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ًينؼيى يٍ فى لضاٌا األيٌال انؼايح ًاإلسىاب انرحفظ ػهى أيٌال املريًني  فى ظم شٌٍع إسرخذاو 

سهطاخ انرحمٍك، فأٌ يكرة أمحذ ساغة نهًحاياج ًاالسرشاساخ انرصشف فٍيا ًجتًٍذىا يٍ لثم  

سٌاء يٍ حٍث لاٌٍََح نهًيرًني ًاحملايني ًرً انشأٌ ذرضًٍ َظشج ػٍ ذهك اإلجشاءاخ  إطالنوٍَح ٌمذو انماٌَ

أً املنغ يٍ املنغ يٍ انرصشف فٍيا سٌاء تاحلاالخ انرى جيٌص فٍيا جلياخ انرحمٍك انرحفظ ػهى األيٌال 

يصري األيٌال ٌاهلى ، ًكزنك األشخاص انزٌٍ ميكٍ انرحفظ ػهى أي ً،إداسهتا ًانفشق تني ىزه اإلجشاءاخ 

 ًإجشاءاخ انرظهى يٍ ذهك اإلجشاءاخ ًرنك ػهى اننحٌ انرايل:املرحفظ ػهٍيا 
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 كإجشاء إحرتاصي؟كٍف َظى املششع املصشي انرحفظ ػهى األيٌال 

من التدابير  كجزءأو المنع من إدارتيا المنع من التصرف فييا سواء بنظم المشرع المصري مسألة التحفظ عمى األموال 

 .التحفظية وضمانا إلقتضاء الحقوق المالية لمدولة والتى تتمثل فيما عسي أن يقضي بو عمى المتيم من رد أو تعويض

، وىو مسمك المشرع أيضا فى المادة العاشرة أموال المتهممكرر )أ( إتخاذ تدابير تحفظية عمى  :80فأجاز فى المادة 

بشأن الكيانات اإلرىابية  8057لسنة  :والقانون رقم ، 5الكسب غير المشروع بشأن 97;5لسنة  88من القانون رقم 

 بشأن مكافحة اإلرىاب. 8057لسنة  6;والقانون رقم 

ترد كأستنثاء عمى  –وىي مؤقتة بطبيعتيا  –ولفيم التنظيم التشريعي لمتدابير التحفظية يجب مالحظة أن ىذه اإلجراءات

من الدستور(  8;بادئ القضائية الراسخة وخاصة ما يتعمق منيا بقرينة البراءة ) المادة األصل العام والحقوق العامة والم

من الدستور( ومن ثم فيجب النظر إلييا وتفسيرىا دومًا فى  57وكذلك بالحماية الدستورية لألموال الخاصة ) المادة 

اء الحقوق المالية لمدولة فيما لو صدر حكم اقتضأضيق الحدود وفى إطار الغاية التشريعية التى يسعي إلييا المشرع وىي 

، وأي قول غير ذلك فستتحول  تمك اإلجراءات من كونيا إجراءات تحفظية وتدابير وقتيو بالرد أو التعويضضد المتيم 

 لعقوبة.

                                                 
 على:  6101بعد تعديلها عام  0791لسنة  26من قانون الكسب غير المشروع الصادر برقم  01تنص المادة  5

س الوزراء من الفحص وجود شبهات قوٌة على كسب ؼٌر مشروع أحالت الهٌئة المختصة األوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئٌس الجمهورٌة ونوابه ورئٌإذا تبٌن 

س الشعب إلتباع األحكام ، وبالنسبة ألعضاء مجل65:1لسنة  25و ;:65لسنة  792ونوابه والوزراء ونوابهم إلتباع اإلجراءات المنصوص علٌها فً القانونٌن رقمً 

علٌها فً البنود أ، ب، جـ من المادة  المقررة فً شأنهم، أما بالنسبة إلى ؼٌر هؤالء من الخاضعٌن ألحكام هذا القانون فتتولى إجراء التحقٌق بالنسبة إلٌهم الهٌئات المنصوص

رة لسلطات التحقٌق فً قانون اإلجراءات الجنائٌة، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو من هذا القانون، ولهذه الهٌئات عند مباشرة التحقٌق جمٌع االختصاصات المقر :

 .عامة لتحقٌق وقائع معٌنةأوالده القصر من التصرؾ فً أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ اإلجراءات التحفظٌة الالزمة لتنفٌذ األمر، كما أن لها أن تندب النٌابة ال

من  من التصرؾ على تعٌٌن من ٌدٌر األموال المتحفظ علٌها، واتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بالحفاظ على قٌمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو وٌجب أن ٌشتمل أمر المنع

 .%( لصالح إدارة الكسب ؼٌر المشروع61شملهم أمر المنع، بعد خصم مصارٌؾ اإلدارة الفعلٌة بما ال ٌجاوز )

أن تعرض األمر فً مٌعاد ال ٌجاوز ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدوره على محكمة الجناٌات المختصة والتً علٌها تحدٌد جلسة لنظره خالل  وعلى إدارة الكسب ؼٌر المشروع

تٌن ٌوما من عرض ال تجاوز سالثالثٌن ٌوما التالٌة وتكلٌؾ الصادر ضده األمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوي الشأن وأن تصدر حكمها خالل مدة 

 .بشأنه اعتبار األمر كأن لم ٌكن األمر علٌها إما بتأٌٌده أو تعدٌله أو إلؽائه، وٌترتب على انقضاء مائة وعشرٌن ٌوما من تارٌخ صدور األمر دون أن تصدر المحكمة حكمها



 احترازيوقتي و كإجراء   موالحول التحفظ على األقانونية  إطالله

4 

  القاىرة –المقطم  –أمام مسجد االيمان والتقوي  – ;شارع المشير أحمد إسماعيل متفرع من شارع  – 868:القطعة رقم  
   .Phone: +2028430315 

مكرر)أ(  :80ونظرًا لطبيعة ىذه التدابير االحترازية التحفظية فقد حرص المشرع أثناء تنظيمو ليذه اإلجراءات بالمادتين 

بشأن تعديل  :;;5لسنة  596من قانون رقم  5بواسطة المادة مكررًا )ب( وما جري عمييما من تعديالت  :80، و 

 ة تمك المبادئ.عمى مراعا ،تبعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبا

مكررًا  :80الفقرة األولى من المادة بعدم دستورية  8;;7/50/5خاصة بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العميا بجمسة 

، وبسقوط فقرتييا الثانية والثالثة وكذلك المادة 70;5لسنة  570)أ( من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 

 قضائية. 58لسنة  88، وذلك فى الطعن رقم لقانونمكررًا )ب( من ىذا ا :80

 

 ؟ هبايا ىً اجلشائى انيت حذدىا انماٌٌَ انيت جيٌص إختار إجشاءاخ حتفظ حبك املريًني 

خروجًا عمى القواعد األصولية بقرينة البراءة  ياأن تقنين مسألة المنع من التصرف واإلدارة ألموال المتيمين وبحسبان

استمزمت من المشرع أن يحصر ىذا الخروج فى جرائم  –عمى نحو ما سمف بيانو  –مكية الخاصة والحماية الالزمة لمم

 مكررًا )أ( ليحدد ىذه الجرائم عمى سبيل الحصر وىي : :80محددة دون غيرىا وقد جاء نص المادة 

 تالس المال العام الجرائم المنصوص عمييا فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمعنون اخ

 .عقوباتبقانون ال ;55إلى  558والعدوان عميو والغدر ويتضمن المواد من 

  الجرائم التى تقع عمى األموال الممموكة لمدولة أو الييئات أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة ليا أو غيرىا

 من األشخاص االعتبارية العامة.

 ى المحكمة أن تقضي من تمقاء نفسيا برد المبالغ أو قيمة األشياء محل الجرائم التى يوجب عمى القانون فييا عم

 الجريمة أو تعويض الجية المجني عمييا.

  وجرائم الكسب غير المشروع.جرائم المخدرات 

  أو اإلدراج عمى قوائم 8057لسنة  6;الجرائم اإلرىابية المنصوص عمييا في قانون مكافحة اإلرىاب رقم ،

 .8057لسنة  :قانون رقم اإلرىابين بموجب ال

http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=5285#1726129
http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=5285#1726129
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 يٍ ىى األشخاص انزٌٍ ٌرى انرحفظ ػهى أيٌاهلى كإجشاء ًلد ًإحرتاصي؟

بالتنظيم القانوني لمتحفظ عمى األموال ىم وكقاعدة عامة المتيمين في الجرائم التي حددىا القانون األشخاص المخاطبين 

إال أنو وكأستثناء من ىذه القاعدة يمكن أن يتم التحفظ ، لقضائية إصدار قرارات تحفظ بشأن أمواليمالتي أجاز لمسمطات ا

عمى أموال أزواج ىؤالء المتيمين وأوالدىم القصر بشرط توافر أدلة كافية عمى أن أمواليم متحصمو من الجريمة موضوع 

بحسب  –العام التحقيق وأنيا آلت إلييم من المتيم وفى ىذه الحالة يجب إدخاليم في طمب النيابة العامة أو أمر النائب 

 8ويتم عرض األمر عمى المحكمة الجنائية المختصة. –األحوال 

 

 ؟يٍ نو سهطح إصذاس لشاس تانرحفظ ػهى األيٌال

بعد طمب من النيابة العامة ، واستثناء القاعدة العامة أن التحفظ عمى األموال ىو قرار تممكو المحاكم الجنائية المختصة 

ستعجال يكون لمنائب العام أن يأمر بالتحفظ عمى األموال شريطة أن يعرض ىذه األمر من ىذه القاعدة فأنو في حالة اال

 خالل مدة زمنية محدد بالقانون عمى المحكمة الجنائية المختصة لتؤيد قرار النائب العام أو تمغيو أو تعدلو.

قانون اإلجراءات الجنائية فأن  ونمكررًا )أ( م :80لممادة فيذا ىو مسمك المشرع في قانون اإلجراءات الجنائية فوفقا 

ب من النيابة العامة يعرض عمى المحكمة الجنائية المختصة وفى حالو االستعجال يصدر التحفظ عمى األموال يكون بطم

ال  النائب العام أمرًا مؤقتًا بالتحفظ عمى أن يعرض عمى المحكمة خالل سبعة أيام عمى األكثر من تاريخ صدور األمر وا 

 ر كأن لم يكن.أعتبر األم

                                                 
2

 مكررا )أ( علي 202من المادة  تنص الفقرة الرابعة  
أن تشمل فً حكمها أي مال لزوج المتهم أو أوالده القصر إذا توافرت أدلة كافٌة على أنه متحصل من الجرٌمة موضوع  -ٌابة العامة بناًء على طلب الن -وٌجوز للمحكمة 

 .التحقٌق وآل إلٌهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فً الطلب
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من اشتراط أن يعرض أمر  8057لسنة  :وىو ما اتبعو المشرع المصري في قانون الكيانات اإلرىابية الصادر برقم 

النائب العام بالتحفظ عمى المحكمة الجنائية المختصة إال أنو أعطي ميمو زمنية أكبر لمعرض عمى المحكمة بمغت شير 

 5من تاريخ صدور األمر.

عمى سريان مواد قانون اإلجراءات  8057لسنة  6;ع في قانون مكافحة اإلرىاب الصادر بالقانون رقم وقد أكد المشر 

لتزام السمطات بتمك األحكام  .6الجنائية المتعمقة بالتحفظ عمى األموال عمى اإلجراءات المتبعة في الجرائم اإلرىابية وا 

قد نص عمى تنظيم قانوني لمواجية  8057لسنة  :م الصادر برقأن قانون الكيانات اإلرىابية ويجب ىنا مالحظة 

لممحاكم الجنائية المختصة سمطة إدراج أشخاص أو كيانات عمى قوائم اإلرىاب ويترتب  الكيانات اإلرىابية بأن أعطي

 7عمى إدارج األشخاص أو الكيانات تجميد أمواليم ومنعيم من التصرف فييا

                                                 
3

 على : 6101لسنة  8مكرر من قانون الكيانات اإلرهابية رقم  8تنص المادة  

قوائم الكٌانات  إذا توافرت معلومات أو دالئل جدٌة على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أي إرهابً أو كٌان إرهابً مدرج أو ؼٌر مدرج على للنائب العام

فظ على هذه األموال ومنع مالكٌها أو حائزٌها من اإلرهابٌة واإلرهابٌٌن، أو تستخدم فً تموٌله بأي صورة كانت أو فً تموٌل المنتسبٌن إلٌه أو المرتبطٌن به، أن ٌأمر بالتح

  .التصرؾ فٌها

 .( من هذا القانون خالل شهر من تارٌخ صدوره، للنظر فً تأٌٌده أو إلؽائه أو تعدٌله8وٌعرض أمر التحفظ والمنع من التصرؾ على الدائرة المنصوص علٌها فً المادة )

 على : 6101لسنة  77ر برقم من قانون مكافحة اإلرهاب الصاد 79تنص المادة  6

مكرراً )د( من قانون اإلجراءات الجنائٌة فً األحوال التً ٌظهر فٌها من االستدالل أو  711مكرراً )ج( و 711مكرراً )ب( و 711مكرراً )أ( و  711تسري أحكام المواد  

 .التحقٌق دالئل كافٌة على االتهام بارتكاب أي جرٌمة إرهابٌة

ألحكام خاذ التدابٌر التحفظٌة الالزمة، بما فً ذلك تجمٌد األموال، والمنع من التصرؾ فٌها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم باوللسلطات المختصة ات

 .واإلجراءات المنصوص علٌها فً المواد المذكورة بالفقرة األولى من هذه المادة

 على : 6101لسنة  8برقم  من قانون الكيانات اإلرهابية الصادر 9تنص المادة   7

 :( من هذا القانون خالؾ ذلك8تترتب بقوة القانون على نشر قرار اإلدراج، وطوال مدته، اآلثار التالٌة ما لم تقرر الدائرة المنصوص علٌها فً المادة )

 :بالنسبة للكيانات اإلرهابية -أوالً 

 .حظر الكٌان اإلرهابً، ووقؾ أنشطته -1

 .صصة له، وحظر اجتماعاتهؼلق األمكنة المخ -2

 .حظر تموٌل أو جمع األموال أو األشٌاء للكٌان سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر -3

 .تجميد األموال المملوكة للكيان، أو ألعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط اإلرهابي -4

 .راتهحظر االنضمام للكٌان أو الدعوة إلى ذلك، أو التروٌج له، أو رفع شعا -5

 :بالنسبة لإلرهابيين -ثانياً 

 .اإلدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع األجنبً من دخول البالد -1

 .سحب جواز السفر أو إلؽاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جدٌد -2

 .فقدان شرط حسن السمعة والسٌرة الالزم لتولً الوظائؾ والمناصب العامة أو النٌابٌة -3

 .تجميد أموال اإلرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه اإلرهابي -4

 .حظر ممارسة كافة األنشطة األهلٌة أو الدعوٌة تحت أي مسمى -5
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 ؟ػهى األيٌال  كٍف ميكٍ انرظهى ًانطؼٍ ػهى أحكاو انرحفظ

مكرر )ب(  :80بالمادة فييا المنع من التصرف التحفظ عمى األموال و رسم المشرع طريقًا خاصًا لمطعن عمى أحكام 

وذلك بأن أعطي لكل من صدر ضده حكمًا أن يتظمم من ىذا الحكم أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد إنقضاء ثالثة 

ن التصرف أو المنع من اإلدارة، ويكون التظمم بتقرير فى قمم كتاب المحكمة شيور من تاريخ الحكم الصادر بالمنع م

الجنائية المختصة، ويكون عمى رئيس المحكمة أن يحدد جمسة لنظر ىذا التظمم ويعمن بيا المتظمم وكل ذي شأن، وأخيرًا 

عشر يوما من تاريخ التقرير إلزم المشرع المحكمة الجنائية المختصة أن تفصل فى التظمم خالل مدة ال تجاوز خمسة 

 8بو.

 :طبيعة هذا التظلمويقول الدكتور أحمد فتحي سرور فى مؤلفو "الوسيط فى قانون اإلجراءات الجنائية " حول 

" ....كما أنو رغم تسميتو بالتظمم فإنو ال يرد عمى قرار إداري يتظمم منو لسحبو أو إلغائو، بل ىو طريق طعن من نوع 

يدف إعادة النظر فيو وتخضع لقواعد خاصة تخرج عن القواعد العامة لمطعن فى األحكام، خاص فى حكم قضائي ب

 وتنظره المحكمة بوصفيا درجة ثانية من قضاء التحقيق. 

                                                                                                                                                                  
لخارج إلعمال آثار ً الداخل واوتلتزم جمٌع سلطات وجهات وهٌئات وأجهزة الدولة، كل فً حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ اآلثار المشار إلٌها، وبإبالغ الجهات المعنٌة ف

 .اإلدراج على أي من القائمتٌن

 مكرر )ب( من قانون اإلجراءات الجنائية كالتالي: 618جاء نص المادة  8

فله أن  كم، وإذا رفض تظلمه"لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرؾ أو اإلدارة أن ٌتظلم منه أمام المحكمة الجنائٌة المختصة بعد إنقضاء ثالثة أشهر من تارٌخ الح

 ٌتقدم بتظلم جدٌد كلما إنقضت ثالثة أشهر من تارٌخ الحكم برفض التظلم.

 كما ٌجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرؾ أو اإلدارة ولكل ذى شأن أن ٌتظلم من إجراءات تنفٌذه.

لنظر التظلم ٌعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل  وٌحصل التظلم بتقرٌر فى قلم كتاب المحكمة الجنائٌة المختصة، وعلى رئٌس المحكمة أن ٌحدد جلسة

 فى التظلم خالل مدة التجاوز خمسة عشر ٌوما من تارٌخ التقرٌر به.

دارة المقضى به أو تعدٌل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النٌابة العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرؾ أو اإل –وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى 

 نطاقه أو إجراءات تنفٌذه.

 المادة السابقة.وٌجب أن ٌبٌن األمر الصادر بالتصرؾ فى الدعوى الجنائٌة أو الحكم الصادر فٌها ماٌتبع فى شأن التدابٌر التحفظٌة المشار إلٌها فى فى 

الوجه إلقامة الدعوى الجنائٌة أو بصدور حكم نهائى فٌها بالبراءة، أو بتمام تنفٌذ العقوبات المالٌة وفى جمٌع األحوال ٌنتهى المنع من التصرؾ أو اإلدارة بصدور قرار بأن 

 والتعوٌضات المقضى بهما.

صدر بالمخالفة لألمر ل بأى تصرؾ ٌوال ٌحتج عند تنفٌذ الحكم الصادر بالؽرامة أو برد المبالػ أو قٌمة األِشٌاء محل الجرٌمة أو بتعوٌض الجهة المجنى علٌها بحسب األحوا

 اإلطالع على هذا السجل."أو الكم المشار إلٌهما فى المادة السابقة من تارٌخ قٌد أى منهما فى سجل خاص ٌصدر بتنظٌمه قرار من وزٌر العدل وٌكون لكل ذى شأن حق 
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ويتطمب ذلك اختالف الدائرة التى تنظر التظمم عن الدائرة التى أيدت التحفظ أو التى نظرت التظمم من قبل تطبيقا 

 نات حياد القضاء بشأن الرد وعدم الصالحية."لمقواعد العامة فى ضما

 (5555ص  –دار النيضة العربية  – 8058الطبعة العاشرة  –الكتاب األول  –) الوسيط فى قانون اإلجراءات الجنائية 

 

 ؟يا ىٌ املمصٌد تانرحفظ ًيا ىٌ انفشق تني املنغ يٍ انرصشف يف األيٌال ًاملنغ يٍ إداسهتا 

من  –مؤقتًا  –قدرة صاحب السيطرة عمى تمك األموال  تعطيلمصطمح قانوني عام يعني التحفظ عمى األموال ىو 

كمصطمح يشمل المنع من التصرف في األموال التعامل عمييا سواء بالتصرف فييا أو بإدارتيا، ومن ثم فأن التحفظ 

، كما يشمل المنع من إدارة تمك وممارسة حقوق الممكية عمييا سواء بالتصرف أو التنازل أو غير ذلك من الحقوق األخرى

 األموال.

والفارق الجوىري ما بين المنع من التصرف في األموال وبين المنع من إدارتيا يرجع لطبيعة تمك األموال، إال أنو وبشكل 

تظل األموال المتحفظ عمييا في حيازة صاحب السمطة عام فأنو  من حيث النتيجة فأن المنع من التصرف وكقاعدة عامة 

من التصرف فييا ، أما المنع من اإلدارة فأن األموال المتحفظ عمييا تنتقل السيطرة عمييا  –مؤقتًا  –مييا إال أنو يحرم ع

 لجية تقوم بإدارتيا وفقا لشروط محددة.

 

 ؟يا ىٌ يصري األيٌال انصادس تشأهنا حكى تانرحفظ 

حترازي ىو الحفاظ عمى حقوق األخرين وضمان اقتضاء حقوقيم  الفكرة األساسية من التحفظ عمى األموال كإجراء وقتي وا 

ومن ثم فأن األموال المتحفظ عمييا ال يتم  –كما سمف البيان  –في حال صدور حكم نيائي وبات بالتعويض أو الرد 

ظيا لمدة محددة ومؤقتة لحين الفصل في النزاع القضائي المتعمق مصادرتيا أو نزع ممكية صاحبيا عنيا، وانما يتم حف

 بيا.



 احترازيوقتي و كإجراء   موالحول التحفظ على األقانونية  إطالله

9 

  القاىرة –المقطم  –أمام مسجد االيمان والتقوي  – ;شارع المشير أحمد إسماعيل متفرع من شارع  – 868:القطعة رقم  
   .Phone: +2028430315 

تمك األموال المتحفظ عمييا يجب أن نفرق بين قرار المنع من التصرف وقرار المنع من اإلدارة ، ففي لمعرفة مصير و 

، وفى الحالة الثانية تظل األموال في حيازة صاحبيا كقاعدة عامة كما سمف القول –المنع من التصرف  –الحالة األولي 

فأنو يتم انتقال السيطرة عمى تمك األموال لجية تحددىا المحكمة التي أصدرت قرار المنع من  –المنع من اإلدارة  –

دارتيا ويمتزم بعد إنتياء إجراء التحفظ عمى األموال برد تمك األموال مع  اإلدارة وتقوم تمك الجية باستالم األموال وجردىا وا 

 :مكرر )أ( من قانون اإلجراءات الجنائية وكذلك وفقا لنص المادة  :80من أرباح، وذلك وفقا لنص المادة ما قد تدره 

 .9  8057لسنة  :من قانون الكيانات اإلرىابية الصادر برقم 

لجنة إجراءات التحفظ واإلدارة والتصرف في أصبحت  :805لسنة  88أنو يجب مالحظة أنو بصدور القانون رقم إال 

جراء أعمال حصر األموال الخاصة و ألحكام القضائية ا تنفيذبىي المختصة  نأموال الجماعات اإلرىابية واإلرىابيي ا 

، ويجوز لتمك الصادرة من محكمة األمور المستعجمة والخاصة بالجماعات اإلرىابية واإلرىابيين بجميع ىذه األحكام

زانة العامة المال ونقل ممكيتو إلى الخ فيمن المحكمة التصرف من القانون سالف الذكر أن تطمب  55المجنة وفقا لممادة 

 :طمب المجنة. فيوتصدر محكمة األمور المستعجمة 

 

 

 

                                                 
 بشأن الكيانات اإلرهابية  6101لسنة  8من القانون رقم  8المادة  9

 .ٌها طبٌعة األموال المجمدة تعٌٌن من ٌدٌرها، ٌجب أن ٌحدد قرار المحكمة من ٌدٌر هذه األموال بعد أخذ رأي النٌابة العامةفً األحوال التً تقتضً ف

دارة بالمحافظة لتزم من ٌعٌن لإلوعلى من ٌعٌن لإلدارة أن ٌتسلم األموال المجمدة وٌبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنٌابة العامة أو خبٌر تندبه المحكمة. وٌ

دٌعة والحراسة، وذلك على النحو الذي على األموال وبحسن إدارتها، وردها مع ؼلتها المقبوضة طبقاً لألحكام المقررة فً القانون المدنً بشأن الوكالة فً أعمال اإلدارة والو

 .ٌصدر بتنظٌمه قرار من وزٌر العدل

 على:  7161لسنة  77من القانون رقم  66ادة المص تن :

المدنً والمرافعات المدنٌة  مع مراعاة حقوق الؽٌر حسن النٌة، ٌكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائٌا التصرؾ فً األموال محل التحفظ على النحو المبٌن فً القانون

 .وذلك بنقل ملكٌته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرؾ فً المالوالتجارٌة متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرؾ فً المال، 

 


