
 

A. 
148 Misr Helwan El-Zyrae Road , El Matbaa Sq, Hadayek El Maadi, 11th Floor, No 112 , Cairo, Egypt  

M. 
 + 20 1018554781 

T.F 
+ (20) (2)253 44 704 

T. 
+(20) (2)253 44 705 

E. 
 info@pfort.org 

W. 
www.pfort.org  

 

 

 

 

 

 

 

 ر أحوال الفسادسلة دفتمن سل 2018لعام  االخيرتقرير ال

 افحة الفساد كق المرحلة الثانية الستراتيجية مإطال

 2018واقعة فساد في نهاية  75و
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  تمهيد: 

 تقرير وها هو  ربع السنوية لسلسة دفتر أحوال الفساد ، تقاريرها  أصدراتواصل مؤسسة شركاء من أجل الشفافية 

وفقا حليل لتلك الوقائع تلوأيضا ا باإلعالمرصد وقائع الفساد التي تم نشرها  ضمنيت والذى 2018 لعام االخيرالربع 

 .  محافظات , الموقف القضائي , ال للقطاعات

ابة من أبرز ما شهده الربع األخير إطالق المرحلة الثانية من استراتيجية مكافحة الفساد ، ونشاط طبيعي لهيئة الرق

ما لم يشهد الربع األخير تحركات برلمانية ملموسة تجاه هذه القضية ، عض وقائع الفساد ، كاإلدارية في ضبط ب

  .تفاصيل ذلك في الجزانب المختلفة للتقرير فيما يلي نستعرض و

 التطورات المتعلقة بسياسات مكافحة الفساد 

 الوطنية اإلستراتيجية من ثانيةلا لةالمرح السيسى الفتاح عبد الرئيس السيدإطالق  أ2018شهد الربع األخير من عام 

 هذه تأتى,  الشيخ بشرم, 2018 أفريقيا منتدى فعاليات ختام فى ذلك جاء,  2022-2019 الفساد لمكافحة

,  اإلدارية الرقابة هيئة مقر من 2014 عام الرئيس السيد اأطلقه التى األولى وليللمرحلة األ إستكماالا  اإلستراتيجية

 .كل عام  ديسمبر من التاسع الموافق الفساد لمكافحة العالمى مويلا مع وتزامن ذلك 

 هيئة رئيس الدين سيف شريف/   ح.أ اللوء السيد برئاسة مكافحته و الفساد من للوقاية التنسيقية عيةالفر اللجنة كانت 

 السيد علي تها رضوع٢٠١٨ الفساد لمكافحة الوطنية االستراتيجية النهائية المسودة قد أعدت و االدارية الرقابة

 . الجمهورية رئيس

 موقع على رسمية صفحة 2018عام خالل الربع األخير من   اإلدارية الرقابة هيئة أطلقتفي سياق موازى 

 والشفافية النزاهة قيم ونشر المواطنين مع والفعال المستمر التواصل دعم بهدف  Facebook االجتماعي التواصل

 www.facebook.com/ACAEgypt  الرابط خالل من للصفحة الوصول مكنيو ، الفساد مخاطر من والتوعية

    

قوانين  إقراراالنعقاد الثالث للبرلمان  مناقشة او دور بداية الذي تزامن مع   2018لم يشهد الربع األخير من عام 

اطة وطلبات ، ولكن شهدت هذه الفترة بعض طلبات اإلحذات صلة مباشرة بمنظومة الشفافية ومكافحة الفساد 

العام ، وكانت من أبرز هذه  م بها بعض النواب بشأن ممارسات تعد من قبيل الفساد وغهدار المالالمناقشة تقد

  -الطلبات ما يلي :

 سفر نتيجة الجنيهات ماليين إهدار بشأن الوزراء؛ مجلس لرئيس بسؤال عبدالجواد، عاطف النائب تقدم •

ا يعد ما منطقي، غير معظمها ألسباب للخارج ميةالحكو الشركات بعض وقيادات رؤساء بعض  للمال إهدارا

 .للخارج هؤالء سفر عن المسئولين ومحاسبة المسألة يستوجب العام،

 لتصويب عاجلة إجراءات باتخاذ المنيا، محافظة عن النواب لسجم عضو ملك، مجدي النائب طالب •

 طيط،والتخ والمالية، التموين، وزراء يإل مقدم إحاطة طلب في ذلك جاء العام، للمال الدعم منظومة

 .المعنيين الوزراء بحضور االقتصادية باللجنة خاصة جلسة بعقد مطالبا االجتماعي، والتضامن

ا إحاطة، وطلب عاجالا  بياناا كمال، عبدالحميد النائب قدم •  ،جلسالم رئيس عبدالعال، علي الدكتور إلى موجها

 .نتائج أي بدون جنيه يونلم 660 وإهدار للبنزين الذكي الكارت حول الحكومة ضد
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 من العام المال إهدار بشأن همام، أحمد من المقدم اإلحاطة طلب النواب بمجلس ةناعالص لجنة ناقشت  •

 إزالة قرار له الصادر عاتالمصنو بيع مبنى جدد والذي المصنوعات، لبيع القابضة ركةالش رئيس جانب

 حسبما ،جنيه ماليين خمسة التجديدات هذه وتكلفت اإلزالة، بقرار علمه بعد الري، وزارة من إخالء وقرار

 .اإلحاطة بطلب ورد

 مجلس رئيس ىإل موجه إحاطة بطلب العمرانية، دائرة عن النواب مجلس وضع فؤاد، محمد النائب تقدم •

 مالية ممارسات عدة بشأن صبحي، أشرف الدكتور الرياضة ووزير مدبولي، مصطفى الدكتور الوزراء

 . تقريبا جنية مليون200ب تقدر العام للمال اهدارا تمثل هرةالقا استاد خلدا

  :  2018لعام   يرخاالع ربالخالل  وفقا للقطاعات لوقائع الفساد العدديالتوزيع 

 

قطاع  سجل حيث , المره بوسائل االعوفقا لما تم إصدا فساد ةواقع 75  ،  2018من عام  االخير سجل الربع

حيث  البا له ت التموينقطاع   جاء, بينما  واقعة فساد21تمثل عدديا ائع والتيعدد الوق إجماليمن   %28  لياتالمح

والتي تمثل عدديا  % 15بنسبة  الزراعة قطاع ثم واقعة فساد ,17من أجمالي الوقائع والتي تمثل عدديا %23سجل 

 .وقائع 5% وتمثل عدديا 7بنسبة ة قطاع المالي ثم فساد,  قائعو 11

 اب والرياضة الشب قطاع كال من   شهد ا نمبيوقائع ,4يا وتمثل عدد ع من إجمالي الوقات % 5ع الصحة قطا شهدبينما 

, من إجمالي الوقائع  %3   بنسبة  االعمال العامقطاع  ثم , لكال منهمامن إجمالي الوقائع   % 4 و التعليم العالى 

و البيئة والبترول والموارد المائية   ,الرى السياحة,  االستثمار, نقلال, قافةالثالتضامن االجتماعي ,  عاتوأخيرا قطا

 .واقعة فساد 75 أجماليوقائع من 9اليها مثل إجموالتي ت% لكال منهما 1بنسبة  ع الخاصالقطاو 
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 عدد الوقائع القطاعات
النسب 

 المئوية
 ةالمئويالنسب  ائععدد الوق القطاعات

 %1 1 الثقافة %28 21 المحليات

 %1 1 النقل %23 17 التموين

 %1 1 االستثمار %15 11 الزراعة

 %1 1 السياحة %7 5 ليةالما

 %1 1 الرى والموارد المائية %5 4 الصحة

 %1 1 البيئة %4 3 الشباب والرياضة

 %1 1 البترول %4 3 التعليم العالى

 %1 1 رجال االعمال %3 2 قطاع االعمال العام

    %1 1 التضامن االجتماعى
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 :2018لعام االخيرالربع  لوقائع الفساد خالل القضائيالتوزيع 

 

 

, سجلت وقائع الفساد التي مازالت قيد التحقيق 2018لعام  االخيرالربع أما عن  التوزيع القضائي لوقائع الفساد خالل 

م الحكم تواقعة , بينما حصلت الوقائع التي  75واقعة  من إجمالي 54ا % والتي تمثل عددي72كز األول بنسبة المر

لم اد التي الفس وقائع, بينما حصلت   واقعة11ي الوقائع وتمثل عدديا إجمال% من 15بنسبة  نيالثاعلى المركز بها 

ى عل مازالت قيد المحاكمةالوقائع التي واحتلت ,  سادوقائع ف6% وتمثل عدديا 8بنسبة يحقق على المركز الثالث 

  . 2018من عام االخيرع خالل الرب واقعة فساد75 أجماليالمركز األخير من وقائع فساد 4% وتمثل عدديا 5نسبة 

 النسب المئوية عدد الوقائع القضائي الموقف

 %72 54 قيد التحقيق

 %15 11 تم الحكم بها

 %8 6 لم يحقق بها

 %5 4 محاكمةال قيد
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 :  2018لعام  االخير الربع اد خالل التوزيع  الجغرافى لوقائع الفس

 

% 23بنسبة  2018لعام  االخيرالربع المركز االول لوقائع الفساد خالل ل تحت محافظة القاهرة مازالت يا , جغراف 

بالمركز الثانى  خشيفرالالقليوبية و كمحافظة كال من  , ثم تاتى عة واق75واقعة من اجمالى 17والتى تمثل عدديا 

المركز على  الجيزةا محافظة  حصلتع , ومالى الوقائفساد من اج واقعة  114وتمثل عدديا لكال منهما  % 9بنسبة 

,  وحسى مطروط ,مرأسي محافظة كال من  , وتاتى فى المرتبة االخيرة  وقائع  5عدديا  تمثلو % 7الثالث بنسبة 

واقعة فساد  75الى وقائع من اجم5وتمثل عدديا  % 1حيث حصلت كال منهما على شمال سيناء ,   جسوهاالغربية , 

 .  2018لعام   األخيرع ربالخالل 
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 النسب المئوية عدد الوقائع المحافظة النسب المئوية عدد الوقائع ةالمحافظ

 %4 3 قنا %23 17 القاهرة

 %4 3 الفيوم %9 7 القليوبية

 %3 `2 بنى سويف %9 7 كفرالشيخ

 %3 `2 أسوان %7 5 جيزةال

 %1 1 أسيوط %5 4 اإلسكندرية

 %1 1 وحطرمرسى م %5 4 الشرقية

 %1 1 الغربية %5 4 الدقهلية

 %1 1 سوهاج %4 3 األقصر

 %1 1 شمال سيناء %4 3 البحيرة

 %4 3 المنيا %4 3 فيةالمنو
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 2018 لعام األخير الربع خالل الفساد وقائع تجميع

 : 2018توبرأك خالل الفساد وقائع  تجميع

 أدت وقائع ارتكابه ثبوت بعد العليا التأديبية للمحكمة السابق إسنا ومدينة مركز رئيس اإلدارية النيابة لتأحا .1

 (2018أكتوبر2-)الدستور.العام المال إهدار إلى

 لشبهة العامة، للنيابة الرياض، بمركز اإلنسانية للتنمية المصرية عيةالجم ملف الشيخ كفر محافظ أحال .2

 التضامن لمديرية التابع واالتحادات الجمعيات إدارة تقرير على بناءا  وذلك العام مالال على االستيالء

 (2018أكتوبر3-)االهرام.بكفرالشيخ االجتماعي

 بعد معاونيه، من آخرين مسئولين 3و األقصر بضرائ منطقة رئيس قبةالعليا،بمعا التأديبية المحكمة قضت .3

 (2018أكتوبر3-)الفجر.لعاما بالمال اإلضرار عليها ترتب ة،جسيم وإدارية مالية مخالفات ارتكابهم ثبوت

 بالمحسوبية الوزارة موظفي على توزع جنيه مليون نصف هناك أن الزراعة وزارة موظفي أحد شفك .4

 (2018أكتوبر5-وابة نيوز)الب.قانونية أسباب بدون العام المال إهدار بجانب

 أعمال بسبب سنوات عدة منذ بالجيزة المعطل العائم، المسرح ملف الثقافة، لقصور العامة الهيئة أحالت .5

 عمليات أثناء بالمسرح ضخمة مالية فساد شبهات في للتحقيق العام النائب إلى والتجهيزات التطوير

 (2018أكتوبر5-تور)الدس.التطوير

 رئيس ى،البدر عبدالمجيد مجدى من المقدم البالغ فى التحقيق باإلسكندرية، العامة األموال نيابة تباشر .6

 رئيس بأعمال والقائم الطب، كلية عميد فيه يتهم الذى رية،اإلسكند جامعة بمستشفيات ينللعامل النقابية اللجنة

 بفك قيامهم عبر حق، وجه دون مالية مبالغ على وتحصلهم العام المال بإهدار الجامعية، المستشفيات قطاع

 يوازى ما ر،دوال مليون 12 وقيمتها الجامعة تمستشفيا بتطوير خاصة اإلفريقى، العربى بالبنك وديعة

 ( 2018أكتوبر5-)الفجر.هجني مليون 216

 الفترة خالل الجبالية على بالتفتيش مختصة لجنة قيام بعد الرياضة، وزارة من تقريرا الكرة اتحاد تلقى .7

 (2018وبرتأك5-)اليوم السابع. العام للمال أهدارا تمثل مخالفة 16 التقرير وتضمن األخيرة،

 الوظيفي والجهاز اإلدارة مجلس مخالفات ملف بالبحيرة، الزراعة وزارة لوكي حجاج طلعت الدكتور أحال .8

 وعدم العام، المال بإهدار مله المنسوبة المخالفات في للتحقيق اإلدارية، للنيابة بدمنهور، المشتركة بالجمعية
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-)الوطن.كهربائية أجهزة بشأن العمالء ىلد مديونيات تحصيل عدم خالل من الجمعية، أموال على الحفاظ

 (2018أكتوبر6

 تُربى، مساعد لتعينه جنيه ألف 150 على شاب وساوم منصبه استغل  اإلسكندرية غرب بحى ئولمس ضيط .9

 (2018توبرأك6-بع)اليوم السا.رشوة تقاضيه أثناء

-)اليوم السابع.شرقيةبال السوداء السوق فى طرحها قبل أرز أطنان 210  ضبط من التموين مباحث تمكنت .10

 (2018أكتوبر7

 (2018أكتوبر11-.)المالبمطروح الدولة أراضي على تعديات إزالة قرار 80 يذتنف من االمن قوات تمكنت .11

 على والنفقات العضويات ملف فى جنيه مليون 47 من يقرب ما إهدار ملف فى العامة األموال نيابة تحقق .12

 فى والتالعب العام المال إهدار شبهات بدعوى المحلة، ديةبل بنادي واجتماعية رياضية وأنشطة ملفات

 (2018توبرأك11-)صدى البلد.ماضية  سنوات 3 طوال وإدارية مالية فاتمل

 تموينية حملة في مدعمة تموينية سلغ ىلع االستيالء في تتمثل قضية 33 ضبط من التموين مباحث تمكنت .13

 (2018ربأكتو13-.)روزاليوسفبالبحيرة

 وتقاضي تقديم بتهمة الجنايات مةمحك إلى ومحام، ومقاولين، يالدق حي رئيس من كل العام لنائبا أحال      .14

 (2018أكتوبر17-رى اليوم)المص.القانون إنفاذ عن التغاضي مقابل جنيه، ألف 250 قدرها مالية رشوة

-االهرام).السوداء السوق في بيعها قبل شعير أرز طن 500 ضبط من الشيخ كفر تموين مباحث تمكنت .15

 (2018أكتوبر18

 الف 20 رشوة لتقاضيه  الموسكى بحى المتابعة بإدارة مسئول ليع القبض العامة األموال احثمب تمكنت .16

 ( 2018أكتوبر19-.)اليوم السابعجنيه

 ثبوت بعد بالقاهرة العام النقل بهيئة وزارة وكيل بمجازاة الدولة، بمجلس يا،العل التأديبية المحكمة قضت .17

 (2018وبرأكت19-)الدستور.العام المال إهدار عليها بترت جسيمة وإدارية مالية خالفاتم ارتكابه

 للوحدة التابعة كفرالشيخ، محافظة 50172 رقم القمامة نقل سيارة إهمال واقعة كفرالشيخ محافظ أحال .18

 بناءا  لفترة، بيةالشع بلطيم مساكن بمنطقة تركها في المتسببين ومحاسبة للتحقيق البرلس، برج لمدينة ةحليالم

 (2018أكتوبر20-)مصراوى.العام للمال أهدارا يعد مما افظةبالمح واإلداري المالي فتيشالت تقرير على
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 نيابة إلى ببالغ لألسمنت ميةالقو بالشركة العاملين بعض عن وكيال مغاوري الغفار عبد المحامي قدم .19

 القومية الشركة ادارات مجالس رؤساء ،2011 عام منذ الشركة إدارات مجالس رؤساء ضد العامة، األموال

 (2018أكتوبر21-)الفجر.العام المال بإهدار خالله من يتهمهم ة،الكيماوي للصناعات

 أوالد مدينة بمجلس الهندسية باإلدارة ينمسئول 3 على القبض العامة األموال لمباحث العامة اإلدارة ألقت .20

 بدون بالبناء وتمكينهم م،له بناء تراخيص وإصدار لمواطنينا مع بالتواطؤ التهامهم الشرقية، بمحافظة صقر

 (2018أكتوبر20-)االهرام.رخيصت

 كبار من 4و والمؤتمرات للمعارض المصرية الهيئة إدارة مجلس رئيس إحالة اإلدارية النيابة قررت .21

 (2018أكتوبر24-)أخباراليوم.العام المال إهدار بتهمة للمحاكمة اعديهسم

 للتنشيط العامة المصرية هيئةال قيادات كبار من مسئولين 3 بمجازاة حكمها العليا تأديبيةال المحكمة اصدرت .22

-المال).األجنبية العملة من العام بالمال اإلضرار عليها ترتب مالية جرائم إرتكابهم ثبوت بعد السياحي

 ( 2018أكتوبر24

 بإهدار مالتهامه وذلك العامة، للنيابة ةالمحافظ عام بديوان المركزية الورشة مسئولي كفرالشيخ محافظ أحال .23

 الورشة في مختلفة بأعمال مقاولين قيام وثبوت الورشة، مسئولي بعض بها قام أعمال يروتزو العام، المال

 (2018أكتوبر24-)مصراوى.إصالحها عدم تبث معدات إصالح على مبالغ وصرف الباطن، من

 إلخراج النعناعية بترعة التكريك بأعمال الري ريةمدي  قيام من استيائهم عن منوف مركز اهالى اعلن .24

 االنتهاء وبعد مياه كمية ألكبر لتتسع الترعة ولتوسعة المياه مجري لتوسعة الترعة جانبي علي من الطمي

 جانبي علي من الطمي بإزاحة أخرى مرة تقوم الري مديرية عداتبم األهالي فوجئ التكريك أعمال من

 (2018أكتوبر25-)صدى البلد.العام للمال إهدار يعد مما أخري مرة الترعة في وإلقائه الترعة

 مالية مخالفات إرتكابهم ثبوت بعد العاجلة للمحاكمة  أسيوط بجامعة مسئولين 7  اإلدارية النيابة  أحالت .25

 (2018أكتوبر27-)أخباراليوم. العام المال إهدار يعد مما جسيمة وإدارية

 خالفاتالم من عدد  كشقث حيث  عام مال إهدار واقعة فى للتحقيق شيخبكفرال الرصف وحدة مسئولي إحالة .26

 العامة، للنيابة الموضوع إحالة فقرر مرة، 18 شراؤها تم جنيه ألف 85 ثمنها غيار قطعه أن منها بالوحدة،

 اسناد وتم اإلسفلت من طنا 58 بإدخال تم كما بعقود، يعملون األماكن هذه عن المسئولين أن اكتشف كما

 (2018أكتوبر28-)اليوم السابع.فالرص من انتهوا لمقاولين لعمليةا
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 القابضة بالشركة والتجارية المالية القطاعات رئيس العليا، اإلدارة لمستوى التأديبية المحكمة عاقبت .27

 وقضت خدمته، ترك قبل الشهر فى يتقاضاه كان الذى اإلجمالى األجر تعادل بغرامة والتخزين، للصوامع

 القضية فى جنيه مليون 21 هداربإ التهامها وذلك اللوم، بةبعقو والتخزين الصوامع قطاع ئيسر بمجازاة

 (2018أكتوبر28-)اليوم السابع".القمح صوامع بفساد" إعالميا المعروفة

 شاروبيم جاد كمال الدكتور قيام واقعة في بالتحقيق رقابية جهات قيام ةعنالدقهلي نواب من عدد كشف .28

 بعقد ويقوم عاما، والستين سةالخام سنه يتخطى واإلعالم يالمجتمع للتواصل مستشار بتعيين الدقهلية محافظ

 وكذلك نصورةالم ومدينة بالقاهرة لمنزله التنقل في المحافظة سيارة بإستغالل وقيامه التنفيذين مع اجتماعات

 (2018أكتوبر28-ي اليوم)المصر.المحافظة استراحات إحدى استغالل

 بناء تم حيث  العام المال هداربأ السابقة الخيمة  شبرا رقش  حي رئيسة حماد سيد البرلماني النائب اتهم .29

ا 468  وجمعت مسطرد، مصرف في كشك 41 بعمل قامت بأنها منوهاا عهدها في ترخيص دون سكنياا برجا

 (2018أكتوبر29)الدستور_.كشكه واحد مواطن يتسلم ولم جنيه، 3500 المواطنين من

 : 2018نوفمبر خالل ادالفس وقائع

 صالحه غير  والدواجن واللحوم المجمدات لحفظ ثالجة احبص ضبط من القليوبية أمن ريةمدي تمكنت .1

 (2018وفمبرن2-)مصراوى. للمواطنين طرحها قبل اآلدمي لالستهالك

 وقائع فى لتورطهما المنزلة مدينة بمجلس مسئولين ضبط من العامة االموال لمباحث العامة االدارة تمكنت .2

 وتمت العام، بالمال واالضرار مخالفة اتعقار بناء للبعض تسهيلهما دبع الوظيفى والتربح فساد

 (2018نوفمبر6 -)االهرام.التحقيق تولت التى النيابة الى احالتهما

 لغمب فظةبالمحا كبير لمشروع المنفذين أحد من رشوة تقاضيه أثناء أسوان جنوب حيب مهندس على القبض .3

 (2018نوفمبر7-عوم الساب)الي.كرشوة جنيه مليون ثالثة وقدره مالي

ا 15 المشدد بالسجن سليمان مصطفى هاني المتهم الجيزةبمعاقبة جنايات 17 الدائرة قضت .4  التهامهم عاما

 سمارت فساد"بـ المعروفة القضية في الدعم أموال من جنيه يونمل 60 على باالستيالء وآخرين

 (2018نوفمبر7-)مصراوى".الذكية للكروت

 وآخرين، الغذائية للصناعات القابضة الشركة إدارة سمجل رئيس صادق، نبيل مستشارال العام النائب أحال .5

 (2018وفمبرن11-يوزم ن)أر.عينية وعطايا مالية رشوة تقاضي بتهمة الجنايات محكمة إلى
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 سنوات،10 المشدد بالسجن السابق المنوفية محافظ الباسط عبد هشام بمعاقبة الجيزة جنايات محكمة قضت .6

 المبالغ ومصادرة العقوبة، من والثالث الثانى المتهمين فاءبإع قضت كما ، جنيه مليون 15 وتغريمه

 (2018نوفمبر12-)اليوم السابع.المضبوطة المالية

 في وبيعها تهريبها قبل الُمدعمة التموينية السلع من كبيرة كمية ضبط من بالشرقية ينموالت مديرية تمكنت .7

 وتجميعها لمخالفتها بلدي؛ مخبز حبةصا ضبط تم حيث الزقازيق، نةومدي مركز بدائرة السوداء السوق

 الخبز صرف بونات إعطاء وعدم المخبز، داخل ذكية تموينىة بطاقات 108

 (2018برنوفم12.)للمواطنين

 تربح جرائم الرتكابهم وآخرون، الكليات إحدى عميد القليوبية، بمحافظة اإلدارية الرقابة هيئة ضبطت .8

 اإلجراءات اتخاذ دون أجانب لطالب قيد خطاب داربإص قيامهم خالل من العام، المال وإهدار

 البالغة الدولة تقامستح على االستيالء وعدم بالمخالفة، البالد في إقامتهم تجديد بغرض الصحيحة،

 (2018نوفمبر13-نوط)ال.جنيه مليون 2.5 حوالي

 مياه بهيئة نيهج مليون 60 إهدار واقعة نياالم محافظة شمال مغاغة لمركز المحلية الوحدة رئيس أحال .9

-ور)الدست.اإلدارية الرقابة إلى اآلن، حتى تشغيلها يتم ولم شرب، مياه خطوط لتركيبهم الشرب

 (2018نوفمبر14

 الرادعة، القانونية اإلجراءات وإتخاذ الفورى للتحقيق الشباب معسكر عن المسئولين أسوان محافظ الأح .10

 وعدم الهامة، الرياضية المنشآة هذه داخل المترديةو السئية والحالة اإلهمال نم شهده لما نظراا  وذلك

 العام للمال أهدرا ديع مما الماضية الفترة خالل المعسكر مكونات لمختلف صيانة أعمال أى تنفيذ

 (2018نوفمبر14-يوم السابع)ال.

 عبدالفتاح ئيسالر إلى خطاباا قنا، محافظة عام بديوان والتقييم المتابعة بإدارة واإلداري المالي المفتش أرسل .11

 تسمين بمشروع جنيه مليون10ب عام مال واهدار فساد لكشفه منصبه من نقله تضمن السيسي

 المالية المخالفات لفحص برئاسته لجنة بتشكيل مكلف كان الذى  محافظةال لديوان التابع الدواجن

 (2018نوفمبر15-لمصرى اليوم)ا.للمحاسبات المركزي تقرير على بناءا ، واإلدارية

 500 من يقرب ما بينهم من للتحقيق الحكومية المؤسسات من بعدد موظف 5600 الشيخ كفر محافظ أحال .12

 في تورطهم ثبوت بعد اإلدارية، الرقابة هيئة مع بالتعاون وذلك العامة، للنيابة ومسؤول موظف

 (2018وفمبرن16-ير حر)الت.تللسلطا واستغالل العام للمال وإهدار وفساد مالية مخالفات
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 بإدارة الرقابة قسم ورئيس بيال، تموين إدارة مدير اإلدارية، الرقابة مع بالتنسيق الشيخ كفر محافظ أحال .13

 مخبز 18 أصحاب إستيالء لتسهيلهم العامة النيابة إلى بيال، تموين بإدارة ثاني ينتمو ومفتش التموين،

-)الدستور.حق وجه دون لتموينيا الخبز لدعم المخصصة ماليةال المبالغ من جنيه لفأ 254 على ببيال

 (2018نوفمبر17

 الصالحية منتهيةو المصدر مجهولة طبيا عقارا 633و ألفاا 13 ضبط من بالشرقية الصحة مديرية تمكنت .14

ا  (2018فمبرنو18-)االهرام.صيدلية 12 داخل تداولها ومحظورا

 وأقربها بنها قرى أكبر شوارع ولتح من  استيائهم بنها مدينةو لمركز التابعة لجزارا كفر قرية أهالي أعلن .15

 حل عن المحلية الوحدة وتقاعس األمطار سقوط حال طينية وبرك للقمامة مجمع  تحولت للمحافظة

 (2018فمبرنو18-عبسا)اليوم ال. لمشكلةا

 الصحي صرفوال الشرب مياه شركة مقر أمام احتجاجية وقفة حمادي نجع بمركز األهالي من عدد نظم .16

 كما,  الشركة فرع في حدثت التي األخيرة التعيينات في الفساد عن بالكشف البةللمط حمادي، بنجع

 دون ساركي، بعقود شخص، 30 قرابة الشباب من عدد بتعيين قام الفرع مدير إن االهالى أوضح

-ر)الفج.ظائفالو شغل في الراغبين أمام الفرصة وتتيح الجميع تقدم تفيد للمسابقة إعالن وجود

 (2018نوفمبر18

 لحزب العام االمين وتقديم الزراعية ضاالر ازالة جريمة فى المستندات فحص االدارية النيابة تواصل .17

 والتخطيط السابق االقصر محافظة عام وسكرتير السابق محافظال ضد فساد ملفات 2000 مصر

 يالءاالست تسهيل في لتورطهم مارواالستث والزراعة الصناعية المدينة ومسؤول والشبكات العمرانى

 (2018فمبرنو20-اليوم .)أخبارالزراعية أراضي على

-)مصراوى. نصر ينةبمد شهير مطعم ثالجة في فاسدة أسماك طن 2 ضبط من التموين مباحث تمكنت .18

 ( 2018نوفمبر27

 الزراعية ياألراض تعديات إزالة حملة ضمن حالة 513 إزالة من القليوبية بمحافظة االمن قوات مكنتت .19

 (2018فمبرنو28- رى اليومصالم).

 بعد اللوم، بعقوبة والهندسة، المحاريث بشركة القانوني القطاع رئيس بمجازاة العليا التأديبية المحكمة قضت .20

-)الدستور.العام المال إهدار عليها ترتب جسيمة؛ وإدارية مالية جرائم بارتكاب قيامه بوتث

 ( 2018نوفمبر28
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 يده وضع التي الدولة أراضي إعادة قضية في حكمها، حيثيات في لثةالثا الدائرة العليا داريةاإل المحكمة قالت .21

 أراضى ملف فساد عن نطقت األوراق إن وآخرون، ليكس، ديزرت شركة ممثل نور طارق عليها

 الصحراوى إسكندرية - القاهرة بطريق أفدنة 405 بإعادة قضت قد و,  حسيب أو رقيب دون الدولة

 األراضى لتثمين العليا للجنة وفقاا جنيه، ألف خمسين الواحد الفدان ثمن ألن للفدان جنيه مائتى بسعر

 (2018نوفمبر28-م)االهرا.التقاضي درجتي على المصروفات وألزمته 2007 عام

-)الفجر. الدقهلية في الزراعية األراضي من فدانا 67 على تعديات إزالة من االمن قوات تمكنت .22

 (2018نوفمبر29

 :  2018سمبردي خالل الفساد وقائع

 إهدار يعد مما  شخصية ألغراض المحافظة سيارات الستغاللهم  للتحقيق عمال 4و سائقا قنا محافظ أحال .1

 (2018ديسمبر2ن_)الوط.العام المال

 للمدن يةالمحل والوحدات والري، الزراعة مديريتي مع وبالتنسيق، سوهاج في األمنية األجهزة تمكنت .2

 (2018ديسمبر3-)الوطن.الدولة وأمالك الزراعية األراضي على تعد   حالة 369 إزالة من لقرىوا

 األسبق المالية وزير غالي بطرس يوسف محاكمة إجراءات إعادة جلسات ثانى القاهرة شمال محكمة تنظر .3

 (2018ديسمبر5-خبار اليوم)أ. العام بالمال لإلضرار

ا  144 عن تتعديا إزالة من سيناء بشمال العيد بئر بمنطقة االمن فوات تمكنت .4  األراضي من  فدانا

 (2018ديسمبر6-تدأ)مب.الزراعية

 تُربى، مساعد لتعينه جنيه ألف 150 على شاب وساوم منصبه استغل  اإلسكندرية غرب بحى مسئول ضيط .5

  (2018ديسمبر6-)اليوم السابع.رشوة تقاضيه أثناء

 السوداء بالسوق لبيعها ينيةالتمو السلع من كميات خّزن تمويني بقال ضبطحث التموين من مباتمكنت  .6

 (2018يناير9-ى.)مصراوبالدقهلية

 لالستهالك صالحة غير سلع ازتهلحي ترخيص بدون مصنع كمال ضبط من بالمنيا  التموين مباحث تمكنت .7

ا لتحقيق باألسواق والتداول للبيع لطرحها تمهيداا الصالحية ومنتهية اآلدمي )البوابة .روعةمش غير أرباحا

 (2018رديسمب12-نيوز
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 بأموال العمدى وإضرارهم الختالسهم متهمين 7 ضمت قضايا 4 ضبط عن العامة األموال مباحث تمكنت .8

 مصري جنيه مليون 5،417،169 فيها المضبوطات حجم بلغ وقد رفى،المص بالقطاع عملهم هةج

 (2018ديسمبر16-)الدستور.

-)الدستور.بالقليوبية وقود محطة خلدا مدعم  سوالر لتر ألف 51 تهريب إحباط من االمن قوات تمكنت .9

 (2018ديسمبر19

 (2019يناير19-ىصراوم.)سويف بني في الصالحية منتهية سلع كيلو 200و تموينية مخالفة34 ضبط  .10

 (2018يسمبرد19-نوط.)الالبحيرة في تموينية سلع قيمة جنيه ألف 41 على استولى تاجر ضبط  .11

 إعادة قبل المدعمة الزراعية األسمدة من كميةب محملة نقل سيارة ضبط من الفيوم نتموي مباحث تمكنت .12

 (2018ديسمبر19-)الدستور.السوداء السوق في للبيع طرحها

 رئيس لبيئةا شئون بجهاز القانونية الشئون عام مدير: المتهمين محاكمة تأجيل القاهرة اتجناي محكمة قررت .13

 فبراير 28 لجلسة وة،الرش مةبته للسياحة، ترافكو بشركة مندوب للسياحة ترافكو بشركة قسم

 (2018ديسمبر22-)الدستور .للحكم

 مدعمة سلع على استيالء في تمثلت متنوعة تموينية قضية 86 ضبط من بالقاهرة التموين مباحث تمكنت .14

 (2018ديسمبر23-)الشروق.

-)الدستور.بالفيوم طامية مركز في فاسدة لحوم كيلو 302 ضبط من التموين مباحث تمكنت .15

 (2018ديسمبر23

-الدستور). السادات بمدينة حملة في صالحة غير أسمدة طن 65 ضبط من المنوفية امن مديرية مكنتت .16

 (2018ديسمبر25

-)الدستور. للبيع طرحها قبل فاسدة لحوم أطنان 8 ضبط من بالقليوبية التموين حثمبا تمكنت .17

 (2018ديسمبر26

 بميناء الغذائية المواد من كمية ضبط من البحري، اإلسكندرية ميناء ةلشرط العامة اإلدارة تمكنت .18

 37,5 بنحو قُدرت والتى عليها، المستحقة الرسوم سداد دون تهريبها محاولة أثناء البحري، اإلسكندرية

 (2018ديسمبر30-يوم السايع)ال.جنيه مليون
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-ر)الدستو.أبوقرقاص في لبيعه مدعم سكر أطنان 10 جمع شركة مدير ضبط من التموين مباحث تمكنت .19

 (2018مبرديس30

 سويف بنى جنوب بوتاجاز أسطوانات تعبئة مصنع مدير سويف، ببنى التموين مباحث من حملة ضبطت .20

 (2018ديسمبر30-عب)اليوم السا.المصنع عهدة من سطوانةأ 3700 فى لتصرفه

 السكر من طن نصف يازةبح التهامه األشخاص أحد على القبض من بالجيزة التموين مباحث تمكنت .21

 (2018ديسمبر30-م السابع)اليو.السوداء بالسوق بيعه قيل دعمالم ينيالتمو

 الضريبة، حساب تحت للتحصيل العامة دارةاإل مدير العليا، اإلدارة لمستوى التأديبية المحكمة عاقبت .22

 المدير مع اكباالشتر رشوة عرض في بالتوسط التهامه الخدمة، من الفصل بعقوبة الضرائب بمصلحة

 المستحقة الضرائب قيمة لتخفيض للتحصيل، العامة باإلدارة مأمور على حمولة،م هواتف بشركة المالي

 (2018ديسمبر30-عبلسا) اليوم ا.الشركة على

 8لـ رشوة تلقي بتهمة العمرانية، بحي مهندس محاكمة نظر تأجيل القاهرة، جنوب جنايات محكمة قررت .23

-)الدستور. كشك  تراخيص مقابل لفا80 شوةر بتالقى القضية ترجع  متهمال لحضور المقبل، يناير

 (2018يسمبرد31

-فد.)الوبالفيوم اعيةالزر األراضي على للتعديات إزالة قرارات 103 يذتنفنقامت قوات االمن  .24

 (2018ديسمبر31

 

 

  

 

 


