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تقديم :
الفساد هو العقبة الرئيسية التي تعيق الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة  ،ملا له من سلبيات على جميع جوانب
الحياة وإهدار للطاقة ،وتقييد قدرة الجكومات على توفير الخدمات لكافة املواطنين  ،وفي الونة األخيرة
شهدت مصر تطور ملحوظ في مكافحة الفساد  ،وفي ظل الجهود املبذولة في مجالي اإلصالح اإلقتصادي واإلداري وهما يعتبران
املدخالن الرئيسيان للحد من ظاهرة الفساد في املجتمع  ،وقد صدقت مصر على اإلتفاقية العربية ملكافحة الفساد عام 2014
وصدقت أيضا على اتفاقية األمم املتحدة عام  2005للحد من الفساد ،ويتطلب من الدول األطراف اتخاذ التدابير الالزمة
ملكافحة الفساد .
وتعد قضية الفساد في املحليات من القضايا الرئيسية ليس في مصر فقط  ،بل كل دول العالم سواء كانت متطورة ومتقدمة
في مختلف املجاالت أو كانت دولة نامية  ،والفساد بجميع أنواعه وأ شكاله هو ظاهرة موجودة ومنتشرة في جميع الدول ولكن
على درجات متفاوتة على مستوى النظم االقتصادية والسياسية واالدارية والسياسية واإلجتماعية.
يعتبر الفساد في املحليات من قبيل الفساد املمنهج الذى دوما ما تعمل هيئة الرقابة اإلدارية على مطاردته والحد منه  ،ومن
األجدى في الوقت الحالي للعمل على مكافحة الفساد باملحليات العمل على إعادة االعتبار للحكم املحلى الشعبي الذى يعد احد
طرق وسد ثغرات الفساد  ،حيث ان املجالس املحلية يمكنها املراقبة واملتابعة وحزم عمليات التعاقد والتصرف حيال كل ما
يتعلق باملال العام.
ونجد أنه نظرا التساع دوائر الفساد في املحليات  ،وبينما يقع الكثير من املرتشون في قبضة هيئة الرقابة اإلدارية  ،اال أن هناك
ايضا الكثيرون يفلتون بجرائمهم ن ظرا التساع تلك الدوائر ووجود ثغرات تسمح بمرور ذلك الفساد.
وإيمانا من الدول واملنظمات الدولية بخطورة الفساد وآثاره على املواطنين والشعوب فقد سعت األمم املتحدة إلى وضع اتفاقية
دولية ملكافحة الفساد  ،وأيضا مواد الدستور املصري وقانون العمل في الحد من ظاهرة الفساد.
وانتشر الفساد في الونة األخيرة في القطاع العام واملحليات في مصر بدرجه كبيرة  ،وتم رصد عدد كبير من املخالفات التي
تتناول مظاهر الفساد  ،وأدين فيها موظفين على مستويات اإلدارات املحلية من كبار املسئوليين وصغارها  ،من بينهم رؤساء
أحياء ومحافظين وسكرتيري بعض املحافظات  ،وذلك يعني أن الفساد هو سوء استغالل السلطة والصالحيات من كبار
موظفي الدولة وصغارها  ،فكل موظف عام يقوم باستغالل سلطته في توثيق أوراق رسمية أو تراخيص بغرض تحقيق الربح
والثروات وليس خدمة املواطن يعد فاسدا ووجب تقديمه إلى التحقيق  ،فعندما ينشر ويتفش ي الفساد في املجتمع اليشمل
فقط كبار موظفي الدوله بل يمتد لصغارها .
لذلك أكد الرئيس أن القضاء على ظاهرة الفساد هو أحد أهم أهداف التنمية ورفع معدالت النمو اإلقتصادي ،وهو املفتاح
السحري لزيادة تدفق اإلستثمارات ونجاح منظومة اإلصالح اإلقتصادي وبالفعل نجحت الدولة في التصدي للفساد من خالل
اإلستراتجيه األولى والثانية ملكافحة الفساد  ،ومصر تعتبر من أوئل الدول التي صدقت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد .
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يأتي هذا التقرير  ،وهو "التقرير الثالث" عن الفساد في املحليات  ،في إطار اهتمام مؤسسة ملتقى الحواربكشف وقائع
الفساد في املحليات  ،حيث أصدربرنامج مكافحة الفساد بامللتقى تقريرن قبل ذلك  ،جاء التقرير األول بعنوان ( الفساد
في املحليات  ...غياب الضميروانعدام الرقابة) ويغطى الفترة من  1يناير حتى  31ديسمبر لعام  ، 2007وجاء التقرير الثانى
ليغطى النصف الثانى من عام  2016وتم إصداره في أغسطس من نفس العام تحت عنوان " الفساد في املحليات  ...غياب
الضمير ...وانعدام الرقابة"
دور الدولة في مكافحة الفساد :
الدولة تؤكد التزامها علي االلتزام باالستراتجية الوطنية ملكافحة الفساد وكافة املواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،باعتبارها هي من أ ساس التعاون امللزم دوليا علي جميع األطراف  ،ويكون مسئولية الدول
األطراف العمل علي الحد من الفساد ،وذلك يتطلب التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط
بها من جرائم أخرى مثل الجريمة املنظمة والجريمة االقتصادية .
تعمل الدولة علي خنق الفساد ومكافحته وتطهيره من كافه الفاسدين علي مستوي الجمهوريه سواء كانوا من كبار موظفي
الدولة أو صغارها  ،وتعزيز الثقة بالقطاع العام ومكافحة كافة الفاسدين الذين يقومون بتعطيل مصالح املواطنين الذي يؤثر
علي حركة التقدم والتنمية في مصر  ،وفي كل مناسبة يوجه الرئيس بتشديد الرقابة على املسئولين في الحكومة ملكافحة
الفساد ،وشدد أنه البد بضرب بيد من حديد ومحاسبة أ ي مقصر في وظيفته ويساعدفي انتشار الفساد .
وطمأنت الحكومة أ ن كل من تسبب في ضياع وقت وتعطيل مصالح املواطنين وتعطيل عجلة التنمية سوف يحاسب أيا كان
املسئول فهو ليس بعيدا عن العقوبة ويمكن مقاضاته والتحقيق معه  ،فحق التقاض ي هو حق للجميع ،وأجهزة الرقابة تقوم
علي رصد املخالفين واحالتهم للتحقيق ،ودليال علي ذلك يوجد مسئولين كبار منهم رؤساء أحياء في السجون  ،وهذا يعني أنه
ال أحد فوق القانون والحصانة لفاسد .
وفيما يتعلق بجهود الدولة ملكافحة الفساد والفاسدين تم القيام بما يلى :
• صدقت مصر على اإلتفاقية العربية ملكافحة الفساد عام  2014وصدقت أيضا علي اتفاقية األمم املتحدة عام 2005
للحد من الفساد .
• بتاري ــخ  2014 /12/9ت ــم إطالق اإلستراتجية الوطني ــة ملكافح ــة الفس ــاد تح ــت رعاي ــة الس ــيد /رئي ــس الجمهورية وتم إرســالها
إل ــى كافة الجهات املش ــاركة ومنه ــا وحدات الجه ــاز اإلداري للدول ــة وزارات  /محافظ ــات  /جامع ــات بواق ــع ع ــدد  84جه ــة،
وتعيي ــن منس ــقين بتل ــك ال جه ــات وتكليفه ــم بتش ــكيل مجموعات عم ــل لوضع خطة فرعي ــة تتفق مع األهداف الرئيس ــية
لإلستراتيجية وامل ــدى الزمنى املح ــدد لها واملتابع ــة مع اللجنة الوطني ــة الفرعية التنس ــيقية للوقاية من الفس ــاد ومكافحته.
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• وبتاريخ  2019 /12/ 9تم اطالق اإلستراتجية الثانية من  2019إلى  2022وتهدف اإلستراتيجية إلى مكافحة الفساد من
خالل تطوير األهداف والسياسات والبرامج والليات وفقا للممارسات الناجحة التي تحققت والتحديات التي واجهت
تنفيذ اإلسترايجية األولى ملكافحة الفساد  ،ومن أهم أهداف تلك اإلستراتجية :
.1
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•

•

•

تطوير جهاز إدارى كفء وفعال.
تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.
تفعي ــل آلي ــات الش ــفافية والنزاه ــة بالوح ــدات الحكومي ــة.
ت طوي ــر البني ــة التش ـريعية الداعم ــة ملكافح ــة الفس ــاد.
تحدي ــث اإلج ـراءات القضائي ــة تحقيق ــا للعدال ــة الناجزة.
دع ــم جهات إنف ــاذ القانون للوقاية من الفس ــاد ومكافحته.
زي ــادة الوع ــى املجتمع ــى بأهمي ــة الوقاية من الفس ــاد ومكافحته.
مش ــاركة منظم ــات املجتم ــع املدن ــى والقطاع الخ ــاص ف ــى منع الفس ــاد والوقاي ــة منه.
أ كد الرئيس السيس ي في املنتدي األفريقي األول ملكافحة الفساد عام  2019علي أن آفة الفساد هي من معوقات التنمية
والتقدم لدي البالد  ،وأ كد علي املوارد التي تفقدها القارة بسبب ظاهرة الفساد وأهميتها بالنسبة لكافة دول القارة إذا تم
استغاللها اإلستغالل األمثل  ,وأكد على أن مصر قطعت شوطا كبيرا خالل السنوات األخيرة في مكافحة الفساد واالهتمام
بقيام البحوث واستطالعات الرأي ملعرفة والوقوف على أ سباب الفساد  ،والتزام الدولة بمواد الدستور الخاصة بالحد
من الفساد والتنسيق بين األجهزة الرقابية والتعزيز بينهم للرقابة ورصد املخالفات  ،وأ كد علي سن التشريعات والقوانين
الالزمة ملكافحة الفساد واتخاذ اجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة املالية واإلدارية واملساعدة على القضاء على
البيروقراطية  ،وأن مصر ستتواصل على تعزيز ودعم الجهود املشتركة ملكافحة الفساد من خالل مضاعفة املنح
التدريببية التي تقدمها األكاديمية الوطنية ملكافحة الفساد .
مصر تمتلك العديد من الجهات واألجهزة املعنية بمكافحة الفساد ومنها الرقابة اإلدارية  ،والنيابة العامة وهيئة النيابة
اإلدارية وأيضا الهيئات التابعة للسالف ذكرهم ومنهم الجهاز املركزي للمحاسبات وإدارة الكسب الغير مشروع التابعة
لوزارة العدل ومؤخرا انشأت مصر لجنه وطنيه تنسيقية في مجال مكافحة الفساد .
قامت مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص،
بالشراكة مع منظمات املجتمع املدني العاملة في هذا املجال و إشراك القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني في عضوية
اللجنة الوطنية تنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته .
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العوامل التي تساعد علي انتشار الفساد في املحليات في مصر :
من أهم أ سباب الفساد في مصر والتي ساعدت علي انتشارها :
 . 1غياب وعدم مسائلة كبار موظفي الدولة وكبار املسئولين .
 . 2انخفاض مستوي دخل املوظفين العموميين بالدولة وادارتها .
 . 3منح كبار موظفي الدولة صالحيات كبيرة في توثيق أوراق واعطاء التراخيص دون وجود رقابة .
 . 4املبالغة في اإلنفاق الحكومي .
 . 5وجود قصور في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي واإلداري للدولة .
 . 6ضعف الرقابة الداخلية على األجهزة الحكومية.
 . 7البيروقراطية الحكومية وتعقد اإلجراءات ومنها :
▪ انتظار املواطنين الراغبين في الحصول علي الخدمات فترة كبيرة بدون تحديد ميعاد معين لإلنتهاء من الخدمات .
▪ سوء معاملة املوظفين وتعقيد اإلجراءات دون وجود رقابة .
▪ عدم اإلستعانة في تقديم الخدمات بالوسائل التكنولجية واإلعتماد علي العنصرالبشري .
 . 8التراخي في تنفيذ العقوبات الصادره في جرائم الفساد وضعف العقوبات املقررة علي تلك الجرائم .
 . 9اللجوء إلى الوساطة واملحسوبية وعدم تحمل املسئولية املجتمعية .
 . 10ضعف دور وسائل اإلعالم في توعية املواطنين بمشكلة الفساد ( أسبابه – مظاهره  -آثاره ) وعدم بذل الجهد لترويج
املبادئ األخالقية وترسيخ مبدأ الشفافية واملسائلة للحد من ظاهرة الفساد .
 . 11إحجام املواطنين عن االبالغ عن الوقائع املتعلقة بالفساد خوفا من تعطل مصالحهم أو التعرض لردود أفعال انتقامية
 . 12غياب التنسيق بين األجهزة املعنية بمكافحة الفساد .
جر ائم تم رصدها بسبب الفساد في القطاع العام لسنة : 2020
واصلت هيئة الرقابة اإلدارية دورها في الكشف عن قضايا الفساد والرشوة ،وبالفعل تم ضبط الكثير من قضايا الفساد
والرشوة في جميع انحاء الجمهورية ومنها :
يناير : 2020
 . 1بتاريخ  3يناير  2020تم إلقاء القبض علي عبد العظيم حسين عبد العظيم ،رئيس مصلحة الضرائب متلبسا عقب
حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض املحاسبين القانونيين املتعاملين مع املصلحة تحت
رئاسته وذلك عقب استصدار األذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا وتحويله للتحقيق  .حيث قام رئيس
مصلحة الضرائب السابق باستغالل سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسية لتخفيض قيمة الضرائب املستحقة
على عمالئهم من املمولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية بما يؤدى إلى اإلضرار باملال العام بماليين الجنيهات.
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ضبط مدير عام للشئون الهندسية والذي يعمل بإحدى الشركات إلدارة وتشغيل وتوفير الطاقة في العاصمة املصرية
عقب تقاضيه مبلغ  350ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد شركات املقاوالت مستغال سلطته الوظيفية
في نهب مستخلصات األعمال التي تنجزها شركته ،وبعد التحقيق معه تمت إحالته إلى التحقيق .
تم ضبط باحث قانوني أول بوزارة التنمية املحلية في محافظة الدقهلية والذي كان بدوره كعضو باملركز االستشاري
حيث تم تحصيل نحو  5ماليين جنيه مصري محتاال على املواطنيين الراغبين في حجز الشقق السكنية الجديدة في
املنصورة الجديدة والتي يتم حجزها بسابق الدفع معتمدا على اإليصاالت التي تم تزويرها والتي تحمل إ سم وزارة
االسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية عليها ومستغال مكانته الوظيفية في وزارة التنمية املحلية والتي تمكنه من
االطالع علي املكاتبات الصادرة و الواردة من وزارة االسكان.
بمحافظة القاهرة تم ضبط مقاول من الباطن لعدد من متعهدي الجمع السكنى بمنطقة السيدة زينب  -املتعاقدين
مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة  -وذلك عقب قيامه بمحاولة رشوة السيد رئيس حي السيدة زينب ،وعرض مبالغ
مالية عليه مقابل عدم اتخاذه اإلجراءات القانونية حيال مخالفات املتعهدين ومد فترة سريان عقودهم وعدم
فسخها ،قام رئيس الحي بإبالغ هيئة الرقابة اإلدارية بالواقعة.
تم ضبط مدير فرع النظافة لحى الزيتون التابع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة ،وآخر يعمل متعهد توريد عماله
لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية من أحد متعهدي الجمع السكنى بنطاق الحى ،وذلك مقابل عدم قيام األول
بتحرير محاضر ضده وتخفيض قيمة الغرامات املفروضة عليه والتي تمكنه من صرف مستحقاته املالية كاملة دون
فسخ التعاقد.

فبر اير : 2020
 . 1بتاريخ  11فبراير  ، 2020بمحافظة الدقهلية تم القاء القبض على موظف بالشهر العقاري " عضو قانونى" يقيم
بمنطقة عزبة عقل متلبسا برشوة ( )500ألف جنيها من جامعة خاصة مقابل تسجيل أرض قيمتها  6ماليين جنيها
وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت حبس املتهم  4أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في امليعاد.
 . 2بمحافظة الجيزة ،تم ضبط مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة ،الستغالل موقعه الوظيفي ،وتلقي مبلغ مالي على
سبيل الرشوة ،نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض ألحد املواطنين .حيث تقدم مقاول مقيم بمصر القديمة
بالقاهرة بتقديم بالغ عن طلب مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة ،مبلغ قدره  7آالف جنيه ،على سبيل الرشوة نظير
توقعيه على شهادة بيان صالحية لقطعة أرض ،ملك املبلغ بمنطقة األهرام  ،وذلك حتى يتمكن من إصدار ترخيص
للبناء على قطعة األرض املشار إليها ،على أن يتم االتفاق فيما بعد على دفع مبالغ مالية آخرى نظير إنهاء باقي إجراءات
الترخيص .تم ضبط املتهم أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بمكتبه بالحى .
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تم القاء القبض على شبكة اجرامية مكونة من  22عضوا بمحافظة القاهرة بينهم عددا من موظفي الدولة العموميين
بجهات مختلفة وذلك بعد قيامهم بتزوير بعض األوراق الرسمية ك(جواز السفر وشهادات امليالد و شهادات الوفاة)
في  7محافظات حول البالد ،وأيضا بسبب تشجيعهم على الهجرة الغير شرعية خارج حدود الدولة فتم احالة
أعضائيها إلى جنايات القاهرة والتي أقرت بحبسهم ملدة ال تقل عن  3سنوات وال تزيد عن  7سنوات مع دفع غرامه
 200ألف جنيه مصري .
بمرفق مياه "كوم أمبو" بمحافظة أسوان  ،تم القبض علي موظف لقيامه باختالس مبالغ تقدر ب  300ألف جنيه
والخاصة بالفواتير التي يتم تحصيلها من املواطنيين .
القبض علي  20متهم منهم  6موظفيين في مكتب بريد مطروح و عدد ( )14شخص قاموا بتأجير حساباتهم لعمليات
السحب وااليداع مستفيدين منه بنسبة معينة مستخدمين  25حساب ،منهم حساب لشخص "متوفي" وقدر املبلغ
بنحو مليار و  750مليون جنيه مصري .
بمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط تم ضبط رئيس قسم اإليرادات  ،أثناء قيامه بعرض مبالغ مالية على سبيل
الرشوة على رئيس الوحدة املحلية لقرية العونة باملحافظة ،مقابل التغاض ي عن اتخاذ االجراءات القانونية حيال بناء
منزل مخالف.
بمحافظة السويس تم ضبط مسئول بقسم عالقات العمل بمديرية القوى العاملة باملحافظة عقب تقاضيه مبالغ
مالية على سبيل الرشوة ،مقابل استغالل نفوذه وعالقاته لتشغيل بعض املواطنين بشركات القطاع الخاص.
بمحافظة القاهرة قام موظف بإدارة املحالت بمحى املقطم بالحصول على رشوة قدرها  800جنيها من احد أصحاب
املحالت مقابل تسهيل خدمات له  ،وعدم التعامل معه بشكل قانوني  ،قام رئيس الحى بنقله الى حى االسمرات املالصق
لحى املقطم  ،كما تم ابالغ شرطة املرافق بالواقعة.

مارس : 2020
 . 1بتاريخ  9مارس  2020تم القاء القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة واملقطم والدرب األحمر ،في
القضية رقم  501لسنة  2020حصر أمن الدولة العليا ،لطلبه وحصوله على مبلغ  300ألف جنيه على سبيل
الرشوة ،من رئيس مجلس إدارة شركة نكست هوم  ،وكشفت التحريات أن الرشوة جاءت مقابل استغالل عضو
مجلس النواب لنفوذه ،لدى بعض مسؤولي بعض الجهات الحكومية ،إلنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر،
البالغ قيمته حوالي  7.5مليون جنيه ،ألحد مشروعات الشركة باملقطم.
 . 2كما تم القاء القبض على على عدد من مسئولى حي املقطم منهم مدير منطقة اإلسكان ،ومدير التنظيم لحصولهم
على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي  1.5مليون جنيه من من شركة نكست هوم إلنهاء إجراءات إصدار
تراخيص أحد مشروعات الشركة باملقطم وهى ذات القضية رقم  501لسنة  2020املتهم فيها عضو مجلس النواب
عن دائرة املقطم .
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 . 3بمحافظة اإلسكندرية تم ضبط أحد مسئولي إدارة أمالك الدولة بحي العامرية أول بمحافظة اإلسكندرية عقب
تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من مدير فرع إحدى شركات السيارات باملحافظة مقابل قيامه بعدم استكمال
.
إجراءات ربط قيمة مقابل االنتفاع الخاص بمقر الشركة ،وعدم إدراجها ضمن حمالت اإلزالة الجاري تنفيذها
 . 4بمركز نقادة بمحافظة قنا تم ضبط كل من مسئول بإدارة أمالك الدولة  ،وموظف آخر باملجلس القروي البحري
بقاموال عقب تقاضيهما  50ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعي اليد ،وذلك مقابل قيامهما بتسهيل
إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة األرض البالغ مساحتها  6أفدنة من أمالك الدولة .
 . 5بتاريخ  26مارس  ، 2020وبمحافظة دمياط  ،تم القاء القبض على أمين مخزن مستلزمات طبية تابع ملديرية الشئون
الصحية  ،ومراقب صحى  ،حيث قام أمين املخزن بعرض قطعة ارض يمتلكها قيمتها  120ألف جنيه على سبيل
الرشوة وكذلك مبلغ  60ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه ،وذلك ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد
املشكلة من قبل هيئة الرقابة اإلدارية ،واملعنية بجرد عهدة امين املخزن ،من املستلزمات الطبية ألصناف الكمامات
والجوانتيات واملطهرات الطبية البالغ قيمتها حوالي مليون جنيه  ،مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه املستندات الدالة
على اختالسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء ،باإلضافة إلى
اصطناعه ملستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية باملخالفة للواقع.
أبريل : 2020
 . 1بمحافظة الدقهلية وبتاريخ  12أبريل  2020تم ضبط رئيس مكتب املراجعة واملسائل بمديرية املساحة بمحافظة
الدقهلية ،عقب تقاضيه  100ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب قطعة ارض مقابل قيامه بنهو إجراءات فصل
الحد املساحي لقطعة األرض التى تبلغ قيمتها حوالي  20مليون جنيه.
 . 2بمحافظة مطروح وبتاريخ  21أبريل  2020تم القاء القبض على مدير عام إدارة تنفيذ الطرق بمديرية طرق محافظة
ُ
دمياط ،عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد املقاولين املسند اليهم تنفيذ بعض اعمال الرصف
بنطاق املحافظة ،وذلك مقابل قيام االول بتسهيل إجراءات صرف املستخلصات املالية ملستحقات املقاول عن تلك
األعمال.
 . 3بتاريخ  24أبريل  ، 2020وبمحافظة القاهرة تم ضبط موظفين مرتشين بحى بوالق أبو العال  ،قاما بطلب مبلغ مالي
على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضد أحد املواطنين ،بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة
قسم شرطة بوالق أبوالعال – بمنطقة أثرية  ،كما أكدت التحريات انهما يقومان باستغالل موقعهما الوظيفي في
اإليقاع باملواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة عن طريق تحرير محاضر تعديات على مناطق
آثار نطاق حى بوالق أبوالعال بالقاهرة واستصدار قرارات إزالة لتلك العقارات بناء على تلك املحاضر ثم التفاوض مع
مالكي تلك العقارات على إيقاف وإلغاء قرارات اإلزالة عقب الحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة .وقد
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تم ضبط املتهمان حال قيام أحدهما باستالم مبلغ الرشوة (ثالثون أل ف جنيه كجزء من املبلغ املتفق عليه)
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة باالشتراك مع موظف آخر.
 . 4بتاريخ  29أبريل  2020تم القاء القبض على موظف سابق (رئيس فرع احدى شركات الجملة بمرس ى مطروح) التهامه
باستغالل موقعه الوظيفي السابق واختالس مواد غذائية تقدر قيمتها بـ 300ألف جنيه.
مايو : 2020
 . 1بمحافظة القاهرة بتاريخ  4مايو  2020تم القاء القبض على كل من ،مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر،
ومهندس معماري حر بصفته وكيل مالك أحد املراكز الطبية الكائنة بنطاق الحي ،حيث قام املتهم األول بطلب
وتقاض ى مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من املتهم الثاني مقابل إخالله بواجبات وظيفته بالتغاض ي عن
املخالفات البنائية للمركز ،وإصداره شهادة مطابقة أعمال التى تمكن ُمالك املركز من الحصول على التراخيص
الالزمة إلدخال املرافق باملخالفة للقانون ،تم عرض املتهمان على النيابة العامة املختصة التي باشرت تحقيقاتها
وأمرت بحبسهما.
 . 2بتاريخ  12مايو  ، 2020تم القاء القبض علي مدير عام الفحص بمامورية الضرائب بشبرا الخيمة عقب استالمه مبلغ
 100ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مصنع البالستيك مقابل تخفيض الضرائب إلى  750ألف جنيه مصري
وتم عرضهم على النيابة التي أمرت بحبسهم .
 . 3بمحافظة بنى سويف تم القاء القبض على كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية اإلسكان واملرافق  ،عقب حصول
ُ
املتهمة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد املقاولين املسند اليهم بعض املشروعات من مديرية االسكان ،
وذلك مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي املستحقات املالية املستحقة للمقاول عن أعمال ترميم مستشفى
ُ
اإلغاثة باملحافظة والبالغ قيمتها حوالى  250ألف جنيه ،وكذلك تسهيلها اعتماد األعمال املنفذة له عن عملية ترميم
مستشفى الرمد ،وبعرض املتهمة على النيابة العامة امرت بحبسها
 . 4قيام مسئول بقسم حماية األراض ي الزراعية بمحافظة االسماعيلية بتقاض ي رشوه من أحد االشخاص والتي تقدر ب
 100ألف جنيه وذلك مقابل تمكينه من وضع يده على جزء من أراض ي الدولة مجددا بعدما تم وضع مخالفات
التعديات علي االراض ي الزراعية وتم القبض عليهم  ،كما قامت النيابة بالتحقيق معهم.
 . 5تلقي موظف اداري بأحد املحاكم االستثنائيه في محافظه اسكندريه بأخذ رشوه والتي تقدر ب  100الف جنيه خادعا
املواطنيين بتعيينهم بأحد املحاكم االبتدائيه ( واسطه) تم القبض عليه وتم احالته للنيابة للتحقيق .
 . 6تم القاء القبض على ثالثة من مأموري جمارك بتهمة تهريب نحو  2516طرد إلى خارج البالد محمال باملواد الغذائيه
والتي تقدر بنحو  3ماليين جنيه مصري وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق .
 . 7كما تم ضبط مسئول من الجمارك بميناء دمياط البحري اشترك مع  56مالك سيارات والتي تم اصطناع شهادات
منسوبة لبعض الدول العربية والتي تنص علي تمتعهم بامللكية األولى للسيارات املالكي من خالل تزوير الشهادات
واملستندات واضافة الصبغة الشرعية عليها مما تم القاء القبض عليهم وعرضهم علي النيابه التي أمرت بحبسهم.
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يونيو : 2020
 . 1بتاريخ  8يونيو  2020تم القاء القبض على مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر  ،لطلبه وتقاضيه
رشوة مالية قدرها  300ألف جنيه من صاحب شركة للمقاوالت ،مقابل قيامه بإنهاء كافة اإلجراءات الخاصة
بالتصالح على ارتكاب املخالفات البنائية لعدد " 21فيال" سكنية اقيمت بدون ترخيص بأحد املجمعات السكنية
الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر .
 . 2بتاريخ  23يونيو تم القاء القبض علي  4موظفين قاموا باالستيالء علي أموال املودوعين في البنك بأحد البنوك
املعروف ة ،وقد تم االستيالء على مبلغ يقدر ب  2مليون و  874ألف جنيه مصري وتم احالتهم للنيابه علي سبيل
التحقيقات .
 . 3تم القاء القبض على محاسب مسؤول الدفع االلكتروني بدفع الجهات الحكومية ،حيث تم اختالس  3ماليين و 300
ألف جنيه بمحافظة املنيا .
يوليو : 2020
 . 1بمحافظة شمال سيناء  ،وبتاريخ  7يوليو  ، 2020تم ضبط موظف بريد إلستغالله موقعه الوظيفى وتلقى حواالت
بريدية من املواطنين وتركها على حسابه الشخص ى قبل إرسالها ملستحقيها لإلستفاده من األرباح ،عقب ضبطه تبين
أن حجم تعامالته خالل  6أشهر طبقا للفحص املستندى بلغت اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه.
 . 2بمحافظة القليوبية بتاريخ  16يوليو  ، 2020تم القاء القبض على عدد من املوظفين " مدراء " ومسئولين أمنيين
بوزارة التربية وادار التعليم بمحافظة القليوبية  .بتهمة الرشوة لقاء إجراءات زيادة كثافة الطالب بفصول القسم
البريطاني باملدرسة وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها باملخالفة للوائح املنظمة ،وكذلك معاونتهم في الحصول على
ترخيص إنشاء فصل للقسم األمريكي ،وبعرض املتهمين على النيابة العامة املختصة قررت حبسهم على ذمة
التحقيقات.
 . 3في  29يوليو  2020تم القاء القبض على مدير مدرسة لتقاضيه مبلغ  100ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد
اولياء األمور ،مقابل قيامه باإلخالل بواجبات وظيفته واستغالل نفوذه لدي زمالئه ومرؤوسيه في العمل بالتدخل
لصالح الطالب نجل ولي األمر باملخالفة للقانون ،تم عرض املتهم على النيابة التي قررت حبسه.
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أغسطس : 2020
 . 1تم القاء القبض على موظف يعمل في مجال الدعاية واالعالن ،النتحاله صفة املستشار اإلعالمي لوزارة التربية
والتعليم واستغالل املنصب املزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي  5ماليين جنيه
من أحد املواطنين ،وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ إحدى الدعاوى
الخاصة لصالح املواطن .
 . 2بتاريخ  23أغسطس  2020تم القاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة ،وأحد متعهدي جمع القمامة
العاملين في نطاق الحي عقب تقاض ى املتهم األول ملبلغ  400ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له
من متعهدي القمامة املتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي باإلخالل بواجبات وظيفته ،وعدم إلغاء التعاقدات
الخاصة باملتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم املالية املتأخرة لدى الحي  ،وعقب اتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية ألقى القبض عليه متلبسا بتقاض ي املبلغ املالي من ُمتعهد القمامة  ,وبعرض املتهمين على نيابة أمن الدولة
العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
 . 3بتاريخ  24أغسطس  2020وبحي باب الشعرية تم القبض علي مدير التسكين ومقاول آخر بتهمة تقاضيهما  100ألف
جنيه على سبيل الرشوة من مالك أحد املباني التي تقرر ازالتها ضمن مشروع تطوير عشوائيات بحي منشية ناصر ،
مقابل قيام املتهم بإدراج اسمهما ضمن كشوف حصر التسكين املقرر لهم الحصول علي وحدات سكنية بديلة ،وقام
املتهم باستغالل وظيفته حيث استغل انه كان مدير سابق لتسكين حي منشية ناصر واستعان ببعض معارفه
للحصول علي تلك الوحدات ،وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق .
 . 4بتاريخ  25أغسطس  2020تم القاء القبض على مدير اإلدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمطروح وباحث
قانوني لقيام األول بواسطة الثاني بطلب وتقاض ي  500ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر
لإلسكان والتعمير وهي شركة مسئولة بتكليف من اللجنه العليا للتحفظ علي األموال بإداره أصول إحدى شركات
القطاع الخاص املالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي  ،وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق .
 . 5بمحافظة دمياط  ،وبتاريخ  25أغسطس  ، 2020تم ضبط موظف " مسئول املخالفات واملعاينات" بشركة مياه
الشرب والصرف الصحي باملحافظة ،حال استالمه مبلغ عشرة آالف جنيها على سبيل الرشوة  ،من أحد املواطنين
نظير قيامه بتخفيض قيمة مقايسة توصيل مياه الشرب بمبنى خاص به الى ربع القيمة الحقيقية.
سبتمبر : 2020
 . 1بمحافظة الدقهلية  ،بتاريخ  2سبتمبر  2020تم القاء القبض على موظف بهيئة الطرق استغل موقعه الوظيفي في
الحصول على مبالغ من املواطنين على سبيل الرشوة ،وتعمد إيقاف رصف طريق «جمصة املنصورة" حيث تعمد
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املوظف تكرار إيقاف األعمال ،لطلبه الحصول على مبلغ ألف جنيه أسبوعيا على سبيل الرشوة ،مقابل تسهيل
وتسيير أعمال الشركة.
 . 2بتاريخ  3سبتمبر  2020بمحافظة القاهرة  ،تم ضبط موظف إدارى باملعامل املركزية – مقيم بالقاهرة -لقيامه
بإستغالل طبيعة عمله باملعامل املركزية التابعة إلحدى الجهات املعنية واملختصة بعمل تحاليل وإستخراج شهادات
صحية خاصة بفيروس "كورونا" ،وقيامه باإلشتراك مع (سائق بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج،فى ممارسة
نشاطهم اإلجرامى وتزوير الشهادات الطبية املنسوب صدورها للمعامل املركزية بالجهات املعنية عن طريق إدخال
الحاالت التى ترغب فى إستخراج شهادات نتيجة تحاليلهم من فيروس كورونا "سلبية"  ،وذلك نظير حصوله على مبلغ
(ألف جنيه) عن كل شهادة.
 . 3بتاريخ  3سبتمبر  ، 2020وبمحافظة الجيزة تم القاء القبض على موظف بمنطقة امبابة  ،لقيامه بالنصب على 4
مواطنين ،واالدعاء بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن أحد املشروعات السكنية خالفا للحقيقة  ،وذلك
نظير حصوله على مبلغ مالى قدره  13200جنيه من كل منهم ،واالستيالء على املبالغ املالية لنفسه.
 . 4بتاريخ  6سبتمبر  2020تم القاء القبض على موظفة بجهة حكومية وعامل ،التهامهما بتزوير محررات رسمية ،حيث
تم ضبط املتهم وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية مقلد) وبمواجهته إعترف بتصنيعه بناء على طلب (إحدي السيدات،
موظفة بأحد األحياء بالقاهرة ) مقابل مبلغ مالى للتمكن من التحايل على املواطنين املخالفين للمبانى بدون
ترخيص بإجراء التحريات وجمع املعلومات .
 . 5بمحافظة البحيرة  ،وبتاريخ  15سبتمبر  2020تم إلقاء القبض على مدير املكتب الفني ملحافظ البحيرة ،التهامه بطلب
وقبول رشوة مالية وهدايا عينة من عضو مجلس إدارة شركة خاصة ،مقابل استغالل نفوذه وعالقاته بمسؤولي
املحافظة ،لتسهيل إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض بوادى النطرون ،تخص املتهم الثانى ،وتعديل نشاط
استخدامها من الزراعى إلى املبانى ،وألزمت املحكمة الخاصة وقتها مدير املكتب الفني ملحافظ البحيرة و(ح.ش) عضو
مجلس إدارة شركة خاصة ،بالسجن املؤبد لألول ،وتغريمه مبلغ  438،5الف جنيه والعزل من وظيفته ،وحبس الثانى
 3سنوات.
 . 6بمحافظة قنا  ،بتاريخ  13سبتمبر  ، 2020تم ضبط موظف بمجلس مركز ومدينة نجع حمادى "سابقا" – مقيم
بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا ،لقيامه باستغالل موقعه الوظيفى خالل فترة عمله بمجلس مدينة نجع
حمادى ،وقيامه بإصدار رخصة بناء ملهندس كهرباء على قطعة أرض زراعية باملخالفة للقانون ،وقد أثبت خالل
معاينة األرض أنها داخل الحيز العمراني  -بخالف الحقيقة – مماأدى لإلضرار باملال العام والتربح من أعمال الوظيفة
وتربيح الغير.
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 . 7بمحافظة القليوبية وبتاريخ  25سبتمبر  ، 2020تم القاء القبض على مدير مسئول عن أحد مطاحن الدقيق البلدي
املدعم بالقليوبية في مدينة بنها ،بتهمة االستيالء على  182طن دقيق ،بقيمة  2.5مليون جنيه ، .حيث قام مدير
املطحن باالستيالء على الدقيق والتصرف في اإلنتاج بالبيع في السوق السوداء ،واالستيالء على أموال الدعم التي
تقدمها الدولة ملستحقيها ،وذلك لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من جراء ذلك  ،ومن خالل عمل جرد مفاجئ
تبين وجود عجز في الدقيق بكمية قدرها  182طن دقيق بلدي مدعم ،استخراج  ، %82بما يعادل مبلغ مالي قدره
 2.500.000جنيه.
 . 8تم القاء القبض على موظفين بإحدى الوحدات املحلية بمدينة الصف بالجيزة ،لقيامهما باالحتيال على شخصين
مقيمين بالجيزة ،واالدعاء بأن محل إقامتهما "تابع لنطاق جهة عملهما" وأنهما مخالفين لبناء منازل مكونة من طابق
أرض ى "بدون ترخيص" وتحصال من أحدهما على ألف جنيه نظير عدم إصدار قرار إزالة لتلك املنازل وبمواجهتهما
أقر أحدهما بارتكاب الواقعة باالشتراك مع الخر.
 . 9قام فني تنظيم بإحدى الوحدات املحلية التابعة ملركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج ،باستغالل موقعه الوظيفي
بالتواطؤ مع شخصين مقيمين بذات الجهة ،وتمكينهما من بناء عقارين على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وتسهيل
حصولهما على رخصتي بناء صادرتين من الوحدة املحلية التي يعمل بها بإثبات بيان صالحية أن األرض داخل الحيز
العمراني مما أدى إلى اإلضرار باملال العام.
 . 10بمحافظة القاهرة قام  3موظفين بحي مصر الجديدة باستغالل موقعهم الوظيفي في التواطؤ مع شخصين ،وتمكينهم
من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكني إلى تجاري – على خالف الحقيقة – للحصول على مكاسب مالية
وأرباح تجارية باملخالفة لشروط التنسيق الحضاري بحي مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة
تعديالت استخدام العقارات من سكني إلى تجاري.
أكتوبر 2020
 . 1بتاريخ  1أكتوبر  ، 2020بمحافظة كفر الشيخ  ،تم القاء القبض على مسئول بإدارة مصيف بلطيم  ،التهامه بتقاض ي
رشوة مالية ،من أحد املستثمرين لتسهيل مهام إنشاء قرية سياحية.
 . 2بمحافظة الدقهلية وبتاريخ  19أكتوبر  2020تم القاء القبض على موظف بأحد أحياء مدينة املنصورة  ،التهامه
باستغالل وظيفته وتقاضيه رشوة من عامل خردة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة له  ،حيث اشترك مع عامل
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بذات الجهة في استيقاف عامل خردة اثناء استقالله " تروسيكل"  ،وأخذ مبلغا ماليا منه على سبيل الرشوة مقابل
عدم تحرير محضر له ،لقيامه بجمع الخردة بإحدى املناطق بمدينة املنصورة بدون تصريح.
نوفمبر2020
 . 1بتاريخ  4نوفمبر  ، 2020وبمحافظة سوهاج تم القاء القبض على اثنين موظفين من موظفي شركة مياه الشرب
والصرف الصحى بمدينة البلينا  ،وذلك الستغالل موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما في تحصيل قيمة غرامات
مخالفة توصيل املياه بدون ترخيص ،وقاما باختالس مبلغ (مليون جنيه) قيمة تحصيل غرامات خالل الفترة من
 2019/7/1حتى  2020/9/10من ع مالء الشركة ،دون وجه حق وعدم توريده لخزينة الشركة جهة عملهما.
 . 2بمحافظة الدقهلية  ،قام رئيس القسم الهندس ي بالوحدة املحلية التابعة ملجلس ومدينة ميت غمر  ،وفني شئون
هندسية سابق في ذات الوحدة باستغالل موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع  7اشخاص لتمكينهم من بناء عقارات
مخالفة وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن أعمال البناء التي ت مت بدون ترخيص ومنهم خطابات تتضمن املوافقة
على توصيل املرافق لتلك العقارات  ،مثبت بها انها مقامة قبل عام  2008وذلك على خالف الحقيقة.
ديسمبر 2020
 . 1بمحافظة سوهاج  ،في  16ديسمبر  2020تم ضبط موظف بالوحدة املحلية ملركز ومدينة أخميم ،التهامه باستغالل
موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شقيقه ،وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال املخالفات التي ارتكبها األخير .وتمثلت
املخالفات في البناء على مساحة أرض زراعية خارج الحيز العمراني وإضافتها لبرج سكني خاص به ،والصادر له
ترخيص بالبناء ،وتعديه على حرم الطريق العام بالرغم من تحرير محضر بذلك من الجهات املختصة وإخطاره
بالتعديات ، .وقد قام بتمكين شقيقه من البناء على تلك املساحة باملخالفة للقانون.
 . 2بمحافظة الدقهلية  ،وبتاريخ  19ديسمبر  ، 2020تم القاء القبض على موظف باملعاش من شها مركز املنصورة قام
بالنصب على احد املواطنين واالستيالء على  13ألف جنيه مقابل احضار عقد عمل لكريمته بالسعودية وتم عرضه
على النيابة التي باشرت التحقيق معه.
 . 3بمحافظة قنا  ،في  23ديسمبر  2020تم ضبط مراجع تحصيل كهرباء يعمل بهندسة كهرباء دشنا شمالى محافظة
قنا ،بتهمة اختالس أموال واالستيالء على املال العام دون وجه حق ،من خالل استغالل وظيفته ،حيث انه قام
باالستيالء على مبلغ  350ألف جنيها قيمة تحصيل فواتير.
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 . 4بتاريخ  27ديسمبر  ،بمحافظة الغربية تم ضبط موظف بإحدى املستشفيات بمدينة طنطا لقيامه بإستغالل موقعه
الوظيفى واملنوط به تحصيل رسوم دخول وحجز املرض ى باملستشفى ،واختالس مبالغ مالية عن طريق التالعب فى
إيصاالت تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة املقدمة من املستشفى للمرض ى أثناء فترة تواجدهم بها ،وتعديل املبالغ
كل من الصور الكربونية الخاصة باملراجعة وأصل دفتر التحصيل إلى مبلغ أقل من
املحصلة من املريض فعليا على ٍ
املبلغ الفعلى ،واختالس الفرق بين القيمتين واالستيالء عليها لنفسه.
 . 5خالل شهر ديسمبر تم ضبط مدير مالى سابق بإحدى املستشفيات فى قنا ،استغل موقعه الوظيفى وقام بالتزوير
والتالعب فى بعض دفاتر العالج االقتصادى  ،وتحصيل مبالغ مالية  ،لم يتم توريدها بحساب الصندوق بالبنك،
بلغت قيمتها أكثر من  2مليون جنيه.
ً
أوال :وفيما يلي جدول يتضمن ملخصا للحاالت التي تم رصدها.
القائم بالواقعة

م

التاريخ  /الشهر

املحافظة

1

 3يناير 2020

القاهرة

رئيس مصلحة الضرائب السابق

الواقعة

قيمة األموال  /مالحظات

"طبيعة ومهنة مرتكب الجريمة
حيث قام رئيس مصلحة الضرائب السابق
باستغالل سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسية
لتخفيض قيمة الضرائب املستحقة على عمالئهم
من املمولين مقابل حصوله على رشاوى مالية

منافع مالية وعينية على
سبيل الرشوة

وعينية بما يؤدى إلى اإلضرار باملال العام بماليين
الجنيهات
2

يناير 2020

القاهرة

مدير عام للشئون الهندسية –
يعمل بإحدى الشركات الدارة
وتوفير وتشغيل الطاقة

قام بتقاض ى رشوة من احدى شركات املقاوالت
مستغال سلطته الوظيفية مستخلصات االعمال
التي تنجزها الشركة

 350ألف جنيه

3

يناير 2020

الدقهلية

باحث قانونى أول بوزارة التنمية
املحلية – الدقهلية

استغالل وظيفته والقيام باالحتيال على املواطنين
الراغبين في حجز شقق سكنية جديدة  ،وتزوير
االيصاالت التي تحمل اسم وزارة اإلسكان

 5مليون جنيها

4

يناير 2020

القاهرة

مقاول من الباطن لعدد من
متعهدى الجمع السكنى

محاولة رشوة السيد رئيس حى السيدة زينب مقابل
عدم اتخاذه اإلجراءات القانونية حيال املتعهدين

رشاوي مالية " غير معروفة"

بالسيدة زينب

مع هيئة ونظافة وتجميل القاهرة

15

م

التاريخ  /الشهر

املحافظة

القائم بالواقعة

الواقعة

قيمة األموال  /مالحظات

"طبيعة ومهنة مرتكب الجريمة
5

يناير 2020

القاهرة

مدير فرع النظافة لحي الزيتون
– متعهد توريد عمالة

القيام بالحصول على مبالغ مالية مقابل عدم
القيام بتحرير محاضر وتخفيض قيمة الغرامات
املفروضة

رشاوي مالية " غير معروفة"

6

 11فبراير 2020

الدقهلية

موظف بالشهر العقاري

القبض على املوظف لحصوله على رشوة مالية
مقابل تسجيل قطعة أرض قيمتها  6ماليين جنيها

 500ألف جنيها

7

فبراير 2020

الجيزة

مسئول بأحد أحياء محافظة

استغالل املوقع الوظيفي وتلقى مبلغ مالى على سبيل

 7آالف جنيها

الجيزة

الرشوة مقابل انهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض
ألحد املواطنين

8

فبراير 2020

القاهرة

عددا من املوظفين العموميين
بالدولة

القيام بتزوير بعض األوراق الرسمية في 7
محافظات  ،وتشجيعهم للهجرة غير الشرعية

---

9

فبراير 2020

أسوان

موظف بمرفق مياه كوم أمبو

القيام باختالس مبالغ مالية خاصة بالفواتير التي
يتم تحصيلها من املواطنين

 300ألف جنيه

10

فبراير 2020

مرس ى مطروح

 20موظف بينهم 6موظفين
بمكتب بريد مطروح

قاموا بتاجير حساباتهم لعمليات السحب وااليداع
لالستفادة بنسبة معينة مستخدمين  25حساب

مليار و  750مليون جنيه

11

فبراير 2020

أسيوط

رئيس قسم اإليرادات بمركز
ومدينة البداري بأسيوط

عرض مبالغ مالية على رئيس الوحدة املحلية لقرينة
العونة مقابل التغاض ي عن اتخاذ اإلجراءات
القانونية حيال بناء منزل مخالف

رشاوي مالية (غير معروفة)

12

فبراير 2020

السويس

مسئول بمديرية القوى العاملة

استغالل نفوذه وعالقاته لتشغيل بعض املواطنين
والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة

رشاوي مالية على سبيل
الرشوة

13

فبراير 2020

القاهرة

موظف بإدارة املحالت بحى
املقطم

الحصول على رشوة مالية من احد أصحاب املحالت
مقابل تسهيل خدمات له

 800جنيها

14

 9مارس 2020

القاهرة

عضو مجلس نواب عن دائرة
الخليفة واملقطم

استغالل نفوذ والحصول على مبالغ مالية على
سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة نكست
هوم النهاء إجراءات استرداد ضمان اعمال الحفر

 300ألف جنيها

16

م

التاريخ  /الشهر

املحافظة

القائم بالواقعة

الواقعة

قيمة األموال  /مالحظات

"طبيعة ومهنة مرتكب الجريمة
15

مارس 2020

القاهرة

عدد من مسئولي حى املقطم
(مدير اإلسكان – مدير
التنظيم)

الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من
شركة نكست هوم النهاء اصدار تراخيص احد
مشروعات الشركة باملقطم

 1.5مليون جنيه

16

مارس 2020

اإلسكندرية

أحد مسئولي إدارة أمالك الدولة

تقاض ى مبلغ مالي على سبيل الرشوة من مدير فرع

رشاوى مالية

بحى العامرية أول – اإلسكندرية

إحدى شركات السيارات مقابل القيام بعدم
استكمال إجراءات ربط قيمة مقابل االنتفاع
الخاص بمقر الشركة ،وعدم إدراجها ضمن حمالت
اإلزالة الجاري تنفيذها .

17

مارس 2020

قنا

مسئول بإدارة أمالك الدولة –
موظف باملجلس القروى

القيام باجراءات تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد
على قطعة أرض مساحتها  6أفدنة من أمالك

البحرى بقاموال – قنا

الدولة

18

 26مارس 2020

دمياط

أمين مخزن مستلزمات طبية
تابع ملديرية الشئون الصحية –
مراقب صحى

اختالس مستلزمات طبية وتقديم رشاوى مالية
مقابل التوسط للجنة الجرد للقيام بتسليم
املستندات الدالة على اختالس مستلزمات طبية
خاصة بمكافحة العدوى واصطناع مستندات
مزورة

قطعة أرض بقيمة  120ألف
جنيها –  60ألف جنيها

19

 12ابريل 2020

الدقهلية

رئيس مكتب املراجعة واملسائل
بمديرية املساحة بمحافظة
الدقهلية

الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من
صاحب قطعة ارض مقابل القيام بانهاء إجراءات
فصل الحد املساحى لقطعة ارض تبلغ قيمتها 20

 100ألف جنيها

 50ألف جنيها

مليون جنيه
20

 21ابريل 2020

مرس ى مطروح

مدير عام إدارة تنفيذ الطرق
بمديرية طرق محافظة دمياط

تسهيل إجراءات صرف املستخلصات املالية
ملستحقات احد املقاولين املسند اليهم تنفيذ بعض
اعمال الرصف والحصول على رشوة مالية

رشاوى مالية

21

 24ابريل 2020

القاهرة

موظفين بحى بوالق أبو العال

الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل
الغاء قرار إزالة قاما باصداره ضد احد املواطنين

 30الف جنيها

22

 29ابريل 2020

مرس ى مطروح

موظف سابق

القيام باستغالل موقعه الوظيفي السابق واختالس
مواد غذائية تقدر ب  300الف ج

 300ألف جنيها

17

م

التاريخ  /الشهر

املحافظة

القائم بالواقعة

الواقعة

قيمة األموال  /مالحظات

"طبيعة ومهنة مرتكب الجريمة
23

 4مايو 2020

القاهرة

مدير إدارة التنظيم بحي شرق
مدينة نصر – مهندس معماري
حر

تقاض ى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل
االخالل بواجبات الوظيفة والتغاض ى عن
املخالفات البنائية ألحد املراكز الطبية

نصف مليون جنيها

24

 12مايو 2020

القليوبية

مدير عام الفحص بمأمورية

الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل

 100ألف جنيها

الضرائب بشبرا الخيمة

تخفيض الضرائب من صاحب مصنع للبالستيك

25

مايو 2020

بني سويف

كبير مهندسين بدرجة مدير عام
بمديرية اإلسكان واملرافق

الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من
احد املقاولين مقابل القيام بتسهيل إجراءات صرف
باقي املستحقات املالية املستحقة للمقاول عن
أعمال ترميم مستشفى اإلغاثة باملحافظة

رشاوى مالية

26

مايو 2020

اإلسماعيلية

قسم حماية االراض ى بمحافظة
اإلسماعيلية

القيام بتقاض ى رشوة مقابل تمكين احد األشخاص
من وضع يده على جزء من اراض ى الدولة

 100ألف جنيها

27

مايو 2020

اإلسكندرية

موظف اداري بمحافظة
اإلسكندرية

الحصول على رشوة مالية خادعا املواطنين بتعيينهم
بأحد املحاكم االبتدائية

 100ألف جنيها

28

مايو 2020

القاهرة

 3مأموري جمارك

تهريب نحو  2516طرد إلى خارج البالد محمال باملواد
الغذائيه والتي تقدر بنحو  3ماليين جنيه مصري

 3مليون جنيها

29

مايو 2020

دمياط

مأمور جمارك بميناء دمياط

مع  56مالك سيارات والتي تم اصطناع شهادات
منسوبة لبعض الدول العربية والتي تنص علي

تزوير " اصطناع شهادات"

تمتعهم بامللكية األولى للسيارات املالكي من خالل
تزوير الشهادات واملستندات واضافة الصبغة
الشرعية عليها

30

 8يونيو 2020

الجيزة

مدير الشئون القانونية بمركز
ومدينة منشأة القناطر

الحصول على رشوة مالية من صاحب شركة
للمقاوالت مقابل القيام بانهاء اإلجراءات الخاصة
بالتصالح على ارتكاب مخالفات بنائية لعدد 21
فيال

 300ألف جنيها

31

 23يونيو 2020

القاهرة

 4موظفين

القيام باالستيالء على أموال املودعين بأحد البنوك

 2مليون و  874ألف جنيه
مصري

18

م

التاريخ  /الشهر

املحافظة

القائم بالواقعة

الواقعة

قيمة األموال  /مالحظات

"طبيعة ومهنة مرتكب الجريمة
32

يونيو 2020

املنيا

مسئول دفع اليكترونى بإحدى
الجهات الحكومية بمحافظة
املنيا

قام باختالس مبالغ مالية تقدر ب  3ماليين و 300
الف جنيها

 3ماليين و  300ألف جنيها

33

 7يوليو 2020

شمال سيناء

موظف بريد

استغالل املوقع الوظيفي وتلقى حواالت بريدية من
املواطنين وتركها بحسابه الشخص ي قبل ارسالها
لالستفادة من األرباح

 2مليون و  500ألف جنيها

34

 16يوليو 2020

القليوبية

موظفين ومسئولين امنيين
بوزارة التربية والتعليم

الحصول على رشاوى مالية لقاء إجراءات زيادة
كثافة الطالب بفصول القسم البريطاني باملدرسة –
املعاونة في الحصول على ترخيص انشاء فصل
للقسم األمريكي

رشاوى مالية

35

 29يوليو 2020

القاهرة

مدير مدرسة

الحصول على رشاوى مالية من احد أولياء األمور
مقابل قيامه باالخالل بواجبات وظيفته واستغالل

 100ألف جنيها

36

أغسطس 2020

القاهرة

موظف

37

 23أغسطس 2020

القاهرة

رئيس حى مصر القديمة

38

 24أغسطس 2020

القاهرة

مدير التسكين بحي باب
الشعرية – مقاول

39

 25أغسطس 2020

مرس ى مطروح

مدير اإلدارة الهندسية بمركز
ومدينة الضبعة بمطروح –
باحث قانونى

تفوذه لدى مرؤوسية بالتدخل لصالح الطالب نجل
ولى االمر باملخالفة للقانون

انتحال صفة املستشار اإلعالمي لوزارة التربية
والتعليم واستغالل املنصب املزعوم في الحصول
على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي 5
ماليين جنيه من أحد املواطنين ،بعد ادعائه قدرته
على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ
إحدى الدعاوى الخاصة لصالح املواطن .
تقاض ى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من احد
متعهدى جمع القمامة مقابل االخالل بالوظيفة
وعدم الغاء التعاقدات الخاصة باملتعهدين
وتمكينهم من صرف مستحقاتهم املالية املتاخرة
الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من
مالك احد املباني التي تقرر ازالتها
تقاض ى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مفوض
شركة النصر لالسكان والتعمير وهي شركة مسئولة
بتكليف من اللجنه العليا للتحفظ علي األموال

 5ماليين جنيها

 400ألف جنيها

 100ألف جنيها
 500ألف جنيها

19

م

التاريخ  /الشهر

املحافظة

40

 25أغسطس 2020

دمياط

41

 2سبتمبر 2020

الدقهلية

42

 3سبتمبر 2020

القاهرة

43

 3سبتمبر 2020

الجيزة

44

 6سبتمبر 2020

القاهرة

45

 15سبتمبر 2020

البحيرة

46

 13سبتمبر 2020

قنا

47

 25سبتمبر 2020

القليوبية

48

سبتمبر 2020

الجيزة

القائم بالواقعة

الواقعة

قيمة األموال  /مالحظات

"طبيعة ومهنة مرتكب الجريمة
بإداره أصول إحدى شركات القطاع الخاص املالكة
لقرية سياحية بالساحل الشمالي
الحصول على رشاوى مالية من احد املواطنين نظير
موظف " مسئول املخالفات
واملعاينات " بشركة مياه الشرب قيامه بتخفيض قيمة مقايسة توصيل مياه الشرب
بمبنى خاص به الى ربع القيمة
والصرف الصحي

استغالل املوقع الوظيفي  ،وتعمد إيقاف رصف
موظف بهيئة الطرق
طريق جمصة املنصورة للحصول على رشاوى مالية
مقابل تسهير وتسيير االعمال
موظف إداري باملعامل املركزية استغالل طبيعة عمله واالشتراك مع اخر في تزوير
شهادات طبية منسوب صدورها للمعامل املركزية
عن طريق ادخال الحاالت التي ترغب في استخراج
شهادات نتيجة تحاليلهم من فيروس كورونا "سلبية"
القيام بالنصب على  4مواطنين واالدعاء بقدرته على
موظف
تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن احد
املشروعات السكنية  ،والحصول على رشاوى مالية
موظفة بأحد األحياء بالقاهرة – تزوير محررات رسمية عن طريق خاتم شعار
للجمهورية مقلد مقابل مبلغ مالي للتمكن من
عامل
التحايل على املواطنين املخالفين للمبانى
طلب وقبول رشوة مالية وهدايا عينة من عضو
مدير املكتب الفني ملحافظ
مجلس إدارة شركة خاصة ،مقابل استغالل نفوذه
البحيرة
وعالقاته بمسؤولي املحافظة ،لتسهيل إجراءات
تغيير نشاط قطعة أرض بوادى النطرون
قام باستغالل موقعه الوظيفي خالل فترة عمله
موظف بمجلس مدينة نجع
بمجلس املدينة وقام بإصدار رخصة بناء ملهندس
حمادى " سابقا"
كهرباء على قطعة ارض زراعية باملخالفة للقانون
االستيالء على  182طن دقيق " من الدقيق املدعم"
مدير مسئول
بقيمة  2.5مليون جنيه وبيعها بالسوق السوداء ،
واالستيالء على أموال الدعم التي تقدمها الدولة
ملستحقيها لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة
االحتيال على مواطنين واالدعاء بانهما مخالفين لبناء
موظفين بالوحدة املحلية
منازل بدون ترخيص  ،وطلب والحصول على رشوة
بالصف
مالية

 10آالف جنيها

 1000جنيها اسبوعيا

 1000جنيها عن كل شهادة

 52800جنيها

رشاوى مالية

رشاوى مالية

استغالل وظيفي

 2.5مليون جنيه

 1000جنيها

20

القائم بالواقعة

الواقعة

م

التاريخ  /الشهر

املحافظة

49

سبتمبر 2020

سوهاج

فني تنظيم بالوحدة املحلية
بمدينة طهطا

50

سبتمبر 2020

القاهرة

موظفين بحي مصر الجديدة

51

 1أكتوبر 2020

كفر الشيخ

مسئول بإدارة مصيف بلطيم

52

 19أكتوبر 2020

الدقهلية

موظف بأحد أحياء مدينة
املنصورة

تقاض ى رشوة من أحد املستثمرين لتسهيل مهام
إنشاء قرية سياحية
استغالل الوظيفة والحصول على رشاوي مالية من
عامل خردة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة له

53

 4نوفمبر 2020

سوهاج

موظفين بشركة مياه الشرب
والصرف الصحي

54

نوفمبر 2020

الدقهلية

رئيس القسم الهندس ي بالوحدة
املحلية التابعة ملجلس ومدينة
ميت غمر بالدقهلية – فنى
شئون هندسية سابق

تحصسل قيمة غرامات مخالفة توصيل مياه بدون
ترخيص  ،واختالس مبلغ مليون ج قيمة تحصيل
غرامات من عمالء الشركة
استغالل املوقع الوظيفي والتواطؤ مع اشخاص
لتمكينهم من بناء عقارات مخالفة وعدم اتخاذ
اإلجراءات القانونية بشان أعمال البناء التي تمت
بدون ترخيص

55

 16ديسمبر 2020

سوهاج

موظف بالوحدة املحلية ملركز
ومدينة أخميم

56

 19ديسمبر 2020

الدقهلية

موظف

57

 23ديسمبر 2020

قنا

مراجع تحصيل كهرباء

58

 27ديسمبر 2020

الغربية

موظف بإحدى املستشفيات

قيمة األموال  /مالحظات

"طبيعة ومهنة مرتكب الجريمة
استغالل املوقع الوظيفي والتواطؤ مع شخصين
وتمكينهما من بناء عقارين على ارض زراعية وتسهيل
حصولهما على رخصتى بناء بها اثبات ان األرض
داخل الحيز العمراني
التواطؤ مع اخرين وتمكينهم من تعديل استخدام
العقارات وتحويلها من سكنى الى تجاري للحصول
على مكاسب مالية .

استغالل املوقع الوظيفي والتواظؤ مع اخر "شقيقه"
وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال املخالفات
التي ارتكبها شقيقه في البناء على ارض زراعية
النصب على أحد املواطنين واالستيالء على  13ألف
ج مقابل احضار عقد عمل لكريمته بالسعودية
اختالس أموال واالستيالء على املال العام دون وجه
حق من خالل استغالل الوظيفة  ،تم االستيالء على
مبلغ  350ألف ج قيمة تحصيل الفواتير
استغالل املوقع الوظيفى واملنوط به تحصيل رسوم
دخول وحجز املرض ى باملستشفى ،واختالس مبالغ
مالية عن طريق التالعب فى إيصاالت تحصيل

استغالل املوقع الوظيفي

استغالل املوقع الوظيفي

رشاوى مالية
رشاوي مالية

مليون جنيه

رشاوى مالية

استغالل وظيفي

 13ألف جنيه
 350ألف جنيها

اختالس مبالغ مالية

21

م

التاريخ  /الشهر

املحافظة

59

ديسمبر 2020

قنا

القائم بالواقعة

الواقعة

قيمة األموال  /مالحظات

"طبيعة ومهنة مرتكب الجريمة

مدير مالى سابق بإحدى
املستشفيات

إيرادات فرق درجة الخدمة املقدمة من املستشفى
للمرض ى أثناء فترة تواجدهم بها
استغل موقعه الوظيفى وقام بالتزوير والتالعب فى
بعض دفاتر العالج االقتصادى  ،وتحصيل مبالغ
مالية  ،لم يتم توريدها بحساب الصندوق بالبنك

 2مليون جنيه

ً
ثانيا :جدول يوضح عدد الحاالت التي تم رصدها بكل شهرخالل عام 2020
الشهر
يناير 2020
فبراير 2020
مارس 2020
أبريل 2020
مايو 2020
يونيو 2020
يوليو 2020
أغسطس 2020
سبتمبر 2020
أكتوبر 2020
نوفمبر 2020
ديسمبر 2020
إجمالي

عدد الحاالت التي تم رصدها
5
8
5
4
7
3
3
5
10
2
2
5
59

يتضح من الجدول السابق أن شهر أغسطس جاء في املقدمة من حيث عدد الحاالت التي تم رصدها بواقع  10حاالت يليه
شهر فبراير بعدد  8حاالت  ،فيما جاء شهرى أكتوبر ونوفمبر  ،األقل من حيث عدد الحاالت بواقع حالتان لكال منهما.

22

شكل يوضح عدد الحاالت التى تم رصدها بكل شهر
10
8
7
5

5

5

5
4
3

3
2

2

شكل يوضح نسبة الحاالت التى تم رصدها بكل شهر
ديسمبر
نوفمبر % 9
أكتوبر
% 3% 3

يناير
%8

سبتمبر
% 17
أغسطس
%9

فبراير
% 14
مارس
%8
أبريل
%7

يوليو
%5

يونيو
%5

مايو
% 12

23

ً
ثالثا :جدول يوضح عدد الحاالت بكل محافظة
املحافظة
م
القاهرة
1
الدقهلية
2
مرس ى مطروح
3
الجيزة
4
قنا
5
دمياط
6
القليوبية
7
سوهاج
8
اإلسكندرية
9
السويس
10
أسيوط
11
أسوان
12
البحيرة
13
بني سويف
14
اإلسماعيلية
15
املنيا
16
شمال سيناء
17
كفرالشيخ
18
الغربية
19
إجمالي

عدد الحاالت
19
7
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59

يتضح من الجدول السابق ان محافظة القاهرة جاءت في املقدمة من حيث عدد الحاالت حيث تضمنت عدد ( )19حالة
تلتها محافظة الدقهلية بعدد ( )7حاالت.

24

ً
ً
رابعا :جدول يبين حجم الفساد طبقا للوظيفة
رؤساء ( مصالح –
أحياء)

كبار موظفين

متوسطي وصغار
موظفين

عضو مجلس نواب

إجمالي

2

14

42

1

59

شكل يوضح حجم الفساد طبقا ً للوظيفة
رؤساء (مصالح -
أحياء)
نواب
%3
%2
كبار موظفين
%24

متوسطي وصغار
موظفين
%71
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ً
خامسا :جدول يوضح عدد حاالت الفساد بكل قطاع
القطاع
م
أحياء
1
الصحة
2
م ياه الشرب والصرف الصحي
3
التعليم
4
اإلسكان
5
الطرق
6
البريد
7
العدل
8
الضر ائب
9
الجمارك
10
متنوع
11
الكهرباء
12
القوى العاملة
13
نواب برملان
14
اجمالى

عدد الحاالت
29
4
3
3
2
2
2
2
2
2
5
1
1
1
59
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شكل يوضح عدد حاالت الفساد بكل قطاع
محليات
صحة
مياه الشرب
تعليم
إسكان
طرق
بريد
العدل
الضرائب
الجمارك
كهرباء
متنوع
قوى عاملة
نواب

29

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
5
1
1
35

30

25

20

ً
ً
سادسا :جدول يوضح املبالغ بكل شهرطبقا للحاالت التي تم رصدها
الشهر
يناير2020
فبراير2020
مارس 2020
أبريل 2020
مايو 2020
يونيو 2020
يوليو 2020
أغسطس 2020
سبتمبر 2020
أكتوبر2020
نوفمبر2020
ديسمبر2020
إجمالي

15

10

5

0

اجمالى املبلغ بالجنيه
ً
 ( 5.350.000مليون وثالثمائة وخمسون ألفا)
ً
( 1.750.357.000ملياروسبعمائة وخمسون مليونا وثالثمائة و سبعة
وخمسون ألف وثمانمائة جنيها )
ً
( 1.980.000مليون وتسعمائة وثمانون ألفا)
ً
 ( 430.000أربعمائة وثالثون ألفا)
ً
 ( 3.800.000ثالثة مليون وثمانمائة ألفا)
 ( 6.474.000ستة مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفا)
ً
 ( 2.600.000اثنان مليون وستمائة ألف جنيها)
ً
 ( 6.010.000ستة ماليين وعشرة آالف جنيها)
ً
 ( 2.555.800اثنان مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفا
ً
وثمانمائة جنيها)
ً
 ( 1.000.000مليون جنيها)
ً
 ( 2.363.000اثنان مليون وثالثمائة وثالثة وستون ألفا)
ً
 ( 1.782.920.600ملياروسبعمائة وإثنان وثمانون مليونا وتسعمائة
ً
ً
وعشرون ألفا وستمائة جنيها )
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توصيات
.1
.2
.3
.4
.5

سرعة اصدار قانون خاص لحماية الشهود واملبلغين في قضايا الفساد مع اصدار قانون موحد ملكافحة الفساد.
اصدار قانون يضمن للمواطن حرية الوصول للمعلومات  ،مع توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة واملؤسسات
العامة والشركات املساهمة لكافة أطياف املجتمع ووسائل االعالم املختلفة.
تعزيز خطة الدولة نحو التحول الرقمي املميكن والشمول املالى وطرق الدفع اإلليكتروني  ،والتي تؤدى إلى مكافحة والحد
من حاالت الفساد.
ضرورة استمرار حمالت التفتيش من قبل املسئولين واألجهزة الرقابية بشكل دوري.
سرعة التحقيق في الشكاوي املتعلقة بالفساد ومعاقبة املتورطين فيه على الفور ،مع ضرورة وجود وسائل وطرق مختلفة
لتلقى البالغات املتعلقة بالفساد

.6
 . 7سرعة البت في قضايا الفساد والعمل بمبدأ التعويض ملن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذالك
بحكم قضائي نهائي ونشرها بطلب من النيابة العامة .
 . 8تعاون كافة أطياف املجتمع مع مع األجهزة الرقابية للقضاء علي الفساد في أي مؤسسة عن طريق االبالغ بواقعة الفساد .
 . 9مشاركه منظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقايه منه .
 . 10تعزيز دور اإلعالم في توعية املواطنين بالفساد وخطورته علي املجتمع .
 . 11تعزيز التعاون الدولي ملجابهة الفساد عن طريق عقد مؤتمرات مشتركة .
 . 12تأهيل واعداد وتدريب املوظفين وعقد دورات تدريبية مستمرة ملسئولي الوحدات املحلية واالحياء واملدن واملراكز وتوعيتهم
بمخاطر الفساد  ،مع ضرورة اجراء اختبارات للمتقدمين لشغل قيادات اإلدارة املحلية الختيار أكفأ العناصر.
 . 13رفع كفاءة تشغيل بوابة الخدمات املحلية على شبكة املعلومات الدولية " انترنت" إلتاحة الخدمات للمواطنين  ،وتعزيز
التعاون مع وزارة االتصاالت لتنفيذ الخطة القومية للتحول الرقمى.
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