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اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر أبريل 2021م
أظهرت تقارير اجلهاز الصاارر الل هاهر أيريم اع

 2021اسامررار دوث دور اع اظواارر اظاا

رغم تاصيات اجلهاز املمكرر يرضثر ااجلمها ،ث نها دو الزتا اوم اجلهات يرمايا إاللء اظاهو اظيت
مااياا إاللدهاا أداو أرم

يمم رصفهاا ننيياأ أدراا أث هاا تما يااجلها ...ثيامرص رصا اظاهاو ثداو
ُ
أيااب اظيسار الالملس ثاسمغل األماا اظاا نأ درشات السنني ديث ثرناك أرصو دهو يامل يارات

ث ئاات املليني رصفاخ الل الساااناات الساااايقا م اظااوياو اع اجلهاات ثلم يمم إاللدهاا ثلم يمم تقاويم
الاثاد املؤيو لرصفها م األغراض اظيت رصفخ اع أج ها.
ثىلع مساما تقارير اجلهاز يتماد املراجا الصاارر الل هاهر أيريم فقو تتارنخ ت ق انقارير اظاويو
اع االالملالت م أراء اجلهات ثتنييأرا ملها ها ثانجاثزات م ترصفاتها املايل ثاإلراري  ،ثنارر مؤرشات
خممرص مما تترنمه دور اع انقارير فيرا ييل:

أ) تقارير ر جعةاا جتزامج
.
تق ر ر جعةا ركاب جألوقرف بمحرفظا صنةرء زةرري 2020 ، 2019
وجود غنب كبري يف احتساا سساقحتاا اقوقام ر رساوم املنيوتياا وازناز يف عل ام اعباع رياوري وأساي ساليمة
وشاااةة ححتساا ويلايل سساقحتاا الوقو بلاورة ساليمةههه وجزاار جزم كبري ر سوارد اقوقام يف تاتاا جارية
يت اة سساامياا ملوعاو وقياداا ر املبقو و دوواو وزارة اقوقام ودوواو املحاةظة أو للغري وبما خيالو تاصااا
الواقاوه

تق ر ر جعةا جألررنا جزةررا ز ئرسا جزوزيجء زلنصف جألول رن عر 2020
رصم بالغ كبرية تابل با عغذوه وبا اتقتا دوو احستناد إىل لوائح ريقماة عنظم ملية الرصم و ام احلزتام
باسقتطاع وعوريا الرضائو املسقحتة ىلع بريض املرصوةااه
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تق ر ر جعةا وزجية جزنفط وجزمةردن زلةر 2020
حلاو الوزارة ىلع بالغ كبرية ر ككة افا ايلمنية يت سساد د م و ام عوريا علا املبالغ إىل حساابها با،نا
وجتما وقم رصةها باكة ر اللناوق و ام قيازا يف السجالا املحاسبية ةور اسقال هاه

تق ر ر جعةا جزدجئ ة جزقنصليا وشؤون جزمغا بين بوزجية جزخريعيا زةر 2019
اام عورياا املقحلاااالا إىل حساااا ابلائرة باا،ناا ورصةهاا بااكة ر اللاانااوق باام ااااةاة إىل اام الزتام ابلائرة
باسقتطاع وعوريا الرضائو املسقحتة ىلع املرصوةااه

تق ر ر جعةا جألررنا جزةررا ز ئرسا جزجمهويرا زلنصف جألول رن عر 2020
ازوساايف يف رصم الريها زنايذ أ ما و هام ودوو قابرية إئالئها أوح بنو

ا أدإ إىل عماارم أرصاااة الريها ر م

آلئر ورصم بالغ دوو استياام الوثائق املؤياة للحة احسقحتاق وقاتوتية الرصمه

تق ر ر جعةا صندوق جزنظرفا وجزاحسين بمحرفظا صةدة زةر 2019
ام وجود نطتة محاوة عالال بو املتلو وازجمرياا السابنية املجاورة بام ااةة إىل ام كااوة اد ما افظاةة
زغطية مجييف املناطق ورصم بالغ كبرية قغراض ح القة هلا بتنايذ هام اللناوق ويتيق أزااةهه

جزاقرير جزصردية رن ف وع جزجهرز في جزمحرفظرت
تق ر ر جعةا صندوق جزنظرفا وجزاحسين بمحرفظا يرما زلةر 2020
عاين إوراداا اللاناوق تتيجة ام يلايل الرياوا ر اقو ية امورادوة التاتوتية اقسر اذلي أثر بلاورة سالبية ىلع قارة
اللناوق يف عمويل أنشطقه بام اةة إىل ام اسقغال امساكتاا املقاحة بالشلك اق ثل زحسو اخلا ااه

تق ر ر جعةا ردر را جزثوية وبةض جزمكرتب جزانفيذرا برزمدر را زةر 2019
ازاائل يف هام وائقلااصااا امكام والرقابة ىلع املنشاتا الطبية اخلاصاة واللاياحتية الرياسلة يف إطار املاورية ا
أدإ إىل ريو الرقابة ليهاه
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تق ر ر جعةا ركاب جزصحا بمحرفظا حجا زلةر جزمرزي 2019
وجود قلاااور كبري يف الرقااباة وامكام ىلع اللااياايلااا واملنشاااتا الطبياة بااملحااةظاةه ووجود الريااواا ر املراالاااا يف
ائقيار وعرشيح اقشراص للريمل يف املنظماا

ب) تقرير يقربا جألدجء

تق ر تقييم أدجء جزشا ةا جزيمنيا زلغرز  2019- 2018فيمر راةلق بأعمرل جزصايرنا سسااوجنرت
جزغرز
ام ا قالك الرشاكة ور أو رياسل لاح

وصاياتة اساطواتاا الغاز وا قمادزا يف أ ما اللاياتة ىلع التطاع اخلاص

واذلي وكلو الرشكة بالغ كبرية و ريو دور الرشكة يف الرقابة ىلع اسطواتاا وصما اا الغاز اجلاواة املسقوردةه

تق ر تقييم جزهيئا جزةررا زمشريرع ريره جز رف  – 2018رونيو 2019
وجود ائقالحا يف املشاارييف املناذة م دة ازنزيل ملشاارييف امليايف يف املناطق الرياية حيل لم وقم إجرام ساوحاا دقيتة
زحااواا اححقيااجااا اقسر اذلي أدإ إىل ةشااال ااد ر املشاااارييف املنااذة تتيجاة عهور الريااواا ر املشاااا

املقريلتاة

بمبوتاا املرشوع أو سلار امليايف أو ارعااع عكلاة إتقاج امليايفه

تق ر تقييم آزيرت جزةمل زدى وزجية جزصنرعا وجزاجرية في رجرل حمررا جزمساهلك
وجود عاائل وازدواجية يف ائقلااصااا اجلهاا ياا الريالقة اماوة املساقهلا و اريو ملية ازنسايق برنها رغم وجود
جلناة لياا امااواة املساااقهلاا سبوتاة ر علاا اجلهااا و اام وجود يليلااا وججراماا مال ريقمااة بلإ الوزارة زنظيم
مال ةرق ازاقر
السليفه

و قاابرياة املراالاااا اقسر اذلي وؤدي إىل زياادة اتتشاااار املراالاااا و اام التاارة ىلع اااب أساارياار
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تق ر تقييم أدجء جزاةليم جألهلي بأررنا جزةرصما صنةرء
ريو امكام واملقابرية ر قبل إدارة ازريليم اقزيل ىلع املاارس اقزلية و ام اختاي امجراماا التاتوتية حيا املاارس
املرالاة و ام عطبيق رياوري ساليمة زتييم ررجاا ازريليم ر املاارس اقزلية بلاورة دورية ورب ياوا الخائي
بنقائج ازتييمه

عا) جزاقرير جزمحرزا زنيربا جألروجل جزةررا
رحرفظا حجا واقرية بييف أصو ئاصة بمباين املجميف اابويم م /حجة بمبلغ ( )1,922,000ريا واحستيالم ىلع املبلغه

د) تقرير رهر جساثنرئيا

تق ر ر جعةا شحنا جزغرز جزوجصلا زمينرء جزحدردة باريرخ 2020/8/14
السااماب بقاريغ افاقلة لشااحنة الغاز بالرغم ر ام الزتام الرشااكة املسااقوردة بالريتا املوقيف يف الرشااكة ايلمنية للغاز
حسااقرياد زذيف الشااحنةههه و ااريو قاراا الرشااكة يف التيام بمها ها و ام ا قالكها لدجهزة اااوثة اخلاصااة باح
ويليل ادة الغازه و ام عوةر الاكدر الاين املقرل

يف زذا املجا ه

تق ر ر جعةاا جع جءجت جزاوييف في جزمؤسااااسااااا جزةارراا زلااأرينارت جتعامارعياا

ل عارري

2020-2019
قيام املؤسااسااة بقرييو اد كبري ر املوعاو رغم ام وجود احقياج ةرييل للقوعيو حيل قا ت املؤسااسااة ئال

م

 2017م باحساقغنام ر اد كبري ر املقرياقاور بمرر ام كااوة املوارد املايلة ولم وقم إعباع رياوري ساليمة وشاااةة يف
ازوعيو اجلااواا زحااواا املؤزالا املطلوباة واملااا االاة بو املقتاا و حئقياار اقةمااال وحر ااو املقريااقااور اذلور عم
احسقغنام نهم ر املناةسة ىلع الوعائو اجلاواةه
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وقا عممنت علا ازتارير الرياوا ر املالحظاا اهلا ة ح وتسيف املجا ذلكرزا كما عممنت عوصياا
اجلهاز بمرياجلة احئقالحا وجواتو التلور وبما ومكر علا اجلهاا ر يسو أدائها وعنايذ ها ها
بنىلع قار كر ر الباامة والاريايلة وعم إبالغ علا ازتارير إىل اجلهاا اليت عم سراجريقها ونسخ صور
نها إىل السلطاا الريليا واجلهاا امكاةيةه

جزاقرير جزصردية رن جزجهرز

ل شه أب رل 2021

اد ازتارير اللادرة ئال شهر أبريل 2021م
 30عتريرا

إمجايل اد
املالحظاا
الواردة يف

سوز ة اكزايل:

إمجايل اد املالحظاا

ازتارير

19

رقابة الزتام

6

مراجا ايل

4

تقييم األراء

1

قابرية سلاوةة

844
سالحظة

جزقضررر جزمحرزا رن جزجهرز جزى جزنيربا جزةررا
ازاريخ

اجلهة

املبتشو ةيها

املو وع

بلغ الرضر

املرالااا
رياان

2021/4/26م

املرالااا(املالحظاا)
الواردة يف ازتارير

174
شرلا

518
سالحظة

ل شه أب رل 2021
اد

املتسببو

سلار ازترير

باملرالااا
ثاقا ييع أصا الاص

حمافو دج

يرباين املجرع احلكايم

احلكايم)

ىلع املب غ

(املجرع

يلة املراطر

املسؤولوو ر

يرحافو دج ثاالستيلء

()1,922,000
ريا يرن

2
(هخصان)

نياي استئناا
حمافو دج

اجلهة املحا
إيلها ازترير
فرع اجلهاز
يرحافو
دج
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أنشاا أ ى نُفذت

ل شه أب رل 2021
ازاريو وازنزيل

م

اسم الرصنا

1
2
3

يرنا

االجن زيي

ادلثر  211اع يرا

6

يرنا
الرصنا

ال غ

ال غ اإلجن زيي .
االكسم

انورييب املهن الرمتاين

انخطيط ثفقا ل رخاطر

ديم االمما الرصنا

29

2021/4/ 14-3

مؤسس تبيان

3

2021/4/7-3/13

أيناء املاظيني

24

2021/4/28-3

29

2021/4/ 14-3

مؤسس تبيان

125

2021/4/ 17

قيارات اجلهاز ثاملراجاني

املشاركني

االكسم

اسمكرا ادلثر  146اع يرنا

4
5

دور

تاريخ االناقار

اظيئ املسمهوف

(قسم حماسب )

املاظيني

اجلهاز

ارم انوريب
نياررايزثن
املاهو األمريكي يال
اجلهاز
ارم انوريب
اجلهاز اظقاد الكرص

املشاركان م الرصنا

انورييب املهن

األث خلرييج اجلا اات

ماظيا اجلهاز ثأيناء

ماكن االناقار

انورييب

200

2021/4/15

رفا

حماربا اظيسار

بىن اجلهاز

(اظقاد الكرص )

(ادلفا األثىل)

7
8
9

الرصنا

انورييب املهن الرمتاين
نار احلاكر

الرصنا

انورييب املهن الرمتاين

الرصنا

انورييب املهن الرمتاين

اجراء فحص دقار املقاثالت
وثن الس اك املهن

239

2021/4/18

150

2021/4/19

221

2021/4/20

اظقيارات ثاملراجاني
ثاالراريني
اظقيارات ثاملراجاني
اظقيارات ثاملراجاني
ثاالراريني

اجلهاز اظقاد الكرص
اجلهاز اظقاد الكرص
اجلهاز اظقاد الكرص
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اسم الرصنا
10
11
12
13
14
15

الرصنا

انورييب املهن الرمتاين
أرري نوا اجلار

الرصنا

انورييب املهن الرمتاين

دور

املشاركني
145
161

اساسيات االرشاا ثاملمايا
الرصنا

انورييب املهن الرمتاين

الرصنا

انورييب املهن الرمتاين

اساسيات تأكيوات انوقي

نار اساسيات املراجا ىلع مسما

135

137

تاريخ االناقار

اظيئ املسمهوف

2021/4/21

اظقيارات ثاملراجاني

اجلهاز اظقاد الكرص

2021/4/24

اظقيارات ثاملراجاني

اجلهاز اظقاد الكرص

2021/4/25

اظقيارات ثاملراجاني

اجلهاز اظقاد الكرص

2021/4/26

اظقيارات ثاملراجاني

ماكن االناقار

اجلهاز اظقاد الكرص

تنييأ اخلط
الرصنا

انورييب املهن الرمتاين

الرصنا

انورييب املهن الرمتاين

اساسيات صياغ تقارير املراجا
نبأه داع هارات إرار الاقخ

233

2021/4/27

242

2021/4/28

اظقيارات ثاملراجاني
ثاالراريني

اظقيارات ثاملراجاني
ثاالراريني

اجلهاز اظقاد الكرص
اجلهاز اظقاد الكرص

ملارف املزيو داع تياصيم انقارير الصارر الل ههر أيريم 2021
اضغط ىلع الرايط انالhttp://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 اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

1

2021/04/03 175

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ �ﻜﺘﺐ
اﻻوﻗﺎف م -ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻌﺎم 2019م واﻟﻔﺮﺘة
ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻲﻟ ﻧﻮﻓﻤﺮﺒ 2020م

2

2021/04/06 177

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ رﻗﺎﺑﺔ اﻻداء ﻰﻠﻋ
ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز ﺣﻮل ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻻﺮﺷاف ﻰﻠﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﻪ ﻞﻛ
ﻣﻦ )اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت-اﻤﻟﺤﻄﺎت-
ا�ﺼﻬﺎر�ﺞ(ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة 2018م2019 -م

3

2021/04/07 181

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

http://coca.gov.ye
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺎﻫﻢ اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻲﺘ ﺗﻢ ا�ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ �ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﺘﻟﻤﻮ�ﻼت اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ ﻤﻟﺮﺸوع
اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻔﺮﺘة 2013م2014 -م

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼوﻗﺎف

ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﻠﻐﺎز

�ﺮﺸوع اﻻﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻟﻼوﻗﺎف
ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء
ﻧﺎﺋﺐ اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي �ﻠﺮﺸ�ﺔ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﺮﺸوع
اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ

ا�ﺰﺘام

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن
ﻣﺪﻳﺮﺎﻋم اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز

---

ا�ﺰﺘام

55

15

20

55

32

38

20

0

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

4

190

2021/04/13

5

2021/04/14 191

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ
�ﺼﻔﻮﻓﺎت اﻤﻟﻌﺎﺠﻟﺎت اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺮ�ﺮ
اﺠﻟﻬﺎز ا�ﺼﺎدر ﺑﺮﻗﻢ ) (357وﺗﺎر�ﺦ
2019 - 6 - 6م �ﺸﺎن اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻲﻓ
ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء واﻤﻟﺎﻜﺗﺐ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﻠﻔﺮﺘه
2015-2018

6

2021/04/13 192

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺟﺮاءات
اﺘﻟﻮﻇﻴﻒ اﺠﻟﺪﻳﺪ ﻟﻌﺪد )� (54ﻮﻇﻒ
واﻤﻟﻨﻔﺬ ﻲﻓ اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ اﻤﻟﺎﻴﻟﻦﻴ 2019م2020 -م
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اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻄﺮﻴان
اﻤﻟﺪﻲﻧ واﻻرﺻﺎد �ﻠﻌﺎم 2016م

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

"وز�ﺮ اﻨﻟﻘﻞ

�ﻠﻄﺮﻴان اﻤﻟﺪﻲﻧ

�ﻠﻄﺮﻴان اﻤﻟﺪﻲﻧ

رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ

واﻻرﺻﺎد

ا�ﺮﻀاﺋﺐ "

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

واﻻرﺻﺎد

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء

وزارة ﺨﻟﺪﻣﺔ
اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ
واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﺻﻨﻌﺎء

ﻧﺎﺋﺐ وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ
اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت

وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻣﺪﻳﺮ �ﻜﺘﺐ رﺋﺎﺳﺔ
اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ "

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ

ا�ﺰﺘام

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

44

0

5

75

44

5

5

0

2

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

7

2021/04/14 194

8

2021/04/17 195

واﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﺪﻟى وزارة ا�ﺼﻨﺎﻋﺔ

9

2021/04/17 196

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﺮﺋﺎﺳﺔ ا�ﻮزراء �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻴﻟﺎت

واﺟﺮاءات اﺎﻋدة اﺘﻟﺎﻫﻴﻞ ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة
ا�ﺮ�ﻒ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة 2018 - 1 - 1م
2019 - 6 - 30م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻴﻟﺎت

http://coca.gov.ye
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واﺘﻟﺠﺎرة ﻲﻓ ﺠﻣﺎل ﻤﺣﺎﻳﺔ اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة
ا�ﺮ�ﻒ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة ا�ﺮ�ﻒ

وزارة ا�ﺼﻨﺎﻋﺔ

وز�ﺮ ا�ﺼﻨﺎﻋﺔ

واﺘﻟﺠﺎرة

واﺘﻟﺠﺎرة

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﺮﺋﺎﺳﺔ ا�ﻮزراء

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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 اﻤﻟﻴﺎة واﺒﻟ�ﺌﺔ "
"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
"

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
اﻣﻦﻴ ﺎﻋم اﻷﻣﺎﻧﺔ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﺮﺋﺎﺳﺔ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
 -وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ "

ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

ا�ﺰﺘام

9

17

21

23

20

30

0

0

5

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

10

2021/04/17 197

11

2021/04/17 198

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ

واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ �ﺪﻠاﺋﺮة اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وزارة اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وز�ﺮ اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ

وﺷﺌﻮن اﻤﻟﻐﺮﺘ�ﻦﻴ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
�ﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﻪ �ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2015 /12/ 31

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت

"رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ
�ﻠﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت واﺘﻟﺄﻣﻴﻨﺎت -رﺋ�ﺲ
ﺠﻣﻠﺲ إدارة اﻬﻟﻴﺌﺔ "

2021/04/18 200 12

وﺷﺆون اﻤﻟﻐﺮﺘ�ﻦﻴ �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم 2020م
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اﻟﺘﺰام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

7

75

14

83

5

6

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﺨﻟﺎص ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ
واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ �ﺪﻠاﺋﺮة اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

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

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

وزارة اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ

وز�ﺮ اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ

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

اﻟﺘﺰام

8

12

5

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م
ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

13

2021/04/19 201

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

2021/04/20 205 15
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اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

�ﺮﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ �ﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ

�ﺮﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة �ﻠﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2019م

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م

2021/04/19 202 14

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ا�ﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻲﺘ
ﺗﻮﻓﺮت ﻋﻦ ﺷﺤﻨﺔ اﻟﻐﺎز اﻤﻟﺴﺘﻮردة ﻣﻦ
اﻤﻟﻮرد -ﻳﻮرك ﺨﻟﺪﻣﺎت اﺘﻟﻤﻮ�ﻦ
واﺘﻟﻮر�ﺪات واﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺎت وا�ﻮاﺻﻠﻪ ﻤﻟﻴﻨﺎء
اﺤﻟﺪﻳﺪة ﺑﺘﺎر�ﺦ 14/8/2020ﻲﻠﻋ اﻨﻟﺎﻗﻠﺔ
ﻛﻮ�ﻦ زﻧﻮ�ﻴﺎ )( QUEEN ZENOBE

وزارة اﻨﻟﻔﻂ
واﻤﻟﻌﺎدن

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻣﻦﻴ ﺎﻋم رﺋﺎﺳﺔ
اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﺻﻌﺪة

ﻣﺪﻳﺮ �ﻜﺘﺐ رﺋﺎﺳﺔ
اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ
"

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

ا�ﺰﺘام

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

10

22

29

35

6

3

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن

ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
"

ا�ﺰﺘام

6

6

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

رﻗﻢ

م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/04/25 206 16

17

2021/04/28 212

18

2021/04/18 21

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﻋﻦ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺻﻨﺪوق اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ

�ﺼﻨﺪوق اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺤﻟﺮﻀ�ﺔ ﻟﻌﺎم 2017م

اﺤﻟﺮﻀ�ﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وزارة اﻨﻟﻔﻂ �ﻠﻌﺎم
2020م

وزارة اﻨﻟﻔﻂ
واﻤﻟﻌﺎدن

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺻﻨﺪوق
اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺤﻟﺮﻀ�ﺔ

وز�ﺮ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻄﺮق

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
 -وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ "

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

ا�ﺰﺘام

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

30

4

47

11

4

5

ﺛﺎﻧﻴﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﺗﺪﻗﻴﻖ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ و��ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻔﺤﺺ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪي ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎﻣﻦﻴ اﻤﻟﺎﻴﻟﻦﻴ
2015 - 2016

ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ

ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ

واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ

واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

36

46

23

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

م

رﻗﻢ

19

2021/04/18 22

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻷﻫﻲﻠ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ

20

2021/04/28 23

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ
واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ �ﻠﺤﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﻤﻟﺪﻳﺮ�ﺔ
اﺜﻟﻮرة ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

21

2021/04/14 86

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ
�ﻜﺘﺐ ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ

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

ﻣﺪﻳﺮ �ﻜﺘﺐ ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ
واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

5

14

0

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ
اﺜﻟﻮرة

ﻣﺎﻴﻟﺔ

23

43

11

ﺛﺎﺜﻟﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة

2021/04/14 85 22
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ )ﻛﻤﺮاﻗﺐ(
ﻲﻓ أﻋﻤﺎل ﺠﻟﻨﺔ اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي ﻬﻟﻴﺌﺔ
�ﺴ�ﺸﻰﻔ اﺜﻟﻮرة اﻟﻌﺎم  -م/اﺤﻟﺪﻳﺪة ﻋﻦ
ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ  31د�ﺴﻤﺮﺒ 2020

ﻫﻴﺌﺔ �ﺴ�ﺸﻰﻔ
اﺜﻟﻮرة -م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﻋﻦ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ ﻲﻓ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺟﺮد اﻨﻟﻘﺪﻳﺔ واﻻوراق ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻲﻓ
ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ
واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ اﺤﻟﺪﻳﺪة ﻲﻓ
2020 / 12/ 31

ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ
واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ -اﺤﻟﺪﻳﺪة

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
ﻫﻴﺌﺔ �ﺴ�ﺸﻰﻔ اﺜﻟﻮرة
 -م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ا�ﺰﺘام

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ
واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ  -اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ا�ﺰﺘام

3
0

3
5

0
0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

23

88

24

2021/04/17 89

25

2021/04/17 90

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ )ﻋﻀﻮ

2021/04/14

�ﺮاﻗﺐ(ﻲﻓ اﺠﻟﺮد اﻟﻔﻌﻲﻠ �ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ �ﻠﻤﻴﺎه وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ ـــ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة ﻲﻓ 2020/ 12 /31

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻓﺮع اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ �ﻠﻤﻴﺎه
وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ ﺑﻤﺪﻳﺮ�ﺔ ﺑﺎﺟﻞ ﻋﻦ
ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2013م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ ﺑﺼﻔﺔ
�ﺮاﻗﺐ ﻲﻓ أﻋﻤﺎل اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ
�ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ ـــ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة ﻲﻓ 2020 /12 / 31

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ
اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ
�ﻠﻤﻴﺎه وا�ﺮﺼف
ا�ﺼﻲﺤ ـــ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ �ﻠﻤﻴﺎه
وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ ـــ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

اﻟﺘﺰام

ﻓﺮع اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ �ﻠﻤﻴﺎه
وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ
ﻓﺮع ﺑﺎﺟﻞ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

"ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة
اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ �ﻠﻤﻴﺎه
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﺆﺳﺴﺔ
وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ ﻓﺮع
اﻤﻟﻴﺎه وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ
ﺑﺎﺟﻞ م/اﺤﻟﺪﻳﺪة
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة"

ا�ﺰﺘام

�ﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
�ﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ
اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ ـــ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ا�ﺰﺘام

اﺒﻟﺤﺮ اﻷﻤﺣﺮ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ ـــ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

http://coca.gov.ye

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

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

0

19

9

19

19

9

0

7

13

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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 إب

2021/04/24 214 26

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت �ﺴ�ﺸﻰﻔ ﺟﺒﻠﺔ
اﺠﻟﺎﻣﻲﻌ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2018م

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ إب

"ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ
ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ إب -
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ م/إب
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﺴ�ﺸﻰﻔ
ﺟﺒﻠﻪ"

ا�ﺰﺘام

6

17

12

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

27

2021/04/25 64

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻛﺜﺎر اﺒﻟﺬور
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ وﺗﻘﺮ�ﺮ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟـﺔ 2019م

اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻹﻛﺜﺎر اﺒﻟﺬور
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻛﺜﺎر اﺒﻟﺬور
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر

ﻣﺎﻴﻟﺔ

23

37

6

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

28

51

2021/04/19

29

2021/04/26 53

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

ﺳﺎدﺳﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
اﻋﻤﺎل وﺣﺴﺎﺑﺎت �ﻜﺘﺐ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وا�ﺴﺎﻜن ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2019

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ
ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وا�ﺴﺎﻜن م/ﺣﺠﺔ

ا�ﺰﺘام

28

34

26

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺎ�ﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻲﺘ
ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز رﻗﻢ ) (58وﺗﺎر�ﺦ
� 2020/ 07/ 25ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺘﻟﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﻗﻴﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ا�ﺸﺌﻮن اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ و اﻻدار�ﺔ
ﺑﺪﻳﻮان اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑ�ﻴﻊ اﻻﺻﻨﺎف اﺨﻟﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺒﻰﻨ اﻤﻟﺠﻤﻊ اﺤﻟﻜﻮﻲﻣ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ

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

ﻧﻴﺎﺑﺔ اﺳ�ﺌﻨﺎف

رﺋ�ﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﺳ�ﺌﻨﺎف

م/ﺣﺠﻪ

م/ﺣﺠﻪ

"ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ
ﺤﻣﺎﻲﻣ ﺎﻋم اﻷ�ﻮل
اﻟﻌﺎﻣﺔ"

ا�ﺰﺘام

0

9

2

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ اﺑﺮ�ﻞ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

30

2021/04/04 59

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

ﺳﺎﺑﻌﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ر�ﻤﺔ

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ
و�ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ ﺻﻨﺪوق
اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ م /ر�ﻤﺔ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
2020م

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ر�ﻤﺔ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ر�ﻤﺔ

"ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺻﻨﺪوق
اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ
م/ر�ﻤﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ م/ر�ﻤﺔ"

ا�ﺰﺘام

18

30

8

