اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

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

أ) تقارير مراجعة االلتزام:

تقرير مراجعة حسابات اإلدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة والري لعام 2020م
والنصف األول من عام 2021م:
عدم قيام اإلدارة بتحصيل الغرامات املستحقة وفقا لقانون احلجز انلبايت والحئته اتلنفيذية واليت تقيض بمضاعفة
الغرامات يف حال تكرار املخالفة وقد أدى ذلك إىل إتاحة املجال تلكرار املخالفات لعدم وجود عقوبات رادعة وكذا
ً
عدم حتصيل موارد مستحقة قانونا بلغت حوايل ()171مليون ريال.
وجود اختالالت وجوانب قصور يف قيام اإلدارة بتنفيذ مهامها املتعلقة بمنح الرتاخيص السترياد املبيدات وإجراء
الفحوصات املناسبة للشحنات املستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات األمر اذلي قد يؤدي إىل اإلفراج عن شحنات
مبيدات غري مرخصة أو غري مطابقة للمواصفات املسموح بدخوهلا  ،وما يمثله ذلك من خماطر كبرية ىلع ابليئة وىلع
صحة املواطنني.
قيام اإلدارة برصف مبال من موارداا تلغطية نفقات غري مرتبطة بتنفيذ أنشفطتها  ،باإلافافة إىل

احلوافز ملويفيها

دون االستناد إىل أسس ومعايري معتمدة تلقييم أداء املويفني.

تقرير مراجعة حسابات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للنصف األول من عام 2020م:
عدم مواكبة اهليئة للتقدم اتلكنولويج املتسارع للخدمات الربيدية واملايلة واملرصفية واستمراراا بتقديم خدماتها
الروتينية واستخدام األنظمة القديمة وعدم حتديثها األمر اذلي نتج عنه عزو املواطنني عن استخدام خدمات اهليئة
واتلوجه للقطاع اخلاص.
وجود عدد من االختالالت وجوانب القصور يف إجراءات الرقابة ادلاخلية وانلظام املايل يف اهليئة واو ما ترتب عليه
استمرار حدوث االختالسات انلقدية يف عدد من فروع اهليئة حيث بل أمجايل رصيد العجوزات املدورة من سنوات
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سابقة وحىت 2020/6/30م حوايل ( )1,37مليار ريال ،دون قيام اهليئة باختاذ إجراءات جادة للحد من تكرار حدوث
االختالسات.

تقرير مراجعة وتقييم كفاءة إدارة واستثمار الحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة خالل
الفترة 2020-2016م:
اعف الكفاءة يف إدارة واستثمار احلدائق واملتزناات واملواقع االستثمارية بأمانة العاصمة نتيجة االزدواجية وعدم
واوح االختصاصات واملسؤويلات ،بني ك من قطاع االستثمار وصندوق انلظافة وإدارة احلدائق.

ً
وجود عدد من املواقع واملتزناات اهلامة متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات مثل (منزته فرح الند ، ،موقع ابولو سابقا،

ومنزته  ،مسبح عطان)

ً
ً
تدين القيم االجيارية للحدائق واملواقع املؤجرة مقارنة بإجيار املثل زمانا وماكنا واعف املتابعة واتلحصيل لإلجيارات

املستحقة .

تقرير تقييم مستتتتو تنفيذ المؤستتتستتتة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب للمصتتتفوفة المزمنة
لمعتالةتة المالحظتات الواردة في تقرير الةهتاز رقم ( )397بنتتائ تقييم نشتتتتا المؤستتتتستتتتة
لعامي 2017م2018-م:
أيهرت نتائج متابعة وتقييم مستوى تنفيذ املؤسسة للمعاجلات اليت تضمنتها املصفوفة املزمنة وفقا للوثائق وابليانات
اليت توفرت قيام املؤسسة بتنفيذ املعاجلات بصورة لكية لعدد ( )8مالحظات فقط وبنسبة ( )%11من أمجايل عدد
املالحظات اليت تضمنها تقرير اجلهاز وابلالغة ()71مالحظة  ،بينما تم تنفيذ معاجلات جزئية لعدد ( )25مالحظة وبنسبة
( )%35من إمجايل عدد املالحظات ،يف حني لم تلزتم املؤسسة بتنفيذ أو اختاذ إجراءات تصحيحية لعدد ( )38مالحظة
وبنسبة ( )%53من إمجايل عدد املالحظات.

تقرير تقييم منظومتة الموارد بفرع الوحتدة التنفيتذيتة للضتتتترائت على كبتار المكلفين بفرع
الحديدة خالل األشهر مارس – إبريل  -مايو 2018م :
تدين نسبة اإلجناز للملفات الرضيبية دلى اللجان املتخصصة يف اإلدارة الرضيبية (جلنة التسوية ،جلنة الطعن) حيث بل
عدد امللفات املرحلة من الفرتات السابقة وحىت شهر مايو 2018م عدد ( )113ملف بل إمجايل الرضائب والغرامات فيها
(رضائب ادلخل ورضيبة املبيعات) حوايل ( )4مليار ريال.
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وجود العديد من االختالالت وأوجه القصور يف أسس وإجراءات اتلحاسب الرضييب املتبعة يف ربط وحتديد الواعء
الرضييب للرضيبة العامة ىلع املبيعات ورضائب ادلخل من حيث دقة حتديد الرضائب والغرامات والعقوبات القانونية
املستحقة عن أنشطة امللكفني .
اعف املتابعة للمحاكم وانليابات للبت يف القضايا الرضيبية املنظورة أمامها حيث بل عدد القضايا حىت مايو 2018م
( )12قضية بل إمجايل الرضائب والغرامات والعقوبات املستحقة عنها حوايل ( )10,2مليار ريال

تقرير مراجعة حستتابات وأنشتت ة فرع الوحدة التنفيذية للضتتريبة العامة على مبيعات القات
بمحافظة البيضاء للنصف األول من عام 2020م:
عدم واقعية احلصيلة الفعلية للرضيبة مقارنة حبجم وقيمة كميات القات اليت تمر عرب مراكز اتلحصيل ويتم بيعها يف
أسواق املحافظة  ،حيث لوحظ تدين املتوسط ايلويم لقيمة كميات القات اليت خضعت للرضيبة خالل الفرتة املايلة حمل
املراجعة وابلال حوايل ()4,8مليون ريال فقط .
قيام املحصلني باألسواق بتحصيل الرضيبة من امللكفني دون منحهم قسائم حتصيل ،حيث يقترص األمر ىلع قيامهم بقطع
قسيمة واحدة بإمجايل املبل املحصل خالل ايلوم وتسجيل بعض أسماء امللكفني فيها  ,دون إرفاق كشف تفصييل بأسماء
ومبال امللكفني اذلين تم حتصيل الرضيبة منهم وبما يكفل إحاكم الرقابة ىلع احلصيلة .
قيام املحصلني بتحصيل رضيبة مبيعات القات من امللكفني يف األسواق بمبال زايدة ومقطوعة دون أن يتم احتساب
الرضيبة املستحقة عليهم وفقا لكمية ونوع القات والقيمة ابليعية للمستهلك

تقرير مراجعة حستتتابات وأنشت ت ة فرع الوحدة التنفيذية للضتتتريبة العامة على مبيعات القات
بمحافظة ريمة لعام 2020م:
عدم واقعية مقدار احلصيلة الفعلية للرضيبة مقارنة حبجم وقيمة كميات القات اليت تمر عرب مراكز اتلحصيل ويتم
بيعها يف األسواق املوجودة بمركز املحافظة واملديريات  ،حيث لوحظ تدين املتوسط ايلويم العام لقيمة كميات القات اليت
خضعت للرضيبة خالل الفرتة املايلة 2020م واليت بلغت ()2,3مليون ريال فقط.
قيام فرع الوحدة اتلنفيذية بإسناد عملية حتصيل الرضيبة يف مراكز اتلحصيل ألشخاص (متعاونني) ليسوا مويفني
رسميني وال حىت متعاقدين ،فضال عن عدم وجود امانات جتارية جمددة للبعض منهم مما يزيد من خماطر اتلالعب
واالختالس للموارد الرضيبية.
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حتصيل الرضيبة من امللكفني بمبال زايدة و دون أن يتم احتساب الرضيبة املستحقة عليهم وفقا لكمية ونوع القات
املوجود دلى ك ملكف من امللكفني و حتصيل الرضيبة منهم دون منحهم قسائم حتصيل.

تقرير مراجعة حسابات فرع الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة لعام 2020م:
وجود قصور كبري يف عملية توثيق املبال اليت يتم

ً
فها حتت بند (الفقراء واملساكني) ،حيث يتم اعتباراا مرصفا نهائيا

ً

رغم أنها الزالت عهد مايلة ولم يتم إرفاق أي مستندات تؤيد عمليات الرص .
عدم كفاءة وكفاية وفعايلة استخدام انلظام اآليل اخلاص حبرص امللكفني بأداء فريضة الزاكة وبيانات حماسبتهم ،حيث
يشوب انلظام اآليل كثري من العيوب اليت تؤثر سلبا ىلع عمل وأداء الفرع وافتقار انلظام إلجراءات احلماية ملنع اخرتاق
انلظام واتلالعب بابليانات.
مبال كبرية مقابل حوافز ملويف فرع اهليئة دون االستناد ىلع أسس ومعايري معتمدة تلقييم أداء املويفني وتنظيم
عملية الرص بما خيدم تنفيذ أنشطة ومهام الفرع ويساام يف حتقيق أادافه.

تقرير مراجعة الحساب الختامي لمديرية التحرير بأمانة العاصمة لعام 2020م:
ً
اعف يف اإلجراءات املتخذة من قبل قسم صحة ابليئة بمكتب األشغال باملديرية جتاه املخالفني واليت اغبلا ال تتعدى
إصدار إشعارات هلم باحلضور أو الزامهم بدفع غرامات رمزية ال تتناسب مع نوع املخالفات وجسامتها األمر اذلي أدى
إىل زيادة املخالفات لالشرتاطات الصحية من قبل العديد من حمالت بيع األغذية.
اعف املتابعة واإلرشا ىلع الصيديلات وحمالت بيع األدوية حيث تم الوقو ىلع عدد( )20منشأة غري ملزتمة بتجديد
ُ
تراخيص مزاولة املهنة منذ عدة سنوات دون اختاذ اإلجراءات القانونية حياهلم.
تضخم أعداد الاكدر اإلداري يف املدارس حيث وصلت نسبة االداريني يف بعض املدارس إىل ما يقارب ( )%50إىل عدد
املدرسني يف يل تعدد مصادر قرارات اتلعيني تللك القوى من أكرث من جهة (وزارة الرتبية  ،أمانة العاصمة  ،مكتب
الرتبية واتلعليم  ،املنطقة اتلعليمية  ،املدرسة) األمر اذلي اسهم يف تهرب املدرسني من العمل يف سلك اتلدريس وتفاقم
مشلكة تزايد العجز من املدرسني باملدارس احلكومية.
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تقرير مراجعتة الحستتتتاب الختتامي لصتتتنتدو النظتافتة والتحستتتتين بمحتافظتة المحويت لعتام
2020م:
عدم قيام جملس إدارة الصندوق بممارسة مهامه القانونية حيث لم يعقد املجلس أي اجتماع خالل الفرتة حمل املراجعة.
وجود اختالالت وقصور كبري يف قيام الصندوق بمهامه حيث تبني من خالل الزنول امليداين إىل السوق املركزي
باملحافظة عدم صيانة أراية السوق وعدم توفري حاويات للمخلفات وعدم الزام أصحاب املحالت بواع املخلفات يف
أوعية خاصة.
إسناد أعمال اتلحصيل لرسوم انلظافة واتلحسني داخل املحافظة إىل أشخاص غري ملتحقني بويائف دائمة ( رسمية)،
واعف املتابعة واتلحصيل ملستحقات الصندوق مما أدى إىل وجود مدورات لم يتم حتصيلها بمبال كبرية مما يزيد من
خماطر اتلالعب واختالس إيرادات الصندوق.
مبال من إيرادات الصندوق ألغراض ليس هلا عالقة بمهام واادا الصندوق األمر اذلي يؤثر ىلع قدرة الصندوق
يف تمويل أنشطته الرئيسية.

ب ) تقارير رقابة األداء

:

تقرير بنتائ رقابة األداء حول تقييم الستتتياستتتات الحكومية في مةال اإلرشتتتاد الزراعي خالل
عامي 2019م،

2020م:

تعدد أشاكل وتنظيميات العمل اإلرشادي الزرايع واعف اتلنسيق واتلعاون بينها  ،إذ يوجد أكرث من شلك وتنظيم يؤدي
الوييفة اإلرشادية بشلك مبارش أو غري مبارش عالوة ىلع اجلهات غري احلكومية واليت يتجاوز عدداا ( )21جهة .مما
أدى إىل تشتت املهام واملسؤويلات ،يف يل غياب الترشيعات اليت حتكم وتنظم املهمة األساسية ووييفة العمل
اإلرشادي الزرايع ،واعف منهجيات وآيلات وخطط اتلقييم واملتابعة للعمل اإلرشادي الزرايع.
القصور الشديد يف قواعد ابليانات واملعلومات املوثوقة واملحدثة والشاملة ألغراض اإلرشاد الزرايع والعمل اإلرشادي،
مع الضعف يف وسائل االتصال اجلمااريي ألغراض اإلرشاد الزرايع من ناحية ،وعدم توافر األجهزة واملعدات الاكفية
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واحلديثة إلنشاء وتشغيل القناة اتللفزيونية واالذاعية الزراعية واليت سو تمثل نافذة متخصصة تلقديم خدمات
اإلرشاد الزرايع.
عدم مالئمة وكفاية الاكدر اإلرشادي احلايل تلقديم خدمات اإلرشاد الزرايع يف عموم حمافظات اجلمهورية ومجود الاكدر
اإلرشادي وتوقفه إىل حد كبري عن العمل امليداين وختطيط وتنفيذ الربامج اإلرشادية امليدانية ،مما ادى ذلك من آثار
وانعاكسات سلبية ىلع كفاءة وفعايلة اإلرشاد الزرايع.

تقارير الةهاز المحالة لنيابة األموال العامة خالل شهر نوفمبر 2021م:
تقرير اجلهاز بشأن واقعة االختالس واملتهم فيها /إبراايم ثابت اغلب املتحصل السابق واخرين لرضيبة مبيعات القات
بمحافظة /تعز خالل الفرتة من  2016/3/29حىت 2017/11/28م يف مركز احلوبان (نقطة اجلند  -نقطة اذلكره) وكذلك يف
مركز املنشور ومركز السالم حيث بل حجم الرضر باملال العام ( )274.688.609ريال وعدد املتهمني باالختالس
(شخصني).
تقرير اجلهاز بشأن واقعة االختالس يف صندوق انلظافة واتلحسني بمحافظة ذمار حيث قام امللكف بتحصيل رسوم
انلظافة واتلحسني دلى مكتب مجرك ورقابة ذمار بتحصيل تلك الرسوم لصالح الصندوق بموجب دفاتر اتلحصيل
املسلمة هل من الصندوق خالل الفرتة من  2017/5/1وحىت 2018/2/15م  ،إال انه لم يقم بتوريد جزء من املبال املحصلة إىل
خزينة الصندوق او حساب الصندوق يف ابلنك املركزي باإلاافة إىل عدم إاعدة عدد ( )27دفرت حتصيل من ادلفاتر اليت
سلمت هل ،وبل حجم الرضر باملال العام ( )35,922,000ريال وعدد املتهمني (شخص واحد) .

تقرير اجلهاز بنتائج مراجعة واقعة تزوير يف حمررات رسمية باملستشف اجلمهوري واملركز الصيح يف العرقوب بمحافظة
املحويت ،حيث تم الزتوير يف سند استالم أصنا خمزنية ملعونة طبية (كمامات  ،بدالت وقائية طبية  ،نظارات  ،أجهزة
قياس حرارة) مقدمة من اجلايلة ايلمنية بالصني بغرض االستيالء يلع جزء من املعونة ،وقد قام املتهمني بتوريد
األصنا اليت تم االستيالء عليها بعد اكتشا الواقعة  ..واقترصت الواقعة ىلع الزتوير يف حمررات رسمية ،وبل عدد
املتهمني بهذه الواقعة (مخسة أشخاص).

اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر نوفمرب 2021م

تقرير بواقعة عرقلة سري عمل اجلهاز من قبل بعض املختصني يف ابلنك ايلمين لإلنشاء واتلعمري وبل عدد املتهمني بهذه
الواقعة (ثالثة أشخاص).

وقد تضفمنت تلك اتلقارير العديد من املالحظات اهلامة ال يتسفع املجال ذلكراا كما تضفمنت توصفيات
اجلهاز بمعاجلة االختالالت وجوانب القصففور وبما يمكن تلك اجلهات من حتسففني أدائها وتنفيذ مهامها
بأىلع قدر ممكن من الكفاءة والفعايلة ،وتم إبالغ تلك اتلقارير إىل اجلهات اليت تم مراجعتها ونسف صفور
منها إىل السلطات العليا واجلهات اإلرشافية.

التقارير الصادرة من الةهاز خالل شهر نوفمبر 2021م
عدد اتلقارير الصادرة خالل شهر نوفمرب 2021م

إمجايل عدد

تقريرا

الواردة يف

18

موزعة اكتلايل:
11

رقابة الزتام

5

رقابة مايلة

1

رقابة اداء

1

متابعة مصفوفات

املالحظات
اتلقارير

579
مالحظة

إمجايل عدد املالحظات
اعيلة املخاطر

348
مالحظة

املسؤولون

عن املخالفات(املالحظات)
الواردة يف اتلقارير

140
شخصا
ً

اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر نوفمرب 2021م
القضايا المحالة من الةهاز الى النيابة العامة خالل شهر نوفمبر 2021م
اتلاري

رقم
اإلحالة

اجلهة

املكتشف فيها
املخالفات

املواوع

مبل الرضر

عدد الوقائع

عدد

املتسببني

باملخالفات

اجلهة املحال
إيلها اتلقرير

مصدر اتلقرير

تقرير اجلهاز بشان قضية االختالس واملتهم فيها
2021/11/22

1443/4/17ا

/إبراهيم ثابت اغلب املتحصل السابق واخرين

563

حمافظة تعز

لرضيبة مبيعات القات بمحافظة /تعز خالل

الفرتة  2016/3/29حىت 2017/11/28م يف مركز
احلوبان (نقطة اجلند  -نقطة اذلكره ) وكذلك يف

()274,688,609
ريال

21

2

حمايم اعم نيابة
األموال العامة

رئاسة اجلهاز

مركز املنشور ومركز السالم

2021/11/3

1443/3/28ا

544

ابلنك ايلمين
لإلنشاء

واتلعمري

واقعة عرقلة سري عمل اجلهاز من قبل املختصني
يف ابلنك ايلمين لإلنشاء واتلعمري

------

1

3

انلائب العام

رئاسة اجلهاز

اجلمهورية ايلمنية
رئاسة اجلمهورية

اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر نوفمرب 2021م

اتلاري

2021/11/20

1443/4/15ا
2021/11/22
/17ربيع

االخر1443/ا

رقم
اإلحالة

اجلهة

املكتشف فيها
املخالفات
صندوق

96

انلظافة

تقرير اجلهاز بشان واقعة االختالس بمبلغ

واتلحسني

()35,922,000ريال

مستشىف

تقرير اجلهاز بشان واقعة تزوير يف حمررات

م/ذمار

98

املواوع

اجلمهوري م/
املحويت

رسمية باملستشىف اجلمهوري واملركز الصيح
العرقوب بمحافظة املحويت

مبل الرضر

()35,922,000
ريال

------

عدد الوقائع

عدد

املتسببني

باملخالفات

16

1

ملعرفة املزيد عن تفاصيل اتلقارير الصادرة خالل شهر نوفمرب 2021م
اضغط ىلع الرابط اتلايلhttp://coca.gov.ye/documents :

1

5

اجلهة املحال
إيلها اتلقرير
وكيل نيابة

األموال العامة
م/ذمار

رئيس نيابة
االستئناف

م/املحويت

مصدر اتلقرير

فرع اجلهاز م /ذمار

فرع اجلهاز
م/املحويت

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

1

540

2021 /11/ 1

2

541

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

545 3

1443 /3 /26
2021 /11/ 2
1443 /3 / 27

2021 /11/ 3
1443 /3 /28

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ
ا�ﺮﺒ�ﺪي �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ
2017 -12- 31م
ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز��ﺘﺎﺋﺞ رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا�ﺴﻴﺎﺳﺎت اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ ﻲﻓ ﺠﻣﺎل اﻻرﺷﺎد

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

�ﻠﺮﺒ�ﺪ واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ

رﺋﺎﺳﺔ ا�ﻮزراء

ا�ﺮﺒ�ﺪي

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ادارة ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ
واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ ا�ﺮﺒ�ﺪي-
اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع
واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ ا�ﺮﺒ�ﺪي
ا�ﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -
رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

34

60

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

ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

6

30

10

8

ا�ﺰراﻲﻋ �ﻠﻔﺮﺘة 2019م2020 -م

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻄﺮق واﺠﻟﺴﻮر 2014م �ﻠﻄﺮق واﺠﻟﺴﻮر

رﺋ�ﺲ وأﻋﻀﺎء ﺠﻣﻠﺲ
إدارة اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وز�ﺮ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق -
و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع
�ﻠﻄﺮق واﺠﻟﺴﻮر -
اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي ا�ﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -رﺋ�ﺲ
�ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ
�ﻠﻄﺮق واﺠﻟﺴﻮر

ﻣﺎﻴﻟﺔ

31

57

8

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ

561 4

2021 /11/ 20
1443 /4 / 15

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺘﻟﻨﻤﻴﺔ واﻧﺘﺎج اﺤﻟﺒﻮب �ﻠﻤﺼﻔﻮﻓﻪ
اﻤﻟﺰﻣﻨﺔ ﻤﻟﻌﺎﺠﻟﺔ اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت ا�ﻮاردة ﻲﻓ ﺗﻘﺮ�ﺮ
اﺠﻟﻬﺎز رﻗﻢ ) ( 397ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ �ﺸﺎط
اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﺎﻋﻲﻣ 2017م2018 -م

5

562

2021 /11/ 20
1443 /4 / 15

ﺘﻟﻨﻤﻴﺔ واﻧﺘﺎج
اﺤﻟﺒﻮب

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺄﻫﻢ اﻤﻟﻼﺣﻈﺎت
واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻲﺘ ﺗﻢ ا�ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﺠﻟﻬﺎز اﻻﺳ�ﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻤﻟﻮارد ﺑﻔﺮع ا�ﻮﺣﺪة اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
�ﻠﺮﻀاﺋﺐ ﻰﻠﻋ ﻛﺒﺎر اﻤﻟﻠﻜﻔﻦﻴ ﺑﻔﺮع اﺤﻟﺪﻳﺪة
ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة ﻣﻦ 2018 - 3 - 1م وﺣﻰﺘ
2018 - 5 - 30م

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

اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

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

اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي

�ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺘﻟﻨﻤﻴﺔ واﻧﺘﺎج

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﺔ وا�ﺮي  -رﺋ�ﺲ
ا�ﻠﺠﻨﺔ ا�ﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
�ﺼﻔﻮﻓﺔ

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

38

71

8

اﺤﻟﺒﻮب

رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ

-------

رﻗﺎﺑﺔ أداء

11

14

17

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ

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

اﻋﻤﺎل اﻤﻟﺘﻬﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺎﻏﻟﺐ اﻤﻟﺘﺤﺼﻞ
ا�ﺴﺎﺑﻖ واﺧﺮ�ﻦ �ﺮﻀ�ﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎت
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة ﻣﻦ
2016 - 3 - 29م ﺣﻰﺘ2017 -11- 28م ﻲﻓ

563 6

2021 /11/ 22
1443 /4 / 17

�ﺮ�ﺰ اﺤﻟﻮ�ﺎن )ﻧﻘﻄﺔ اﺠﻟﻨﺪ  +ﻧﻘﻄﺔ
اﺬﻟﻛﺮة( و�ﺬ�ﻚ ﻲﻓ �ﺮ�ﺰ اﻤﻟ�ﺸﻮر و�ﺮ�ﺰ
ا�ﺴﻼم ﺑﻨﺎء ﻰﻠﻋ ﻣﺬﻛﺮة ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ رﻗﻢ ) (11وﺗﺎر�ﺦ
2020 - 1 - 21م واﻤﻟﺘﻀﻤﻨﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﺤﺺ
�ﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ )� (21ﺴﻨﺔ  2017ج ج
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺒﻠﻎ ا�ﺮﻀر ﺑﺎﻤﻟﺎل اﻟﻌﺎم
) (274.688.609ر�ﺎ

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

�ﻜﺘﺐ اﻨﻟﺎﺋﺐ
اﻟﻌﺎم

ﺤﻣﺎﻲﻣ ﺎﻋم ﻧﻴﺎﺑﺎت
اﻷ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ

رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ

ا�ﺰﺘام

21

21

2

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

568 7

569 8

9

570

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021 /11/ 23
1443 /4 / 18

2021 /11/ 23
1443 /4 / 18
2021 /11/ 24
1443 /4 / 19

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ

وزارة ا�ﺰراﻋﺔ

واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﺔ وا�ﺮي

وا�ﺮي

�ﻮﻗﺎﻳﺔ اﻨﻟﺒﺎت ﻟﻌﺎم 2020م

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻮﻗﺎﻳﺔ اﻨﻟﺒﺎت
�ﻠﻔﺮﺘة 2021 - 1 - 1م ﺣﻰﺘ
2021 - 6 - 30م

وزارة ا�ﺰراﻋﺔ
وا�ﺮي

وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﺔ
وا�ﺮي

رﺋ�ﺲ ا�ﻠﺠﻨﺔ ا�ﺰراﻋﻴﺔ
وا�ﺴﻤﻜﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

رﺋ�ﺲ ا�ﻠﺠﻨﺔ ا�ﺰراﻋﻴﺔ وا�ﺴﻤﻜﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

25

15

31

21

7

6

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﻮزارة ا�ﺸﺌﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ �ﻠﻌﺎم 2018م

twitter

facebook

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

youtube

وز�ﺮ ا�ﺸﺌﻮن

وزارة ا�ﺸﺌﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ

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

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

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

ﻣﺎﻴﻟﺔ

8

16

6

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

577 10

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت

2021/ 11 /22
1443 / 4 /27ﻫ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ ا�ﺮﺒ�ﺪي
�ﻠﻨﺼﻒ اﻷول 2020م

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﺮﺒ�ﺪ واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ
ا�ﺮﺒ�ﺪي

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ

580 11

12

581

ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
ا�ﺸﻄﻪ اﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة
2021/ 11 /23
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﺑﺎﻣﺎﻧﺔ
اﺳ�ﺜﻤﺎر اﺤﻟﺪاﺋﻖ واﻤﻟﺘﺰﻨﻫﺎت واﻤﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
1443 / 4 /28ﻫ اﻻﺳ�ﺜﻤﺎر�ﺔ ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ ﺧﻼل ا�ﺴﻨﻮات اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
2020 - 2016م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻬﻟﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ

واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ ا�ﺮﺒ�ﺪي

وز�ﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت

ا�ﺰﺘام

15

38

9

اﻣﻦﻴ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ-رﺋ�ﺲ
ﺠﻣﻠﺲ إدارة

ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ

-----------

رﻗﺎﺑﺔ أداء

23

27

0

واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ

2021/ 11 /29

ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ ﻓﺮع ا�ﻮﺣﺪة اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

1443 / 4 /24ﻫ

�ﻠﺮﻀ�ﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎت

ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺒﻟﻴﻀﺎء �ﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺎﻋم
2020م

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

twitter

facebook

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

youtube

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

�ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ

رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ
ا�ﺮﻀاﺋﺐ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﺒﻟﻴﻀﺎء-رﺋ�ﺲ
اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ا�ﺰﺘام

17

26

13

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

م

رﻗﻢ

13

40

14

41

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

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
"أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز��ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ

2021/ 11 / 13

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺰ�ة ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ

1443 /4/ 8ﻫ

ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺰ�ة ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ �ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2020م

�ﻠﺰ�ة ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ا�ﺰﺘام

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

23

27

16

_
رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﺰ�ة"

2021/ 11 / 29
1443 /4/ 24ﻫ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ
اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﻤﻟﺪﻳﺮ�ﺔ اﺘﻟﺤﺮ�ﺮ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ

ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ اﺘﻟﺤﺮ�ﺮ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ – ﺻﻨﻌﺎء �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

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ
اﺘﻟﺤﺮ�ﺮ – رﺋ�ﺲ
اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ ﺑﺎﻤﻟﺪﻳﺮ�ﺔ

أﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

13

43

10

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

م

رﻗﻢ

15

96

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 ذﻣﺎر

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

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن واﻗﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼس
ﺑﻤﺒﻠﻎ) (35,922,000ر�ﺎل ﻳﻤﻲﻨ ﻣﻦ

2021/ 11 /20
1443 /4/ 15ﻫ

إﻳﺮادات ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ وﻋﺪم
إﺎﻋدة ﻋﺪد ) (27دﻓﺮﺘ ﺤﺗﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻤﻟﺤﺼﻞ  /ﻋﺼﺎم ﺤﻳﻰﻴ اﺘﻟ�ﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻰﻠﻋ
ﻣﺬﻛﺮة ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر
رﻗﻢ ) (240ﺑﺘﺎر�ﺦ 2021 - 6 - 20م

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

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر-
ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال
اﻟﻌﺎﻣﺔ م/ذﻣﺎر

و�ﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷ�ﻮال رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ _
اﻟﻌﺎﻣﺔ م /ذﻣﺎر

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ م/ذﻣﺎر

ا�ﺰﺘام

2

16

5

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

رﻗﻢ

16

99

17

98

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

ً
راﺑﻌﺎ اﺘﻟﻘﺎر�ﺮ ا�ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﺮع اﺠﻟﻬﺎز ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

2021/ 11 / 22
1443 /4/ 17ﻫ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ �ﺼﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ �ﻠﻌﺎم

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ
ـ رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

53

65

8

--------

اﻤﻟﺎﻲﻟ 2020م

2021/ 11 / 22
1443 /4/ 17ﻫ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن واﻗﻌﺔ ﺗﺰو�ﺮ ﻲﻓ
ﺤﻣﺮرات رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻤﻟﺴ�ﺸﻰﻔ اﺠﻟﻤﻬﻮري

ﻧﻴﺎﺑﺔ أﺳ�ﻨﺌﺎف ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ

واﻤﻟﺮ�ﺰا�ﺼﻲﺤ ﻲﻓ اﻟﻌﺮﻗﻮب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

https://t.me/anticorruptionmedia
776189390

twitter

facebook

ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ اﻤﻟﺤﻮ�ﺖ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
اﻤﻟﺤﻲﻠ -
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ا�ﺸﺌﻮن
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ

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

رﺋ�ﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﺳ�ﻨﺌﺎف

ﺤﻣﺎﻓﻆ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ -

youtube

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

ا�ﺰﺘام

1

1

5

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

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

146 18

2021/ 11 / 10
1443 /4/ 5ﻫ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ

ﻓﺮع ا�ﻮﺣﺪة اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺣﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ ﻓﺮع ا�ﻮﺣﺪة اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

�ﻠﺮﻀ�ﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ

�ﻠﺮﻀ�ﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎت

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎت م/ر�ﻤﺔ

ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ر�ﻤﻪ �ﻠﺴﻨﻪ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 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

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ا�ﻮﺣﺪة
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﻠﺮﻀ�ﺒﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻘﺎت م/ر�ﻤﺔ

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ر�ﻤﺔ -
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ا�ﺰﺘام

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

12

15

10

