســ
ــــع لإلقرار،  ــ ـــ ـــــخص اخلاضــ ـــ ـــــب الشـــ ـــ اخلدمة. ويتوىل فحص إقرارات الذمة املالية عدد من اهليئات، حبســـ
تعاو¥ا إدارة الكســـب غري املشـــروع يف وزارة العدل. كما تتوىل الرقابة اإلدارية تنفيذ ما تكلفها به إدارة 

ـــروع. ونص القانون ع ـــروع من حبث بيا±ت حاالت الكســــب غري املشـ لى عقو[ت الكســــب غري املشـ
ــحيحة. ــ ـــ ـــ ـــ ال حتول و  جنائية (احلبس و/أو الغرامة) يف حالة عدم تقدمي اإلقرار أو تقدمي بيا±ت غري صـــ
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من القانون دون إمكانية تقاســم املعلومات ذات الصــلة  ١٧املادة املنصــوص عليها يف اإلقرارات  ســرية
ـــة ــ ــــلطات األجنبية املختصــــ ـــ ـــائية متبادلة مت مع الســ ــ ـــاعدة قضــــ ــ علقة بتحقيق جنائي بناء على طلب مســــ

ــَعب الطبيعة اليدوية لنظام اإلقرار عن الذمة املالية . خارجي ــتفادة القصــــوى من من إمكانية وتصــ االســ
  .إجراء رقابة ومراجعة فعالةمن و  املعلومات املقًدمة

أو ســلطة حســاب مايل يف بلد أجنيب مصــلحة يف املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم وال تلزم مصــر 
 .¼ن يبلغوا السلطات عن تلك العالقةتوقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب 

  
جمال   تدابري االسرتداد املباشر للممتلكات؛ آليات اسرتداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف    

  )٥٥و ٥٤و ٥٣املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد 
ـــريية و القواعد العامة يف القانون املدين نح مت ــرر التعويض عن حول املســــؤولية التقصـ ، )١٦٣(املادة الضــ

، يف الشروع يف إجراءات لتحديد اأجنبي�  ما أحملي� و ، اطبيعي�  م أكان اعتبار�r أ طرف املتضرر، سواءٌ لل احلق
  األجنبية. دولهذا احلق الال يستثن احمللية. و ملكية املمتلكات أو رفع دعوى للتعويض يف احملاكم 

ــــرر من اجلرميــة أن يــدعي حبقوقــو  ــ ـــ ـــ  ٢٧دنيــة (املــادتني املــ هيتيح قــانون اإلجراءات اجلنــائيــة ملن حلقــه ضــــ
ــــًا )، وذلــك ينطبق ٧٦و ـــ ــ ـــ ـــ من نفس القــانون رد  ١٠٢على الــدول األجنبيــة. كمــا أوجبــت املــادة أيضــ

ا [جلرمية.   األشياء اليت وقعت عليها اجلرمية أو املتحصلة منها إىل من فقد حيا̄ز
ـــمح و  ــرية ال تسـ ـــادرة  تنفيذ أحكامبالتشــــريعات املصــ ــتثناء تلك  األجنبيةاملصـ الصــــادرة من اجلهات [ســ

غســــل األموال أو عائدا¯ا مبصــــادرة األموال املتحصــــلة من جرائم واملتعلقة القضــــائية األجنبية املختصــــة 
أن حتصـــل للســـلطات املصـــرية املختصـــة جيوز  ) غري أنهمن قانون مكافحة غســـل األموال )٢٠(املادة (

  .)من قانون مكافحة غسل األموال )١٤(املادة ( على أمر مصادرة داخلي بناًء على طلب أجنيب
  إدانة.ال تسمح التشريعات املصرية [ملصادرة غري املبنية على و 

ـــرية على إمكانية جتميد أو حجز املمتلكات، بناء على أمر جتميد أو كما  ـــ ــ ــريعات املصـ ـــ ـــ ال تنص التشـ
  حجز أجنيب.

ميكن للســـلطات املصـــرية املختصـــة جتميد أو حجز املمتلكات، بناء على طلب أجنيب حيث تتاح يف و 
ـــاعدة القانونية املتبادلة نفس جمموعة التدابري واالجراءات ا ـــ ـــ ــ ــياق املســـ ـــ ـــ ـــ ــ ملتاحة يف اإلجراءات اجلنائية سـ

ــل األموال اجلنائية اإلجراءات قانونمبا فيها وتنص عدة قوانني وطنية  .الداخلية ـــ ـــ ــ  وقانون مكافحة غســـ
عليها من اجلرائم املتصـــلة [لفســـاد أو اليت تســـتخدم يف  ُحيصـــلعلى حجز أو مصـــادرة املمتلكات اليت 

  هذه اجلرائم.
ــــرية على آلية و  ــريعات املصـ ــ اللحفاظ تنص التشـ ــــاد̄ر وترتكز هذه اآللية  على املمتلكات من أجل مصـ

بشــكل أســاســي على أحكام القانون املدين. كما توجد إدارة عامة لألموال املتحفظ عليها مت انشــاؤها 
الكســــب غري ىل وحدة األموال املتحفظ عليها يف ادارة إ [إلضــــافة ١٩٩٩بقرار من النائب العام عام 

  املشروع. وميكن استخدام هذه اآلليات يف إطار التعاون الدويل السرتداد املوجودات.
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كافية أو يف معلومات  رفض التعاون أو إلغاء التدابري املؤقتة إذا مل تتلق للنيابة العامة السلطة التقديرية لو 
 .من الدولة الطالبةحينها 

   
  )٥٧ة إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املاد    

ــريعات املبدأ العام وفقاً لل ـــ ـــريتشــ ـــادرة هو أن  ةاملصــــ وال  إىل اخلزينة العامة املكيتهتؤول املمتلكات املصــــ
ـــادرة رجاعيوجد حكم يف القانون ينص على إ من قانون اإلجراءات  ١٠٢. غري أن املادة األموال املصــ

ت صـــراحًة على وجوب  ــلة منها اجلنائية نصـــّ ــياء املضـــبوطة اليت وقعت عليها اجلرمية أو املتحصـ رد األشـ
ا [جلرمية ــــادر عام إىل من فقد حيا̄ز ـــ ــ ـــ ـــت حمكمة اجلناrت يف حكم صــ ـــ ـــ ـــ حيث  ٢٠١٧. وبذلك قضــ

مصــدره وأنه رة املبلغ املايل املتحفظ عليه لثبوت مل تقم مبصــاد ا¥¼أشــارت احملكمة يف أســباب حكمها 
  عادة املبلغ ملصدره مرة أخرى.إوجب أو ات األجنبية وزار إحدى المت االستيالء عليه من حساب 

ــيما املادة و  ـــرية، الســـ ــريعات املصــ من قانون مكافحة  ١٤من قانون العقو[ت واملادة  ٣٠حفظت التشـــ
ــل األموال  ــ ـــ ـــ ــنة النية عند  من قانون اإلجراءات اجلنائية ١٠٤املادة و غســـ ــ ـــ ـــ حقوق األطراف الثالثة حســـ

ــادرة العائدات اجلرمية. ـــ ــ ـــ ـــ ــبط ومصـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــاً  ضـ ــ ـــ ـــ ــــرت وهذه املواد تنطبق أيضــ ـــ ـــ ــ داد يف إطار التعاون الدويل الســ
 املوجودات.

ــــة يـُتَّخذوعندما  ــ ـــياســ ـــ ــــر  قرار �رجاع املوجودات، تكون ســ أيِّ هي إرجاع املوجودات دون اقتطاع مصــــ
ـــــوص  ـــتثنائية لتغطية التكاليف يف نطاق املعقول، على النحو املنصــ ـــتثناء احلاالت االســــ جزء منها، [ســــ

ــــارية. ومل حتدث حىت اآلن أيُّ  ـــ ــ ـــ ــــر ها حاالت قامت في عنه يف االتفاقيات الســــ ـــ ـــ ــ [قتطاع النفقات مصــــ
  املتعلقة [سرتداد املوجودات.

ــل األموال ٢٠وتنص املادة  ـــ ـــ ــ ـــ على أنه جيوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة  من قانون مكافحة غســـ
ــيلة األموال احملكوم ¥ائياً  ـــ ــــرف يف حصـــ ــ ا األطراف تنظم التصــ ــــاد̄ر ــ ــــل األموال مبصــ ــ من  ،يف جرائم غســ

ـــرية أو أجنبية ـــ ــ ــائية مصــ ـــ ــ ــيلة بني أطراف االتفاقية وفقاً  ،جهات قضـــ ـــ ـــ ـــمن قواعد توزيع تلك احلصــ ـــ  تتضــــ
 لألحكام اليت تنص عليها.

ــر ومل تربم  ـــ ــم املوجودات ومل تكن هناك أيُّ اتفاق أيَّ مصــ ـــ ــــم  ات تتعلق بتقاســ ــــاr تنطوي على تقاســـ قضـــ
 للموجودات حىت �رخيه.

ــــرة يف ـــ ــ ـــلة. ويكون تنفيذ  احلاالت اليت ال ينطبق فيها أيُّ  وتنطبق أحكام االتفاقية مباشــ ـــ ــ اتفاق ذي صـــ
  للمادة نفسها. وفقاً  ٥٧للمادة  الطلب الوارد من دولة طرف طبقاً 

  شروط على إرجاع املوجودات.  أيَّ  مصروال تفرض 
ــرية ب ـــ ـــ ــريعات املصـــ ـــ ـــ ـــمح التشـــ ـــ ـــ ــــحاr اجلرمية كما تســ ــ ـــ يف حالة طلبوا ذلك خالل اإلجراءات تعويض ضــ

  اجلنائية.
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    Uت اليت تواجه التنفيذالتحدِّ   -٢-٣  
  مبا يلي: مصريُوَصى ¼ن تقوم 

 قرار تشــريع خاص ينظم بشــكل تفصــيلي مســائل التعاون الدويل، مبا فيها مواصــلة جهودها إل
  )؛٥١(املادة مبا يتوافق مع االتفاقية  السرتداد املوجودات املساعدة القانونية املتبادلة

  وكذلك الرقابة الداخلية دديناخلاصــــة [ملوظفني العموميني احملإقرار الذمة املالية تعزيز تدابري ،
ــــبيل املثال؛  ،وعملية املراجعة ــ اعتماد تغطية األزواج وليس فقط الزوجات و من خالل على ســـ

 )؛٥٢من املادة  ٥نظام لتقدمي اإلقرارات بشكل إلكرتوين (الفقرة 

 ـــاب مايل يف بلد أجنيب ني العموميني املعنيني الذين هلم املوظف النظر يف إلزام ــلحة يف حســ مصـــ
ــلطات املعنية عن تلك احلذلك على ســـــلطة توقيع أو ســـــلطة أخرى أو  ـــاب ¼ن يبلغوا الســـ ســ

 )؛٥٢من املادة  ٦الفقرة ( العالقة

  اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطا¯ا املختصة �نفاذ أمر مصادرة صادر عن حمكمة
 )؛٥٤(أ) من املادة ١(الفقرة منصوص عليها يف هذه االتفاقية يف دولة أخرى ومتعلق جبرائم 

  يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للســماح مبصــادرة ممتلكات اكتســبت [رتكاب فعل جمّرم النظر
ـــبب  ،دون إدانة جنائية، تبطت بهأو ار  ـــ ـــ ــ ـــ يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجلاين بســ

 ؛)٥٤ املادة(ج) من ١الفقرة ( الوفاة أو الفرار أو الغياب أو يف حاالت أخرى مناسبة

  ـــة بتجميد أو حجز املمتلكات، بناء ــــلطا¯ا املختصـــ ــــماح لســ اختاذ ما قد يلزم من تدابري للســ
ــبا[ً كافية الختاذ على أمر جتميد أو  ــاســــاً معقوًال لالعتقاد ¼ن هناك أســ حجز أجنيب يوفر أســ

الفقرة ( تدابري من هذا القبيل و¼ن تلك املمتلكات ســتخضــع يف ¥اية املطاف ألمر مصــادرة
 .)٥٤املادة (أ) من ٢

  
  املساعدة التقنية  -٣-٣

  )؛٥١(املادة  وجوداتسرتداد املاأعضاء النيابة العامة العاملني يف جمال  بناء قدرات  •  
  ــريعات مقارنة ـــ ــ ــــرف فيهاحول تشـ ـــ  من الدول اليت هلا نظام قانوين مماثل إرجاع املوجودات والتصـ

ــــافة إىل  ـــ ـــح  من خالل بناء القدرات[إلضـ ـــ نظمة قانونية مماثلة هلا أعدد من ورش العمل توضــ
  .)٥٧هذا ا�ال (املادة سوابق جيدة يف 
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