الجمهورية اليمنية
رئاسة الجمهورية
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

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

أ) تقارير مراجعة االلتزام:

تقرير مراجعة فرع الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/الحديدة لعام
2019م
عدم القيام حبرص وحتديد أرايض وعقارات ادلولة ووضع اخلرائط والعالمات املمزية هلا ومحايتها من االعتداء عليها
وتنظيم اتلرصف فيها بما يكفل حسن استغالهلا واستثمارها .
ضعف إجراءات املتابعة واتلحصيل لإلجيارات املستحقة لدلولة مما أدى إىل ارتفاع اإلجيارات املستحقة غري املحصلة
واليت بلغت حىت نهاية اعم 2019م حبسب ابليانات اليت توفرت مبلغ ()791مليون ريال
إهمال وتق صري املخت صني يف متابعة الق ضايا املرفوعة أمام الق ضاء خب صوص أرايض تابعة لدلولة أدى إىل تراكم الق ضايا
دلى املحاكم املختصة ونيابة األموال العامة وصدور عدد من األحاكم القضائية ضد اهليئة.

تقرير مراجعة سوق سعوان التعاوني الزراعي وتقييم وضعة حتي العام 2020
عدم استكمال اإلجراءات القانونية واإلدارية والفنية إلنشاء السوق من قبل املساهمني (االحتاد اتلعاوين الزرايع  ،ومجعية
سعوان اتلعاونية الزراعية) واذلي وقع عقد تأسيسه يف اعم 2004م  ،األمر اذلي أدى إىل تعرث استكمال املرشوع ،وفقدان
جزء كبري من األرض املقدمة من مجعية سعوان كجزء من مساهمتها يف املرشوع حيث قامت األوقاف خالل اعم 2019م
باستقطاع مساحة ( )60بلنة من األرض كمأذونية  ،وتم حترير عقد استئجار عني الوقف بنقص قدره ( )66.26بلنة
عشاري عن مساحة األرض املحددة يف املساهمة.
قيام مجعية سعوان باستحداث العديد من اإلنشاءات يف موقع السوق وذلك بشلك خمالف لعقد اتلأسيس وبدون
اتلنسيق مع االحتاد اتلعاوين الزرايع اذلي قام بتجهزي املراحل األوىل من املرشوع  ،األمر اذلي أدى إىل خروج املرشوع
عن هدفه الرئييس املتمثل يف النشاط التسوييق إىل نشاط اتلأجري العقاري وذلك بدون أي تنسيق مع االحتاد.
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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر أكتوبر 2021م
تقرير مراجعة حسابات البرنامج الوطني لإلمداد الدوائي للعام المالي 2018م:
رشاء أدوية باألمر املبارش وعدم خصم غرامات اتلأخري ىلع املوردين  ،وقبول بعض األدوية رغم عدم مطابقتها بلدل املنشأ
املتفق عليه بالعقد.
استالم أدوية من بعض املنظمات منتهية الصالحية أو قريبة االنتهاء مما يؤدي إىل عدم االستفادة منها  ،وتعريض حياة
املرىض للخطر يف حالة استخدامها.
وجود عدد من جوانب القصور يف إجراءات الرقابة ىلع توريد األدوية ورصفها  ،ومن ذلك عدم إرفاق الوثائق املؤيدة
لعمليات اتلوريد والرصف  ،وعدم إجراء املطابقات ادلورية للكميات املنرصفة مما أدى إىل ظهور فروقات كبرية بني
بيانات لك من انلظام اآليل  ،واستمارات الرصف املخزين والكميات املستلمة من الصيديلة املركزية بمستشىف الكويت
بأمانة العاصمة.

تقرير مراجعة مكتب التجارة والصناعة بأمانة العاصمة لعام 2019م
ال توجد إجراءات واضحة وموثقة للتعامل مع الكميات غري املطابقة للمواصفات والكميات اتلالفة واملنتهية اليت تم
ضبطها وحتريزها من قبل مفتيش املكتب أثناء عمليات اتلفتيش امليداين ،األمر اذلي أدى إىل صعوبة اتلأكد من مصري
تلك الكميات وأنه تم اتلرصف بها وفق القانون.
غياب أعمال اتلفتيش امليداين ىلع عدد من األنشطة اإلنتاجية والصناعية املحلية  ،وعدم فرض عقوبات حيال
املخالفات املكتشفة ىلع بعض اتلجار.

تقرير مراجعة حساب الخدمات بمكتب األشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة للفترة 2018
 2020مً
عدم الزتام بعض املناطق بتوريد املحصل من اإليرادات إىل احلساب ابلنيك أوال بأول  ،مما يعرض اإليرادات ملخاطر
االختالس .
رصف مبالغ من اإليرادات يف غري األغراض املخصص هلا هذا احلساب ودون وجود مسوغ قانوين جيزي الرصف
عدم اتباع اإلجراءات القانونية يف عملية الرشاء حيث يتم جتزئة املشرتيات والرشاء عن طريق رصف عهد بنظر موظيف
املشرتيات.
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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر أكتوبر 2021م
تقرير مراجعة مديرية الثورة بأمانة العاصمة لعام 2020م
وجود عدد كبري من املنشآت الطبية اخلاصة والصيديلات واملنشآت اتلجارية العاملة يف اطار املديرية تمارس نشاطها
بدون تراخيص من املاكتب املختصة باملديرية  ،وعدم الزتام عدد من املنشآت املرخصة بتجديد تراخيصها.

ب ) تقارير رقابة األداء:

تقرير تقييم السياسات الحكومية في مجال التخطيط الزراعي للمساهمة في تحقيق
االكتفاء الذاتي بالجمهورية اليمنية لعامي 2019م2020-م
عدم وجود قانون اعم منظم للزراعة يوفر أساسا اعما لاكفة الترشيعات الزراعية الرئيسية واثلانوية األمر اذلي أدى إىل
تشتت املهام بني املؤسسات املعنية بالقطاع وتداخل االختصاصات وعدم حتديد املسؤويلات بصورة واضحة .
غياب اتلخطيط االسرتاتييج املتاكمل تلطوير القطاع الزرايع األمر اذلي أدى إىل عدم كفاءة وفاعلية الربامج احلكومية
املنفذة نتيجة عدم تكاملها حبيث تغطي مجيع متطلبات تطوير هذا القطاع واليت تشمل مساحات األرايض املخصصة
للزراعة وماكفحة اتلصحر واملوارد املائية ونوعية املحاصيل املناسبة واخلدمات التسويقية  ...الخ.
ضعف قدرات وأداء مؤسسات القطاع الزرايع يف القيام بمهامها  ،وضعف وعدم فاعلية السياسات احلكومية يف دعم
القطاع الزرايع انلبايت واحليواين ومحاية املوارد املائية الزراعية وتنظيم استخدامها ،وتوفري اخلدمات املساندة هلذا القطاع

وتشجيع االستثمار فيه .
تقرير تقييم األداء في مختبر تحليل نوعية وجودة المبيدات في اإلدارة العامة لوقاية النبات
للفترة من 2018م حتى 2020/6/30م
ال توجد لوائح وأدلة إرشادية معتمدة حتدد مهام املخترب وتنظم عمله ،وتوفر هل االستقاليلة يف أداء مهامه  ،األمر اذلي
أدى إىل وجود عدد من االختالالت وجوانب القصور يف أداء املخترب ملهامه .
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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر أكتوبر 2021م
عدم توفر املقومات األساسية الالزمة لقيام املخترب بعمله يف الفحص واتلحليل للمبيدات بكفاءة وفاعلية حيث أن
املبىن املخصص للمخترب قديم وال تتوفر فيه املساحة الاكفية الستيعاب األجهزة واملعدات اخلاصة بالفحص  ،وال تتوفر
دلى املخترب بعض األجهزة اهلامة باإلضافة إىل شحة املحايلل الالزمة للفحص.

تقرير تقييم النظام المالي وتقنية المعلومات في المؤسسة العامة لالتصاالت 2021م
وجود عدد من االختالالت وجوانب القصور اليت تؤثر ىلع كفاءة تشغيل انلظام املايل حيث ال يوجد ديلل للسياسات
واإلجراءات املايلة واملحاسبية ولوائح داخلية مرتبطة بطبيعة عمل املؤسسة ،حبيث تعمل ىلع تنظيم اكفة األعمال
واألنشطة ومن ضمنها نظام أورالك املايل .
ال يوجد دلى املؤسسة حتديد وتوثيق واضح ملستوى القدرة املناسبة اليت تتمتع بها الستمرارية عملها يف تقديم خدماتها
األساسية خالل فرتة الطوارئ
عدم اتلوثيق الاكمل لألنظمة املرتبطة بانلظام املايل ومن ذلك عدم وجود توثيق للجداول املرجعية املشرتكة واملستخدمة
للربط بني األنظمة  ،وعدم وجود دورة مستندية توضح إجراءات وضوابط عمليات التشغيل املشرتكة بني انلظام
الرئييس واألنظمة الفرعية واليت تضمن سالمة معاجلة ابليانات.

تقرير بنتائج تقييم النظام المالي للشركة اليمنية للغاز 2021م
اقتناء الرشكة للنظام املايل من خالل اتلعاقد مع شخص ال يمثل رشكة أو مكتب برجميات مرخص ،وعدم توفر النسخة
املصدرية للنظام املطور دلى الرشكة (كود انلظام) و عدم استالم الكود من طرف ثالث حلماية حقوق وعمليات
وبيانات الرشكة يف حالة غياب مطور انلظام أو عجزه وال يوجد وثائق توضح ذلك أو ضمانة اكفية الستمرارية خدمات
ادلعم ،األمر اذلي أدى إىل عدم قدرة الرشكة ىلع إدارة انلظام بشلك اكمل وتكرار حدوث األعطال واتلوقفات بانلظام
وجلوئها إىل مطور انلظام بشلك مستمر حلل تلك املشالك.
انلظام املايل فيه قصور كبري وال يليب احتياجات الرشكة يف املدخالت واملخرجات وكذلك العمليات اليت ختدم إدارات
الرشكة وباتلايل ال يمكن االعتماد عليه تلغطية خمرجات انلظام للرشكة بالاكمل.
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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر أكتوبر 2021م
تقارير الجهاز المحالة لنيابة األموال العامة خالل شهر أكتوبر
2021م:
تقرير بالوقائع الجنائية التي تضمنها تقرير الجهاز رقم ( )382وتاريخ 2020/8/15م بنتائج
المشاركة في اعمال جرد النقدية بالخزينة ومخزون األوراق ذات القيمة في 2019/12/31م
في ديوان عام مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين:
وتمثلت الوقائع باختالس مبالغ من اإليرادات انلقدية املحصلة من قبل لك من أمني صندوق ديوان املصلحة  ،وأمني
صندوق الوحدة اتلنفيذية خالل الفرتة 2018 – 2016م وبلغ إمجايل حجم الرضر ( )32،415،451ريال وعدد املسؤولني
عن االختالس ()2أشخاص.

تقرير مراجعة واقعة اختالس من الضريبة المحصلة في نقطة الكبة محافظة ريمة :
وتتمثل الواقعة بقيام املتحصل (فيصل يلع املنترص) باختالس مبالغ من الرضيبة املحصلة يف نقطة الكبة خالل الفرتة
من  2021/4/24وحىت 2021/5/19م وبلغ حجم الرضر ()3،738،644ريال وعدد املسؤولني عن واقعة االختالس (شخص
واحد).

تقرير مراجعة واقعة االختالس في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب:
وتتمثل الواقعة يف قيام أمني الصندوق السابق (حممد يلع جديد ) وأخرين باختالس مبالغ من الصندوق خالل الفرتة
من  2014/9/11م و حىت 2017/5/2م  ،وبلغ حجم الرضر ()47،663،100ريال ،وعدد املسؤولني عن واقعة االختالس ()8
أشخاص.

وقد ت ضمنت تلك اتلقارير العديد من املالحظات اهلامة ال يت سع املجال ذلكرها كما ت ضمنت تو صيات
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.
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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر أكتوبر 2021م
التقارير الصادرة من الجهاز خالل شهر أكتوبر 2021م
عدد اتلقارير الصادرة خالل شهر أكتوبر 2021م

إمجايل عدد

تقريرا

الواردة يف

موزعة اكتلايل:

اتلقارير

23

13

رقابة الزتام

4

مراجعة مايلة

6

تقييم األداء

املالحظات

498
مالحظة

إمجايل عدد املالحظات
اعيلة املخاطر

305
مالحظة

املسؤولون

عن املخالفات(املالحظات)
الواردة يف اتلقارير

325
شخصا
ً
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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر أكتوبر 2021م

القضايا المحالة من الجهاز الى النيابة العامة خالل شهر أكتوبر 2021م
اتلاريخ

اجلهة املكتشف
فيها املخالفات

املوضوع

مبلغ الرضر

عدد املتسببني باملخالفات

اجلهة املحال إيلها

مصدر

اتلقرير

اتلقرير

الوقائع اجلنائية اليت تضمنها تقرير اجلهاز رقم

2021/10/4

1443/2/27ه

( )382وتاريخ 2020/8/15م اخلاص بنتائج املشاركة
مصلحة الرضائب

يف اعمال جرد انلقدية باخلزينة وخمزون األوراق

ذات القيمة ديوان اعم مصلحة الرضائب والوحدة
اتلنفيذية للرضائب ىلع كبار امللكفني عن السنة

()32،415،451
ريال

2

مكتب انلائب
العام

رئاسة اجلهاز

املايلة املنتهية يف 2019/12/31م

2021/10/06

مكتب الرضائب

1443/3/1ه

م/ريمه

تقرير اجلهاز بشأن الواقعة اجلنائية فيما خيص قيام
املتحصل فيصل يلع حممد املنترص باالختالس
الرضيبة املصلحة يف نقطة الكبة

()3،738،644
ريال

1

نيابة استئناف م/

فرع اجلهاز

ريمه

م/ريمه
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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر أكتوبر 2021م
اتلاريخ

اجلهة املكتشف
فيها املخالفات

املوضوع

مبلغ الرضر

عدد املتسببني باملخالفات

اجلهة املحال إيلها
اتلقرير

مصدر

اتلقرير

تقرير اجلهاز بنتائج املراجعة لواقعة االختالس
2021/10/13

مستشىف اثلورة

1443/3/7ه

م /أب

2021/10/13

ديوان امانة

املتهم فيها امني اخلزينة األسبق  -حممد يلع

جديد يف هيئة مستشىف اثلورة العام بمحافظة اب
بناء ىلع طلب نيابة األموال العامة بمذكرتها رقم

()47،663،100
ريال

8

نيابة األموال
العامة م/اب

فرع اجلهاز
م/اب

( )542بتاريخ 2018-8-13م

1443/3/7ه

العاصمة

نتائج مراجعة عدد( )3مشاريع تم اتلعاقد ىلع

تنفيذها عرب اإلدارة العامة للتجهزيات والصيانة
بديوان العاصمة خالل 2019م واليت بلغ القيمة

اتلعاقدية هلا مبلغ وقدرة ( )526،994،715ريال

غري حمدد

7

نيابة األموال

العامة بأمانة
العاصمة

فرع األمانة
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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر أكتوبر 2021م
أنشطة أخرى نُفذت خالل شهر أكتوبر 2021م
اتلدريب واتلأهيل
عدد

م

اسم الربنامج

1

استكمال تطبيقات احلاسوب ج1

13

2

استكمال دورة الطباعة ج 3

21

10/4-9/18

26

10 /31 -9/28

3

4

دورة تطبيقات احلاسوب (مج)2
استكمال دوره اعداد مشاريع اتلخرج
للمتدربني من مؤسسة تبيان يف جمال
الربنامج اإلعاليم.

املشاركني

11

تاريخ االنعقاد

الفئة املستهدفة

ماكن االنعقاد

10/6- 9/11

بعض موظيف اجلهاز

اجلهاز -مركز اتلدريب

بعض موظيف اجلهاز

اجلهاز -مركز اتلدريب

بعض موظيف اجلهاز

اجلهاز -مركز اتلدريب

10/31-1

مؤسسة تبيان

اجلهاز -مركز اتلدريب

ملعرفة املزيد عن تفاصيل اتلقارير الصادرة خالل شهر أكتوبر 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 أ�ﺘﻮ�ﺮ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

1

492

2021/ 10 /3

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

493 2

497 3

1443 /2/ 26ﻫ
2021/ 10 /3
1443 /2/ 26ﻫ

2021/ 10 / 4
1443 /2/ 27ﻫ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ واﺘﻟﻘﻴﻴﻢ
�ﻠﻨﻈﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻲﺘ ﺗﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة 2021 - 2-1م اﻰﻟ
2021 - 6 - 30م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ اﺨﻟﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ �ﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻤﻟﺼﻔﻮﻓﻪ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
�ﻠﺨﻄﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ اﻻو� ﺘﻟﻨﻔﻴﺬ ا�ﺮؤ�ﺔ
ا�ﻮﻃﻨﻴﺔ �ﻠﻌﺎم 2019م2020 -م �ﻮزارة
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ واﺠﻟﻬﺎت اﺘﻟﺎﺑﻌﺔ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت

وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ا�ﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻲﺘ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز
رﻗﻢ  382وﺗﺎر�ﺦ 2020 - 8 - 15م اﺨﻟﺎص
ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ ﻲﻓ اﻋﻤﺎل ﺟﺮد اﻨﻟﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺎﺨﻟﺰ�ﻨﺔ وﺨﻣﺰون اﻻوراق ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺑﺪﻳﻮان ﺎﻋم �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ وا�ﻮﺣﺪة �ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﻠﺮﻀاﺋﺐ ﻰﻠﻋ ﻛﺒﺎر اﻤﻟﻠﻜﻔﻦﻴ ﻋﻦ
ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ 2019 - 12 - 31م
واﻟﻲﺘ ﺑﻠﻎ اﻤﺟﺎﻲﻟ ﺣﺠﻢ ا�ﺮﻀر
) (32.415.451ر�ﺎل

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت

وز�ﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻔﻨﻴﺔ
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء -
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء �ﺸﺌﻮن ا�ﺮؤ�ﺔ
ا�ﻮﻃﻨﻴﺔ  -رﺋ�ﺲ اﻤﻟﻜﺘﺐ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ

اﻨﻟﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء  -وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
 رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ -وز�ﺮ ا�ﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

ا�ﺰﺘام

12

5

2

30

12

2

0

8

2

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ أ�ﺘﻮ�ﺮ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

4

504

5

505

6

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

508

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

1443 / 3 / 3ﻫ

2021/ 10 /11
1443 / 3 / 5ﻫ

1443 /3/ 6ﻫ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ �ﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻤﻟﺼﻔﻮﻓﻪ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﻠﺨﻄﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ اﻻو�
وزارة
ﺘﻟﻨﻔﻴﺬ ا�ﺮؤ�ﺔ ا�ﻮﻃﻨﻴﺔ ﺒﻟﻨﺎء اﺪﻟوﻟﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﺤﻟﺪﻳﺜﺔ  -ا�ﺼﻤﻮد واﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي
2019م2020 -م ﻓﻴﻤﺎ ﺨﻳﺺ وزارة
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت واﺠﻟﻬﺎت
اﺘﻟﺎﺑﻌﺔ ﻬﻟﺎ

2021/ 10 /10

2021/ 10 / 12

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

وز�ﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت  -ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء �ﺸﺌﻮن
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ا�ﺮؤ�ﺔ ا�ﻮﻃﻨﻴﺔ  -رﺋ�ﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ رﻗﺎﺑﺔ اﻻداء ﺣﻮل
ﺗﻘﻴﻴﻢ ا�ﺴﻴﺎﺳﺎت اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ ﻲﻓ ﺠﻣﺎل
اﺘﻟﺨﻄﻴﻂ ا�ﺰراﻲﻋ �ﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻲﻓ ﺤﺗﻘﻴﻖ
اﻻﻛﺘﻔﺎء ا�ﺰراﻲﻋ ﺑﺎﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﻠﻔﺮﺘة 2019م2020 -م

twitter

facebook

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

youtube

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

رﺋﺎﺳﺔ ا�ﻮزراء

1

18

15

اﻤﻟﻜﺘﺐ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﻋﻦ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء-وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وز�ﺮ اﻤﻟﻴﺎة واﺒﻟ�ﺌﺔﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة ا�ﺮ�ﻒ ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة ا�ﺮ�ﻒ
ﻣﻴﺎة ا�ﺮ�ﻒ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2015م

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

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ

ا�ﺰﺘام

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

19

19

37

46

6

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ أ�ﺘﻮ�ﺮ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

509 7

8

510

9

513

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/ 10 /13
1443 / 3 / 7ﻫ

2021/ 10 /13
1443 / 3 / 7ﻫ
2021/ 10 / 19
1443 /3/ 13ﻫ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ا�ﺮﺒﻧﺎﻣﺞ ا�ﻮﻃﻲﻨ ﻟﻼﻣﺪاد اﺪﻟواﻲﺋ
�ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2018م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺎﻫﻢ اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻲﺘ ﺗﻢ ا�ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء -
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )�ﻮازﻧﺔ-ﺟﺎري( �ﻠﻌﺎم
اﻤﻟﺎﻲﻟ 2015م

اﻟﻌﺎﻣﺔ وا�ﺴﺎﻜن

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ وا�ﺴﺎﻜن

رﺋ�ﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﻨﻌﺎء

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
 ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ا�ﺮﺒﻧﺎﻣﺞ ا�ﻮﻃﻲﻨﻟﻼﻣﺪاد اﺪﻟواﻲﺋ

وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ واﺒﻟﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻲﻤ

وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﺔ وا�ﺮي-
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
رﺋ�ﺲ وأﻋﻀﺎء اﻤﻟﻜﺘﺐ
واﺪﻟراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸوﻴﻟﺎت اﻟﻲﺘ اﻣ�ﻦ
وزارة ا�ﺰراﻋﺔ وا�ﺮي اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺤﺗﺎد وز�ﺮ ا�ﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ا�ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺳ�ﺲ ﺳﻮق
اﺘﻟﻌﺎو� ا�ﺰراﻲﻋ-
ﺳﻌﻮان اﺘﻟﻌﺎو� ا�ﺰراﻲﻋ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﺿﻌﺔ
رﺋ�ﺲ وأﻋﻀﺎء ﺠﻣﻠﺲ
ﺣﻲﺘ اﻟﻌﺎم 2020
إدارة ﻤﺟﻌﻴﺔ ﺳﻌﻮان
اﺘﻟﻌﺎوﻧﻴﺔ ا�ﺰراﻋﻴﺔ
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اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ أ�ﺘﻮ�ﺮ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

515 10

516 11

12
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ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/ 10 /19
1443 / 3 /13ﻫ

2021/ 10 /19
1443 / 3 / 13ﻫ
2021/ 10 / 20
1443 /3/ 14ﻫ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت
اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ
)اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ( �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ
2015 -12- 31م

اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻻﺳﻤﻨﺖ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء  -وز�ﺮ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -
اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﺼﻨﺎﻋﺔ

وز�ﺮ ا�ﺼﻨﺎﻋﻪ واﺘﻟﺠﺎرة

--------

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء
ﺨﻣﺘﺮﺒ ﺤﺗﻠﻴﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺟﻮدة اﻤﻟﺒﻴﺪات اﺘﻟﺎﺑﻊ
وزارة ا�ﺰراﻋﺔ وا�ﺮي وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﺔ وا�ﺮي رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
ﻟﻼدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻮﻗﺎﻳﺔ اﻨﻟﺒﺎت �ﻠﻔﺮﺘة ﻣﻦ
 رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء2018م ﺣﻰﺘ اﻨﻟﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
2020م

twitter

facebook

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

youtube

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

ا�ﺰﺘام
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48

8

اﻻﺳﻤﻨﺖ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ا�ﺮﻗﺎﺑﻪ ﻰﻠﻋ اﻋﻤﺎل
اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي ﻻﺻﻮل وﻤﻣﺘﻠﺎﻜت دﻳﻮان ﺎﻋم
وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ
وزارة اﺨﻟﺪﻣﺔ
وزارة اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت
اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م
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ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع
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2021/ 10 / 24
1443 /3/ 18ﻫ
2021/ 10 / 25
1443 /3/ 19ﻫ

2021/ 10 / 13
1443 /3/ 7ﻫ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ واﺘﻟﻘﻴﻴﻢ �ﻠﻨﻈﺎم

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي

اﻤﻟﺎﻲﻟ �ﻠﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻴﻟﻮ

�ﻠﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ

2021م
ا�ﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻲﺘ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز
رﻗﻢ ) (160وﺗﺎر�ﺦ 2019 - 2 - 25م ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ
�ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت وزارة اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ 2015 -12- 31م ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻣﺒﻠﻎ ا�ﺮﻀر )(69,255,740ر�ﺎل و
)(8,112,874دوﻻر ا�ﺮ��ﻲ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﻤﻟﻜﺘﺐ اﺘﻟﺠﺎرة وا�ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2019م
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اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/ 10 /13
1443 / 3 / 7ﻫ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺪد )(3
�ﺸﺎر�ﻊ ﺗﻢ اﺘﻟﻌﺎﻗﺪ ﻰﻠﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﺮﺒ
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺘﺠﻬﺰﻴات وا�ﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺪﻳﻮان
أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2019م

2021/ 10 /16
1443 / 3 / 10ﻫ
2021/ 10 /25
1443 /3/ 19ﻫ

"ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
ﺣﺴﺎب اﺨﻟﺪﻣﺎت ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻄﺮق ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء
ﻟﻸﻋﻮام اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ) 2020 - 2018م("

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م
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اﺠﻟﻤﻬـﻮر�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ أ�ﺘﻮ�ﺮ  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

ً
ﺛﺎﺜﻟﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ

ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ

ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

م/اﺤﻟﺪﻳﺪة �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2019م

م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﻋﻦ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
ﻤﻟﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ

�ﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ

ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ  31د�ﺴﻤﺮﺒ 2019م
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ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ

ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ

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

ﺤﻣﺎﻓﻆ
ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة -رﺋ�ﺲ
اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ا�ﺰﺘام

ﻣﺎﻴﻟﺔ
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ﻋﺪد
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اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
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اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ أ�ﺘﻮ�ﺮ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع
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اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
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ً
راﺑﻌﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ إب
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز��ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ

ﺨﻣﺰن ا�ﺸﻬﺎﺋﺪ اﺘﻟﺎﺑﻊ ﻤﻟﻜﺘﺐ ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ

واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ م/إب

واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ م/اب ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اب

اﺪﻟراﻲﺳ  2004 - 2003وﺣﻰﺘ اﻟﻌﺎم

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اب �
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

اﺪﻟراﻲﺳ 2016 - 2015
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1443 /3/ 25ﻫ
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ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
م/إب

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ �ﻮاﻗﻌﺔ
اﻻﺧﺘﻼس اﻤﻟﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻣﻦﻴ اﺨﻟﺰ�ﻨﺔ
اﻷﺳﺒﻖ  -ﺤﻣﻤﺪ ﻲﻠﻋ ﺟﺪﻳﺪ ﻲﻓ ﻫﻴﺌﺔ
�ﺴ�ﺸﻰﻔ اﺜﻟﻮرة اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اب ﺑﻨﺎء
ﻰﻠﻋ ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺬﻛﺮﺗﻬﺎ
رﻗﻢ ) (542ﺑﺘﺎر�ﺦ 2018 - 8 - 13م ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻎ اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻣﺒﻠﻎ ا�ﺮﻀر)(47.663.100

https://www.facebook.com/cocayegov https://twitter.com/cocayegov?s=08
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ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ً
ﺧﺎ�ﺴﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ر�ﻤﺔ
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ا�ﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺨﻳﺺ ﻗﻴﺎم اﻤﻟﺘﺤﺼﻞ ﻓﻴﺼﻞ ﻲﻠﻋ ﺤﻣﻤﺪ

اﻤﻟﻨﺘﺮﺼ ﺑﺎﺧﺘﻼس ا�ﺮﻀ�ﺒﺔ اﻤﻟﺤﺼﻠﺔ ﻲﻓ
ﻧﻘﻄﺔ ا�ﻜﺒﻪ م/ر�ﻤﺔ
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ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻﺳ�ﺌﻨﺎف
م/ر�ﻤﺔ

رﺋ�ﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ
اﻻﺳ�ﺌﻨﺎف م/ر�ﻤﺔ
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