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صحيفة 1لكتر-نية سو*(نية مستقلة

'لخرطو! !  "  #

بحث …نبذ/ عنا'تصل بنا

 'لمزيد 'لتغطية 'لشاملة7ياضةصحافة 'لمو'طنثقافة @فنوDحو'7'>تحقيقا>A'7B @تحليال>تقا7ير9خبا7'لرئيسية

-Cير: (137) سو*(نيا (لتحقو( بتنظيما< (8هابية(ألخبا8 (لعاجلة

ن&فمب" 2, 2015 10:34 !تقا8ير $ %

"!&+(

في تقرير مثير GماJ (لبرلماM .. (لُمر(جع (لعاJ يكشف FG8 جبل (لفسا*

'لعا!  Sلما' على   <'A'إلعتد'@  Vلفسا' حاال>  من  'لعديد  'الثنين،  'ليو!   ،Dللبرلما 'لقيو!،  عبد  'لطاهر  'لسوV'ني،  'لعا!  'لمر'جع  قدمه  تقرير  كشف   

بمؤسسا> 'لد@لة، @'@ضح 'لتقرير 'D حجم  جر'ئم 'العتد'A علي 'لماS 'لعا! غير 'لمسترV  بلغ 3.5 مليوD جنيه، خالS 'لفتر/ من '@S سبتمبر 2014

@حتى نهاية 'غسطس 2015!، مقا7نة بـ 3.6 مليوD جنيه للفتر/ 'لسابقة.

 @لفت 'لتقرير mلى  mحالة 26 قضية  لالجهز/ 'لعدلية، منها 4 'ما! 'لمحاكم، @12 'ما! 'لنيابة ، @10 'ما! 7ئيس 'لوحد/ 'لمعنية.

'لتقرير  كشف ما توصلت mليه تقصي 'لمر'جع 'لعا! في قضايا 'لفساV بالعديد من 'لمؤسسا>، @هذp 'برo 'لحاال>:

Qلحج -(لعمر) Q8)*1 *فسا

qلقطا' rجنيه على حجا Dجنيه، منها 1.7 مليو D7/ 'لحج @'لعمر/ فرضت 7سو! غير قانونية بلغت 8 مليو'V' D' ،pلمر'جع 'لعا!، في تقرير' Sقا@

.tلخا'

,ل*"(),ل*"()

تحقيقا<

(تجاها< صحافة (لمو(طن

'ألكثر مشاهد/

Q*بالر Qمحكمة سو*(نية تدين فتا
-تحكم بإعد(مها

)

(لخرطوJ بال “جر(يد” في عيوM (لقر(]
-”(لصنايعية”

)

(لبرلماM (لسو*(ني يناقش تعديال< 52
قانوناً ضمن خطة ((إلصالa (لقانوني)

)

Qلحج -(لعمر) Q8)*1 قانوني لحل fتجا)
(لسو*(نية

)

g)ثر نز) j6 قر kحر : Qالمم (لمتحد)
(هلي بشماn *(8فو8

)

لقا] مع تجربة جنوo (فريقيا في (لحو(8 )

تعليق (لد8(سة بجامعة (لخرطوJ ألجل
غير مسمي

)

kبإطال r8ألمر (لجمهو) nمالحظا< حو
(لنشاs (لسياسي

)

( 3 ) Q8*مصا :M)*لسو)
صحف يومية

Jمحكمة تستمع (لى (التها :M)*لسو)
في قضية طالب معاu8 متهم بقتل

شرطي

محمد (لصا*k -يو .. كاM ُمحبًا
للحياQ قبل MG يعاجلوf برصاصة

(لمو<

u8كجبا8 .. قصة (أل
-(لسد
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Qشيكا< مرتد- g-تحصيل غير مشر .. z8لجما)

@9باD 'لتقرير 'V' D'7/ 'لجماx7 'لسوV'نية V9خلت بنوV تحصيل في 7سم 'لو'V7 ليس لها مشر@عية @بد@D 7بط في 'لموo'نة  بلغت213 مليوD جنيه.

@قاD' S شيكا> 'لجماx7 'لمرتد/ V'o> بنسبة y' ،%252 ما يعاSV 10.2 مليوD جنيه، مقابل 2.9% في 'لعا! 2013!.

'لمرتد/ 'لشيكا>  بحسم  'لقاضية   ،!2011 لسنة  @'لمالية  'لمحاسبية   <'A'الجر' الئحة  من  'لقانونية   <'A'الجر' 'تخا|  لعد!  'لشيكا>   V'7تد' @عز'    

خالS ثالثة 'يا! من 'ستالمها، @بالعد! 'تخا| 'الجر'A'> 'لقانونية.

بنك (لسو*(M يرفض (لمر(جعة

Dمتنعت عن تقديم مستند'تها للمر'جعة بحجة تعا7~ |لك مع قانو' ،yلمركز' D'V7/ 'لعامة للرقابة 'لمصرفية، ببنك 'لسو'Vال' D' ،ضح 'لتقرير@'@

لسنة 'لقومي  'لمر'جعة   D'يوV  Dلقانو صريحة  مخالفة  يعتبر  للمر'جعة  'لمستند'>  تقديم  عن   qالمتنا'  D' @'@ضح   ،!2004 لسنة  'لمصرفي  'لعمل 

.!2015

(لمطا8(< (لوالئية .. مناقصا< غير قانونية

'@V7 تقرير 'لمر'جع 'لقومي 'D بعض عقا7'> 'لد@لة ليس لديها شهاV'> بحث توكد ملكية '7'ضيها. @'نتقد 'لطريقة 'لتي تجرy بها صيانة صاال>

عند 'لكافية  'لضمانا>  'نعد'!  بجانب   ،Dلضما' من   /Vالستفا' عد!  mلى   yVيؤ مما  'لمنفذ/،  غير   Çخر' شركا>  قبل  من  'لوالئية،  'لمطا7'>  بعض 

'جر'A'> 'لمناقصا>.

-Q8)C (لكهربا] .. ُمحاباQ في (لتوظيف -فسا* في (لمشتر-(<

كشف تقرير 'لمر'جع 'لعا! عن 'ستيعاÉ 56 عامال بوo'7/ 'لكهرباD@V A 'عباo@ ،AياV/ على 'لعدV 'لو'V7 بقر'7 'لوكيل، @'لبالغ 100 عامل.

@قاS 'لتقرير 'o@ D'7/ 'لكهرباA عّينت موظفين D9 D@V ُتعلن عن 'لوظائف في 'إلعال!، @'D تعيين 'لموظفين بالوo'7/ ال يتم عن طريق 'لمعاينة 9@

mجر'A 'المتحانا> للمتقدمين للوظائف.

@كشف 'لتقرير عن مخالفة 'لوo'7/  لقانوD 'لشر'A @'لتعاقد، m| لم ُتعلن 'لوo'7/ عن y9 مناقصة عامة عند 'VخاS نظا! ('y '7 بي) 'لمكلف ماليًا.

|m ،لخدمة' ä@مخالفة شر@  ،y@لشركة من 'لخرطو! 'لى مر' S7/ بانتقا'Vلقر'7 مجلس 'ال y@سد مر A7/  كهربا'Vm !'لى عد! 'لتزm شا7 'لتقرير'@

./7'Vبدال عن مجلس 'ال A'77/ بتعين 'لمد'Vتقو! 'ال

@'@ضح 'لتقرير حاال> تسرÉ @ظيفي بشركة نقل 'لكهرباA نتيجة لضعف 'لمرتبا> @تأخر تنفيذ 'لمشا7يع في @قتها 'لمحدV لعد! متابعة 'لتمويل

'لخدمة  Dقانو يخالف  مما  بالشركة،  شخصية،  تعاقد'>   A'جر' عن  @كشف  'لميد'ني.  'لعمل  بمو'قع  'لعاملين  على  'لتأمين  @عد!   ، 'لمالية   /7'o@ من 

.A'7o(٥)  من قر'7 مجلس 'لو /Vلمدنية  @'لما'

فسا* (لدستو8يين

جنيه  Dمليو  1.4 بلغ  'لقانوني  غير   çلصر' هذ'   D'  Sقا@ حق،  @جه   D@V 'لدستو7يين  على  طائلة   S'9مو  çصر عن  'لعا!  'لمر'جع  تقرير  كشف 

بوالية 'لدستو7يين  على  جنيه   Dمليو  140.658 على  عال@/   ،ç7لقضا' @الية  لدستو7يي   Dمليو  801.975 بجانب  V'7فو7،   Éغر @الية  لدستو7يي 

شرV é'7فو7.

بجانب  ،<'V'الير' في  'لربط  تدني  mلى   ÇV9 مما  'لحاال>،  بعض  في  حكومية  7سو!  @خفضو'   'عفو'  @'لمعتمدين   A'7oلو'@ 'لوال/   D' 'لتقرير   D9با@

'ستمر'7 ظاهر/ 'لتجنيب من قبل هؤالA 'لمسئولين. @قاD' S 'ألA'V 'لمالي تدنى بنسبة %68.

çلصر'@ للعمل،  'لمنظمة  @'للو'ئح  بالقو'نين  'لتقيد  عد!  بجانب  'لمو'oنة،   Sفصو لبعض  'لمصدقة   <'Vلالعتما 'لواليا>   o@تجا mلى  'لتقرير،  @'شا7 

D@V مستند'>، @'لجمع بين @ظيفتين،  @'لتعين D@V لجنة 'ختيا7،  @تكر'7 صرç 'لمستحقا>، @صرç 'لدعم 'الجتماعي D@V 'سس @'ضحة.

5.8 مليوM جنيه حجم (العتد(](< على (لماn (لعاJ بالواليا<

تم جنيه   Dمليو  1.9  D' 'لعا!  'لمر'جع   Sقا@ جنيه،   Dمليو  5.8 بالواليا>  'لعا!   Sلما' على   <'A'العتد' صافي  بلغ  فقد  'لعا!،  'لمر'جع  تقرير  بحسب 

'سترV'Vها من جملة 'المو'S 'لمعتدÇ عليها.

'آلA'7 @@جها> 'لنظر 'لو'V7/ في هذ' 'لمقاS ال تعبر بالضر@7/ عن
y97 'لصحيفة

8Ä(] - تحليال<

(لطريق
(لسو*(M: مصا*Q8 ( 3 ) صحف

يومية

(لطريق
(لسو*(M: محكمة تستمع (لى

u8في قضية طالب معا Jالتها)
متهم بقتل شرطي

(لطريق
-Cير: (137) سو*(نيا (لتحقو(

بتنظيما< (8هابية

(لطريق
قلق Gممي على (ال-ضاg (النسانية

بـ((لمنطقتين)

(لطريق
(لسو*(M ُيحفز شركا< خليجية

لالستثما8 في تعدين (لذهب
-يسمح لها بتصدير منتجاتها

(لطريق
Mتحقق بشا Qالمم (لمتحد)

Jستجابة قو(< حفظ (لسال)
M)*لسو) oفي جنو Jلهجو

(لطريق
n114 شخصا بالسيو Qفا-

M)*المطا8 في (لسو)-

(لطريق
o)صفقة شر(] سيا8(< لنو
(لبرلماM تثير جدالً بين (لكتل

(لنيابية

(لطريق
(لسو*(M: تأجيل (لنطق بالحكم

في قضية معا8ضين (ثنين
Jتهماً بتقويض (لنظا Mيو(جها

(لطريق
o1ثيوبيا تتهم 23 الجئا من جنو

g-بالقتل (لمر M)*لسو)

(لطريق
((لخرطوJ) تأمل في صناعة

محلية لسيا8(< (لنقل تتد(z8 بها
(Cمة (لمو(صال<

(لطريق
جنوo (لسو*(M مستعد للحو(8

بشأM نشر قوQ 1قليمية

(لطريق
محكمة سو*(نية تقضي بقطع
(أليدr -(أل8جل من خالá على

متهمين بالحر(بة

(لطريق
مقتل (5) -(صابة (لعشر(< في

(شتباكا< بين معدنين عن (لذهب

M)*شمالي (لسو

(لطريق
(لخا8جية: ننسق مع (لجيش
(لليبي إلجال] سو*(نيين من

nمنطقة قتا
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https://www.altareeq.info/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-114-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1/
https://www.altareeq.info/ar/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%ac/
https://www.altareeq.info/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7/
https://www.altareeq.info/ar/%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%85-23-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/
https://www.altareeq.info/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d8%b7%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://www.altareeq.info/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a9/
https://www.altareeq.info/ar/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%ac/
https://www.altareeq.info/ar/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-5-%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85/
https://www.altareeq.info/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d9%86%d8%b3%d9%82-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3/
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مشر-g مطا8 (لخرطوJ (لد-لي .. توظيف بد-M لجنة (ختيا8

كشف 'لمر'جع 'لعا! عن نقل 'صوS مشر@q مطا7 'لخرطو! 'لد@لي للشركة 'لقابضة، @منها 'لي 'لشركة 'لحالية D@V مكاتبا> @D@V محضر تسليم

/7'Vلى 'نه ال توجد 'ستر'تيجية الm عن 'لقيا! باختصاصاته @عقد 'جتماعين فقط منذ 'نشائه. @لفت 'لتقرير D7/ 'لمكو'Vتسلم، @عجز مجلس 'ال@

.q@خلي للمشر' V لم يتم تعين مر'جع@ ،A'7oلهيكل 'لر'تبي من مجلس 'لو' oال خطة سنوية. كما لم يجا@ ،q@لمشر'

يتم @لم   ،q@لمشر'  /7'V' شكلتها  V'خلية  لجنة  بو'سطة  'لتعيين  @تم  'لمالي.  'لمدير   Aباستنثا  ،/7'Vباال 'لوظائف  عن   Dالعال' عد!  'لمر'جع  @'نتقد 

تجديد 'لعقوV للعاملين @التوثيقها بو'سطة 'الV'7/ 'لقانونية.

كبرr (لمنشية .. تكاليف صيانة عالية -تشييد *-M *8(سا<

yVتفا للوالية  يمكن   Dكا“  Sقا@ جنيه.   Dمليو  23.7 بلغت  @'لتي  'صابه،   yلذ' 'لخلل  من  'لجسر  لصيانة  'لعالية  'لتكلفة  'لعا!،  'لمر'جع  تقرير  'نتقد 

مسبقة 7V'سا>   Vجو@ @عد!  'لمد7@سة  غير   !Vلر'  Sعما'“  D' 'لى  @'شا7  مها!”.  من  عليها  بما   ç'الطر' كل  قامت   '|'  yلكبر'  Aنشا' عند  'لتكلفة 

لتوضيح معدS 'لتغيير في مسا7 'لنهر، باالضافة mلى عد! معالجة 'لرVميا> من 'لناحية 'لشرقية بطريقة جيد/ @'لرV! من 'لجهة 'لغربية لضفة 'لنهر

'ÇV 'لى تضييق 'لممر 'لمائي ثم 'لنحت في 'لجهة 'لشرقية”.

مفوضية (الختيا8 للخدمة (لعامة بال هيكل -ظيفي -ال خطة للتوظيف

'ستر'تيجية خطة   Vجو@ عد!  على  عال@/  @'لتنظيمي،  'لوظيفي  للهيكل  تفتقد  'لعامة  للخدمة  'الختيا7  مفوضية   D' 'لعا!،  'لمر'جع  تقرير   Sقا

للتوظيف. @'كد 'D 'لمفوضية التملك 'حصاA'> بعدV 'لخريجين. @'عتبر 'D ضعف كفاA/ 'لمفوضية تسبب في عد! تحقيق 'هد'فها.

(لمحليا< .. (لسعي للربح *-M (الهتماJ بصحة (لمو(طن

قاS تقرير 'لمر'جع 'لعا!، 'D 'لمحليا> 'لمختلفة، 9نشأ> 'سو'é لمقابلة 'حتياجا> 'لمو'طن، جميعها غير مطابقة للمو'صفا> @'الشتر'طا> 'لصحية.

@'كد عد! تنسيق 'V'7/ 'لرقابة على 'الطعمة بوالية 'لخرطو! مع 'لجها> |'> 'لصلة عند 'لتصديق باقامة 'لمصانع @'لمنشآ> 'لصناعية.

قطاg (لجامعا< .. 8GصدQ شاQà -مجهولة -غياo تاJ للرقابة -(لمالية

Éغيا 'ثبتت  'لجامعا>   qقطا لوحد'>  'لختامية  'لحسابا>   D'  D9با@ للجامعا>،   /oمجا تقديرية  مو'oنا>  التوجد  بأنه  'لعا!،  'لمر'جع  تقرير   Sقا

.V'لهيكل 'لتنظيمي @'لوظيفي، @عد! 'لتنسيق بين 'لحسابا> @'الفر' Éبعض 'لحسابا>، بجانب غيا V7ية @'لمحاسبية على بنو'Vلرقابة 'ال'

@كشف عن '7صد/ شا|/ @'خرÇ مجهولة في بند 'لنقدية @'7صد/ حسابا> 'لد'ئنين @'المانا> @'لعهد.

@'@ضح 'لتقرير بأD 'لجامعا> ُتخالف قانوD 'لشر'A @'لتعاقد، @لو'ئحه في بعض 'لعمليا> 'لمالية @شر'A بعض 'لسلع بفو'تير مبدئية.

Qال8صد) o8تضا .. Jلدين (لعا)

@'شا7 'لدين.   <'Vلمفر 'لمحاسبي  'لتوثيق  عد!  بجانب   ،yلمركز'  D'Vلسو' @بنك  'لمالية   /7'o@ بين  'لدين  '7صد/   É7تضا عن  'لمر'جع،  تقرير  كشف 

'لتقرير 'لى 'D |لك يعيق سالمة 'لتقرير @'البالí بشأD حجم 'لدين @كلفته، @يعكس صو7/ غير حقيقية عن 'A'V 'لمالية 'لعامة، فضال عن 'نه يزيد

مخاطر 'V'7/ 'لدين @يؤثر على سالمة تحديد 'حتياجا> 'لحكومة 'لتمويلية.

@'لتشريعي 'لمؤسسي  'الطا7  ضعف  صاحبها  'لدين   /7'Vال علمية  'ستر'تيجية   Éغيا فى  تسبب  'ال7صد/  تطابق  عد!   D' 'لعا!  'لمر'جع   Sقا@

@'لقانوني، @ضعف 'لتنسيق بين 'لسياستين 'لنقدية @'لمالية، @عد! تنسيق بين 'لدين 'لد'خلي @'لخا7جي.

-Q8)C (لمالية … تضاo8 بين 1عد(* (لمو(Cنا< -(أل*(] (لفعلي

عند بالحسابا>  'لسند'>  قيمة  'ظها7  عد!  بجانب  'لختامية  @'لحسابا>   <'7'Vال'@ 'لفعلي   A'Vال'@ 'لمو'oنا>   V'عدm تطابق  عد!  عن  'لتقرير،  كشف 

صد@7ها @تأجيل سد'V قيمتها عند حلوS 'الجل @خصم قيمتها على 'لعجز 'لمرحل عند 'لسد'V. @قاS 'لمر'جع 'D |لك يعكس صو7/ غير حقيقية

.V'لة للمركز 'لمالي لكل سنة @يضاعف كلفة 'لتمويل نتيجة لعد! 'لسدVغير عا@

V'لد@لي @'لدين 'لخا7جي في 7صد  'لمشر@عا> 'لتنموية @عند 'لتنفيذ @برمجة 'لسد' D@لمر'جع على ضر@7/ 'لتنسيق بين 'لتنمية @'لتعا' Vشد@

@'لقيا! بزيا7'> تفقدية للمشا7يع.

مفكرQ (لطريق

مشاهدة على تويترإدراج

@AltareeqArabic تغريدات بواسطة

25 أغسطس

25 أغسطس

18 أغسطس

18 أغسطس

17 أغسطس

تابعونا ... قريباً (الطريق) في شكل وتصميم جديد ... 
fb.me/53Sovdg5J

 

إعالن وتنويه من موقع صحيفة (الطريق) إلى قرائها األكارم
 -:

- يجري فريقنا التقني، منذ االسبوع املاضي وحتى اليوم
fb.me/5zKQDr4i6 ...،

 

fb.me/5K0XOJCqu دعوة عــــامة

 

إعالن وتنويه من موقع صحيفة (الطريق) :- 
قراؤنا األكارم ... نجري حالياً عمليات صيانة وتحديث

fb.me/JTaQwbH6 ...واسعة ملوقعنا .. سيتم

 

قلق أممي على االوضاع االنسانية بـ(املنطقتني) 
altareeq.info/ar/%d9%82%d9%8…

 

صحيفة الطريق السودان 
@AltareeqArabic

صحيفة الطريق السودان 
@AltareeqArabic

صحيفة الطريق السودان 
@AltareeqArabic

صحيفة الطريق السودان 
@AltareeqArabic

صحيفة الطريق السودان 
@AltareeqArabic

( 3 ) Q8*مصا :M)*لسو)
صحف يومية

https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=1852488698
https://twitter.com/AltareeqArabic
https://twitter.com/AltareeqArabic
https://twitter.com/AltareeqArabic/status/768754519635267584
https://twitter.com/AltareeqArabic/status/768675754565627904
https://twitter.com/AltareeqArabic/status/766155601982418944
https://twitter.com/AltareeqArabic/status/766153450493206528
https://twitter.com/AltareeqArabic/status/765956824772308992
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=768754519635267584
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=768675754565627904
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=766155601982418944
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=766153450493206528
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=765956824772308992
https://t.co/b8pnbjemj5
https://t.co/IDf3HUBA4Q
https://t.co/dJhYqVP8U9
https://t.co/i6xDhAFveE
https://t.co/LzxrTVAo1K
https://twitter.com/AltareeqArabic
https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/#
https://twitter.com/AltareeqArabic
https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/#
https://twitter.com/AltareeqArabic
https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/#
https://twitter.com/AltareeqArabic
https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/#
https://twitter.com/AltareeqArabic
https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/#
https://www.altareeq.info/ar/sudan-forfeiture-3-newspapers/
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n*لمالية .. فسا* ُمتبا) Q8)C-- لهيئا< (لحكومية -(لشركا< (لحكومية) Q8)*)

قاS تقرير 'لمر'جع 'لعا!، 'o@  D'7/ 'لمالية 'التحاVية لم ُتدr7 98 مؤسسة، تابعة لها ، ضمن 'V'7/ 'لهيئا> @'لشركا> @لم تحصل منها 'y 'ير'V'> في

حين 'نها تر'جع بو'سطة Vيو'D 'لمر'جعة. @كشف 'لمر'جع عن ضعف @عد! @'قعية تقدير'> 'لفو'ئض @'ال7باì @عائد'> 'الستثما7 'لحكومي @عد!

توثيق  D@بد 'لمنبع  من  'لفو'ئض  بعض  في  تصرفت  'التحاVية  'لمالية   /7'o@  D' 'لتقرير   D9با@ @'لتشريعا>.  'لعامة  'لمو'oنا>  بموجها>  'اللتز'! 

/7'o@ على Aلعب' <'V'o شهامة <'Vشها D' كد 'لمر'جع'@ .ì7/ 'لمالية من 'ال7با'o@ نصييب Vلشركا> 'لتي لم تسد' pمحاسبي، كما تساهلت تجا

.yVلمالي @'القتصا' A'Vلمتابعة لال'@ ç'لضعف 'الشر ìلمالية النها لم تحقق 'ال7با'

>)Cكبر من (النجاG لمد8سية بوالية سنا8.. مبالغ مالية) Q8-لد)

@'  Dضما  Éخطا من  بدال  @شركا>   V'فر' من  شيكا>  'ستال!  في  تمثلت  سنا7،  بوالية  'لمد7سية،  'لد@7/   Sخال مالية  مخالفا>  عن  'لتقرير،  كشف 

شيك معتمد مقابل مقد! 'لعقد ، بجانب Vفع مبالغ مالية 'كبر من حجم 'النجاo'> 'لتي تمت @عد! تو7يد متبقي كميا> 'لوقوV – 'لتي لم تستخد!-

لصالح 'لد@7/ 'لمد7سية، @طالب باسترV'V 3.2 مليوD جنيه، @بالعد! 'تخا| 'الجر'A'> 'لقانونية.

نهب عائد(< (لخصخصة

@'عتبر جنيه.   Dمليو  18.5 @'لبالغة    ،!2014 عا!   Sخال 'لعامة،  للخزينة  'لد@لة   Sصو' بيع  عائد'>  محصلة   Éغيا عن  'لعا!،  'لمر'جع  تقرير  كشف 

'يلولة بعض 'لمر'فق  لجها> حكومية يتعا7~ مع مفهو! 'لخصخصة بتحوS ملكية من مرفق حكومي آلخر. @كشف  'لتقرير عن 'صد'7 قر'7 من

مجلس 'لوA'7o بايقاç هذp 'لمما7سة.

(لخرطوJ – (لطريق

"!&+(

(لفسا*

(لتحقيقا<(ألخبا8(لصفحه (لرئيسية

(لد8(سا< -(لوثائق(لبيانا< (لصحفية8Ä(] - تحليل

من نحن؟سياسة (لنشر(لمو(طن (لصحفي

جميع 'لحقوé محفوظة 'لطريق- عين 'لحقيقة 2016

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/
https://twitter.com/share?text=%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20..%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%B1%D8%A3%D8%B3%20%D8%AC%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF&url=https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/&title=%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20..%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%B1%D8%A3%D8%B3%20%D8%AC%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://plus.google.com/share?url=https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/
whatsapp://send?text=https://www.altareeq.info/ar/auditor-general-rep/
https://www.altareeq.info/ar/tag/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af/
https://www.altareeq.info/ar/
https://www.altareeq.info/ar/category/al-akhbar
https://www.altareeq.info/ar/category/al-tahqiqat
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