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أظهرت تقارير اجلهاز الصادرة خالل الربع األول من اعم 2021م استمرار حدوث عدد من الظواهر العامة
رغم توصيات اجلهاز املتكررة برضورة معاجلتها ،ومن أهمها ضعف أنظمة الرقابة ادلاخلية وعدم اهتمام
مسؤويل معظم اجلهات بتفعيل دور اإلدارة العامة للمراجعة ادلاخلية وتمكينها من ممارسة مهامها
ً
املحددة بالقرار اجلمهوري رقم ( )5لسنة 2010م ،ونظرا ألهمية دور إدارة املراجعة ادلاخلية يف ماكفحة
الفساد وحتسني أداء اجلهات ،فقد قام اجلهاز بعقد دورات تدريبية تلأهيل موظيف إدارات املراجعة
ادلاخلية خالل شهري ديسمرب  2020ويناير 2021م حيث تم تدريب عدد ()119متدرب من ()20جهة.
وىلع مستتتوت تقارير اجلهاز باتا ا املراجعة الصتتادرة خالل الربع األول من اعم 2021م فقد تضتتمنت تل
اتلقتارير العتديتد من اتلزتاوزات واالختالالت ا تامتة يف تنفيت املهتام واجلوانتب املتاةتة واإلداريتة يف عتدة
جهات ،ونورد مؤرشات خمترصة مما تضمنته عدد من اتلقارير فيما ييل:

أ) تقارير ر جعةاا جالتزجم:
تق ر ر جعةا جألررنا جلةررا لمجلس جلشا ا يل للةت ن رررر – سااابتمب 2020م  : :تدين مستتىو
االنضتتباا الويفيب باملسلح ثيب بلم مىوستتب نستتبة ا ضتتور  %35من عدد املويففني ...وقيام املسلح برصتتم مأة ة
شهرية ثابىة ملويفب املسلح املداومني بدون االستناد إىل أسح سليمة تنظم عملية الرصم ثىت تساهم يف حتسني األداء.

تق ر ر جعةاا زاجين جلزيجةا زجل

لةارم 2019م  :عدم إثبتا ييع األوتتتول الت ملك ملايىها إىل الوزارة

من املشتتتاريع الزراعيتة املمولتة من الأروا أو املنر اةتاريتيتة الت انىهتك وتم تفتتتفيىهتا أو األوتتتول املأتدمتة هبتا أو
مساعدا عينية للوزارة واإلدارا اتلابعة هلا مما يعرا تلك األوول ملخاطر انلهب والرسقة.
تق ر ر جعةا صردزق جلت جث زجلترميا جلثقرفيا للرصف جألزل رن ةرم 2020م  :عدم قيام جملح
إدارة الفندوق بمهامه واخىفاواته وةأا لأانون إنشاء الفندوق ثيب لم يعأد املسلح أي ايتىماع خالل انلفف
األول من اعم 2020م،
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اتلويفيف العشتتواا ا ي يفوق اثىيايتا الفتتندوق الفعلية ثيب تبني أن ثوا

 )%75من املويففني ال يمارستتون أية

أعمال ومنأطعني عن العمل وترصم مسىحأاتهم بفورة شهرية ثابىة.
تق ر ر جعةا هيئا جلمساااتشاااةه جلجمع ي لةرم 2018م  :عدم حتفتتيل وتوريد نستتبة بنة من
إيرادا رستوم خدما طبية مىعددة والت نن بب
لويفيب وضعف الرقابة

اهليةة حتفتيلها من األقستام املخىلفة  ،وتدين مستىو االنضتباا ا

ثركة األدوية واملسىلزما الطبية يف ويديلا املستشىف .

تق ر ر جعةاا جلمةعاد جل يرل للةل م جارجيراا لةارم 2019م  :الرتايتع الابن يف اتلحتاق خري
اثلانوية العامة بادلراسة يف املعهد وإنسحاب الاثن من الطالب من ادلراسة يف املعهد قبل انىهاء ةرتة ادلبلوم نتيسة لعدم
اعىماد املؤهل من قبل اتلعليم العا
تق ر ر جعةاا رتتاا جألزفارا زجاي اااارر ملارفداا جللادرادن للةت ن 2018 – 2016م  :ضتتتعف
الرقابة

مىويل ووالكء الوقف ،وعدم ا ىمال إدخال بيانا الوقف بشتتص وتتحير  ،باإلضتتاةة إىل الجح واإليتحام يف

اثتساب إبارا األرايض وقفور يف حتفيل اإليرادا يف نةة األوعية اإليرادية.
تق ر ر جعةاا رتتاا جألزفارا ملارفداا ةم جم لةارم 2018م  :تراكم قضتتتايتا األوقتام دل املحتاكم
وانليابا وزيادة عددها من اعم آلخر.
تق ر ر جعةا صردزق ندرفا رلرفدا إب للرصف جألزل رن ةرم 2020م :رصم يتزء بن من موارد
الفتندوق يف جماال ال تىعل بمهام وأنشتطة الفتندوق ،ومن لك ما تم رصةه تلجطية نفأا املحاةظة ومفتاريف أخر
ليح هلا عالقة بنشتاا الفتندوق ،باإلضتاةة إىل استىأطاع مبالم بنستب اعيلة من اإليرادا املحفتلة حتك مست

عمولة

حتفيل وبدون مسوغ قانوين .
تق ر ر جعةاا رصااااللاا جألل جل جلمادنياا للرصااااف جألزل رن ةارم 2020م :عتدم الاام املفتتتلحتة
باإليتراءا الأانونية عند رصم وتستتوية ثستتابا

الستتلف – املبالم املدةوعة مأدما ) وإهمال املخىفتتني يف مىابعة

تسويىها مما أد إىل ارتفاع أرودة هذه ا ساب من سنة إىل أخر .

تق ر ر جعةاا جلتم رت جلااريعياا لب ناررجل جلتغايراا زصااالاا جلوةار

اجين جلصااالاا لةاررل

2019 ، 2018م :عدم الاام الوزارة بىففية العهد الت يىم رصةها تلنفيذ األنشطة أوال ب ول مما أد إىل تضخم
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أرودة العهد ووعوبة اتل كد من تنفيذ األعمال الت رصةك تلك العهد تلنفيذها.
تق ر ر جعةاا جللساااارب جلاتاررل ل اجين جاتصاااارا لةارم 2019م :الأيتام برصتتم مبتالم بنة من
ا ساب اجلاري يف غن األغراا ا ي تم إنشاء ا ساب تلحأيأها.
تق ر ر جعةا زاجين جلمرليا للرصاااف جألزل رن ةرم 2020م :استتىمرار العديد من االخىالال ويتوانب
الأفتتور يف الستتياستتا واإليتراءا املىبعة من قبل الوزارة يف تعيني ممثليها يف اجلها ا اومية مدراء عموم الشتتؤون
املايلة  ،املدراء املالني ،مدراء ا ستتابا  ،مدراء املشتترتيا ن أمناء الفتتنادي  ،أمناء املخازن) ،ثيب أنه ما زال هنا عدد
بن منهم تم تعيينهم دون مرااعة توةر املؤهال واةربا الالزمة لشتجل الويفائف ،واستىمرار عمل عدد من ممثيل الوزارة
لفرتا طويلة يف عدد من اجلها دون مرااعة تجينهم بشتتص دوري  ...باإلضتتاةة إىل توستتع الوزارة يف الرصتتم يف بع
ابلنود ودون االلاام ب سح ومعاين الرصم املحددة بالأانون املا والحئىه اتلنفيذية.

تق ر ر جعةاا عم

ريرارا جللادردن للرصااااف جألزل رن ةرم 2020م :استتتىمرار تعلي عدد بن من

ابليانا اجلمركية لستنوا طويلة جلها ثاومية وقطاع خا ،،وضتعف الرقابة

املرتو

من ابلضتائع والستلع يف

ساثا ومسىوداع ا رم اجلمريك.
تق ر ر جعةا رارلةر جلبررا أررنا جلةرصاااما صااارةرا  -ردر را رل جللريث :ويتود خمالفا بناء
عتديتده يف وثتدة يتوار  )AZ-67بمنطأتة األشتتتجتال متديريتة ب ا تار الأطتاع الجرب ،منهتا مبتاين أثوا  ،هنتايتر،
وغنهتا ،ولم يأم ماىتب األشتتجتال بتاملتديريتة بتازاتلهتا أثنتاء أنزال املخطب العتام للمنطأتة يف العتام 2008م ،وكتذا االستتتىمرار
بابلناء املخالف للمخطب العام للمنطأة بعد إنزال وتطبي املخطب ،مما ستتاهم يف االنتشتتار الواستتع للعشتتوائيا واملباين
الجن مرخفة وعدم مرااعة املفلحة العامة واإلرضار املسىأبيل خبدما ابلىن اتلحىية يف املنطأة.

تق ر رترئج رشااري ا جلجعرا فل جلج ر جلساار
ويتود ميا

مصاارإ إساامرج رعر فل 2020/12/31م:

بنة من اال ياس يف املخازن تم رشائها خالل الستتنوا الستتابأة ولم يىم استتىخدامها نتيسة ويتود عيوب

مفنعية ةيها تمثلك يف سهولة تعرضها للىلف.
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تق ر جلمشاااري ا فل ع ر ف ر ااا

ا جلرةف ملرفدا جللدردن فل 2020/12/31م :ثايتة

خزانا انلفب للفتيانة ادلورية ،وتعطل عدد من العدادا عن العمل دون الأيام بىجينها مما يضتعف الرقابة

خمزون

املشىأا انلفطية ،واثىفاظ أمناء الفنادي بمبالم نأدية بنة وعدم توريدها إىل ابلنك أوال ب ول.

ب) تقارير يفار اا جألرجا:
تق ر تقييم أرجا جلمؤساساا جلملليا للميرب أررنا جلةرصاما للةت ن 2019 -2015م  :تدين نستبة

تجطية خدمة املياه ثيب لم تىساوز نستبة اتلجطية  %19من ستأن أمانة العاوتمة ،وارتفاع نستبة الفاقد من املياه املنىسة

والت ووتتلك نس ت ىها إىل  %48من مية املياه املنىسة خالل اعم 2019م  ..وكذا ارتفاع اتلأيلف التشتتجيلية بشتتص بن
ثيب بلم مىوسب اتللكفة لص مرت ماعب مباع من املياه )997ريال بزيادة بمبلم )635ريال عن سعر ابليع .

تق ر تقييم أرجا إرجين جلمبيادج

ارارجين جلةارراا ل فارراا جلربار

ادر جم ةارم زاجين جلزيجةاا

لةررل 2019 ،2018م :عدم توةر بنية حتىية مناستبة لددارة تمانها من ممارستة نشتاطها بءفاءة وةعايلة ،وانتشتار
وتنايم يفاهرة تهريب املبيدا  ،وعدم قيام اإلدارة بايتراء املسوثا وادلراسا تلحديد اآلةا انلباتية املويتودة واملبيدا
املناسبة ملأةحىها ،باإلضاةة إىل ت خر ابلك يف قضايا املبيدا املرةوعة دل اجلها الأضائية املخىفة.

عا) جلتقرير جلملرلا لرير ا جألر جل جلةررا:
رتتا رد جلس جررا رلرفدا جلبيضرا :واقعة اخىالس مال اعم بمبلم  )34.169.610ريال يم .
جلشااا اا جليمرياا للغارا :وقتائع اخىالس واستتتتيالء وتستتتهيتل استتتتيالء وإرضار بتاملتال العتام وبلم ثسم الرضتتتر
 )4،528،469،828ريال.

وقد تضتتمنك تلك اتلأارير العديد من املالثظا اهلامة ال يتستتع املسال

رها ما تضتتمنك تووتتيا

اجلهاز بمعاجلة االخىالال ويتوانب الأفتتور وبما يمءن تلك اجلها من حتستتني أدائها وتنفيذ مهامها
ب

قدر ممءن من الافاءة والفعايلة ...وتم إبالغ تلك اتلأارير إىل اجلها الت تم مرايتعىها ونسخ وور

منها إىل السلطا العليا واجلها االرشاةية.
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جلتقرير جلصررين رن جلجعرا ختل جل إ جألزل رن جلةرم 2021م
عدد اتلأارير الفادرة خالل الربع األول من

إيا عدد

 58تأريرا

الواردة يف

العام 2021م

املالثظا

موزعة نتلا :
28

رقابة الاام

5

تقييم أداء

24

قوا م ماةة

1

مىابعة مففوةة

إيا عدد املالثظا

اتلأارير

اعيلة املخاطر

1726

مالثظة

املسؤولون عن

املخالفا

املالثظا )

الواردة يف اتلأارير

377

937

شخفا

مالثظة

جلقضررر جلملرلا رن جلجعرا جله جلرير ا ختل جل إ جألزل رن جلةرم 2021م
اتلاريخ

اجلهة املاتشف ةيها
املخالفا

2021/3/29م

مكتب بريد السوادية

2021/2/3م

الرشكة اةمنية للغاز

حمافظة ابليضاء

املوضوع

اختتتتتالس

مبلم الرضر

()34,169,610
ريال يمن

عدد املتس بني باملخالفا

شخص واحد

اجلهة املحال
إيلها اتلأرير

انليابة العامة

 16متسببا +والكء الرشكة من
اختالس

واستيالء

وتسهيل استيالء
وإرضار باملال
العام

القطاع اخلاص +مستأجرو
()4,528,469،828
ريال يمن

الصهاريا وعددهم ()23

+أصحاب العهد +أصحاب
السلف +املمثلون القانونيون

لرشاكت القطاع اخلاص وعددها
( 3رشاكت)

انليابة العامة
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الجهات التي احالها الجهاز الى النيابة بسبب عرقلة عمله خالل الربع األول من العام
2021م
عدد املتس بني يف

م

تاريخ اإلثالة

اجلهة املحالة إىل انليابة

عرقله عمل

1

2021/2/21م

ا يئة العامة للموارد املا ية

1

اجلهاز

موقف الأضية ثايلا
منظورة أمام انليابة
العامة

للتحقيق فيها

أنشطة أخرى أُقيمت خالل الربع األول من العام 2021م
اتلدريب واتل هيل
م
1
2
3
4

اسم الربناما
ادلورة اتلدريبية تطبيق دةل املراجعة
ادلاخلية رقم 3

ادلورة اتلدريبية رقم  4اخلاصة بتطبيق
دةل املراجعة ادلاخلية
دورة متقدمة يف جمال نظم وتقنية
املعلوماتIT

تنفي ادلورة ( )208لغة اجنلزييه بلعض
موظيف اجلهاز

عدد

تاريخ االنعقاد

الفئة املستهدفة

31

2021/1/27-9

اجلهات احلكومية

27

2021/1/31-11

اجلهات احلكومية

13

2021/1/31-2

26

2021/1/18-12/19

املشاركني

ماكن االنعقاد
ادلورة اتلدريبية

تطبيق دةل املراجعة
ادلاخلية رقم 3

موظفون من تقنية
املعلومات

موظفو اجلهاز

اجلهاز مركز اتلدريب
القاعة رقم 4
معمل مركز اتلدريب
املعهد األمريكي يال
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م
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

اسم الربناما
تنفي ادلورة ( )208لغة اجنلزييه ألبناء
املوظفني
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عدد

املشاركني
48

االعداد للمرحلة الرابعة من برناما
تدريب خرييج اجلامعات (حفل
اخلتام)

تنفي برناما تعرييف عن اجلهاز

ملزموعتني من املعهد الوطن للعلوم

تاريخ االنعقاد

الفئة املستهدفة

ماكن االنعقاد

2021/1/18-12/19

أبناء املوظفني

املعهد األمريكي يال

2020/12/12م –
175

50

2021/3/30م

2021/1/20- 9

املتدربون من خرييج
اجلامعات

طالب من املعهد الوطن

اإلدارية.
تنفي دورة (اليسرتيتور) ملؤسسة
تبيان.
دورة متقدمة يف جمال نظم وتقنية
املعلومات IT

دورة اللغة اإلجنلزيية رقم ()209
للموظفني.

دورة اللغة اإلجنلزيية رقم ( )209ألبناء

املنف ة ملؤسسة تبيان
دورة يف جمال

(ماكفحة غسل األموال وتمويل

مركز اتلدريب

وقطااعت اجلهاز
املختلفة

27

2020/12/28-14م

13

2021/4/7-2/7

24
39

املوظفني.
دورة يف جمال اتلصاميم ()Premier

اجلهاز

29

380

مشاركون من مؤسسة

اجلهاز معمل مركز

بايان

اتلدريب

موظفون من تقنية
املعلومات

معمل مركز اتلدريب

2021/2/22-1/23

للموظفني

املعهد األمريكي يال

2021/2/22-1/23

أبناء املوظفني

املعهد األمريكي يال

مشاركون من مؤسسة

اجلهاز معمل مركز

بايان

اتلدريب

2021/2/23-9

2021/3/24-21م

موظفو اجلهاز الفنيون

اجلهاز القاعة الكربت

اإلرهاب)
دورة ثقافية ثلالث جممواعت

104

2021/3/24-20

موظفو اجلهاز ومشاركون
اخرون من خارج اجلهاز

اجلهاز مركز اتلدريب

اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

م
15

اسم الربناما
دورة متقدمة يف جمال

(نظم وتقنيات املعلومات IT

نرشة الربع األول من العام 2021م
عدد

املشاركني

تاريخ االنعقاد

7

2021/4/7 _ 2/7م

29

2021/4/1_3/20م

الفئة املستهدفة
موظفو مركز نظم

املعلومات يف اجلهاز

ماكن االنعقاد
اجلهاز اتلدريب

موظفو مركز اإلعالم

16

17
18
19
20

الربناما اإلعاليم اتلدريب

دورة يف جمال ()After Effect

برناما اللغة اإلجنلزيية ( )210للموظفني
برناما اللغة اإلجنلزيية ( )210ألبناء
املوظفني
برناما اللغة اإلجنلزيية
()144

برناما اللغة إلجنلزيية
()145

الرقايب اتلابع للزهاز

ومشاركون اخرون من

مبىن اجلهاز

خارج اجلهاز

21

29/ - 2/27

موظفو اجلهاز

معهد يال

40

2021/3/29_2/27

أبناء موظيف اجلهاز

معهد يال

3

2021/2/27- 2/2

أبناء املوظفني

نيوهورايزون

3

2021/3/ 3 – 2/6

أبناء املوظفني

نيوهورايزون

2021/3/

ملعرفة املزيد عن تفاصيل اتلقارير الصادرة خالل الربع األول من العام 2021م
اضغط ىلع الرابط اتلالhttp://coca.gov.ye/documents :

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

1

14

2021/01/03

2

33

2021/01/05

واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ �ﺼﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث

3

50

2021/01/12

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
�ﺼﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ وﺗﺎﻫﻴﻞ اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ �ﻠﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ 2016 - 12 - 31م

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
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 �ﺸﺎن دراﺳﺔ ا�ﺸﻜﻮى اﻤﻟﺮﻓﻮﻋﺔ
�ﻠﺠﻬﺎز ﻣﻦ اﻻخ -رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ
اﻻﺣﻮال اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ وا�ﺴﺠﻞ اﻤﻟﺪﻲﻧ ﺑﺮﻗﻢ
)(1005-22-95وﺗﺎر�ﺦ 202 - 8 - 16م
�ﺸﺎن ﻗﻴﺎم �ﻜﺘﺐ اﻻوﻗﺎف ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اب
ﺑﺘﺄﺟﺮﻴ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻرﺿﻴﺔ اﺘﻟﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﺮع
اﻤﻟﺼﻠﺤﺔ ﻲﻓ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اب
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﺨﻟﺎص ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ
�ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2017م

http://coca.gov.yeLorem ipsumLorem ipsum
https://t.me/anticorruptionmediaLorem ipsumLorem ipsum

وزارة اﻷوﻗﺎف

وز�ﺮ اﻷوﻗﺎف

واﻹرﺷﺎد

واﻹرﺷﺎد

ﺻﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
�ﺼﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث
واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ

واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ
وﺗﺎﻫﻴﻞ اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
�ﺼﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ
وﺗﺎﻫﻴﻞ اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ

و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
ﻟﻘﻄﺎع ا�ﻮﺣﺪات

ا�ﺰﺘام

0

7

0

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء�ﻠﺸﺌﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -وز�ﺮاﺜﻟﻘﺎﻓﺔ -رﺋ�ﺲ
ﺠﻣﻠﺲ ادارة ا�ﺼﻨﺪوق
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -وز�ﺮا�ﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ

ا�ﺰﺘام
ﻣﺎﻴﻟﺔ

14

41

20

71

7

8

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

4

51

2021/01/16

5

52

2021/01/15

اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﻤﺮ�ﺰ ا�ﻮﻃﻲﻨ ﻨﻟﻘﻞ

6

63

2021/01/18

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻫﻴﺌﺔ �ﺴ�ﺸﻰﻔ اﺜﻟﻮرة اﻟﻌﺎم
�ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2015م

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

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﺨﻟﺎص ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ

و�ﺮاﺟﻌﻪ اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺪﻟﻳﻮان ﺎﻋم

وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ

اﻤﻟﺮ�ﺰ ا�ﻮﻃﻲﻨ ﻨﻟﻘﻞ

وزاره اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﺴﻨﻪ 2014م

اﺪﻟم واﺤﺑﺎﺛﻪ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2016م

اﺪﻟم واﺤﺑﺎﺛﺔ

ﻫﻴﺌﺔ �ﺴ�ﺸﻰﻔ
اﺜﻟﻮرة اﻟﻌﺎم

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ
ا�ﻮزراء -وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺮ�ﺰ
ا�ﻮﻃﻲﻨ ﻨﻟﻘﻞ اﺪﻟم
واﺤﺑﺎﺛﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

ﻣﺎﻴﻟﺔ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراءوز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -وز�ﺮا�ﺼﺤﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وا�ﺴﺎﻜن

ﻣﺎﻟﻴﺔ

وز�ﺮ ا�ﺼﺤﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ �ﺴ�ﺸﻰﻔ وا�ﺴﺎﻜن-و�ﻴﻞ وزارة
اﺜﻟﻮرة اﻟﻌﺎم
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع
ا�ﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ا�ﺰﺘام

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

12

10

28

35

16

58

5

9

9

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

7

66

2021/01/19

8

69

2021/01/24

9

2021/01/24 70

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ
ﻤﻟﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ و�ﻮارد واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

اﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﺠﻟﺎر�ﺔ ﺑﺪﻳﻮان ﺎﻋم اﻤﻟﺼﻠﺤﺔ ﻋﻦ �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ
ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ 2015 - 12 - 31م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ �ﻠﻤﻴﺎة وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ
ﺑﺎﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻲﻓ ﺠﻣﺎل ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺰو�ﺪ
اﻤﻟﻴﺎة �ﻠﺴﻨﻮات اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2015م2019 -م

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺪﻟﻳﻮان ﺎﻋم وزارة ا�ﺰراﻋﺔ ﻋﻦ
ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ 2019 - 12 - 31م

اﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
-ﺻﻨﻌﺎء

وزارة ا�ﺰراﻋﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻲﻠﻋ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲرﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ
ا�ﻮزراء -ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ
ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء -وز�ﺮ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
اﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻲﻠﻋ
ﺻﻨﻌﺎء رﺋ�ﺲﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراءﺠﻣﻠﺲ ادارة اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ �ﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -وز�ﺮاﻤﻟﺤﻠﻴﺔ �ﻠﻤﻴﺎة
اﻤﻟﻴﺎة واﺒﻟ�ﺌﺔ -رﺋ�ﺲ
وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ
اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻤﻮارد
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
ﺑﺄﻣﺎﻧﻪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﻪ وا�ﺮى

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء-وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

38

9

8

52

9

31

14

0

10

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

10

86

11

2021/02/03 87

12

2021/02/06 89

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/02/02

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

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻳﺮادات �ﻜﺘﺐ ا�ﺮﻀاﺋﺐ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

�ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ

ﻟﻼﻋﻮام 2015م2017 -م

ﺗﻘﺮ�ﺮ�ﺎ�ﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻲﺘ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز رﻗﻢ ) (253وﺗﺎر�ﺦ
2019 - 4 - 7م �ﺸﺎن ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ ﻰﻠﻋ اﻤﻟﻮارد
ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻲﻓ ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز
�ﻠﺮ�ﻊ اﻻول ﻣﻦ ﺎﻋم 2018م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب

اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﻤﺮ�ﺰ ا�ﻮﻃﻲﻨ ﻤﻟﺨﺘﺮﺒات ا�ﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2015

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم
اﻤﻟﺮ�ﺰ ا�ﻮﻃﻲﻨ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺮ�ﺰ

ﻤﻟﺨﺘﺮﺒات ا�ﺼﺤﺔ

ا�ﻮﻃﻲﻨ ﻤﻟﺨﺘﺮﺒات

اﻟﻌﺎﻣﺔ

ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ
ا�ﻮزراء-وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔﺻﻨﻌﺎء

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻲﻠﻋ
-وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن

ا�ﺰﺘام

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

8

0

17

3

4

9

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ
ا�ﻮزراء وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔوا�ﺴﺎﻜن

ﻣﺎﻴﻟﺔ

16

21

8

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

13

90

14

2021/02/08 94

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/02/06

2021/02/15 105 15

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

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ �ﻠﻘﻮاﺋﻢ

اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻬﻟﻴﺌﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻨﻟﻔﻂ �ﻠﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2014م

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﻤﻌﻬﺪ ا�ﻮﻃﻲﻨ �ﻠﻌﻠﻮم
اﻹدار�ﺔ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ /31/12
2019
ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب

اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﻤﺮ�ﺰ ا�ﻮﻃﻲﻨ ﻤﻟﺨﺘﺮﺒات ا�ﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻌﺎم 2014م

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف
واﻧﺘﺎج اﻨﻟﻔﻂ

اﻤﻟﻌﻬﺪ ا�ﻮﻃﻲﻨ
�ﻠﻌﻠﻮم اﻹدار�ﺔ
اﻤﻟﺮ�ﺰ ا�ﻮﻃﻲﻨ
ﻤﻟﺨﺘﺮﺒات ا�ﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻤﻟﺮ�ﺰ�ﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ
اﺳﺘﻜﺸﺎف واﻧﺘﺎج
اﻨﻟﻔﻂ

ﻋﻤﻴﺪ اﻤﻟﻌﻬﺪ ا�ﻮﻃﻲﻨ
�ﻠﻌﻠﻮم اﻹدار�ﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺮ�ﺰ
ا�ﻮﻃﻲﻨ ﻤﻟﺨﺘﺮﺒات
ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻤﻟﺮ�ﺰ�ﺔ

وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن
و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔﻟﻘﻄﺎع ا�ﻮﺣﺪات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -رﺋ�ﺲ
�ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ
"رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ
واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت "
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -وز�ﺮ
ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وا�ﺴﺎﻜن

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

17

7

5

55

20

9

8

4

7

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

16

110

17

2021/02/22 114

18

2021/02/23 116

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/02/21

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ

�ﻠﺤﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺪﻟﻳﻮان ﺎﻋم وزارة اﻨﻟﻘﻞ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وزارة اﻨﻟﻘﻞ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﻬﻟﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ اﺠﻟﻤﻬﻮري
�ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2018م

اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﻟﻼﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻤﻟﺠﻠﺲ

ا�ﺸﻮرى �ﻠﻔﺮﺘة ﻣﻦ 2020 - 1 - 1م وﺣﻰﺘ
2020 - 9 - 30م

https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وز�ﺮ اﻨﻟﻘﻞ

�ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ 2016 - 12 - 31م

ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ
اﺠﻟﻤﻬﻮري

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ

http://coca.gov.ye

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

ﺠﻣﻠﺲ ا�ﺸﻮرى

رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ اﺠﻟﻤﻬﻮري

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ
ا�ﺸﻮرى

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
 ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲا�ﻮزراء وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻲﻠﻋ -
وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وا�ﺴﺎﻜن

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

3

38

17

53

4

12

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻲﻠﻋ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
-وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ "

اﻟﺘﺰام

7

24

8

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

19

2021/02/27 120

20

2021/02/28 121

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/03/07 138 21

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

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻤﻴﺎة
وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ �ﻠﻌﺎم 2016م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ
اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﺼﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث
واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ
2015 /12 /31
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﺒﻟﻨﻚ اﻟ�ﺴﻠﻴﻒ ﻟﻸﺳﺎﻜن
�ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ  2016م

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ
اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﻤﻴﺎة وا�ﺮﺼف
ا�ﺼﻲﺤ

ﺻﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث
واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺑﻨﻚ اﻟ�ﺴﻠﻴﻒ
ﻟﻸﺳﺎﻜن

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻤﻴﺎة وا�ﺮﺼف
ا�ﺼﻲﺤ

"ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
�ﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﻪوز�ﺮ اﻤﻟﻴﺎه واﺒﻟ�ﺌﺔ "

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
�ﺼﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث
واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ

"رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
�ﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﻪوز�ﺮ اﺜﻟﻘﺎﻓﺔ "

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة

و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﺑﻨﻚ اﻟ�ﺴﻠﻴﻒ

ﻟﻘﻄﺎع ا�ﻮﺣﺪات

ﻟﻸﺳﺎﻜن

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

33

11

11

40

23

90

6

6

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

22

2021/03/07 132

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت �ﺆﺳﺴﺔ اﺜﻟﻮرة

�ﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟ�ﺮﺸ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2016م

2021/03/09 142 23

2021/03/13 146 24

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﺨﻟﺎص ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ
واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ �ﻠﺤﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺪﻟﻳﻮان ﺎﻋم
وزارة ﺷﺆون اﻤﻟﻐﺮﺘ�ﻦﻴ ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ 2016 - 12 - 31م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺎﻫﻢ اﻨﻟﺘﺎﺋﺞ اﻟﻲﺘ اﺳﻔﺮت
ﻋﻨﻬﺎ اﻋﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت
ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ ﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ اب وﻓﺮﻋﺔ
ﺑﻤﺪﻳﺮ�ﺔ اﻨﻟﺎدرة �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ
ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2020م

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

�ﺆﺳﺴﺔ اﺜﻟﻮرة
�ﻠﺼﺤﺎﻓﺔ
واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟ�ﺮﺸ

وزارة ﺷﺆون
اﻤﻟﻐﺮﺘ�ﻦﻴ

ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
ﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ اب

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
�ﺆﺳﺴﺔ اﺜﻟﻮرة
�ﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟ�ﺮﺸ

"ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ
ا�ﻮزراء-وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
وز�ﺮ اﻷﻋﻼم "

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

"رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ﺠﻣﻠﺲ
ا�ﻮزراء
وز�ﺮ ﺷﺆون اﻤﻟﻐﺮﺘ�ﻦﻴ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
-وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ "

ﻣﺎﻴﻟﺔ

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اب "

ا�ﺰﺘام

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
ﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ اب

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

36

7

40

67

15

42

7

3

21

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/03/13 148 25

26

2021/03/15 151

2021/03/16 153 27

http://coca.gov.ye
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اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎر �ﻠﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2017م و�ﺬا ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ
اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ واﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ
�ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎر ﻨﻟﻔﺲ اﻟﻔﺮﺘة
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﻋﻦ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
�ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺘﻟﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻨﻟﻘﻞ ا�ﺮﺒي
�ﻠﺴﻨﻮات اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2013 - 2012 - 2011م
و�ﺬا ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻬﻟﻴﺌﺔ ﻟﻼﻋﻮام 2011م 2013 -م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء
ادارة اﻤﻟﺒﻴﺪات ﺑﺎﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻨﻟﺒﺎت ﺑﺪﻳﻮان ﺎﻋم وزارة ا�ﺰراﻋﺔ وا�ﺮي

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎر

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺘﻟﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن
اﻨﻟﻘﻞ ا�ﺮﺒي

وزارة ا�ﺰراﻋﺔ
وا�ﺮي

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎر

"رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ
ا�ﻮزراء -وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ "

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺘﻟﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻨﻟﻘﻞ
ا�ﺮﺒي

"ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ
ا�ﻮزراء-وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
وز�ﺮ اﻨﻟﻘﻞ
رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ "

وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﺔ وا�ﺮي

..

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

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

30

34

6

81

51

6

0

0

0

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

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/03/16 154 28

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺄﻫﻢ اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻲﺘ ﺗﻢ ا�ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
�ﻠﺤﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺠﻟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻌﺎم
اﻤﻟﺎﻲﻟ 2016م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ

2021/03/06 155 29

2021/03/17 156 30

http://coca.gov.ye
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اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

و�ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺠﻟﺎﻣﻌﺔ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2018م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴﺎﺣﺔ

�ﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻬﻟﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴﺎﺣﺔ اﺠﻟﻴﻮ�ﻮﺟﻴﺔ

اﺠﻟﻴﻮ�ﻮﺟﻴﺔ

وا�ﺮﺜوات اﻤﻟﻌﺪﻧﻴﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2015م

وا�ﺮﺜوات اﻤﻟﻌﺪﻧﻴﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

"رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
�ﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ "

"رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
رﺋ�ﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﺣﺼﺎء واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
واﻤﻟﺘﺎﺑﻌﺔ "
"وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن
و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴﺎﺣﺔ
ﻟﻘﻄﺎع ا�ﻮﺣﺪات
اﺠﻟﻴﻮ�ﻮﺟﻴﺔ وا�ﺮﺜوات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ
اﻤﻟﻌﺪﻧﻴﺔ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ
"

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

23

21

35

43

34

59

8

7

10

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

31

2021/03/17 157

32

2021/03/20 158

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/03/22 160 33

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

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
�ﻠﺤﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﻟﻼﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﺮﺋﺎﺳﺔ
اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2015م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻮزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ
2019 - 12 - 31م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﺨﻟﺎص ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ �ﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﻔﺬة ﺑﺪﻳﻮان
ﺎﻋم وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺘة 1-1-2020م
وﺣﻰﺘ 2020 - 6 - 30م

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت

وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻣﻦﻴ ﺎﻋم رﺋﺎﺳﺔ
اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

ﻣﺪﻳﺮ �ﻜﺘﺐ رﺋﺎﺳﺔ
اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

وز�ﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ
ا�ﻮزراء -وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

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

16

14

17

37

30

21

9

9

6

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

2021/03/23 162 34

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ �ﻠﺘﻤﻮ�ﻼت اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ
ﻻدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺘﻟﻐﺬﻳﺔ و�ﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﺤﺔ
اﻟﻄﻔﻞ �ﻠﻔﺮﺘة ﻣﻦ 14ﻳﻮﻴﻟﻮ 2018م ﺣﻲﺘ
2019 / 12/31م

2021/03/24 163

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺎﻫﻢ اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻲﺘ ﺗﻢ ا�ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﺨﻟﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻳﺮادات ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺧﻼل
اﻟﻔﺮﺘة ﻣﻦ 2017م وﺣﻰﺘ ا�ﺮ�ﻊ اﻻول ﻣﻦ
2018

35

2021/03/27 165 36

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ �ﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻤﻟﺼﻔﻮﻓﺔ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻤﻟﺰﻣﻨﻪ ﻟﻔﺮع
ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ ﻲﻓ ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ ﻳﺮ�ﻢ ﻟﻼﻋﻮام
ﻣﻦ 2017م ﺣﻰﺘ 2019

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وزارة ا�ﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وا�ﺴﺎﻜن

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اب

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وز�ﺮا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وا�ﺴﺎﻜن
"ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﺻﻨﻌﺎء
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
ﺻﻨﺪوق
اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ "

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اب

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

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

6

"وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﺻﻨﻌﺎء "

28

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء �ﺼﻔﻮﻓﻪ
وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ "

12

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

22

28

19

9

10

7

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

37

2021/03/29 169

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت �ﺼﻠﺤﺔ
اﻻﺣﻮال اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
2020م

38

2021/03/29 172

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﻋﻦ واﻗﻌﺔ اﺧﺘﻼس ﻣﺎل
ﺎﻋم ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (34.169.610ر�ﺎل ﻳﻤﻲﻨ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ رﺋ�ﺲ �ﻜﺘﺐ ﺑﺮ�ﺪ ا�ﺴﻮادﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
-ﺻﺎﻟﺢ اﻤﺣﺪ اﻤﻟﻨﺼﻮري

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

�ﺼﻠﺤﺔ اﻻﺣﻮال
اﻤﻟﺪﻧﻴﺔوا�ﺴﺠﻞ
اﻤﻟﺪﻲﻧ

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ
اﻻﺣﻮال اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ
وا�ﺴﺠﻞ اﻤﻟﺪﻲﻧ

اﻨﻟﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
وز�ﺮ اﺪﻟاﺧﻠﻴﺔ "
"ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺒﻟﻴﻀﺎء
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻬﻟﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ
ا�ﺮﺒ�ﺪي
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻬﺎز "

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

ا�ﺰﺘام

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

11

1

14

1

5

1

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

39

3

2021/01/17

40

16

2021/02/17

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
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
"ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ
ﺨﻣﺎﻟﻔﺎت اﺒﻟﻨﺎء وﺣﺪة ﺟﻮار )(67A2
ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ ﺑﻲﻨ اﺤﻟﺎرث  -اﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

"ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ
واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ �ﻜﺘﺐ

ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وا�ﺴﺎﻜن �ﻠﻌﺎم ااﻤﻟﺎﻲﻟ
"2019

http://coca.gov.yeLorem ipsum
https://t.me/anticorruptionmediaLorem
ipsum
776189390Lo

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -

اﻷﺷﻐﺎل ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ ﺑﻰﻨ
اﺤﻟﺎرث"
"ﻣﺪﻳﺮ �ﻜﺘﺐ ا�ﺼﺤﺔ
أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ"

أﺧﺮى

�ﺴ�ﻨﺪي

4

9

4

23

16

10

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

41

11

2021/01/21

42

9

2021/01/18

43

2021/02/09 26

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
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
ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ
�ﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة �ﻠﺴﻨﻮات اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ - 2017 - 2016
2018
اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ )193/1441ﻫ واﻗﻌﺔ ا�ﺰﺘو�ﺮ
واﻻﺧﺘﻼس ا�ﻮاﻗﻌﺔ ﺠﺑﻤﻌﻴﺔ رﺎﻋﻳﺔ
ً
اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ ﺣﺮ�ﻴﺎ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ اﻋﻤﺎل
اﺨﻟﺰ�ﻨﺔ رﻗﻢ ) (1ﻲﻓ ﺠﻣﻤﻊ ا�ﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮ�
اﻟﻄﻲﺒ اﺘﻟﻌﻠﻴﻲﻤ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة اﺘﻟﺎﺑﻊ
�ﻮزارة اﺪﻟﻓﺎع

http://coca.gov.yeLorem ipsum
https://t.me/anticorruptionmediaLorem
ipsum
776189390Lo

�ﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ

واﻹرﺷﺎد

اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد

م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال

رﺋ�ﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺠﻣﻤﻊ ا�ﺴﺎﺣﻞ
اﻟﻐﺮ� اﻟﻄﻲﺒ
اﺘﻟﻌﻠﻴﻲﻤ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺠﻣﻤﻊ
ا�ﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮ� اﻟﻄﻲﺒ
اﺘﻟﻌﻠﻴﻲﻤ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻄﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

------

------

�ﺴ�ﻨﺪي

14

أﺧﺮى

0

أﺧﺮى

0

22

7

9

12

0

4

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

44

28

45

2021/02/28 37

46

2021/02/28 38

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/02/10

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻓﺮع ﺮﺷ�ﺔ اﻨﻟﻔﻂ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
ﺑﺎﺤﻟﺪﻳﺪة �ﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ا�ﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ  2020ﻣﻦ  2020 /01/01وﺣﻰﺘ
2020 /06 /30

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺮﺷ�ﺔ اﻨﻟﻔﻂ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ –
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة
ا�ﻮﺣﺪة اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺑﻔﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
إﻳﺮادات ا�ﺮﻀاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻘﺎت واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻻﺧﺮى ﻲﻓ ﻓﺮع ا�ﻮﺣﺪة �ﻠﺮﻀ�ﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﻠﺮﻀ�ﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ ﻣﺒﻴﻌﺎت
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎت
اﻟﻘﺎت ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة �ﻠﺴﻨﻮات اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
2019 - 2018 - 2017
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

"ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ
واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت
�ﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2020
ﻣﻦ  2020 /01/01وﺣﻰﺘ " 2020 /06 /30

�ﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ
اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع ﺮﺷ�ﺔ
اﻨﻟﻔﻂ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ –
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ا�ﻮﺣﺪة

اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﻠﺮﻀ�ﺒﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻘﺎت م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
�ﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ
اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة  -رﺋ�ﺲ
اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ
ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة  -رﺋ�ﺲ
اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة  -رﺋ�ﺲ
اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ

�ﺴ�ﻨﺪي

�ﺼﺎﺣﺒﺔ

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

42

5

51

51

9

75

15

9

20

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

47

41

48

2021/03/17 46

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/03/06

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ
ﻣﺪراء ﻣﻨﺎﻃﻖ
ا�ﻜﻬﺮ�ﺎء اﺤﻟﺪﻳﺪة
 ،رأس ﻛﺘ�ﻴﺐ
،ﺤﻣﻄﻲﺘ اﺤﻟﺎﻲﻟ
وا�ﻜﻮرﻧ�ﺶ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻤﺟﺮك ﻣﻴﻨﺎء اﺤﻟﺪﻳﺪة �ﻠﻨﺼﻒ
ﻤﺟﺮك ﻣﻴﻨﺎء اﺤﻟﺪﻳﺪة
اﻷول ﻣﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ  2020ﻣﻦ
 2020 /01/01وﺣﻰﺘ 2020 /30/06

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻤﺟﺮك ﻣﻴﻨﺎء

ﺗﻔﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻜﻬﺮ�ﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة وﺤﻣﻄﺎت اﻟﻌﺎ�ﻠﺔ ﺑﺎﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ
�ﻠﻔﺮﺘة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ )2018م ــ 2019م ــ ا�ﺮ�ﻊ
اﻻول 2020م(

)ﻛﻤﺮاﻗﺐ( ﻲﻓ أﻋﻤﺎل ﺠﻟﻨﺔ اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي
ﻤﻟﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﺟﻞ  -م/اﺤﻟﺪﻳﺪة ﻋﻦ

ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ  31د�ﺴﻤﺮﺒ 2020
http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

"ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻛﻬﺮ�ﺎء
اﺤﻟﺪﻳﺪة ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم
ﺤﻣﻄﺔ رأس ﻛﺘ�ﻴﺐ
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺤﻣﻄﻲﺘ اﺤﻟﺎﻲﻟ
وا�ﻜﻮرﻧ�ﺶ"

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ

2021/03/30 70 49

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

�ﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﺟﻞ

اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﺼﻨﻊ
اﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﺟﻞ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

�ﺼﺎﺣﺒﺔ

أﺧﺮى

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

11

9

0

16

12

8

0

11

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

50

73

51

2021/03/30 69

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/03/30

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

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ
)ﻛﻤﺮاﻗﺐ( ﻲﻓ أﻋﻤﺎل اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي
ﻹدارة ﻣ�ﺸﺂت ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ
 31د�ﺴﻤﺮﺒ 2020

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣ�ﺸﺄة ا�ﺮﺸ�ﺔ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز
-م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ
)ﻛﻤﺮاﻗﺐ( ﻲﻓ أﻋﻤﺎل ﺠﻟﻨﺔ اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي
ﻟﻔﺮع ﺮﺷ�ﺔ اﻨﻟﻔﻂ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ  -م/اﺤﻟﺪﻳﺪة ﻓﺮع ﺮﺷ�ﺔ اﻨﻟﻔﻂ م/
ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ  31د�ﺴﻤﺮﺒ
اﺤﻟﺪﻳﺪة
2020

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣ�ﺸﺄة ا�ﺮﺸ�ﺔ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز
-م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع ﺮﺷ�ﺔ
اﻨﻟﻔﻂ م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

أﺧﺮى

أﺧﺮى

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

0

0

14

8

0

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

52

2

2021/01/17

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
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 ﺻﻨﻌﺎء
ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت �ﻜﺘﺐ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
2018

�ﻜﺘﺐ ا�ﺮﻀاﺋﺐ
م/ﺻﻨﻌﺎء

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ م/ﺻﻨﻌﺎء

"ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﺻﻨﻌﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم
�ﻜﺘﺐ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
م/ﺻﻨﻌﺎء"

�ﺴ�ﻨﺪي

14

26

5

ﺧﺎ�ﺴﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر

53

2021/03/22 48

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ ﻣ�ﺸﺄه اﻟﻐﺎز
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2018م

54

2021/03/31 49

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ ﻫﻴﺌﺔ
�ﺴ�ﺸﻰﻔ ذﻣﺎر اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر
�ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

http://coca.gov.yeLorem ipsum
https://t.me/anticorruptionmediaLorem
ipsum
776189390Lo

ﻣ�ﺸﺄة ﺗﻌﺒﻴﺔ اﻟﻐﺎز -
ذﻣﺎر

ﻫﻴﺌﺔ �ﺴ�ﺸﻰﻔ
ذﻣﺎر اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ ﻣ�ﺸﺄة ﺗﻌﺒﻴﺔ
اﻟﻐﺎز  -ذﻣﺎر

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر �ﺴ�ﻨﺪي

رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ �ﺴ�ﺸﻰﻔ
"وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﺴ�ﻨﺪي
ذﻣﺎر اﻟﻌﺎم

وا�ﺴﺎﻜن
ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر"

30

27

40

60

8

7

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

رﻗﻢ

م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
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

ﺳﺎدﺳﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺒﻟﻴﻀﺎء

55

2021/02/08 10

56

2021/03/24 27

ﺗﻔﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت �ﻜﺘﺐ ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ
واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ م/اﺒﻟﻴﻀﺎء �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2018م

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﺒﻟﻴﻀﺎء

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺒﻟﻴﻀﺎء

ــــــــــــ

�ﺴ�ﻨﺪي

22

32

3

ﺳﺎﺑﻌﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ دﻳﻮان
اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ �ﻠﻌﺎم
اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

http://coca.gov.yeLorem ipsum
https://t.me/anticorruptionmediaLorem
ipsum
776189390Lo

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ م /اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

�ﺴ�ﻨﺪي

23

28

7

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﻷول �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

57

13

2021/01/12

58

2021/02/23 47

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
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

ﺛﺎﻣﻨﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻤﺮان
ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت �ﻜﺘﺐ
اﻷوﻗﺎف واﻻرﺷﺎد ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ /ﻋﻤﺮان
)ﻗﻄﺎع اﻷوﻗﺎف( �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2018م

�ﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف
واﻹرﺷﺎد م/ﻋﻤﺮان

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ
اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﻋﻤﺮان

م/ﻋﻤﺮان

ﺣﺴﺎب
ﺧﺘﺎﻲﻣ

15

26

0

ﺗﺎﺳﻌﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ ﻲﻓ أﻋﻤﺎل
اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي ﻨﻟﻘﺪﻳﺔ وﻤﻣﺘﻠﺎﻜت ﻲﻓ ﺑﻌﺾ
اﻤﻟﺎﻜﺗﺐ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﻠﺴﻠﻄﺘﻦﻴ اﻤﻟﺮ�ﺰ�ﺔ
واﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ر�ﻤﺔ وذ�ﻚ ﻛﻤﺎ ﻲﻓ
31/12/2020
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