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نرشة اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة لشهر ديسمرب 2021م

ملخص مؤرشات اتلقارير الصادرة خالل شهر ديسمرب 2021م:

أ) تقارير مراجعة االلتزام:

تقرير مراجعة حسابات صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي للنصف األول من عام
2020م
قيام الصندوق بتمويل مشاريع لم ختضع لدلراسة الاكفية اقتصاديا وفنيا ومايلا حبيث تعطى تلك ادلراسات مؤرشات
واضحة ومؤكدة لضمان تنفيذ تلك املشاريع وجناحها يف حتقيق أهدافها ،األمر اذلي أدى إىل فشل عدد كبري من
املشاريع اليت تمويلها من الصندوق .
إخفاق إدارات الصندوق املتعاقبة يف اسرتداد جزء كبري من القروض والسلف اليت منحها الصندوق خالل السنوات
السابقة تلنفيذ مشاريع زراعية حيث جتاوز رصيدها حىت نهاية اعم 2019م مبلغ()8.4مليار ريال.

تقرير مراجعة حسابات وأنشطة مكتب جمارك ورقابة ذمار للفترة ( يوليو  - 2020يونيو
2021م)
قيام اجلمرك بإجراءات إاعدة تقييم ابلضائع وفرض وحتصيل رسوم مجركية (وإيرادات أخرى) عليها بدون االستناد إىل
قوانني أو قرارات صادرة من اجلهات املختصة ،وقد يؤدي ذلك إىل حدوث تعسف ىلع املوردين وأصحاب ابلضائع ،وكذا
فقدان اثلقة بني اجلمارك وبني املستوردين.
رصف مبالغ كبرية من اإليرادات املتاحة للجمرك من األجور اإلضافية والغرامات ورسوم اخلدمات دون االستناد إىل
معايري وأسس تنظم عمليات الرصف ،حيث تبني حصول عدد من األشخاص ىلع مبالغ كبرية  ،ورصف مبالغ كبرية
ألغراض ليس هلا عالقة بنشاط اجلمرك.
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تقرير مراجعة حسابات اإلدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري لعام 2020م
عدم قيام اإلدارة بالعديد من املهام األساسية املناطة بها حيث تبني وجود نقص كبري يف اللوائح واإلجراءات املنظمة
للخدمات ابليطرية وماكفحة األوبئة وتداول وبيع األدوية واللقاحات ابليطرية  ،وضعف اإلجراءات املتعلقة حبماية
الرثوة احليوانية من انتقال األوبئة واألمراض  ،ومن ذلك عدم إخضاع احليوانات احلية املستوردة يف املنافذ اجلمركية
املختلفة إلجراءات احلجر الصيح ابليطري واتلأكد من سالمة تلك احليوانات وخلوها من األمراض واألوبئة.

تقرير مراجعه وتقييم األنظمة التأمينية في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات:
ال يوجد ربط آيل بني املنظومة اآليلة للهيئة واجلهات ذات العالقة (وزارة اخلدمة املدنية ،مصلحة األحوال املدنية  ،وزارة
املايلة  ،الربيد  ،صناديق اتلقاعد األخرى)  ،وعدم وجود سياسات معتمدة خاصة بأمن املعلومات حتدد طبيعة املخاطر
وآيلات تفاديها واألطراف املعنية بتنفيذها .

تقرير مراجعه حسابات الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد للنصف األول من عام 2020م
توسع اهليئة يف انلفقات اجلارية بشلك كبري وبإجراءات خمالفة ألحاكم القانون ،ودون مرااعة للظروف االستثنائية اليت
تمر بها ابلالد  ،حيث قامت خالل اعم 2019م باعتماد رصف حافز شهري جديد جلميع ملوظفيها باإلضافة إىل احلافز
املعتمد من السنوات السابقة ،ودون ربط ذلك بتحسني األداء وتوسع النشاط وزيادة املوارد  ،باإلضافة إىل رصف مبالغ
كبرية مقابل تنقالت وبدل سفر دون االستناد إىل أسس وضوابط سليمة تلنظيم عملية الرصف بما خيدم مصلحة العمل.

تقرير مراجعة حسابات شركة تليمن لالتصاالت الدولية للنصف األول من عام 2020م
عدم فعايلة اإلجراءات اليت تقوم بها الرشكة للحد من ظاهرة تهريب املاكملات ادلويلة بالرغم من إنفاق مبالغ كبرية ىلع
هذا اجلانب.
وجود عدد من جوانب ضعف يف الرقابة ىلع بيئة أنظمة ابليانات االلكرتونية املرتبطة باإليرادات والعقود وانلظام املايل،
وارتفاع انلفقات يف عدد من ابلنود مثل الوقود واالستشارات واتلرباعت  ،دون قيام الرشكة بدراسة أسباب ذلك والعمل
ىلع ترشيد انلفقات بما يتناسب مع احتياجات العمل الفعلية.
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ب ) تقاارير رقااةاة ااءا :
.

تقرير تقييم أداء مصلحة الضرائب في مجال مكافحة التهرب الضريبي خالل الفترة من 2018
إلى يونيو 2020م
وجود فجوة كبرية بني نتائج اتلدقيق الرضييب بني املستويات اتلنفيذية واملستويات اإلرشافية ،وارتفاع مقدار اتلخفيض
يف الرضائب اليت تم ربطها ىلع امللكفني من واقع إجراءات اتلحاسب واللجان املختصة ،دون قيام اإلدارة الرضيبية بدراسة
أسباب ارتفاع اتلخفيضات واختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها.
وجود قصور كبري يف تنفيذ املهام ذات الطابع الفين فيما يتعلق بإجراءات اتلحاسب الرضييب واليت يغلب عليها
ا الجتهادات الشخصية دون تنفيذ تلك اإلجراءات وفق أسس وأطر إجرائية ومنهجية تمثل مسارا ثابتا للعمل الرضييب.
عدم قيام املصلحة برصد اتلعامالت واملعلومات احلقيقية عن أنشطة امللكفني مما أدى إىل بقاء رش حية كبرية من امللكفني
واألوعية الرضيبية خارج نطاق سيطرة اجلهاز الرضييب وتوسع ظاهرة اتلهرب الرضييب واإلخالل بمبدأ العدالة الرضيبية

تقرير تقييم أداء المختبر المركزي البيطري التابع لوزارة الزراعة والري خالل الفترة من 2018
إلى يونيو 2020م
عدم توفر العدد الاكيف من الاكدر الفين املتخصص مقارنة بعدد املعامل اتلابعة للمخترب ،األمر اذلي يؤدي إىل قصور
وعدم دقة نتائج الفحص املخربي واتلأخر يف إصدار تقارير الفحص.
وجود قصور يف أداء معامل املخترب ابليطري للمهام اليت تقع ضمن اختصاصها ويف اطار مسؤويلاتها حيث أن ما يقارب
من  %19فقط من معامل املخترب ابليطري تنجز املهام امللكفة بها بالشلك املطلوب ،ونسبة  %25تنجز جزء بسيط من
مهامها  ،بينما نسبة  %56من معامل املخترب ال تنجز أي مهام منذ عدة سنوات.
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تقرير تقييم كفاءة وفاعلية أداء مستشفى السبعين لألمومة والطفولة في تقديم
الخدمات الطبية والصحية خالل عام 2020م
وجود العديد من األجهزة الطبية اتلالفة واملتقادمة غري مستفاد منها يف تقديم اخلدمات الطبية وغياب برامج الصيانة
ادلورية لألجهزة وما يرتتب ىلع ذلك من ضعف اخلدمات الطبية املقدمة للمرىض وزيادة معاناتهم.
قلة عدد الاكدر اتلمرييض العامل يف املستشىف واالعتماد بشلك كبري من طالب ابلورد تلغطية العجز يف الاكدر.

تقارير الجهاز المحالة لنيابة األموال العامة خالل شهر ديسمبر 2021م:
تقرير اجلهاز بشأن الوقائع اجلنائية اليت تضمنها تقرير اجلهاز الصادر برقم ( )47وتاريخ 2021/2/23م واملتمثلة باملبالغ اليت
تم حتصيلها من إيرادات مستشىف اثلاليا العام بمحافظة ريمة ولم يتم توريدها إىل حساب املستشىف وبلغ حجم
الرضر()3,633,959ريال وعدد املسؤولني عن االختالس ()8أشخاص.
تقرير اجلهاز بشأن الوقائع اجلنائية اليت تضمنها تقرير اجلهاز الصادر برقم ( )47وتاريخ 2021/2/23م بشأن نتائج اجلرد
السنوي يف 2020/12/31م واملدورات الظاهرة يف فرع الوحدة اتلنفيذية للرضيبة العامة ىلع مبيعات القات بمحافظة ريمة
واليت تمثل مبالغ حمصلة ولم يتم توريدها حلساب املصلحة  ،وبلغ حجم الرضر ()4,103,346ريال وعدد املسؤولني عن
االختالس ( )10اشخاص.
تقرير اجلهاز بشأن القضية رقم ( )172لسنة  2018م ج.ج بشان واقعة اإلدالء ببيانات ووقائع غري صحيحة يف حمررات
رسمية بفرع مكتب هيئة األرايض باحلديدة وعدد املسؤولني عن االختالس ()7أشخاص.
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تقرير اجلهاز بشأن واقعة اختالس مبلغ ( )249,000ريال يمين من إيرادات رضيبة مبيعات القات يف سوق مارية مديرية
ذمار وعدد املسؤولني عن االختالس ()10أشخاص.

تقرير اجلهاز بشأن واقعة اختالس مبلغ ( )290,000ريال يمين من ايرادات رضيبة مبيعات القات حمافظة ذمار وعدد
املسؤولني عن االختالس (شخص واحد).

وقد تضمنت تلك اتلقارير العديد من املالحظات اهلامة ال يتسع املجال ذلكرها كما تضمنت توصيات
اجلهاز بمعاجلة االختالالت وجوانب القصور وبما يمكن تلك اجلهات من حتسني أدائها وتنفيذ مهامها
بأىلع قدر ممكن من الكفاءة والفعايلة ،وتم إبالغ تلك اتلقارير إىل اجلهات اليت تم مراجعتها ونسخ صور
منها إىل السلطات العليا واجلهات اإلرشافية.

التقارير الصادرة من الجهاز خالل شهر ديسمبر 2021م
عدد اتلقارير الصادرة خالل شهر ديسمرب 2021م

إمجايل عدد

تقريرا

الواردة يف

موزعة اكتلايل:

اتلقارير

24

12

رقابة الزتام

7

رقابة مايلة

5

رقابة اداء

املالحظات

484
مالحظة

إمجايل عدد املالحظات
اعيلة املخاطر

342
مالحظة

املسؤولون

عن املخالفات(املالحظات)
الواردة يف اتلقارير

131
شخصا
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القضايا المحالة من الجهاز الى النيابة العامة خالل شهر ديسمبر 2021م
اتلاريخ

رقم

اجلهة املكتشف

اإلحالة

فيها املخالفات

159

حمافظة ريمة

161

حمافظة ريمة

100

حمافظة ذمار

املوضوع

مبلغ الرضر

عدد الوقائع

عدد املتسببني

اجلهة املحال

باملخالفات

إيلها اتلقرير

مصدر اتلقرير

الوقائع اجلنائية اليت تضمنها تقرير اجلهاز الصادر
1443/5/15ه
2021/12/19

برقم ( )47وتاريخ 2021/2/23م بشأن نتائج اجلرد
السنوي يف 2020/12/31م واملدورات الظاهرة يف
فرع الوحدة اتلنفيذية للرضيبة العامة ىلع

4,103,346
ريال

-

10

رئيس نيابة
االستئناف
م /رينة

فرع اجلهاز
م /ريمة

مبيعات القات م/ريمة
الوقائع اجلنائية اليت تضمنها تقرير اجلهاز الصادر
1443/5/15ه
2021/12/19

رقم ( )47وتاريخ 2021/2/23م بشأن نتائج اجلرد
السنوي يف 2020/12/31م واملدورات الظاهرة يف
مستشىف اثلاليا العام

3,633,959
ريال

-

8

واقعة اختالس إيرادات رضيبة مبيعات القات
1443/5/14ه
2021/12/18

من قبل عدد من املحصلني خالل الفرتة من
2021/1/28م وحىت 2021 /1/30م يف سوق مارية
مديرية ذمار

 249,000ريال

-

10

رئيس نيابة
االستئناف
م /رينة
وكيل نيابة
األموال العامة
م/ذمار

فرع اجلهاز
م /ريمة

فرع اجلهاز
م /ذمار
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اتلاريخ

1443/5/14ه
2021/12/18م

رقم
اإلحالة

101

/10مجاد اول
1443/ه

2021/12/14

اجلهة
املكتشف فيها

املوضوع

مبلغ الرضر

عدد الوقائع

املخالفات
حمافظة ذمار

مكتب اهليئة
241

عدد

العامة لألراض
م /احلديدة

املتسببني
باملخالفات

واقعة اختالس مبالغ مايلة من ايرادات رضيبة
مبيعات القات بمحافظة ذمار

 290,000ريال

-

1

اجلهة املحال
إيلها اتلقرير
وكيل نيابة
األموال العامة
م/ذمار

مصدر اتلقرير

فرع اجلهاز
م /ذمار

القضية رقم ( )172لسنة 2018م ج.ج بشان واقعة

رئيس استئناف

بيانات ووقائع غري صحيحة يف حمررات رسمية

نيابة األموال

فرع اجلهاز

العامة

م /احلديدة

واملتهم فيها موظف االسقاط االيل بفرع مكتب
هيئة األراض باحلديدة واخرين

 3120مرت مربع

-

10

م /احلديدة
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أنشطة أخرى نُفذت خالل شهر ديسمبر 2021م
اتلدريب واتلأهيل
م
1
2

اسم الربنامج
ادلورة رقم 6من برنامج تطبيق ديلل
إجراءات املراجعة ادلاخلية
ادلورة رقم  7من برنامج تطبيق ديلل
إجراءات املراجعة ادلاخلية

دورة فنون االلقاء واالعداد املؤثر ضمن

3

الربنامج املهين اإلعاليم املجموعة

4

دورة اللغة اإلجنلزيي رقم 153

5

دورة اللغة اإلجنلزيي رقم 216

6

دورة اللغة اإلجنلزيي رقم 216

7

8
9
2

اثلانية

املشاركة واالعداد واتلحضري حلفل

اتلخرج ادلفعة اثلانية (يدا تبين ويدا

حتيم) يف جمال املهين للمراجعة الشاملة
ادلورة املهنية يف جمال (اتلخطيط

ألعمال املراجعة)  -املجموعة االول
الربنامج اثلقايف (األول واثلاين)
ادلورة رقم  7من برنامج تطبيق ديلل
إجراءات املراجعة ادلاخلية

عدد
املشاركني
35
31

35
3
40
8
40

35
35
31

تاريخ االنعقاد
2021/ 12/19-4م
-12/18

2022/1/2م
-12/ 18

2022/1/2م

الفئة املستهدفة

ماكن االنعقاد

بعض من موظيف اجلهات

اجلهاز  -مركز

احلكومية

اتلدريب

بعض من موظيف اجلهات

اجلهاز  -مركز
اتلدريب

احلكومية

موظيف اجلهاز  +بعض من

اجلهاز  -مركز

موظيف القطاع اخلاص

اتلدريب

واحلكويم

12/ 27-11/29

أبناء املوظفني

معهد (نيو هورايزون)

12/ 27-11/29

أبناء املوظفني

معهد (يايل)

12/ 27-11/29

موظيف اجلهاز

معهد (يايل)

بعض من موظيف القطاع

اجلهاز  -مركز

2022/1/2 – 12/11م
-2021/12/18
2021/12/28

-2021/12/18
2021/12/29
-12/18

2022/1/2م

اخلاص

مشاركني من فروع اجلهاز
مشاركني من فروع اجلهاز
بعض من موظيف اجلهات
احلكومية

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

اتلدريب

اجلهاز  -مركز
اتلدريب

اجلهاز  -مركز
اتلدريب

اجلهاز  -مركز
اتلدريب

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ د�ﺴﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

1

582

2021 /12/ 1

2

583

3

586

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

589 4

1443 / 4 /27

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎزﻋﻦ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ
�ﺼﻨﺪوق اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺤﻟﺮﻀ�ﺔ و�ﺬا اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ
اﻹداري و�ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ
ا�ﺼﻨﺪوق �ﻠﻌﺎم اﻤﻟﺎﻲﻟ 2018م

ﺻﻨﺪوق اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ
اﺤﻟﺮﻀ�ﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎزﻋﻦ �ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺻﻨﺪوق
اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ اﺤﻟﺮﻀ�ﺔ

2021 /12/ 4
اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻧﺘﺎج اﻨﻟﻔﻂ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻧﺘﺎج ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻧﺘﺎج
1443 / 4 / 30
2015م
اﻤﻟﺎﻲﻟ
�ﻠﻌﺎم
اﻨﻟﻔﻂ
اﻨﻟﻔﻂ
2021 / 12 / 5
1443 / 5 / 01
2021 /12/ 6
1443 / 5 / 02

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎزﻋﻦ �ﺮاﺟﻌﻪ ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﻠﻐﺎز �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ ﺎﻋم 2020م

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ا�ﺮﺸ�ﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ
�ﻠﻐﺎز

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ واﺘﻟﻘﻴﻴﻢ
�ﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣﺔ و�ﺮاﺟﻌﺔ اﻨﻟﻈﺎم اﻻﻲﻟ
اﻤﻟﺘﻌﻠﻖ ﺨﺑﺪﻣﺔ اﻟﻔﻮﺗﺮة �ﺮﺸ�ﺔ ﻳﻤﻦ �ﻮ�ﺎﻳﻞ ﺮﺷ�ﺔ ﻳﻤﻦ �ﻮ�ﺎﻳﻞ
ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة ﻣﻦ 2020 -12- 5م اﻰﻟ
2021 - 5 - 11م

ﻧﺎﺋﺐ اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي �ﻠﺮﺸ�ﺔ
اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ �ﻠﻐﺎز
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ اﻻدارة
�ﺮﺸ�ﺔ ﻳﻤﻦ �ﻮ�ﺎﻳﻞ

وز�ﺮ اﻻﺷﻐﺎل واﻟﻄﺮق
وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن
و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع
ا�ﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ
وز�ﺮ اﻨﻟﻔﻂ واﻤﻟﻌﺎدن

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ اﻴﻟﻤﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

16

22

2

ﻣﺎﻴﻟﺔ

10

26

6

ا�ﺰﺘام

14

25

6

�ﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز

وز�ﺮاﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

15

16

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

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

م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

592 5

6

595

7

602

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021 /12/ 6
1443 / 5 / 02
2021 /12/ 8
1443 / 5 / 04
2021 /12/ 11
1443 / 5 / 06

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء
�ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ ﻲﻓ ﺠﻣﺎل �ﺎﻜﻓﺤﺔ اﺘﻟﻬﺮب
�ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ
ا�ﺮﻀ�ﻲﺒ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة
2018م  -ﻳﻮﻴﻟﻮ 2020 -م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء
اﻤﻟﺨﺘﺮﺒ اﻤﻟﺮ�ﺰي اﺒﻟﻴﻄﺮي اﺘﻟﺎﺑﻊ ﻟﻼدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺼﺤﺔ اﺤﻟﻴﻮاﻧﻴﺔ واﺤﻟﺠﺮاﺒﻟﻴﻄﺮي
ﺑﻮزارة ا�ﺰراﻋﺔ وا�ﺮي �ﻠﻔﺮﺘة )2018م
ﺣﻰﺘ اﻨﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2020م (

وزارة ا�ﺰراﻋﺔ
وا�ﺮي

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺼﺤﺔ اﺤﻟﻴﻮاﻧﻴﺔ
واﺤﻟﺠﺮ اﺒﻟﻴﻄﺮي ﺑﻮزارة ا�ﺰراﻋﺔ �ﻠﻌﺎم
2020م

وزارة ا�ﺰراﻋﺔ
وا�ﺮي

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

twitter

facebook

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

youtube

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

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
ا�ﺮﻀاﺋﺐ

وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﺔ
وا�ﺮي

وز�ﺮ ا�ﺰراﻋﺔ
وا�ﺮي

وز�ﺮ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ
 رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء -رﺋ�ﺲ ا�ﻠﺠﻨﺔ ا�ﺰراﻋﻴﺔ وا�ﺴﻤﻜﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء -
ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء  -وز�ﺮ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

ا�ﺰﺘام

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

31

32

19

34

32

21

0

0

12

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ د�ﺴﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م

م

رﻗﻢ

8

610

9

611

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021 /12/ 12
1443 / 5 / 07

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ
واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ ﺤﻟﺴﺎب ﺧﺘﺎﻲﻣ )اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻤﻟﺮ�ﺰ�ﺔ( ﺑﻮزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻋﻦ
ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ 2015 - 12 - 31م

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ

وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن دراﺳﺔ ا�ﺸﻜﻮى

ا�ﻮزراء -وز�ﺮ
اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

 2021 /12/ 12اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أر�ﻌﺔ ﻣﺪراء ﻋﻤﻮم ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻻﻰﻠﻋ ﻻدارة
ﻻدارة وﺗ�ﺴﻴﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻰﻠﻋ ﻻدارة وﺗ�ﺴﻴﻖ وﺗ�ﺴﻴﻖ ا�ﺸﺆون
ا�ﺸﺆون اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ
 1443 / 5 / 07ا�ﺸﺆون اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ �ﺸﺄن ﻗﻴﺎم اﻣﻦﻴ ﺎﻋم
اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ

2021 /12/ 15
1443 / 5 / 10

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
�ﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ �ﺼﻨﺪوق ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق
�ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ 2017م

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

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ

ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻻﻰﻠﻋ

اﻤﻟﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ

619 10

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

ﺻﻨﺪوق ﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻄﺮق

------------

وز�ﺮ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق -
و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
ا�ﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -
ﺻﻨﺪوق ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق
رﺋ�ﺲ �ﺼﻠﺤﺔ ا�ﺮﻀاﺋﺐ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

ا�ﺰﺘام

ﻣﺎﻴﻟﺔ

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

24

0

15

24

6

44

5

0

16

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ د�ﺴﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م
م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

625 12

13

628

632 14

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021 /12/ 19 622 11
1443 / 5 /14
2021 /12/ 19
1443 / 5 / 14
2021 / 12 / 21

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ واﺘﻟﻘﻴﻴﻢ
ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ اﺘﻟﺄﻣﻴ�ﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺎﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت ﺧﻼل
اﻟﻔﺮﺘة 2021 - 7 - 14م
اﻰﻟ 2021 - 9 - 14م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ واﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ
اﻤﻟﺴ�ﻨﺪﻳﺔ ﺤﻟﺴﺎب ﺧﺘﺎﻲﻣ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻤﻟﻬﺎرات ﻋﻦ ا�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ اﻤﻟﻨﺘﻬﻴﺔ ﻲﻓ
2016 -12- 31م
ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎزاﺨﻟﺎص ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ �ﺮاﺟﻌﺔ

اﺤﻟﺴﺎب اﺨﻟﺘﺎﻲﻣ ﺪﻟﻳﻮان ﺎﻋم وزارة ا�ﺸﺒﺎب

1443 / 5 / 17

وا�ﺮ�ﺎﺿﻪ �ﻠﻌﺎم 2016م

2021 /12/ 22

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ ا�ﺮﻗﺎﺑﻪ ﻰﻠﻋ اﺠﻟﺮد

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت

ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻤﻟﻬﺎرات

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

�ﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻤﻟﻌﺎﺷﺎت
اﻤﻟﺪﻳﺮ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬي
�ﺼﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ

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

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ا�ﻮزراء

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

ﻣﺎﻴﻟﺔ

17

28

24

34

0

3

اﻤﻟﻬﺎرات

وزارة ا�ﺸﺒﺎب
وا�ﺮ�ﺎﺿﻪ

وز�ﺮ ا�ﺸﺒﺎب
وا�ﺮ�ﺎﺿﻪ
رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ادارة

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ
ا�ﺴﻨﻮي ﻲﻓ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ
اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﺮﺒ�ﺪ
1443 / 5 / 18
واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ ا�ﺮﺒ�ﺪ
ا�ﺮﺒ�ﺪي �ﻠﻌﺎم 2020م
واﺘﻟﻮﻓﺮﻴ ا�ﺮﺒ�ﺪ

http://coca.gov.ye

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
اﻻﻰﻠﻋ -
وز�ﺮ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ

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

ﻣﺎﻴﻟﺔ

و�ﻴﻞ وزارة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع
ا�ﻮﺣﺪات اﻻﻓﺘﺼﺎدﻳﺔ

ا�ﺰﺘام

8

8

18

9

4

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ د�ﺴﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م
م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

635 16

17

639

690 18

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021 /12/ 22 633 15
1443 / 5 /18
2021 /12/ 25
1443 / 5 / 21
2021 / 12 / 25
1443 / 5 / 21

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﺑﺎﻨﻟﺘﺎﺋﺞ واﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻟﻲﺘ
اﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻓﺤﺺ و�ﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺻﻨﺪوق �ﺸﺠﻴﻊ اﻻﻧﺘﺎج ا�ﺰراﻲﻋ وا�ﺴﻤﻲﻜ
�ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2020م
ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز ﺑ�ﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﻪ اﻤﻟﺮﺣﻠﻴﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻠﻄﺮﻴان اﻤﻟﺪﻲﻧ
واﻻرﺻﺎد �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2020م
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ﻋﻦ اﻋﻤﺎل ا�ﺮﻗﺎﺑﺔ اﻤﻟﺼﺎﺣﺒﺔ
ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت ﺮﺷ�ﺔ ﺗﻠﻴﻤﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت

اﺪﻟوﻴﻟﺔ �ﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2020م

ﺻﻨﺪوق �ﺸﺠﻴﻊ
اﻻﻧﺘﺎج ا�ﺰراﻲﻋ
وا�ﺴﻤﻲﻜ

اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻠﻄﺮﻴان اﻤﻟﺪﻲﻧ
واﻻرﺻﺎد
ﺮﺷ�ﺔ ﺗﻠﻴﻤﻦ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
اﺪﻟوﻴﻟﺔ

ﺗﻘﺮ�ﺮاﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة
�ﺴ�ﺸﻲﻔ
2021 /12/ 29
وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداء �ﺴ�ﺸﻲﻔ ا�ﺴﺒﻌﻦﻴ ﻟﻸ�ﻮﻣﺔ ا�ﺴﺒﻌﻦﻴ ﻟﻸ�ﻮﻣﺔ
 1443 / 5 / 25واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻲﻓ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺨﻟﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
وا�ﺼﺤﻴﺔ ﺧﻼل ﺎﻋم 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

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ ادارة

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
اﻻﻰﻠﻋ -
ا�ﻠﺠﻨﺔ ا�ﺰراﻋﻴﺔ وا�ﺴﻤﻜﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ

رﺋ�ﺲ اﻬﻟﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ -
وز�ﺮ اﻨﻟﻘﻞ

رﺋ�ﺲ ﺠﻣﻠﺲ إدارة
ﺮﺷ�ﺔ ﺗﻠﻴﻤﻦ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﺪﻟوﻴﻟﺔ

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ اﻻﻰﻠﻋ

ﺻﻨﺪوق �ﺸﺠﻴﻊ
اﻻﻧﺘﺎج ا�ﺰراﻲﻋ
وا�ﺴﻤﻲﻜ

�ﻠﻄﺮﻴان اﻤﻟﺪﻲﻧ
واﻻرﺻﺎد

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﺴ�ﺸﻲﻔ
ا�ﺴﺒﻌﻦﻴ ﻟﻸ�ﻮﻣﺔ
واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

 -وز�ﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

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

11

17

22

20

26

27

11

10

8

اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ ا�ﺴﻴﺎﻲﺳ
 وز�ﺮ ا�ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔوا�ﺴﺎﻜن

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء

17

32

0

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ د�ﺴﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م
ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

م

رﻗﻢ

19

1443 / 5/ 10 241ﻫ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

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 ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﺤﻟﺪﻳﺪة

2021/ 11 / 14

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ
�ﻠﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ )� (172ﺴﻨﺔ  2018م ج.ج
�ﺸﺎن واﻗﻌﺔ اﻻدﻻء ﺑ�ﻴﺎﻧﺎت ووﻗﺎﺋﻊ ﻏﺮﻴ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻲﻓ ﺤﻣﺮرات رﺳﻤﻴﺔ واﻤﻟﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ
�ﻮﻇﻒ اﻹﺳﻘﺎط اﻵﻲﻟ ﺑﻔﺮع �ﻜﺘﺐ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷراﻲﺿ ﺑﺎﺤﻟﺪﻳﺪة وآﺧﺮ�ﻦ .

اﺳ�ﺌﻨﺎف ﻧﻴﺎﺑﺔ
اﻻ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

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

رﺋ�ﺲ اﺳ�ﺌﻨﺎف ﻧﻴﺎﺑﺔ
اﻻ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
م/اﺤﻟﺪﻳﺪة

----------

ا�ﺰﺘام

4

4

10

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

20

99

2021/ 12 / 14

ﺤﻟﺴﺎﺑﺎت وا�ﺸﻄﺔ �ﻜﺘﺐ ﻤﺟﺎرك ورﻗﺎﺑﺔ

1443 / 5/ 10ﻫ

ذﻣﺎر �ﻠﻔﺮﺘة اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ ﻣﻦ 2020 - 7 - 1م

�ﻜﺘﺐ ﻤﺟﺎرك ورﻗﺎﺑﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم �ﻜﺘﺐ ﻤﺟﺎرك

م/ذﻣﺎر

ورﻗﺎﺑﺔ م/ذﻣﺎر

وﺣﻰﺘ 2021 - 6 - 30م
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 -رﺋ�ﺲ
اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ

ﻣﺎﻴﻟﺔ

29

35

9

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ د�ﺴﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م
م

رﻗﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

100 21

101 22

ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور

اﻤﻟﻮﺿﻮع

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

2021 /12/ 18
1443 / 5 / 14
2021 /12/ 18
1443 / 5 / 14

اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﻬﻟﺎ
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن واﻗﻌﺔ اﺧﺘﻼس ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻴﻟﺔ ﻣﻦ اﻳﺮادات ﺮﺿ�ﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎت
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ) (10ﻣﻦ اﻤﻟﺤﺼﻠﻦﻴ ﻲﻓ ﺳﻮق
ﻣﺎر�ﺔ ﻣﺪﻳﺮ�ﺔ ذﻣﺎر
ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن واﻗﻌﺔ اﺧﺘﻼس ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻴﻟﺔ ﻣﻦ اﻳﺮادات ﺮﺿ�ﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎت
م /ذﻣﺎر
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ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻ�ﻮال
اﻟﻌﺎﻣﺔ م/ذﻣﺎر

اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻴﻟﺔ

اﻤﻟ�ﺴﻮخ اﻴﻟﻬﻢ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

و�ﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ

اﻻ�ﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ م/
ذﻣﺎر

ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻ�ﻮال

و�ﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻ�ﻮال

اﻟﻌﺎﻣﺔ م/ذﻣﺎر

اﻟﻌﺎﻣﺔ م /ذﻣﺎر

ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر-
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ م/ذﻣﺎر
ﺤﻣﺎﻓﻆ ﺤﻣﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر-
رﺋ�ﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻤﻟﺤﻲﻠ
ﻣﺪﻳﺮ ﺎﻋم ﺻﻨﺪوق اﻨﻟﻈﺎﻓﺔ
واﺘﻟﺤﺴﻦﻴ م/ذﻣﺎر

ﻧﻮع
اﺘﻟﻘﺮ�ﺮ

ا�ﺰﺘام

ا�ﺰﺘام

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

1

1

10

1

1

1

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

اﻹﻋﻼم ا�ﺮﻗﺎﻲﺑ

ﺗﻘﺎر�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟﺮ�ﺰي �ﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻤﻟﺤﺎﺳﺒﺔ �ﺸﻬﺮ د�ﺴﻤﺮﺒ  ٢٠٢١م
م

رﻗﻢ

23

159

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 ر�ﻤﺔ

2021/ 12 / 19
1443 /5/ 15ﻫ

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ا�ﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻲﺘ
ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ا�ﺼﺎدر ﺑﺮﻗﻢ )(47
وﺗﺎر�ﺦ 2021 /2/ 23م �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺠﻟﺮد
ا�ﺴﻨﻮي ﻲﻓ 2020 /12/ 31م واﻤﻟﺪورات
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻲﻓ ﻓﺮع ا�ﻮﺣﺪة اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
�ﻠﺮﻀ�ﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎت
م/ر�ﻤﺔ

ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻﺳ�ﺌﻨﺎف
م/ر�ﻤﺔ

رﺋ�ﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻﺳ�ﺌﻨﺎف
م /ر�ﻤﺔ

--------

ا�ﺰﺘام

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

2

2

10

ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز �ﺸﺄن ا�ﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻲﺘ

161 24

ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮ�ﺮ اﺠﻟﻬﺎز ا�ﺼﺎدر ﺑﺮﻗﻢ )(47

2021/ 12 / 19
1443 /5/ 15ﻫ

وﺗﺎر�ﺦ 2021 /2/ 23م �ﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺠﻟﺮد
ا�ﺴﻨﻮي ﻲﻓ 2020 /12/ 31م واﻤﻟﺪورات
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻲﻓ �ﺴ�ﺸﻰﻔ اﺜﻟﻼﻳﺎ اﻟﻌﺎم
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youtube
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ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻﺳ�ﺌﻨﺎف
م/ر�ﻤﺔ

رﺋ�ﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻﺳ�ﺌﻨﺎف
م /ر�ﻤﺔ

--------

ا�ﺰﺘام

1

1

8

