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(1) http://www.giaccentre.org/what_is_corruption.php 
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    الغربية، والدقهلية، والبحيرة، والفيوم، وأسوان(





 
















 

                                                
  http://www.ug-law.com/downloads/observers-ar.pdf  :يل الدليل من على الرابط التالىيمكنك تحم )◊(
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  اتالجهاز المركزى للمحاسب  
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   .قانون الجهاز المركزى للمحاسبات  من)٢٤، ٢٠، ١٩( المواد :انظر ) ١(
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 حيث  ١٩٤٢ أغسطس   ١٧ الصادر بتاريخ    ١٩٤٢ لسنة   )٥٢(نصوص القانون رقم    : انظر  )١(

  . محاسبات هيئة مستقلةنص القانون صراحة على أن ديوان ال
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  .قانون الجهاز المركزى للمحاسباتمن ) ٣(لمادة ا :نظرا  )١(
  . قانون الجهاز المركزى للمحاسباتمن ) ٤( المادة :  انظر)٢(
  .من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات) ٥(المادة رقم : انظر  )٣(
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  . من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات) ٥( المادة :انظر  )١(
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 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على       ١٩٨٣ لسنة   ٩٧ من القانون    )٦(تنص المادة رقم      )١(

أن يختص مجلس إدارة هيئة القطاع العام باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة 
وتعريف أمورها بوضع اللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشئونها 

 وذلك دون التقييد باللوائح والنظم الحكومية، كما صدر القـانون           ،الية واإلدارية والفنية  الم
 القطـاع   ا بشأن قطاع األعمال العام وقرر معاملة شركات هـذ         ١٩٩١ لسنة   )٢٠٣(رقم  

  . معاملة األشخاص الخاصة
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بان هذه  إة  تجدر اإلشارة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان تابعا لرئيس الجمهوري             )١(
أحمد السيد عوضين حجازى، الرقابة     .  ولمزيد من التفصيل فى هذا الصدد انظر د        ،الفترة

، ١٩٩٩الذاتية لإلدارة العامة على أعمالها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،      
  .  وما بعدها٤٠٦ص 

   .زى للمحاسباتالجهاز المرك من قانون )٧(نص المادة رقم : راجع فى هذا الصدد  )٢(
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 )١٤٤(الجهاز المركزى للمحاسبات رقم من قانون ) ٧(ما جاء بعجز المادة يؤيد هذا الرأى   )١(

  :على أنههذه المادة  إذ تنص ،١٩٨٨لسنة 
المستندات والسجالت المنصوص عليهـا فـى القـوانين    د وللجهاز الحق فى أن يفحص ـ عد "

ت أو أوراق أخـرى يراهـا الزمـة للقيـام     واللوائح ـ أى مستند أو سجل أو محاضر جلسا 
باختصاصاته على الوجه األكمل، كما له الحق أيضا فى أن يطلب أية بيانات أو معلومـات أو                 
إيضاحات يرى أنها الزمة لمباشرة هذه االختصاصات، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو 

وللجهاز " ة ذلك ولحين االنتهاء منها    الوثائق أو السجالت أو األوراق، أن تطلبت عملية المراجع        
فى سبيل مباشرته الختصاصاته المشار إليها فى هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على األعمال 

ن كل ما ذكره المشرع فى عجز هذه المادة ال يتضح إويمكن القول " والوحدات الخاضعة لرقابته
  . إال بالمراجعة والفحص الميدانى لمواقع األعمال
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على الدين هالل، مفهوم الفساد السياسى ـ دراسة استطالعية، المجلة الجنائيـة   .  د:نظرا  )١(

القومية ـ مجلة تصدر عن المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية بصفة دورية ـ   
المرسـى الـسيد حجـازى، التكـاليف     .  وما بعدها، د٦، ص ١٩٨٥العدد الثانى، يوليو   

لة المستقبل العربى ـ مجلة تصدر عن مركز دراسـات الوحـدة    االجتماعية للفساد، مج
  .  وما بعدها٢٠، ص ٢٠٠١، أبريل ٢٦٦العربية ـ العدد 

For Furthermore on subject, Dee also Caiden Geralde; Dwivedi, Where Corruption Lives 
Bloom field, Kumarian press, 2001 ; foy, van E., on The theory of Corruption, Economic 
Development And Cultural Change London, 1970.  
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•

                                                
 بشأن المدعى العام االشتراكى، والمادة رقم ١٩٧١ لسنة )٣٤( من القانون رقم )٦( المادة :انظر  )١(

  .  الخاص بالنيابة اإلدارية١٩٥٨ لسنة )١١٧( من القانون )٥(
 )١٣٢( صدر المرسوم الملكى بقـانون رقـم    ١٩٥٢س   أغسط ٤تجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ          )•(

بإنشاء هيئة تأديبية مستقلة تكون بعيدة عن سلطات رؤساء المصالح تقوم بتوقيع العقوبات على              
مرتكبى المخالفات المالية، وكان الهدف من صدور هذا المرسوم هو مسايرة أحكامه مع ما تنادى 

لجهاز المركزى للدولة والقضاء على االنحرافات  من مبادئ هدفها إصالح ا١٩٥٢به ثورة يوليو 
  .المالية ومحاربة اإلسراف الحكومى

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٢٥

 





 


        

 


  

        
       


  


 

        


          
       

    
 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٢٦

 
 

  


       
 

          
    
        


 




        
           

 


        

 


          

          
         



PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٢٧

 

    
       


 

  





 

        
        

        
      



         
   

 
                                                

  . المركزى للمحاسباتزمن قانون الجها) ١٠(المادة : انظر)  ١(
محمد حلمى مراد، ديوان المحاسبات فى الجمهورية العربية المتحدة، مجلة العلوم     . د: انظر  )٢(

  . ٦٢ – ٦١ص ص ، ١٩٦١اإلدارية، العدد الثانى سنة 
، ١٩٩٩رمضان محمد بطيخ، المسئولية التأديبية لعمال الحكومة والقطاع العام،           . د: انظر  )٣(

  . ١٠٧دار النهضة العربية، ص 
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  : فى هذا الصدد انظر  )١(

  . بشأن الموازنة العامة للدولة١٩٧٣ لسنة )٥٣(القانون رقم من ) ٣٤(مادة ال -
 .  بشأن العاملين المدنيين بالدولة١٩٧٨ لسنة )٤٧(القانون رقم من ) ٧٧(مادة ال -
 .  بشأن المحاسبة الحكومية١٩٨١ لسنة )١٢٧(القانون رقم من ) ٢٧(، )١٤(المادتان  -
  .  بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات١٩٨٨لسنة ) ١٤٤(القانون رقم من ) ١٢(، )١١(المادتان  -

   .الجهاز المركزى للمحاسباتمن قانون ) ٥(من المادة " ثالث" من البند )٣ -١(انظر الفقرات   )٢(
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 الذى يوضح أن الواقع العملى ـ فى هذا الصدد ـ يعضد ويتفق مع   )١( ملحق رقم :انظر  )١(

  . المنظور القانونى

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٣١

 

  
  

 




 
 





 

 






 

                                                
  .من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات) ١٩(المادة : انظر)     ١(
رير التى تصدر عن نتائج الرقابة كتاب دورى الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن التقا: انظر  )٢(

على وحدات الجهاز اإلدارى واإلدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات بتـاريخ            
٣١/٨/١٩٩٧ .  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٣٢

 
 

 



 

        




        

 
 


 
 





 

 







PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٣٣

 


















 
 




 

 






PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٣٤

 
 


 

         



  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٣٥

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  هيئة الرقابة االدارية
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 . الخاص بإعادة هيئة الرقابة اإلدارية١٩٦٤لسنة ) ٥٤ (من قانون) ٦( المادة : انظر)١(
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  من القانون السابق) ٨(المادة :  انظر)١(
  من القانون السابق) ٩(لمادة ا:  انظر)٢(
 . بشأن الكسب غير المشروع ١٩٧٥لسنة ) ٦٢ (من القانون) ٧(المادة : انظر)  ٣(
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 ١١١تقاطع ش النزهة مع أسماء فهمى مدينة نصر صندوق بريد رقم            :   العنوان البريدى   - )١(

  .هليوبولس
  .)٢٢٩٠٢٧٢٨(، التليفون رقم )٢٢٩١٥٤٠٣(  الفاكس رقم-
  info@ rekaba.com :لكترونى البريد اال- 
  . بأماكن وفروع الهيئة بالمحافظاتاًيضم بيان) ١(انظر ملحق رقم  )٢(
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اإلدارة العامة لمكافحة جرائم المال 

  )مباحث األموال العامة( العام
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(1) ttp://www.moiegypt.gov.eg/arabic/departments%20sites/antitreasure/about 

  .من قانون االجراءات الجنائية) ٢١(المادة : انظر) ٢(
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(1) http://www.moiegypt.gov.eg/arabic/departments%20sites/antitreasure/about 
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