
أجــل حسم هــذا الجدل، تواصل معد التحقيق مع 
الضرائب  رئيس مصلحة  السيد مطر  املنعم  عبد 
املــصــريــة، عــبــر الــعــديــد مــن الــرســائــل واالتــصــاالت 
أو تنفي  التلفونية، للحصول على معلومة تؤكد 
خضوع شركات الداخلية لقانون الضرائب، ومدى 
التزامها بتسديد الضرائب املفروضة عليها، لكن 
مطر لم يرد حتى موعد نشر التحقيق، على أي من 

محاوالت التواصل معه.

التنافس مع الجيش
ــات األمــنــيــة  ــدراســ يــعــتــبــر عــمــر عـــاشـــور، أســـتـــاذ الــ
البريطانية،  إكستر  بجامعة  السياسية  والعلوم 
الــتــي انطلقت  املــصــريــة  الــداخــلــيــة  مــشــاريــع وزارة 
في عام 2000، ملمحًا من بني تجليات صراع أكبر 
بني وزارتــي الداخلية والدفاع على املــوارد املالية، 
الداخلية  وزارة  ســعــت  إذ  االســتــثــمــاري،  والــنــفــوذ 
لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية 
الرقابية  اقتصادية مــوازيــة خــارج رقابة األجــهــزة 

تذهب أرباحها إلي األفراد 
الــعــامــلــني فــيــهــا، مــوضــحــًا 
االســـــتـــــثـــــمـــــارات  هــــــــذه  أن 
الداخلية  لــوزارة  الضخمة 
السياسي  الصراع  تعكس 
بــــني الــــــوزارتــــــني فــــي فــتــرة 
أدوات  امتالك  مبارك حول 
الـــــحـــــكـــــم، ومــــــــــدى الـــــقـــــدرة 
على االســتــفــادة مــن الــدور 
الـــــســـــيـــــاســـــي فــــــــي زيــــــــــادة 
ــة.  ــاديــ ــتــــصــ مــــــواردهــــــم االقــ
ويــضــيــف عـــاشـــور الــزمــيــل 
ــارك بـــاملـــعـــهـــد املــلــكــي  ــ ــــشـ املـ
لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات الــــــدولــــــيــــــة 
)تـــشـــاثـــام هــــــــاوس(، قــائــال 

فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« هــذا 
ــة الــرئــيــس  الـــصـــراع ُمـــرشـــح لــلــتــصــاعــد خـــالل واليــ
ــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي بـــعـــد تــــوســــع صـــالحـــيـــات  عـــبـــدالـ
في  رئيسيا  طرفا  ودخولها  العسكرية،  املؤسسة 
ــاءات واألشــــغــــال الــعــامــة  ــشــ عــــدد مـــن مــشــاريــع اإلنــ
القطاع  من  ومتعاقدين  مستثمرين  مع  بالتعاون 
الـــخـــاص، واحـــتـــكـــار كـــافـــة مــنــاقــصــات املــشــتــريــات 
الحالية  السلطة  أن  مؤكدًا  األساسية«،  الحكومية 
ستترك هامشًا من هذه املشاريع لصالح الداخلية، 
حتى ال يعود التنافس بني املؤسستني إلى ما كان 
بالتغلغل  لــهــا  تسمح  أن  دون  مــبــارك،  وقـــت  عليه 
الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها  في 

ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملني فيها.
ــع عــــــاشــــــور مــــوضــــحــــا أن »الــــــــفــــــــارق بــني  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
في  يتمثل  والداخلية  الــدفــاع  وزارتـــي  استثمارات 
أن معظم قطاعات االقتصاد التي يديرها الجيش 
وزارة  الستثمارات  خالفًا  القوانني،  بقوة  محمية 
الداخلية املحمية بالتالعب والسطوة والتهرب من 
تنفيذ القانون«. غير أن اللواء أحمد جاد منصور، 
مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة 
األســـبـــق، يـــرى فــي اســتــثــمــارات الــشــرطــة املــصــريــة 
»حــقــًا مــشــروعــًا« ألبـــنـــاء الــــــوزارة الـــذيـــن يضحون 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــن تفرط  بــحــيــاتــهــم، قــائــال لـــ
الوزارة في حق أبنائها املستحق تحت أي ظرف«.
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رفض  أن  للمحاسبات،  املــركــزي  للجهاز  األسبق  الرئيس  جنينة،  هشام  املستشار  يؤكد 
ظهر القيم املالية لحجم األموال 

ُ
قيادات أمنية بوزارة الداخلية املصرية توفير املستندات التي ت

في الصناديق الخاصة للوزارة، يقف وراء عدم خضوع  أنشطة الداخلية للرقابة خالل فترة 
رئاسته للجهاز.

»العربي الجديد«: »الجهاز تمكن فقط من مراقبة 4 صناديق  وتابع في تصريحات خاصة لـ
فقط من أصل 64 صندوقًا تابعة للوزارة، وهو ما اضطر املركزي للمحاسبات إلى كتابة 
مذكرة تتناول املعوقات التي قامت بها قيادات الوزارة ملنع حصر الصناديق الخاصة، وتم 
إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء آنذاك املهندس إبراهيم محلب«. وأضاف جنينة، تم منع 
دخول أعضاء لجنة التفتيش املنتدبة من الجهاز إلى مبنى الوزارة، الفتا إلى وجود مخالفات 

مالية كثيرة داخل الوزارة واألجهزة التابعة لها تصل إلى مليارات الجنيهات.
في  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  في  باحث دكتوراه  يرى يوسف ماجد،  من جانبه، 
ــوزارة كرقم واحــد عن طريق  الـ املــوازنــة، أن إدراج مــوازنــة  القاهرة، ومحاضر مــادة  جامعة 
الــوزارة من  االعتمادات اإلجمالية غير املفصلة على شكل بنود اإلنفاق يسهل من تملص 
كل أشكال املراقبة على جهات إنفاقها، موضحًا أن هذا األمر مخالف للقانون رقم 72 لسنة 
 لقانون املوازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والذي حدد أن ما 

ً
2013 الذي أضاف تعديال

ُيدرج كاعتمادات إجمالية ال يجوز أن يزيد على 5 % من إجمالي االعتمادات املدرجة إلنفاق 
درج كرقم واحد.

ُ
الجهة باملوازنة العامة للدولة، مستثنيًا في ذلك موازنة القوات املسلحة التي ت

وأضاف ماجد أن الصناديق الخاصة التي تتبع وزارة الداخلية ليست ُمدرجة في األساس 
ل إيرادات عامة من املواطن بدون أن  حصِّ

ُ
داخل املوازنة، ما يجعل هذه الصناديق تعمل وت

املواطن شيئًا عن عالقتها  يدري أحد كيفية إنفاق أموالها، وتابع: »توجد هيئات ال يعلم 
أموال،  الرغم من قيامها بجمع  األمــوال منها وإليها، على  العامة وكيفية تحويل  بالخزانة 

وحصولها على مخصصات من املالية العامة«.
ولفت الخبير املالي شريف شاهني، إلى أن أنشطة وزارة الداخلية ُمعفاة من تسديد الضرائب 
بقوة سلطتها وليس بقوة القانون الذي ُيلزمها بكافة هيئاتها، واألنشطة التجارية التابعة 
لها  بتسديد ضرائب علي حجم األرباح التي تحققها بشكل دوري، مؤكدًا أن الوزارة ظلت 
طيلة السنوات األخيرة ال تسدد الضرائب املفروضة على أنشطتها التجارية خالفًا للهيئات 
الحكومية األخرى مثل الهيئة العامة للبترول والهيئة العام لقناة السويس والشركات التابعة 
لها، واللتني ُيقدر حجم مساهمتهما الضريبية خالل السنوات الخمس األخيرة بأكثر من 

ثلثى حصيلة ضرائب الشركات.
ويضيف شاهني أن أموال الصناديق الخاصة، التي أسست هذه اإلمبراطورية االقتصادية 
أربــاحــا ورســومــا تفرض  للدولة، وتشمل  العامة  املــوازنــة  الداخلية، تأتي من خــارج  لـــوزارة 
العجز في  الصناديق قد تكفي لسد  املــوجــودة في  األمـــوال  أن هــذه  املواطنني، مؤكدًا  على 
املوازنة العامة للدولة، من دون االضطرار لالقتراض الخارجي، وهو ما يقتضى وضع هذه 

الصناديق تحت رقابة الجهاز املركزي للمحاسبات.

مخالفات مالية بمليارات الجنيهات

القاهرة - خالد عبدالعال

فــوجــئ الــشــاب املــصــري أحــمــد يوسف 
لـــدى مــحــاولــتــه شــــراء شــقــة فـــي مجمع 
ــل الــــســــكــــنــــي، الــــــواقــــــع فـــــي حــي  ــيـ ــنـــخـ الـ
الــتــجــمــع األول عــلــى أطــــــراف الــعــاصــمــة املــصــريــة 
من  موافقة  الحصول على  إلــى  الــقــاهــرة، بحاجته 
املـــشـــروع  يــخــضــع  إذ  املـــصـــريـــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
كما  ممتلكاتها  تحت  ويــنــدرج  إلشرافها  السكني 
أخبره مدير أمن املجمع الذي سبق له العمل عقيدًا 
في الشرطة. يمتد املجمع املجاور ملبنى أكاديمية 
الشرطة على مساحة 52.2 كيلومترًا مربعًا، ويضم 
تتراوح  والتي  للعمارات  األول مخصص  قسمني، 
بــني مليون جنيه مصري  مــا  الشقق فيها  أســعــار 
ألــف   166.6( جنيه  مــاليــني  و3  دوالر(  ألـــف   55.5(
 سكنية 

ً
فــلــال الــثــانــي  القسم  دوالر( فــي حــني يضم 

تــبــدأ أســعــارهــا مــن 10 مــاليــني جنيه )555.5 ألف 
دوالر( وحتى 30 مليون جنيه مصري )1.6 مليون 
العقيد  الجديد«،  »العربي  لـ أكــده  ملا  وفقًا  دوالر(، 

باملعاش يوسف عدلي، مدير أمن املجمع.
 

ذراع العادلي المالية
ــذا الــتــحــقــيــق عـــن مــمــتــلــكــات ومــشــاريــع  يــكــشــف هــ
منظومتها  تضم  والتي  املصرية،  الداخلية  وزارة 
خدمات  وشركات  تجارية  مؤسسات  االقتصادية 
بــتــرولــيــة وممتلكات عــقــاريــة، وثـــق أصــولــهــا معد 
التحقيق عبر عملية تتبع استغرقت ستة أشهر، 
التجارية  الشركات واألنشطة  قام خاللها بحصر 
اململوكة للشرطة املصرية، بواسطة فحص أوراق 
ــارة مــقــار عـــدد منها،  تــأســيــس هـــذه الــشــركــات وزيــ
ــدور الــــقــــرارات  ــ وتـــوثـــيـــق حـــجـــم أعـــمـــالـــهـــا مـــنـــذ صــ
الـــوزاريـــة بــتــأســيــس هـــذه الــشــركــات، فــيــمــا يجيب 
التحقيق عن سؤال حول مدى خضوع إمبراطورية 
الداخلية االقتصادية لألجهزة الرقابية من عدمه.

فــي عــام 2000 أصـــدر الــلــواء حبيب الــعــادلــي، أكثر 
فـــي عهد  بــمــنــاصــبــهــم  احــتــفــاظــًا  الــداخــلــيــة  وزراء 
قــرارًا  عــامــًا(،   13( مــبــارك  املخلوع حسني  الرئيس 
واالستثمارات،  للتوريدات  الفتح  بتأسيس شركة 
التي تعد أولى شركات الكيان االقتصادي للداخلية 
والـــذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع 
الــلــواء جهاد يوسف  املــالــي  العادلي  ذراع  باملهمة 
لــلــشــؤون املالية،  الــوزيــر  الــديــن محمد مساعد  عــز 
إدارات عــامــة، هــي اإلدارة  ــــذي شــغــل رئــاســة 5  والـ
الــعــامــة لــلــمــشــروعــات والــبــحــوث املــالــيــة، واإلدارة 
لألسلحة  العامة  واإلدارة  الشرطة،  إلمـــداد  العامة 
الــــــوزارة،  ــر، وإدارة خـــدمـــات ديـــــوان عــــام  ــائـ والـــذخـ
لــلــحــســابــات واملــيــزانــيــة، عـــالوة  املــركــزيــة  واإلدارة 
على رئاسته مجلس إدارة شركة الفتح للتوريدات 
واالســـتـــثـــمـــارات، ورئـــاســـة مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
الــســكــنــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  أراضــــــي ومـــشـــروعـــات وزارة 
النيل  نــادي  إدارة  ورئاسة مجلس  واالستثمارية، 
لضباط الشرطة، ومجلس إدارة املنطقة الصناعية 
اللجنة  وهــي  االستثمار،  ولجنة  الداخلية  لـــوزارة 
الـــتـــي تـــــرأس جــمــيــع صـــنـــاديـــق الـــتـــأمـــني الــخــاصــة 
بالضباط، قبل أن يتم إجباره في 23 مايو/تموز من 
عام 2011 على االستقالة بعد خضوعه لتحقيقات 
عقب ثورة يناير إثر عدد من البالغات والشكايات 

شركة  وتــتــولــى  واإلداري.  املــالــي  بالفساد  اتهمته 
الفتح جميع عمليات اإلنشاء والصيانة والترميم 
بجميع جهات الوزارة ومقاوالت تأسيس السجون 
وأقسام الشرطة، فضال عن تنفيذ عدد من املشاريع 
االســتــثــمــاريــة لــصــالــح جــهــات حــكــومــيــة وهــيــئــات 
خــاصــة، وفــقــا ملــا وثــقــه معد التحقيق، عبر حصر 
كافة املناقصات التي فازت بها الشركة خالل الفترة 
من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 
الجهاز  عــبــر  التحقيق  مــعــد  وثــقــهــا  مناقصة   225
اإلعالمي لــوزارة الداخلية. وتشمل مشاريع شركة 
الــفــتــح تــأســيــس أقــســام لــلــشــرطــة، وصــــاالت ألــعــاب 
رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من املحافظات، 
ومباني تتبع هيئات األسلحة والذخيرة، وشرطة 
ــوال املــدنــيــة،  ــة، ومـــبـــانـــي لــــألحــ ــيـ ــائـ املــســطــحــات املـ
ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات األخرى، فيما 
يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، 
وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب 
غرب اإلسكندرية، أحد أكبر املشاريع التي تولتها 
الشركة بعد إرساء مناقصة املشروع عليها باألمر 
املباشر من قبل املستشار أحمد الزند وزير العدل 
مليون جنيه،   100 املشروع  تكلفة  وتبلغ  السابق، 
ــده املــســتــشــار الـــزنـــد فـــي تــصــريــحــات  ــ وفـــقـــا ملـــا أكــ
ــــع حـــجـــر األســـــــاس في  ــــدى وضـ ــائـــال لـ صــحــافــيــة قـ
عــام 2014 »الشرطة معمرة، يد تبني ويــد تحارب 

اإلرهاب«.

والدة اإلمبراطورية في عام 2000
إلمبراطورية  التوسع  مــن  مــزيــدا   2000 عــام  شهد 
ــم تـــأســـيـــس شــركــة  ــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة، إذ تــ ــلـ الـــداخـ
املستقبل لألعمال االستثمارية والتوريدات العامة 
والخدمات، التي يعرفها موقعها اإللكتروني، على 
أنــهــا إحــــدى شــركــات قــطــاع االســتــثــمــار فــي وزارة 
الــداخــلــيــة، وتـــقـــوم بــأنــشــطــة فـــي مــجــال الــخــدمــات 
ــات املـــــرور  الـــبـــتـــرولـــيـــة، وتــصــنــيــع وتــــوريــــد لــــوحــ
واالستثمارات  العقارية،  واالستثمارات  املعدنية، 
وأعمال  العامة،  والتوريدات  واملقاوالت،  الزراعية، 
السياحية.  والخدمات  النظافة،  وأعمال  الصيانة، 
واطلع معد التحقيق على أوراق تأسيس الشركة، 
ــســجــلــة فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــالســتــثــمــار، وتظهر 

ُ
امل

 200 لــلــشــركــة  بـــه  املـــرخـــص  املــــال  رأس  أن  األوراق 
مـــلـــيـــون جــنــيــه مــــصــــري، بــيــنــمــا يــبــلــغ رأس املــــال 
 30 املدفـوع  املــال  ورأس  مليون جنيه،   30 املصـدر 
مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة املساهمني في 
 من صندوق تحسني الرعاية 

ً
تأسيس الشركة ُكال

االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة ألعــضــاء هــيــئــة الــشــرطــة، 
املــركــزي، صندوق  األمــن  العطاء لضباط  صندوق 
التأمني الخاص بضباط املرور، صندوق التضامن 
ــة، صــــنــــدوق الــــوفــــاء  لـــضـــبـــاط أكـــاديـــمـــيـــة الــــشــــرطــ
لــضــبــاط أمـــن الــقــاهــرة، صــنــدوق الــتــكــافــل لضباط 
قطاع السجون. ووثق معد التحقيق، عبر بيانات 
الشركة  الداخلية وموقع  لــوزارة  الجهاز اإلعالمي 
كــافــة املــنــاقــصــات الــتــي حصلت عليها خـــالل آخــر 
عــامــني، وتــبــني مــن الــحــصــر حــصــول الــشــركــة على 
وسيارات  جراحية،  مستلزمات  توريد  مناقصات 
وأجهزة  السالم،  حفظ  لقوات  ومهمات  مفرقعات، 
الفنادق  وتجهيز  وأثــــاث،  ومــفــروشــات  كهربائية 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الــداخــلــيــة، كــمــا قــامــت بــمــشــاريــع 

لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة 
لــســكــك حــديــد مــصــر، وشــركــة الــســويــس لتصنيع 
ــلــــواء جــهــاد  ــام ذاتــــــه، أســــس الــ ــعـ ــي الـ ــتـــرول. وفــ ــبـ الـ
يوسف املنطقة الصناعية للوزارة، والتي تضم 8 
في  تعمل  السويس،  القاهرة  مصانع، على طريق 

تصنيع املالبس واألحذية واألثاث.

»بزنس« تكنولوجيا المعلومات
تــكــنــولــوجــيــا  شــــركــــة  ــيــــة،  ــلــ الــــداخــ وزارة  أســــســــت 
ووفقًا   ،2000 عــام  في  )سيتك(،  املدنية  املعلومات 
ملــا يظهر عــلــى مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي فـــإن الشركة 
إدارة مشروعات تكنولوجيا املعلومات  تعمل في 
وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها 
بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية 
العربية، ويصل رأس  التدريب  في مصر والــدول 
مـــال الــشــركــة املــرخــص بــه إلـــى مــائــة مــلــيــون جنيه 
 من 

ً
مـــصـــري، وتــضــم قــائــمــة املــســاهــمــني فــيــهــا كـــال

املدنية، وصندوق  األحــوال  صندوق تطوير نظام 
تحسني الخدمات االجتماعية والصحية ألعضاء 
هــيــئــة الــشــرطــة، والــشــركــة املــصــريــة لــلــمــشــروعــات 
االســتــثــمــاريــة املــمــلــوكــة لــــــوزارة الــنــقــل، والــشــركــة 
املصرية لالتصاالت. ويقع املقر الرئيسي للشركة 
الداخلية  لــوزارة  التابع  السكني  الفيروز  بــرج  في 
فــــي حــــي مـــصـــر الــــجــــديــــدة، ويـــحـــتـــل مـــقـــر الــشــركــة 
دوريــــن كــامــلــني فــي الــبــرج، وتنتشر عــلــى جــدرانــه 
شعارات وزارة الداخلية املصرية، وفقا ملشاهدات 
معد التحقيق عقب زيــارة مقر الشركة، مدعيا أنه 
التعاقد  االستفسار عن شــروط  في  الراغبني  أحــد 
لــتــأســيــس مــشــروع يــعــمــل فــي مــجــال تكنولوجيا 
يسرية  الثالثينية  عليه  ردت  ما  وهــو  املعلومات، 
عادل موظفة االستقبال في الشركة قائلة: »التعاقد 
يتطلب مقابلة مع اللواء الدكتور مصطفى راضي 
)مساعد أول وزير الداخلية(، والذي يرأس الشركة، 
الــتــعــاقــد، وتوضيح  كــافــة تفاصيل  عــلــى  لــالتــفــاق 
أسبابه«. وتابعت يسرية قائلة: »الشركة مختصة 
املتكاملة  الحلول  تقديم  البرمجيات،  تصميم  في 
وأنـــظـــمـــة   ،ERP املــــنــــشــــأة  أصـــــــول  إدارة  ــة  ــمـ ألنـــظـ
املستندية،  الــدورة  اإللكتروني ومتابعة  األرشيف 
والتأمني  الشبكات  ومستلزمات  وأجهزة  وأنظمة 
وأنــظــمــة الــتــشــغــيــل، وتــجــهــيــز مـــراكـــز املــعــلــومــات، 

وكافة أعمال توريدات الحاسب اآللي«.
توفير  لتشمل  الــشــركــة  أنشطة  توسعت  ومــؤخــرًا 
ــداد مــراكــز  ــ مــراكــز تــدريــب مــجــهــزة ومــعــتــمــدة، وإعـ
خدمة العمالء والدعم الفني، وتقديم االستشارات 
الــفــنــيــة، وعـــقـــود الــصــيــانــة، وعـــقـــود الـــدعـــم الــفــنــي 
لجميع العمالء داخل مصر من القطاع الخاص أو 

الحكومي، وفقا ملا أوضحته يسرية عادل. 
عــلــى هــامــش اإلمــبــراطــوريــة تعمل مــطــابــع وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــي تــم تــأســيــســهــا عـــام 1988، ضمن 
منظومة الشرطة املصرية االقتصادية، إذ تتولي 
القدم،  العام لكرة  الــدوري  طباعة تذاكر مباريات 
كما أن ُمجمع الشرطة لصيانة السيارات الذي تم 
فــي مجال صيانة  عــام 2001 يعمل  فــي  تأسيسه 
السيارات وبيع وتوريد قطع الغيار، فيما تتراوح 
التي تقام في صــاالت دار  الزفاف  أسعار حفالت 
مناسبات الشرطة بني 40 ألف جنيه )2200 دوالر( 
إلى 80 ألف جنيه مصري )4400 دوالر(. وتساهم 

الداخلية  وزارة  مـــوارد  تعظيم  فــي  الشركات  تلك 
التابعة  الشركات  أربـــاح  تضم  التي  االقتصادية 
بها، والرسوم اإلداريــة املفروضة على املواطنني، 
ــــى جـــانـــب مــخــصــصــاتــهــا املـــالـــيـــة فــــي املــــوازنــــة  إلـ
الوطنية  املــبــادرة  يــؤكــده منسق  ملــا  العامة، وفقا 
إلعــــادة بــنــاء الــشــرطــة والــعــقــيــد بــاملــعــاش محمد 
التي أسستها  يــرى في الشركات  يوسف، والــذي 
الوزارة محاولة لالستفادة من نفوذها املجتمعي 
وســطــوتــهــا  الــقــانــونــيــة الــتــي تــتــيــح لــهــا احــتــكــار 
»العربي  لـ قائال  بها،  الخاصة  املناقصات  أغلب 
الـــجـــديـــد«: »هــــذه املــصــالــح الــتــجــاريــة ال تخضع 
املصرية«.  الرقابية  األجهزة  جانب  من  لإلشراف 
كيان  فــكــرة تأسيس  أن  يــوســف  العقيد  وأوضـــح 
لــوزارة الداخلية، بــدأت في عــام 2000،  اقتصادي 
خالل والية الوزير السابق حبيب العادلي، والذي 
تــبــنــى تــأســيــس مــنــظــومــة مــوســعــة مـــن الــشــركــات 
االســتــثــمــاريــة والـــتـــجـــاريـــة تــعــمــل وفـــقـــا لــقــوانــني 
تأسيس شركات القطاع الخاص من أجل توسيع 
صــالحــيــات هـــذه الــشــركــات فـــي تــنــفــيــذ تــعــاقــدات 
أغلب هذه  أن  مــؤكــدًا  مــع جهات ليست حكومية، 
الشركات تستثمر نفوذ الوزارة في احتكار أغلب 
مناقصات الهيئات الحكومية، أو فرض سطوتها 

على بعض املشاريع الخاصة. 
وتابع أن الوجه الخفي لالستفادة املالية الضخمة 
لـــهـــذا الـــكـــيـــان االقـــتـــصـــادي يــتــمــثــل فـــي اســتــخــدام 
إدارة  داخــل  صالحياتهم  األمنية  القيادات  بعض 
الخاصة،  املؤسسات  الشركة في منح بعض  هــذه 
مناقصات واستثمارات تابعة للوزارة وشركاتها 
يقومون بها من الباطن مقابل مكافآت مالية لهذه 
أو دخولهم في شراكات سرية في هذه  القيادات، 
الــشــركــات الــخــاصــة الــتــي تعمل مــقــاوال فرعيا في 

مشاريع شركات تابعة للوزارة.

شركات غير ُمدرجة بالبورصة 
الشركات  كافة  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  توصلت 
التابعة لقطاع االستثمار في وزارة الداخلية، ليست 
ُمسجلة في البورصة املصرية، إذ تغيب عن نسخة 
عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم 
درجة بها، وهو ما يفسره 

ُ
كافة أسماء الشركات امل

ــال، قائال  ــ ــواق املـ ــ يــوســف عــبــد الــــــرؤوف، خــبــيــر أسـ
»العربي الجديد«، »اإلدراج في  لـ إفــادة خاصة  في 
سجلة درجة أعلى 

ُ
البورصة يفرض على الشركات امل

من اإلفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات 
سجلة باإلفصاح عن رأسمالها واملساهمني في 

ُ
امل

حصص بها، وإعالن أرباحها بشكل دوري خالفا 
سجلة«. وأضاف عبد الــرؤوف، أن 

ُ
للشركات غير امل

ـــدرجـــة فــي الــبــورصــة 
ُ
شـــروط تسجيل الــشــركــات امل

والــتــي على رأســهــا تــوفــر حــد أدنـــى مــن رأس املــال 
درج، وتحقيق أرباح سنوية، ومرور ثالثة أعوام 

ُ
امل

عــلــى الــتــأســيــس وغــيــرهــا مـــن الــقــيــود التنظيمية 
بما  الداخلية،  وزارة  شركات  في  تتوفر  الرسمية، 
البورصة  في  الشركات  هــذه  إدراج  إمكانية  يعني 

في حال توفرت اإلرادة لذلك.
فـــي نــهــايــة عـــام 2015 تــقــدم عــاصــم عــبــد املــعــطــي، 
الــوكــيــل الــســابــق لــلــجــهــاز املـــركـــزي لــلــمــحــاســبــات، 
وعــضــو املـــركـــز املـــصـــري ملــكــافــحــة الـــفـــســـاد، بــبــالغ 
الصناديق  على  القائمني  الــعــام، ضــد  النائب  إلــى 
الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح 

شركات املنظومة االقتصادية للشرطة.
ــــي بــــالغــــه، اتـــهـــم عـــبـــد املـــعـــطـــي الــــــــــوزارة، بــفــتــح  وفـ
حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، 
رغــم صــدور القانون رقــم 139 لسنة 2006، والــذي 
يــقــضــي بـــإغـــالق كـــل الــحــســابــات املــفــتــوحــة خـــارج 

نطاق إجراءات رقابة البنك املركزي.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الجهاز  وأكـــد مــقــدم الــبــالغ لـــ
ــركـــزي لــلــمــحــاســبــات غــيــر مــخــول بــمــراقــبــة هــذه  املـ
ــــوال الــحــســابــات الــســريــة  الــصــنــاديــق، أو حــصــر أمـ
للداخلية، ألسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر 
باملوازنة  املرتبطة  الــدولــة  مالية  في  التدقيق  على 
ــاف  ــ ــزي. وأضـ ــ ــركـ ــ الـــرســـمـــيـــة، املـــرتـــبـــطـــة بــالــبــنــك املـ
ــوارد هـــذه الــصــنــاديــق تساهم  ــ عــبــد املــعــطــي، أن مـ
فــي تــأســيــس مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة ضــخــمــة تعود 
الداخلية وتشمل  بعوائدها علي العاملني بــوزارة 
إلى جانب النشاطات االستثمارية، ما يتم تحصيله 
من رسوم من املواطنني بعضها تم التالعب فيها، 
ــدة هـــذه الــصــنــاديــق تظل  مــوضــحــًا أن بــعــض أرصــ
األغــراض  لفترات طويلة دون االستفادة منها في 
الصناديق  هــذه  أمـــوال  أن  أجلها، كما  مــن  املنشأة 

عة على حسابات موَدعة بصورة غير قانونية 
َّ
موز

في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 
ِقــر في عــام 2006، والــذي ينص على وجوب 

ُ
الــذي أ

إيـــــداع أمـــــوال الــصــنــاديــق الــخــاصــة لــــدى املــصــرف 
املركزي  الجهاز  الدولة في منح  املــركــزي. وتماطل 
ــداد الــصــنــاديــق  ــ لــلــمــحــاســبــات صــالحــيــة حــصــر أعـ
الــخــاصــة والــجــهــات واألشــخــاص املستفيدة منها 
وحـــصـــر املـــشـــاريـــع االســتــثــمــاريــة الــضــخــمــة الــتــي 
تساهم في تنفيذها، وفقا للخبير املحاسبي عبد 
الـــذي يصفه عقيد الــشــرطــة محمد  املــعــطــي، األمـــر 
يــوســف، قــائــال »مــا يــجــري داخـــل هــذه الصناديق، 
»الــجــمــعــيــة« بني  يــشــبــه نــظــام الــتــوفــيــر املـــعـــروف بـــ
كــل جهة  إذ تؤسس  بــالــوزارة،  العاملني  مجموعة 
داخـــل الــــوزارة صندوقها الــخــاص، الـــذي يضطلع 
ــه بجمع أمــوالــه وتــدويــرهــا عبر هذه  مجلس إدارتـ
الشركات لتعظيم أرباح الصندوق التي توزع بعد 
ذلك على األفراد في شكل منح مباشرة أو امتيازات 
أخــرى مثل الشقق السكنية في مجمع النخيل، أو 

قطع لألراضي في املساحات التابعة للوزارة«.
يوضح البيان التحليلي ملوازنة عام )2017-2016(، 
املنشور على املوقع الرسمي لوزارة املالية املصرية 
التي تضم  الخاصة،  الصناديق  أمــوال  إدراج  عدم 
الداخلية،  وإيـــرادات  االستثمارية  املشاريع  أربــاح 

ضمن بند ُمخصصات الوزارة املالية، 
وهو ما يفسره الخبير املالي عبدالرؤوف بأن كل 
صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة 
الـــــوزارة، مــوضــحــًا أن اإلجـــراء  املستفيدة مــنــه فــي 
لــقــوانــني  تطبيقًا  اتــبــاعــه  ينبغي  الــــذي  الــقــانــونــي 
ــذه الــصــنــاديــق املــمــولــة  وزارة املـــالـــيـــة هـــو ضـــم هــ
ملشاريع وزارة الداخلية االستثمارية إلي  خزينة 
الدولة، وإدراج األرقام الواردة ضمن البيان املالي 

لتخفيض عجز املوازنة العامة للدولة.

غموض في الموقف الضرائبي 
تصنف شركات إمبراطورية الداخلية االقتصادية 
ــســاهــمــة، الــخــاضــعــة لــلــقــانــون 

ُ
ضــمــن الـــشـــركـــات امل

لــســنــة 2005  والــقــانــون 91  لــســنــة 1981،  رقـــم 159 
الـــذي ال يمنح كــافــة الــشــركــات الــتــي تــنــدرج تحته، 
أي إعــفــاء ضــريــبــي، بــحــســب الــخــبــيــر فــي الــقــانــون 
الــتــجــاري وتــأســيــس الــشــركــات يــاســر عــبــد الــعــال، 
الداخلية غير معفاة من  أن شــركــات  والـــذي يؤكد 
الـــضـــرائـــب، مــثــل املــؤســســة الــعــســكــريــة املــعــفــاة من 
ــبــات الــتــرخــيــص الــتــجــاري وفقًا 

ّ
الــضــرائــب ومــتــطــل

لــعــام 2005،  الــدخــل  قــانــون ضريبة  للمادة 47 مــن 
وكذلك املادة األولى من قانون اإلعفاءات الجمركية 
واردات وزارة  إعــفــاء  الــتــي تنص على  لــعــام 1986 
ــة لــإلنــتــاج الــحــربــي مـــن أي  ــدولـ ــاع ووزارة الـ ــدفـ الـ
ــة. بـــاملـــقـــابـــل يـــؤكـــد رضـــــا عـــطـــيـــة، الــخــبــيــر  ــبـ ــريـ ضـ
االقــتــصــادي وعــضــو جمعية الــضــرائــب املــصــريــة، 
ــهـــزة األمــنــيــة  أن أغــلــب الــشــركــات الــتــي تــتــبــع األجـ
والسيادية ال تخضع للضرائب رغم إلزام القانون 
لها بتسديد الضرائب املفروضة عليها، بعد تقديم 
»العربي  لـ عطية  وأضـــاف  ســنــوي.  إقـــرار ضريبي 
الـــجـــديـــد«: »أن 13 جــهــة ســيــاديــة لــديــهــا شــركــات 
استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها 
تدخل  ال  الضخمة،  الربحية  املشاريع  مــن  العديد 
ومن  للدولة«.  العامة  املــوازنــة  في  ضرائبها  قيمة 

»العربي الجديد« تكشف اسـتثمارات وزارة الداخلية

لوزارة  االقتصادي  الكيان  عن  استقصائي  تحقيق  في  الجديد«  »العربي  تكشف 
انطلقت  التي  الوزارة  وشركات  لمشاريع  وحصر  تتبع  عملية  عبر  المصرية،  الداخلية 

موقفها  غموض  ظل  في  الرقابية  األجهزة  أعين  عن  بعيدًا   ،2000 عام  في  بقوة 
الضرائبي وعدم إدراجها في البورصة المصرية للحفاظ على طابعها الخفي

بدأت فكرة تأسيس 
كيان اقتصادي 
لوزارة الداخلية، 
في عام 2000، 

خالل والية الوزير 
السابق حبيب 

العادلي )الصورة(، 
والذي تبنى 

تأسيس منظومة 
موسعة 

من الشركات 
االستثمارية 

والتجارية تعمل 
وفقًا لقوانين 

تأسيس شركات 
القطاع الخاص 

من أجل توسيع 
صالحيات هذه 

الشركات في 
تنفيذ تعاقدات 

مع جهات ليست 
حكومية، إذ 
تستثمر هذه 

الشركات نفوذ 
الوزارة في 

احتكار أغلب 
مناقصات الهيئات 

الحكومية، أو 
فرض سطوتها 

على بعض 
المشاريع الخاصة. 

الوجه الخفي 
لالستفادة المالية 

الضخمة لهذا 
الكيان االقتصادي 

يتمثل في 
استخدام بعض 
القيادات األمنية 

صالحياتهم 
داخل إدارة هذه 

الشركات في منح 
بعض المؤسسات 

الخاصة مناقصات 
واستثمارات تابعة 

للوزارة يقومون 
بها من الباطن، 
مقابل مكافآت 

مالية لهذه 
القيادات، أو 

دخولهم بشكل 
سري في هذه 

الشركات.

توسعت في 
عهد العادلي 

بعيدًا عن البورصة 
إمبراطورية واألجهزة الرقابية
الشرطة المصرية

العادلي

مشروع بناء مدينة القضاة السكنية من أضخم أعمال وزارة الداخلية )العربي الجديد(

225 مناقصة حصلت عليها إحدى شركات الداخلية في 5 أعوام )العربي الجديد(

مصانع الداخلية تعمل في األثاث واألحذية والمالبس )العربي الجديد(

)Getty( شركات الداخلية تغيب عن البورصة المصرية هربًا من قواعد الشفافية

الداخلية تتولى طباعة تذاكر دوري كرة القدم وتقوم بتوفير خدمة صيانة السيارات )Getty(الداخلية تستثمر في اإلسكان الفاخر وتكنولوجيا المعلومات )العربي الجديد(

13 جهة سيادية لديها 
شركات استثمارية وال 

تدفع الضرائب

جهاد يوسف ذراع 
العادلي المالية والمشرف 
على إمبراطورية الداخلية
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