
 جمهورية مصر العربية 

 هيئة الرقابة اإلدارية





 :خلفية تاريخية

  القضنننناى النننن  الفشنننناد  الر ننننو   1952يوليننننو  23منننند فهنننن ا   ننننور
 . المحشوبية

 ننه ا الخمشنني ياا  الشنن ي ياا ال وجننز بالاهننال اإلدارإ لل  لننة     نناى 
 . ركاا القطاع العام

 تأجشن  هيئنة الرقابنة اإلدارينة بهن   م الحنة الفشناد   ماينة  1964اام
 .المال العام  تطوير األداى الح وم   القطاع العام

  ننه ا الشنناعي اا  اليما ي نناا ال حننول منند ال كننام اخ نن راك   ال خطنني 
 .المركزإ الموجة  ل  اق صاد الشوق الحر

 خنننال ال شنننعي اا وننن را قنننوا يد جنننرية الحشننناباا المصنننرلية   قطننناع
األامننال العننام   قننا وك الا ننى المركننزإ  تع ياتننا   الاوروننة المصننرية 

 . هيئة جوق المال

   ( ال  فيذينة  ال  نريعية)العق  الماض   ه  ظاهر  تزا ج الشلطة  الير
 .    ظهور  ا اا المصالح  ا   ار الفشاد المم هج





 :الطريقة التقليدية لحصر األصول واألموال

  االقتصاا ر ىلاار حصاار وتصقااو األصااول واألمااوال داماال الاا  د وىااد  التر ياا
 .ىلر األش رات والدالئل لألصول واألموال الموجودة م رج ال  د

  تأجيل التحري ت حول ىن صر الثروة لمرحلة الحقة ىقو الض ط فار الجارائ
 .الخ... األصلية مثل الرشوة ، استغ ل النفوذ ، االستي ء ، التر ح

  حصااار التحريااا ت حاااول ىن صااار الذماااة الم لياااة للمااات   الرئيسااار و سااارت
 (.ال وجة واألوالد القصر)

 التر ي  ىلار جريماة ال ساو  يار المشاروم وىاد  االاتما   ال ا فر  جريماة
 . سل األموال

 ”فرضت الثورة المصرية واقص ً ممتلف ً ىلر السلط ت المصرية ‘‘ 



 :الموقف اقب اليور  المصرية

  ال ر يب العالم  بيوراا الربيز العرب   خاوة اليور  المصنرية  مانادر
 .بعض ال  ل ب امي  األموال المصرية الم هوبة

  و  ر قرار المالن  العشن رإ ب  ن يج لا نة اجن رداد األمنوال مند بعنض
 .المشئوليد  تص إ    إ جهاا ال حقيق للملف

 تعننناظل ال طلعننناا ال نننعاية  نننول األمنننوال المصنننرية الم هوبنننة بالخنننارج
 . ضر ر  اج ردادها  الماالغة ل  ال ق يراا  ول  ال تلى األموال

 تلق  جهاا ا فاذ القا وك آخ  الااغاا ب أك لشناد رمنول ال كنام الشنابق
 . ا  ياجاا ال حرياا مد جهاا ال حقيق المخ لفة

  الانن ى لنن  ال حقيقنناا لنن   قنناتز الفشنناد تحنن  الضننغ  ال ننعا   األاامنن
 . ال كاهراا المش مر  للمطالاة بمحاجاة رمول ال كام الشابق

ارجال طلااا المعا  ة القضاتية. 





 :اجراىاا تعقب  ت از األوول الم هوبة ذاا الاع  ال  ل 

 خننال مر لننة ال حرينناا  ننول  قنناتز الفشنناد األوننلية ياننب تح ينن   اننل ااتنن اا تلننى
 .  الاراتل  الم الز المادية ال   اّل   ل  مرت ايها د ك  جا  ق

 خال  جراى ال حرياا  ول الوقناتز األونلية يانب جمنز المعلومناا  الايا ناا الالمنة
 .إل ااا جريم   ال شب غير الم ر ع  غشج األموال

 خننال مرا ننج جمننز المعلومنناا انند ا اوننر اليننر   بالنن اخج ياننب الاحنن  انند القننراتد
 .  ال ختج  اإل اراا ال   ت ير  ل   جود  مة  رتااط بأإ كيا اا بالخارج

 توجننيز داتننر  ال حرينناا ل  ننمج ا اوننر فخننرإ منند األقننارط  ال ننركاى  الوجننطاى
 . غيرهل ميج المحاميد  المحاجايد القا و ييد

 ت ييف ال حرياا ل طوير ال ختج  اإل ناراا  نول اخرتاناط ب يا ناا بالخنارج مند خنال
المصادر الم ا نة بالن اخج  بيا ناا الاهناا الرجنمية ف  الاهناا الخاونة ف  اإل  ر ن  

 .لل ووج  ل  بيا اا ف  معلوماا

 اإلج عا ة بأجهز    فاذ القا وك الم ناظر   اخجن فاد  مند ال نا اا ال  لينة للمعلومناا
 . الم ا ة ميج ماادر   قاط اختصال باإل  ربول  ج ار

 



 :ال ح ياا  الم اكج 
 ال ا اا معق    م رابطة    من  النااد لف نراا طويلنة تم  ن  خالهنا مند

 .تق يد الممارجاا الفاج   كما تم    مد اخفاى العات اا بوجاتج م ع د 

 تع د ال كل القا و ية  القواا  اإلجراتية الواجب مراااتها ل اادل المعلوماا
 .مز األجهز  األج اية الم اظر   الاهاا القضاتية

م اكج اليقة بيد األجهز   ا م  ضوح ال وايا  ال أ يراا الشياجية. 

الد اجية ال اريل كما ف فجاج   م  لة جريمة ال شب غير الم ر ع. 

م إ ام ا ية ت فيذ األ  ام الصادر  بالغراماا المالية بالخارج. 

 جريمننة غشننج األمننوال هنن  الاريمننة ال نن  يم نند النن  فجاجننها  ونن ار   ننل
 .بالمصادر  لألوول الموجود  بالخارج

 الم اكج المخ لفة ال   تحي   باريمة غشج األمنوال مند  جهنة  كنر جهناا
 .ال حقيق  فمام القضاى

 







 و هللا ولّر التوفيق


