الجمهورية اليمنية
رئاسة الجمهورية
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

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

أ) تقارير مراجعة االلتزام:

تقرير مراجعة حسابات وأنشطة البنك اليمني لإلنشاء والتعمير لعام 2019م
ً
لم يشهد ابلنك تطورا ملحوظا يف أدوات ووسائل عمله خالل السنوات األخرية وخصوصا يف جمال تقديم اخلدمات
املرصفية االلكرتونية األمر اذلي أدى إىل تراجع خدمات ابلنك وضعف أدائه يف السوق املرصفية.
توجه ابلنك تلوظيف معظم أمواهل يف أدوات ادلين العام ادلاخيل (أذون اخلزانة) بدال من اتلوجه لالستتتارمار يف املتاالت
اتلنموية اليت ختدم االقتصاد الوطين وتساهم يف اتلنمية االجتماعية.

تقرير مراجعة حسابات المعونات الخارجية التي حصلت عليها وزارة الصحة خالل عام 2019م
ضعف رقابة الوزارة ىلع األنشطة ومحالت برنامج اتلحصني املنفذة يف عدد من املحافظات واليت رصفت تمويالتها من
ً
قبل املنظمات مبارشة ملاكتب املحافظات دون توفر الوثائق واملساندات اثلبوتية اليت تؤكد تنفيذ األنشطة وصحة
االستحقاق والرصف.
عدم قيام املختصني بالوزارة بقيد وتستيل العديد من املعونات انلقدية والعينية اليت حصلت عليها الوزارة والربامج
اتلابعة هلا خالل اعم 2019م يف ادلفاتر والستالت املحاسبية وعدم إظهار تلك املبالغ يف حسابها اخلتايم نلفس العام.

تقرير بنتائج الرقابة على الجرد السنننننوا لعام 2020م في الهيئة العامة للطيران المدني
واألرصاد:
عدم حتقيق أهداف عملية اجلرد كأداة رقابية ىلع أصول وممتلاكت اهليئة حيث لم تقم جلان اجلرد بإجراء املطابقة بني
نتائج اجلرد الفعيل واألرصدة ادلفرتية تلحديد أي فروق وحبث أسبابها واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها.
ضعف اإلجراءات املتبعة يف رصف العهد وعدم متابعة وإلزام أرباب العهد بتقديم املساندات والوثائق املؤيدة لرصف تلك
العهد يف األغراض اليت رصفت هلا أو توريدها حلسابات اهليئة.
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تقرير مراجعة حسابات الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لعام 2019م
ارتفاع عدد املشاريع الفاشلة املنفذة من قبل اهليئة وذلك نايتة القصور الكبري يف دراسات اجلدوى وادلراسات امليدانية
والفحوصات اجليولوجية للمواقع قبل تنفيذ املشاريع األمر اذلي أدى إىل إهدار املبالغ اليت تم انفاقها ىلع عدد كبري من
املشاريع.
رصف مبالغ من خمصصات املشاريع ألعمال ومهام أخرى ليس هلا عالقة بانفيذ املشاريع ،وعدم خصم الرضائب
املستحقة ىلع املبالغ اليت يتم رصفها للمقاولني واملوردين باملخالفة ألحاكم قانون رضائب ادلخل.

تقرير مراجعة حسابات هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء للنصف األول من عام 2020م
تضمنت تقارير اجلرد السنوي للمخزون يف2019/12/31م وجود كميات كبرية من االدوية واملستلزمات الطبية راكدة أو
منتهية الصالحية وذلك نايتة عدم ادلقة يف حتديد االحتياجات والقصور يف إجراءات الرشاء واتلوريد.
توسع اهليئة يف رصف العهد دون متابعة إخالئها وتصفيتها فور انتهاء الغرض منها ،وقيام اهليئة برصف مبالغ كبرية
مقابل حوافز وماكفآت وبدل مسؤويلة وبدل تفرغ ونسبة األقسام دون وجود لوائح معتمدة تنظم إجراءات الرصف بما
يكفل توجيه تلك املرصوفات ملستحقيها ومساهمتها يف حتسني األداء.

تقرير مراجعة حسابات مؤسسة موانئ البحر األحمر اليمنية لعام 2019م
ارتفاع املديونيات املستحقة لصالح املؤسسة طرف الرشاكت املالحية واملدينون اآلخرون وعدم قيام املؤسسة بإختاذ
اإلجراءات القانونية تلحصيلها .
توسع املؤسسة يف رصف املاكفآت  ،وبدل عمل إضايف دون االلزتام باألسس والضوابط املنظمة لعملية الرصف واليت
تكفل توجيه تلك املرصوفات بما خيدم نشاط املؤسسة وحيسن من أداء املوظفني.
وجود عدد من جوانب القصور يف احاساب إيرادات املؤسسة من أجور مدة إشغال املربط ىلع السفن وعدم دقة ابليانات
املدخلة يف انلظام اآليل حلركة السفن وعدم شمويلتها لاكفة ابليانات األساسية الواجب إدخاهلا الحاساب األجور والعوائد
املستحقة.
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تقرير مراجعة حسابات مكتب الزراعة والرا م /صعدة لعامي 2019 ،2018م
فرض وحتصيل إيرادات حتت مسىم رسوم تسويق املنتتات الزراعية دون وجود سند قانوين جيزي ذلك ،والرصف من
اإليرادات املحصلة من تلك الرسوم مبارشة باملخالفة ألحاكم القانون املايل.
ضعف ادلور الرقايب واإلرشايف للمكتب ىلع املحالت اتلتارية اليت تمارس نشاط بيع مبيدات اآلفات الزراعية ،حيث
بلغت نسبة املحالت املرخصة ( )%37فقط من إمجايل عدد املحالت اليت تم حرصها ،األمر اذلي يمرل خماطر كبرية يف
بيع مبيدات غري مطابقة للمواصفات أو منتهية تلحق الرضر بانلباتات وابليئة.

تقرير مراجعة المشاريع االستثمارية بمحافظة ريمة لعام 2020م
حدوث عدد من املخالفات واتلتاوزات يف مرشوع رشاء وتوريد عدد ()2بولكني مستخدمة للسلطة املحلية  ،ومن تلك
املخالفات اختيار عرض السعر األىلع دون مربر ذللك ،وعدم تشكيل جلنة فنية لفحصها واستالمها ،وتوريد أحد
ابلولكينني غري مطابق للمواصفات املتفق عليها بالعقد واذلي توقف عن العمل بعد فرتة قصرية من بداية تشغيله
وتطلب رصف مبالغ كبرية لصيانته.

تقارير الجهاز المحالة لنيابة األموال العامة خالل شهر أغسطس 2021م:
تقرير بنتائج الرقابة ىلع أعمال جرد خمزون األوراق ذات القيمة (طوابع الرسوم القنصلية) بديوان اعم مصلحة الرضائب
يف 2020/12/31م وكذا مراجعة األرصدة ادلفرتية لطوابع الرسوم القنصلية خالل الفرتة من 2003/7/27م وحىت 2020/12/31م،
وما أستتفرت عنه من اكاشتتاف واقعة االختالس يف خمزون األوراق ذات القيمة (طوابع الرستتوم القنصتتلية) بديوان اعم
م صلحة ال رضائب وت سهيل االسايالء واإلرضار بم صلحة ادلولة بمبلغ رضر إمجايل قدره ()365،8مليون ريال وكذا مبلغ
()6،2مليون دوالر واذلي يمرل قيمة طوابع الرستتوم القنصتتلية املختلستتة خالل الفرتة اليت تم مراجعتها ،واملاستتبب بها
عدد من املختصني منذ العام 2003م
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وقد تضتتمنت تلك اتلقارير العديد من املالحظات اهلامة ال ياستتع املتال ذلكرها كما تضتتمنت توصتتيات
اجلهاز بمعاجلة االختالالت وجوانب القصتتور وبما يمكن تلك اجلهات من حتستتني 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.

إحصائيات التقارير الصادرة من الجهاز خالل شهر سبتمبر 2021م
عدد اتلقارير الصادرة خالل شهر سبتمرب 2021م
 13تقريرا

موزعة اكتلايل:
10

رقابة الزتام

2

مراجعة مايلة

1

تقييم األداء

إمجايل عدد
املالحظات
الواردة يف
اتلقارير

418
مالحظة

إمجايل عدد املالحظات
اعيلة املخاطر

310
مالحظة

املسؤولون

عن املخالفات(املالحظات)
الواردة يف اتلقارير

312
شخصا
ً
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القضايا المحالة من الجهاز الى النيابة العامة خالل شهر سبتمبر 2021م
اتلاريخ

اجلهة املكاشف
فيها املخالفات

املوضوع

مبلغ الرضر

-أكرم اجلعديب

اعمال جرد خمزون األوراق ذات القيمة (طوابع
عن السنة املايلة املنتهية يف 2020/12/31م وكذا

 2021/9/14مصلحة الرضائب

مراجعة األرصدة ادلفرتية لطوابع الرسوم القنصلية
وذلك خالل الفرتة من 2003/7/27م وحىت

2020/12/31م وما اسفرت عنه من اكاشاف واقعة
االختالس يف خمزون األوراق ذات القيمة (طوابع
الرسوم القنصلية) بديوان اعم مصلحة الرضائب
وتسهيل االستالء واالرضار بمصلحة ادلولة

إيلها اتلقرير

-حسن اجلعديب

نتائج مشاركة اجلهاز (بصفة عضو مراقب) يف

الرسوم القنصلية) بديوان اعم مصلحة الرضائب

املاسببني باملخالفات

مصدر اتلقرير

اجلهة املحال

-مدراء عموم الشؤون املايلة

()365،806،000
ريال يمين
()6،220،200
دوالر

باملصلحة حىت 2019/3/30م

 مدراء املشرتيات واملخازن 2003/7/27حىت 2019/3/30م

-اشخاص وجدت بصماتهم يف

العينات املحرزة من مرسح اجلريمة
-أعضاء اللتنة امللكفة بإجراء دور

االستالم والاسليم بني امني املخازن
اخللف والسلف وعددهم ()13

حمايم اعم نيابة
األموال العامة

رئاسة اجلهاز
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أنشطة أخرى نُفذت خالل شهر سبتمبر 2021م
اتلدريب واتلأهيل
م
1

اسم الربنامج
دورة اعداد مشاريع اتلخرج (املرحلة
األوىل) للمتدربني يف جمال الربنامج

عدد

املشاركني
11

تاريخ االنعقاد

9/30-8/21

اإلعاليم املتمزي
2

مشاركون خارجيون يف
إطار الرشاكة واتلعاون

مركز اتلدريب اجلهاز

بني املركز وعدة جهات
27

9/ 1-8/21

بعض موظيف اجلهاز

مركز اتلدريب اجلهاز

24

9/ 29-9/4

بعض موظيف اجلهاز

مركز اتلدريب اجلهاز

4

دوره يف الطباعة ج2

26

9/8- 8/28

بعض موظيف اجلهاز

مركز اتلدريب اجلهاز

5

دورة يف تطبيقات احلاسوب ج1

27

9/30-9/11

بعض موظيف اجلهاز

مركز اتلدريب اجلهاز

6

دوره يف الطباعة

24

9/30 -18

بعض موظيف اجلهاز

مركز اتلدريب اجلهاز

7

دورة يف تطبيق ديلل املراجعة ادلاخلية

26

9 /6 -8 /28

8

دورة اللغة اإلجنلزيي رقم 151

4

2021/10/16-9/18

أبناء موظيف اجلهاز

9

دورة اللغة اإلجنلزيي رقم 215

43

2021/10/25- 9 /27

أبناء موظيف اجلهاز

معهد يايل

10

دورة اللغة اإلجنلزيي رقم 215

10

2021/10/25 -9 /27

بعض موظيف اجلهاز

معهد يايل

3

دوره يف الطباعة ج1

الفئة املستهدفة

ماكن االنعقاد

دورة االكسل االحرتايف املتموعة
اثلانية

موظفو املراجعة
ادلاخلية بوزارة

وزارة ادلاخلية مدرسة
الرشطة

ادلاخلية

معهد
نيو هورايزون

ملعرفة املزيد عن تفاصيل اتلقارير الصادرة خالل شهر سبتمرب 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 �ﺳ�ﺘﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

1

2021/09/04 435

2

2021/09/05 241

3

2021/09/11 448

4

2021/09/12 452

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

اوﻻ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻬﺎز

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ اﺒﻟﻨﻚ اﻴﻟﻤﻲﻨ ﻟﻼ�ﺸﺎء
واﺘﻟﻌﻤﺮﻴ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ
2019 - 12 - 31م
ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻻﻳﺮادات ﺑﺼﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ
ﺑﺎﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة 2015-2017
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻲﻟ اﻨﻟﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ 2018
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻤﻟﻌﻮﻧﺎت اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻲﺘ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وزارة ا�ﺼﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ ﻰﻠﻋ اﻋﻤﺎل
اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي �ﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻨﻟﻘﺪﻳﺔ ﺑﺪﻳﻮان ﺎﻋم
اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻄﺮﻴان و�ﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﺎﻋت
و�ﺬا ﺟﺮد اﻷﺻﻮل اﺜﻟﺎﺑﺘﺔ واﻤﻟﺤﺎزن �ﺪﻠﻳﻮان
ﻲﻓ 2020 - 12 - 31م
twitter

facebook

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

youtube

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

اﺒﻟﻨﻚ اﻴﻟﻤﻲﻨ
ﻟﻼ�ﺸﺎء واﺘﻟﻌﻤﺮﻴ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ادارة رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -
اﺒﻟﻨﻚ اﻴﻟﻤﻲﻨ
 وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﺤﻣﺎﻓﻆ اﺒﻟﻨﻚﻟﻼ�ﺸﺎء واﺘﻟﻌﻤﺮﻴ
اﻤﻟﺮ�ﺰي اﻴﻟﻤﻲﻨ

ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ اﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء
 رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارةواﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﺑﺎﻣﺎﻧﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﺑﺎﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

وزارة ا�ﺼﺤﺔ
اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﻄﺮﻴان اﻤﻟﺪﻲﻧ
واﻻرﺻﺎد

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -
وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ

وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وا�ﺴﺎﻜن

-----

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﻄﺮﻴان اﻤﻟﺪﻲﻧ
واﻻرﺻﺎد

وز�ﺮ اﻨﻟﻘﻞ

ا�ﺰﺘام

37

ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

18

ا�ﺰﺘام

66

ا�ﺰﺘام

3

40

11

28

10

69

25

3

19

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﺳ�ﺘﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

م

رﻗﻢ

5

2021/09/12 453

ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﺻﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ اﻻﻣﻲﻨ �ﻠﺴﻨﺔ

6

2021/09/12 454

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﺨﻟﺎص ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ
واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ ﺤﻟﺴﺎب ﺧﺘﺎﻲﻣ )اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت(
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻤﻟﺮ�ﺰ�ﺔ ﺑﻮزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﻠﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ 2014 - 12 - 31م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ 2014 - 12 - 31

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 اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ
اﻷﻣﻲﻨ

وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وز�ﺮ اﺪﻟاﺧﻠﻴﺔ

ا�ﺰﺘام

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
�ﺼﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ
اﻷﻣﻲﻨ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
 -وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻲﻠﻋ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

40

37

44

40

11

4

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﺳ�ﺘﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/09/14 456 7

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ �ﺸﺎن ﻧﺘﺎ ﺋﺞ �ﺸﺎر�ﺔاﺠﻟﻬﺎز )ﺑﺼﻔﺔ
�ﺮاﻗﺐ( ﻲﻓ اﻋﻤﺎل ﺟﺮد ﺨﻣﺰون اﻻوراق
ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ )ﻃﻮاﺑﻊ ا�ﺮﺳﻮم اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ(
ﺑﺪﻳﻮان ﺎﻋم �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ 2020 - 12 - 31م و�ﺬا
�ﺮاﺟﻌﺔ اﻷرﺻﺪة اﺪﻟﻓﺮﺘ�ﺔ ﻟﻄﻮاﺑﻊ ا�ﺮﺳﻮم
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ وذ�ﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة ﻣﻦ
2003 - 7 - 27م وﺣﻰﺘ 2020 - 12 - 31م
وﻣﺎ اﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻛ�ﺸﺎف واﻗﻌﺔ
اﻻﺧﺘﻼس ﻲﻓ ﺨﻣﺰون اﻻوراق ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ
)ﻃﻮاﺑﻊ ا�ﺮﺳﻮم اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ( ﺑﺪﻳﻮان ﺎﻋم
�ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ و�ﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳ�ﻴﻼء
واﻻﺮﺿار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﺪﻟوﻟﺔ و�ﻤﺒﻠﻎ اﻤﺟﺎﻲﻟ
ﻗﺪره ) (365,806,000ر�ﺎل و
) (6,220,200دوﻻر ا�ﺮ��ﻲ

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

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

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
 وز�ﺮ ا�ﺸﺌﻮناﻨﻟﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺤﻣﺎﻲﻣ ﺎﻋم ﻧﻴﺎﺑﺔ
اﻻ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 وز�ﺮ اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ رﺋ�ﺲ ﺟﻬﺎز اﻻﻣﻦواﻤﻟﺨﺎﺑﺮات
 رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ ا�ﻮﻃﻨﻴﺔاﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻟﺎﻜﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ

اﻟﺘﺰام

2

2

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ ﺳ�ﺘﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

8

2021/09/15 460

9

2021/09/22 466

10

2021/09/14 196

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة ا�ﺮ�ﻒ

ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة

�ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

ا�ﺮ�ﻒ

ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت

ﻫﻴﺌﺔ �ﺴ�ﺸﻲﻔ اﺜﻟﻮرة اﻟﻌﺎم اﻨﻟﻤﻮذﻲﺟ ﺑﺼﻨﻌﺎء
�ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020

ﻫﻴﺌﺔ �ﺴ�ﺸﻲﻔ
اﺜﻟﻮرة اﻟﻌﺎم
اﻨﻟﻤﻮذﻲﺟ  -ﺻﻨﻌﺎء

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ
اﻻﻰﻠﻋ ﻧﺎﺋﺐ  -رﺋ�ﺲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة ا�ﻮزراء -وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
وز�ﺮ اﻤﻟﻴﺎة واﺒﻟ�ﺌﺔ
ا�ﺮ�ﻒ
رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ
�ﺴ�ﺸﻲﻔ اﺜﻟﻮرة
اﻟﻌﺎم اﻨﻟﻤﻮذﻲﺟ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

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

17

34

6

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -وز�ﺮ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺰام

27

39

8

وا�ﺴﺎﻜن

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت �ﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ
اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 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

�ﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ
اﺒﻟﺤﺮ اﻷﻤﺣﺮ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ

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

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة
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اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ واﺘﻟﺤﻠﻴﻞ اﻤﻟﺎﻲﻟ
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