اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر يونيو 2021م
ملخص مؤرشات اتلقارير الصادرة خالل شهر يونيو 2021م:

أ) تقارير مراجعة االلتزام:

تقرير مراجعه صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للنصف األول من عام 2020م
عدم إتباع اإلجراءات القانونية يف عمليات الرشاء واتلوريد لاكفة املشرتيات واخلدمات اليت يوفرها الصندوق للمعاقني،
وضعف الرقابة ىلع أعمال اجلمعيات واملراكز اليت تقدم خدمات للمعاقني ويرصف هلا دعم مادي من الصندوق .باإلضافة
إىل قيام الصندوق بتوظيف عدد من املتعاقدين واملتعاونني باألجر ايلويم.

تقرير مراجعة ح سابات هيئة الم ست شفى الجمهوري التعليمي  -صنعاء للن صف األول من عام
2020م
تنفيذ عمليات رشاء احتياجات املستشىف باألمر املبارش دون االلزتام بقانون املناقصات والحئته اتلنفيذية ،وعدم إجراء
الصيانة ادلورية الالزمة لألجهزة واملعدات الطبية ،مما أدى إىل ارتفاع عدد األجهزة واملعدات الطبية العاطلة يف األقسام
الطبية األمر اذلي يؤثر بصورة سلبية ىلع جودة اخلدمات الطبية املقدمة للمواطنني.

تقرير مراجعة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء للعام المالي 2018م
رصف مبالغ كبرية من أموال الصندوق ألغراض ال تتعلق بمهامه وحتقيق أهدافه ،واستقطاع جزء كبري من موارد
الصندوق حتت مسىم عموالت حتصيل للمتحصلني ونقاط اتلحصيل ،مما يؤثر بصورة سلبية ىلع قدرة الصندوق يف
تمويل أنشطته الرئيسية.

تقرير مراجعة وزارة العدل لعام 2019م
ضعف دور الوزارة يف اإلرشاف اإلداري والفين ىلع املحاكم ومتابعة مستوى إجنازها للقضايا األمر اذلي أدى إىل تأخر
ابلت يف القضايا وارتفاع عدد القضايا املرحلة من اعم آلخر يف عدد كبري من املحاكم ،باإلضافة إىل ضعف الرقابة ىلع
أعمال أمناء اتلوثيق وتقييم أدائهم.
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تقرير مراجعة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للنصف األول من عام 2020م
عدم قيام الصندوق بأي دور رقايب وإرشايف للتحقق من الزتام السلطة املحلية باستخدام املبالغ املستقطعة لصاحلها
بنسبة ( )%30من موارد الصندوق يف تنفيذ األنشطة الشبابية والرياضية باملحافظات ورصف مبالغ من موارد الصندوق
ألغراض ليس هلا عالقة بنشاطه.

تقرير مراجعة شركة تراست لالستثمارات العقارية المحدودة للعام المالي 2019م
رغم مرور عدة سنوات ىلع إنشاء الرشكة إال أنها لم تنفذ أي مشاريع ولم تمارس أي أنشطة فعلية تتعلق بنشاطها
الرئييس ،واستثمار رأس ماهلا يف ودائع ،األمر اذلي يعرض رأس مال الرشكة ملخاطر اتلآلك نتيجة اتلضخم وارتفاع
تكلفة تنفيذ املشاريع ،ويهدد قدرة الرشكة ىلع االستمرارية.

تقرير مراجعة جمعية الهالل األحمر اليمني للعام المالي 2019م
استزناف جزء كبري من اتلمويالت بلعض املشاريع يف املصاريف اإلدارية والتشغيلية ىلع حساب األنشطة األساسية
املستهدفة من تلك املشاريع ،وضعف إجراءات الرقابة ادلاخلية ىلع املخزون من مواد اإلاغثة واألدوية واملستلزمات
الطبية ،األمر اذلي يعرض املخزون ملخاطر كبرية.

تقرير مراجعة حسااابات وأطشااية هيئة المسااتشاافى الجمهوري العام بمحافظة صااعدة لعام
2018م:
تنفيذ عمليات رشاء احتياجات املستشىف باألمر املبارش باملخالفة ألحاكم قانون املناقصات واملزايدات ،ورصف مبالغ
كبرية من حساب موارد ادلعم الشعيب حتت مسىم هبات وماكفآت للمتعاونني مع اهليئة دون مسوغ قانوين جيزي ذلك.

تقرير تقييم طظام الرقابة الداخلية لصندوق التقاعد األمني المعمول به حتى عام 2020م
عدم مالئمة اهليلك اتلنظييم احلايل للوظائف واألنشطة اليت يمارسها الصندوق األمر اذلي أدى إىل تداخل االختصاصات
وعدم وضوح مسار إجراءات العمل وخطوط السلطة واملسؤويلة.
باإلضافة اىل ضعف أداء الصندوق فيما يتعلق باتلخطيط االسرتاتييج وتقييم املخاطر املرتبطة بأنشطة الصندوق
اتلأمينية واالستثمارية مما يؤثر ىلع قدرة الصندوق يف اختاذ القرارات السليمة ويف الوقت املناسب.
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ب) تقارير رقابة األداء:

تقرير تقييم أداء إجراءات التنساايو والقبول لدا اليليات اليبية بجامعة صاانعاء خالل عامي
2019 - 2018م
ظهور اختالالت يف إجراءات اتلنسيق والقبول يف اللكيات الطبية ،ومن ذلك استيعاب طالب بعدد أكرب من الطاقة
االستيعابية املعتمدة من قبل جملس اجلامعة ،وتسجيل طالب دون خضوعهم للمفاضلة ،باإلضافة إىل ضعف ادلور
اإلرشايف نليابة شؤون الطالب باجلامعة ىلع إجراءات اتلنسيق والقبول باللكيات اتلابعة للجامعة ،األمر اذلي يؤثر بصورة
سلبية ىلع جودة العملية اتلعليمة وخمرجاتها.

تقرير تقييم أداء صااااندوق الترال والتنمية الثقافية في تحقيو أهدافه خالل عامي -2019
2020م
وجود قصور كبري يف أداء الصندوق ملهامه فيما يتعلق باحلفاظ ىلع املواقع األثرية واتلارخيية وترميمها وصيانتها ،وكذا يف
تنفيذ األنشطة والفعايلات اثلقافية املرتبطة بمهام الصندوق ،باإلضافة إىل ضعف إجراءات متابعة موارد الصندوق
وحتصيلها ،مما يؤثر ىلع قدرة الصندوق ىلع تمويل أنشطته وحتقيق أهدافه.

تقرير تقييم كفاءة وفعالية إجراءات الهيئة اليمنية للمواصااافات والمقاييض وضااابد الجودة
في الرقابة الفنية على السلع والمنتجات خالل عامي 2019-2018م
ضعف كفاءة وفعايلة الرقابة الفنية اليت تمار سها اهليئة نتيجة عدم وجود موا صفات قيا سية معتمدة للعديد من ال سلع
واملنتجات املتداولة باألسووواق ،وعدم وجود آيلة سووليمة وفعالة لرصوود ومتابعة املخالفات املتعلقة بالسوولع واملنتجات
امل ستوردة ،كما أنه ال يتوفر دلى اهليئة األجهزة واملواد الالزمة لفحص بعض ال سلع واملنتجات اهلامة اليت يتم تداوهلا مثل
مواد اتلجميل واملنظفات واملواد الكيميائية وابلالستيكية ،مما يرتك املجال مفتوحا دلخول الكثري من السلع ذات املواصفات
الرديئة واملواد اخلطرة إىل ابلالد دون قدرة اهليئة ىلع اكتشافها ،األمر اذلي يمثل خماطر اعيلة ىلع صحة وسالمة املواطنني
وىلع ابليئة.
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ت) تقارير الجهاز المحالة لنيابة األموال العامة خالل شهر يونيو 2021م:
تقرير اجلهاز بنتائج مراجعة الوثائق املتعلقة بواقعة االعتداء واالستيالء ىلع ارض مملوكة لدلولة ىلع اخلط الساحيل
بمنطقة قضبة بالد املنافرة مديرية ادلريهيم حمافظة احلديدة بموجب حمررات مصطنعة من قبل رشكة ديلل الواحات
للخدمات االستثمارية والعقارية واتلوكيالت واملترصفني هلا ،وبمساحة أمجايلة ( )1.235معاد وبما يعادل ()5.379.660
مرت مربع ،وبلغ عدد املتسببني باملخالفات ( )11شخص.
تقرير اجلهاز بالوقائع اجلنائية اليت تم اكتشافها خالل عملية الفحص واملراجعة وادلراسة القانونية ملا امكن الوقوف
عليه من بيانات ووثائق ومستندات متعلقة بنشاط اجلمعية اتلعاونية ملنتيج ومسويق ادلواجن ،واذلي بلغ حجم الرضر
فيها ( )623،028،547ريال ( )2،000،000دوالر ،وبلغ عدد املتسببني باملخالفات ( )9أشخاص.

وقد تضوومنت تلك اتلقارير العديد من املالحظات اهلامة ال يتسووع املجال ذلكرها كما تضوومنت توصوويات
اجلهاز بمعاجلة االختالالت وجوانب القصووور وبما يمكن تلك اجلهات من حتسووني أدائها وتنفيذ مهامها
بأىلع قدر ممكن من الكفاءة والفعايلة ،وتم إبالغ تلك اتلقارير إىل اجلهات اليت تم مراجعتها ون سخ صور
منها إىل السلطات العليا واجلهات اإلرشافية.

التقارير الصادرة من الجهاز خالل شهر يوطيو 2021م
عدد اتلقارير الصادرة خالل شهر يونيو2021م
 26تقريرا

موزعة اكتلايل:
13

رقابة الزتام

9

مراجعة مايلة

4

تقييم األداء

إمجايل عدد
املالحظات
الواردة يف
اتلقارير

816
مالحظة

إمجايل عدد املالحظات
اعيلة املخاطر

433
مالحظة

املسؤولون

عن املخالفات(املالحظات)
الواردة يف اتلقارير

191
شخصا
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القضايا المحالة من الجهاز الى النيابة العامة خالل شهر يوطيو 2021م
اجلهة

اتلاريخ

املكتشف
فيها

املوضوع

مبلغ الرضر

املخالفات

عدد

املتسببني

باملخالفات

مصدر

اتلقرير

اجلهة املحال
إيلها اتلقرير

واقعة االعتداء واالستيالء

ىلع ارض ادلولة الاكئنة ىلع
فرع اهليئة
2021/6/7م

العامة

لألرايض

باحلديدة

اخلط الساحيل بمنطقة

قضبة بالد املنافرة مديرية
ادلريهيم بموجب حمررات
مصطنعة من قبل رشكة

ديلل الواحات للخدمات

( )1،235معاد
ما يعادل

()5،379،660

11

مرت

فرع اجلهاز
بمحافظة
احلديدة

االستثمارية والعقارية

نيابة

استئناف
األموال
العامة

م/احلديدة

واتلوكيالت واملترصفني هلا
اجلمعية

2021/6/13م

اتلعاونية
ملنتيج

ومسويق

ادلواجن

تقرير اجلهاز بنتائج الفحص

واملراجعة وادلراسة القانونية ()623،028،547
ريال
ملا امكن الوقوف عليه يف
بيانات ووثائق وسندات

متعلقة بنشاط اجلمعية

اتلعاونية ملنتيج ومسويق
ادلواجن

+

()2،000،000
دوالر

9

رئاسة

اجلهاز

انلائب العام
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أطشية أخرا طُفذت خالل شهر يوطيو 2021م
اتلدريب واتلأهيل
عدد

م

اسم الربنامج

1

دورة اللغة اإلجنلزيية رقم ()212

19

2

دورة اللغة اإلجنلزيية رقم ()212

37

2021/ 6/28-5 /29م

3

دورة اللغة اإلجنلزيية رقم ()148

4

2021/6/23-5/22م

16

2021 / 6 / 23-22م

299

2021/06/21م

موظفو اجلهاز

285

2021/06/28م

موظفو اجلهاز

4
5
6

برنامج تعرييف عن اجلهاز واعمال
املراجعة
ارسار انلجاح الوظييف
املحارضة األوىل يف دورة " اإلدارة
باألهداف "

املشاركني

تاريخ االنعقاد

الفئة املستهدفة

ماكن االنعقاد

2021/ 6/ 28-5 / 29م

موظفو اجلهاز

معهد(يايل)

أبناء موظيف اجلهاز

معهد (يايل)

أبناء موظيف اجلهاز

معهد
(نيو هورايزون)

طالب اجلامعة ايلمنية

مركز اتلدريب_مبىن

االردنية

رئاسة اجلهاز
القاعة الكربى_مبىن
رئاسة اجلهاز

القاعة الكربى_مبىن
رئاسة اجلهاز

ملعرفة املزيد عن تفاصيل اتلقارير الصادرة خالل شهر يونيو 2021م
اضغط ىلع الرابط اتلايلhttp://coca.gov.ye/documents :

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ �ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

م

رﻗﻢ

1

2021/06/05 248

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ
�ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م

2

2021/06/06 250

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء اﺟﺮاءات
اﺘﻟ�ﺴﻴﻖ واﻟﻘﺒﻮل ﺪﻟى ا�ﻠﻜﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺠﺑﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

3

2021/06/06 251

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪي
واﻟﻔﻲﻨ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وزارة اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ
واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2017م

4

2021/06/07 256

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اوﻻ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻬﺎز

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺒﻟﻴﺎﻧﺎت
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻟﻌﺪد )  ( 9ﻣﻦ اﺘﻟﻤﻮ�ﻼت اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ
اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ ﻤﻟﺮﺸوع اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻰﻟ اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺔ اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ اﻤﻟﺘﻤﻤﺔ ﻬﻟﺎ �ﻠﻌﺎﻣﻦﻴ
اﻤﻟﺎﻴﻟﻦﻴ 2015م2016 -م

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

twitter

facebook

https://www.facebook.com/cocayegov https://twitter.com/cocayegov?s=08

youtube

https://youtube.com/channel/UCG-ynm41IN1ygWFCbVIW

ﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ
وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺎء
وزارة اﺨﻟﺪﻣﺔ
اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت
�ﺮﺸوع اﻻﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻪ

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
�ﺼﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ اﻻﻰﻠﻋ  -وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وا�ﺴﺎﻜن
وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ

ا�ﺰﺘام

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
اﻻﻰﻠﻋ -رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ
رﺋ�ﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ا�ﻮزراء  -وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
ﺻﻨﻌﺎء
اﻟﻌﺎﻲﻟ واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ
وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -وز�ﺮ ا�ﺰﺘام
واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﺮﺸوع
اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ

--------

ا�ﺰﺘام

22
7
12
3

39
13
16
32

6
0
5
7

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

5

2021/06/09 260

6

2021/06/09 261

7

2021/06/12 265

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ

اﺠﻟﻤﻬﻮري اﺘﻟﻌﻠﻴﻲﻤ  -ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻔﺮﺘة ﻣﻦ
1ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﻰﺘ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2020م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺪﻟﻳﻮان ﺎﻋم اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﺠﻟﻤﻬﻮري

اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ اﺠﻟﻤﻬﻮري

اﺘﻟﻌﻠﻴﻲﻤ  -ﺻﻨﻌﺎء

اﺘﻟﻌﻠﻴﻲﻤ  -ﺻﻨﻌﺎء

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ

ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ

اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ

ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺘﻟﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻨﻟﻘﻞ
ا�ﺮﺒي �ﻠﻌﺎم 2014م

twitter

facebook

https://www.facebook.com/cocayegov https://twitter.com/cocayegov?s=08

youtube

https://youtube.com/channel/UCG-ynm41IN1ygWFCbVIW

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ

واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ

2015 - 12 - 31م

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ

ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻲﻠﻋ

وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺘﻟﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن

ﺘﻟﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻨﻟﻘﻞ

اﻨﻟﻘﻞ ا�ﺮﺒي

ا�ﺮﺒي

ا�ﺰﺘام

44

52

8

وا�ﺴﺎﻜن

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
 وز�ﺮ اﻨﻟﻘﻞ رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔا�ﺮﻀاﺋﺐ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

14

28

24

53

11

11

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

8

2021/06/12 266

9

2021/06/12 267

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/06/12 268 10

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2018م

ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺻﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ

اﺪﻟاﺧﻠﻴﺔ �ﺼﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﻲﻨ
اﻤﻟﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﻲﺘ اﻟﻌﺎم 2020

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺎ�ﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻲﺘ
ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز رﻗﻢ  466وﺗﺎر�ﺦ
2020 - 9 - 9م واﻟﻲﺘ ﺗﻢ اﻛ�ﺸﺎﻓﻬﺎ ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ واﺪﻟراﺳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻤﻟﺎ اﻣ�ﻦ ا�ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ووﺛﺎﺋﻖ و�ﺴ�ﻨﺪات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ�ﺸﺎط
اﺠﻟﻤﻌﻴﺔ اﺘﻟﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻤﻟﻨﺘﻲﺠ و�ﺴﻮ� اﺪﻟواﺟﻦ

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ

twitter

facebook

https://www.facebook.com/cocayegov https://twitter.com/cocayegov?s=08

youtube

https://youtube.com/channel/UCG-ynm41IN1ygWFCbVIW

واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ

اﻷﻣﻲﻨ

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﺻﻨﻌﺎء -رﺋ�ﺲ
ﺠﻣﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق
اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ

وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

33

57

10

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ

وز�ﺮ اﺪﻟاﺧﻠﻴﺔ-
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة اﻻﻰﻠﻋ  -اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﺻﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ اﺘﻟﻨﻔﻴﺪي �ﺼﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
اﻷﻣﻲﻨ
اﻷﻣﻲﻨ

اﻨﻟﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
اﻻﻰﻠﻋ  -وز�ﺮ ا�ﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ -
وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﻪ وا�ﺮي
 رﺋ�ﺲ اﻻﺤﺗﺎد اﺘﻟﻌﺎو�ا�ﺰراﻲﻋ

ا�ﺰﺘام

18

6

19

6

0

9

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١م

رﻗﻢ

م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ

2021/06/15 270 11

ﺮﺷ�ﺔ ﺗﻮز�ﻊ

�ﺮﺸ�ﺔ ﺗﻮز�ﻊ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻨﻟﻔﻄﻴﺔ �ﻠﻌﺎم

اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻨﻟﻔﻄﻴﺔ

2018م

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن -
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﺮﺸ�ﺔ ﺗﻮز�ﻊ
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻨﻟﻔﻄﻴﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ ﻰﻠﻋ اﺠﻟﺮد

2021/06/19 274 12

ا�ﺴﻨﻮي �ﻠﺨﺰاﺋﻦ ﻲﻓ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

�ﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وا�ﻮﺣﺪات اﺘﻟﺎﺑﻌﻪ ﻬﻟﺎ ﻲﻓ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء وز�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎءاﻤﻟﺎﻴﻟﺔ  -وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ

2020 - 12 - 31م

13

2021/06/22 278

2021/06/22 279 14

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2019م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
�ﻠﺤﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺪﻟﻳﻮان ﺎﻋم وزارة
اﺘﻟﺨﻄﻴﻂ واﺘﻟﻌﺎون اﺪﻟو� �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2015م

وزارة اﻟﻌﺪل

وزارةاﺘﻟﺨﻄﻴﻂ واﺘﻟﻌﺎون

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

twitter

facebook

https://www.facebook.com/cocayegov https://twitter.com/cocayegov?s=08

youtube

https://youtube.com/channel/UCG-ynm41IN1ygWFCbVIW

اﺪﻟو�

وز�ﺮ اﻟﻌﺪل

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
اﻻﻰﻠﻋ

وز�ﺮ اﺘﻟﺨﻄﻴﻂ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء -
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -وز�ﺮ
واﺘﻟﻌﺎون اﺪﻟو�
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

اﻟﺘﺰام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

21

8
7

51

34

11
32

58

10

5
5

4

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١م
رﻗﻢ

م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء ﺻﻨﺪوق

2021/06/22 280 15

ا�ﺮﺘاث واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻲﻓ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءﺗﻪ

ﺻﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث

ﻲﻓ ﺤﺗﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﻟﻲﺘ ا�ﺸﺊ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ

واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ

وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ا�ﺸﺎﺋﺔ رﻗﻢ )� (11ﺴﻨﻪ 2002
ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ

16

2021/06/23 287

ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ اﻟ�ﺸﺊ و

ا�ﺸﺒﺎب وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م

2021/06/22 278 17

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
�ﺮﺸ�ﺔ ﺗﺮاﺳﺖ ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ
اﻤﻟﺤﺪودة �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

twitter

facebook

https://www.facebook.com/cocayegov https://twitter.com/cocayegov?s=08

youtube

https://youtube.com/channel/UCG-ynm41IN1ygWFCbVIW

ﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ
اﻟ�ﺸﺊ و ا�ﺸﺒﺎب
وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ
ﺮﺷ�ﺔ ﺗﺮاﺳﺖ
ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ اﻤﻟﺤﺪودة

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

"رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
اﻤﻟﺪﻳﺮاﺘﻟﻨﻔﻴﺪي
ا�ﻮزراء-وز�ﺮ
رﺋ�ﺲ
ﻧﺎﺋﺐ
�ﺼﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث
ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
وز�ﺮ اﺜﻟﻘﺎﻓﺔ"
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻋﻤﺎل وز�ﺮ رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
ا�ﺸﺒﺎب وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة اﻻﻰﻠﻋ -ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراءﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ اﻟ�ﺸﺊ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -
و ا�ﺸﺒﺎب وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ
اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺪي �ﻠﺼﻨﺪوق
وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﺘﻟﺄﻣﻴﻨﺎت-رﺋ�ﺲ �ﻠﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت
ﺠﻣﻠﺲ ادارة ﺮﺷ�ﺔ  -رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺮاﺳﺖ ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎرات �ﻠﺘﺎﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ اﻤﻟﺤﺪودة  -رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ
اﻟ�ﺴﻠﻴﻒ اﺘﻟﻌﺎو� وا�ﺰراﻲﻋ

اﻟﺘﺰام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

16

29

5

16

58

6

0

5

0

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ

2021/06/26 292 18

2021/06/26 294 19

2021/06/27 295 20

واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻤﺟﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل اﻷﻤﺣﺮ

ﻤﺟﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل

اﻴﻟﻤﻲﻨ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻲﻨ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ

وزارة ا�ﺮﺜوة

اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻮزارة ا�ﺮﺜوة ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ
�ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

ﺗﻘﺮ�ﺮ �ﺸﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻴﻟﺔ
اﺟﺮاءات اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻤﻟﻘﺎﻳ�ﺲ وﺿﺒﻂ اﺠﻟﻮدة ﻲﻓ ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻰﻠﻋ ا�ﺴﻠﻊ واﻤﻟﻨﺘﺠﺎت ﻟﻌﺎﻲﻣ
2018م 2019 -م
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https://t.me/anticorruptionmedia
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twitter

facebook
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youtube

https://youtube.com/channel/UCG-ynm41IN1ygWFCbVIW

ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻤﻟﻘﺎﻳ�ﺲ وﺿﺒﻂ
اﺠﻟﻮدة

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻣﻦﻴ ﺎﻋم ﻤﺟﻌﻴﺔ
اﻬﻟﻼل اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻲﻨ
اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
ﺠﻟﻤﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل اﻷﻤﺣﺮ
اﻴﻟﻤﻲﻨ

---------

وز�ﺮ ا�ﺮﺜوة
ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -وز�ﺮ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ا�ﺰﺘام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻬﻟﻴﺌﺔ رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
اﻻﻲﻠﻋ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
واﻤﻟﻘﺎﻳ�ﺲ وﺿﺒﻂ
وز�ﺮ ا�ﺼﻨﺎﻋﻪ واﺘﻟﺠﺎرة
اﺠﻟﻮدة

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

44

7

3

79

19

8

16

6

0

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

21

28

2021/06/26

22

2021/06/27 29

23

2021/06/27 30

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺛﺎﻧﻴﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﺴﻠﻄﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮ�ﺔ ﺷﻌﻮب

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻌﺎم 2020م
"ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب

اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﺴﻠﻄﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮ�ﺔ ﻣﻌﻦﻴ
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2015م"

"ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﺴﻠﻄﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮ�ﺔ ا�ﻮﺣﺪة
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2013م"

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

twitter

facebook

https://www.facebook.com/cocayegov https://twitter.com/cocayegov?s=08

youtube

https://youtube.com/channel/UCG-ynm41IN1ygWFCbVIW

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﺷﻌﻮب

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ
ﻣﻌﻦﻴ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ
ا�ﻮﺣﺪة

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

14

9

12

54

44

25

13

18

23

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺛﺎﺜﻟﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ )� (93ﺴﻨﺔ
 2019م ج.ح اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻻﻋﺘﺪاء

2021/06/07 104 24

واﻻﺳ�ﻴﻼء ﻰﻠﻋ أرض اﺪﻟوﻟﺔ ا�ﺎﻜﺋﻨﺔ ﻰﻠﻋ

اﺨﻟﻂ ا�ﺴﺎﺣﻲﻠ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻀﺒﺔ ﺑﻼد اﻤﻟﻨﺎﻓﺮة اﺳ�ﺌﻨﺎف ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال
ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ اﺪﻟر�ﻬﻲﻤ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺤﻣﺮرات
�ﺼﻄﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺮﺷ�ﺔ دﻴﻟﻞ ا�ﻮاﺣﺎت
�ﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳ�ﺜﻤﺎر�ﺔ واﻟﻌﻘﺎر�ﺔ
واﺘﻟﻮ�ﻴﻼت اﻤﻟﺤﺪودة واﻤﻟﺘﺮﺼﻓﻦﻴ ﻬﻟﺎ
و�ﻤﺴﺎﺣﺔ أﻤﺟﺎﻴﻟﺔ ) (1.235ﻣﻌﺎد و�ﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل ) (5.379.660م
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youtube
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اﻟﻌﺎﻣﺔ م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

رﺋ�ﺲ اﺳ�ﺌﻨﺎف ﻧﻴﺎﺑﺔ
اﻷ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

----------

ا�ﺰﺘام

7

7

14

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

25

56

2021/06/07

26

60

2021/06/07

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

راﺑﻌﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪي
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ
اﺠﻟﻤﻬﻮري اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة �ﻠﻔﺮﺘة
ﻣﻦ  - 2018 /01/ 01إﻰﻟ 2018 /12/ 31

ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ
اﺠﻟﻤﻬﻮري اﻟﻌﺎم
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ
اﺠﻟﻤﻬﻮري اﻟﻌﺎم

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

ا�ﺰﺘام
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43

8

ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ ﺷﻜﻮى ﻣﺪﻳﺮ
اﻹﻗﺮارات �ﺸﺄن وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻤﻟﺨﺎﻟﻔﺎت واﻻﺧﺘﻼﺳﺎت ﺑﻤﻜﺘﺐ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة
http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

twitter

facebook

https://www.facebook.com/cocayegov https://twitter.com/cocayegov?s=08

youtube
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ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة
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ا�ﺰﺘام
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