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ملخص مؤرشات اتلقارير الصادرة خالل الربع اثلاين من اعم 2021م:
أ)

تقارير مهام (استتتتئيةا

):

تقرير مراجعة وتحليل البيانات والوثائق واألوليات التي توفرت عن نشاط ما سُمي بـ (مجموعة
قصر السلطانة):
قام اجلهاز باالشرتاك مع نيابة األموال العامة وجهاز األمن واملخابرات بفحص ومراجعة ابليانات والوثائق املتعلقة
بالقضية رقم ( )251لسنة  1441ـهواملتهمة فيها(بلقيس يلع اغلب أنعم احلداد وآخرون) وذلك بناء ىلع طلب حمايم اعم
نيابات األموال العامة.
حيث أظهرت املراجعة أنه تم إنشاء كيان غري قانوين حتت مسىم (جمموعة قرص السلطانة) تم من خالهل ممارسة أنشطة
غري مرشوعة وإتباع طرق وأسايلب احتيايلة جلمع مبالغ مايلة كبرية من املواطنني من خالل بيع أسهم (وهمية)
واستخدام جزء كبري من املبالغ املحصلة من قيمة تلك األسهم تلوزيعها ىلع املساهمني السابقني حتت مسىم أرباح
فصلية وسنوية ،وبهذا األسلوب تمكن املسؤولون عن هذا الكيان من استقطاب أعداد كبرية من املواطنني الساعني إىل
حتسني دخلهم بصور رسيعة دون اتلحقق من قانونية هذا الكيان وطبيعة نشاطه  ،حيث بلغ إمجايل عدد املساهمني
خالل الفرتة من يناير2016م وحىت يويلو2020م وفقا للوثائق وابليانات اليت تم مراجعتها ( )111،342مساهم وبلغ إمجايل
قيمة األسهم املباعة ()66.3مليار ريال ،رصف منه مبلغ ()44.9مليار ريال حتت مسىم أرباح فصلية وسنوية لعدد من
املساهمني حبسب أقدميتهم ،حيث حصل عدد ()11،624مساهم ىلع مبلغ ()25.3مليار ريال من املبلغ املنرصف وبزيادة
قدرها ()11.3مليار ريال عن قيمة األسهم اليت دفعوها.
وحبسب ابليانات اليت تم الوقوف عليها حىت تاريخ إصدار تقرير اجلهاز ( 2021/04/19م) فقد بلغ إمجايل قيمة األصول اليت
تم ضبببطها وحهزها (ىلع املسببؤولة الرئيسببية واملندوبات اتلابعات ا) من مبالغ نقدية وعقارات مبلغ ()7.5مليار ريال
فقط  ...وبلغ حهم الرضببر وا ي يم ل صببايف العهز القائم للوفاء باألموال املتبقية للمسبباهمني مبلغ ()25.2مليار ريال
وذلك بعد األخذ باالعتبار قيمة األصول املحهوزة ،واملساهمني ا ين رصفت م مبالغ حتت مسىم أرباح بما يوازي قيمة
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األسهم اليت دفعوها أو جزء منها ...وجتدر اإلشارة إىل أن إقبال املواطنني ىلع رشاء األسهم شهع ىلع ن شوء كيانات جديدة
تمارس نفس األسبايلب االحتيايلة منها كيان سسبىم بببببب(رشكة إعمار تهامة للمقاوالت /وتديرة فادية احلماي) ،وكيان
سسىم (ا اين للعسل).

تقارير مراجعة المشاريع واألنشطة الممولة من المساعدات الخارجية اإلنسانية الطارئة
المقدمة لوزارة المياه والبيئة والمكونات والوحدات التابعة لها خالل الفترة 2020-2018م:
عدم الكفاءة يف ختصيص اتلمويالت وتبديد واستزناف جزء كبري منها يف مشاريع ال تم ل مسائل طارئة وأولوية ملحة
لقطاع املياة يف ظل الظروف االست نائية اليت تمر بها ابلالد ،واملغاالة الكبرية يف األسعار اليت تضمنتها العقود مع املوردين
واملقاولني واليت تزيد عن األسعار السائدة بالسوق بشلك كبري ،باإلضافة إىل املبالغة يف انلفقات اإلدارية واليت استزنفت
جزء كبري من اتلمويالت.

تقرير مراجعة شحنة الغاز الواصلة لميناء الحديدة بتاريخ 2020/8/14م :
السماح للسفينة (كوين زنوبيا  )QUEEN ZENOBE-بتفريغ شحنة الغاز بالرغم من عدم الزتام الرشكة
املستوردة بالعقد املوقع مع الرشكة ايلمنية للغاز السترياد هذة الشحنة ،باإلضافة إىل ضعف قدرات الرشكة يف فحص
وحتليل مادة الغاز لعدم امتالكها لألجهزة احلدي ة اخلاصة بالفحص ،وعدم توفر الاكدر الفين املتخصص يف هذا املهال.

تقرير مراجعة إجراءات التوظيف في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل عامي
2020 -2019م:
قيام املؤسسة بتعيني عدد كبري من املوظفني رغم عدم وجود احتياج فعيل للتوظيف حيث قامت املؤسسة خالل اعم
2017م باالستغناء عن عدد كبري من املتعاقدين بمربر عدم كفاية املوارد املايلة ،ولم يتم إتباع معايري سليمة وشفافة يف
اتلوظيف اجلديد تلحديد املؤهالت املطلوبة واملفاضلة بني املتقدمني الختيار األفضل ،وحرمان املتعاقدين ا ين تم
االستغناء عنهم من املنافسة ىلع الوظائف اجلديدة.
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ب) ت قارير مراج ع

االلئزام:

تقرير مراجعة مكتب األوقاف بمحافظة صنعاء لعامي 2020- 2019م:
وجود غنب كبري يف احتساب مستحقات األوقاف من رسوم املأذونيات واتلنازل يف ظل عدم اتباع معايري وأسس سليمة
وشفافة الحتساب وحتصيل مستحقات الوقف بصورة سليمة ...وإهدار جزء كبري من موارد األوقاف يف نفقات جارية
حتت عدة مسميات ملوظفني وقيادات من املكتب وديوان وزارة األوقاف وديوان املحافظة أو للغري وبما خيالف مقاصد
الواقفني.

تقرير مراجعة األمانة العامة لرئاسة الوزراء للنصف األول من عام 2020م:
رصف مبالغ كبرية مقابل بدل تغذيه وبدل انتقال دون االستناد إىل لوائح معتمدة تنظم عملية الرصف وعدم االلزتام
باستقطاع وتوريد الرضائب املستحقة ىلع بعض املرصوفات.

تقرير مراجعة وزارة النفط والمعادن لعام 2020م:
حصول الوزارة ىلع مبالغ كبرية من رشكة انلفط ايلمنية حتت مسىم دعم وعدم توريد تلك املبالغ إىل حسابها بابلنك،
وإنما يتم رصفها مبارشة من الصندوق دون قيدها يف السهالت املحاسبية.

تقرير مراجعة األمانة العامة لرئاسة الجمهورية للنصف األول من عام 2020م
اتلوسع يف رصف العهد تلنفيذ أعمال ومهام ودون متابعة إخالئها أوال بأول مما أدى إىل تضخم أرصدة العهد من اعم
آلخر...ورصف مبالغ دون استيفاء الوثائق املؤيدة لصحة االستحقاق وقانونية الرصف.

تقرير مراجعة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ريمة لعام 2020م:
تدين إيرادات الصندوق نتيهة عدم حتصيل العديد من األوعية اإليرادية القانونية األمر ا ي أثر بصورة سلبية ىلع قدرة
الصندوق يف تمويل أنشطته ،باإلضافة إىل عدم استغالل اإلماكنات املتاحة للصندوق بالشلك األم ل تلحسني اخلدمات.
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تقرير مراجعة حسابات وأنشطة مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة ريمة لعام 2020م:
وجود اختالالت وجتاوزات كبرية يف حتصيل إيرادات الوقف والرصف منها ،حيث يتم استالم املبالغ من أجراء الوقف
بدون سندات قبض رسمية ،باإلضافة إىل عدم إثبات اإليرادات يف السهالت املحاسبية والرقابية والرصف من اإليرادات
مبارشة دون اتباع إجراءات الرصف القانونية.

تقرير الرقابة على الجرد السنوي لصندوق اإلدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة لعام
2020م:
قيام أمني الصندوق باستالم مبلغ ( )2مليون ريال من الرشكة العامة إلنتاج بذور ابلطاط مقابل قيمة مودل كهربايئ،
ا
ولم يقم بتوريد ذلك املبلغ فعال إىل الصندوق أو إىل حساب اإلدارة بابلنك حىت تاريخ اجلرد يف 2020/12/31م.

تقرير مراجعه صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للنصف األول من عام 2020م:
عدم إتباع اإلجراءات القانونية يف عمليات الرشاء واتلوريد لاكفة املشرتيات واخلدمات اليت يوفرها الصندوق للمعاقني،
وضعف الرقابة ىلع أعمال اجلمعيات واملراكز اليت تقدم خدمات للمعاقني ويرصف ا دعم مادي من الصندوق.

تقرير مراجعة حسابات هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي -صنعاء للنصف األول من عام
2020م:
تنفيذ عمليات رشاء احتياجات املستشىف باألمر املبارش دون االلزتام بقانون املناقصات واملزايدات والحئته اتلنفيذية،
وعدم إجراء الصيانة ادلورية الالزمة لألجهزة واملعدات الطبية ،مما أدى إىل ارتفاع عدد األجهزة واملعدات الطبية
العاطلة ،األمر ا ي يؤثر بصورة سلبية ىلع جودة اخلدمات الطبية املقدمة للمواطنني.

تقرير مراجعة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للنصف األول من عام 2020م:
عدم قيام الصندوق بأي دور رقايب وإرشايف للتحقق من الزتام السلطة املحلية باستخدام املبالغ املستقطعة لصاحلها
بنسبة ( )%30من موارد الصندوق يف تنفيذ األنشطة الشبابية والرياضية باملحافظات ورصف مبالغ من موارد الصندوق
ألغراض ليس ا عالقة بنشاطه.
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تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلية لصندوق التقاعد األمني المعمول به حتى عام 2020م:
عدم مالئمة ا يلك اتلنظييم احلايل للوظائف واألنشطة اليت يمارسها الصندوق األمر ا ي أدى إىل تداخل االختصاصات
وعدم وضوح مسار إجراءات العمل وخطوط السلطة واملسؤويلة ،باإلضافة إىل ضعف أداء الصندوق فيما يتعلق
باتلخطيط االسرتاتييج وتقييم املخاطر املرتبطة بأنشطة الصندوق اتلأمينية واالست مارية مما يؤثر يف قدرة إدارة
الصندوق ىلع اختاذ القرارات السليمة ويف الوقت املناسب.

ج) تقارير رقاب

األداء:

تقرير تقييم أداء الشركة اليمنية للغاز خالل عامي 2019 ،2018م فيما يتعلق بأعمال الصيانة
إلسطوانات الغاز:
عدم امتالك الرشكة ورش أو معامل لفحص وصيانة إسطوانات الغاز واعتمادها يف أعمال الصيانة ىلع القطاع اخلاص،
وا ي يكلف الرشكة مبالغ كبرية ...وضعف دور الرشكة يف الرقابة ىلع إسطوانات وصمامات الغاز اجلديدة املستوردة.

تقرير تقييم الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف للفترة  – 2018يونيو 2019م.
وجود اختالالت يف املشاريع املنفذة إلاعدة اتلأهيل ملشاريع املياة يف املناطق الريفية حيث ال يتم إجراء مسوحات دقيقة
تلحديد االحتياجات ،األمر ا ي أدى إىل فشل عدد من املشاريع املنفذة نتيهة ظهور العديد من املشالك املتعلقة
بمكونات املرشوع أو مصدر املياة أو ارتفاع تكلفة إنتاج املياة.

تقرير تقييم آليات العمل لدى وزارة ال صناعة والتجارة في مجال حماية الم ستهلك خالل عامي
2019- 2018م :
وجود تداخل وازدواجية يف اختصاصات اجلهات ذات العالقة حبماية املستهلك وضعف عملية اتلنسيق بينها رغم وجود
جلنة عليا حلماية املستهلك مكونة من تلك اجلهات...وعدم وجود آيلات وإجراءات عمل معتمدة دلى الوزارة تلنظيم
عمل فرق اتلفتيش ومتابعة املخالفات األمر ا ي يؤدي إىل زيادة انتشار املخالفات وعدم القدرة ىلع ضبط أسعار
السلع.
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تقرير تقييم أداء التعليم األهلي بأمانة العاصمة صنعاء خالل عامي 2019 ،2018م:
ضعف اإلرشاف واملتابعة من قبل إدارة اتلعليم األهيل ىلع املدارس األهلية وعدم اختاذ اإلجراءات القانونية حيال
املدارس املخالفة ،وعدم تطبيق معايري سليمة تلقييم خمرجات اتلعليم من املدارس األهلية بصورة دورية وربط جتديد
الرتاخيص بنتائج اتلقييم.

تقرير تقييم أداء إجراءات التنســـيق والقبول لدى الكليات الطبية بجامعة صـــنعاء خالل عامي
2019- 2018م
ظهور اختالالت يف إجراءات اتلنسيق والقبول يف اللكيات الطبية ،ومن ذلك استيعاب طالب بعدد أكرب من الطاقة
االستيعابية املعتمدة من قبل جملس اجلامعة ،وتسهيل طالب دون خضوعهم للمفاضلة ،باإلضافة إىل ضعف ادلور
اإلرشايف نليابة شؤون الطالب باجلامعة ىلع إجراءات اتلنسيق والقبول باللكيات اتلابعة للهامعة ،األمر ا ي يؤثر بصورة
سلبية ىلع جودة العملية اتلعليمة وخمرجاتها.

تقرير تقييم أثر الدعم والمســاعدات في تحســين الخدمات الصــحية بمحافظة المحويت خالل
الفترة 2020-2018م:
رغم انلوايح اإلجيابية يف اخلدمات الصحية انلاجتة عن املساعدات إال أن عملية اتلقييم أظهرت استمرار وجود نوايح
قصور ك رية منها نقص الكوادر الصحية املؤهلة يف العديد من اتلخصصات ،وعدم توفر بعض األجهزة الطبية الرضورية
يف ك ري من املرافق الصحية ،باإلضافة إىل عدم توفري أدوية األمراض الشائعة بكميات اكفية وبشلك منتظم  ،وتوريد
كميات من األدوية قريبة االنتهاء مما يؤدي إىل عدم االستفادة منها.

تقرير تقييم أداء صــــندوق التراث والتنمية الثقافية في تحقيق أهدافه خالل عامي -2019
2020م
وجود قصور كبري يف أداء الصندوق ملهامه فيما يتعلق باحلفاظ ىلع املواقع األثرية واتلارخيية وترميمها وصيانتها ،وكذا يف
تنفيذ األنشطة والفعايلات اثلقافية املرتبطة بمهام الصندوق ،باإلضافة إىل ضعف إجراءات متابعة موارد الصندوق
وحتصيلها ،مما يؤثر ىلع قدرة الصندوق ىلع تمويل أنشطته وحتقيق أهدافه.
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تقرير تقييم كفاءة وفعالية إجراءات الهيئة اليمنية للمواصـــفات والمقاييس وضـــبط الجودة
في الرقابة الفنية على السلع والمنتجات خالل عامي 2019-2018م
ضعف كفاءة وفعايلة الرقابة الفنية اليت تمارسها ا يئة نتيهة عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة للعديد من السلع
واملنتهات املتداولة باألسواق ،وعدم وجود آيلة سليمة وفعالة لرصد ومتابعة املخالفات املتعلقة بالسلع واملنتهات
املستوردة ،كما أنه ال يتوفر دلى ا يئة األجهزة واملواد الالزمة لفحص بعض السلع واملنتهات ا امة اليت يتم تداو ا م ل
ا
مواد اتلهميل واملنظفات واملواد الكيميائية وابلالستيكية ،مما يرتك املهال مفتوحا دلخول الك ري من السلع ذات
املواصفات الرديئة واملواد اخلطرة إىل ابلالد دون قدرة ا يئة ىلع اكتشافها.

د) الئقارير المحال

لة اب

األموال العام :

فرع ال شركة اليمنية ل صناعه وتجارة األدوية محافظة عمران :تقرير مراجعة ملف قضية االختالس يف
فرع الرشكة وا ي بلغ إمجايل الرضر فيها مبلغ ( )153،256،882ريال وبلغ عدد املتسببني باملخالفات ( )5أشخاص.
المجمع الحكومي محافظة حجة :تقرير مراجعة واقعة بيع أصببول خاصببة بمباين املهمع واالسببتيالء ىلع قيمة
األصول املباعة وا ي بلغ حهم الرضر فيها مبلغ ( )1،922،000ريال وبلغ عدد املتسببني باملخالفات ( )2أشخاص.
مركز المعلومات بوزارة الثروة الســــمكية :تقرير بنتائج املراجعة املسبببتندية والفنية للمركز واليت أظهرت
حدوث العديد من املخالفات واتلهاوزات يف إنشبباء املركز وتشببغيله ،ترتب عليها عدم االسببتفادة من املركز رغم إنفاق
أموال كبرية عليه حيث بلغت تكايلف إنشبببائه ()2،5مليون دوالر ،كما تم رصف مبلغ ()262مليون ريال خالل الفرتة
2019- 2011م حتت مسبببىم نفقات تشبببغيليه للمركز ،بينما تم رصف معظم تلك املبالغ من قبل وزارة الرثوة السبببمكية
ألغراض ليس ا عالقة بتشغيل املركز وبلغ عدد املتسببني باملخالفات ( )18شخص .
أراضــــي وعقارات الدولة بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة :تقرير مراجعة الوثائق املتعلقة بواقعة
االعتداء واالسبببتيالء ىلع ارض مملوكة لةولة ىلع اخلط السببباحيل بمنطقة قضببببة بالد املنافرة مديرية ادلريهيم حمافظة
احلديدة بموجب حمررات مصطنعة من قبل رشكة ديلل الواحات للخدمات االست مارية والعقارية واتلوكيالت واملترصفني
ا ،وبمساحة أمجايلة ( )1.235معاد وبما يعادل ( )5.379.660مرت مربع ،وبلغ عدد املتسببني باملخالفات ( )11شخص.

اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة للربع اثلاين من اعم 2021م

الجمعية التعاونية لمنتجي ومســـوقي الدواجن :تقرير بالوقائع اجلنائية اليت تم اكتشببافها خالل املراجعة
وادلراسبببة القانونية ملا امكن الوقوف عليه من بيانات ووثائق ومسبببتندات متعلقة بنشببباط اجلمعية ،وا ي بلغ حهم
الرضر فيها ( )623،028،547ريال ()2،000،000دوالر ،وبلغ عدد املتسببني باملخالفات ( )9أشخاص.

وقد تضببمنت تقارير اجلهاز العديد من املالحظات ا امة ال يتسببع املهال كرها كما تضببمنت توصببيات
اجلهاز بمعاجلة االختالالت وجوانب الق صور وبما يمكن اجلهات من حت سني 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.

التقارير الصادرة من الجهاز خالل الربع الثاني من العام 2021م
عدد اتلقارير الصادرة خالل الربع اثلاين من

إمجايل عدد

العام 2021م

املالحظات

موزعة اكتلايل:

اتلقارير

 80تقريرا

4

است نائية

45

رقابة الزتام

21

مراجعة مايلة

9

تقييم األداء

1

متابعة مصفوفة

الواردة يف

2390
مالحظة

إمجايل عدد املالحظات
اعيلة املخاطر

1458
مالحظة

املسؤولون

عن املخالفات(املالحظات)
الواردة يف اتلقارير

624
شخصا
ا
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اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة للربع اثلاين من اعم 2021م

القضايا المحالة من الجهاز الى النيابة خالل الربع الثاني من العام 2021م
اتلاريخ

اجلهة

املكتشف فيها
املخالفات

ديوان اعم

2021/4/26م

حمافظة حهة
(املهمع

احلكويم)

املوضوع
واقعة بيع أصول خاصة
بمباين املهمع احلكويم

بمحافظة حهة واالستيالء

مبلغ الرضر

عدد

املتسببني

باملخالفات

( )1،922،000ريال

2

يمين

(شخصان)

ىلع املبلغ

مصدر

اتلقرير
فرع

اجلهاز

بمحافظة
حهة

فرع الرشكة

2021/5/2م

ايلمنية لصناعة
وجتارة األدوية

اجلهة

املحال إيلها
اتلقرير
نيابة

استئناف
حمافظة
حهة
نيابة

واقعة إختبببببالس

()153،256،882

5

ريال يمين

اشخاص

بمحافظة

رئاسة

اجلهاز

عمران

استئناف
األموال
العامة

باألمانة
واقعة ارضار باملال العام

كشفها تقرير اجلهاز

2021/5/5م

وزارة الرثوة
السمكية

اخلاص بنتائج الفحص
واملراجعة املستندية

والفنية إلنشاء مركز

املعلومات بوزارة الرثوة

()2.482.522.64
دوالر امريكي

+
()261،975،740

السمكية وفحص املنظومة ريال يمين
وقاعدة ابليانات.

18

شخص

رئاسة

اجلهاز

نيابة

األموال
العامة
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اتلاريخ

اجلهة

املكتشف فيها
املخالفات

املوضوع

مبلغ الرضر

عدد

املتسببني

باملخالفات

مصدر

اتلقرير

اجلهة

املحال إيلها
اتلقرير

واقعة االعتداء واالستيالء

ىلع ارض ادلولة الاكئنة ىلع
فرع ا يئة

اخلط الساحيل بمنطقة

قضبة بالد املنافرة مديرية ( )1،235معاد

2021/6/7م العامة لألرايض ادلريهيم بموجب حمررات ما يعادل
باحلديدة

مصطنعة من قبل رشكة

ديلل الواحات للخدمات

()5،379،660مرت

11
شخص

فرع

اجلهاز

بمحافظة
احلديدة

االست مارية والعقارية

نيابة

استئناف
األموال
العامة

م/احلديدة

واتلوكيالت واملترصفني ا
تقرير اجلهاز بنتائج
اجلمعية

2021/6/13م

اتلعاونية

ملنتيج ومسويق
ادلواجن

الفحص واملراجعة

وادلراسة القانونية ملا

امكن الوقوف عليه يف
بيانات ووثائق وسندات

متعلقة بنشاط اجلمعية

()623،028،547
ريال
+

()2،000،000

اتلعاونية ملنتيج ومسويق دوالر
ادلواجن

9

رئاسة

اجلهاز

انلائب
العام
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أنشطة أخرى أُقيمت خالل الربع الثاني من العام 2021م
اتلدريب واتلأهيل
م

اسم الربنامج

1

برنامج االكسل

2
3

4

استكمال ادلورة 146من برنامج اللغة
اإلجنلزيية
ادلورة 211من برنامج اللغة اإلجنلزيية

عدد

املشاركني

29
3
24

حفل اختتام الربنامج اتلدرييب املهين
األول خلرييج اجلامعات (قسم

200

تاريخ االنعقاد

من  3حىت
2021-4-14
من3/13حىت
2021-4-7
من  3حىت

2021-4-28
2021/04/15

حماسبة)
5
6
7
8
9
10
11

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
اتلخطيط وفقا للمخاطر

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
مناهج احلوكمة

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
إجراءات فحص عقود املقاوالت
الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
مدونة السلوك املهين
الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
أهمية نظام اجلودة

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
اساسيات االرشاف واملتابعة

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
اساسيات تأكيدات اتلدقيق

الفئة املستهدفة

ماكن االنعقاد

مؤسسة تبيان

اجلهاز-مركزاتلدريب

أبناء املوظفني

نيوهرايزون

موظيف اجلهاز وأبناء
املوظفني

املشاركون يف الربنامج
اتلدرييب دفعة حماربو

معهد يايل

اجلهاز -القاعة الكربى

الفساد (ادلفعة االوىل)
125

2021/04/17

239

2021/04/18

150

2021/04/19

221

2021/04/20

قيادات اجلهاز
واملراجعني

القيادات واملراجعني
واالداريني

القيادات واملراحعني
القيادات واملراجعني
واالداريني

اجلهاز -القاعة الكربى
اجلهاز -القاعة الكربى
اجلهاز -القاعة الكربى
اجلهاز -القاعة الكربى

145

2021/04/21

القيادات واملراجعني

اجلهاز -القاعة الكربى

161

2021/04/24

القيادات واملراجعني

اجلهاز -القاعة الكربى

135

2021/04/25

القيادات واملراجعني

اجلهاز -القاعة الكربى

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
12

مناهج اساسيات املراجعة ىلع مستوى
تنفيذ اخلطة

137

2021/04/26

القيادات واملراجعني

اجلهاز -القاعة الكربى
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م
13
14
15

16

اسم الربنامج
الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
اساسيات صياغة تقارير املراجعة

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين نبذة
عن مهارات إدارة الوقت
الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
اساسيات توثيق أعمال املراجعة

عدد

املشاركني

233

2021/04/27

242

2021/04/28

133

2021/05/02

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
نبذة عن اإلقرارات الزكوية

تاريخ االنعقاد

163

2021/05/03

الفئة املستهدفة
القيادات واملراجعني
واالداريني

القيادات واملراجعني
واالداريني
القيادات واملراجعني

القيادات واملراجعني

ماكن االنعقاد
اجلهاز -القاعة الكربى
اجلهاز -القاعة الكربى
اجلهاز -القاعة الكربى

اجلهاز -القاعة الكربى

للمستندات احلكومية اتلهارية
17
18
19

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
مفاهيم املراجعة ادلاخلية
الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
اساسيات مهارات تطوير ا ات

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين نبذة
عن مراجعة مستحقات الرضائب

230

2021/05/04

148

2021/05/05

113

2021/05/08

القيادات واملراجعني
القيادات واملراجعني
واالداريني

القيادات واملراجعني

اجلهاز -القاعة الكربى
اجلهاز -القاعة الكربى
اجلهاز -القاعة الكربى

الربنامج اتلدرييب املهين الرمضاين
20

اساسيات املراجعة يف ظل األنظمة

21

دورة ثقافية دلاريس اللغة االجنلزيية

102

22

دورة ابلاور بوينت ملؤسسة تبيان

26

23
24

101

االلكرتونية

استكمال برنامج تعليم اللغه
اإلجنلزيية ادلورة رقم ()147

دورة اللغة اإلجنلزيية رقم ()212

2
19

2021/05/09

من  23حىت
2021-5-26
من  23حىت
2021-5-29

من  4-17حىت
2021-5-8

من  5-29حىت
2021-6-28

القيادات واملراجعني
موظيف اجلهاز وابناء

املوظفني ادلارسني يف

اجلهاز -القاعة الكربى

اجلهاز-مركزاتلدريب

معهد يايل ونيوهرايزون
املتدربني من مؤسسة
تبيان

اجلهاز-مركزاتلدريب

أبناء املوظفني

معهد نيوهرايزون

موظيف اجلهاز

معهد يايل

اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة للربع اثلاين من اعم 2021م
عدد

م

اسم الربنامج

25

دورة اللغة اإلجنلزيية رقم ()212

37

26

دورة اللغة اإلجنلزيية ()148

4

27
28
29

برنامج تعرييف عن اجلهاز واعمال
املراجعة

ارسار انلهاح الوظييف
املحارضة األوىل يف دورة " اإلدارة
باألهداف "

املشاركني

تاريخ االنعقاد

من  5-29حىت
2022-6-28

من  5-22حىت
2023-6-23

الفئة املستهدفة

ماكن االنعقاد

أبناء موظيف اجلهاز

معهد يايل

أبناء املوظفني

معهد نيوهرايزون

16

/ 6 / 23 -22
2021م

طالب اجلامعة ايلمنية

299

2021/06/21

موظيف اجلهاز

اجلهاز -القاعة الكربى

285

2021/06/28

موظيف اجلهاز

اجلهاز -القاعة الكربى

االردنية

اجلهاز-مركزاتلدريب

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

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

1

14

2021/04/19

2

2021/04/03 21

اﻻوﻗﺎف م -ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻌﺎم 2019م واﻟﻔﺮﺘة

3

2021/04/06 175

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ رﻗﺎﺑﺔ اﻻداء ﻰﻠﻋ
ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز ﺣﻮل ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻻﺮﺷاف ﻲﻠﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﻪ ﻞﻛ
ﻣﻦ )اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت-اﻤﻟﺤﻄﺎت-
ا�ﺼﻬﺎر�ﺞ(ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة 2018م-2019م

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

اوﻻ :اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻬﺎز
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ وﺤﺗﻠﻴﻞ
اﺒﻟﻴﺎﻧﺎت وا�ﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷوﻴﻟﺎت اﻤﻟﺘﻮﻓﺮة
واﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ )� (251ﺴﻨﺔ 1441ﻫ
واﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ �ﺴﻰﻤ ﺠﻣﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮﺼ ا�ﺴﻠﻄﺎﻧﺔ
ﻟﻼﺳ�ﺮﻴاد وﻋﺪد ﻣﻦ ا�ﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ �ﻜﺘﺐ
ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻲﻟ ﻧﻮﻓﻤﺮﺒ 2020م

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

ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼوﻗﺎف
ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﻠﻐﺎز

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ -
ﺤﻣﺎﻲﻣ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء
اﻷﻰﻠﻋ  -اﻨﻟﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﺳ�ﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
 رﺋ�ﺲ ﺟﻬﺎز اﻻﻣﻦواﻤﻟﺨﺎﺑﺮات
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ -
رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء ا�ﺰﺘام
ﻟﻼوﻗﺎف
ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء
ﻧﺎﺋﺐ اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي �ﻠﺮﺸ�ﺔ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز

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

32

55

15

32

55

32

0

20

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

4

181

2021/04/07

5

2021/04/13 190

6

2021/04/14 191

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﺮﺸوع

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻄﺮﻴان

�ﻠﻄﺮﻴان اﻤﻟﺪﻲﻧ

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﻄﺮﻴان اﻤﻟﺪﻲﻧ
واﻻرﺻﺎد

اﻤﻟﺪﻲﻧ واﻻرﺻﺎد �ﻠﻌﺎم 2016م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ
�ﺼﻔﻮﻓﺎت اﻤﻟﻌﺎﺠﻟﺎت اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز
ا�ﺼﺎدر ﺑﺮﻗﻢ ) (357وﺗﺎر�ﺦ
2019 - 6 - 6م �ﺸﺄن اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻲﻓ
ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء واﻤﻟﺎﻜﺗﺐ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﻠﻔﺮﺘه
2018 - 2015

http://coca.gov.ye
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�ﺮﺸوع اﻻﺷﻐﺎل

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

twitter

facebook

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

youtube

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

واﻻرﺻﺎد

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﺻﻨﻌﺎء

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

----------

ا�ﺰﺘام

وز�ﺮ اﻨﻟﻘﻞ -
رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ
�ﺼﻔﻮﻓﺔ

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

20

44

0

38

75

44

0

5

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

7

192

2021/04/13

8

2021/04/14 194

9

2021/04/17 195

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺟﺮاءات
اﺘﻟﻮﻇﻴﻒ اﺠﻟﺪﻳﺪ ﻟﻌﺪد )� (54ﻮﻇﻒ

واﻤﻟﻨﻔﺬ ﻲﻓ اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت

اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ

ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ اﻤﻟﺎﻴﻟﻦﻴ 2019م 2020 -م

واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻴﻟﺎت

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻴﻟﺎت
واﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﺪﻟى وزارة ا�ﺼﻨﺎﻋﺔ
واﺘﻟﺠﺎرة ﻲﻓ ﺠﻣﺎل ﻤﺣﺎﻳﺔ اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ

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

وزارة اﺨﻟﺪﻣﺔ

twitter

facebook

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

youtube

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

ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﺎﺋﺐ وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ
اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ واﺘﻟﺄﻣﻴﻨﺎت

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻤﻟﺸﺎر�ﻊ ﻣﻴﺎة ا�ﺮ�ﻒ

ا�ﺮ�ﻒ

وزارة ا�ﺼﻨﺎﻋﺔ
واﺘﻟﺠﺎرة

وز�ﺮ ا�ﺼﻨﺎﻋﺔ
واﺘﻟﺠﺎرة

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ-
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء -
ﻣﺪﻳﺮ �ﻜﺘﺐ رﺋﺎﺳﺔ
اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ا�ﺰﺘام

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

5

5

2

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ -

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

9

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ  -ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

17

وز�ﺮ اﻤﻟﻴﺎة واﺒﻟ�ﺌﺔ

23

20

0

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

10

2021/04/17 196

11

2021/04/17 197

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ

واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﺮﺋﺎﺳﺔ ا�ﻮزراء �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ
واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ �ﺪﻠاﺋﺮة اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ �ﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﻪ �ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2015 /12 /31

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
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�ﺮﺋﺎﺳﺔ ا�ﻮزراء

وزارة اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

وﺷﺌﻮن اﻤﻟﻐﺮﺘ�ﻦﻴ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ

2021/04/17 198 12

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

twitter

facebook

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

youtube

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

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت

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

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

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

21

7

30

14

5

5

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔواﺘﻟﺄﻣﻴﻨﺎت -رﺋ�ﺲ
ﺠﻣﻠﺲ إدارة اﻬﻟﻴﺌﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

75

83

6

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

13

2021/04/18 200

14

2021/04/19 201

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ

واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ �ﺪﻠاﺋﺮة اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

وﺷﺆون اﻤﻟﻐﺮﺘ�ﻦﻴ �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ

وزارة اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﺮﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ �ﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م

ﻣﺪﻳﺮ �ﻜﺘﺐ رﺋﺎﺳﺔ
اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
2019م

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

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -

اﻟﻌﺎم 2020م

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻣﻦﻴ ﺎﻋم رﺋﺎﺳﺔ

�ﺮﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﻪ

2021/04/19 202 15

وز�ﺮ اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ

ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﺣﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ

twitter

facebook

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

youtube

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

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﺻﻌﺪة

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

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

8

10

12

29

5

6

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ -
وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ

ا�ﺰﺘام

22

35

3

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

205 16

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ا�ﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻲﺘ
ﺗﻮﻓﺮت ﻋﻦ ﺷﺤﻨﺔ اﻟﻐﺎز اﻤﻟﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻤﻟﻮرد
- 2021/04/20ﻳﻮرك ﺨﻟﺪﻣﺎت اﺘﻟﻤﻮ�ﻦ واﺘﻟﻮر�ﺪات
واﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺎت وا�ﻮاﺻﻠﻪ ﻤﻟﻴﻨﺎء اﺤﻟﺪﻳﺪة ﺑﺘﺎر�ﺦ
2020 - 8 - 14ﻲﻠﻋ اﻨﻟﺎﻗﻠﺔ ﻛﻮ�ﻦ زﻧﻮ�ﻴﺎ
)� ( �QUEEN ZENOBE

2021/04/25 206 17

2021/04/28 212 18

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﺼﻨﺪوق اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺤﻟﺮﻀ�ﺔ ﻟﻌﺎم
2017م

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ

اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وزارة اﻨﻟﻔﻂ �ﻠﻌﺎم
2020م

https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

twitter

facebook

واﻤﻟﻌﺎدن

ﺻﻨﺪوق اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ
اﺤﻟﺮﻀ�ﺔ

وزارة اﻨﻟﻔﻂ
واﻤﻟﻌﺎدن

http://coca.gov.ye
https://www.facebook.com/cocayegov https://twitter.com/cocayegov?s=08

وزارة اﻨﻟﻔﻂ

youtube

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

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ -
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

وز�ﺮ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻄﺮق

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

اﻟﺘﺰام

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺻﻨﺪوق
اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺤﻟﺮﻀ�ﺔ

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

6

30

4

6

47

11

0

4

5

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

19

2021/05/02 213

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/05/02 214 20

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
�ﻠﻒ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼس اﻤﻟﻨﻈﻮرة اﻣﺎم ﻧﻴﺎﺑﺔ
وﺤﻣﻜﻤﺔ اﻻ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻤﻟﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ
ﻓﺮع ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﺼﻨﺎﻋﻪ وﺠﺗﺎرة
اﻻدو�ﺔ م /ﻋﻤﺮان ﺑﻨﺎء ﻰﻠﻋ ﺷﻜﻮى
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺸ�ﺔ -ﺻﻨﻌﺎء اﻤﻟﺮﻓﻮﻋﻪ
ﻨﻟﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺸﺎر�ﺘﻪ ﻲﻓ اﺠﻟﺮد
ا�ﺴﻨﻮي �ﺼﻨﺪوق اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻨﻟﺒﺎت ﺑﺘﺎر�ﺦ 2020 - 12 - 31م

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم

وزارة ا�ﺰراﻋﻪ
وا�ﺮي

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ

2021/05/04 219 21

ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت �ﺮ�ﺰي ) اﺤﻟﺎﺳﺐ اﻵﻲﻟ

-ﺧﺪﻣﺎت اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ �ﻠﺮﺘﻤﺟﻪ وا�ﻠﻐﺎت (

اﺘﻟﺎﺑﻌﻪ ﺠﻟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2018م
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

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﺳ�ﺌﻨﺎف
اﻻ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ

وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﻪ وا�ﺮي
رﺋ�ﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﻨﻌﺎء

اﻨﻟﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺤﻣﺎﻲﻣ
ﺎﻋم ﻧﻴﺎﺑﺎت اﻷ�ﻮال
اﻟﻌﺎﻣﺔ  -وز�ﺮ
ا�ﺼﻨﺎﻋﻪ اﺘﻟﺠﺎرة -
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
ﻟﻸدو�ﺔ  -ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم
اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ -
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -
وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

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

2

2

46

2

2

63

5

1

11

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻ�ﺸﺎء �ﺮ�ﺰ

2021/05/05 220 22

اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮزارة ا�ﺮﺜوة ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺤﻣﺎﻲﻣ ﺎﻋم ﻧﻴﺎﺑﺎت
اﻻ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ -
وز�ﺮ ا�ﺮﺜوة ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

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

36

36

18

وﻓﺤﺺ اﻤﻟﻨﻈﻮﻣﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﺒﻟﻴﺎﻧﺎت

2021/05/09 223 23

2021/05/10 227 24

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ
واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ ﻟﻼﻋﻮام 2016م 2017 -م -
2018م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﺘﻟﺠﻤﻴﻲﻌ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
�ﺴﺘﻮى اﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ا�ﺮﺒﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎم
ﺤﻟﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ا�ﻮﻃﻲﻨ و�ﺼﻔﻮﻓﺘﻴﻪ
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳ�ﻦﻴ �ﻠﻌﺎﻣﻦﻴ 2017م2018 -م

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

وزارة ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ
واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ

ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

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

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ

ا�ﻮزراء

ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

14

1

20

7

10

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/05/23 230 25

2021/05/26 233 26

2021/05/31 241 27

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
اﺠﻟﺮد ا�ﺴﻨﻮي �ﻠﻨﻘﺪﻳﺔ وﺨﻣﺎزن ﻤﺟﻌﻴﺔ
اﻬﻟﻼل اﻻﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻲﻨ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ اﻤﻟﻨﺘﻲﻬ
2020 - 12 - 31م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﻠﻤﺆﺳﺴﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻤﻟﻄﺎﺑﻊ ا�ﻜﺘﺎب
اﻤﻟﺪرﻲﺳ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2015م

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

facebook
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youtube

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

ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻤﺟﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل
اﻻﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻲﻨ
ﻣﻄﺎﺑﻊ ا�ﻜﺘﺎب
اﻤﻟﺪرﻲﺳ

وزارة اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ واﻋﻀﺎء
ﻤﺟﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل اﻻﻤﺣﺮ
اﻴﻟﻤﻲﻨ
اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
ﻤﻟﻄﺎﺑﻊ ا�ﻜﺘﺎب
اﻤﻟﺪرﻲﺳ

-------وز�ﺮ ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارةاﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔﻟﻘﻄﺎغ ا�ﻮﺣﺪات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -رﺋ�ﺲ
�ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

9

0

9

0

0

0

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ

-

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ "

ا�ﺰﺘام

3

27

7

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

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/05/31 243 28

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
)(edا�ﻜﻮر�ﺔ ) ﺗﻮر�ﺪ ﻣﻌﺪات وﺠﺗﻬﺰﻴات
ﺗﺪر�ﺐ ا�ﺰﻣﺎﻟﺔ -اﻳﻔﺎد اﺨﻟﺮﺒاء ( ﻤﻟﺮﺸوعاﻤﻟﻌﻬﺪ اﻴﻟﻤﻲﻨ ا�ﻜﻮري اﺘﻟﻘﻲﻨ اﻟﻌﺎﻲﻟ اﻤﻟﻤﻮل
ﺑﺎﻟﻘﺮض ا�ﻜﻮري رﻗﻢ )(��YEM-2

2021/06/05 248 29

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ
�ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م

2021/06/06 250 30

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء اﺟﺮاءات
اﺘﻟ�ﺴﻴﻖ واﻟﻘﺒﻮل ﺪﻟى ا�ﻠﻜﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺠﺑﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

facebook

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

youtube

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

وزارة اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﻲﻨ واﺘﻟﺪر�ﺐ
اﻤﻟﻬﻲﻨ
ﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ
وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺎء

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ -
اﻟﺘﺰام
وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻲﻨ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء -
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -
واﺘﻟﺪر�ﺐ اﻤﻟﻬﻲﻨ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -
وز�ﺮ اﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
واﺘﻟﻌﺎون اﺪﻟو�
اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
�ﺼﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ  -وز�ﺮ ا�ﺰﺘام
ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وا�ﺴﺎﻜن
وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
رﺋ�ﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟﺻﻨﻌﺎء
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ

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

14

14

7

22

39

6

7

13

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

رﻗﻢ

م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

32

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪي
واﻟﻔﻲﻨ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وزارة اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ
واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2017م

2021/06/06 251 31

21

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ
اﺘﻟﻤﻮ�ﻼت اﻷﺟﻨ�ﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻤﻟﻴﺎه
�ﻠﺴﻨﻮات 2020 ، 2019 ، 2018م

2021/06/15

2021/06/07 256 33

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺒﻟﻴﺎﻧﺎت
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻟﻌﺪد )  ( 9ﻣﻦ اﺘﻟﻤﻮ�ﻼت اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ
اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ ﻤﻟﺮﺸوع اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻰﻟ اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺔ اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ اﻤﻟﺘﻤﻤﺔ ﻬﻟﺎ �ﻠﻌﺎﻣﻦﻴ
اﻤﻟﺎﻴﻟﻦﻴ 2015م2016 -م

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

وزارة اﺨﻟﺪﻣﺔ
اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء
واﺘﻟﺎﻣﻴﻨﺎت
-وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ

اﻷﻰﻠﻋ

ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻷﻰﻠﻋ

�ﺮﺸوع اﻻﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﺮﺸوع
اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ

---------

--------

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ا�ﺰﺘام

اﺳ�ﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ا�ﺰﺘام

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

12

75

3

16

75

32

5

37

7

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

رﻗﻢ

م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ

2021/06/09 260 34

اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ

اﺠﻟﻤﻬﻮري اﺘﻟﻌﻠﻴﻲﻤ  -ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻔﺮﺘة ﻣﻦ
1ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﻰﺘ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2020م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب

35

2021/06/09 261

اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺪﻟﻳﻮان ﺎﻋم اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

2021/06/12 265 36

اﺠﻟﻤﻬﻮري

اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ اﺠﻟﻤﻬﻮري

اﺘﻟﻌﻠﻴﻲﻤ  -ﺻﻨﻌﺎء

اﺘﻟﻌﻠﻴﻲﻤ  -ﺻﻨﻌﺎء

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ

ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ

اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

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

ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ

ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺘﻟﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻨﻟﻘﻞ
ا�ﺮﺒي �ﻠﻌﺎم 2014م

twitter

facebook

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

youtube

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

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ

واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ

2015 - 12 - 31م

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ

ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻲﻠﻋ

وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺘﻟﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن

ﺘﻟﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻨﻟﻘﻞ

اﻨﻟﻘﻞ ا�ﺮﺒي

ا�ﺮﺒي

ا�ﺰﺘام

44

52

8

وا�ﺴﺎﻜن

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

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 اﻨﻟﻘﻞ رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔا�ﺮﻀاﺋﺐ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

14

28

24

53

11

11

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م
م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/06/12 266 37

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2018م

ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺻﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ

2021/06/12 267 38

اﺪﻟاﺧﻠﻴﺔ �ﺼﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﻲﻨ

2021/06/12 268 39

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺎ�ﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻲﺘ
ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز رﻗﻢ  466وﺗﺎر�ﺦ
2020 - 9 - 9م واﻟﻲﺘ ﺗﻢ اﻛ�ﺸﺎﻓﻬﺎ ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ واﺪﻟراﺳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻤﻟﺎ اﻣ�ﻦ ا�ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ووﺛﺎﺋﻖ و�ﺴ�ﻨﺪات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ�ﺸﺎط
اﺠﻟﻤﻌﻴﺔ اﺘﻟﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻤﻟﻨﺘﻲﺠ و�ﺴﻮ� اﺪﻟواﺟﻦ

اﻤﻟﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﻲﺘ اﻟﻌﺎم 2020

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

ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ

twitter

facebook

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

youtube

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

واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ

اﻷﻣﻲﻨ

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
ﺻﻨﻌﺎء -رﺋ�ﺲ
ﺠﻣﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق
اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ

وز�ﺮ اﻹدارة اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

33

57

10

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ

وز�ﺮ اﺪﻟاﺧﻠﻴﺔ-
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة اﻻﻰﻠﻋ  -اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﺻﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ اﺘﻟﻨﻔﻴﺪي �ﺼﻨﺪوق اﺘﻟﻘﺎﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
اﻷﻣﻲﻨ
اﻷﻣﻲﻨ

اﻨﻟﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

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 ا�ﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ -
وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﻪ وا�ﺮي
 رﺋ�ﺲ اﻻﺤﺗﺎد اﺘﻟﻌﺎو�ا�ﺰراﻲﻋ

ا�ﺰﺘام

18

6

19

6

0

9

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م
م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ
�ﺮﺸ�ﺔ ﺗﻮز�ﻊ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻨﻟﻔﻄﻴﺔ �ﻠﻌﺎم

2021/06/15 270 40

2018م

ﺮﺷ�ﺔ ﺗﻮز�ﻊ
اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻨﻟﻔﻄﻴﺔ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن -
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﺮﺸ�ﺔ ﺗﻮز�ﻊ
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻨﻟﻔﻄﻴﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ ﻰﻠﻋ اﺠﻟﺮد
ا�ﺴﻨﻮي �ﻠﺨﺰاﺋﻦ ﻲﻓ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

2021/06/19 274 41

�ﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وا�ﻮﺣﺪات اﺘﻟﺎﺑﻌﻪ ﻬﻟﺎ ﻲﻓ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء وز�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎءاﻤﻟﺎﻴﻟﺔ  -وز�ﺮ اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ
واﺒﻟﺤﺚ اﻟﻌﻠﻲﻤ

2020 - 12 - 31م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2019م

2021/06/22 278 42
2021/06/22 279 43

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
�ﻠﺤﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺪﻟﻳﻮان ﺎﻋم وزارة
اﺘﻟﺨﻄﻴﻂ واﺘﻟﻌﺎون اﺪﻟو� �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ
2015م
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وزارة اﻟﻌﺪل

وزارةاﺘﻟﺨﻄﻴﻂ واﺘﻟﻌﺎون
اﺪﻟو�

وز�ﺮ اﻟﻌﺪل

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
اﻻﻰﻠﻋ

وز�ﺮ اﺘﻟﺨﻄﻴﻂ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء -
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -وز�ﺮ
واﺘﻟﻌﺎون اﺪﻟو�
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻟﺘﺰام

اﻟﺘﺰام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

21

8
7

51

34

11
32

58

10

5
5

4

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء ﺻﻨﺪوق

2021/06/22 280 44

ا�ﺮﺘاث واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻲﻓ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءﺗﻪ

ﺻﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث

ﻲﻓ ﺤﺗﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﻟﻲﺘ ا�ﺸﺊ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ

واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ

وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ا�ﺸﺎﺋﺔ رﻗﻢ )� (11ﺴﻨﻪ 2002
ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ

2021/06/23 287 45

ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ اﻟ�ﺸﺊ و

ا�ﺸﺒﺎب وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م

2021/06/22 278 46

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
�ﺮﺸ�ﺔ ﺗﺮاﺳﺖ ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ
اﻤﻟﺤﺪودة �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 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

ﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ
اﻟ�ﺸﺊ و ا�ﺸﺒﺎب
وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ
ﺮﺷ�ﺔ ﺗﺮاﺳﺖ
ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ اﻤﻟﺤﺪودة

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

"رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
اﻤﻟﺪﻳﺮاﺘﻟﻨﻔﻴﺪي
ا�ﻮزراء-وز�ﺮ
رﺋ�ﺲ
ﻧﺎﺋﺐ
�ﺼﻨﺪوق ا�ﺮﺘاث
ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
واﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺜﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
وز�ﺮ اﺜﻟﻘﺎﻓﺔ"
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻋﻤﺎل وز�ﺮ رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
ا�ﺸﺒﺎب وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة اﻻﻰﻠﻋ -ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراءﺻﻨﺪوق رﺎﻋﻳﺔ اﻟ�ﺸﺊ
وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ -
و ا�ﺸﺒﺎب وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ
اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺪي �ﻠﺼﻨﺪوق
وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﺘﻟﺄﻣﻴﻨﺎت-رﺋ�ﺲ �ﻠﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت
ﺠﻣﻠﺲ ادارة ﺮﺷ�ﺔ  -رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺮاﺳﺖ ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎرات �ﻠﺘﺎﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ اﻤﻟﺤﺪودة  -رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ
اﻟ�ﺴﻠﻴﻒ اﺘﻟﻌﺎو� وا�ﺰراﻲﻋ

اﻟﺘﺰام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

16

29

5

16

58

6

0

5

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م
م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ

2021/06/26 292 47

2021/06/26 294 48

2021/06/27 295 49

واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻤﺟﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل اﻷﻤﺣﺮ

ﻤﺟﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل

اﻴﻟﻤﻲﻨ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻲﻨ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ

وزارة ا�ﺮﺜوة

اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻮزارة ا�ﺮﺜوة ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ
�ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

ﺗﻘﺮ�ﺮ �ﺸﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻴﻟﺔ
اﺟﺮاءات اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻤﻟﻘﺎﻳ�ﺲ وﺿﺒﻂ اﺠﻟﻮدة ﻲﻓ ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻰﻠﻋ ا�ﺴﻠﻊ واﻤﻟﻨﺘﺠﺎت ﻟﻌﺎﻲﻣ
2018م 2019 -م

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

ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻤﻟﻘﺎﻳ�ﺲ وﺿﺒﻂ
اﺠﻟﻮدة

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻣﻦﻴ ﺎﻋم ﻤﺟﻌﻴﺔ
اﻬﻟﻼل اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻲﻨ
اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
ﺠﻟﻤﻌﻴﺔ اﻬﻟﻼل اﻷﻤﺣﺮ
اﻴﻟﻤﻲﻨ

---------

وز�ﺮ ا�ﺮﺜوة
ا�ﺴﻤﻜﻴﺔ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ا�ﻮزراء -وز�ﺮ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ا�ﺰﺘام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻬﻟﻴﺌﺔ رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
اﻻﻲﻠﻋ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء
واﻤﻟﻘﺎﻳ�ﺲ وﺿﺒﻂ
وز�ﺮ ا�ﺼﻨﺎﻋﻪ واﺘﻟﺠﺎرة
اﺠﻟﻮدة

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

44

7

3

79

19

8

16

6

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م
ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

50

21

2021/04/18

51

2021/04/18 22

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

52

2021/04/28 23

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

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�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

اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻷﻫﻲﻠ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

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

ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ

ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ

واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ
�ﻜﺘﺐ ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ
واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

36

46

23

اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻣﺪﻳﺮ �ﻜﺘﺐ ا�ﺮﺘ�ﻴﺔ
واﺘﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ
اﺜﻟﻮرة

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

5

14

0

ﻣﺎﻴﻟﺔ

23

43

11

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م
ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

53

2021/05/25 24

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ا�ﺰﺘام

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

23

82

16

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ

54

55

واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ

2021/05/25 25

ﺠﻣﻤﻊ اﻻﺻﺪار اﻵﻲﻟ ﺨﻟﺪﻣﺎت ا�ﺮﺸﻃﺔ
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2019م

2021/05/26 26

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

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

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

56

2021/05/26 27

57

28

58

2021/06/27 29

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

2021/06/26

اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﺴﻠﻄﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮ�ﺔ ﺷﻌﻮب

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸراﻲﺿ واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ
واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ
واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻌﺎم 2020م
"ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب

اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﺴﻠﻄﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮ�ﺔ ﻣﻌﻦﻴ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2015م"

30 59

"ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب

2021/06/27

اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﺴﻠﻄﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮ�ﺔ ا�ﻮﺣﺪة
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2013م"

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

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ
ﺷﻌﻮب
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ
ﻣﻌﻦﻴ
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ
ا�ﻮﺣﺪة

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

41

50

36

ﻣﺎﻴﻟﺔ

14

54

13

ﻣﺎﻴﻟﺔ

9

44

18

ﻣﺎﻴﻟﺔ

12

25

23

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

60

86

2021/04/14

61

2021/04/14 85

62

2021/04/14

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

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

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
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

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﻲﺿ
واﻤﻟﺴﺎﺣﺔ واﺘﻟﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ  -اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺸﺎر�ﺔ )ﻋﻀﻮ

88

�ﺮاﻗﺐ(ﻲﻓ اﺠﻟﺮد اﻟﻔﻌﻲﻠ �ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

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

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

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

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

اﻟﺘﺰام

3

0

0

3

5

19

0

0

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م
ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

63

2021/04/17 89

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

90 64

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021/06/07

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ ـــ

�ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ اﻷﻤﺣﺮ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ ـــ

م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

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

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻓﺮع اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ �ﻠﻤﻴﺎه
�ﻠﻤﻴﺎه وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ
وا�ﺮﺼف ا�ﺼﻲﺤ ﻓﺮع
ﻓﺮع ﺑﺎﺟﻞ م/اﺤﻟﺪﻳﺪة
ﺑﺎﺟﻞ م/اﺤﻟﺪﻳﺪة
�ﺆﺳﺴﺔ �ﻮاﻧﺊ اﺒﻟﺤﺮ

م/اﺤﻟﺪﻳﺪة ﻲﻓ 2020 /12/ 31

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

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

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة  -ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم
�ﺆﺳﺴﺔ اﻤﻟﻴﺎه وا�ﺮﺼف
ا�ﺼﻲﺤ م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ا�ﺰﺘام

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

19

19

7

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ
اﺤﻟﺪﻳﺪة

ا�ﺰﺘام

9

9

13

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

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

65

2021/05/05 93

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م
اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ
ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ا�ﺰﺘام

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

19

30

11

وا�ﺴﺎﻜن م /اﺤﻟﺪﻳﺪة

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ )� (93ﺴﻨﺔ
 2019م ج.ح اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻻﻋﺘﺪاء

2021/06/07 104 66

واﻻﺳ�ﻴﻼء ﻰﻠﻋ أرض اﺪﻟوﻟﺔ ا�ﺎﻜﺋﻨﺔ ﻰﻠﻋ

اﺨﻟﻂ ا�ﺴﺎﺣﻲﻠ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻀﺒﺔ ﺑﻼد اﻤﻟﻨﺎﻓﺮة اﺳ�ﺌﻨﺎف ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال رﺋ�ﺲ اﺳ�ﺌﻨﺎف ﻧﻴﺎﺑﺔ
اﻷ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ م/اﺤﻟﺪﻳﺪة
ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ اﺪﻟر�ﻬﻲﻤ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺤﻣﺮرات
�ﺼﻄﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺮﺷ�ﺔ دﻴﻟﻞ ا�ﻮاﺣﺎت
�ﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳ�ﺜﻤﺎر�ﺔ واﻟﻌﻘﺎر�ﺔ
واﺘﻟﻮ�ﻴﻼت اﻤﻟﺤﺪودة واﻤﻟﺘﺮﺼﻓﻦﻴ ﻬﻟﺎ
و�ﻤﺴﺎﺣﺔ أﻤﺟﺎﻴﻟﺔ ) (1.235ﻣﻌﺎد و�ﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل ) (5.379.660م

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

م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

----------

ا�ﺰﺘام

7

7

14

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

رﻗﻢ

م

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

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 67

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

68

2021/04/25 64

69

2021/05/23 67
http://coca.gov.ye

https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب
اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻛﺜﺎر اﺒﻟﺬور
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ وﺗﻘﺮ�ﺮ ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟـﺔ 2019م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
�ﻠﺤﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﻤﻟﻜﺘﺐ ا�ﺸﺒﺎب
وا�ﺮ�ﺎﺿﺔ واﻹﺟﺮاءات اﺘﻟﻌﺎﻗﺪﻳﺔ �ﻠﻤ�ﺸﺂت
اﺘﻟﺎﺑﻌﺔ �ﻠﻤﻜﺘﺐ �ﻠﻌﺎﻣﻦﻴ 2019م � 2020م
twitter

facebook

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

youtube

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

اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻹﻛﺜﺎر اﺒﻟﺬور
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ
ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻛﺜﺎر اﺒﻟﺬور
اﻤﻟﺤﺴﻨﺔ
ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر

---------

ﻣﺎﻴﻟﺔ
ﻣﺎﻴﻟﺔ

23
16

37
29

6
4

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

رﻗﻢ

م

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

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 ﺻﻌﺪة

55 70

2021/05/30

56

2021/06/07

60 72

2021/06/07

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز��ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪي
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺰ�ة �ﻠﻔﺮﺘة
ﻣﻦ  � 2018/1/1إﻰﻟ 2019/12/31

71

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪي
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ

اﺠﻟﻤﻬﻮري اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة �ﻠﻔﺮﺘة
ﻣﻦ  - 2018 /01/ 01إﻰﻟ 2018 /12/ 31

ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺰ�ة

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ

م/ﺻﻌﺪة

اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺰ�ة م/ﺻﻌﺪة

ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ

رﺋ�ﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ

اﺠﻟﻤﻬﻮري اﻟﻌﺎم
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

اﺠﻟﻤﻬﻮري اﻟﻌﺎم

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

7

13

11

43

26

8

ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ ﺷﻜﻮى ﻣﺪﻳﺮ
اﻹﻗﺮارات �ﺸﺄن وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻤﻟﺨﺎﻟﻔﺎت واﻻﺧﺘﻼﺳﺎت ﺑﻤﻜﺘﺐ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة
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

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

---------

ا�ﺰﺘام

0

11

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  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

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 ﺣﺠﺔ

51 73

2021/04/19

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

2021/04/26 53 74

� 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

twitter

facebook

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

youtube

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

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

م

رﻗﻢ

75

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 "

76

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

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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 اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

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

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
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  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

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

ﺗﺎﺳﻌﺎ  :اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻤﺮان
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﺤﻟﺴﺎب

45 77

2021/05/10

اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﻤﻟﻮازﻧﺔ ا�ﺴﻠﻄﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻤﺮان ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﻋﻤﺮان

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﻋﻤﺮان

----------

ﻣﺎﻴﻟﺔ

18

24

4

2015/12/31
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻻﺧﺘﻼﻻت وا�ﻮﻗﺎﺋﻊ واﻻﺣﺪاث اﻟﻲﺘ ﺗﻢ

78

2021/05/10 46

رﺻﺪﻫﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻬﺮ�ﺎء � ﻋﻤﺮان ﺧﻼل
ﻓﺮﺘة ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺪﻣﺎت ا�ﻜﻬﺮ�ﺎء ﻣﻦ 2015م
وﺣﻰﺘ اﻨﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺎﻋم 2020م

http://coca.gov.ye
https://t.me/anticorruptionmedia
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ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻬﺮ�ﺎء ﻋﻤﺮان ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻬﺮ�ﺎء ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ﻋﻤﺮان
ﻋﻤﺮان
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رﺋﺎﺳﺔ اﺠﻟﻤﻬﻮر�ﺔ
اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﻠﺮ�ﻊ اﺜﻟﺎﻲﻧ �ﺴﻨﺔ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

79

2021/04/04 59

80

73

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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

اﻤﻟﺴﺆو�ﻮن
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻦ
ﻋﺪد
اﻤﺟﺎﻲﻟ ﻋﺪد اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ
ﺎﻋﻴﻟﺔ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ
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"ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن
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ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت وأ�ﺸﻄﺔ
�ﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد م/ر�ﻤﺔ �ﻠﻌﺎم
اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م"

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

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ر�ﻤﺔ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ر�ﻤﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻓﺮع ﻫﻴﺌﺔ
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