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بالمعلومات  والخاص  والجريمة  بالمخدرات  المعنى  المتحدة  األمم  ما ورد من مكتب  التقرير فى ضوء  إعداد  تم 

 .بتعزيز إستخدام بيانات ملكية المنتفعين لتسهيل تحديد وإستعادة وإعادة األصول المهربةالمتعلقة 

الفساد   لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  على  العربية  األول/ديسمبر    9في  وّقعت جمهورية مصر   2003كانون 

ونشرت في   9/2004/ 11في   2004لسنة   307وصّدق عليها السيد/ رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم  

وأودعت مصر صك تصديقها على االتفاقية لدى األمين العام لألمم    2005/ 8/2بتاريخ    6الجريدة الرسمية العدد  

وإعت 2005شباط/فبراير    25المتحدة في   بكافة .  االتفاقية  لموافاة سكرتارية  التاريخ، تسعى مصر  ذلك  باًرا من 

 .البيانات التي قد تساهم في تبادل الخبرات بين الدول األعضاء ومن ضمنها هذا التقرير

 االتصال:  بيانات

هذه البيانات ، علما بأن  للمتابعة  سئلة الحقةلتواصل في حال وجود أمن أجل ايرجى تقديم بيانات االتصال التالية  
 ستحاط بالسرية: 
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 تعريف الملكية النفعية وآليات الحصول على معلومات الملكية النفعية  -1
اص االعتباريين، )ب( والترتيبات يرجى تقديم تعريف "الملكية النفعية" المنطبق في بلدكم على: )أ( األشخ 1-1

القانونية، بما فيها التشريعات المنطبقة لمقتضى الحال )إن وجدت(، ووصف المعايير والعتبات الُمطبقة  
)مثل حقوق    ملكية قانونيةدون    السيطرةلتحديد هوية المالك المستفيدين، بما في ذلك أي معايير لممارسة  

 ين أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم(.التصويت، والحق في تعي 
 اإلجابة: 

يعرف المستفيد    2003لسنة    951لقانون مكافحة  غسل األموال رقم  من الالئحة التنفيذية    1للمادة    وفقاً   
الذى تؤول له فعاًل ملكية العميل أو السيطرة عليه  أو الشخص    يالحقيقي على أنه "الشخص الطبيع

الذى يتم تنفيذ عملية نيابة عنه بما فى ذلك األشخاص الذين يمارسون بالفعل سيطرة  فعالة سواء    يالطبيع
 . او ترتيبًا قانونيًا" كان شخصًا اعتبارياً 

 التشريعات التى تتناول المستفيد الحقيقى:

 . وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها ي التسجيل التجار  1976لسنة   34قانون   -
 وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها. 2020لسنة  80قانون مكافحة غسل األموال رقم  -

 الوصول إلى المعلومات األساسية الخاصة باألشخاص االعتباريين - 2
، التي  المتعلقة باألشخاص االعتباريين  المعلومات األساسيةيرجى وصف إجراءات الحصول على   2-1

 ُجمعت أو ُسجلت في بلدكم، بما في ذلك دور السجل المعتمد لذلك في بلدكم.
 اإلجابة: 

التجار   -أ بيا   1976لسنة    34رقم    ي ألزم قانون التسجيل  التنفيذية الشركات بتسجيل كافة  نات والئحته 
يباشر ي سم الذ ه وجنسيته وتاريخ ومحل ميالده واألهلية التجارية واالالشركة متضمنة اسم التاجر ولقب

فى المحل  جارة ورأس المال المستثمر  توالسمة التجارية ونوع ال  ي به التاجر تجرته، واسم المحل التجار 
 ة. سي والمكاتب التابعالرئي

 :ي يجب أن يقيد فى السجل التجار   1976لسنة   34من قانون رقم  2ووفقا للمادة  -ب 
 . د الذين يرغبون فى مزاولة النشاط التجارة فى محل تجارى األفرا -1
   .شركات األشخاص وشركات التوصية وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها -2
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 . تباشر بنفسها نشاطًا تجارياً  يالتاألشخاص االعتبارية العامة  -3
 . تباشر نشاطًا تجاريةي  الجمعية التعاونية الت -4
 . األشخاص الطبيعيون واالعتبارييون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة -5

 عتبارية:علومات األساسية لألشخاص االكيفية الحصول على الم  -ج

المعلومات األساسية     فإن  وتعديالته  1976لسنة    23السجل التجارى رقم  من قانون    12وفقًا للمادة   -1
عن األشخاص     ي عتبارية متوفرة للعموم من خالل استصدار مستخرج من السجل التجار لألشخاص اال

 مقابل رسم.ي عتبارية من خالل مصلحة السجل التجار اال
والصناعة صحيفة خاصة تصدر كل شهر تشهر ات القانون تصدر وزارة التجارة  من ذ   13للمادة  وفقًا   -2

على موقع وزارة التموين    يتحددها الالئحة التنفيذية للقانون ومتوفرة بشكل الكترون  يفيها البيانات الت
الداخلية ويوفر الموقع أيضًا معلومات عن المنش الفردية والشركات واية تعديالت تطرأ    ت اوالتجارة 

تعمل فى مجال األوراق    يالنشاط. والمعلومات الخاصة بالشركات التعلى رأس المال أو العنوان أو  
 الهيئة العامة للرقابة المالية. المالية والتأمين والتمويل متاحة عبر موقع

المتعلقة باألشخاص االعتباريين، التي جمعها السجل    المعلومات األساسيةيرجى إدراج قائمة بفئات   2-2
ص بذلك( وسجلها، مثل اسم الكيان، وتاريخ التأسيس، ورقم  التجاري ببلدكم )أو أي سجل آخر مخت

 السجل الضريبي وما إلى ذلك.
 اإلجابة: 

 االتى:  يجب أن يقيد فى السجل التجارى  1976لسنة   34من قانون رقم  2ووفقا للمادة  -أ
 . ي د الذين يرغبون فى مزاولة النشاط التجارة فى محل تجار األفرا -1
وشركات   -2 األشخاص  المسشركات  وذات  كان  التوصية  مهما  المحدودة  ئولية 

 غرضها. 
 . تباشر بنفسها نشاطًا تجارياً  ياألشخاص االعتبارية العامة الت -3
 . تباشر نشاطًا تجارية  يالجمعية التعاونية الت -4
يون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها  األشخاص الطبيعيون واالعتبار  -5

 المختلفة. 
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 : االتى اآلتى فى فى السجل التجارى ويتاح  -ب
 .يباشر به التاجر تجارته يواالسم الذ  ي االسم التجار  - 1
 .نوع وعنوان ونشاط الشركة - 2
 . اسم التاجر ولقبه ومحل ميالده وجنسيته - 3
 . أسماء وألقاب الشركاء والمسئولين وتاريخ ميالد كل منهم وجنسيته - 4
أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة أو لهم حق التوقيع وتاريخ    - 5

 ومدى سلطتهم فى اإلدارة والتوقيع.ميالد وجنسيته ال
التعاونية    - 6 الجمعية  أو  المساهمة  الشركات  فى  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وألقاب  أسماء 

 طتهم فى اإلدارة والتوقيع.والمديرين وصفة كل منهم وتاريخ الميالد وجنسيته ومدى سل
 .نوع التجارة - 7
 .الغرض من تأسيس الشركة - 8
 . يبدأ به التاجر أعماله التجارية بجمهورية مصر العربية يالتاريخ الذ  - 9

 . ترخيص بمزاولة التجارةتاريخ ال  -10
 .تاريخ ابتداء الشركة او انتهائها -11
 . للشركة ورقم القيد  يعنوان المحل الرئيس  -12
 .عناوين الفروع -13

 نعم/الهل السجل التجاري ببلدكم متاح الطالع الجمهور العام أو عبر اإلنترنت؟  3- 2
سجل   وأي  الشركات  لسجل  توصل  التي  اإللكترونية  الروابط  تقديم  يرجى  بنعم،  اإلجابة  حالة  في 

 هذه السجالت. لألشخاص االعتباريين، أو تقديم تفاصيل بشأن كيفية وصول الجمهور العام إلى 

 )نعم(

للمادة    -أ التجار   12وفقًا  السجل  قانون  المعلوما  1976لسنة    23رقم    ي من  فإن   ت وتعديالته 
ي  متوفرة للعموم من خالل استصدار مستخرج من السجل التجار عتبارية  اال   شخاص لال  األساسية

 مقابل رسم.  ي عتبارية من خالل مصلحة السجل التجار عن األشخاص  اال 
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صة تصدر كل شهر من ذات القانون تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة خا   13وفقًا للمادة    -ب 
على موقع    يتحددها الالئحة التنفيذية للقانون ومتوفرة بشكل الكترون  يتشهر فيها البيانات الت 

ت الفردية والشركات واية اوزارة التموين والتجارة الداخلية ويوفر الموقع أيضًا معلومات عن المنش
تعمل   يلخاصة بالشركات التوالمعلومات ا  ،تعديالت تطرأ على رأس المال أو العنوان أو النشاط

 فى مجال األوراق المالية والتأمين والتمويل متاحة عبر موقع الهيئة العامة للرقابة المالية.

services.aspxwww.itda.gov.eg/cra/aviavleble 
www.fra.gov.eg 

 
 

 الوصول إلى معلومات الملكية النفعية الخاصة باألشخاص االعتباريين 3
القانون والشرطة    ي آلية )أو آليات( يمكن بهابأ 3-1 إنفاذ  أن تصل السلطات المختصة )مثل سلطات 

المستفي  المالك  معلومات  إلى  الضريبية(  والوكاالت  المالية  االستخبارات  بالشركات ووحدة  دين 
 ، التي ُجمعت وُسجلت ببلدكم؟ يرجى اختيار كل الوسائل المنطبقة: واألشخاص االعتباريين اآلخرين

 لملكية النفعية. سجل أو سجالت معلومات ا ��
 آليات مختلفة.  ��
 لوصول إلى معلومات الملكية النفعية. إمكانية اال تملك السلطات المختصة حاليا  ��

، يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن ذلك السجل أو السجالت، بما بالخيار األول  في حالة اإلجابة
 في ذلك: 

فعية  الوكاالت( المسؤولة عن جمع معلومات الملكية النالسلطة )أو السلطات( أو الوكالة )أو    -أ  
االحتفاظ بذلك السجل )أو تلك السجالت(. وإذا كان يوجد أكثر من سجل،   وعن  وحفظها،

 : قائمة باآلتي يرجى إدراج
والمسجلة والمحفوظة في السجل   ية )حقول البيانات( المجمعةفئات معلومات الملكية النفع  -ب  

 السم والجنسية وتاريخ الميالد والعنوان ... إلخ.)أو السجالت(، مثل ا
 اإلجابة: 

http://www.itda.gov.eg/cra/aviavleble
http://www.fra.gov.eg/
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فى شأن السجل   1976لسنة    34من الالئحة التنفيذية للقانون رقم    2مكرر    13تنص المادة  
التجار   أن  ي التجار  السجل  ببيانات  الحقيقيين    ي تدرج  المستفيدين  أسماء  يثبت  خاص  بند 

وعلى المقيدين بالسجل التجاري االحتفاظ    ي لألجنب  أو الجواز السفر  يوجنسيتهم والرقم القوم
بهذا السجل طوال فترة مزاولة النشاط ولمدة خمس سنوات من تاريخ توقف النشاط أو محو  

 .السجل التجاري 

  االعتبارية المشمولة في نطاق سجل )أو سجالت( معلومات الملكية النفعية، أنواع الكيانات    -ج  
 من قواعد الملكية النفعية. أي كيانات مستثناة بما في ذلك

 اإلجابة: 
في شأن    1976( لسنة  34( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )1مكرر/  13وفًقا  للمادة )

ي السجل التجاري بأن ينشأ لديه سجل خاص يلتزم كل من يتم قيده فالسجل التجاري  فإنه 
سماء والبيانات التعريفية األخرى ذات الصلة األيسمى بسجل المستفيدين الحقيقين يقيد فيه  

ا ملكية المنشأة التجارية أو السيطرة عليها  بالمستفيدين الحقيقيين لدى الشركة ممن لهم فعليً 
ا على أن تتاح هذه البيانات للسجل التجاري وأن قانونيً ا  ا أو ترتيبً ا اعتباريً سواء كان شخًص 

 . يتم التحديث بمجرد نشوء الواقعة الموجبة بقيدها ويتم اخطار السجل التجاري بها فور وقوعها
 
 
 

 سياسة الوصول إلى ذلك السجل )أو تلك السجالت(: -د 
   نعم/الهل المعلومات المسجلة متاحة للجمهور العام؟  (1)

 )نعم(

كتروني )أو الروابط اإللكترونية( الموصلة إلى  ابة بنعم، يرجى إدراج الرابط اإلفي حالة اإلج
 ذلك السجل )أو السجالت(. 

 اإلجابة: 
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   www.itda.gov.eg/cra/aviavlebleservices.aspx:  الرابط اإللكتروني الوطني

في حالة اإلجابة بال، يرجى إدراج قائمة بالسلطات أو الوكاالت المأذون لها بالوصول إلى   -هـ  
 تلك المعلومات، أو التي يجوز لها طلبها. 

ى معلومات الملكية النفعية المحفوظة في ذلك السجل )أو السجالت( هل يستلزم الحصول عل 
 أي تكاليف؟ 

هل يتيح السجل خصائص يمكن البحث بها عن المعلومات حسب أنواعها المختلفة، مثل  (1)
البحث باسم الكيان االعتباري واسم المدير واسم المالك المستفيد، باالسم األول أو اسم 

وعنوان   الُ العائلة،  والوكيل  وهل  مسج  الشركة،  الممكنل؟  عن    من  من    مزيجالبحث 
 )البحث المنطقي(؟ المعلومات 

 )نعم(
 وتيرة تحديث المعلومات وتكرار مسببات التحديث.  -و 

 اإلجابة: 
( للمادة  )1مكرر/   13وفًقا  رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من  لسنة  34(  شأن    1976(  في 

فإنه   التجاري  اخطار  السجل  ويتم  بقيدها  املوجبة  الواقعة  نشوء  بمجرد  التحديث  يتم 

 . السجل التجاري بها فور وقوعها

ص االعتباريين أو  أي آلية معتمدة للتحقق من معلومات الملكية النفعية التي يقدمها األشخا-ز  
 . ممثليهم )إن وجدوا( للسجل )أو السجالت(

 اإلجابة: 
تشكيل لجنة   تم،  2020لسنة    117رقم    بجهاز تنمية التجارة الداخلية   القرار اإلداري فى ضوء  

 تختص بالتفتيش على املنشآت للتحقق من إمساك سجل املستفيد الحقيقي وتحديثه  
ً

  أول

 . بأول كلما طرأ ما يلزم ذلك

 

 

 

http://www.itda.gov.eg/cra/aviavlebleservices.aspx
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يمكن أن تستخدمها السلطات أو الوكاالت المختصة  وصف أي مصادر )أو آليات( أخرى  يرجى   2-3
  الة، وصف الكيفية التي تُتاح بها في كل حيرجى،  للوصول إلى معلومات الملكية النفعية في بلدكم. و 

و  الشركات والكيانات االعتبارية األخرى للسلطات أو الجمهور، أالملكية النفعية الخاصة ب  معلومات 
 . (االنطباقهما )حسب كلي

المالية وقد تشمل األمثلة وسائل مثل الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص )كإشراك المؤسسات  
الشركات، أو أي منهم(،    قين ومزوديوثّ  والمُ  المالية  أوخدمات  أو  المتداولة  البورصة أو األوراق   ،

 المشروطة للمشاركة في إجراءات االشتراء العمومي، وما إلى ذلك. اإلفصاحالتزامات 

املؤسسات    -أ فإن  وتعديالته،  األموال  مكافحة غسل  بقانون  ورد  ملا  املهن  وفًقا  وأصحاب  املالية 

العناية   إجراءات  تطبيق  الحقيقي ضمن  املستفيد  بالتعرف على  ملزمة  املالية  غير  واألعمال 

بالسجالت التي تفيد ذلك، ويتم التفتيش على تلك الجهات من    ظ والواجبة، وتلتزم بالحتفا 

يلتزم كل من    تلك السلطات الرقابية وتطبيق عقوبات في حالة وجود مخالفات. إلى جانب ذلك،

باملستفيدين   املتعلقة  املعلومات  تتضمن  سجالت  بإعداد  التجاري  السجل  في  قيده  يتم 

 ، الحقيقين

( كافة املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية  9ألزم قانون مكافحة غسل األموال في املادة )  -ب

الالئحة   من  مكرر )ج((  22املادة ) من(  4) الفقرة  أشارت ، وكذابتحديث البيانات بصفة دورية

يتعين على املؤسسات املالية وأصحاب املهن واألعمال غير املالية    أنه  على  التنفيذية للقانون 

الهوية   على  التعرف  عند  عليها  الحصول  تم  التي  واملستندات  واملعلومات  البيانات  تحديث 

فيم  
ً
خاصة مالئم،  نحو  وعلى  ومستمرة  دورية  بصفة  منها  العمالء والتحقق  بفئات  يتعلق  ا 

 ، والعمليات مرتفعة املخاطر

واألعمال واملهن غير املالية املحددة    البنوكأشارت إجراءات العناية الواجبة بالعمالء لكل من    -ج

 :إلى التالي

عند    البنك/الجهةعلى    يتعين عليها  حصلت  التي  واملستندات  واملعلومات  البيانات  تحديث 

تطبيق هذه اإلجراءات بصفة مستمرة وعلى نحو مالئم وفي أوقات مناسبة، خاصة فيما يتعلق 
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ً
أخذ املخاطر،  مرتفعي  العمالء  في  بفئات  )  العتبارا  بالبند  الشأن  هذا  في  ورد  من  8ما    هذه ( 

 دة التحديث كلما ارتفعت درجة املخاطر. اإلجراءات، على أن يراعى تخفيض م

على    -د يتعين  اإلجراءات،  هذه  سريان  قبل  الحالية  العمل  وعالقات  القائمين  للعمالء  بالنسبة 

واألهمية   املخاطر  درجة  مع  تتناسب  أوقات  في  عليهم  اإلجراءات  هذه  تطبيق  البنك/الجهة 

( من هذه اإلجراءات، مع مراعاة ما إذا  8في هذا الشأن بالبند )  وردالنسبية، أخذا في العتبار ما  

كفاية   ومدى  التطبيق  هذا  وتوقيت  عليهم،  الواجبة  العناية  إجراءات  تطبيق  سبق  قد  كان 

 البيانات التي تم الحصول عليها في حينه.

بالنسبة للبنوك املراسلة، يتعين عليها تحديث البيانات واملستندات الخاصة بالبنوك املستجيبة    -ـه

أو عند حدوث أي تغييرات أو ظهور شكوك بشأن املؤسسة املالية املستجيبة في  بشكل دوري  

 أي مرحلة من مراحل التعامل.

 : في جمهورية مصر العربية التي يمكنها الوصول إلى املعلوماتالوطنية الجهات   -و

لسنة    207واملعدل بالقانون رقم    1964لسنة    54هيئة الرقابة اإلدارية وفقا  للقانون رقم  (  1)

طالع أو  الرقابة اإلدارية  حق طلب او ال   هيئةعضاء  " يكون أل   (  6)ادة رقم  وتنص امل   2017

أ  على  و   يالتحفظ  صورة   على  الحصول  أو  بيانات  أو  أوراق  أو  الجهة ذملفات  من  لك 

 .تتداولها سرية" يتعتبر البيانات التي بما فى ذلك الجهات الت ذه امللفاتاملوجودة فيها ه

( لدى جهات إنفاذ القانون الوطنية صالحيات الحصول على املعلومات من الجهات املعنية  2)

)سلطات التحقيق وجهات إنفاذ القانون ووحدة مكافحة غسل األموال    بملكية املنتفعين

الوصول الى قواعد البيانات الحكومية بما يشمل  و وتمويل اإلرهاب والسلطات الرقابية(  

السجالت التجارية املتضمنة املعلومات األساسية املتعلقة بالشركات واملعلومات املتعلقة 

 . املحددة بموجب القوانين املنظمة لتلك الجهاتباملستفيدين الحقيقيين في الحالت 

القانونية    الترتيبات أو    ،أو صناديق االستئمان )الصريحة(  ،هل مسموح لألشخاص االعتباريين األجانب  3-2
أي مما سبق؟  فعل  ، بالعمل في بلدكم وامتالك موجودات فيها والتسجيل بها، أو ب األجنبية األخرى 

 نعم/ال
 بنعم: في حالة اإلجابة  
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 كيف ُتسج ل المعلومات األساسية المتعلقة بتلك الترتيبات )إن كان هناك أي(؟  -أ
كيف ُتسج ل معلومات الملكية النفعية المتعلقة بتلك الترتيبات )إن كان هناك أي(؟ يرجى تقديم   -ب 

 تفاصيل عن التشريعات والممارسات وثيقة الصلة بذلك.

 اإلجابة: 

 )نعم(

تقوم تلك األشخاص العتبارية األجنبية بالتعامل من خالل أحد املؤسسات املالية أو أصحاب املهن  

تنص املادة  واألعمال غير املالية، والتي تلتزم بموجب قانون بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، حيث  

املالية وأصحاب امل8) تلتزم املؤسسات  أنه  هن واألعمال غير  ( من قانون مكافحة غسل األموال على 

 عن أي من العمليات التي تشتبه في أنها تشكل متحصالت أو تتضمن غسل  
ً
املالية بإخطار الوحدة فورا

قيمتها،   كانت  أًيا  العمليات  بهذه  القيام  أو محاولت  تمويل اإلرهاب،  أو  النظم  األموال  وعليها وضع 

بالعمالء الواجبة  العناية  اجراءات  بتطبيق  م  الكفيلة  الصلة  وغيرها  ذات  واإلجراءات  القواعد  ن 

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تصدرها الوحدة.

الوصول إلى المعلومات األساسية ومعلومات الملكية النفعية المتعلقة بالصناديق االسستئمانية )الصريحة(   4
 وغيرها من الترتيبات القانونية المماثلة 

 نعم/ال ية )الصريحة( أو الترتيبات القانونية األخرى المماثلة؟  هل يعترف بلدكم بالصناديق االستئمان  4-1
إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تقديم نظرة عامة شاملة عن نظام بلدكم وآلياته في جمع معلومات   -أ  

  الملكية النفعية المتعلقة بالصناديق االستئمانية )الصريحة( والترتيبات القانونية األخرى المماثلة 
 أو المسجلة ببلدكم.

 وإذا كانت اإلجابة ال، يرجى االنتقال إلى السؤال الخامس. -ب 
 اإلجابة: 

 (ال)

ل 1 الوحيدة  الستئمانية  الصورة  للصناديق  املشابهة  القانونية  مصر  لترتيبات  في  ي هاملوجودة 

عقودً  األوقاف  تعتبر  الخيرية".  األوقاف  "األوقاف  هيئة  عليها  تشرف  عامة  هيئة  ا  وهي  املصرية 
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نشاء األوقاف متاحة  إاملعلومات حول  ؛ كما أن  حكومية، والعاملين لديها هم موظفين حكوميين

 . لكتروني لوزارة األوقافللعامة من خالل املوقع اإل

وتكون هي    لى الدولةإنشاء الوقف تنتقل  إل يوجد مستفيد حقيقي في األوقاف حيث امللكية بمجرد   -2

 وف. املالك للمال املوق

كيف ُتجمع المعلومات األساسية الخاصة بالصناديق االستئمانية )الصريحة( وغيرها من الترتيبات   4-2
 القانونية المماثلة وُتسج ل في بلدكم؟ 

كيف ُتجمع معلومات الملكية النفعية الخاصة بالصناديق االستئمانية )الصريحة( وغيرها من الترتيبات   4-3
 وُتسج ل في بلدكم؟ القانونية المماثلة 

 سجل أو سجالت معلومات الملكية النفعية.  ��
 آليات مختلفة.  ��
 ال تملك السلطات المختصة حاليا إمكانية الوصول إلى معلومات الملكية النفعية.  ��

)أو  المعني يرجى تقديم تفاصيل بشأن السجل ،السجالتمسك في حال كان ُيجرى ذلك عن طريق 
(، والسلطة )أو السلطات( المسؤولة عن االحتفاظ به )أو بها(، ونوع المعلومات  المعنية  السجالت 

 . ذلك السجل )أو تلك السجالت(المجمعة، وتفاصيل سياسة الوصول إلى 

 

استخدام    5- 4 حالة  في  مختلفةوأما  ونوع  آليات  المستخدمة  اآلليات  بشأن  تفاصيل  تقديم  فيرجى   ،
 سة الوصول إليها.المعلومات المجمعة بها وسيا

بيان أنواع العقوبات، والسلوك الذي يستوجب العقاب، وأهداف العقاب على عدم االمتثال للوائح  يرجى   6-4
 اإلفصاح عن الملكية النفعية )سواء الواردة في السجل )أو السجالت( أو بآلية بديلة(.

 :يتضمن اآلتي قانون السجل التجاري   -أ

للمادة   (1)  
ً
)  18وفقا رقم  التجاري  لسنة  34السجل  البيانات    1976(  ذكر  عدم  حالة  فى 

صحيحة   غير  ببيانات  قصد  بسوء  اإلدلء  أو  باملستفيدين  املتعلقة  يعاقب  واملعلومات 

جنيه ول تزيد   100ل تقل عن  وبغرامة أشهر ول تزيد عن سنتين  3مدة ل تقل عن  بالحبس

 ن العقوبتين. جنيه أو احدى هاتي  500عن 
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يعاقب مرتكبها  من القانون ذاته على أنه كل مخالفة ألحكام هذا القانون    19تنص املادة    (2)

تتجاوز    بغرامة القرار    100ل  ألحكام  املخالفة  )الشركات  العود  حال  في  وتضاعف  جنيه 

 تمت معاقبتها بموجب احكام هذه املادة(.  41الوزاري رقم 

 غسل األموال:فيما يتعلق بقانون مكافحة   -ب

 التي   يعاقب بالحبس والغرامة من قانون مكافحة غسل األموال على أنه    15املادة    تنص (1)

العقوبتين هاتين    جنيه أو بإحدى ألف  خمسمائة  جنيه ول تجاوز    ألف   مائةعن    لل تق

" املتعلقة بالتعرف على العمالء من خالل   8)أرقام    ا من أحكام املواد يخالـف أيً كل من  

الواجبة"،   العناية  إجراءات  السجالت"،    9تطبيق  بإمساك  هذا 11"املتعلقة  من   )

 القانون. 

مكررا من القانون ذاته على أنه مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين املنظمة   16املادة    وتنص  (2)

املختصة   للجهات  يكون  املالية،  غير  واألعمال  املهن  وأصحاب  املالية  املؤسسات  لعمل 

( املادة  في  إليها  املشار  والجهات  7بالرقابة  املؤسسات  تجاه  تتخذ  أن  القانون  هذا  من   )

أو التابعة لرقابتها ع  ند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو اآلليات أو القواعد 

 أيا من اإلجراءات اآلتية: الضوابط الصادرة تنفيذا له، 

 . توجيه تنبيه (أ)

 . اإللزام بإزالة املخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خالل مدة محددة ( ب)

النشاط وذلك)ج(   ملدة ل تجاوز   منع مزاولة األعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف 

 سنة. 

ذلك،    -ج   واأل وفي سبيل  املالية  املؤسسات  على  الرقابية  السلطات  غير  تقوم  املالية  واملهن  عمال 

ملراجعة مدى اللتزام بثالثة نقاط رئيسية حددتها ا  ا ومكتبيً املحددة بالتفتيش الدوري ميدانيً 

أنواع   هم:  الجهات  لتلك  الصادرة  الرقابية  يتعين  الضوابط  التي  واملستندات  السجالت 

 الحتفاظ بها، والشروط الواجب اتباعها لدى الحتفاظ، ومدة الحتفاظ. 

 *ملحوظة:  
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ما    يقصد بالسلطات الرقابية( من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال  1وفًقا للمادة )

امل  يلي: وأصحاب  املالية  املؤسسات  بالرقابة على  املختصة    الجهات 
ً
وفقا املالية  غير  واألعمال  هن 

 :في اآلتيوالتي تتمثل ( من القانون  7لنص الفقرتين األولى والثانية من املادة )

 ، وتراقب الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية.وزارة التصالت واملعلومات (1)

الخارج وفروع البنوك  ، ويراقب البنوك العاملة في مصر وفروعها في  البنك املركزي املصري  (2)

في  بالتعامل  لها  املرخص  األخرى  والجهات  الصرافة  وشركات  مصر  في  العاملة  األجنبية 

    -النقد األجنبي متى مارست هذه الجهات األخرى على سبيل الحتراف  
ً
لصالح عميل أو نيابة

تبا   -عنه   التي  املالية والجهات  للمؤسسات  بها  املرخص  أكثر من األنشطة  أو   
ً
شر  نشاطا

 نشاط تحويل األموال. 

، وتراقب الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين أو  الهيئة العامة للرقابة املالية  (3)

والجهات   التأمين  مجال  في  السمسرة  وأعمال  الخاصة  التأمين  وصناديق  التأمين  إعادة 

تلقى األموال وجهات  في مجال  العاملة  في مجال األوراق املالية والجهات  التوريق    العاملة 

نشاط   في  العاملة  والجهات  التمويلي  التأجير  نشاط  تمارس  التي  والجهات  العقاري 

نشاط   تمارس  التي  والجهات  العقاري  التمويل  نشاط  تمارس  التي  والجهات  التخصيم 

 التمويل متناهي الصغر. 

والصناعة (4) التجارة  سماسرة    وزارة  وتراقب  العقارات،  سماسرة  على  باإلشراف  املختصة 

 . 1رات الوارد ذكرهم بهذه املادة  العقا

املختصة باإلشراف على تجار املعادن النفيسة واألحجار    وزارة التموين والتجارة الداخلية (5)

 . 2الكريمة، وتراقب تجار املعادن النفيسة واألحجار الكريمة الوارد ذكرهم بهذه املادة  

املختصة باإلشراف على أندية القمار، وتراقب أندية القمار الوارد ذكرهم    وزارة السياحة (6)

 .3بهذه املادة  

 املحامين الوارد ذكرهم بهذه املادة. ، وتراقبنقابة املحامين (7)

 ، وتراقب املحاسبين الوارد ذكرهم بهذه املادة. نقابة التجاريين (8)

 
  تم التعديل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 457  لسنة 2020. 1
  تم التعديل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 457  لسنة 2020. 2
  تم التعديل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 457  لسنة 2020. 3
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سبيل  (9) على  وتمارس  للرقابة  يخضع  أساس ي  نشاط  لديها  التي  األخرى  للجهات  بالنسبة 

 أو أكثر من األنشطة املرخص بها للمؤسسات    -لصالح عميل أو نيابة عنه  -الحتراف  
ً
نشاطا

 ية، تكون السطات الرقابية عليها ذات الجهات التي تتولى الرقابة على نشاطها األساس ي.املال

الرقابية (10) وتراقب    السلطات  الوزراء،  مجلس  رئيس  من  قرار  بتحديدها  يصدر  التي 

ويحدد   القرار  يحددها  التي  املالية  غير  واألعمال  املهن  أصحاب  أو  املالية  املؤسسات 

 التزاماتها.

األموالوحدة   (11) من    مكافحة غسل  أو جهة  مالية  أية مؤسسة  وتراقب  اإلرهاب،  وتمويل 

أصحاب املهن واألعمال غير املالية ل تخضع لرقابة السلطات الرقابية املشار إليها في هذه  

 املادة.  

الرقابة اإلدارية:   (12) لقانون إنشائها  هيئة   
ً
بالقانون رقم   1964لسنة    54  رقم وفقا واملعدل 

   .وتختص بمنع ومكافحة الفساد 7201لسنة  207

 
يرجى بيان السلطات المخولة للسلطة )أو السلطات( أو الوكالة )أو الوكاالت( المعنية  
بتنفيذ العقوبات في حالة عدم االمتثال لشروط اإلفصاح عن الملكية النفعية، بما في 

 ذلك أي إحصاءات بشأن تنفيذ تلك العقوبات. 
يعاقب    1975لسنة    62من قانون    18، و  2فى حالة عدم اإلفصاح عن امللكية النفعية بموجب املادتين  

ت وغرامة  والذ عادل  بالسجن  الكسب  هذا  برد  حكم  عن   
ً
فضال املشروع  غير  الكسب  تختص    ي قيمة 

   بتطبيق أحكامه هيئات الفحص والتحقيق لدى جهاز الكسب غير املشروع بوزارة العدل

 
 الدولي واسترداد الموجودات والتحدياتالتعاون  5

هل يتيح بلدكم معلومات الملكية النفعية للسلطات األجنبية المختصة )سواء مباشرة أو بناء على الطلب(؟   1- 5
يرجى توضيح تفاصيل اإلطار التشريعي والتنظيمي الُمتبع في بلدكم لدى السماح بتبادل هذه المعلومات 

 دوليا.

المختصة  إتاحة معلومات الملكية النفعية بناء على طلب مقدم من  السلطات القضائية األجنبية    يمكن  -أ  
 فى إطار ما تقوم به من تحقيقات عن طريق قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل 
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 اإلجابة: 

من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال التي تنص   ((مكرر )أ  43)ا للمادة  وفًق   -أ  

يجوز للجهات املعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إجراء عمليتي بحث  "على أنه  

يتم   التي املعلومات والبيانات  كافة جنبية النظيرة وتقديمواستعالم بالنيابة عن الجهات األ 

 من جهة محلية(. وا الحصول عليها كما لو كان الطلب
ً
 ردا

  باألشخاصساسية املتعلقة  املعلومات األ الجدير بالذكر انه بإمكان الجمهور  الحصول    -ب  

العتبارية متاحة للسلطات املحلية من خالل خدمات السجل التجاري املتاحة على بوابة  

، وبإمكانها أن تسهل وصول السلطات األجنبية   (www.itda.gov.eg)الخدمات املصرية  

 لى هذه املعلومات إ
يرجى توضيح الكيفية التي يجوز بها أن تطلب السلطات المختصة أو تصل إلى معلومات الملكية    -ب  

ية الُمنشأة في بلدكم. وما هي الوكالة )أو النفعية الخاصة باألشخاص االعتباريين والترتيبات القانون
 الوكاالت( أو السلطة )أو السلطات( المسؤولة عن تلقي الطلبات األجنبية والرد عليها؟ 

 يرجى تقديم المعلومات والتعليمات الالزمة لالتصال. 
يتم ذلك أن  مع    يمكن  التواصل  أو  التجاري  السجل  التواصل مع مصلحة  الجهة      من خالل 

 .طلبات املساعدة القانونية املتبادلةأو من خالل   ،النظيرة

برأيكم، ما هي أكبر التحديات التي تواجه السلطات األجنبية المختصة لدى الوصول إلى معلومات   5-2
 الملكية النفعية المحتفظ بها في حوزة بلدكم؟ 

التابع  5-3 لبلدكم في الوصول إلىبرأيكم، ما هي أكبر التحديات التي تواجها السلطات المختصة  ، أو ة 
 التي يمتلكها بلد أجنبي؟  معلومات الملكية النفعية تلقي،

 املحددة للرد على الطلبات الصادرة. الزمنية عدم وجود حد أقص ى للفترة  -أ

عنها    ي مطالبة السلطات املصرية بتقديم بيانات تفصيلية عن األصول واملوجودات املراد التحر  -ب

 لن هذا هو الغرض من إرسال الطلب. 

هل تملكون أي دراسات حالة أو أمثلة عن عائدات جرائم يسرت شفافية الملكية النفعية استردادها وإعادتها،    4- 5
 أو عززت فعالية استردادها وإعادتها، في بلدكم )أو لصالحه(؟ 

http://www.itda.gov.eg/
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يشمل تبادل المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، تقوم الوحدة بتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بما  
وتساعد تلك المعلومات في عمليات التحقيق في جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم األصلية  
المرتبطة بها في الدول التي ورد منها تلك الطلبات، ونوضح في الجدول أدناه عدد الطلبات الواردة إلى 

 :2019وحتى   2015في الفترة من الوحدة في هذا الشأن 

 

 
 الممارسات الجيدة من أجل شفافية الملكية النفعية  6

  يجوز أن  هل نفذ بلدكم أي ممارسات جيدة معينة فيما يتعلق بشفافية الملكية النفعية تودون إبرازها؟ 6-1
تشمل األمثلة الممارسات الجيدة المتعلقة بالتحقق من صحة المعلومات، وصيغ البيانات، وإمكانية  

 استخدام النهج القائم على المخاطر. البحث، واستخدام التكنولوجيا، وتنفيذ العقوبات، و 
تم إطالق مشروع وطني برعاية اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل األموال   (1)

غسل    وتمويل مخاطر  لتحديد  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  ووحدة  اإلرهاب 

العربية.   مصر  بجمهورية  اإلرهاب  وتمويل  ملخاطر  إتم  وقد  األموال  الوطني  التقييم  عداد 

ا لتقييم مخاطر  غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالعتماد على منهجية تم اعدادها خصيصً 

 مصر.  غسل الموال وتمويل اإلرهاب في 

وتمويل و  (2) األموال  غسل  ألغراض  العتبارية  األشخاص  استغالل  كيفية  التقييم  يحدد 

كما   التهديداتالرهاب  من    يحدد  عدد  خالل  من  القطاعات،  كافة  في  الضعف  ونقاط 

العناصر الخاصة بها، ومن أبرزها هيكل ملكية الشركات بأنواعها املختلفة، وكيفية تكوين 
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لى بياناتها من قبل الجهات املعنية ودقة وصحة هذه  إنية الوصول  رؤوس أموالها، ومدى إمكا

 البيانات.  

والتحقيقات الرقمية من    ي املواز   يليات التحقيق املال استخدام جهاز الكسب غير املشروع آل (3)

 . أجل التحقق من صحة البيانات 

من   (4) التحريات  وطلب  البيانات  املشروع صالحيات طلب  غير  الكسب  الجهات  تخويل جهاز 

 املختصة للتأكد من صحة البيانات.

 

 

 

 متابعة الدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد 7
من اإلعالن    164  يرجى توضيح أي تدابير أخرى، إن كان هناك أي، اتخذها بلدكم لتطبيق الفقرة 7-1

السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة خالل دورتها االستثنائية من أجل مكافحة الفساد، المعقودة  
   . 2021في شهر يونيه من عام 

التنسيق   املعنية إلصدار قانون إلن   مع جارى  ، ليكون  شاء سجل املالك املستفيد املوحدالجهات 

 مركزًيا يتم الحتفاظ فيه  
ً

لتوفير  بكافة البيانات املتعلقة باملستفيد الحقيقي  هذا السجل سجال

 املعلومات بصورة أكثر سرعة.

ــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  ـــــــ

 

 
في التعاون الدولي واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز شفافية الملكية النفعية من خالل ضمان أن تكون المعلومات الكافية والدقيقة    : "نلتزم ببذل الجهود16الفقرة   4

نفعية، وذلك  لملكية ال والموثوقة والجيدة التوقيت عن الملكية النفعية متاحة للسلطات المختصة وفي متناولها، وعن طريق تعزيز الكشف والشفافية فيما يتعلق با
ة التي تقوم بها المنظمات  بوسائل منها مثال السجالت المناسبة، حيثما يتفق ذلك مع المبادئ األساسية لألنظمة القانونية الوطنية، وباستخدام المبادرات ذات الصل

غاية، سنطور وننفذ التدابير الالزمة لجمع وتبادل المعلومات  اإلقليمية واألقاليمية والمتعددة األطراف ألجل مكافحة غسل األموال، كأساس توجيهي. وتحقيقا لهذه ال
 ."دبشأن الملكية النفعية للشركات والهياكل القانونية وغيرهما من اآلليات القانونية المعقدة، وسنعزز قدرة السلطات المختصة في هذا الصد


