شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير الربع الثالث لعام 2018
تمهيد:
تواصل مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أصدرا تقاريرها الربع سنوية حيث تصدر تقرير الربع الثالث لعام 2018
من سلسلة دفتر أحوال الفساد والذى يتضمن رصد وقائع الفساد التي تم نشرها باإلعالم وأيضا التحليل لتلك الوقائع
وفقا للقطاعات  ,المحافظات  ,الموقف القضائي .
لم يشهد الربع السنوي الثالث لعام  2018اى نشاط لمجلس النواب نظرا للعطلة السنوية حيث بدأ دور االنعقاد
الرابع في أكتوبر  , 2018كما شهد هذا الربع استمرار نشاط جهاز الرقابة اإلدارية والكشف عن عدد من وقائع
الفساد في القطاعات المختلفة .
التطورات السياسية والتشريعية واإلجرائية خالل الربع الثالث من عام 2018
لم يشهد الربع الثالث من عام  2018أي نشاط تشريعي نظرا لتزامنه مع العطلة البرلمانية التي انتهت في أكتوبر
 , 2018ومن ثم لم يطرأ تغييرا يذكر على البيئة التشريعية خالل هذه الفترة  ,في حين تواترت تصريحات لبعض
النواب ذات صلة بوقائع الفساد كان من أبرزها تحذير النائب هشام عمارة ,عضو اللجنة االقتصادية بالبرلمان ,من
خطورة الفساد اإلداري بمؤسسات الدولة ,ومطالبته بتفعيل توصيات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة
خطة اإلصالح اإلداري ومشروع رفع كفاءة الجهاز اإلداري للدولة ,بجانب تفعيل الرقابة الصارمة على مؤسسات
الدولة لتجفيف منابع الفساد ومحاسبة المسئولين
في حين صرح مدحت الشريف ,وكيل اللجنة االقتصادية بمجلس النواب ,إن مكافحة الفساد ليس من مسئولية
األجهزة الرقابية للدولة فقط ,بل المواطن له دور أيضا في مواجهة الفساد.كما أوضح أن مصر لديها استراتيجية
مكونة من  10محددات لمواجهة الفساد ,منو ًها بأن تلك االستراتيجية لم تطبق حتى اآلن .وأضاف أن مصر لديها
 33وزارة ,مشددًا على ضرورة دمج عدد من الوزارات ,وإعادة هيكلة عملها ,حتى يكون هناك جهة واحدة مسئولة
عن الملف ,ويتم تحديد االختصاصات.
فيما يتعلق بالرقابة اإلدارية فقد شهدت الهيئة قرارا رئاسيا بتعيين اللواء شريف سيف الدين رئيسا للرقابة اإلدارية
خلفا للواء محمد عرفان الذي تولي منصب مستشار الرئيس للحوكمة  ,وكانت عملية التغيير مفاجئة لألوساط المعنية
في مصر
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خالل الربع الثالث لعام  2018أيضا أطلقت هيئة الرقابة اإلدارية منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر اإلنترنت
للتدريب على نشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعلم اإللكترونى بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات من خالل المركز التنافسى للتعلم اإللكترونى حيث تهدف المنظومة إلى رفع الوعى التثقيفى بقيم النزاهة
والشفافية لدى العاملين بالجهاز اإلداري للدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى من خالل التدريب فى عدة
مجاالت وهى مفهوم الفساد وأنواعه ,اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ,االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
ومدونة السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة ,وأخيرا االتجاهات الحديثة لإلدارة ومفهوم مكافحة الفساد,
والشفافية ,والنزاهة ,وذلك عبر التصفح اإللكتروني لإلنترنت من خالل أجهزة الحاسب اآللى واتباع خطوات
التدريب بالبرنامج .
فيما يتعلق بنشاط النيابة اإلدارية فقد كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة اإلداريةعن تفاصيل واقعة
فساد القمح قائالً " :رصدنا أكثر من واقعة لتزوير في مستندات صوامع القمح إلثبات وجود كميات ليست موجودة
على الحقيقة واوضح أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة واقعة الفساد ,موض ًحا أن هذا التزوير كان لصالح صوامع
مشيرا بأن ثمن هذا التخزين وصل إلى  76مليون جنيه.أوضح أن المتهمين أثناء التحقيقات سددوا المبالغ
خاصة,
ً
المستحقة عليهم ,وأحيلوا للمحاكمة ,متابعًا أن تلك القضية تعد قضية فساد مالي وإداري ,وأبرز المتورطين بالقضية
مهندس زراعي باإلدارة الزراعية بالخانكة ,والمهندس الزراعي الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات .
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التوزيع العددي لوقائع الفساد وفقا للقطاعات خالل الربع الثالث لعام : 2018

توزيع وقائع الفساد وفقا للقطاعات خالل الربع الثالث لعام 2018
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سجل الربع الثالث من عام  " 73 " , 2018واقعة فساد وفقا لما تم رصده بوسائل االعالم ,حيث سجل
قطاع التموين  % 32من إجمالي عدد الوقائع والتي تمثل عدديا23واقعة فساد  ,بينما جاء قطاع المحليات
تاليا له حيث سجل  %15من أجمالي الوقائع والتي تمثل عدديا11واقعة فساد ,ثم ل قطاع الصحة على بنسبة
 %11والتي تمثل عدديا  8وقائع فساد ,ثم قطاعات الزراعة والشباب والرياضة بنسبة  %5لكال منهما
والتي تمثل عدديا 4وقائع فساد لكال منهما  ,بينما شهدت قطاعات المالية  ,اإلسكان ,الكهرباء %4من وقائع
الفسا\ خالل الشهر  ,ثم قطاعاعات االعمال العام  ,الداخلية  ,العدل بنسبة  %3لكال منهما ,وأخيرا
قطاعات التربية والتعليم ,التضامن االجتماعي  ,التعليم العالي ,البترول ,التجارة والصناعة  ,االثار ,الرى
والموارد المائية والطيران المدنى بنسبة  %1لكال منها والتي تمثل إجماليها 8وقائع .
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توزيع الموقف القضائي لوقائع الفساد خالل الربع الثالث لعام:2018

أما عن التوزيع القضائي لوقائع الفساد خالل الربع الثالث لعام  ,2018سجلت وقائع الفساد التي مازالت قيد التحقيق
المركز األول بنسبة  %72والتي تمثل عدديا 52واقعة من إجمالي  73واقعة  ,بينما حصلت الوقائع التي مازالت
قيد المحاكمة على المركز الثاني بنسبة  %12من إجمالي الوقائع وتمثل عدديا 9وقائع  ,بينما حصلت وقائع الفساد
التي تم الحكم بها بنسبة  %10وتمثل عدديا 7وقائع فساد ,واحتلت الوقائع التي لم يحقق بها على نسبة  %6وتمثل
عدديا 4وقائع فساد المركز األخير من أجمالي 73واقعة فساد خالل الربع الثالث من عام .2018
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التوزيع الجغرافى لوقائع الفساد خالل الربع الثالث لعام : 2018

جغرافيا  ,مازالت محافظة القاهرة تحتل المركز االول لوقائع الفساد خالل الربع االثالث لعام  2018بنسبة %33
والتى تمثل عدديا 24واقعة من اجمالى 73واقعة  ,ثم تاتى كال من محافظة الجيزة والبحيرة بالمركز الثانى بنسبة
 %8لكال منهما وتمثل عدديا 12واقعة فساد من اجمالى الوقائع  ,وحصلت كال من محافظة القليوبية والفيوم
على المركز الثالث بنسبة  %6تمثل لكال منهم وتثمل عدديا  8وقائع  ,وتاتى فى المرتبة االخيرة كال من محافظة
الشرقية  ,الغربية  ,سوهاج  ,بورسعيد  ,أسيوط  ,المنيا ,االقصر ,الوادى الجديد حيث حصلت كال منهما على %1
وتمثل عدديا 8وقائع من اجمالى  73واقعة فساد خالل الربع الثالث لعام . 2018
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وقائع الفساد خالل الربع االثالث لعام 2018
وقائع الفساد خالل يوليو : 2018
.1

تقدم بالغ لجهاز الكسب غير المشروع والرقابة اإلدارية يطالب فيه بـمنع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة

المصري من مغادرة البالد والتحفظ على أموالهم لحين انتهاء التحقيقات التهامهم في قضايا فساد ,وإهدار المال
العام ,والعديد من وقائع الفساد واإلهدار واالستيالء والتربح(.البوابة نيوز2-يوليو)2018
.2

تمكنت مباحث التموين من ضبط  6طن دقيق مدعم داخل سيارة نقل قبل بيعها بالسوق السوداء

بحلوان(.مصراوى3-يوليو)2018
.3

إحالة مدير شؤون العاملين للتحقيق بعدما تسبب في إهدار آالف الجنيهات على الدولة ,وصرف مرتب

لعامل مفصول ومنقطع عن العمل منذ  5أشهر(.الوطن 4-يوليو )2018
.4

غرمت المحكمة التأديبية العليا رئيس منطقة ضرائب األقصر ورئيس اللجنة الثالثة لمصلحة الضرائب

سابقا ,بغرامة تعادل  3أضعاف أجرهما ,كما خصمت أجر شهر من راتب  3متهمين آخرين أعضاء باللجنة الثالثة
التابعة لمصلحة الضرائب العامة باألقصر التهامهم في تزوير أوراق رسمية (.الوطن5-يوليو)2018
.5

القبض على أمين مخزن بشركة مصر للبترول بمنطقة البحر األحمر بتهمة اختالس المال العام(.الدستور-

5يوليو)2018
.6

تمكنت مباحث التموين من ضبط  800كيلو دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء بالجيزة(.الفجر -

5يوليو)2018
.7

قررت محكمة استئناف السويس تجديد حبس  6مديرين عموم في هيئة الصادرات والواردات في ميناء

السخنة لقيامهم بالتالعب فى فحص ومعاينة أحد رسائل األدوات الكهربائية الواردة لمصر(.الدستور9-يوليو)2018
.8

أحال رئيس جامعة بني سويف عدد كبير من العاملين بإدارة مخازن الجامعة إلي النيابة العامة بجانب وقف

عدد آخر عن العمل الكتشاف وقائع فساد بالمخازن تمثلت في اختفاء بعض األجهزة واإلحتفاظ بها داخل المنازل
بجانب تبديل أجهزة وتوقفها مايعد إهدار للمال العام  (.وكالة اونا9-يوليو)2018
.9

تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك واثنين آخرين بطلب وأخذ

وتقديم رشوة والتوسط فيها ,مقابل اإلخالل بمهام وظيفة المتهم األول وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون
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سداد الرسوم الجمركية المستحقة على اثر اتهامهم بتلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة ,والربح والتربح بطرق غير
مشروعة(.اليوم السابع 11-يوليو)2018
.10

تمكنت مباحث التموين من ضبط  300كيلو لحوم فاسدة في القليوبية(.مصراوى 12-يوليو)2018

.11

كشف النائب هشام والي عن قضية فساد واهدار مال عام بمبلغ 200مليون جنية نتيجة صفقة فاسدة برعاية

المحافظ حيث أوضح إنه انتهى من تجميع كافة المستندات لتقديمها إلى البرلمان والنائب العام حيث أوضح ان عقود
بيع االراضى بالمزاد العلنى موقعه من محافظ الفيوم بالسداد على 3شهور نفس ثمن السداد على 7سنوات وهذا يعد
مخالف لشروط البنك المركزي حيث يضاف فوائد في حال الدفع على دفعات أي أن قيمة األرض بالسداد الفوري
هي ذات القيمة بالسداد على  7سنوات (.التحرير12-يوليو)2018
.12

رصد أهالي العجوزة أناره أعمدة اإلنارة نهارا على طريق كورنيش النيل فى العجوزة ,دون مراعاة

لدعوات ترشيد الطاقة كما طالبو بمحاسبة المقصرين عن إهدار المال العام(.اليوم السابع12-يوليو)2018
.13

أحال مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف  ,مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي للنيابة

اإلدارية بعد ثبوت مخالفات مالية تعد إهدارا للمال العام كشفتها لجان التحقيق عقب الشكوى المقدمة من ثالثة من
أعضاء مجلس اإلدارة(.صدى البلد13-يوليو)2018
.14

قضت المحكمة التأديبية العليا ,بمجازاة وكيل وزارة اإلسكان األسبق وحاليا مستشار بوزارة اإلسكان-

الدرجة العليا ,بإحالته للمعاش ,وغرامة تعادل  5أضعاف األجر األساسي الذي كان يتقاضاه شهريا ً كل من سكرتير
عام محافظة المنوفية األسبق,وحاليا بالمعاش-,الدرجة وكيل وزارة ,ج.م ,مدير إدارة العقود بمديرية اإلسكان
بالمنوفية-الدرجة األولى ,وذلك عند انتهاء خدمتهما .لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ,وخالفوا القواعد واألحكام
المالية ,وأتوا ما من شأنه اإلضرار بمالية الدولة ,حيث قام المتم األول والثاني ,باإلضرار عمدا ً بالمال العام (.اليوم
السابع14-يوليو)2018
.15

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس مدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق أصحاب شركة أثاث

ومحمد أحمد شرف والمتهمين فى القضية المعروفة إعالميًا بـ"برشوة مجلس الدولة الكبرى"  45يوما ,التهامهم
بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع(.اليوم السابع15-يوليو)2018
.16

تمكنت مباحث التموين من ضبط  6700لتر سوالر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في كفر الشيخ(.اليوم

السابع15-يوليو)2018
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.17

قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءة مدير عام بمصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة للمحاكمة

بعد ثبوت عدم قيامها بإهدار المال العام (.روزاليوسف15-يوليو)2018
.18

غرمت المحكمة التأديبية العليا 4 ,مسئولين سابقا ً بمديرية اإلسكان والمرافق ببورسعيد ,بغرامة تعادل 5

أضعاف األجر األساسي الذي كانوا يتقاضونه شهرياً ,عند انتهاء خدمتهم ,كما قضت المحكمة بإحالة ص.ع ,مدير
مديرية المساحة ببورسعيد بدرجة مدير عام للمعاش ,وذلك عن تهم مخالفة قواعد العمل مما أدى إلى إهدار المال
العام للدولة(.أخباراليوم16-يوليو)2018
.19

تحقق النيابة اإلدارية فى  10قضايا فساد بقطاع اآلثار منذ عام  ,2018والتى تراوحت بين اختالس وإهمال

والتسبب فى فقد وإتالف القطع األثرية ,وأحالت كل المتورطين للمحاكمة العاجلة(.البوابة نيوز17-يوليو)2018
.20

ناشد العاملين بمحطة كهرباء كفر الدوار وزير الكهرباء بخصوص الوحدات السكنية الخالية بمستعمرة

المحطة ,التى لم يتم توزيعها منذ أكثر من  15عاماً ,وقيام أحد كبار المسئولين فى المحطة بمحاولة تسكين هذه
الوحدات دون أى ضوابط ,مع العلم أنه لم يعلن عنها ,ويقوم بتوزيعها حسب أهوائه الشخصية ,حيث اختار بعض
األشخاص من بينهم من تجاوز عمره الخامسة والخمسين عاما ً (.الوطن19-يوليو)2018
.21

تمكنت مباحث التموين من ضبط  51شيكارة دقيق مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء بقرية الزاوية

مركز أسيوط(.اليوم السابع22-يوليو)2018
.22

واصلت النيابة التحقيقات مع كل من رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ,و مدير مكتبه ,و مستشار

وزير التموين لإلعالم والمتحدث الرسمى للوزارة ,و مستشار الوزير لالتصال السياسى بمجلس النواب المتهمين
بتهم تقاضى رشاوى مالية تجاوزت  2مليون جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية ,مقابل إسناد أوامر توريد
السلع إليها ,وتسهيل صرف مستحقاتها (.اليوم السابع23-يوليو)2018
.23

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة في أسوان حملة إزالة فورية لعدد  18حالة تعد على مساحة

 7آالف م 2على أراضي بناء بالمنطقة العشوائية بجوار عمارات الشرطة(.الوطن25-يوليو)2018

P.10

وقائع الفساد خالل أغسطس :2017
.1

تمكنت مباحث التموين في البحيرة من ضبط صاحب مخبز سياحي لتجميعه دقيق بلدي مدعم استخراج

 %82والمخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله في األسواق الستخدامه في تصنيع المخبوزات السياحية,
ضبط بحوزته  150كيلو دقيق بلدي ُمدعم(.الوطن1-أغسطس)2018
لتحقيق أرباح غير مشروعة ,و ُ
.2

قرر محافظ قنا تحويل مفتش التموين المكلف باإلشراف على مخبز أحد المواطنين بمدينة العمال ومسؤولي

المخبز للتحقيق لمخالفتهم لنظام توزيع الخبز على المواطنين وتحويل مفتش التموين المكلف باإلشراف للتحقيق لعدم
مطابقة الخبز للمواصفات المقررة بكال المخبزين(.الوطن2-أغسطس)2018
.3

تمكنت مباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من أجولة الدقيق المدعم والذى يستولى عليه أصحاب

المخابز ويبيعونه لمصانع الحلويات بعد إجراء عملية "نخل" له بأسعار باهظة(.مبتدأ5-أغسطس)2018
.4

أمرت رئيس هيئة النيابة اإلدارية ,بإحالة كل من رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة ,و13

صيدليا بمخزن األمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة ,و 4من المسئولين عن مخزن األمصال
واللقاحات والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة إلي المحاكمة التأديبية العاجلة(.الوطن5-أغسطس)2018
.5

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة أوراق قضية رئيس حى الرحاب ,ومحامي فى الشئون القانونية بمدينتى

لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة(.الدستور5-أغسطس)2018
.6

تمكنت مباحث التموين من ضبط  196قضية مخابز ودقيق مدعم في حمالت تموينية (.أخباراليوم-

8أغسطس)2018
.7

تمكنت مباحث التموين من ضبط نصف طن لحوم فاسدة بالسنطة(.الدستور8-أغسطس)2018

.8

قررت نيابة األموال العامة بجنوب الجيزة ,حبس رئيس حى الهرم  4أيام على ذمة التحقيقات ,في اتهامه

بتقاضي رشوة مقابل التغاضي عن مخالفات بناء خاصة بشركة مقاوالت (.مصراوى9-أغسطس)2018
.9

تمكنت مباحث التموين من ضبط  9أطنان دقيق بلدي مدعم للسوق السوداء بالبحيرة(.روزاليوسف-

9أغسطس)2018
.10
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تمكنت مباحث التموين من ضبط  592كيلو لحوم فاسدة بحي الساحل(.المصرى اليوم11-أغسطس)2018

.11

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن  10سنوات لمدير الحجر البيطري بمطار القاهرة التهامه تلقي

رشوة(.مصراوى12-أغسطس)2018
.12

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط موظفين بحى شمال الجيزة اثناء تقاضيهم رشوة من مقاول مقابل انهاء

تراخيص انشاء عقار (.اليوم السابع14-أغسطس)2018
.13

إهمال وإهدار مال عام تشهده مدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد ,من خالل إهمال  124وحدة

سكنية كاملة التشطيب ,على مدار  8سنوات كاملة ,فى حى قرض األوقاف ,وهو الوحدات التى تتبع هيئة األوقاف
المصرية ,ولم يتم تسليمها للمنتفعين حتى اآلن(.اليوم السابع15-أغسطس)2018
.14

تمكنت مباحث التموين من ضبط  241طن لحوم فاسدة في أسبوع (.المصرى اليوم16-أغسطس)2018

.15

تمكنت قوات االمن من ضبط  114طن لحوم فاسدة داخل ثالجة باإلسكندرية قبل طرحها للبيع

باألسواق(.اليوم السابع18-أغسطس)2018
.16

ألقت اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب القبض على ثالثة مسئولين بإحدى

الشركات الصناعية باإلسكندرية لقيامهما باستغالل موقعهم الوظيفي واختالس مبالغ مالية(.اليوم السابع-
20أغسطس)2018
.17

ضبط سماسرة بداخل وحدة مرور البساتين

لتخليص رخص للمواطنين مقابل الرشاوى(.االهرام-

26أغسطس)2018
.18

تمكنت مباحث التموين من ضبط 3طن دقيق مدعم

قبل بيعها بالسوق السوداء (.اليوم السابع-

28أغسطس)2018
.19

تمكنت مباحث التموين من ضبط  9أطنان دقيق مدعم و 40أسطوانة غاز بحملة تموينية بالبحيرة(.الشروق-

28أغسطس)2018
.20

تمكنت مباحث التموين

31أغسطس)2018
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من ضبط  7طن لحوم فاسدة في مصر القديمة (.المصرى اليوم -

تجميع وقائع الفساد خالل سبتمبر : 2018
.1

أمرت نيابة وادي النطرون بتشكيل لجنة فنية خماسية من مكتب خبراء الكسب غير المشروع واألموال

العامة بوزارة العدل لفحص أوراق القضية رقم  2002لسنة  2017بشأن التحقيق اإلداري رقم  596لسنة 2017
الذي أجرته محافظة البحيرة والذي يتهم نائب رئيس مدينة وادي النطرون ,والمدير والتنفيذي للمنطقة الصناعية بها,
لقيامه ببيع أرض من أمالك الدولة ,التابعة لجهة عمله ,لحسابه الشخصي(.االهرام2-سبتمبر)2018
.2

تمكنت مباحث التموين من ضبط  40طن لحوم فاسدة فى محافظة المنوفية(.اليوم السابع3-سبتمبر)2018

.3

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة ,مد أجل الحكم في محاكمة  4متهمين في قضية "فساد

مواسير المياه" بالقاهرة الجديدة ,بتهمة التربح واإلضرار بالمال العام لجلسة  30سبتمبر الستكمال
المداولة(.الشروق3-سبتمبر)2018
.4

قررت جنايات الجيزة إخالء سبيل رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة ,والمتهم بتقاضي رشوة مالية ,بكفالة

 100ألف جنيه التهامه بالتربح من منصبه عن طريق إسناده عمليات لشركات باألمر المباشر بمبلغ مالي وهداية
دون إجراء مناقصات على تلك األعمال (.مصراوى4-سبتمبر)2018
.5

تأجيل ثانى جلسات محاكمة ضابط شرطة مدير بمطار القاهرة الجوى ,و 6آخرين التهامهم بطلب مبلغ من

المال على سبيل الرشوة فى القضية المعروفة إعالميا ً بـ"رشوة المطار" ,لجلسة  3نوفمبر المقبل لمناقشة شهود
اإلثبات بالقضية .وترجع حيثيات القضية لتلقى رشوة 15الف جنية مقابل تهريب حقيبة عقاقير دواىية من التفتيش
الجمركة وتسليمها لللمتهمين بالصالة األخرى (.اليوم السابع5-سبتمبر)2018
.6

تمكنت اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة من ضبط مسئولين بإدارة التنظيم بحى العمرانية بالجيزة

لقيامهم بتمكين مالك العقارات من البناء بدون ترخيص بالمخالفة ألحكام القانون مقابل رشوة مالية (.اليوم السابع-
5سبتمبر)2018
.7

تمكنت مباحث التموين من ضبط  40طن دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بأسوان(.اليوم السابع-

5سبتمبر)2018
.8

إزالة  24حالة تعد على األراضي الزراعية بمساحة  1فدان و 8قراريط و 22سه ًما بقريتي الحلفاية بحري

والحلفاية قبلي بحوض علو الجبل بمحافظة قنا(.الوطن11-سبتمبر)2018
P.13

.9

تمكنت مباحث التموين من ضبط ضبط  240شكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر

الشيخ(.اليوم السابع11-سبتمبر)2018
.10

تمكنت مباحث تموين الفيوم من ضبط دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء(.الفجر11-سبتمبر)2018

.11

أحالت هيئة النيابة اإلدارية مدير المركز الدولى للتنمية الرياضية بالغردقة وآخرين للمحاكمة التأديبية

لتورطهم فى مخالفات مالية(.اليوم السابع13-سبتمبر)2018
.12

تمكنت مباحث التموين بمديرية البحر االحمر من سيارة نقل محملة ب 16الف لتر سوالر مدعم أثناء تفريغ

حمولتها بإحدى القرى السياحية بالغردقة (.الوطن14-سبتمبر)2018
.13

قررت هيئة النيابة اإلدارية مسائلة أربعة متهمين مختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبيا ً

وإخطار وزير الكهرباء التخاذ شئونه قبلهم ,تمهيدا ً إلحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم على خلفية تزوير واصطناع
مستندات منسوبة إلحدى الوزارات واإلهمال ,والتقصير فى تحصيل قيمة استهالك وحداتها من الكهرباء ,بإجمالى
مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه) (.اليوم السابع16-سبتمبر)2018
.14

تمكنت مباحث التموين من ضبط  8.5طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة(.مصراوى-

17سبتمبر)2018
.15

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة محمد نصر الدين عالم وزير الري األسبق فى قضية األموال العامة

المتعلقة بأرض الشركة المصرية الكويتية في العياط وقال الدكتور أسامة حسنين عبيد عضو هيئة الدفاع إنه قدم 12
حافظ مستندات للمحكمة تضمنت أوراق لم تتطلع عليها المحكمة من قبل وتحتوى على دليل براءة محمد نصر الدين
عالم من االتهامات المنسوبة إليه إضافة إلى تفاصيل جديدة عن الواقعة تصب فى مصلحة نصر الدين عالم وأدت
فى النهاية إلى إصدار حكم بالبراءة(.التحرير17-سبتمبر)2018
.16

أحالت النيابة االدارية  30مسئوال بقطاع اإلصالح الزراعي للمحاكمة العاجلة منذ بداية عام  ,2018على

خلفية اتهامهم في  8قضايا اختالس وإهدار المال العام .ذلك لما نُسب إليهم من اإلضرار بالمال العام بما يزيد على
 800ألف جنيه ,باالستيالء وتسهيل االستيالء على مبالغ مالية من أموال بنك التنمية واالئتمان الزراعي بالبداري
شرق والتالعب في حسابات العمالء بالبنك ومنح قروض بنا ًء على مستندات مزورة بالمخالفة للقانون ,كما أحالت
النيابة رئيس قسم اإلصالح الزراعي بمديرية المساحة بالدقهلية للمحاكمة العاجلة إلصداره ترخيص هدم وبناء
لصالح مواطن وإهداره نحو  3ماليين ونصف جنيه( .البوابة نيوز17-سبتمبر)2018
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.17

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة قاض سابق بمحكمة جنايات الزقازيق بالسجن  10سنوات التهامه

بتقاضي رشوة ,وأعفت المحكمة  5متهمين بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة استنادا للمادة  107من
قانون اإلجراءات الجنائية ,و ألقت القبض على القاضي وعضوي مجلس شعب سابقين ,في أحد الكافيهات بمدينة
الزقازيق متلبسين بتلقي وتقاضى رشوة مالية  300ألف جنيه دفعة أولى ,مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى
السجن المؤبد(.البوابة نيوز18-سبتمبر)2018
.18

تمكنت مباحث التموين من ضبط  10مخابز مخالفة وإحالة  8موظفين بتموين كفر الشيخ للتحقيق(.الوفد-

24سبتمبر)2018
.19

تمكنت قوات االمن من ضبط سيارة محملة بـ 50طن أسمدة زراعية مدعمة بالشرقية قبل بيعها بالسوق

السوداء(.اليوم السابع  24-سبتمبر)2018
.20

أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي  11حالة تعد على األراضي الزراعية والطرق بقرية إبوان بمساحة

قيراطين ونصف(.البوابة نيوز25-سبتمبر)2018
.21

أكد مدير عام مشروع مواقف سيارات السرفيس بمحافظة القليوبية ,عن اكتشاف حاالت اختالس وتزوير

وإهدار للمال العام ,من خالل التالعب في خطوط سير السيارات بشبرا الخيمة تصل الى 2مليون جنية (.الدستور-
25سبتمبر)2018
.22

قامت قوات مديرية ان اسوان بتنفيذ  67قرار إزالة مبانى تعدى على اراضى الدولة( .الوطن-

25سبتمبر)2018
.23

أحال وزير الشباب والرياضة ملف مخالفات اللجنة األولمبية ورئيسها الوارد في تقرير الجهاز المركز

للمحاسبات ,الخاصة بمخالفات دورة األلعاب األولمبية ريودى جانيرو  2016بالبرازيل إلى النائب العام ,للتحقيق
فيما ورد فى التقرير من االستيالء على المال العام أو تسهيل االستيالء عليه(.اليوم السابع 25-سبتمبر)2018
.24

القبض على أمين عهدة بشركة النيل للمجمعات االستهالكية الختالسه  61ألف جنيه من أموال عهدته

بالنزهة(.مبتدأ27-سبتمبر)2018
.25

تمكنت مباحث التموين من ضبط سيارة محملة بـ 7أطنان أرز تمويني مدعم قبل بيعه في الفيوم(.االهرام-

27سبتمبر)2018
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.26

تمكنت مباحث التموين من ضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته  3أطنان دقيق مدعم في البحيرة (.البوابة

نيوز28-سبتمبر)2018
.27

ضبط منسق قروض بإحدى جمعيات رعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بسوهاج ,ومشرف نشاط

بإحدى المدارس اإلعدادية ,بتحصيل أقساط قروض شهرية مستحقه من ربات منزل واالستيالء عليها لنفسه دون
توريدها لخزينة الجمعية دون وجه حق ,مما ترتب عليه اتخاذ الجمعية اإلجراءات القانونية حيالهن(.مبتدأ-
27سبتمبر)2018
.28

تمكنت مباحث التموين من  50طن سوالر مدعم للسوق السوداء فى السويس قبل بيعها بالسوق

السوداء(.اليوم السابع28-سبتمبر)2018
.29

القبض على سائق بالفيوم فى أثناء قيادته سيارة "نقل فنطاس" بطريق العين السخنة محملة بكمية كبير من

المواد البترولية المدعمة مجهولة المصدر بلغت  50طن سوالر ,مخالفا ً بذلك القانون الخاص بتداول المواد
البترولية(.مبتدأ28-سبتمبر)2018
.30

تمكنت مباحث األموال العامة باإلسكندرية من القبض على سيدتين وموظف بأحد البنوك لقيامهم باالستيالء

على مبالغ مالية من حساب عميلة بالبنك دون علمها(.مبتدأ30-سبتمبر)2018
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