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 اليمني" للرقابة والمحاسبة " دور الجهاز المركزي
 في الجهات الخاضعة لرقابتو في تعزيز الحوكمة الرشيدة

 

 سعيد سامل باجليدةد. غساف                                                 صالح مبارؾ عوض بن فضل        
 عماؿ دارة األإكلية ،  أستاذ احملاسبة ادلشارؾ                           اليمن - اجلهاز ادلركزي للرقابة واحملاسبة ،ماجستًن زلاسبة      

 جامعة حفر الباطن                                                                      

  :الملخص
 تعزيز يف اجلمهورية اليمنية يف ةواحملاسب للرقابة اجلهاز ادلركزي دورىذه الدراسة إىل التعّرؼ على  ىدفت

 وماىي ،الدور بذلك لقيامو الالزمة ادلقومات توفر مدىو  ،لرقابتو اخلاضعة اجلهات يف الرشيدة احلوكمة
 تناسب استبانة تصميممّت  إذ التحليلي الوصفي ادلنهج ؟ اعتمدت الدراسةذلك من ربد اليت الصعوبات

موظًفا، استجاب منهم  (420)والبالغ عددىم  ،اجلهاز يف الرقابيٌن ادلوظفٌن على وزعت ،وأىدافها الدراسة
 . ( موظفٌن203عدد )

 ادلتطلباتالتفويضات و و  باالستقاللية عدـ سبتع اجلهاز أمهها ،النتائج من مجلة إىل الدراسة توصلت
 اجلهات تطبيق سالمة من يتحققوف اجلهاز مراجعي وأف، الرشيدة احلوكمة تعزيز من سبكنو اليت ،الكافية
 الفساد مكافحة يف اجلهاز سهاـإ وأف ،والشفافية اإلفصاح تعزيز يف يسهم اجلهاز وأف، هبا ادلرتبطة للقوانٌن

 وأف، الرشيدة احلوكمة ومبادئ اجلهاز استقاللية بٌن قوية عالقة ىناؾ وأف، زلدودة الكفاءة والفعالية وتعزيز
 توفًن ز، معاجلها استقاللية تعزيزب الدراسة أوصتو  .الرشيدة للحوكمة تعزيزه دوف ربوؿ صعوبات يواجو اجلهاز
  .نتوساياإل إرشادات ضوء يف اجلهاز أداء لتطوير اسرتاتيجية ووضع، مهامو تنفيذ من سبكنو اليت ادلالية ادلوارد
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مة يف كافة اإلدارات وادلؤسسات وادلنظمات احمللية هأصبحت احلوكمة الرشيدة من ادلوضوعات ادل
كثًن من اليت وقعت يف   ،ختلفةالسيما بعد سلسلة األزمات ادلالية ادلو واإلقليمية والدولية العامة واخلاصة، 

امتدادات تارخيية عميقة  الرشيدة دلفهـو احلوكمةو  ،(4، ص2012 )غادر، الشركات وادلؤسسات العادلية
فهو مفهـو قدًن منذ وجود ، (4، ص2014 ،البساـ) القددية اإلنسانيةىل بدايات احلضارات إتعود  ،اجلذور

وانطلق من قيم احلضارات  ،يف حقل العلـو االجتماعية ىذا ادلفهـو منا وقد ،التنظيمات ادلؤسسية يف اجملتمعات
اليت تزخر مصادر التشريع فيها  ،سالميةومن أعظم تلك احلضارات احلضارة اإل ،وأخالقياهتا نسانية األوىلاإل

تقاف العمل، وغًنىا من إفهي ربـر الظلم، وتوجب العدؿ و  وتطبيقاهتا؛ الرشيدة د من خصائص احلوكمةبعد


