اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

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

أ) تقارير مراجعة االلتزام:

تقرير مراجعة حساااتام مريزا السا اال ا لخد ات مام الع تعت التاتعة ل امعة ءااععا لعام
2018م:
ب
عدم االلزتام بتوريد اإليرادات املحصللة ىل سالاا املركز فرا اكنأ الوال بلوو وال لا املبان مل لأ املباتلغ ية ية
نفقات خاصللة باملركز و و ما يب ع عليا ار فاخم طافر ضرت لأ األمواو لالسللتةالو وال
للقانون ،باإلضافة ىل

للا منها بصللورة طاتلفة

راكم الرصدة اتلضهد و رسيلها مل اعم آلخر وعدم متابضة ىلخالئها ،الو وريد ا.

تقرير مراجعة حساتام االمتسانام العامة توزارة الترتية االتعليم لألعوام -2017-2016
2018م:
ضخم رصيد اتلضهد بشلك كبري نتيجة ضضف ىلجراءات متابضة صفية وإخالء اتلضهد املن فة مل ساابات االمتحانات
مع عدم الزتام مضظم الرباا اتلضهد بتقديم املاتندات والوثائق املؤيدة ل

فها.

تقرير ال هاز تعتائج تقييم مستوى تعفيذ البرنامج العام لسكومة اإلنقاذ الوطعخ امصفوفتيه
التعفيذيتين للعامين 2017م2018-م:
دين ماللتوت نفيا األنشل ة واإلجراءات املخ

ة بصللورة ىلالايلة خالو اع

2018-2017م) يف اجلهات احلكومية اتليت

شملها ايقييم

سيث بلةت ناللبة املهام املكتملة اينفيا  )%16فقط  ،بينما بلةت ناللبة املهام املنجزة جزئيا  )%40وناللبة املهام ري
املنجزة .)%44
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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر مايو 2021م
تقرير مراجعة التصاارفام العالية لتعفيذ عق الكاارية )edالكورية لعكااراا الععه اليععخ
الكورا التقعخ العالخ الععول تالقرض الكورا رقم :)YEM-2
رصا مضظم قيمة اتلضقد دون رب ها بإجناز األعماو والوفاء بااللزتامات ايضاقدية سيث وصلللت ناللبة املباتلغ املحوتلة مل
قيمة اتلقرت لصلاتل الرشلكة الكورية ما نال تا  )% 96,5مل صلايف قيمة اتلضقد فيما لم تجاوز نالبة اإلجناز اتلفضيل 49,5
 )%مل صايف قيمة اتلضقد سىت 2020/12/31م.

تقرير مراجعة مكتل الصسة العامة االسكان م/الس ي ة للسعة العالية 2018م:
ضلضف الكفاءة يف وزيع وإيصلاو األدوية واملالتلزمات اتل بية ىل املرمل املحتاجأل األمر اأي الدت ىل انتهاء صلالسية
كميات كبرية مل بضض األصللناا يف املخازن وقيام املكتع بإ الفها ،وكاا ضللضف الرقابة ن امل شللبت اتل بية ا اصللة
للللللتحقق مل الزتامها باملضايري الصلحية ،سيث ال وجد ملت املكتع ىلسصلائية دقيقة بامل شلبت اتل بية اتليت زاوو نشلافها
يف مركز املحافظة واملديريات ،وعدم الزتام عدد كبري مل لأ امل شبت بتجديد راخيص مزاوتلة اتلضمل ،األمر اأي يشلك
طافر كبرية ن املرمل املبدديل ن لأ امل شبت.

تقرير مراجعة فرا الهيئة العامة للزياة تعسافظة ءع ة لعامخ 2019 _ 2018م:
عدم االلزتام بتوريد املدورات انلقدية ىل احلالابات املختصلة باكنأ املركزي  ،وال لا مل لأ املدورات باإلضلافة ىل
عدم وفر الوثائق املؤيدة تلضدد مل عمليات ال

للا ،وضللضف الرقابة ن قاللائم ايحصلليل يف عدد مل املديريات ،األمر

اأي يشلك طافر باستخدامها وحتصيل مباتلغ بموجبها بصورة ري قانونية.

تقرير مراجعة م عت اإلء ار ا لخ لخ مام الكرطة تأمانة العاءعة لعام 2019م:
استمرار وجود عدد مل جوانع اتلقصور والضضف يف األنظمة اآليلة امل بقة يف املجمع  ،ومل ذلأ عدم الربط بأل األنظمة
اآليللة املالللتخلدملة يف املجمع نظلام األسواو امللدنيلة والاللجلل امللدين ،نظلام اجلوازات ،نظلام املرور) كملا الن نلا بضض
األنش ة ال زاو يدوية ولم يتم رب ها يف األنظمة اآليلة مثل انلظام املايل واملخزين.
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تقرير مراجعة م يرية السبعين تأمانة العاءعة لعامخ 2019_2018م:
ضللضف الرقابة ن اإليرادات وعدم الزام المناء الصللناديق واملحصلللأل بتوريد املباتلغ املحصلللة الوال بلوو ىل احلاللابات
املختصة باكنأ ،سيث بأل وجود مدورات بمباتلغ كبرية مل اإليرادات املحصلة لصاتل مكتع األشةاو وصندوق انلظافة
واإليرادات املحلية واملشلبكة  ،باإلضلافة ىل عدم وريد اإليرادات املحصللة مل قيمة األوراق وانلماذا ذات اتلقيمة سيث
يتم حتصيل لأ اإليرادات وإاعدة رصفها باملخاتلفة ألساكم اتلقانون.

تقرير مراجعة فرا الهيئة العامة لألراضخ االعساحة االتخطيط الععرانخ تأمانة العاءعة
لألعوام 2019 – 2017م:
عدم وجود س ل ميداين و وثيق لررا

اململوكة لووتلة واملرا ق اتلضامة يف ىلفار المانة اتلضاصلمة ،ووجود قصلور كبري يف

ىلعلداد و نفيلا املخ لات اتلضلاملة للمنلافق وإجراء ضلديالت ن للأ املخ لات دون ايحقق اتلفضيل ن الرت الواقع لا
يؤدي ىل سدوث مشللاك كثرية عند نفيا لأ املخ

ات ،كما لوسظ دين ىلجيارات عقارات املوتلة وكاا الرا

املنتفع بها تلةرت اكناء ،وضلضف املتابضة يحصليل اإلجيارات املالتحقة ا الدت ىل

املوتلة

راكم مديونيات اإلجيارات ن كثري

مل املنتفضأل و رسيلها مل اعم آلخر.

تقرير مراجعة حساتام اأنكطة مكتل األاقاف ااإلرشاد م/ريعة لعام 2020م:
وجود اختالالت وجتاوزات كبرية يف حتصلليل ىليرادات الوقف وال

للا منها ،سيث يتم اسللتالم املباتلغ مل الجراء الوقف

بدون سلندات قبض رسلمية ،باإلضلافة ىل عدم ىلثبات اإليرادات يف الالجالت املحاسل ية والرقابية وال لا مل اإليرادات
مبانة دون ا باخم ىلجراءات ال ا اتلقانونية.

تقرير مراجعة تعض االتتالالم االوقائت فخ معطقة يهرتا – ععران:
سدوث عجز يف كثري مل املواد واألصناا يف طازن املن قة م الوقوا عليها مل خالو عملية اجلرد اتلفضيل مل قبل فريق
املراجضلة كضض املواد للاكبالت و ري لا بتلاري 2020/7/25م سيلث بلغ سجم الرلللر وفقلا للقيملة املفبيلة مبلغ )72
مليون رياو.
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تقرير الرقاتة على ال رد السعوا لصع اق اإلدارة العامة لوقاية العبام توزارة الزراعة لعام
2020م:
قيام المأل الصللندوق باسللتالم مبلغ  )2مليون رياو مل الرشللكة اتلضامة إلنتاا باور اك ام مقابل قيمة مومل كهربايئ،
ب
ولم يقم بتوريد ذلأ املبلغ فضال ىل الصندوق الو ىل سااا اإلدارة باكنأ سىت اري اجلرد يف 2020/12/31م.

ب ) تقارير رقاتة األدا :

تقرير تقييم أثر ال عم االعساع ام فخ تسسين الخ مام الصسية تعسافظة العسويت تالل
الفترة 2020 -2018م:
ر م انلوايح اإلجيابية يف ا دمات الصللحية انلاجتة عل املاللاعدات ىلال الن عملية ايقييم ال هرت اسللتمرار وجود نوايح
قصلور كثرية منها نقص الكوادر الصلحية املؤ لة يف اتلضديد مل ايخصلصلات ،وعدم وفر بضض األجهزة اتل بية الرلورية
يف كثري مل املرافق الصللحية ،باإلضللافة ىل عدم وفري الدوية األمرات الشللائضة باكميات لفية وبشلللك منتظم  ،و وريد
كميات مل األدوية قريبة االنتهاء ما يؤدي ىل عدم االستفادة منها.

جا) التقارير العسالة لعياتة األموال العامة:
تقرير تعتائج مراجعة ملف قضية االتتالس فخ فرا الكرية اليععية لصعاعه ات ارة األداية
مسافظة ععران االذا تلغ إجعالخ الضرر فيها مبلغ )153,256,882ريال.

اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر مايو 2021م
تقرير تعتائج العراجعة العستع ية االفعية إلنكا مريز الععلومام توزارة الثراة السعكية:
سيلث صلللاسلع عمليلة ىلنشلللاء املركز وعشلللةيللا اتلضلديلد مل املخلاتلفلات وايجلاوزات واتليت رلع عليهلا علدم حتقيق املركز
أل لدافلا واإلرار بلامللاو اتلضلام  ،وبلةلت اكلفلة ىلنشلللاء املركز )2,5مليون دوالر ،كملا م رصا مبلغ )262مليون ريلاو
خالو اتلفبة 2019- 2011م حتت مالى نفقات عشلةيليا للمركز ،بينما م رصا مضظم لأ املباتلغ أل رات الخرت مل قبل
وزارة الرثوة الامكية ولم يتم االستفادة منها يف عشةيل املركز.

وقد ضمنت لأ ايقارير اتلضديد مل املالسظات اهلامة ال يتاع املجاو أكر ا كما ضمنت وصيات
اجلهاز بمضاجلة االختالالت وجوانع اتلقصور وبما يماكل لأ اجلهات مل حتاأل الدائها و نفيا مهامها
بلن قدر اكل مل الكفاءة واتلفضايلة ،و م ىلبالغ لأ ايقارير ىل اجلهات اتليت م مراجضتها ونا صور
منها ىل الال ات اتلضليا واجلهات اإلنافية.

التقارير الصادرة من ال هاز تالل شهر مايو 2021م
عدد ايقارير الصادرة خالو شهر مايو2021م
 22قريرا

موزعة ليايل:
15

رقابة الزتام

6

مراجعة مايلة

1

تقييم األداء

ىلالايل عدد
املالسظات
الواردة يف
ايقارير

623
مالسظة

ىلالايل عدد املالسظات
اعيلة املخافر

391
مالسظة

املاؤولون عل

املخاتلفات املالسظات)
الواردة يف ايقارير

222
شخصا
ب
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القضايا العسالة من ال هاز الى العياتة العامة تالل شهر مايو 2021م
اجلهة املكتشف

اياري

املوضوخم

فيها املخاتلفات

مبلغ الرر

فرع الرشكة

2021/5/2م

ايلمنية لصناعة

واقعة إختـــــالس

وجتارة األدوية

بمحافظة عمران

()153,256,882
ريال يمين

عدد

املتا بأل

باملخاتلفات

مصدر

ايقرير

5

رئاسة

اجلهاز

اجلهة املحاو
ىليلها ايقرير
نيابة

استئناف

األموال العامة
باألمانة

واقعة ارضار باملال العام

كشفها تقرير اجلهاز اخلاص

2021/5/5م

وزارة الرثوة
السمكية

بنتائج الفحص واملراجعة

املستندية والفنية إلنشاء
مركز املعلومات بوزارة

غري حمدد

18

رئاسة

نيابة األموال

اجلهاز

العامة

الرثوة السمكية وفحص
املنظومة وقاعدة ابليانات.

أنكطة أترى نُفذم تالل شهر مايو 2021م
ايدريع وايل يل
م

اسم الربنامج

1

اساسيات توثيق أعمال املراجعة

2

نبذة عن اإلقرارات الزكوية للمستندات
احلكومية اتلجارية

عدد

تاريخ االنعقاد

الفئة املستهدفة

ماكن االنعقاد

133

2021/5/2م

موظفو اجلهاز (املراجعني)

مبىن اجلهاز

163

2021/5/3م

موظفو اجلهاز (املراجعني)

مبىن اجلهاز

املشاركني
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عدد

م

اسم الربنامج

3

مفاهيم املراجعة ادلاخلية

230

4

اساسيات مهارات تطوير اذلات

148

5

نبذة عن مراجعة مستحقات الرضائب

املشاركني

113

تاريخ االنعقاد

الفئة املستهدفة

2021/5/4م

موظفو اجلهاز (املراجعني)

2021/5/5م

101

2021/5/9م

موظفو اجلهاز (املراجعني)

7

دورة ثقافية دلاريس اللغة اجنلزيية

102

2021/5/26_23م

8

دورة ابلاوربوينت ملؤسسة تبيان

26

استكمال برنامج تعليم اللغة اإلجنلزيية

2

6

9

القاعة الكربى
مبىن اجلهاز

واالداريني)

2021/5/8م

االلكرتونية

مبىن اجلهاز

موظفو اجلهاز (املراجعني

موظفو اجلهاز (املراجعني)

اساسيات املراجعة يف ظل األنظمة

ماكن االنعقاد

القاعة الكربى
مبىن اجلهاز
القاعة الكربى
مبىن اجلهاز
القاعة الكربى

موظفو اجلهاز وابناء

مركز اتلدريب

املوظفني ادلارسني يف

مبىن اجلهاز

معهد يايل ونيوهرايزون

ادلورة رقم 147

_5/23

املتدربني من مؤسسة

معامل مركز اتلدريب

2021/5/29م

تبيان

يف مبىن اجلهاز

2021/5/8_4/17م

أبناء املوظفني

معهد نيوهورايزن

ملعرفة املزيد عن تفاصيل اتلقارير الصادرة خالل شهر مايو 2021م
اضغط ىلع الرابط اتلايلhttp://coca.gov.ye/documents :
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رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ
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ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
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ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﺼﻨﺎﻋﻪ
وﺠﺗﺎرة اﻻدو�ﺔ م /ﻋﻤﺮان ﺑﻨﺎء ﻲﻠﻋ
ﺷﻜﻮي اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺸ�ﺔ -ﺻﻨﻌﺎء
اﻤﻟﺮﻓﻮﻋﻪ ﻨﻟﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ

2

2021/05/02 214

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺸﺎر�ﺘﻪ ﻲﻓ اﺠﻟﺮد
ا�ﺴﻨﻮي �ﺼﻨﺪوق اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻨﻟﺒﺎت ﺑﺘﺎر�ﺦ 2020 - 12 - 31م

3

2021/05/04 219

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
https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت �ﺮ�ﺰي ) اﺤﻟﺎﺳﺐ اﻵﻲﻟ
ﺧﺪﻣﺎت اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ �ﻠﺮﺘﻤﺟﻪ وا�ﻠﻐﺎت (اﺘﻟﺎﺑﻌﻪ ﺠﻟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2018م

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم

وزارة ا�ﺰراﻋﻪ
وا�ﺮي
�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم

اﻨﻟﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم  -ﺤﻣﺎﻲﻣ ﺎﻋم
رﺋ�ﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻧﻴﺎﺑﺎت اﻷ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ -
اﺳ�ﺌﻨﺎف اﻻ�ﻮال وز�ﺮ ا�ﺼﻨﺎﻋﻪ واﺘﻟﺠﺎرة -
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة ا�ﺮﺸ�ﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ ﻟﻸدو�ﺔ  -ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم
اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ "

وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﻪ وا�ﺮي

رﺋ�ﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﻨﻌﺎء

ا�ﺰﺘام

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ا�ﺰﺘام

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
اﻻﻰﻠﻋ  -ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ
ا�ﻮزراء  -وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -
وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ "

ا�ﺰﺘام

2

2

46

2

2

63

5

1

18

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ

2021/05/05 220 4

اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻ�ﺸﺎء �ﺮ�ﺰ

اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮزارة ا�ﺮﺜوة ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ

وﻓﺤﺺ اﻤﻟﻨﻈﻮﻣﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﺒﻟﻴﺎﻧﺎت
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت

5

2021/05/09 223

6

2021/05/10 227

اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ

https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ

ﺤﻣﺎﻲﻣ ﺎﻋم ﻧﻴﺎﺑﺎت

اﻟﻌﺎم

اﻻ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ

وزارة ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ

واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ ﻟﻼﻋﻮام 2016م 2017 -م -

واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﺘﻟﺠﻤﻴﻲﻌ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
�ﺴﺘﻮى اﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ا�ﺮﺒﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎم
ﺤﻟﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ا�ﻮﻃﻲﻨ و�ﺼﻔﻮﻓﺘﻴﻪ
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳ�ﻦﻴ �ﻠﻌﺎﻣﻦﻴ 2017م2018 -م

ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

2018م

http://coca.gov.ye

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ -
وز�ﺮ ا�ﺮﺜوة ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ

"
"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ-
وز�ﺮ ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء -
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ "

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ
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 ﻻﻲﻠﻋ

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

36

14

1

36

20

7

18

10

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

7

2021/05/23 230

8

2021/05/26 233

اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﻠﻤﺆﺳﺴﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻤﻟﻄﺎﺑﻊ ا�ﻜﺘﺎب

9

2021/05/31 241

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ
ﻤﻟﺮ�ﺰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻲﻓ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ
2017 - 12 - 31م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ

اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي �ﻠﻨﻘﺪﻳﺔ وﺨﻣﺎزن ﻤﺟﻌﻴﺔ

اﻬﻟﻼل اﻻﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻲﻨ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ اﻤﻟﻨﺘﻲﻬ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﺪرﻲﺳ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2015م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻤﺟﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل

رﺋ�ﺲ واﻋﻀﺎء

اﻻﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻲﻨ

ﻤﺟﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل اﻻﻤﺣﺮ

2020 - 12 - 31م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

-------

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

اﻴﻟﻤﻲﻨ

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

9

9

0

وز�ﺮ ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ -

ﻣﻄﺎﺑﻊ ا�ﻜﺘﺎب
اﻤﻟﺪرﻲﺳ

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
ﻤﻟﻄﺎﺑﻊ ا�ﻜﺘﺎب -و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎغ
اﻤﻟﺪرﻲﺳ

ا�ﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -

ﻣﺎﻟﻴﺔ

0

0

0

رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ "

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
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وزارة اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻲﻟ واﺒﻟﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻲﻤ

وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ

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

ا�ﺰﺘام

3

27

6

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ  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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺄﻫﻢ اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت

واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻲﺘ ﺗﻢ ا�ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺘﻟﺮﺼﻓﺎت اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
اﻨﻟﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ا�ﺮﺸ�ﺔ
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)(edا�ﻜﻮر�ﺔ ) ﺗﻮر�ﺪ ﻣﻌﺪات وﺠﺗﻬﺰﻴات
-ﺗﺪر�ﺐ ا�ﺰﻣﺎﻟﺔ -اﻳﻔﺎد اﺨﻟﺮﺒاء (

ﻤﻟﺮﺸوع اﻤﻟﻌﻬﺪ اﻴﻟﻤﻲﻨ ا�ﻜﻮري اﺘﻟﻘﻲﻨ
اﻟﻌﺎﻲﻟ اﻤﻟﻤﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮض ا�ﻜﻮري رﻗﻢ
)(��YEM-2

http://coca.gov.ye
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وزارة اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﻲﻨ واﺘﻟﺪر�ﺐ
اﻤﻟﻬﻲﻨ

وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻲﻨ
واﺘﻟﺪر�ﺐ اﻤﻟﻬﻲﻨ

"رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ -
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -
وز�ﺮ اﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
واﺘﻟﻌﺎون اﺪﻟو� "

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

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

14

14

7

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

11

2021/05/25 24

12

2021/05/25 25

13

2021/05/26 26

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﺮﺒ�ﺪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﺴﻨﻮات
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2018 - 2013م

ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ
�ﻠﺮﺒ�ﺪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ا�ﺰﺘام

23

82

16

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ

واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ
ﺠﻣﻤﻊ اﻻﺻﺪار اﻵﻲﻟ ﺨﻟﺪﻣﺎت ا�ﺮﺸﻃﺔ
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﺤﻟﺴﺎﺑﺎت
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اﺨﻟﺘﺎﻣﻴﺔ ﻤﻟﺪﻳﺮ�ﺔ ا�ﺴﺒﻌﻦﻴ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎﻣﻦﻴ اﻤﻟﺎﻴﻟﻦﻴ 2019 - 2018م

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺠﻣﻤﻊ
اﻹﺻﺪار اﻵﻲﻟ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ ا�ﺴﺒﻌﻦﻴ

ا�ﺰﺘام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

13

11

16

33

9

12

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

14

2021/05/26 27

15

2021/05/05 93

16

2021/05/23 67

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﺤﻟﺴﺎﺑﺎت
اﺨﻟﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻔﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ
واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﺴﻨﻮات اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2019 � 2017م

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ
ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ
واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ

واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

41

50

36

اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺛﺎﺜﻟﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺎت �ﻜﺘﺐ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وا�ﺴﺎﻜن
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2018م

�ﻜﺘﺐ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وا�ﺴﺎﻜن م /اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ ا�ﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وا�ﺴﺎﻜن م/

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة

ا�ﺰﺘام

19

30

11

اﺤﻟﺪﻳﺪة

��راﺑﻌﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
�ﻠﺤﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﻤﻟﻜﺘﺐ ا�ﺸﺒﺎب
وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ واﻹﺟﺮاءات اﺘﻟﻌﺎﻗﺪﻳﺔ �ﻠﻤ�ﺸﺂت
اﺘﻟﺎﺑﻌﺔ �ﻠﻤﻜﺘﺐ �ﻠﻌﺎﻣﻦﻴ 2019م � 2020م

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر

---------

ﻣﺎﻴﻟﺔ

16

29

4

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

17

55

2021/05/30

18

2021/05/05 31

وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﺪﻟﻋﻢ
ﺤﻣﺎﻓﻆ
وا�ﺴﺎﻜن
واﻤﻟﺴﺎﻋﺪات ﻲﻓ ﺤﺗﺴﻦﻴ اﺨﻟﺪﻣﺎت ا�ﺼﺤﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة � - 2018ﻜﺘﺐ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ ا�ﺼﺤﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ -
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
وا�ﺴﺎﻜن م/اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ
م/اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ
2020
م/اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ "

19

2021/05/10 32

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﻤﻟﻮازﻧﺔ ا�ﺴﻠﻄﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ
2015/12/31

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

ﺧﺎ�ﺴﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز��ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪي
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺰ�ة �ﻠﻔﺮﺘة
ﻣﻦ  � 2018/1/1إﻰﻟ 2019/12/31

ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺰ�ة

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ

م/ﺻﻌﺪة

اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺰ�ة م/ﺻﻌﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

ا�ﺰﺘام

7

11

26

ﺳﺎدﺳﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ
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ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
م/اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

23

62

45

84

0

24

اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
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اﻻﺧﺘﻼﻻت وا�ﻮﻗﺎﺋﻊ واﻻﺣﺪاث اﻟﻲﺘ ﺗﻢ
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رﺻﺪﻫﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻬﺮ�ﺎء � ﻋﻤﺮان ﺧﻼل
ﻓﺮﺘة ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺪﻣﺎت ا�ﻜﻬﺮ�ﺎء ﻣﻦ 2015م
وﺣﻰﺘ اﻨﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺎﻋم 2020م
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"ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن
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