محدّثة بتاريخ  52ت ّموز  22( 5102عضو من  01بلد عربي)

أعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

البلد

األعضاء

تاريخ العضوية

الرئيس

الموقع على اإلنترنت

الجزائر

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 62يونيو/حزيران 6102

براهيم بوزبوجن

www.onplc.org.dz

النيابة العامة

 16يونيو/حزيران 2009

علي بن فضل البوعينين

www.ppb.gov.bh

البحرين

و ازرة الداخلية  -اإلدارة العامة

جيبوتي

 02أبريل/نيسان 6102

بسام محمد المعراج

www.interior.gov.bh

المفتشية العامة للدولة

 02أيار/مايو 6101

حسن عيسى سلطان

www.ige.dj

هيئة الرقابة االدارية

 62أكتوبر/تشرين األول 6112

محمد عمر هيبة

www.aca.gov.eg

الجهاز المركزي للمحاسبات

 06نوفمبر/تشرين الثاني 6112

هشام جنينه

www.cao.gov.eg

و ازرة الدولة للتنمية االدارية

 06مارس/آذار 6112

هاني محمود

www.ad.gov.eg

و ازرة الداخلية  -اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة

 02يناير/كانون الثاني 6101

محمد سعد

www.moiegypt.gov.eg

هيئة النيابة اإلدارية

 02أكتوبر/تشرين األول 6100

عناني عبد العزيز عناني

www.ap.gov.eg

و ازرة العدل  -اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد

 62آذار/مارس 6102

عادل عبد الحميد

www.moj.gov.eg

لمكافحة الفساد واألمن اإلقتصادي واإللكتروني

مصر
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العراق

األردن

الكويت

لبنان

ليبيا
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هيئة النزاهة

 06أغسطس/آب 6112

عالء جواد حميد

www.nazaha.iq

مجلس القضاء األعلى

 02أغسطس/آب 6112

مدحت المحمود

www.iraqja.iq

ديوان الرقابة المالية

 66أكتوبر/تشرين األول 6112

عبد الباسط تركي سعيد

www.d-raqaba-m.iq

هيئة مكافحة الفساد

 60أغسطس/آب 6112

سميح بينو

www.jacc.gov.jo

و ازرة العدل

 02سبتمبر/ايلول 6112

أحمد زيادات

www.moj.gov.jo

النيابة العامة

 02سبتمبر/ايلول 6112

نايف اإلبراهيم

__

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

 62ديسمبر/كانون األول 6102

عبدالرحمن نمش النمش

__

ديوان المحاسبة

 62سبتمبر/أيلول 6112

عبدالرضى ناصر

www.coagov.com

التفتيش المركزي

 66اكتوبر/تشرين األول 6112

عواد
جورج ّ

www.cib.gov.lb

و ازرة العدل

 02مارس/آذار 6112

أشرف ريفي

www.justice.gov.lb

النيابة العامة

 02مارس/آذار 6112

حمود
سمير ّ

__

و ازرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

 2يناير/كانون الثاني 6106

نبيل دي فريج

www.omsar.gov.lb

و ازرة العدل

 2أكتوبر/تشرين األول 6112

صالح المرغني

www.aladel.gov.ly
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المفتشية العامة للدولة

 60أغسطس/آب 6112

محفوظ ولد محمد عالي

__

موريتانيا

و ازرة العدل والحرّيات

 62أكتوبر/تشرين األول 6112

مصطفى الرميد

www.justice.gov.ma

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

 66ديسمبر/كانون األول 6112

عبدالسالم أبودرار

www.icpc.ma

و ازرة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 23أكتوبر/تشرين األول 6101

محمد مبديع

www.mmsp.gov.ma

ديوان الرقابة المالية واإلدارة

 2أغسطس/آب 6112

سمير أبو زنيد

www.saacb.ps

و ازرة العدل

 01سبتمبر/أيلول 6112

علي مهنا

www.moj.gov.ps

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 7يوليو/تموز 6100

رفيق النتشة

www.pacc.pna.ps

اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية

 02أكتوبر/تشرين األول 6112

ابراهيم هاشم السادة

__

النيابة العامة

 01ديسمبر/كانون األول 6100

المري
علي بن فطيس ّ

www.pp.gov.qa

السعودية

هيئة مكافحة الفساد

 02ديسمبر/كانون األول 6100

محمد بن عبداهلل الشريف

السودان

و ازرة العدل

 62سبتمبر/أيلول 6112

محمد بشارة دوسة

www.moj.gov.sd

دائرة المحاسبات

 62يناير/كانون الثاني6112

عبد القادر الزقلي

www.courdescomptes.nat.tn

هيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية

 60فبراير/شباط 6112

خالد العذاري

www.pm.gov.tn

المغرب

فلسطين

قطر

تونس
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www.nazaha.gov.sa
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الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية

 7ديسمبر كانون/األول 6106

غازي الجريبي

www.hccaf.tn

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 6أبريل/نيسان 6102

العنابي
سمير ّ

__

 00أبريل/نيسان 6102

أنور بن خليفة

__

و ازرة العدل

 62يوليو/تموز 6112

مرشد العرشاني

www.moj-yemen.net

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

 2سبتمبر/أيلول 6112

أفراح باد ويالن

www.snaccyemen.org

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

 02أكتوبر/تشرين األول 6112

أبو بكر عمر السقاف

www.coca.gov.ye

نيابة األموال العامة

 07مايو/أيار 6101

سعيد سالم العاقل

__

الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

 61مايو/أيار 6101

عبد الملك أحمد العرشي

www.hatcyemen.org

كاتب دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة
والوظيفة العمومية

اليمن

***
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