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فمنحني الذي أعطى كل شيء بقدر  عمى نعمائو التي ال تحصىتعالى  الحمد والشكر هلل

بجزيممل الشممكر وعظمميم العمممم والمعرفممة والقممدرة عمممى إتمممام ىممذا الجيممد المتواأممدم ويسممرني أن أتقممدم 

الممذي أشممرى عمممى ىممذا الجيممد ولممم يب ممل عمممي عبدالناصممر نممور  الممدكتورالفاأممل ألسممتاذي التقممدير 

 عداده. بالنصح واإلرشاد طيمة فترة إ

 

ويسممرني أن أتقممدم بعظمميم الشممكر والعرفممان لكافممة األسمماتذة الكممرام أعأمماء الييئممة التدريسممية 

فممي جامعممة الشممرط األوسممط واإلداريممين والعمماممين فييمما عمممى حسممن وطيممب المعاممممةم وأقممدم  ممالص 

د مطمر ممثمة باألستاذ المدكتور محممشكري وتقديري لألساتذة الكرام أعأاء لجنة المناقشة الموقرة 

شكر كل من ساىم في أبقبول مناقشة ىذه الرسالةم كما و عمى تفأميم والدكتور مصطفى البراري 

 .إنجاز ىذا الجيد سواء بالتشجيد أو المساندة

 

ممثممة برئيسميا ونوابمو  األوسمطكما وأتقدم ب الص الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة الشرط 

 الجامعة. ةبماألفاألم عمى جيودىم الكبيرة في رعاية ط
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الرقابمممة الماليمممة التمممي يمارسممميا ديممموان المحاسمممبة عممممى ثمممر أتقيممميم ىمممدفت ىمممذه الدراسمممة إلمممى 

المحاسممبة ديمموان فممي شمممل مجتمممد الدراسممة جميممد المممدققين  .المؤسسممات العامممة فممي دولممة الكويممت

العينمة أمما  .ممال المؤسسمات العاممة فمي الكويمتأعة والتمدقيط عممى يالرقاب اتمالميالذين يمارسون 

 .المشمممولة بالدراسممة الرقابممة والتممدقيط عمممى المؤسسمماتيمارسممون أعمممال  ا  ( مممدقق72فتكونممت مممن  

وقمممد اعتمممممد الباحممممث عمممممى مصمممدرين رئيسممممين لجمممممد المعمومممممات والبيانمممات ىممممما البيانممممات األوليممممة 

 والبيانات الثانوية.

 

 المركزيممممة مثممممل الوسممممط الحسممممابي واالنحممممراى المعيمممماري اسممممت دم الباحممممث مقمممماييس النزعممممة

ولتحديمد أىميمة  والتكرارات والنسب المئوية وذلك لوصى أراء عينة الدراسمة حمول متغيمرات الدراسمة

تحميل االنحدار ال طي البسيط الفرأيات باست دام  تم ا تبارالعبارات الواردة في االستبانةم كما 

 Simple Regressionتحميممل التبمماين األحممادي  اسممت دام ا تبممار (م إأممافة إلممى ANOVA  م)

وذلمممك ال تبمممار مممممدق وجمممود فمممروط ذات داللممممة إحصمممائية فممممي إجابمممات عينمممة الدراسممممة تعمممزق إلممممى 

 .الذين شممتيم عينة الدراسةال صائص الديموغرافية لممدققين 



 

 

 ك 

 

 من المحاسمممبةاإلدارة العميممما بمممديوا لممممدعم المممذي تقدممممو وجمممود تمممأثير إيجمممابياسمممة إلمممى  مصمممت الدر و 

مية التي يسمت دميا ممدققو لألدوات واألساليب العمو  ملمتشريعات النافذة والمطبقة بديوان المحاسبةو 

لمممدورات التدريبيممة لممممدققين فممي م و رقابممةلمكفمماءات اإلداريممة والفنيممة القممادرة عمممى إنجمماز الم و الممديوان

محاسممبة عمممى المؤسسممات العامممة فممي أداء الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا ديمموان المجممال الرقابممة فممي 

 الكويت. دولة

 قدم الباحث عددا من التوصيات أبرزىا:وعمى أوء النتائج 

األنظمة والموائح والتعميمات الالزمة لتنظيم عممية الرقابة عممى أداء المؤسسمات توفير وتفعيل  -1

 العامة.

 ليب الرقابمممة عممممى األداء حمممدث أسممماأأمممرورة اىتممممام اإلدارة العميممما بمممديوان المحاسمممبة بتقصمممي  -2

واسمممممت دام األسممممماليب اإلحصمممممائية السمممممت الص المعموممممممات الرقابيمممممة التمممممي تسممممماعد فمممممي تصمممممحيح 

 .المؤسسات العامة االنحرافات في مسار أنشطة

ىتمام بتنظيم دورات تدريبية وبأساليب حديثة لممدققين الذين يتولون ميمة التدقيط عمى اال -3

 أعمال المؤسسات العامة.
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Abstract 

Evaluating the Effect of Financial Audit Conducted by State Audit 

Bureau of Kuwait on Public institutions Prepared by 

Mubarak Al Dosary  

Supervised By 

Prof. Abdnaser Noor  

 

 The present study aimed at analyzing and evaluating the financial 

control performance conducted by the Accounting Bureau on public 

institutions in Kuwait. The population of the study consisted of all the 

senior auditors in the Bureau who practice the control and auditing the 

activities of the public institutions in Kuwait. The sample of the study 

included of 72 auditors conducting control and auditing on institutions 

covered by the study. The researcher depended on two main sources to 

collect the data of the study, those were the primary and secondary data. 

 Arithmetic means, standard deviations, frequencies, and 

percentages were used to describe the viewpoints of the sample of the 

study about the variables. Simple regression was used to test the 

hypotheses of the study. In addition, ANOVA was used to check if there 

were statistically significant differences in the responses due to the 

demographic characteristics of the studied auditors. 

 The findings of the present study showed that:  There was a 

positive effect fro the support produced by the higher administration, the 

run out and conducted legislations of the Accounting Bureau, the 

scientific methods and equipment used by the auditors of the Bureau, the 

technical and administrative competencies which are able to perform 

financial control conducted, the training courses of the auditors in the 

field of financial control performance conducted by the Accounting 

Bureau on the public institutions in Kuwait. 



 

 

 م 

In light of the findings, the researcher has the following 

recommendations: 

1. Finding instructions and tariffs necessary for organizing the process of 

control over the public institutions' performance. 

2. The higher administration of accounting bureau should search modern 

methods of control over the performance. Moreover, they should use 

statistical methods to retrieve control information which helps in 

correcting the misdirection in the public institutions' activities. 

3. Training courses should be conducted about modern methods for those 

who take care of public institutions' business. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 

 المقدمة 0-0

 

بصمممور وأشمممكال ى ممممر التممماري  وذلمممك عممممالرقابمممة الماليمممة الحأمممارات القديممممة مارسمممت قمممد ل

بمممدق االلتمزام بممالنظم تيمتم ممن رقابممة تقميديمة  تطمورت ىممذه الممارسمة المزمنمممد و  .ةعمددمت وأسماليب

باإلأمافة إلمى مما سمبط إلمى رقابمة شماممة تأمم  لحد من األ طاءايدى ب مالنافذة والتقاليدوالقوانين 

م عقمد العديمد ممن الممؤتمرات الدوليمة ورافقمكبيمر و بشمكل ىمذا التطمور  وازداد والفاعمية.رقابة الكفاءة 

مممن حيممث  مبالمممال العممام واالىتممماملمعنايممة  دوليممةعنيمما إنشمماء جمعيممات ومنظمممات  ض مممالتممي ت

العميممما  الرقابمممةالمنظممممة الدوليمممة ألجيمممزة وممممن ىمممذه المنظممممات  والنفقمممات وةليمممة الصمممرى اإليمممرادات

 INTOSAI International Organization Of Supreme Audit  "أنتوسمماي"

Institutions) تيممتم إذ دولممي لمعمممل الرقممابي دسممتور بمثابممة تكممون بممأن يممادول اإجماعممنالممت  والتمي 

ر العمممل الرقممابي بممما يتناسمب وأىميممة ىممذا المجممال فممي يتطممو و  الماليمة ةابمملرقامبممادئ و بوأمد أسممس 

 (.2ص م2442الدول  عبد اهللم  م تمى

 

فممممي النشمممماط  والمحاسممممبينحممممول دور المحاسممممبة  أثيممممرتل والتسمممماؤالت التممممي دمجممممل ونتيجممممة 

 ممن  اصمةتشمكيل لجمان  العشمرينالسمتينات ممن القمرن  تمرةفشميدت  فقمد ماالقتصادي في المجتممد

وأممعت  إذ مطمد بممو مينممة المحاسممبةأمماال تصمماص لتحديممد الممدور الممذي يمكممن أن تو ذوي ال بممرة 

 حقيقمةاح عمن المعموممات الماليمة سميمت إلمى حمد كبيمر فمي جعمل اإلفصمأ يةسبمحا يرومعاي قواعد
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 لألحكمممامفأصمممبحت بمممذلك أساسممما  مفمممي جعمممل البيانمممات الماليمممة واأمممحة ومفيوممممةو  ظممماىرة لمجميمممد

 ةتحكممم طريقمم ومبممادئ  دوليممة باطممار مممنظممحاسممبية مممن  ممالل إيجمماد معممايير  المتفرقممة ةالمحاسممبي

  (.2ص م2444م شحاتو  وليادة واأل القيات المينية المتعارى عمييا رسامالم

  

نفماط ت العامة نتيجمة التوسمد فمي حجمم اإلوجاءت فكرة تطبيط الرقابة المالية في المؤسسا 

ومراعممماة لالىتماممممات الحديثمممة فمممي مجممماالت الرقابمممة والتقيممميم والمسممماءلةم وانسمممجاما  ممممد  مالحكمممومي

عمممى توجيممات الحكومممات فممي تطمموير األداء فممي القطمماع العممام وتحسممين مسممتواهم وألحكممام الرقابممة 

ميمممة الرقابممة ال ارجيممةم وذلممك مممن اسممت دام المممال العممام وتفعيممل أنظمممة الأممبط الممدا مي ولتسممييل 

جممل  دمممة اإلدارة العميمما فمممي مجممال الرقابممة عمممى الممممال العممام وأمممان االلتممزام بمسمممتويات األداء أ

 (.270م ص2444الم ططة لتحقيط األىداى المرسومة  حجازيم 

 

م وكثمممرة التنظيممممات ونشممماطاتو لقطممماع العمممام وتعمممدد مجاالتممموا حجمممم ان اتسممماعوبالتمممالي فممم 

السممت دام األسمماليب الرقابيممة م الماليممةاإلداريممة وزيممادة عممدد العمماممين يتطمممب مراجعممة أنظمممة الرقابممة 

ة عاليممةم ءا يسمميل إنجمماز العمممل اإلداري بكفمماممممالمناسممبة التممي تواكممب ىممذه المتغيممرات والتطمموراتم 

يقمدم المسماعدة إلمى اإلدارة العميما فمي المؤسسمات العاممةم نمو كما أطم وفي أسرع وقت وبأيسر الطر 

لمتأكمممد ممممن أن األىمممداى المحمممددة قمممد تمممم إنجازىممما وفمممط السياسمممات المقمممرةم وتزويمممدىا بالمعموممممات 

فالرقابمممة الماليمممة  .والبيانممات عمممما يجممري عممممى أرض الواقممد لغايمممات المسمماءلة والمحاسمممبة والتطمموير

بطريقمة  ن حسمن سمير العممل.جمل أمما طاء ومعالجة االنحرافات من أاأل تيدى إلى مند حدوث

قانونيمممة لمنمممد التالعمممب والأمممياع واال مممتالس لمممممال العمممامم فالجيمممات التمممي ت أمممد لمرقابمممة ممزممممة 

بتقممديم بيانممات صممحيحة إلممى الجيممة الرقابيممة التممي تمممارس دورىمما وفممط الصممالحيات الممنوحممة ليمما 
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ابعممة أعمممال الوحممدات الحكوميممة والمؤسسممات العامممة الم تمفممة بموجممب القممانون والتممي تجيممز ليمما مت

 (.223م ص2440 عبداهلل 

 

وقممد بينممت معممايير األداء المينممي لمرقابممة الماليممة الصممادرة فممي الواليممات المتحممدة األمريكيممةم  

أن عممممى وظيفمممة الرقابمممة الماليمممة مراجعمممة العمميمممات والبمممرامج لمتأكمممد ممممن ممممدق مالءممممة النتمممائج ممممد 

وتمممم إنجازىممما حسمممب مممما ىمممو  الموأممموعةم لتحديمممد مممما إذا نفمممذت ىمممذه العمميمممات والبمممرامج األىمممداى

كما بينت ىذه المعايير بأن النظام األساسمي ألنشمطة الرقابمة الماليمةم يجمب أن يكمون  م طط ليا.

حياتيا ومسؤولياتيام وكذلك يجب عمى شكل وثيقة رسمية مكتوبة تحدد ىدى الرقابة المالية وصال

جمازة الوصمول إلمى السمجالت و ذه الرقابة وأد أنشمطة الرقابمة الماليمة دا مل المؤسسمةم بين ىأن ت ا 

 والموظفين والممتمكات وتحديد نطاط األنشطة المتعمقة بعممية الرقابة المالية.

 

يمممرتبط بشمممكل وثيمممط  مإن تعزيمممز قممميم النزاىمممة ونظمممم الشمممفافية والمسممماءلة فمممي القطممماع العمممام 

ن محاربمة كمما أ .وفاعممة تتمتمد باسمتقاللية ومينيمة وأجيزة رقابة قويمة بوجود بنية مؤسساتية سميمة

الفسمماد فممي القطمماع العممام يممرتبط بوأممد ةليممات وأدوات رقابممة ومحاسممبة ميمتيمما اإلشممراى والفحممص 

عممل عممى بنماء أجيمزة لمرقابمة العاممة ومنيما دولة الكويت جمرق الومنذ تأسيس والتدقيطم  والمراجعة

والذي يقأي  0300 لسنة 24 رقم بالقانون 0300 سنة يوليو 7تأسس في  ديوان المحاسبة الذي

الدولة ومؤسساتيا عمى عمى أداء أجيزة والتدقيط اإلشراى والفحص  اتمتولى ميلي الديوان بانشاء

ليممام والتحقممط  ةلمتأكممد مممن حسممن اسممت دام األممموال العامممة لألغممراض الم صصمم ا ممتالى أنواعيممام

فمي  ممد أحكمام القموانين واألنظممة والتعميممات المعممول بيماالماليمة فعمال من انسجام التصرفات واأل

 (.2442دولة الكويت  ديوان المحاسبةم دليل التدقيط العامم 
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الييئممممات كافممممة عمممممى الماليممممة  الكويممممت عمميممممة الرقابممممةدولممممة  فمممميتممممولى ديمممموان المحاسممممبة وي 

 م% ممن رأسمماليا24 نسمبتومما ب يمايأو تسماىم ف موالمؤسسات العامة والشركات التمي تممكيما الدولمة

وذلمك  مالجيمات تممكرفات التي تصدر عن صالتاألعمال و حيث يمارس الديوان رقابتو عمى جميد 

وكفممماءة سمممير العممممل  التنظممميمتحقيمممط الرقابمممة عممممى كفممماءة لممممن  مممالل الفحمممص والتمممدقيط والمراجعمممة 

المؤسسممات العاممة التممي تسمماىم رقابمة عمممى الييئمات و ال لتشممملالمديوان  اتتزايمدت ميممموقممد  .الممالي

وكمممذلك يممممارس المممديوان  .مباشمممرة رأو غيمممبصمممورة مباشمممرة  رأسمممماليا% ممممن 22نسمممبة بفييممما الدولمممة 

جل التأكد من أوذلك من  مةأو  ارجي يةمن تمك الجيات سواء دا م المستثمرةرقابتو عمى األموال 

ات العائمممد المرتفمممد ذالم صصمممة ليممما و رى وتوظيمممى األمممموال فمممي المجممماالت صمممالتوحسمممن  سمممالمة

 (.00م ص2440دي مي الحمي

 

الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا ديمموان المحاسممبة عمممى  ثممرأيممدى تقيمميم بىممذه الدراسممة جمماءت  

لممممديوان الرقابممممة الماليممممة جممممل التعممممرى عمممممى فاعميممممة مممممن أ مالمؤسسممممات العامممممة فممممي دولممممة الكويممممت

ن فممالممذلك لمباشممرة بموأمموع الدراسممةم ديمموان المحاسممبة لعالقممتيم امممدققي وجمماء ا تيممار  مالمحاسممبة

جوانمب النجماح أىمية ىذه الدراسة تنبد من كونيا تسميم فمي إيجماد قاعمدة معموممات وبيانمات حمول 

 .الرقابة المالية عمى المؤسسات العامةأو القصور في 

 

 

 مشكمة الدراسة 0-0
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 فممموضلعميممما والمديممموان المحاسمممبة فمممي دولمممة الكويمممت الجيمممة المركزيمممة لمرقابمممة الماليمممة ا ٌيعمممد

بالقيممممام برقابممممة األداء الحكممممومي بشممممكل عممممام والمؤسسممممات العامممممة بشممممكل  مممماصم ونتيجممممة التوسممممد 

المممذي يشممممل الييئمممات لمممديوان المحاسمممبة فمممي دولمممة الكويمممت واالزديممماد فمممي الصمممالحيات الممنوحمممة 

والشممممركات التممممي لمحكومممممة مسمممماىمات فممممي رأسممممماليام وكممممذلك الشممممركات الممنوحممممة المتيممممازات فممممي 

يمممذه الجيمممات ماليمممة لن الرقابمممة الافمممم لمممذلك حكوميمممةمممموارد الطبيعيمممة أو إدارة المرافمممط الالتغالل اسممم

فممي مجممال تقممديم لمعرفممة مممدق فاعميتيمما قائممما  عمممى أسممس عمميممة  ا  وموأمموعي ا  سممميمقياسمما  تتطمممب 

ممن كان ال بد لديوان المحاسمبة ممن التأكمد  وعميوال دمات ألفراد المجتمد في م تمى القطاعاتم 

 ة وفعالة.عامة لمواردىا المتاحة بصورة كفؤ مدق استغالل المؤسسات ال

 عناصر مشكمة البحث

وتحقيط الغرض منيا بناء  عمى ما تقدم فانو يمكن تحديد حجم مشكمة الدراسة وأبعادىا 

 من  الل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 

أداء الرقابممة الماليممة ا لممديوان المحاسممبة فمي المدعم الممذي تقدمممو اإلدارة العميم: مما تممأثير الســؤال األول

 الكويت؟ التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 

أداء الرقابمة الماليمة التمي لتشريعات النافذة والمطبقة بديوان المحاسبة فمي : ما تأثير االسؤال الثاني

 كويت؟ال يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

أداء الرقابمة المديوان فمي  وألدوات واألساليب العممية التي يست دميا مدقق: ما تأثير االسؤال الثالث

 الكويت؟ المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة
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الرقابة الماليمة  أداءلكفاءات اإلدارية والفنية القادرة عمى إنجاز الرقابة في : ما تأثير االسؤال الرابع

 الكويت؟ التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 

أداء ن فممي مجممال الرقابممة فممي ت التدريبيممة التممي يتمقاىمما المممدققو لممدورا: ممما تممأثير االســؤال الخــامس

 الكويت؟ الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 

 هداف الدراسةأ 0-3

 

 تيدى ىذه الدراسة إلى ما يمي:

والدوائر التابعة ليا عمى أداء المؤسسات العامة  الرقابةدور ديوان المحاسبة في التعرى عمى  -0

 دولة الكويت.في 

أداء عممممى  بمممةارقأثنممماء ممارسمممة الديممموان المحاسمممبة  بممموثمممر التقيممميم المممذي يقممموم أالتعمممرى عممممى  -2

 الكويت. دولةالمؤسسات العامة في 

أثنماء ممارسمة ديوان المحاسمبة  بوالتقييم الذي يقوم  فيالتعرى عمى أثر العوامل الديموغرافية  -2

 دولة الكويت.أداء المؤسسات العامة في عمى  بةارقال

الوصول إلى نتائج ذات دالالت يمكن من  الليا تقديم توصيات تحقط الغمرض واليمدى ممن  -0

 .إجراء ىذه الدراسة

عمى واقد أنظمة الرقابمة الماليمة ممن  مالل األنظممة والتعميممات ال اصمة بالرقابمة الأوء  إلقاء -2

 في دولة الكويت.



 

 

0 

دولممة فممي و وا تصاصممات المحاسممبةديمموان التعممرى عمممى أىممم العوامممل التممي يشمممميا تقيمميم رقابممة  -0

 الكويت.

 

 أهمية الدراسة 0-4

 

 االعتبارات التالية: فيىذه الدراسة تكمن أىمية 

تمممدعم الدراسمممات والبحممموث النظريمممة والتطبيقيمممة فمممي ىمممذا المجمممال فمممي بيئمممة الرقابمممة الماليمممة  نيممماأ -0

عميمة أجيمزة الرقابممة اكفماءة وف أنيما تقميسكمما  .عممى المؤسسمات العاممة فمي دولمة الكويمتالممارسمة 

و تبذيره تيدى إلى المحافظة عمى المال العام والحيمولة دون ىدره أ يوالت المالية في دولة الكويت

 وصوال إلى رقابة مالية أفأل في المستقبل.

رفمد و  تبين دور ديوان المحاسبة في الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة فمي دولمة الكويمتإنيا  -2

م فممي تحقيممط ميممىممذه المؤسسممات بالمالحظممات والتقيمميم المناسممب الممذي يسمماعدىا عمممى أداء دورىمما ال

 التنمية الشاممة.

عمممى الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا ديمموان المحاسممبة بيانممات حممول موأمموع  تمموفر قاعممدة نيمماأ -2

ممممما يسممميم فمممي إثمممراء المكتبمممة العربيمممة بشمممكل عمممام والمكتبمممة  مفمممي دولمممة الكويمممتالمؤسسممات العاممممة 

 الكويتية بشكل  اص في ىذا الموأوع.

تشكل مجاال  إذيتم مساىمة في التعريى بأىمية أجيزة الرقابة المالية في دولة الكو تأتي نيا أ -0

  صبا لدراسات الحقة.

 فرضيات الدراسة 0-5
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 لى الفرأيات التالية:تستند ىذه الدراسة إ

HO1  أداء الرقابمة الماليمة التمي لمدعم الذي تقدمو اإلدارة العميما بمديوان المحاسمبة فمي ال يوجد أثر

 الكويت. يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 

HO2 أداء الرقابمممة الماليمممة التمممي لمتشمممريعات النافمممذة والمطبقمممة بمممديوان المحاسمممبة فمممي  يوجمممد أثمممر ال

 الكويت. يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 

HO3  أداء الرقابمممة الممديوان فمممي  ولممألدوات واألسممماليب العمميمممة التممي يسمممت دميا ممممدققال يوجممد أثمممر

 الكويت. المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولةالمالية التي يمارسيا ديوان 

 

HO4  أداء الرقابممة الماليممة لمكفمماءات اإلداريممة والفنيممة القممادرة عمممى إنجمماز الرقابممة فممي ال يوجممد أثممر

 الكويت. التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 

HO5  أداء الرقابمممة الماليمممة التمممي رقابمممة فمممي لممممدورات التدريبيمممة لمممممدققين فمممي مجمممال الال يوجمممد أثمممر

 الكويت. يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 

 

 

 نموذج الدراسة 0-6
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لتحقيط غرض الدراسة والوصول إلى أىدافيا المحددة فسموى يعتممد الباحمث عممى نمموذج  

المسمممتقمة والمتغيمممرات ىنممماك تمممأثير فمممي النتمممائج بمممين المتغيمممرات  م لمتعمممرى فيمممما إذا كمممان ممماص بيممما

 عالقات ىذه المتغيرات.( 0-0رقم  التابعة ويوأح الشكل 

 المتغير التابع           ةالمتغيرات المستقم

 (0-0الشكل )

 نموذج الدراسة

 .عمى المراجعة األدبية لموأوع الدراسة ر: النموذج من إعداد الباحث بناء  المصد

 ات اإلجرائيةالتعريف 0-7

 

 

 

 الدورات التدريبية

الكفاءات اإلدارية 
 والفنية

وأساليب أدوات 
 الرقابة

التشريعات 
 النافذة

 دعم اإلدارة العميا

مالية أداء الرقابة ال
 لديوان المحاسبة
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لجميمد المتغيمرات أو المصمطمحات  اإلجرائيمةتمم تحديمد المعماني فقد ىذه الدراسة  ألغراض 

مصطمح في الدراسمات التمي أجريمت  كلوذلك حسب ما يعنيو  مالمستقمة والتابعة والمست دمة فييا

 .في دولة الكويت أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبةفي مجال 

 

ىممي الرقابممة الماليمة التممي تيمتم بمراقبممة جانممب المشمروعية والجانممب الحسمابي فممي العمميممات  :قابـةالر 

اإلشممراى والفحممص والمراجعممة لمتعممرى عمممى  والبيانممات الماليممة ال اأممعة لمرقابممةم وتممتم مممن  ممالل

م لمتأكممد مممن حسممن اسممت دام األممموال العامممة لألغممراض العامممةكيفيممة سممير العمممل دا ممل المؤسسممة 

صصمممة ليمممام وممممن أن التصمممرفات تحصمممل طبقممما  لمقممموانين والمممموائح والتعميممممات المعممممول بيمممام الم 

والكشمممى عمممن الم الفمممات واالنحرافمممات وبحمممث األسمممباب التمممي أدت إلمممى حمممدوثيام واقتمممراح وسمممائل 

الكمويتيم مفكمرة المصمطمحات الرقابيمة والماليمةم  المحاسبة   ديوان عالجيا لتفادي تكرارىا مستقبال  

2443.) 

 

ــة ديــوان المحاســبة: الحسممابات  يمممدققالتممي يمارسمميا ديمموان المحاسممبة مممن قبممل رقابممة الىممي  رقاب

تشمممل كافممة التصممرفات الماليممة التممي تجرييمما المؤسسممات العامممة والممدوائر وىممي رقابممة  مالتممابعين لممو

ميا التابعة ليا في دولة الكويتم بيدى صون األموال العامة ومند العبمث بيما والتأكمد ممن اسمت دا

الكمممممويتيم مفكممممممرة  المحاسممممممبة   ديمممممواناالسمممممت دام األمثمممممل فممممممي األغمممممراض التمممممي  صصممممممت ليممممما 

 (.2443المصطمحات الرقابية والماليةم 
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اقتصمادية عاممة تتمتمد بالش صمية  مشمروعاتعبارة عمن منشماة عاممة أو ىي  :المؤسسات العامة

وفقا لم طمة التمي تأمعيا  ميننشاط اقتصادي مع لمزاولةوتزودىا الدولة برأس مال عام  مالمعنوية

ت تممى عمن تممك األسماليب  بأسماليبم وتمدار المؤسسمات العاممة بيمدى تحقيمط غايمات عاممةالدولة 

الكمويتيم مفكمرة  المحاسمبة   ديموان مد  أوعيا لمرقابمة العاممةالمست دمة في اإلدارات الحكومية 

 (.2443المصطمحات الرقابية والماليةم 

 

بالقيمممام بالتمممدقيط فمممي العمميمممات الماليمممة أو الحسمممابات أو البيانمممات  ىمممو الشممم ص الم مممولالمـــدقق: 

 أنالماليممة والتحقممط مممن مممدق صممحتيا ومشممروعيتيا وسممالمتيا بصممورة دوريممة عمممى الغالممبم ويجممب 

عممممى تقممممديم ال مممدمات المينيممممة لمرقابمممة الماليممممة حسمممب معممممايير عامممممة  ايكمممون ىممممذا الشممم ص مممممدرب

يتمتممد باالسممتقالل فممي  نالتأىيممل العممممي والعممممي وأيتصممى ب وش صمميةم ويتوجممب عميممو أيأمما أن

الكمويتيم  المحاسمبة   ديموانمجال اإلعداد وفحمص التقمارير وكمذلك االلتمزام بقواعمد السمموك المينمي

 .(2443مفكرة المصطمحات الرقابية والماليةم 

 

والنتممائج ىممي مجموعممة مممن الوسممائل واألسمماليب واإلجممراءات المتعمقممة بقيمماس األداء  رقابــة األداء:

المتحققمممة أوال بمممأول ومقارنتيممما بالمعمممايير الموأممموعة سممممفا ممممد دراسمممة أسمممباب انحمممراى األداء عمممن 

المعاييرم وبعبارة أ رق تقويم األنشطة لييئة ما لمتحقط مما إذا كانت مواردىما قمد أديمرت بالصمورة 

ة قد تممت االسمتجابة التي روعيت فييا جوانب التوفير والكفاءة والفعالية ومن أن متطمبات المساءل

 (.2443الكويتيم مفكرة المصطمحات الرقابية والماليةم  المحاسبة   ديوان إلييا بصورة معقولة
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ــة األداء ــ أســاليب رقاب ىممي الوسممائل واألدوات الرقابيممة والتممي يسممت دميا ديمموان المحاسممبة  :هوأدوات

م دليممل الكممويتي لمحاسممبة ديمموان ام أمممن الرقابممة عمممى أداء المؤسسممات العامممة فممي دولممة الكويممت

 (م وىذه الوسائل واألساليب ىي:2443التدقيط العامم 

األسمممماليب المحاسممممبية: وتشمممممل التكمممماليى المحممممددة مقممممدما كممممأداة لوأممممد ال طممممط والمعمممماييرم  -0

التحميممل المممالي باسممت دام أسممموب المقارنممات  التكمماليى الفعميممةم التحميممل باسممت دام تحميممل التعممادلم

  نواع االنحرافاتم والتحميل المالي باست دام أسموب النسب المالية.لمعرفة أسباب وأ

األسماليب غيمر المحاسمبية: وتشممل ممد ل الوظمائى اإلداريمةم والتحميمل االقتصماديم والتحميمل  -2

 البرامجيم والتحميل التنظيمي.

 

ن بةم وأمؤىمممة ومدربممة بممديوان المحاسمم: ىممي مممدق تمموفر كمموادر بشممرية الكفــاءات اإلداريــة والفنيــة

الممديوان  يقاد مممدقعممدوأن يكممون إم يكممون لممدييا القممدرة والكفمماءة ألداء الممدور الحيمموي المطممموب منيمما

تمممتعيم بقناعممة  كافيمما لتممولي وممارسممة ميمممة التممدقيط عمممى أعمممال المؤسسممات العامممةم إأممافة إلممى

 (.2443لعامم م دليل التدقيط االكويتي  ديوان المحاسبة وحماس تجاه تطبيط الرقابة عمى األداء

 

تتمثممل اإلدارة فممي ىممذه الدراسممة فممي كممل مممن رئمميس ديمموان المحاسممبة واألمممين العممام  اإلدارة العميــا:

 الدوائر في مركز الديوان.  يريومد

 

ىممي مممدق تمموافر قمموانين وتشممريعات وأنظمممة وتعميمممات متطممورة ومناسممبة لممدق  التشــريعات النافــذة:

م دليممل الكممويتي  ديوان المحاسممبةسممات العامممة فممي الكويممتالممديوان لتنظمميم الرقابممة عمممى أداء المؤس

 (.2443التدقيط العامم 



 

 

00 

دق كفايممة وفاعميممة األداء ىممي المعممايير والمؤشمرات والمقمماييس المسمت دمة لقيمماس مممعـايير األداء: 

م وىي التي يقوم الديوان عمى أساسيا بالحكم عمى أداء المؤسسات العامة في دولة الكويتالفعمي 

يعممممة عمميمممما وفمسممممفة إداراتيمممما بوط المؤسسممممةعمممممى حجممممم  ا تيارىممممايتوقممممى  ونوعيممممةميممممة معممممايير ك

 (.2443م دليل التدقيط العامم الكويتي  ديوان المحاسبة بعةتواستراتيجياتيا الم

 

: ىممي قواعممد تممنظم جيمماز الرقابممة الماليممة وأنممواع الرقابممة التممي يمارسمميا وأسمماليبيا المعــايير الرقابيــة

إن تمموفر معممايير  إذ وقممو وغيممر ذلممك مممما لممو صمممة برقابتممومالمراقممب المممالي وحقواسممتقالليا وشممروط 

  ديواندولممة الكويمممتفمممي أداء تسمميل ممممن ميمممة ممممدققي الممديوان فمممي رقابممة أداء المؤسسمممات العامممة 

 (.2443الكويتيم مفكرة المصطمحات الرقابية والماليةم  المحاسبة

 

ا وتحميميمما ومقارنتيمما وتسممجيميا مممن قبممل المراقممب : ىممي وقممائد بممارزة يممتم كشممفيالتقيــيم والمالحظــات

الذي الحظيا ووصى حالتيما  ممن  مالل فحمص المسمتندات أو مقابممة األفمرادم ومقارنتيما بالقواعمد 

والمعممممايير المعتمممممدة أثنمممماء القيممممام بالرقابممممة الماليممممة وذلممممك بيممممدى الوصممممول إلممممى نتممممائج محممممددة يممممتم 

المممذي يقدممممو ديممموان المحاسمممبة تجممماه االنحرافمممات  است الصممميا منيمممام بمعنمممى المالحظمممات والتقيممميم

الكمممممويتيم مفكمممممرة  المحاسمممممبة  ديممممموانواأل طممممماء الماليمممممة فمممممي المؤسسمممممات العاممممممة دولمممممة الكويمممممت 

 (.2443المصطمحات الرقابية والماليةم 
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 حدود الدراسة 0-8

 

 مثمت حدود الدراسة فيما يمي:ت

فمي المحاسمبة ديوان لملحسمابات التمابعين ا يممدقق مكمون ممنعمى مجتمد ىذه الدراسة  تقتصر ا -ا

وبممذلك  والمكمفممين بمتابعممة التصممرفات وسممير األعمممال الماليممة فممي المؤسسممات العامممةمدولممة الكويممت 

ولممم تشمممل أجيممزة الرقابممة عمممى ىممذه المؤسسممات تتحممدد حممدود الدراسممة المكانيممة فممي رقابممة الممديوان 

 .مثل رقابة وزارة المالية األ رق في دولة الكويت

التممابعين  مممديرم مممدقط رئيسمميم مممدقطم مسمماعد( الحسممابات  يمممدقق تممار الباحممث عينممة مممن ا -ب

في دولة الكويتم كونيم أقدر من غيرىم عمى التعاممل ممد المتغيمرات المواردة فمي  المحاسبةديوان ل

 نموذج الدراسة ومحتواه.

وحتممى  2404بممين أيممار  الفتممرة الواقعممة ممما فممي تنممنيممة ليممذه الدراسممة فانيمما كاأممما الحممدود الزما -ج

 .2404كانون األول 

 

 الدراسة اتدمحد 0-9

  

بممأداء الرقابممة الماليممة التممي التممي تعنممى  المحاسممبيةتعممد ىممذه الدراسممة مممن إحممدق الدراسممات  

عمى كافة الجيات ما يحول دون تعميم نتائج ىذه الدراسة وجد ال ي  ومن ثم فانو يمارسيا الديوان

 واء في األردن أو الكويت أو في باقي الدول العربية.سبالرقابة المالية المعنية 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطـار النظـري -أ

 المقدمة 0-0

الت طمميط التممي تشمممل أيأمما د أىممم مكونممات العمميممات اإلداريممة حممأبشممكل عممام تعممد الرقابممة  

ترابطممة مسمسمممة وىممي تشممكل مممد ىممذه العمميممات  مالقممرارات وات مماذوالتنظمميم واالتصمماالت والتنسمميط 

 ينظمرو  .العناصمرىمذه بمين  وتمرابطط فميعتمد عمى أمرورة إيجماد تواالذي نجاح ومتصمة لتحقيط ال

تممؤدي وظيفتيممما ونشممماطاتيا  اإلداريمممةمممن عناصمممر العمميممة  أساسممميعنصممر  نيممماأإلممى الرقابمممة عمممى 

األىممداى  طيممحقمممدق النجمماح فممي ت متابعممةبتقمموم  إذالحديثممة   ةلمدولمم اإلداريممة األجيممزةفممي  الحيويممة

األسماليب وكمذلك التأكمد ممن سمالمة  مفمي تنفيمذىا ةيالشمرعالعميا ومدق تموافر  اإلدارة وأعتيا تيال

ن الرقابممممة تتصممممل بشممممكل رئيسممممي بعمميممممة افمممم وبممممذلكىممممذه األىممممداى  طيممممحقتلاإلجممممراءات المتبعممممة و 

 الت طميطبمين عنصمري وتوافمط ترابط  إلى وجود (Parker, 2001, p18 م وبذلك يشير الت طيط

 الموأموعةموال طمط  األىمداىمقارنو مد  إنجازهمراجعو وقياس ما تم  إلىتيدى  الرقابة  والرقابة

ويتأمح ممدق ارتبماط  ( ال طمةالمسار واالنحراى عمن  لتصحيح الالزمة اإلجراءاتات اذ  وبالتالي

 التالية: الحقائط إلىبالت طيط بالنظر  الرقابة

 .بقامحددة مس وأىداى طة  دال بوجو إال يمكن القيام بيا  الرقابة اتممي -0

 .ة الموأوعة ومدق االلتزام في تنفيذىالم طعمى سالمة التنفيذ  الرقابة تدل -2

التنفيممممذ وتشمممم يص االنحرافممممات ومعالجتيمممما بممممل  متابعممممةعمممممى  الرقابممممةدور  رال يقتصمممم -2

 المحددة. األىداىلمكشى عن صحة عمميو الت طيط وقدرتيا عمى تحقيط  داىاعيت
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إلنفمماط الحكممومي واالسممتقالل التنظيمممي لمم دارات لقممد كممان مممن نتيجممة التوسممد فممي حجممم ا 

أمن الييكل التنظيمي وتعمدد المسمتويات اإلداريمةم ولغايمات أمبط اإلنفماط العمامم ولمراعماة تقيميم 

العكسيةم أن أصبحت إدارة المؤسسة غيمر قمادرة عممى  ةاألداء والمساءلة وأيأا  الحاجة إلى التغذي

ئج األداء الفعممي ل ططيمام لتي تواجو التنفيمذ وتحميمل نتماالتعرى عمى نواحي القصور والمعوقات ا

وذلممك بيممدى  متنفيممذىا  طمموة ب طمموة دالماليممة عنمم ال طممطمتابعممة ب تيممتمالرقابممة الماليممة ن لممذلك فمما

والعممل عممى التغممب  مالماليمةاإلدارة التمي قمد تقمد بيما رات غثالو واالنحرافات  طاء األالتعرى عمى 

 يأمممن مممام ا  طرىمم فحليسممت أنقبممل  مماذ اإلجممراءات التصممحيحية واتسممب اعمييمما فممي الوقممت المن

يمممؤدي إلمممى تحقيمممط التممموازن والمحافظمممة عممممى المركمممز العاممممةم و لممؤسسمممات  المممماليسمممالمة المركمممز 

 (Ramammorti, 2004, p324  المالي

 

تنفيمذ نو أداة تمكنيا من التأكد ممن حسمن ارة يتمثل في أإن أىمية نظام الرقابة المالية ل د 

وبالتمالي تحقيمط األىمداى المتعمقمة بمصمداقية وعدالمة القموائم الماليمة  السياسات المالية الموأموعةم

 إذلحمايممة أصممول المؤسسممة مممن التالعممب وسمموء االسممت دامم  التقممارير الماليممة المقدمممة إلييممام ودقممة

قمد و  .لأمعى والعممل عممى تصمحيحيا وعالجيمايتطمب من اإلدارة تقييم ىذا النظمام لمعرفمة نقماط ا

وذلمممك  نموالدارسمممي الميتممممينودراسممات العديمممد ممممن   صمممبا ألبحممماثمجممماال الرقابمممة الماليمممة  أأممحت

 األشممم اص وكمممذلك اإلداريمممةمفمممي الكشمممى عمممن ممممواطن ال ممممل والأمممعى فمممي العمميمممات ألىميتيممما 

تنفيمممذ  أثنممماء واالنحرافممماتالقمممائمين عممممى تنفيمممذ ىمممذه العمميمممات ممممما يسممماعد فمممي تصمممحيح المسمممارات 

 .(07م ص2444 ممجمة الرقابة  بكفاءة موأوعةالال طط 
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 واالنحرافمات فمي أداءأجيمزة إنمذار لمتعمرى عممى األ طماء  المالية بمثابمةتعد أجيزة الرقابة  

لمند ارتكاب األ طاء أو إسماءة اسمتعمال األمموال العاممة ىذه الرقابة تسعى  إذم المؤسسات العامة

كممممممة رقابممممة تعنممممي اإلشممممراى والفحممممص والتفتمممميش و م المممممموارد وحمايتيمممما مممممن الأممممياع واال ممممتالسو 

التحقمممط ممممما إذا كمممان كمممل شممميء يسمممير وفقممما  لم طمممة   بأنيمممايمكمممن تعريفيممما و والمراجعمممة والتحقمممطم 

أممما موأمموعيا فيممو تبيممان نممواحي الأممعى أو  (مالمرسممومة والتعميمممات الصممادرة والقاعممدة المقممررة

وظيفمة تقموم بيما السممطة الم تصمة بقصمد  تعني أيأاىي و  متكرارىا ال طأ من أجل تقويميا ومند

  حممممادم  التحقمممط ممممن أن العممممل يسمممير وفقممما  لألىمممداى المرسمممومة بكفايمممة وفمممي الوقمممت المحمممدد ليممما

 .(00م ص2440

 

وىذا النظام يصمبح  ابعأيحتوي عمى عناصر مكممة لبعأيا  ا  الرقابة المالية نظام ٌتعدو  

لمممذلك فقممد تنممماول العديممد ممممن  ن قميمممل الفائممدةمعناصممره وعنمممدىا يكممو عرأممة لال مممتالل إذا فقممد أحمممد 

ىمذا المفيموم تطمور عبمر فتمرات  إن إذموأوع الرقابمة الماليمة بمسمميات وأشمكال م تمفمةم  باحثينال

زمنيممممممة م تمفممممممة حسممممممب المعممممممايير الرقابيممممممة التممممممي تصممممممدر عممممممن الجمعيممممممات المينيممممممة المحاسممممممبية 

 تمى من مؤسسة إلى أ رق ويعتمد (م كما أن ىيكل نظام الرقابة المالية ي20م ص2440 زيدان 

ذلك عمى عواممل عديمدة منيما حجمم المؤسسمة وطبيعمة نشماطيام وطريقمة ت مزين ومعالجمة البيانمات 

 والمتطمبات التنظيمية والقانونية التي تحكم عمل المؤسسة.

 

ثمة ممن أنظممة الرقابمة مطموبمة ممن ثال ىنالمك أنإلمى  (Beasnt, 2005, p102)ويشمير   

 بية ىي:اوىذه األنظمة الرق وكفؤةلة جل رقابة فعاأ
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  المسمممتوق األعممممى (: وتتمثمممل ميممممة إدارة العميممما األساسمممية فمممي  اإلسمممتراتيجية الرقابمممة -0

 نحو النمو والنجاح. المنظمةقيادة 

تكممون فممي الغالممب فممي ىممذا النمموع ة يالمسممؤولو   المسممتوق األوسممط (:  اإلداريممة الرقابممة -2

 األقسام ومساعدييم. ؤساءر عمى عاتط اإلدارة الوسطى أي 

فمي  تتمثمل أغمراض ىمذه الرقابمة لتحقيمطالرقابة التنفيذية   المسمتويات المدنيا (: األداة الرئيسمية  -2

تحمت ظمروى عممل  التكماليىر امسمبط لمقمد تقمديررقابمة التكماليى بأنيما "  وتعمرىم التكاليى رقابة

اإلنتاج وال دماتم ومن ثم مقارنة  مفةتكفمقياس التكمفة يساىم في تأسيس معايير لقياس  م" معينة

التممي والمعممايير التممي وأممعت مسممبقا لقيمماس التكمفممة  وأممعياالنتممائج الفعميممة مممد المعممايير التممي تممم 

الممذي ييممدى إلممى وأممد قواعممد األداءم وبيممان مممدق كفمماءة ىممذا األداء  التكمفممة " مقيمماس"  متسمممى بمم

التكمفمممة وتحميمممل المتغيمممرات الم تمفمممةم والرقابمممة عممممى تكممماليى العمميمممات ممممن  مممالل وأمممد معمممايير 

ىمممذا المقيممماس ييمممدى إلمممى التوجيمممو  أنوتصمممحيح أوجمممو القصمممور والمممنقص فمممي األداءم إأمممافة إلمممى 

 لمطرط الم تمفة لتطوير األداء.

 

 المالية الرقابةماهية  0-0

بتطمممورات عديمممدة  مممالل القمممرن العشمممرينم فبعمممد أن كانمممت الماليمممة لقمممد ممممر تعريمممى الرقابمممة  

مقتصممرة بشممكل رئمميس عمممى حمايممة األصمول النقديممة مممن السممرقة والأممياعم أصممبحت تشمممل الرقابمة 

الوسممائل الكفيمممة بأمممان دقممة البيانممات الماليممة وصممحتيام وتتأمممن فممي مأمممونيا الشممامل جميممد 

واإلداريممة والأممبط الممدا مي دا ممل المؤسسممات العامممةم حسممب ممما جمماء فممي الماليممة أشممكال الرقابممة 

المنبثقة عمن المعيمد   Committee On Auditing Proceduresدقيط تعريى لجنة طرائط الت

بأنيممما: "تشممممل ال طمممة الماليمممة ( والتمممي عرفمممت الرقابمممة AICPAاألمريكمممي لممحاسمممبين القمممانونيين  
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 طوأممبالماليممة والمقمماييس المتبعممة فممي المشممروع بيممدى حمايممة أصممولو  طالتنظيميممة ووسممائل التنسممي

لتأكممد مممن دقتيمما ومممدق االعتممماد عمييمما وزيممادة الكفايممة اإلنتاجيممة ومراجعممة البيانممات المحاسممبيةم وا

 (.74م ص2444م طوتشجيد العاممين عمى التمسك بالسياسات اإلدارية الموأوعة "  عبد الرزا

 

ممن االنحرافمات واأل طماء  العمام المال لحماية والتصحيح إلى التقويمالمالية الرقابة تيدى 

 لتصحيحيا مناسبة وات اذ قرارات الماليةم واألعمال النشاطات بةمن  الل مراق وذلك .والم الفات

المتحققمة الماليمة يمة ممن  مالل مقارنمة النتمائج معاالف قيماسوتصويبيا ومتابعمة تنفيمذىام إأمافة إلمى 

 النتائج التي تعبر عن أىداى متوقعة كالربحية والعائد. قياسأو  مباألىداى المحددة مسبقا

 

 الرقابة خطوات 0-3

بمد حكم عمى مدق فاعميمة نظمام الرقابمة الماليمة التمي يقموم بيما ممدققو ديموان المحاسمبة ال لم 

 وكما يمي:بعدد من اإلجراءات وال طوات الم طط ليا بعناية  يمقياممن 

وتتأممن ىمذه ال طموة الحصمول عممى معموممات كافيمة وشماممة لعناصمر النظـام:  مدراسة وفه -0

يميم الم ماطرم اإلجمراءات تق يئة الرقابةمي يجب دراستيا وفيميا بنظام الرقابةم ومن المعمومات الت

نظمام المتابعمة والمراقبمة وغيرىمام والتأكمد ممن أن ىمذه المعموممات قابممة  الرقابيمةم النظمام المحاسمبيم

 .Dan, 2003, P:210)لمفحص والمتابعة والمراجعة  

فمي ال طموة األولمىم وذلمك عمييما  لو حصمتمم اليتم تحميل المعمومات التي  إذ التقييم المبدئي: -0

جل الوصول إلى توقعات حول مدق فاعمية نظام الرقابة وأمعفو وعمدم قدرتمو عممى اكتشماى من أ

أموء ىمذه المعموممات وذلمك لكمل في االنحرافات ومند األ طاءم وبالتالي تعديل ا تباراتو الالحقة 

 .(Simmons, 2002, P:305ة في المؤسسة  األنشطة الرئيسنشاط من 
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يتم  الل ىمذه ال طموة تحديمد الظمروى  إذتحديد الظروف التي تتطمب كتابة التقرير لإلدارة:  -3

عممية إعداد القوائم الماليةم والتي تتطمب كتابة تقرير ل دارة عنمد حمدوثيام وممن  فيالتي قد تؤثر 

 أمثمة ذلك ما يمي:

 في المؤسسة. من الوعي بأىمية اإلجراءات الرقابية عدم وجود مستوق كاى   -أ

 اكتشاى إجراءات غير مناسبة في تطبيط المبادئ المحاسبية في المؤسسة. -ب

 اكتشاى التجاوزات عمى النظام من أصحاب الصالحيات لتحديد أىداى المؤسسة. -ج

حمايممة أصممول المؤسسممة مممن ال سممائر الم تمفممة التممي قممد  تاكتشمماى أدلممة فشممل إجممراءا -د

 (.Dan, 2003, P:23تعترأيا  

إجممراءات الرقابممة كممما ىممو  طوتشمممل ىممذه ال طمموة التأكممد مممن تطبيمم اختبــار تطبيــق اإلجــراءات: -4

 ليممام مممن  ممالل اسممت دام بعممض الوسممائل مثممل الفحممص المسممتندي والمالحظممة الش صممية طم طمم

أداء المؤسسمممممة بالمعمممممايير ال اصمممممة بالنشممممماط أو بمممممأداء المؤسسمممممات المشمممممابية  لمممممممدقطم ومقارنمممممة

 Simmons, 2002,p:71.) 

وىمذه ال طموة التمي يمكمن ممن  مالل الحكمم عممى ممدق فاعميمة نظمام الرقابمةم  التقييم النهـائي: -5

 غيمماب أوفممي حالممة وذلممك بالتأكممد مممن وجممود عناصممر نظممام الرقابممةم لمحكممم عمممى فاعميممة النظممام و 

ذا حممدثت ظممروى تسممتدعي كتابممة أحممد ىممذه العناصممرم فاأممعى  نممو يممتم الحكممم بأممعى النظممامم وا 

نممو يمكممن الحكممم ةم فاياكتشممافيا أثنمماء دورة العمممل االعتياديممة وات ممذت إجممراءات تصممحيح تقريممر وتممم

ن ذلمك يمدعو طاء ولم تت مذ إجمراءات تصمحيحيةم فماعمى فاعمية النظامم والعكس إذا اكتشفت األ 

 (.02  ص2440إلى الشك في فاعمية ومصداقية النظام   زيدان 

 الناجحة ةيالرقاب النظم خصائص 0-4
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وكمذلك  مالمؤسسمات العاممة ت تممى ممن مؤسسمة إلمى أ مرق أداءالرقابمة عممى  راءاتإجإن  

فينالممك المؤسسممات العامممة التممي تمممارس  ةكممل مؤسسممة عمممى حممد تمارسممووفقمما لطبيعممة النشمماط الممذي 

وىكذام لذا يتعين ىنا تطويد النظام الرقابي بحيث يكون مالئما لطبيعة  زراعيانشاطا اقتصاديا أو 

 رقمابيأن ىنالك  صائص عامة يجب أن يتمتد بيا كل نظام  إال ممارسو المؤسسةالذي ت النشاط

( أنمو ممن أجمل تحقيمط أىمداى الرقابمة Druker, 2005, P:495 يرق  إذى إلى تقييم األداءم ديي

 التالية: ل صائصفر فيو اانو يجب أن تتو فا

ميممما وظمممروى يجمممب أن يتناسمممب ويمممتالءم نظمممام الرقابمممة ممممد طبيعمممة نشممماط المؤسسمممة وحج -0

 العمل فييا.

أن يتميز نظام الرقابة بالسيولة والوأوح والبسماطة فمي اليمدى واألسمموب والمعيمار يجب  -2

أن يكممون مممن أىممم أسممس نظمممام وفممي نظممام التبميممال عممن االنحرافممات أو ال مممل عنممد اكتشممافوم و 

 الرقابة عمى األداء في المؤسسات العامة.

أن تكمون الوسمائل الرقابيمة والمعمايير و األداء بالمرونمةم عمى  الرقابةينبغي أن يتمتد نظام  -2

 .التنفيذو  ظروى العملوذلك نظرا لمتغيير المستمر في  مالمست دمة قابمة لمتطوير والتعديل

ن تسممميم فمممي ام بيمممام وأيجمممب أن تمممتم ممارسمممة الرقابمممة فمممي الوقمممت المناسمممب والمحمممدد لمقيممم -0

 رقابة.ا تصار الوقت والجيد المبذول عمى عمميات ال

عمممى األداء يجممب حشممد الكفمماءات المتميممزة لمقيممام بعمميممات  الرقابممةعمميممة  جممل إنجمماحمممن أ -2

 تدريبية وحوافز. دوراتعمميا من في  يانجاح ستمزماتوتوفير جميد م األداء تقييم

بحيممث يشممممل عممممى تصمممحيح األ طممماء ومنمممد  ا  أن يكمممون القصمممد ممممن الرقابمممة إيجابيممميجممب  -0

بمممراز أوجمممو القصمممور فمممي األداء جمممزءا  االنحرافممماتيشمممكل تحديمممد  إذداءم تكرارىممما لتحسمممين األ وا 

أن تمممك العمميممة سمموى تتسممم بممالنقص ممما لممم يكممن  م إالاألداءرئيسمميا فممي عمميممة الرقابممة عمممى 
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والقصمممور ووأمممد الحممممول الناجحمممة لمتغممممب عمييممما ومنمممد  االنحمممراىىنممماك تشممم يص ألسمممباب 

 تكرارىا في المستقبل.

والجيممممد اقتصمممماديام بحيممممث تتناسممممب التكمفممممة والوقممممت عمممممى األداء لرقابممممة انظممممام  يكممممونأن  -0

 لتوفير نظام المراقبة مد الفوائد الناتجة عن تطبيقو.مد المنفعة المبذول 

 

 الرقابة أنواع 0-5

ممممن  ةملمرقابممم متعمممددةتقسممميمات  ىنالمممك أنإلمممى  (000-000م ص2443  عبممماس أشمممار  

وتاليما  متمتم فيمو المذيالتوقيمت و المجمال المذي تنصمب عميمو و  الرقابمةالتي تتولى عمميمة  الجية حيث

 :الثالثة ليذه األنواع شرح

 

 :الرقابة )داخمية وخارجية(التي تتولى عمميه  الجهةمن حيث  الرقابة أقسام 0-5-0

 

 الداخمية: الرقابة

 مالوحمدات التمي تتبمد ليما عممىنفسميا  التنفيذيمة السمطةتمك الرقابة التي تتم من دا ل  يى 

  دا ميو ةرقاب دليا تع التابعةوالمؤسسات  والييئاتعمى الدوائر  أورقابو الوزير عمى وزارتو  نإ إذ

فمممي  ةالعامممم اإلدارة أجيمممزةالتمممي تقممموم بيممما  األعممممال عممممىرقابمممو مجممممس الممموزراء  إلمممىوكمممذلك ينظمممر 

 لدا ميمممةمأعماليممما ا لمتابعمممة تقممموم بيممما المؤسسمممة التمممي واألنشمممطة اإلجمممراءاتجميمممد  إن إذالدولمممةم 

جممراءات وتحديممد المنجممزةم األعمممال يميمموتقمنيمما  ال اطئممة األعمممال لتصممحيح  االنحرافممات بوسممائل وا 

 المحاسممبية بياناتيمما ودقممة صممحة ولمتأكممد مممن ممتمكاتيمماوم أصمموليا مممن  الليمما إلممى حمايممة تيممدى
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 اوي  الكفمممر  أىمممدافيا وتحقيمممط المؤسسمممة فمممي اإلنتاجيمممة الكفممماءة جمممل رفمممدأممممن وذلمممك  واإلحصمممائيةم

 .(22ص  2444

 

 :الخارجية الرقابة

 ةوتتمثمممل برقابممم مالتنفيذيمممةتممممك الرقابمممة التمممي تمارسممميا الجيمممات التمممي ال تتبمممد لمسممممطة  ىمممي 

ديممموان رقابمممة مثمممل  مالبرلممممان تتبمممدشمممكل أجيمممزة رقابمممة مت صصمممة  فممميوتكمممون السممممطة التشمممريعية 

قمممرارات  ات ممماذحمممط المممموظفين و بتنظممر فمممي الشمممكاوي التمممي تممرد  التممميوالرقابمممة القأمممائية  مالمحاسممبة

 (.227م ص2443 مالشي  سالم وة رونمناسبة لتصويب القرارات غير المشروعة  

 

 :()إدارية ومالية أقسام الرقابة من حيث المجال الذي تنصب عميه 0-5-0

 

 رقابة إدارية:

 ىعأمالكشمى عمن نمواحي ال إلمىوالتمي تيمدى  اإلداريمةىي الرقابمة التمي تتعممط بمالنواحي  

لكشمى إلمى اكمما تيمدى  مفمي سمير العممل اإلداريمة والم الفماتلقصور في أنظمة وقموانين العممل وا

فمممي  التمممي تحكممم سمممير العممممل واألنظممممةممممد القمموانين  اإلداريمممة والمممموائحعممن ممممدق مطابقمممة القممرارات 

 .(00ص  2442  عثمان  المؤسسة

 

 

 :ماليةرقابه 
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مممنيج وىمي  المؤسسمةمد الممالي فممي سمالمة الوأم مممنالتأكمد  إلمىالتمي تيممدى  الرقابمةىمي  

 واإلداريمةم والمحاسمبية واالقتصمادية القانونيمةالتكاممل واالنمدماج بمين المفماىيم  يتطمبعممي شامل 

في النتائج  الفعاليةورفد كفاءة است داميا وتحقيط  العامة األموالعمى  المحافظةالتأكد من  يدىب

مراجعممو ممما تممم تحصمميمو مممن  بيممدى الماليممةبيانممات تتعمممط بالكشممى عممن ال الماليممة فالرقابممة المحققممةم

طابقمة ىمذه موممن  الماليمةمالتصمرفات  صحةمن المبالال لمتأكد من  إنفاقووما تم  العامةم اإليرادات

وفمي حمدود االعتممادات المصمرح  لمموازنمة العاممة والقواعدوالتعميمات  واألنظمةالتصرفات لمقوانين 

 (.00ص  2442  عثمان  بيا

 

 :)سابقة ومتزامنة والحقة( يتقمن حيث التو  المالية الرقابة سامأق 0-5-3

 

 :السابقة الرقابة

والم الفممات  األ طمماءتمنممد وقمموع  إنيمما إذ الوقائيممة أو المانعممة بالرقابممة الرقابممةوتسمممى ىممذه  

 الجيةمن  وموافقةالمنفذة عمى تصديط  الجيةبد من حصول  ال إذ اإلداريمالتي يتأمنيا القرار 

 (.002م ص2443  عباس القطعية  ةاكتساب القرار لمدرج قبل العميا

 

 :المتزامنة الرقابة

 طمموات التنفيممذ  ةومتابعممومسمايرة  األعمممالبتنفيممذ  تبممدأ إذلمتنفيمذ  المرافقممة الرقابممةوىمي تمممك  

والتعميممات  واألنظممة القموانينالنقص والقصور فمي تطبيمط  أوجوجل الوقوى عمى أمن  مبأول أوال

 (.220م ص2443  الشي  سالم وة رونسير العمل   التي تحكم

 :الالحقة الرقابة
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 إتمام بعدكونيا تكشى عن الم الفات التي وقعت بالفعل وىي تأتي  الكاشفة الرقابةوىي  

بحممط المقصممرين  المناسممبة اإلجممراءاتالتجمماوزات وات مماذ  معرفممةواليممدى منيمما ىممو  معمميممة التنفيممذ

 أ مرقوالتجماوزات ممره  الم الفماتارتكماب  إعمادةقمد يحمول دون  قابمةالر وىذا النوع ممن  موالم الفين

 .(03م ص2442 عثمان  

 

 الرقابة مكونات 0-6

م وىذا النظام يصبح عرأة ابعأيحتوي عمى عناصر مكممة لبعأيا  ا  الرقابة نظام ٌتعد 

 بمماحثينال لال ممتالل إذا فقممد أحممد عناصممره وعنممدىا يكممون قميممل الفائممدة  لممذلك فقممد تنمماول العديممد مممن

موأمموع الرقابممة بمسممميات وأشممكال م تمفممة فيممذا المفيمموم تطممور عبممر فتممرات زمنيممة م تمفممةم حسممب 

 (.20م ص2440المعايير الرقابية التي تصدر عن الجمعيات المينية المحاسبية  زيدان  

 

ال بممد مممن تمموافر  ال  اعنظممام الرقابممة لكممي يكممون فمم أن( Frazier, 2001, p:43ويممرق   

ن يتكممرر ىممذا فممي كممل نشمماط مممن أنشممطة رقممابي ال مسممةم بالنسممبة لكممل ىممدى وأام العناصممر النظمم

المؤسسمممة  فيحمممرص النظمممام عممممى تحقيمممط أىمممداى الدقمممة والمصمممداقية فمممي التقمممارير الماليمممة وكفممماءة 

 من العناصر التالية:العمميات وااللتزام بالقوانين واألنظمةم حيث تتكون الرقابة 

 ةمة بيئة الرقابءمدى مال 0-6-0

فوجمود أقسمام التمدقيط المدا مي  شرا  قويما  عممى وجمود نظمام رقابمة فاعممةمالرقابة مؤ  بيئة دتع 

مممن قبممل اإلدارة بتقممارير ىممذه األقسممام عممن  وممما يرافقيمما مممن اىتمممام كمماى   وأنظمممة المحاسممبة الجيممدةم

 شمممملالتجممماوزات واال تالسممماتم بحيمممث تت مممذ اإلجمممراءات المناسمممبة لمعالجمممة ال ممممل والتجممماوزات وت

 :التالية العناصر
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: وتتمثمل فمي األمانمة والنزاىمة واإل مالص لـإلدارة واالتجاهـات األخالقية والقيم النزاهة -أ

فمي  تمؤثر والتمي الرقابمة  لبيئمة األساسمية العناصمر في العملم والحمرص عممى اإلنجماز ممن

 لفممماتالم ا تقميمممل عممممى المؤسسمممة  فالنزاىمممة واأل مممالط تسممماعدانبسمممموك األفمممراد العممماممين 

السابقةم فماإلدارة  لمسنة يال تام الحسماب عمى المحاسمبة ديوان من ترد التي والمالحظات

لممى االلتممزام بسياسمماتيا القائمممة عمممى اإلنجمماز ايجمماد قمميم أ القيممة تممدفد ا  ممرين إب مطالبممة

ومند التصرفات غير القانونية وغير األ القية وتفعيل سموكيات وممارسمات عممل نمطيمة 

 (.Whittington, 2005, P:194مقبولة  

ذلممك رسممم سياسممات واسممتراتيجياتم وعقممد دورات تدريبيممة تطمممب : ويبالكفــاءة االلتــزام -ب

 األعمال إلنجاز الالزمة والمعرفة بالميارات لتييئة موارد بشرية ذات كفاءة عاليةم ورفدىا

 (.20م ص2440 زيدان   الوظيفة اتممي تحددىا التي

 ونموذجيممما التشمممغيمي تمثمممل اإلدارة فمسمممفة إن إذ: التشـــغيمي بهاوأســـمو  اإلدارة فمســـفة -ج

ويمكن مالحظة ذلك من  مالل  مما  عمى مدق االىتمام بايجاد بيئة رقابية فعالةميمؤشرا  

 نظرتيممما إلمممى أمممرورة الدقمممة والعدالمممة فمممي القممموائم الماليمممةم وكمممذلك اعتمادىممما عممممى تطبيمممط

 والمنظم  وأىمم التوجيو إدارة ومن الجية الرقابيةوالتعاميم الصادرة من  اإلجراءات والقرارات

ال صمائص منيما  ممن واسمعة   ويشممل سمسممة ةالموازنم تنفيمذ قواعمد اإلجراءات تعمميم ىذه

جمممراءات ومواقمممى والعقمممودم المناقصمممات ومتابعمممة تمقمممي فمممي اإلدارة أسمممموب  بشمممأن اإلدارة وا 

 .المحاسبية( اتموالمي ماتمعالجة المعمو  تجاه اإلدارة وموقى المالية التقارير إعداد

 الذي اإلطار الرقابية الحكومية لمجية يوفر التنظيمي الييكل إن إذ التنظيمي: الهيكل -د

المرجممموةم  األىمممداى لتحقيمممط أنشمممطتيا ومراجعمممة ومراقبمممة وتنفيمممذ ت طممميط  اللممموم ممممن يمممتم

واأممح ومفيمموم ومممرن وشمماملم بحيممث  تنظيمممي ىيكممل ولتحقيممط ىممذا اليممدى يجممب اعتممماد
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 فيمممو عممممى مواكبمممة التطمممورات المسمممتقبميةم ومبمممين قمممادرو ي كافمممة احتياجمممات المنظممممة يغطممم

ن يسممممح بامكانيمممة المراجعمممة والواجبممماتم وأ والمسمممؤوليات لمصمممالحيات الرئيسمممية ال طممموط

 إلعمداد المناسمبةات ن يشممل توأميح لم طمو ل واكتشاى األ طاء حمال وقوعيمام وألألعما

 (.Whittington, 2005, P:198ي  ال تام والحساب التقديرية الموازنة

 الصممممالحيات وذلممممك بتحديممممد مممممدق تفممممويض :والمســــؤوليات الصــــالحيات تفــــويض -هـــــ

 مسمتوقم لكمل المناسمبة البيانمات التي يتم بموجبيما تجميمد والكيفية لألنشطةم والمسؤوليات

 زانيةالمي بنود ذمبتنفي ال اصة السياسات وكذلك والواأحةم الدقيقة التقارير إعدادأجل  من

 فمي التجماوز أ مممرق بسمبب بنمود من مبالال نقل طمب إلى الحاجة دون ليام معتمد ىو كما

 جميممد فيممم لأمممان المناسممبة واالتصمماالت الصممرى  فممالتفويض يقتأممي توجيممو السياسممات

 الفردية إجراءاتيا بين متبادلة عالقة إيجاد الرقابيةم والعمل عمى الجية ألىداى الموظفين

 إذنظممام الرقابممةم  فممياألىممداىم كممما أن المركزيممة والالمركزيممة تممؤثران  هىممذ فممي ومسمماىمتيا

 ,Taylor)أن المركزيممة الشممديدة تسمماعد عمممى ارتكمماب الغممش واأل طمماء   (تممايمور يممرق 

2004, p:346. 

 تتعممط بمالموارد والممارسمات وىمذه السياسمات :اإلداريـة الشـئون وممارسـات سياسات -و

 والتعويممممض واإلجمممراءات والترقيممة المشمممورة وتقممديم والتقيممميم يمممووالتوج مثمممل التعيممين البشممريةم

 االلتمزام يجمب أن تظيمر الشماغرة منيما ي أمد لمعمايير فالوظمائى إذ أن كال   التصحيحيةم

 ويجممممب أن تظيممممر ويكممممون أىممممال لمثقممممة المناسممممبم لمكممممانفممممي ا المناسممممب بتعممممين الشمممم ص

 إلممى المممؤىمين الممموظفين بتقممدم امكممما يتأمممن االلتممز  السممنويم األداء نتيجممة تقيمميم الترقيممات

ن االلتمممزام بيمممذه السياسمممات يأممممن الحصمممول عممممى أفأمممل وبالتمممالي فممما أعممممىم مسمممتويات

 .Ricchiute, 2002, p:228)الكفاءات  
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 وتقدير المخاطر عممية تقييم 0-6-0

 ليممذه الم مماطرم اسممتجابة اإلدارة وكيفيممة العمممل م مماطر تحديممد يممتم بموجبيمما ةوىممي عمميمم 

 قمد التمي والدا ميمةم ال ارجيمة والظمروى واألحمداث الماليمة البيانمات باعمدادمنيما  ا يتعممطو اصة مم

عممممداد ومعالجممممة وتسممممجيل إصممممدار عمممممى المؤسسممممة قممممدرةسمممممبي فممممي  بشممممكل تممممؤثر  حممممول التقممممارير وا 

 الجيممة الماليممة إذ يجممب عمممى إدارة البيانممات فممي اإلدارة إثباتممات مممد يتفممط وبممما الماليممةم المعمومممات

 الصادرة والتعاميم لمقوانين بدون م الفة المرسومة ال طة لمرقابة إبداء الرأيم حول تنفيذ ال اأعة

 تقممرر التممي قممد جممراءاتالوا   بممرامجالو   طممطال إصممدار ة  كممما تتأمممنيممالحكوم الرقابيممة الجيممات عممن

 .(Frazier, 2001, p: 45  أ رق اعتبارات أو التكمفة بسبب م اطرة قبول

 

بيمممما  تنشممممأ أن الظممممروى واألحممممداث التممممي يمكممممنن ( إلممممى أ20ص م2440وأشممممار  زيممممدان  

 الم اطرة وتتزايد احتمالية حدوثيا تتمثل فيما يمي:

مممن  دمممما يزيمم لمرقابممة م تمممى فيممم أو تركيمز الجممدد لمممموظفين يكممون قممد الجــدد: الموظفــون -أ

 .احتمالية الم اطرة

مممممة ميمال التغيمممرات تغيمممر أن يمكمممن المتجـــددة: أو المحاســـبية الجديـــدة المعمومـــات نظـــم -ب

 ال دمممة ديمموان نظممام الدا ميممة مثممل بالرقابممة ال اصممة الم مماطرة المعمومممات نظممم فممي والسممريعة

 المدنية.

 مممن ويزيممد الرقابممة جيممدي   أن العمميممات فممي والسممريد الكبيممر لمتوسممد يمكممن الســريع: النمــو -ج

 .الرقابة في تعطل حدوث م اطر
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ـــر -د ـــل تغي  الوظيفيمممة المسمممتويات فمممي الزيمممادة الييكممممة إعمممادة بيصممماح قمممد التنظيمـــي: الهيك

 بالرقابة. المرتبطة الم اطرة من يغير قد مما ماتملممي وفصل اإلشراى في وتغييرات

 

 واإلجراءات األنشطة 0-6-3

 اقراراتيمممم تنفيممممذ أمممممان فممممي تأممممعيا اإلدارة لتسمممماعدىا التممممي واإلجممممراءات السياسممممات ىمممميو  

تتنمموع حسممب نمموع العمميممات ونمموع النشمماط الممذي و  ب األمثمملمو ططيمما بالطريقممة الصممحيحة واألسمممو 

 واإلجممراءات السياسممات ىممذه( Whittington, 2005, p:201تمارسممو المنظمممةم وقممد صممنى   

 :يمي فيما

 وقياسمما إلممى ممما حققتمم الفعممميم لممألداء تحممميال المراجعممات ىممذه : وتشممملاألداء مراجعــات -أ

جممراءات االستقصمماء  لمعمالقات ما تشممل تحمميال  ك السابقةم في الفترات واألداء الموازنات وا 

 وكممذلك مراجعممة لممعموممماتم ال ارجيممة الممموارد مممد الدا ميممة البيانممات ومقارنممة والتصممحيحم

 اسمممتيالكية قمممروض حمممول متقريمممرل ممممديرال مراجعمممة مثمممل النشممماطم أداء أو الممموظيفي األداء

وتحصميميام كمما  عمييما فقمةالموا أجمل ممن القمروض ونموع والمنطقمة الفمرع حسب مصرفيةم

تشمممممل اسممممت دام الموازنممممات التقديريممممة ومحاسممممبة التكمممماليى ومحاسممممبة المسممممؤوليةم لتحديممممد 

 .الالزمة االنحرافات في النفقات واإليرادات وات اذ اإلجراءات التصحيحية

جمراءات  وتفويممض واكتمممال دقممة فحمص وتتأمنالمعمومات:  معالجة -ب المعامممالتم وا 

عداد السجالتم لكي ال يتم است دام بيانمات معينمة بمدال ممن غيرىما عنمد رقابة المجا ميد وا 

 صممراىممما عن المعمومممات لممنظم الرقابممة ألنشممطة أليممام وىنمماك مجموعتممان معالجممة البيانممات

 المعموممات تقنيمة رقابمة الفرديمةم وعناصمر التطبيقمات معالجمة التطبيط وتنطبط عممى رقابة

 فحوصمات مثمل ا ليمةم الرقابمة وعناصمر المراجعمة ينوممواز  الحسمابات دقمة وتكون لفحص
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 لتقممممممارير والمتابمممممممعة اليدويممممممة العممممممددي التسمسممممممل وفحوصممممممات اإلد ممممممال لبيانممممممات التعممممممديل

 .االستثناءات

 البيانمات إعمداد لموثوقيمة الموجمودات سمرقة منمد بيما : ويقصدالمادية الرقابة عناصر -ج

 األممن األنشمطة ىمذه وتشممل كبير دح إلى حساسة األصول تكون عندما و اصة الماليةم

لألصول الماديةم والسجالت والنماذج والمستندات والبرامج والتطبيقات المحاسبيةم  الفعمي

يجمماد وأممرورة حصممر ذلممك باألشمم اص المسممموح ليممم بالوصممول ليممذه األصممول   وسممائل وا 

ة وكمممممات مثمممل األبمممواب والقاصمممات الحديديممة وأجيمممزة اإلنمممذار اإللكترونيممم الكافيمممةم الحمايممة

السمممممر فمممممي األجيمممممزة الحاسممممموبيةم وكمممممذلك الجمممممرد الفعممممممي لألصمممممول المتداولمممممة ومطابقتيممممما 

سمممممطة  اتمممممالشمممم ص القممممائم بيممممذه المي نبالسممممجالت ال اصممممة بيممممام شممممريطة أن ال يكممممو 

 ,Robertson)أو الوصول ألييا  االتصريح بالعمميات المتعمقة بيذه األصول أو تسجيمي

2000, p:233). 

 بمسممممؤوليات م تمفممممين ألفممممراد إسممممنادىا يسممممتوجب اتممممم: فصممممل الميتامــــالمه فصــــل -د

 جممملمممن أ عيمممدتيم فممي باألصممول واالحتفممماظ المعممامالتم وتسمممجيل بالمعممامالت التصممريح

 أوي فييما  أو األ طماء فيمو يرتكب موقى في يكون أن ش ص ألي السماحم فرص تقميل

 دون تواطممؤ لراء قممد ال يحممو ن ىممذا األجمماتمموم عمممما بممأملمي العممادي التنفيممذ أثنمماء االحتيممال

التقممارير  إعممداد فصممميا الواجبممات المطممموب تشممملو مجموعممة مممن الممموظفين عمممى الغممشم 

الرقابممةم إأممافة إلممى  المطابقممات ومسممتندات عمممى وفحممص العمميممات والموافقممة والمراجعممةم

 (.Ricchiute, 2002, p:232تنفيذ العمميات وتسجيميا حيازة األصول  

ــــ  تأمممعيا اإلدارة بالتصمممريح سياسمممات عممممى وجمممود رقابيمممة أنشمممطة : تعتممممدالتفـــويض -ه

تقتأممي مممنح بعممض الصممالحيات لممسممتويات الممدنيا بشممكل ات إرشمماد بموجممب والتفممويضم
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تحديممممد عمممممى مممممن تقممممد مسممممؤولية األ طمممماءم أو اإلىمممممال ويمنممممد التيممممرب مممممن  فممممي يسمممماعد

 المسؤولية وىذا اإلجراء يقمل من احتمال ات اذ القرارات ال اطئة.

 

 واالتصال المعمومات 0-6-4

م كونممو يقمموم عمممى الماليممة نظممام المعمومممات المحاسممبي مممن أىممم عناصممر نظممام الرقابممة دعمميٌ  

 المعمومممممات نظممممام ويتكممممون .إنتممماج المعمومممممات والبيانممممات الماليممممة وتوصمممميميا فمممي الوقممممت المناسممممب

 وأشمم اص ةلممي حاسممب وبممرامج م(ةلممي حاسممب وأجيممزة ماديممة عناصممر  تحتيممة بنيممة مممنالمحاسممبي 

جراءات جل من أ المنشأةم معامالت المحاسبية حول والسجالت المالية التقارير إلعداد  وبيانات وا 

 بذلك. المتعمقة المساىمين وحقوط والمطموبات الموجودات عمى المحافظة

 

  ممالل مممن ةليمما أو يممدويا العمميممات مباشممرة ( إلممى أنممو يمكممن20م ص2440ويشممير  زيممدان  

 أو بالمعممممامالت ال اصممممة العالقممممة ذات المعمومممممات تحديممممدو  التسممممجيل شممممملت مبرمجممممةم إجممممراءات

 والتقيمميم والقيمماس والحسمماب والتحقممط التصممحيح   أ ممرق مثممل تمممامي المعالجممة وتشمممل األحممداثم

 أو ا  إلكترونيم يدويمة أو كمان شمكميا أو ةلية إجراءات  الل من نفذت سواء م( والمطابقة والتم يص

 مناسمبة قمرارات ات ماذ عممى المنشمأة قمدرةفمي  النظمام ينتجيا التي معموماتال نوعية وتؤثر ما  مطبوع

عداد المؤسسةم أنشطة ومراقبة إدارة في موثوط بيا لتم يصميا وتصمنيفيا وتسمجيميا  مالية تقارير وا 

 والتقرير عنيا في القوائم المالية.

 

 دام اسمت المحاسمبي يتطممب المعموممات نظمام أن (Dan Guy, 2003, p:208)ويمرق  

 :وسجالت محاسبية لمقيام بالوظائى التالية أساليب
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 .المتعمقة بالمؤسسة الصحيحةالصحيحة المالية  المعامالت جميد ليوتسج تحديد -0

 البيانممات فممي الصممحيحة النقديممة قيمتيمما تسممجيل يتمميح بأسممموب المعممامالت قيمممة ساقيمم -2

 .المالية

 الفتمرة فمي المعمامالت بتسمجيل لمسمماح اتالعممي فييا حدثت التي الزمنية الفترة تحديد -2

 .الصحيحة المحاسبية

الماليممة  البيانممات فممي العالقممة ذات واإلفصمماحات المعممامالت المناسممب بالشممكل تعممرض -0

ثباتيا بالمستندات المتعمقة بيا.  وا 

 المناسمممب التصمممنيى إلتاحمممة كافيمممة بتفاصممميل المعمممامالت المناسمممب الوقمممت فمممي تبمممين -2

 المالية. لتقاريرا إلعداد لممعامالت

 تتسممممح بتمممدفط المعمومممما قنممموات واأمممحة ومفتوحمممة ومفيوممممةم تممموفير االتصمممال ويتأممممن 

 تقمديم عن تنفيمذ الرقابمة و اصمة نو المسؤول المحاسبية إلى جميد أنحاء المؤسسةم بما فييم األفراد

 لحمممممو  التقمممممارير تقمممممديم أممممممان عممممممى المفتوحمممممة االتصمممممال قنممممموات كمممممما تسممممماعد الماليمممممة  التقمممممارير

 إعمداد وأدلمةالمحاسمبية  السياسمة أدلمة االتصمال بشمأنيا  وممن أشمكال التصمرى وكيفية االستثناءات

 إلكترونيا االتصال إجراء اإلدارة يمكن إجراءات  الل ومن والمذكراتم والمالية المحاسبية التقارير

 شفويا. أو

 

 ما يمي:إلى أن نظام المحاسبة الفعال يشمل  (222  ص2442وقد أشار  الصبان  

 مستندات دا مية مرقمة ومتسمسمة بحيث تغطي كافة أوجو النشاط في المؤسسة. -أ

 دليل حسابات يتأمن كافة العمميات التي تتعامل بيا المؤسسة. -ب

 دليل يوأح اإلجراءات والسياسات المحاسبية المتبعة في المؤسسة. -ج
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 نفيذىا.است دام موازنات ت طيطية تفصيمية لمعمميات ومتابعة ت -د

 

 متابعة تنفيذ نظام الرقابة 0-6-5

 حسمممب والتعمممديل ممممن حيمممث التقيممميم المسمممتمر لمنظمممام الرقابمممة لعناصمممر المتابعمممة وتتأممممن  

نممو يمكممن تحقيممط ىممذه ( إلممى أ27م ص2440يشممير  زيممدان  و  الظممروى وبيئممة العمممل  فممي التغيممرات

 بة لحسن األداء بالطرط التالية:االرق

ر يفتم تمممو إذ يممم اإلدارة بمسممماعدة الممممدقط المممدا مي والممممدقط ال مممارجيتقيممميم النظمممام بواسمممطة  -أ

 معمومات منتظمة ونواحي القوة والأعى وتوصيات لتحسين الرقابة.

تقييم النظام عن طريط المالحظات المستمرة أثناء األنشطة والعمميات العادية من األفراد  -ب

 اإلشرافية. نشطةاأل موبانتظا م حيث تمارس اإلدارةأو الزبائن والعمالء

 فعمدم المتابعمة المناسبم الوقت في إعدادىا يتملكي  المصرفية لممطابقات اإلدارة مراجعة -ج

 .إعدادىا عن نيالموظف توقى إلىيؤدي  أن المحتمل من المناسب الوقت في دقتياعدم و 

 يمممماف المؤسسممةم لسياسممات المبيعممات ممموظفي لمتأكممد مممن امتثممال الممدا ميين المممدققين تقيمميم -د

شمممراى المبيعمممات عقمممود يتعممممط بشمممروط المؤسممممسة  لسياسمممات االمتثمممال عممممى القانونيمممة المممدائرة وا 

 .العمل ممارسات سياسات أو األ القية

 النمواحي عمممى الأمموء تمممقي أو مشاكل عمى تدل قد التي  ارجية أطراى من االتصاالت -ىم

 أو فمواتيرىميما دفعمن  والتأكد تيرالفوا بيانات أمنيا العمالء فيؤيد لمتحسين  بحاجة ىي التي

 الرسوم. بشأن الشكوق

 

 أهداف الرقابة المالية 0-7
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فمي المؤسسمة الماليمة إن أىداى وظيفة الرقابة المالية ومجال عمميا يشممل كافمة األنشمطة  

وظيفممممة الرقابمممة ىمممذه األنشممممطة بمممالفحص والتحميمممل والتقيمممميم ك دممممة لممؤسسممممةم  تتنممماول إذالماليمممةم 

وفقممما  لم طمممط والسياسممممات  ابمممة إلمممى التأكمممد ممممن أن األىمممداى المحمممددة قمممد تمممم إنجازىممماتيمممدى الرقو 

 إلى أن الرقابة المالية تيدى لتحقيط ما يمي: (22-20م ص2447المرسومة. ويشير  السييلم 

السممممرقة واال ممممتالس و  حمممماالت الغممممش نفمممماط واكتشمممماىاإل العممممام وترشمممميد المممممال حمايممممة -0

التأكمد م و غيرىما سمتعمال سمواء كانمت أصموال  نقديمة أووء االأو سم العام المال في والتالعب

مممممن صممممحة وسممممالمة ودقممممة القيممممود والمسممممتندات والبيانممممات الماليممممة الدوريممممة وغيممممر الدوريممممة 

 .وسجالتيا حتى يمكن االعتماد عمييا الت اذ القرارات

ات التأكد من صحة وسمالمة سمير األممور الماليمة وتطبيمط القموانين واألنظممة والتعميمم -2

العمميمات والبيانمات الماليمة  ةوالسياسات المالية النافذة فمي المؤسسمات العاممةم وا تبمار دقم

 ووأدم المثبتة في الدفاتر والسجالت لتقرير مدق مطابقتيا لمقوانين واألنظمة والتعميمات

 االنحرافات واأل طاء. وقوع بمند الكفيمة الوقائية اإلجراءات

داريمة ذات ا ثمار الماليمة تنفمذ بدقمة ووفقما  لمقموانين واألنظممة التأكد من أن القمرارات اإل -2

والتعميممممات المعممممول بيمممام وتمممدقيط ىمممذه القمممرارات ومتابعمممة اإلجمممراءات اليادفمممة إلمممى حمايمممة 

 المناسمبة التقارير موجودات المؤسسة من سوء االستعمال أو التمى أو الأياعم مد تقديم

 نجازىا في المستقبل.مد بيان األعمال المنوي إ ةالمنجز  األعمال شامال العميا ل دارة

 فمممي الأمممعى حممماالت وأصمممحاب القمممرار والعممممل عممممى كشمممى لممسمممئولين األدلمممة تقمممديم -0

 واإلداري في المؤسسات. المالي الجانب

 لوأمدة ايجابيم أوة سممبي سمواء اتاالنحرافم نموع والمسمئوليات وتحديمد الواجبمات تحديد -2

 نوع. لكل سبةالمنا اإلجراءات والتدابير
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التأكد من أن كافة القوانين واألنظمة والتعميمات والقرارات السارية مرعية التطبيط من  -0

 البممدائل وتقممديم الماليممة والنشمماطات اإلجممراءات م وتقيمميمقبممل جميممد العمماممين فممي المؤسسممة

 المناسبة. غير اإلجراءات لتصحيح وتطويرىا المناسبة

ظر في تقارير مدققي الحسابات ال ارجيين والتأكد من والن فحص الحسابات ال تامية -7

 الميزانيمة تنفيمذ قمرار عمن ي مرج ال والمذي الصمحيح بالشمكل الميزانيمة تنفيمذمراقبة و  صحتيا

 المالية. وزارة عن الصادر

دارة المشروعات العامة.-0  تحسين الجودة في اإلدارة العامة وا 

 ات اذ قرارات غير مناسبة.اقتراح الوسائل المؤدية لتقميل احتماالت  -3

مممة الرقابممة الدا ميممة والممنظم المطبقممة فممي الجيممات ال اأممعة الحكممم عمممى مممدق مالء -04

 لمرقابة ومدق كفاءتيا في تحقيط أىداى الجية بكفاءة وفاعمية.

 تحديد أوجو القصور والنجاح في الجية ال اأعة لمرقابة. -00

 عمى المؤسسات العامة األداء رقابة 0-8

ممممن الرقابمممة الماليمممة  يتجمممزأ جمممزءا ال قمممد أصمممبحوبرامجيممما المؤسسمممات العاممممة قيممميم أداء تإن  

تبممممذير أو  دونفالرقابمممة الماليمممة التقميديمممة تيمممدى لمتأكممممد ممممن حسمممن إدارة المممموارد الماليمممة  مالحديثمممة

 مجوالكفمماءة لمبممرام الفاعميممةإسممراىم بينممما الرقابممة الماليممة الحديثممة تعمممل عمممى تقيمميم األداء ودراسممة 

األداء تيمدى إلمى تسمميط الأموء عممى الكفماءة  فرقابمةم العماممن حسن است دام الممال  لمتأكدوذلك 

م 2440األصمممممم وة مممممرونم   ليممممما المتاحمممممةواالقتصممممماد والفاعميمممممة فمممممي اسمممممتغالل المنظممممممة لممممممموارد 

 (.220ص

 

 ءرقابة األدا مفهوم 0-8-0
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لتحديممد ىممذا المفيمموم فقممد  اولممةاألداء نممورد بعأمما منيما فممي مح ةىنماك تعمماريى عديممدة لرقابمم 

ة اسمممت دام المممموارد المتاحمممة أفأمممل اسمممت دام لتحقيمممط ءممممن كفممما التأكمممدأنيممما " عممممى  يمبعأمممعرفيممما 

توجيو  إلعادةدراسة مدق جودة األداء وات اذ القرارات التصحيحية   اللمن  ماألىداى الم ططة

 مقارنمة" بأنيما  ة رون ويعرفيام في المنظمة بما يحقط األىداى المروجة منيا " األنشطةمسارات 

التقدم نحو  مالحظةاألداء الحالي باألداء المتوقد أي الم طط وىي الوسيمة التي يمكن بواسطتيا 

(. مممد بيممان المعوقممات واالنحرافممات التممي يسممفر عنيمما 270م ص2442 حسممنم "م تحقيممط األىممداى

عالجيمممام وتجنمممب تكرارىمممام ممممد التقيممميمم ودراسمممة أسمممبابيا وممممن ثمممم الوصمممول إلمممى الوسمممائل الكفيممممة ب

أمممرورة الحمممرص عممممى اسمممتمرار تممممك األسمممباب والوسمممائل والعممممل عممممى تطويرىممما فمممي المؤسسمممات 

 (.222م ص2444جميعيا  كركور والفارسم 

 

" قيمماس األداء بمعالجممة المعمومممات المرتممدة وقيمماس أداء  بأنيمما األداءرقابممة  كممما تممم تعريممى 

يؤدي  الذيوذلك لمتعرى فيما إذا كان قد تم ا تيار البديل  مالت طيطية لمعرفة مدق دقتو األجيزة

لمتثبممت مممن  التنفيذيممةإلممى تحقيممط األىممداى بأقممل التكمماليى الممكنممةم بينممما يممتم قيمماس أداء األجيممزة 

 اليمممموليم بكفممماءة واقتصممماد " المتاحمممةقمممدرتيا عممممى تنفيمممذ سياسمممات اإلدارة العميممما باسمممت دام المممموارد 

لمما يمتم إنجمازه ممن أعممال ثمم مقارنتيما بمما كمان  قيماسبأنيا "  ة رون ويعرفيا(. 242م ص2444

الكتشمماى نقماط الأممعى والقموةم حيممث يمتم القيمماس  بقاسمم المعممدويجمب أن يممتم ذلمك وفقمما لمت طميط 

 .(72م ص2442 عبد المحسنم  "المعدة لذلك المعاييرو بواسطة المؤشرات 

 

 تنطوي عمى ما يمي:عمى األداء  بةاالرقبأن عممية  مما سبط نستنتج
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تيممدى إلممى  تممتالءم مممد نشمماطات وطبيعممة عمممل كممل مؤسسممةعمميممة منتظمممة ودوريممة  -0

 .الوظيفية اووحداتي المؤسسةتحديد أىداى 

تتطممب مراقبمة ومالحظمة أداء المؤسسمة بشمكل مسمتمر حتمى يمتم الحكمم عممى كفاءتيمما  -2

ت األداء التمي تحديمد معمدالم وبالتمالي ش صميعممى أسماس عمى أساس موأوعي وليس 

 .المستويات مقبولة لتحقيط األىداى عندىاتكون 

 .لقياس وتطبيط األداء است داموتم يا تيار النظام الذي  -2

يتطمب وجود معدالت أداء معيارية يتم وأعيا بشمكل مسمبط وباالعتمماد عممى أسمس  -0

المقارنمة فيمما عممية وموأوعيةم حتى تتم مقارنة األداء الفعمي لممؤسسة بيذه المعاييرم و 

 .تم تحقيقيا والمعايير المحددة مسبقا التيبين النتائج 

 النتممائجاال تالفممات الجوىريممة بممين عمميممة تحميميممة ألداء المؤسسممة تعمممل عمممى تحديممد  -2

 ر.الفعمية المحددة ليا وذلك بغرض تطوير المعايي

 رقابة األداء  أهمية 0-8-0

إلمممممى  ترجمممممدة الرقابمممممة عممممممى األداء أىميممممم أن( إلمممممى 73-70م ص 2440يشمممممير  حاممممممدم  

 التالية: ألسبابا

 مالمسمؤوليةعممية الرقابة عمى األداء في توجيو نظر اإلدارة العميما إلمى مراكمز  تساعد -0

 .سوى تكون اإلنتاجية أكثرحاجة ل شراى وحيث يكون اإلشراى  أكثرالتي تكون 

 مسمتقبالمالمنظممة اإلداريمة الرقابمة عممى األداء عممى ترشميد الطاقمة البشمرية فمي  تعمل -2

يتطممممب  والتممميوكمممذلك العناصمممر غيمممر المنتجمممة  ميمممتم إبمممراز العناصمممر الناجحمممة وتنميتيممما إذ

األداء  تقيممميمن إ إذاألممممر االسمممتغناء عنيممما أو محاولمممة إصمممالحيا بيمممدى زيمممادة كفاءتيمممام 

 .يتطمب أساسا موأوعيا لوأد أنظمة الحوافز
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وذلممك مممن  ممالل  ملقممرارات التممي تحقممط األىممداىرؤسمماء األقسممام عمممى ات مماذ ا مسماعدة -2

 نشاطيم نحو المجاالت التي سوى ت أد لمقياس والحكم. توجيو

 الذيى المدير لكيفية أداء العمل يفي وجود نوع من االقتناع الوظيفي بتعر  المساعدة -0

 الممذيو مقممدمام كمما أن عمميممة الرقابمة عممى األداء تسمماىم فمي تحديممد الممدق اتممسميتولى مي

 مل المسؤوليات اإلدارية.حتحقط عنده تي

عمميمممة الرقابمممة عممممى األداء األسممماس المممذي يمممتم وفقممما لمممو إجمممراء المقارنمممة بمممين  تعطمممي -2

 الم تمفة لممنظمةم وأيأا بين المنظمات األ رق. الوحدات

التمممي تمممم  ماإلداريمممة فمممي معرفمممة أسمممباب االنحرافمممات المسمممتوياتمعمممايير األداء  تسممماعد -0

 الالزمة لتالفييا. اإلجراءاتمكن ات اذ اكتشافيا حتى ي

 

 الرقابة عمى األداء أهداف 0-8-3

 :ىي الرقابة عمى األداءأىداى ( إلى ان 24-03م ص 2442يشير  الراشدم 

 .عمى مدق قدرة المنظمة عمى تحقيط أىدافيا الموأوعة التعرى -0

 واأممحااألداء تفسمميرا االنحرافممات فممي النتممائج الفعميممة وفقمما لممما ورد فممي برنممامج  تفسممير -2

 .مد تحديد أسباب ىذه االنحرافات

 التنفيمذالجيات المسؤولة ومراكز المسؤولية التي حصمت فييا انحرافمات نتيجمة  تحديد -2

 الفعمي لبرنامج األداء.

 وبممماقممدرة المنظمممة عمممى تحقيممط االسممت دام األمثممل لمواردىمما الماليممة والبشممرية  معرفممة -0

 يجنبيا اليدر والتبذير.

 ال طوات الالزمة لتجنب حدوث االنحرافات في المستقبل. ات اذ -2
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 تقييم األداء معايير 0-8-4

ىممي المؤشممرات والمقمماييس المسممت دمة لقيمماس مممدق كفايممة وفاعميممة األداء الفعمممي معممايير ال 

م وقد تكون ىذه المعايير قانونيةم أو مينية مت صصةم داءاألعمى أساسيا بالحكم عمى  يتموالتي 

 أو قياسية محمية ودولية أو معايير ت طيطية أو معايير النشاط.

 

( تقيممميم األداء بأنمممو عمميمممة يمممتم ممممن  الليممما استكشممماى أو 2م ص2440وأمممح   مطمممرم   

اشتقاط مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المؤسسة التي تسميم فمي تحديمد أىميمة 

م وذلمممك مممن  ممالل معمومممات تسممت رج مممن القممموائم و ممواص األنشممطة التشممغيمية والماليممة لممؤسسممة

الماليةم ومصادر أ رق كي يتم اسمت دام ىمذه المؤشمرات بعمد ذلمك فمي تقيميم أداء المؤسسمة وات ماذ 

( بمأن ىنماك ممد مين لمتحميمل المماليم الممد ل النموعي 20م ص 2440القراراتم ويأيى  مطرم 

وأموعة ممن قبمل ديموان المحاسمبةم والممد ل والذي يتوافط مد الدراسة الحاليمة بنماء عممى معمايير م

المطموبة عمى جميد  األساسيةالعمميات  قحدإاألداء عممية تقييم  دتعو  الثاني ىو المد ل الكميم

 .الموأوعةلمتحقط من إنجاز ال طط  المؤسسةالمستويات اإلدارية في 

 

مطممموب تحقيقيمما ثممم ال واألىممداىم عمميممة التقيمميم عمممى مقارنممة األداء الفعمممي بالنتممائج و وتقمم  

ح حيبمممدورىا تقممموم بتقيممميم النتمممائج وات ممماذ القمممرارات لتصممم التممميتممموفير التغذيمممة العكسمممية لممم دارة العميممما 

م ويمرق جموادم (Wheelen, Hunger.2004, pp: 230-232) ال اطئمة واالنحرافماتالمسمارات 

التمممي  الاألعممممممممة فمممي مجمممال تقيممميم يمال األنشمممطةأحمممد األداء يمثمممل قيممماس أن ( 222م ص2444

 اللو  منيمكن  حتى إن وجدت االنحرافاتالمعايير المحددة مسبقا وتحميل بالنتائج  مقارنةتشمل 
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واألداء  الفعممممميدرجممممة التبمممماين بممممين األداء  الالزمممممةم واأل ممممذ بعممممين االعتبممممارلتصممممحيحات اإجممممراء 

بولمة طالمما مق د  لتعم األصمميةليظل األداء أمن درجة من المواءممة ممد ال طمة  حو سمالمالمطموب 

 .أنيا ال تتعدق الحدود المتفط عمييا

 

جممزء ممن عمميممة الرقابمة باعتبارىمما عمميمة توجيممو عمممى أنيما تقيميم األداء  عمميممةوينظمر إلمى   

لمدالالت ومؤشمرات يمتم  اسمتقراءوصوال لتحقيط أىدافيا كما أن تقييم األداء يعد  المؤسسةم ألنشطة

 التي يكمونأو تأكيد المسارات  انحرافيافي حالة  نشطةاألمسارات  تحدد مات اذ قراراتفي أوئيا 

األداء عمميمة الحقمة  تقيميم فعمميمة. المرغوبمة األىمداىيمط قسيرىا في االتجاه الصحيح إلنجاز وتح

واالقتصممادي فممي وقممت معممين  اليمممال المؤسسممةاليممدى منيمما فحممص مركممز  ملعمميممة ات مماذ القممرارات

لمذلك فمان تقيميم األداء يعبمر عمن نشماط م اإلداريةالمراجعة ميل المالي و حوذلك باست دام أسموب الت

 .(0-2م ص2442م  عبد المحسن المؤسسة

 

 يإلمممى أن المعيمممار المسمممت دم فممممفمممي ىمممذا المجممممال ( 043م ص2442  العمممارىم تشمممير و   

تممك  ممنأن يكون قابال لمقياس وأن المعايير التي تتنبأ بالنتائج قد تكون أكثمر أىميمة  بغيني األداء

عمى  ا تيارىايتوقى  ونوعيةعمى معايير كمية  عممية التقييموتعتمد  مي توأح الوأد الحاليالت

العممل الرقمابي  نمو إلنجماحأم و بعمةتيعة عمميا وفمسمفة إداراتيما واسمتراتيجياتيا المبوط المؤسسةحجم 

وفيما  معمى حجم العمل المنجز ياليتم الحكم من  الل لألداءمموأوعيو  معايير بد من تحديد ال

 األداء:التي يمكن است داميا لتقييم  المعايير ييم

عدد المعمامالت  أو المؤسسةمبيعات في  رقم أوبالوحدات  اإلنتاجبمعنى كمية : الكم -0

 .ةمعين دائرةفي  إنجازىاالتي يتم 



 

 

02 

 .المقدمةال دمة  أو السمعةنوعية وجودة  :الكيى -2

 .ال دمة أو سمعةال إنتاجمقدار الوقت الذي يتطمبو  :الزمن -2

 ة.تقديم ال دم أو السمعة إلنتاج المدفوعةالنفقات  :التكمفة -0

 

 عممية الرقابة عمى األداء مراحل 0-8-5

مراحممل  بعممدةتمممر عمميممة الرقابممة عمممى األداء  أن( 03-00م ص2442يممرق   جريسمماتم  

جراءات  لرقابيةم تبدأ بالت طيط زمنيا يمزم إتباعيا إلى نياية العممية ا و طوات أساسية ومتسمسمةوا 

عممى  ثم وأد برنامج لمرقابةم ثم التنفيذ ثم مرحمة اإلشمراى والتوثيمط وجممد األدلمة. وتقسمم الرقابمة

 األداء إلى المراحل التالية:

 فتحديمد األىمداى ىمو تسميل القيماسم وبطريقمةوجود أىداى واأمحة وعمميمة المرحمة األولى:  -0

فممي المؤسسممة وتجاوبمما مممد  العمماممينلدولممة ومشمماركة كافممة عمميممة منتظمممة تمثممل دراسممة لحاجممات ا

 أولويات وحاجات وموارد الدولة.

األداء المطموب ويعرى المعيار بأنمو اليمدى  تمثلوأد معايير األداء التي المرحمة الثانية:  -0

 في المستيدىأىمية وأد معايير لألداء  وتكمنم الالحقة والنتائجالذي سيتم مقارنتو باإلجراءات 

فيمما إذا كانمت  معرفمةوبالتمالي  مأن معايير األداء تساعد في التعرى عممى األداء الفعممي لممؤسسمة

عمميمة الرقابمة عممى األداء يجمب  ولنجماحم ىذه المؤسسة تقدم مما ىمو مطمموب منيما بكفماءة وفعاليمة

 ومالوصمممول إليممم المؤسسمممةالمممذي تريمممد  المسمممتيدىإعمممداد المعمممايير التمممي تمثمممل األداء المرغممموب أو 

 :ياأىم األداءعدة تقسيمات لمعايير  ىناك( فان 00-02م ص2442وحسب   ناجيم 

 .الماأيمعايير تاري ية: وىي تمك المست رجة من الدفاتر والسجالت عن األداء  -أ



 

 

00 

معمممايير  ارجيمممة: وىمممي المعمممايير المتعمقمممة بمنظممممات مثاليمممة أو تممممك التمممي تفرأممميا  -ب

 . ارجيةجيات 

 لوحممداتوتحميممل  دراسممةوىممي تمممك المعممايير المعتمممدة عمممى  :سممبقاالمعممايير المحممددة م -ج

 .أوء الظروى الدا مية وال ارجية المنظمة عمى

لمممبعض المجممماالت مثمممل  تصممممحوىمممذه المعمممايير  :المعمممايير اليندسمممية   المحمممددة فنيممما ( -د

 .معينةا الت من جية تحديد وقت التشغيل لوحدة معنية عمى ةلة  ت طيط

 المديرين وتتوقى ىذه المعايير عمى ميول :عمى التقدير الش صي عتمدةالمالمعايير  -ىم

 وةرائيم.

مسممح  إجممراءتتطمممب عمميممة الرقابممة عمممى األداء إن  إذ األداء الفعمممي قيمماسالمرحمــة الثالثــة:  -3

التمي تمربط  العالقماتالتعرى عمى سائر العمميمات والوقموى عممى جل من أ مميداني وشامل لموحدة

وأثممر ذلممك  مالوحممدة تمارسممووالتوصممل إلممى  صممائص النشمماط الممذي  محممل العمميمماتبممين م تمممى مرا

إلممى محاسممبة المسممؤولين عممن  وصمموال معمممى إداراتيمما ودراسممة اقتصمماديات بممرامج التشممغيل الم تمفممة

 ءالقصمممور فممممي األدا تالفممميل مالالزممممةوذلمممك تمييمممدا لموصمممول إلمممى اإلجمممراءات العالجيمممة  مالوحمممدة

  ممماللالفعممممي عمممادة ممممن  ءقيممماس األدا ويمممتم مح الوحمممدة فمممي المسمممتقبلوالعممممل عممممى اسمممتمرار نجممما

وىنما يجمب  والمعمومماتماست دام النظم المحاسبية واألسماليب اإلحصمائية لمحصمول عممى البيانمات 

وذلك تو يما لسمرعة  مالحديثة األساليبتوفر أفراد مدربين لمقيام بيذه األعمال مد أرورة است دام 

ن لعامممل السممرعة أثممره فممي فاعميممة إإذ  التغييممرمعمممى مممن يمتمممك سمممطة عممرض نتممائج قيمماس األداء 

 (. 27م ص2444  الكفراويم  النظام الرقابي
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 واإلنتاجيمةميمة والكفماءة عاالف معايير( فان 220-222م ص ص 2444وحسب  دىمشم  

 ىي كما يمي: كمعايير أو مؤشرات لمرقابة عمى األداء

جمممة أو مسمممتوق تحقيمممط األىمممداى وتحديمممدا أنيممما نسمممبة در  وىمممي: Effectiveness ميمممةعاالف -أ

المتحقمممط إلمممى اليمممدى الم طمممط أو المرسممموم مسمممبقام فالفاعميمممة تتأممممن التأكيمممد عممممى  اليمممدى

 بمقمدارن الفعاليمة ال تيمتم اول إليو من وراء الم رجماتم لمذا فماليدى الذي يمكن الوص تحقيط

م 2444م ويشممير  المموقفيمجل تحقيممط ذلممك اليممدىمممموارد التممي يجممب إن نأممحي بيمما مممن ال

 : األمثل لمفعالية يتم من  الل المدا ل التالية القياس أن( إلى  00ص

ا جمملم لممذا  ةأو طويممم ةمتوسممطالأو  ةمقيممدال ةمرحميممالأو  ةثانويممالأو  ةرئيسممالاألىممداى  -

 .من أىداى المؤسسةو تقياس الفعالية يتم من  الل بيان ما حقق فان

ية: فكمما استطاعت المنظمة تمبية احتياجاتيا من الموارد الماديمة والبشر  الماديةالموارد  -

 .أدق ذلك إلى زيادة فعاليتيا وتمكنت من تحقيط أىدافيا بسيولة موالبشرية

 كالنسب المئوية وبعض المؤشرات الوصفية والبيئية. :الكميةالمؤشرات  -

 .لمأافةومن ذلك است دام القيمة ا :االقتصاديةالمؤشرات  -

نسبة الم رجمات إلمى الممد التم أي نسمبة السممد المنتجمة  وتعني: Efficiency لكفاءةا -ب

بالم رجمممماتم ذلممممك أن  كبيممممرا   ا  فممممي إنتاجيممممام فالكفمممماءة تيممممتم اىتماممممم المسممممت دمةإلممممى الممممموارد 

 (.222م ص2444 دىمشم  النتيجة المباشرة لنشاطات المشروع د  تعالم رجات 

 المؤسسممةمصممطمح اإلنتاجيممة وىممي قممدرة المشممروع أو  ويشممير :Productivityاإلنتاجيممة  -ج

م المتاحمممةعممممى تحقيمممط أكبمممر قمممدر ممكمممن ممممن أىمممدافيا باسمممت دام أقمممل قمممدر ممكمممن ممممن المممموارد 

 .( 04م ص2444  الوقفيم  وتعرى عمى أنيا نسبة الم رجات إلى المد الت
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 أن التي يجب المالحظاتىناك عددا من  أن( إلى 20-03م ص2442ويعتقد   ناجيم  

 :ىي جراء عممية قياس األداء الفعميإ عندتؤ ذ باالعتبار 

لموقمموى عمممى نتممائج التنفيممذ بدقممة ووأممعيا فممي صممورة الحاجممة إلممى البراعممة فممي القيمماس  -أ

 .تمكن من مقارنتيا بالمعايير الموأوعة مقدما

 .األداءة البيانات والمعمومات المتوفرة في عممية قياس فيتعين االستفادة من كا -ب

 مممناسممت دام األعممراض فممي الرقابممةم وذلممك أنممو يمكممن توقممد حممدوث انحرافممات  طيممرة  -ج

واقممد مالحظممة أعممراض أو حمماالت معينممة أثنمماء التنفيممذ تنممذر بوقمموع  طممر ممما ييممدد تحقيممط 

 ال طة. أىداى

التنبمؤ  أسمموبفي حال است دام أسمموب الرقابمة المتزامنمة ممد التنفيمذ عمادة مما يسمت دم  -د

 وث انحراى معينم مما يستدعي ات اذ قرار تصحيحي.أو التوقد بحد

اسمممت دام العينمممات فمممي عمميمممة قيممماس األداء حيمممث أنمممو وعنمممدما يصمممعب قيممماس جميمممد  -ىمممم

المتحققممة فعممال عنممدىا يممتم المجمموء إلممى اسممت دام نظممام العينممات لمتغمممب عمممى ىممذه  النتممائج

 .   المشكمة

الموأموعة مسمبقام تيمدى ىمذه المرحممة إلممى  يربالمعممايمقارنمة األداء الفعممي المرحمـة الرابعـة:  -4

 التي حدثت في األداء الفعمي. واالنحرافاتالقصور واأل طاء  أوجوالكشى عن 

ــة الخامســة:  -5 لمعالجممة االنحرافمماتم ويتوقممى ذلممك عمممى  التصممحيحية اإلجممراءات ات مماذالمرحم

 الفعممممميوقيمممماس األداء  موالبيانممممات المتاحممممة حممممول األىممممداى والمعمممايير المحممممددة مسممممبقا المعموممممات

   (.20م ص2444  الكفراويم  حقط باألداء المستيدىتومقارنة ذلك األداء الم
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إجمراء عمميمة  بعمد المؤسسمةأمام إدارة البدائل المتاحة  أن (Burton, 2006, p:429)ويعتقد 

 :عمى النحو التالي كونتتقييم األداء 

ويمتم تطبيمط ىمذا البمديل عنمدما تمرق الموأموعة والمحافظمة عمييمام  بالمعمايير التمسك -0

 الفعمي مناسب وموافط لما تم وأعو من معايير مسبقة. األداءاإلدارة بان 

ن اإلدارة ىنا تحتاج اغير مطابط لممعايير الموأوعةم ف الفعمي األداءحالة كون  في -2

جراء مزيد من التمدريب لممموظفين  االنحرافاتإلى تصحيح   المزيمدوممنحيم التي حصمت وا 

 عمى أتم وجو. بالعملمن الحوافز ليقوموا 

كبمممر ممممن أكمممون المعمممايير فمممي التطبيممط الفعممممي األحيممان ت بعمممضيممر المعممماييرم فمممي يتغ -2

وفممممي ىممممذه الحالممممة يجممممب عمممممى اإلدارة مراجعممممة  م لممنظمممممةوالممممموارد المتاحممممة  مكانمممماتاإل

 .لقدرات المنظمة ومناسبةعممية ومقبولة تجعميا المعايير حتى 

 

 سسات العامةالمؤ  0-9

 مفهوم المؤسسات العامة 0-9-0

تنشممما وفقممما لقمممانون أو نظمممام يحمممد سممممطاتيا وواجباتيممما وا تصاصمممماتيا  العاممممةالمؤسسمممات  

الحكوميممة األ مرقم وال ت أمد المؤسسممة العاممة لمقواعمد أو الممموائح التمي تسممري  لمجيماتوعالقاتيما 

األحيمان  ممناليمة والمحاسمبيةم وفمي كثيمر األجيزة الحكومية العادية فمي النمواحي اإلداريمة والم عمى

م السممممييل  الحكوميمممةال ت أمممد المؤسسمممات العامممممة لمممموائح التوظيمممى التممممي تسمممري عممممى األجيممممزة 

 (.00م ص2447
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فمي القمرن التاسمد  العاممةالمرافمط  إلدارةنظام المؤسسة العامة كوسيمة مسمتحدثة  ظيروقد  

جميمد المرافمط العاممةم  نأشما فمي ذلمك نيأمحصمورة فمي نطماط أميط شم نشأتياعشرم وكانت عند 

بمل  مإلمى الميمدان االقتصمادي تمتمدن وظيفة الدولة كانت محدودةم فممم تكمن نشماطات الدولمة أذلك 

وال ارجيم وكانت الدولة حينئذ  الدا ميكانت تكتفي بدور الرقيب والمشرى والمحافظ عمى األمن 

م نشمماطاتياوتزايممدت  توتطممور فممة الدولممة وظياتسممعت  القممرن العشممرينوفممي تسمممى بالدولممة الحارسممة. 

أ ذت بالنمو واالنتشار حتى شمممت كثيمرا ممن التي ذلك التطور عمى المؤسسات العامةم  فانعكس

 (.040م ص2444 ليمةم  االقتصاديةالمرافط العامة و اصة المرافط 

منظممممممة عاممممممة مت صصمممممة فمممممي غمممممرض معمممممين وممممممزودة بأنيممممما العاممممممة  المؤسسمممممةتعممممرى  

سمعة مادية   إنتاجية أو  مباع حاجة عامة سواء أكانت  دمة أوتنيض إلش منويةالمعبالش صية 

المؤسسممة العامممة فممي  تعرفمم(. وقممد 040م ص2444 ليمممةم  ( لتحقيممط الرفاىيممة العامممة اسممتيالكية

ا الدولمممة وتمتمكيممما دون وجمممود ئيمسمممتقمة تنشممم ش صممميةمنظممممة عاممممة ذات " الفكمممر الغربمممي بأنيممما 

وعمن طريمط مجممس  معمن طريمط الموزير الم متص التشريعيةمام السمطة مساىمينم وىي مسؤولة أ

حسممابات مسممتقمة تسممير وفقمما لألسمماليب المتبعممة فممي المؤسسممة  وليمماإدارة تعينممو السمممطة التنفيذيممةم 

 (.22م ص2440"  عثمانم  العامة لممحاسبةال اصةم غير أنيا ت أد 

  

 مشممروععممن منشمماة عامممة أو  عبممارةالمؤسسممات العامممة ىممي ن ومممن وجيممة نظممر الباحممث فمما 

نشماط اقتصمادي  لمزاولمةالدولمة بمرأس ممال عمام  دهوتمزو  متمتد بالش صية المعنويةياقتصادي عام 

 .بيدى تحقيط غايات عامةوفقا لم طة التي تأعيا الدولة  ممعين

 

 المؤسسة العامة  أركان 0-9-0
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 ان التالية:المؤسسة العامة تقوم عمى األرك أن( 002-000م ص2444أورد  ليمةم 

المرفمط العمام ىمو مشمروع تتمواله اإلدارة بشمكل مباشمر أو غيمر و : مرفـق عـام العامـة المؤسسة -0

أن تعيمد اإلدارة  ىعنبم م دمة عامةم وتولي اإلدارة لممرفط العام بصورة غير مباشرة ألداءمباشر 

 بالرقابمممةا يمممظ دممممة عاممممة ممممد احتفا ألداءأو شمممركة ممممن القطممماع ال ممماص بممارسمممة النشممماط  لفمممرد

 واإلشراى عمى سير المشروع.

تطمب طبيعة النشاطات التمي ت إذ :تتمتع بالشخصية المعنوية )االعتبارية( العامة المؤسسة -2

 المؤسسممةالش صمية المعنويممةم ويترتمب عمممى ممنح  انمو يممتم منحيمإلممى أالمؤسسممات العاممة  بيماتقموم 

 الش صية المعنوية نتائج منيا:العامة 

 حسممماباتويتأممممن االسمممتقالل الممممالي أن يكمممون لممؤسسمممة العاممممة : مممماليلاالسمممتقالل ا -أ

لتنظميم  اصمة إأمافة إلمى أنظممة ماليمة  موذممة ماليمة مسمتقمة وموازنمة مسمتقمةبيما  اصة 

 .المالية شؤونيا

 اإلداريممممةيشمممممل قيممممام المؤسسممممة العامممممة بتنظمممميم كافممممة شممممؤونيا و  :اإلداري تقاللاالسمممم -ب

 .نظمة الحكوميةوشؤون موظفييا بمعزل عن األ

مد أىداى المؤسسة  ضمن بيد وشراء عمى أن ال تتعار الحرية في إجراء التصرفات  -ج

 .العامة

 وأممائية سمواء كانممت المؤسسممة مدعيممة أفمي أيممة دعمموق ق طرفمماتكمون المؤسسممة العامممة  -د

 ويتحدث باسميا أمام القأاء.  يمثميامدعى عمييا ويكون ليا من 

ويعنمممي ىمممذا المممركن أن تأ مممذ  :اريـــة مـــن منظمـــات القطـــاع العـــاموحـــدة إد العامـــة المؤسســـة -2

 شكل منظمة من منظمات القطاع العام. العامةالمؤسسة 
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لممؤسسممة العامممة  المنشمم فالقممانون أو النظممام  :تتخصــص فــي نشــاط معــين العامــة المؤسســة -0

ز ليما أن بحيث ال يجو المؤسسة العامة أن تسعى لتحقيقو والغرض الذي يتعين عمى  اليدىيحدد 

 عن إطار ىذا اليدى. ت رج

 

 

 

 دولة الكويتالعامة في  اتالمؤسس 0-9-3

الحديثممة تحقيقممما  التنظيميممةكأحممد األسمماليب  دولممة الكويممتالمؤسسممات العامممة فممي  انتشممرت 

فممي  فظيممرت المؤسسممات العامممة مالشمماممةمتطمبممات التنميممة ل اوتمموفير  الكممويتيالحتياجممات المجتمممد 

التمي تسمعى لتحقيقيما  الغايماتماعيمة والماليمة وال دميمة واإلنتاجيمة لتحقيمط م تمى القطاعات االجت

عمن  اتمدريجي تنشمأوقمد  الكويتيمةالمؤسسات العامة  نشأتم وقد ال طط والبرامج التنموية المتعاقبة

 نشمممأةتحويمممل بعمممض الوحمممدات اإلداريمممة فمممي الممموزارات إلمممى مؤسسمممات عاممممةم أو ممممن  مممالل  طريمممط

م الصمممايال  سممميس متعممممد لممؤسسمممة العاممممة بيمممدى تحقيمممط غمممرض عمممامومرتكمممزة عممممى تأ مقصمممودة

  .(222م ص2440

 

المؤسسممات  لتأسمميس الكويتيممةاإلدارة العامممة  توجيمماتأن  (222م ص2440م الصممايالويعتقممد  

 :جل تحقيط األىداى التاليةكان من أالعامة 

وفير االسممتقالل الممالي واإلداري المطبممط فممي المموزارات وبحيمث يممتم تمم الممروتينعممن  االبتعماد -0

 جل إدارة شؤونيا بنفسيا.أمن  ةالفني المرافطلعدد من 

 والكفاءات النادرة أو الأرورية والتي ال تقبل بأجور الدولة. الميارات استقطاب -2
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 .الكويتتحقط أرباحا تدعم موازنة  لمشروعاتالدولة  حاجة -2

ت ال اصمممة فمممي تحقيمممط إليمممو بعمممض المؤسسممما أوالغممممو المممذي تمجممم االحتكمممارعممممى  القأممماء -0

 األرباح.

التممي يمكممن أن صممناعية ذات رؤوس األممموال ال اصممة المشممروعات ال لممبعضالممدعم  تقممديم -2

 ونفد عام. عامةتكون ذات فائدة 

 

إلمى تحقيمط  تيمدىالرقابمة عممى المؤسسمات العاممة  أن( 03م ص2442يرق   العواممةم و  

 وكما يمي:ة السياسية واالقتصادية واإلداري األىداىمجموعة من 

عمممى المؤسسممات العامممة تيممدى إلممى التأكممد مممن احتممرام  الرقابممة: األهــداف السياســية -0

وأجيزتيما البرلمانيمة والتنفيذيمة وعمدم  مالعامة لمدولة والسياسيةة يالمصمحة العامة والمسؤول

 التي تحددىا الموازنة العامة ليذه المؤسسات. والم صصاتتجاوز األولويات 

 مالعامممة األممموالفممي التحقممط مممن مممدق كفايممة اسممت دام : وتتمثممل قتصــاديةاألهــداف اال -2

اإلسمراى فمي  وعدم موالتأكد من استثمارىا بأفأل األشكال والوجوه التي تحقط النفد العام

سمممموء  أوجمممموإنفاقيممما والمحافظممممة عمييمممما مممممن مظمممماىر اإلىمممممال والتالعممممب وغيممممر ذلممممك مممممن 

 االستعمال.

 التجماوزاتالعاممة إلمى الكشمى عمن  المؤسساترقابة عمى تيدى ال: األهداف اإلدارية -2

العاممة وعمدم  مروج ىمذه المؤسسمات  المؤسسماتالتمي قمد تحمدث فمي  موالم الفات اإلداريمة

التعمممرى عممممى نمممواحي القصمممور فمممي  وكمممذلك معمممن األنظممممة والتعميممممات والقمممرارات اإلداريمممة

لكشمى عمن ممدق التوافمط بمين إلى ا إأافةالقوانين واألنظمة المتعمقة بالمؤسسات العامةم 
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واألنظمممممة التممممي تممممنظم سممممير العمممممل فممممي  والقمممموانينالتعميمممممات والممممموائح والقممممرارات اإلداريممممة 

 المؤسسات العامة.

 

م مممممما  يمعممممممى المؤسسمممممات العاممممممة تأ مممممذ بعمممممدا الماليمممممة قأمممممية الرقابمممممة  نأويمممممرق الباحمممممث  

فممي  المركزيممةمممالي عممن السمممطة و  إداريالعامممة تتمتممد وفقمما لقمموانين إنشممائيا باسممتقالل  فالمؤسسممات

فمي القيمام بواجباتيما  مساعدتياجل أية تم منحيا لممؤسسات العامة من الدولةم ومثل ىذه االستقالل

 نسمبيا تكمون ىمذه المؤسسمات حمرة وبحيمثالمحددة ليا في القمانون  مارج إطمار المروتين الحكموميم 

المؤسسمات العاممة درجمة معينمة  إعطماء أنم تجمدر اإلشمارة إلمى في تنظيم شؤونيا اإلدارية والماليمة

ممن  إنال يعني عدم ممارسة الرقابمة عمييما بشمكل مطممطم إذ  شؤونيامن االستقاللية في تصريى 

وفقا لمما ىمو محمدد ليما فمي  متتأكد من قيام المؤسسات العامة بواجباتيا أنحط السمطات المركزية 

 ألسمسيما وفقما اتملمؤسسمات العاممة بميمركزيمة قيمام اتأممن السممطات ال نعمى أم و إنشائياانون ق

ىمي  وأمواليماومالية سميمةم فالمؤسسمة العاممة فمي النيايمة تيمدى إلمى تحقيمط مصمالح عاممة  إدارية

ال يمتم  مدش  وبحيمثىنا ينبغي ممارسة رقابة متوازنمة عممى المؤسسمات العاممة  ومنم أموال عامة

بصممورة صممحيحة  إلييمماالموكمممة  تامممومممن جيممة أ ممرق أمممان قياميمما بالمي اسممتقالليتيا مممن جيممةم

 إداريا وماليا وقانونيا.

 

 الكويت دولة في الرقابة تطور 0-02
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ان  (2440م عمممام الكمممويتي  دليمممل التمممدقيط العمممام الصمممادر عمممن ديممموان المحاسمممبةورد فمممي  

 المذي بالشمكل تطبيقيما اسمتقر أن إلمى عديمدة تاري يمة بمراحل الرقابة المالية في دولة الكويت مرت

 وىذه المراحل ىي: المالية حاليام ديوان المحاسبة ووزارة بو يقوم

 0965 -0956األولى  الفترة

 ةالموازنم فمي ورد مما حمدود في الصرى في بالتقيد األميري األمرصدر  0320 عام يوليو في -0

 أميممري أمممر  ممممالل مممن إال الحممدود تمممك تجمماوز بعممدم الحكوميممة الممدوائر ألممزم كممما عمييممام المصممادط

 .بذلك  اص

 رقمم األميمري بالمرسموم شرعيتيا وتثبيت نفاةالمذكورة  الرقابة تأكيد تم 0327 عام يناير 0 في -2

 .ومحاسبييا الدوائر ومسئولية الدولة ةموازن بشأن 0327لسنة ( 0 

 والرقابمة العاممة اتالموازنم إعمداد بقواعمد 0304لسمنة ( 0  رقمم بقمانون األميري المرسوم صدر -2

 .ال تامي والحساب تنفيذىا عمى

 بعمد األممة مجممس توصميات عممى الموافقمة الموزراء مجممس قرر 0300 عام يناير 0 تاري في  -0

 .0300-0302 المالية السنة ةموازن لمشروع اعتمادىا

 بقواعمد م ماص قمانون مشمروع فمي المحاسمبة ديموانتوصمية  نيأمتم ت 0302 عام فبراير في -2

 .تنفيذىا عمى الرقابةو  لمدولة العامة الموازنات إعداد

 0978 -0966الثانية  المرحمة

 إعداد قانون مشروع إعداد لدق ةنذاك(  والنفط   المالية وزارة أوردت 0300 عام يوليو 0 في -0

 .بالرقابة المالية تتعمقان مادتين ال تامي والحساب تنفيذىا عمى والرقابة العامةم الموازنات
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 إعمممداد بقواعمممد 0370لسمممنة ( 02  رقمممم بالقمممانون سمممومالمر  صمممدر 0370 عمممام يوليمممو 02 فمممي -2

 (20 -22  الممممممادتين متأممممممنا ال تمممممامي والحسممممماب تنفيمممممذىا عممممممى والرقابمممممة العاممممممةم الميزانيمممممات

 .0332 عام حتى المادتين بياتين العمل يتم ولم المذكورتين  ىذا

 0223 -0990الثالثة  الفترة

 تعيممين فممي بتفويأممو المموزراء مجمممس إلممى احبمماقتر  الماليممة وزيممر تقممدم 0332 ديسمممبر 02 فممي -0

 ا تصاصمماتيم وتحديممد الحكوميممةم واإلدارات المموزارات بم تمممى حسمماباتم ورؤسمماء ممماليين مممراقبين

 .وتبعيتيم

 تحديمممد شمممأن فمممي 0332لسمممنة ( 24  رقمممم الممموزاري القمممرار صمممدر 0332 عمممام نممموفمبر 24 فمممي -2

 .تالحسابا ورؤساء الماليين المراقبين وتبعية ا تصاصات

 إنشممماء بشمممأن 0332لسمممنة ( 000  رقمممم اإلداري القمممرار صمممدر 0332 عمممام ديسممممبر 23 فمممي -2

 القمرار عمييما نمص التمي بحيث يباشر اال تصاصمات الحساباتم ورؤساء الماليين المراقبين مكتب

 .0332 لسنة( 24  رقم الوزاري

 مسممممى لبتعمممدي 0330لسمممنة ( 22  رقمممم الممموزاري القمممرار صمممدر 0330 عمممام أغسمممطس 2 فمممي -0

ممارسممممممممة  لتباشمممممممر الماليمممممممة الرقابمممممممة إدارة إلمممممممى الحسمممممممابات ورؤسممممممماء المممممممماليين الممممممممراقبين مكتمممممممب

 المنصوص عمييا بالقانون. اال تصاصات

 الممراقبين ا تصاصات بتحديد 2442 لسنة( 20  رقم الوزاري القرار صدر 24/7/2442 في -2

 .مةالمستق الموازنات ذات بالجيات الحسابات ورؤساء الماليين

 

 المحاسبة ديواناختصاصات  0-00
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رقابتمممو عممممى جميمممد الممموزارات والمممدوائر المركزيمممة والحكوميمممةم كمممما  المحاسمممبة ديممموانيبسمممط 

 ممحقممة وية سممواء كانممت موازناتيمما مسممتقمة أديمموان المحاسممبة المؤسسممات العامممة الرسممم رقابممةتشمممل 

يممزم ديموان المحاسمبة  قمانون أنكمما  تيا.فيما يتعممط بايراداتيما أو مصمروفا مبالموازنة العامة لمدولة

لمسنة المنتيية  الل مدة ال تزيمد  الماليةالجيات ال اأعة لرقابة الديوان أن تقدم لمديوان البيانات 

 .من تاري  انتياء تمك السنة أشيرعمى ستة 

 

مة جدا في الوقت الحاليم وذلمك يمأعمال المشروعات الحكومية من األمور ال تقييم د  يعو  

 لمبمممرامجإلمممى أممم امة األمممموال التمممي تنفمممط عممممى ىمممذه المشمممروعات. وييمممدى ىمممذا التقيممميم  النظربممم

 الموأممموعةلم طممط والبممرامج  اتممممتأكممد مممن سمممالمة وحسممن تنفيممذ الميالوالمشممروعات العامممة إلمممى 

أي أن  إلمممىولفمممت النظمممر  اإلنمائيمممةويتأممممن ذلمممك متابعمممة ممممدق تقمممدم العممممل فمممي المشممماريد  مسممممفا

 نجاز العمل.إلعثر تر أو انحراى أو تأ ي

 

أن ديممموان المحاسمممبة يقممموم بالتأكمممد ممممن أن األمممموال العاممممة قمممد أنفقمممت بيمممدى  يالحمممظ وىنممما 

وذلمممك ممممن  مممالل تنفيمممذ ال طمممط وتحقيمممط األىمممداى  مالممممالي واالقتصمممادي الممممأمول الممممردودتحقيمممط 

 إسمماءةة وعممدم اليممدى الدسممتوري مممن اسممت دام األممموال العاممم طوكفمماءة وفاعميممة وبممما يحقمم باقتصمماد

  استعمالو والتقصير واإلىمال بيا.

 

 أهداف ديوان المحاسبة الكويتي 0-00-0

نيا و اليممدى األساسممي لممديوان المحاسممبة الكممويتي ىممو تحقيممط رقابممة فعالممة عمممى األممموال العامممة لصمم

 ومند العبث بيا والتأكد من است داميا األمثل في األغراض التي  صصت ليام وقد ركز المديوان
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و الرقابي عمى  مط قناعة كاممة لدق الجيات ال اأمعة لرقابتموم بأنمو ال  الل ممارساتو لعمممن 

نممما يسممتيدى بالدرجممة األولممى  تحقيممط إلممى ييممدى أصممال إلممى تصمميد األ طمماء ورصممد الم الفممات وا 

مصمحة عامةم ىمي   صمون الممال العمام واسمت دامو االسمت دام األمثمل فمي األوجمو التمي  صمص 

طاع المديوان بتعماون ممد تممك الجيمات وتبمادل األفكمار معيمام تنظميم األعممال الماليمة أسمت إذليا (م 

 دليمل التمدقيط العمام  والمحاسبية بيا ووأد الحمول المناسبة لموصمول إلمى تحقيمط اليمدى األسممى

 .(2440م عام الكويتي الصادر عن ديوان المحاسبة

 

 

 

 استقاللية ديوان المحاسبة الكويتي  0-00-0

اشمرة ا تصاصماتو طبقما المنوطة إليمة القيمام بيما ومب ىيستطيد الديوان تحقيط األىدالكي  

وم كمان البمد ممن إحاطتيما بسمياج ممن الأممانات التمي تكفمل لمو االسمتقاللية فمي القيمام لقانون إنشائ

 دليممل التممدقيط العممام ورد فممي بواجبممات وظيفتممو عمممى الوجممو األكممملم وتتمثممل تمممك االسممتقاللية كممما 

 في األتي: (2440م عام الكويتي ر عن ديوان المحاسبةالصاد

ينممممو يشممممراى الفنممممي واإلداري عمممممى أعمممممال الممممديوان وموظفيممممو رئمممميس يممممتم تعيتممممولى اإل -0

قممرار  المجمممس ليممذا الترشمميح فممي بمرسمموم أميممري بعممد ترشمميح مممن مجمممس األمممة الكممويتي وا 

امممة الموزير ممن حيمث وبعد موافقمة مجممس الموزراءم ويعاممل رئميس المديوان مع جمسو سرية

المرتب والمعاش والبدالت والمزايا المالية وكمذا أحكمام االتيمام والمحاكممةم وال يجموز عزلمو 

 مر من السمطة التأديبية الم تصة.افقة معظم أعأاء مجمس األمة أو بأإال بعد مو 
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عمممى ترشمميح رئمميس  اديممة بالممديوان بمرسمموم أميممري بنمماء  ن جميممد الوظممائى القيييممتم تعيمم -2

الممممديوان وموافقممممة رئمممميس مجمممممس األمممممة ومجمممممس المممموزراءم ولمممممديوان نظممممام  مممماص بشممممئون 

طة التنفيذيمممةم وذلمممك بموجمممب موظفيمممو ي تممممى عمممن النظمممام المممذي ي أمممد لمممو موظفمممو السمممم

 نشاء ديوان المحاسبة الكويتي.قانون إ

ديوان المحاسبة الكويتي ممن قبمل رئميس المديوانم باالتفماط ممد رئميس  موازنةيتم وأد -2

 مجمس األمة الكويتي وتدرج في قسم  اص بالموازنة العامة لمدولة.

وتمممدعم تممممك األحكمممام ال اصمممة بمممالرئيس والوظمممائى القياديمممة وشمممئون مممموظفي المممديوان  -0

عممممدم تحديممممد مممممدة ال دمممممة لمممممرئيسم يمممممنح الممممديوان  أنوميزانيتممممو اسممممتقاللية الممممديوانم كممممما 

 ا تتوافر لألجيزة التنفيذية في الدولة.االستمرارية في القيادة المثمرة التي نادرا م

 تبعية ديوان المحاسبة الكويتي 0-00-3

ن كان ممحقا بمجممس األممة الكمويتيم إال انمو المحاسبة الكويتي ىيئة مستقمة وا   ديوان يعدٌ  

ن ىمممذه التبعيمممة تقمممى عنمممد حمممدود افمممممممن الييكمممل التنظيممممي ليمممذا المجممممسم وبالتمممالي  ا  ال يعمممد جمممزء

نة  اصة في مجال الرقابة عممى الممال العمامم وتتمثمل مظماىر ىمذا األشمراى فيمما اإلشراى والمعاو 

تأمممنتو نصممموص قممانون المممديوان مممن أحكمممامم ومنيممما أنممو فمممي حالممة تعطمممل  الحيمماة النيابيمممة يمحمممط 

ة وذلمك إلزالمة مما قمد يجمول بمذىن الديوان مؤقتا برئاسة مجمس الموزراء لحمين عمودة الحيماة البرلمانيم

  دليل التدقيط العام الصادر عن ديموان المحاسمبة قابة معطمة حتى عودة البرلمانم بأن الر يمبعأ

 .(2440م عام الكويتي

 

 ها الديوانيتبعالتي  أساليب الرقابة المالية 0-00-4
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المديوان يتبمد  أن (2440م عمام الكمويتي  دليل التدقيط العام الصمادر عمن ديموان المحاسمبةورد في 

 ة المالية ىما:أسموبين من أساليب الرقاب

رقابة مسبقة : تأد ليا المناقصمات ال اصمة بالتوريمدات وأشمغال العاممة وكمل مشمروع ارتبماط  -0

أو اتفممماط أو عقمممد يكمممون ممممن شمممأن إبراممممو ترتيمممب حقممموط أو التزاممممات ماليمممة لمدولمممة أو غيرىممما ممممن 

ط أو االتفمماط أو األشم اص المعنويممة العامممة أو عمييمما إذا بمغممت قيممة المناقصممة الواحممدة أو االرتبمما

العقد مائة ألى دينار كويتي فأكثر م وقد ألزم القانون تمك الجيات بأن ال ترتبط أو تتعاقد إال بعد 

االت إال بعد بحث الحصول عمى موافقة ديوان المحاسبة م والديوان ال يصدر موافقتو في ىذه الح

 واعد المالية المقررة.ت من أن االعتمادات الواردة وفقا  لألحكام والقاألوراط والتثب

رقابممة الحقممة: تجممري بعممد االرتبمماط أو الصممرى وتشمممل كافممة التصممرفات الماليممة التممي تجرييمما  -2

 الجيات ال اأعة لرقابة الديوان.

 الجهات التي تخضع لمرقابة المالية لمديوان المحاسبة 0-00-5

 أن (2440م عمام تيالكموي  دليل التدقيط العام الصادر عن ديوان المحاسبةوكما ورد في  

 الجيات التي ت أد لمرقابة المالية لديوان المحاسبة ىي:

 الوزارات واإلدارات والمصالح العامة التي يتألى منيا الجياز اإلداري لمدولة. -0

 البمديات وسائر الييئات المحمية ذات الش صية المعنوية العامة. -2

مدولممممة أو البمممممديات أو لغيرىمممما مممممن الييئممممات والمؤسسممممات والمنشممممتت العامممممة التابعممممة ل -2

 الييئات المحمية ذات الش صية المعنوية العامة.

الشمركات والمؤسسمات التمي يكمون لمدولممة أو أحمد األشم اص المعنويمة العاممة األ ممرق  -0

 % منو أو تأمن ليا حدا  أدنى من األرباح.24نصيب في رأس ماليا ال يقل عن 
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إدارة مرفمممممط ممممممن المرافمممممط العاممممممة لمدولمممممة أو الشمممممركات الممممممر ص ليممممما باسمممممتغالل أو  -2

 الممنوحة امتيازا الستغالل مورد من موارد الثروة الطبيعية فييا.

 

 وتشمل رقابة ديوان المحاسبة فيما ي تص بالقطاع الحكومي ما يمي:

 اإليرادات والمصروفات. -0

 شؤون التوظيى. -2

 المناقصات والممارسات والعقود واالرتباطات.-2

 العيد والم ازن والمستودعات العامة وفروعيا وما في حكميا. -0

 حسابات التسوية من أمانات وعيد والحساب. -2

السمممممممى والقممممممروض الممنوحممممممة مممممممن الدولممممممة أو إحممممممدق المؤسسممممممات أو الييئممممممات ذات  -0

 الش صية المعنوية العامة أو المعقودة لصالحيا.

 أوجو استثمار أموال الدولة. -7

 تمامي عمن السمنة الماليمة المنقأمية لكمل ممن الدولمة والييئمات والمؤسسمات الحساب ال -0

 العامة التي تربط ميزانيتيا بقوانين.

كمممل حسممماب أو عممممل ة مممر يعيمممد إليمممو بفحصمممو ومراجعتمممو مجممممس األممممة أو مجممممس  -3

 الوزراء.

 الموائح اإلدارية والمالية والمحاسبية. -04

 سسات العامة والشركات ما يمي:كما تشمل رقابة الديوان فيما ي تص بالمؤ 



 

 

04 

وأاع التي تجمري عمييما فمي إعمداد األحسابات المؤسسات والشركات وفقا  لألصول و  -0

حساباتيا تبعا  لطبيعة النشاط الذي تزاولمو وفمي حمدود األحكمام والمموائح والقمرارات المنظممة 

 ألعماليا.

 يا.دارة فياإلتقارير مراقبي الحسابات بالشركات المساىمة وتقارير مجمس  -2

 

ىممذا ويبمممال الممديوان مالحظاتممو التممي تسممفر عنيمما مراجعممة لحسممابات المؤسسممات والشممركاتم  

لممى وزارة الماليممةم  إلممى كممل مممن المؤسسممة أو الشممركة والجيممة اإلداريممة الم تصممة باإلشممراى عمييمما وا 

العموميممة وبالنسممبة لمشممركات المسمماىمة يبمممال مالحظاتممو إلممى مجمممس إداراتيمما قبممل انعقمماد الجمعيممة 

بثالثين يوما  عمى األقل ويتعين عمى مجممس إدارة الشمركة عمرض ىمذه المالحظمات عممى الجمعيمة 

العموميممة عنممد انعقادىممام كممما يقمموم مممدققو الممديوان بفحممص ومراجعممة سممجالت ومسممتندات الجيممات 

عممداد تقممارير بشممأنيا بالغيمما بالمالحظممات التممي يممتم اكتشممافيا وا  تممدقيط  دليممل ال ال اأممعة لرقابتممو وا 

 ( ومن ىذه التقارير:2440م عام الكويتي العام الصادر عن ديوان المحاسبة

تقريمممر يمممتم إرسمممالو إلمممى الجيمممات ال اأمممعة لرقابتمممو بنتمممائج الفحمممص والمراجعمممة عممممى  -0

 األعمال والتصرفات التي تمت  اللو.

رات تقريممر سممنوي عممن نتممائج الفحممص والمراجعممة عمممى تنفيممذ ميزانيممات المموزاراتم واإلدا -2

الحكومية والييئمات والمؤسسمات العاممة وحسماباتيا ال تاميمة عمن السمنة الماليمة المنقأميةم 

ويقممدم التقريممر إلممي رئمميس الدولممة ومجمممس األمممة ومجمممس المموزراء ووزيممر الماليممة فممي موعممد 

 أقصاه نياية أكتوبر من كل عام.

مجممممس تقمممارير  اصمممة يعمممدىا المممديوان بموجمممب تكميمممى رسممممي ممممن مجممممس األممممة أو  -2

 الوزراء.
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بشأن حماية  32لسنة  0تقرير نصى سنوي عن األموال المستثمرة طبقا  لمقانون رقم  -0

 األموال العامة.

 تقرير عن الحالة المالية لمدولة ويقدم سنويا . -2

 22/30تقرير بانجاز تكميى مجمس األمة عمن العقمود الم اطبمة بأحكمام القمانون رقمم  -0

 .رأشيت يقدم كل ثالثة في شأن الكشى عن العموال

أيمممة تقمممارير يمممرق رئممميس المممديوان أنيممما بدرجمممة ممممن األىميمممة وال طمممورة تسمممتدعي سمممرعة  -7

 نظرىا.

 تقارير  اصة يعدىا الديوان بموجب تكميى صادر من السمطات القأائية الم تمفة. -0

 

 الدراسات السابقة -ب

 

توأميح الجوانمب األساسمية  من أجل تكوين إطار مفاىيمي تستند إليو الدراسة الحالية فمي

وتممم االسممتعانة قممام الباحممث بمسممح الدراسممات السممابقة حممول موأمموع ىممذه الدراسممةم لموأموعيام فقممد 

ىمذه  نوت مدم متغيراتيما ومم الدراسمةواإلفادة من بعض الدراسات التمي ليما عالقمة مباشمرة بموأموع 

 الدراسات ما يمي:

 

 الدراسات بالمغة العربية 0-00-0

  

دور ديـوان المحاسـبة فـي تقيـيم أداء المستشـفيات الحكوميـة  (م بعنموان:2444ر  دراسة  جب -

  .األردنية



 

 

02 

ىمممدفت ىممممذه الدراسممممة إلمممى معرفممممة كفمممماءة ديممموان المحاسممممبة فممممي اسمممت دام األسمممماليب والطممممرط       

ال اصممة بتقيممميم األداء فمممي المستشمممفيات الحكوميمممةم وكمممذلك معرفمممة ممممدق قمممدرة المممديوان عممممى تقمممديم 

دارات االقتراحممممما ت والتوصممممميات التصمممممحيحية إلمممممى الجيمممممات الم تصمممممةم ممثممممممة بممممموزارة الصمممممحة وا 

المستشمممفيات الحكوميمممةم إأمممافة إلمممى معرفمممة فيمممما إذا كمممان قمممانون ديممموان المحاسمممبة الصمممادر سمممنة 

 ( وتعديالتو قادرا عمى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة الشاممة.0322 

( لتحميمممل spssالبرنمممامج اإلحصمممائي  م ااسمممت دلتحميممممي وذلمممك بالممممنيج الوصمممفي ادراسمممة ال تاتبعممم

 البيانات وا تيار الفرأيات.

أن ديمموان المحاسممبة األردنممي يواكممب التطممورات الحديثممة فممي : وتوصمممت الدراسممة إلممى نتممائج أىميمما

مجمممال الرقابمممة الشممماممةم ممممن حيمممث تطبيقمممو لرقابمممة األداء عممممى المستشمممفيات الحكوميمممة وأيأممما قممممة 

( وتعديالتموم والتمي تتعممط بتقيميم األداء 0322المواردة فمي قمانون ديموان المحاسمبة لعمام  النصوص 

أمعى أو انعمدام االىتممام الكمافي  فأمال عمنلموحدات الحكومية بما فييا المستشفيات الحكوميمةم 

 لدق المستشفيات الحكومية.

 

بة عمى أداء تقييم دور ديوان المحاسبة في الرقا(م بعنوان: 2442 مدراسة  عثمان -

 .المؤسسات العامة في األردن

ىدفت الدراسة إلى تقييم دور ديوان المحاسبة األردني في الرقابة عمى أداء المؤسسات  

ن  الل أداة قياس العامة في األردنم حيث است دم المنيج الوصفي التحميمي والدراسة الميدانية م

 :ىاوتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرز  اصة بالدراسة. 

اقتناع اإلدارة العميا في الديوان برقابة األداء وتوفير مستمزمات الرقابة عمى أداء الموسسات  -0

 .العامة



 

 

02 

 أرورة توفر التشريعات النافذة لقيام الديوان بالرقابة. -2

يتبد الديوان األساليب الحديثة في ممارسة رقابتو عمى األداء وبكوادر مؤىمة وقادرة عمى  أن -2

 بيذه الميمة.القيام 

 أرورة تعاون المؤسسات العامة مد ديوان المحاسبة إلتمام عممية الرقابة عمى أدائيا. -0

 :قدمت الدراسة عددا من التوصيات أبرزىا

 تكثيى الدورات التدريبية  لتنمية قدرات مدققي ديوان المحاسبة حول رقابة األداء. -0

 اجية والفعالية كمعايير لمحكم عمى األداء.االستمرار باست دام معايير الكفاءة واإلنت -2

تكون ممارسة الرقابة بشكل دوري ومنتظم تقدم من  الليا تقارير لمت ذي القرار في  أن -2

 المؤسسات العامة.

تقييم أنظمة الرقابة الداخميـة فـي شـركات إنتـاج الـنفط والغـاز (م بعنوان: 2442 دراسة  الركم -

 العاممة في ليبيا.

سة إلى إبراز أىمية الدور الذي تمعبو الرقابة الدا مية في شركات النفط والغاز ىدفت الدرا 

 تقيمميم أنظمممة الرقابممة الدا ميممة فممي ليبيمما باعتبمماره أىممم مصممادر فممي الممد ل القمموميم واعتمممد الباحممث

 إلى عدة توصيات منيا:دراسة ال تالوصفي التحميميم وتوصمالمنيج عمى 

مميات الواجب معالجتيا كمذلك وأمد أموابط عممى عمميمات وأد أوابط عمى التصريح بالع -0

 التسجيل وىي تفعيل الرقابة عمى المد الت وعمميات التشغيل والمعالجة وعمى الم رجات.

والمقارنممة بممين األصممول والسممجالت  وأممد أمموابط عمممى التوثيممط وحمايممة الحاسمموب والممفممات -2

 .بيا ةالمرتبط



 

 

00 

عة األداء مد االىتمام بكفاءة العاممين وتأىيميم عن طريط زيادة درجة اإلشراى اإلداري ومتاب -2

المممدورات والبعثمممات والنمممدوات العمميمممة المت صصمممة ونشمممر الممموعي بمممين المممموظفين بأمممرورة وأىميمممة 

 الرقابة الدا مية.

 

 .تقييم وظيفة التدقيق الداخمي في الجامعات األردنية( بعنوان: 2442دراسة  الفرجاتم  -

لتعمممرى عممممى واقمممد وظيفمممة التمممدقيط المممدا مي فمممي الجامعمممات األردنيمممة الدراسمممة إلمممى اىمممدفت  

الرسممممية وتقيممميم فعاليتيممما لتحديمممد مممما إذا كانمممت األىمممداى المرسمممومة ليممما قمممد تحققمممت أم الم وبيمممان 

المعوقات والمشكالت التمي تواجييما لتحقيمط أىمدافيام و تحديمد ممدق تمبيمة تقمارير التمدقيط المدا مي 

عى لتحقيقيام وممن اجمل تحقيمط ىمذا اليمدى أعمد الباحمث اسمتبانو مكونمة لألىداى الرئيسة التي تس

من أربعة أقسامم تقيس درجمة فعاليمة وظيفمة التمدقيط المدا مي ودرجمة تمبيمة تقمارير التمدقيط المدا مي 

ألىدافيام وقد شممت الدراسة المدير الماليم ومدير دائرة الرقابة الدا ميةم والممدققين المدا ميين فمي 

( 22( اسمممتبانو ت مممم إعمممادة   20المرسممممة   تاألردنيمممة الرسمممميةم وقمممد بممممال عمممدد االسمممتباناالجامعمممات 

 ( استبانو.24استبمانو واستبعدت اثنتان وا أد لمدراسة  

 دراسة ما يمي:لا إلييا تومن النتائج التي توصم

 .تدني االىتمام بالتدريب والتأىيل ل فراد الذين يقومون بعمل الرقابة الدا مية -0

 عدم االىتمام بمكونات الرقابة الدا مية لمجامعات األردنية. -2

 إن وظيفة التدقيط الدا مي في الجامعات األردنية الرسمية تحقط درجة عالية من الفعالية. -2

إن تقممممارير التممممدقيط الممممدا مي فممممي الجامعممممات األردنيممممة الرسمممممية تمبممممي األىممممداى التممممي تسممممعى  -0

 لتحقيقيا.



 

 

02 

ت دالالت إحصمممائية بمممين الجامعمممات األردنيمممة الرسممممية فمممي فعاليمممة وظيفمممة إن ىنممماك فروقممما  ذا -2

 التدقيط الدا مي تبعا  لتاري  تأسيسيا.

وقدمت الدراسة إلى عدد من التوصيات يمكن أن تساعد عمى زيادة فعالية وظيفة التدقيط  

تمدقيط المدا مي الدا مي في الجامعات األردنية الرسمية من  الل زيادة عدد العاممين في وظيفمة ال

ورفممدىا بممالكوادر البشممرية المؤىمممة فممي الت صصممات الم تمفممةم مممد وأممد معممايير أداء  اصممة فممي 

الجامعمممات يمممتم التقيممميم بنممماء عمييمممام والعممممل عممممى عقمممد لقممماءات دوريمممة بمممين العممماممين فمممي التمممدقيط 

جوانممممب الممممدا مي فممممي الجامعممممات األردنيممممة الرسمممممية بيممممدى تبممممادل ال بممممرات والميممممارات ومناقشممممة ال

عمداد التقماريرم إأمافة إلمى إد مال األسماليب  المتعمقة بالممارسة العممية لوظيفمة التمدقيط المدا مي وا 

 الحديثة لتطوير أداء عمميات التدقيط ألنيا ت دم وظيفة التدقيط الدا مي.

 

رقابة ديوان المحاسبة في األردن في ضوء مبادئ المنظمـة  (م بعنوان:2442 عبداهلل دراسة   -

 ولية ألجهزة الرقابة العميا )االنتوساي(.الد

ىدفت الدراسة إلى تقييم رقابة ديوان المحاسمبة فمي المممكمة األردنيمة الياشمميةم ممن  مالل  

مجموعممممة مممممن المبممممادئ والقواعممممد الرقابيممممة الصممممادرة عممممن المنظمممممة الدوليممممة ألجيممممزة الرقابممممة العميمممما 

 اصمة لغممرض الدراسمة مكونمة ممن ثالثممة  ة االنتوسماي(م ولتحقيمط ىمذا اليمدى فقممد صمممت اسمتبان

( مراقبممةم حيممث تممم 22أجممزاء وزعممت عمممى جميممد وحممدات المراقبممة التابعممة لمممديوان والبممالال عممددىا  

 %(.07( استبيان أي بنسبة  004ة  المسترد ت( استبيان وكان عدد االستبيانا004توزيد  

 وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:

راء تعمديالت جوىريمة فمي قمانون ديموان المحاسمبة ممن حيمث االسمتقاللية الماليمة الحاجة إلى إج -0

 واإلدارية وشمول رئيس وكبار موظفي الديوان بالحصانة.



 

 

00 

تممأديتيم ألعممماليم عمممى أكمممل وجممو منيممما  دونالممديوان يعممانون مممن مشمماكل تحمممول  يأن مممدقق -2

ة وقمة عدد موظفي الديوان مقارنمة ممد أعى أجيزة الرقابة الدا مية في الوزارات والدوائر الحكومي

 حجم العمل الممقى عمى عاتقيم.

 وقدمت الدراسة عدد من التوصيات أىميا:

 تعديل قانون المحاسبة وزيادة التعاون بين السمطة التشريعية وديوان المحاسبة. -0

بممأعمى  تفعيممل دور وحممدات الرقابممة الدا ميممة وتزويممدىا بممالكوادر المؤىمممة والمت صصممة وربطيمما -2

 سمطة إدارية في تمك المؤسسات.

 

  

 الخــاص األداء المــالي لضــبط الرقابــة دور تفعيــل ســبل(م بعنمموان: 2442 دراسمةم  الباشممام -

 .الفمسطينية الوطنية لمسمطة العامة بالمدفوعات

الممدفوعات  عممى الرقابمة نظمام تطموير فمي تسماعد التمي المقترحمات وأمد إلى الدراسة ىدفت 

 أسماليب الرقابمة بيمان جانمب إلمى الفمسمطينيةم السممطة فمي الرقابية األجيزة استقاللية طوتحقي العامةم

 لمموازنة التطبيط الفعمي  الل من تحدث قد التي االنحرافات عمى والوقوى العامةم المدفوعات عمى

مممن  ممالل دراسممة  الوصممفي التحميممميالمممنيج  اسممت دم الباحممث وتحميميممام أسممبابيا وبيممان العامممةم

 .التي ليا عالقة مباشرة بموأوع الدراسة واأيدالم

 يمي: ما وتوصيات نتائج الدراسة من إليو توصمت ما أىم ومن

 العامة. النفقات عمى لمرقابة كأداة الموازنة دور تفعيل إلى الحاجة -0

 يةتحدد األىمية النسب معايير وجود وعدم الموازنةم تنفيذ عن الناتجة باالنحرافات االىتمام عدم -2

 االنحرافات. ليذه
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 المالية. السنة نياية بعد طويمة لفترات إقفال دون مفتوحة الجارية النفقات سمى بقاء -2

ممما يعرقمل  كبيمر بشمكل اإلجمراءات ىمذه عمدد وزيمادة الحكمومي اإلنفماط إجمراءات توثيمط عمدم -0

 الصرى. عمميات

 العامة وتقميل المدفوعات عمى رقابةال لتفعيل المحوسب المحاسبي بالنظام االىتمام إلى الحاجة -2

 عمميمات التشمغيل صمحة ممن لمتأكمد الحاسموب تطبيقات برقابة  اص قسم إنشاء  الل من األ طاء

 الموجودة. الرقابة ألنظمة مالءمتيا ومدق

أسمبابيام وتقمديم  وتحديمد الموازنمة تنفيمذ انحرافمات بدراسمة يعنمى الموازنمة دائمرة فمي قسمم إنشماء -0

 والبمدء لمسممطةم العاممة الموازنمة لتطموير مقترحمات لوأمد لجنمة تشمكيلم و بمذلك الزممةال التوصميات

 .واألداء البرامج التدريجي لموازنة بالتطبيط

 الدراسات بالمغة االنجميزية 0-00-0

   

 بعنوان: Lindow, 2000)دراسة    -

Beyond Audit Techniques Internal Auditing 
ور المذي يمكمن أن يمعبمو الممدقط المدا مي فمي تمدقيط األنشمطة ىدفت الدراسة إلى إبراز المد 

إبمراز المدور المذي يمكمن  ىىمدفت إلمالرقابية واإلشراى عمى م اطر المحمافظ األوراط الماليمةم كمما 

قيميم الم ماطر وان الممدقط المذي ال يعمرى ت مأن يمعبو المدقط الدا مي في تمدقيط األنشمطة الرقابيمة

 .يؤدي ميمات تقميدية

أرورة مواكبة التطور واالكتشافات الحديثة ال اصة بأنظمة الرقابة الدا ميمة عمى  الدراسة وركزت

وأعت الدراسة بعض األسئمة وحاولمت اإلجابمة عنيما با تصمار و لمشركات الصناعية في ىولندام 

ما ىي أفأل الممارسات التي من الممكمن إتباعيما ممن اجمل تطموير الممدقط المدا مي؟  شديد جدا:



 

 

00 

الدراسة أن أفأل الممارسمات ىمي: التعمرى عممى التغيمرات التمي طمرأت عممى البيئمة التمي وأظيرت 

تعمممل بيمما الشممركةم وأممرورة التنسمميط مممد األطممراى األ ممرق فممي إدارة الم مماطر وفيممم اإلجممراءات 

 والمتطمبات المتعمقة بنشاطات الشركة بشكل عام.

يات وممن أىميما: وأمد مقارنمة وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج مكنتمو ممن وأمد التوصم

حممول كيفيممة تحويممل اتجاىممات التممدقيط التقميممدي إلممى اتجاىممات التممدقيط الحممديث فممي ظممل تكنولوجيمما 

المعموماتم وأرورة مواكبة المدقط الدا مي والرقابة الدا مية لمستجدات عممية التدقيط ممد األ مذ 

 بعين االعتبار متطمبات التدقيط الدا مي السابقة.

 

 

  (م بعنوان: Tucker, 2001 م  دراسة -

Effectiveness IT Audit Proficiency 
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيمان أثمر اسمت دام تكنولوجيما المعموممات عممى مينمة المراجعمة فمي  

م أجريممت الدراسمممة عمممى عينمممة (AICPA)األمريكمممي لممحاسممبين القمممانونيين أمموء اىتممممام المجمممد 

 لواليات المتحدة.عشوائية من الشركات الصناعية في ا

 و مصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:

أن تكنولوجيا المعموممات المسمت دمة فمي الشمركات تمؤثر عممى كمل مكمون ممن مكونمات الرقابمة  -0

الدا ميممممة ال مسممممةم مممممن بيئممممة الرقابممممة وتقممممدير ال طممممر وأنشممممطة الرقابممممة والمعمومممممات واالتصمممماالت 

 والمراقبة.

( يتطمممب مممن المراجممد أممرورة الحصممول عمممى فيممم كممافي لمرقابممة 30 أن المعيممار سمماس رقممم  -2

الدا مية لت طيط عممية المراجعةم كما جاء فييا أن عمى المراجد تصمميم وتنفيمذ ا تبمارات الرقابمة 
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الدا مية وتقييم  طر الرقابة الدا مية عند الحد األدنى وتنفيذ اال تبارات الجوىريةم وقيمام المراجمد 

 ارات الجوىرية فقطم يحقط رأا المراجد نتيجة فعا لية ىذا المنيج.بالت طيط لال تب

أن نظام تكنولوجيا المعمومات يتأمن رقابة دا مية  اص بالحسابات اليامةم وعممى المراجمد  -2

أرورة القيام بوصى  صائص الرقابة العامة والتطبيقية لما ليا من أىمية في تنفيمذ ميمام عمميمة 

 تبارات الرقابة اإللكترونية قد يحتاج المراجمد الحصمول عممى أدلمة إثبمات المراجعةم وعند تصميم ا

عن مدق كفاءة الرقابة المتعمقة بالمزاعم بشكل مباشمر وأ مرق بشمكل غيمر مباشمر كمما فمي الرقابمة 

 العامة.

يجممممب أن يتمممموافر فممممي المراجممممد ميممممارات مت صصممممة لفيممممم تممممأثير تكنولوجيمممما المعمومممممات عمممممى  -0

م الشركة محل المراجعةم كما يجب أن يحصل المراجمد عممى المسماعدة مممن المراجعةم وعمى نظا

 لدييم الميارات المطموبة عند الحاجة.

أن اإلجممراءات التممي تمكممن المراجممد مممن فيممم اإلجممراءات اإللكترونيممة واليدويممة التممي تسممت دميا  -2

ذ العمممامم تسمممجيل الشمممركة إلعمممداد القممموائم الماليمممةم وممممن ىمممذه اإلجمممراءات إد مممال المجممماميد لألسمممتا

ومعالجممممة مممممد الت دفتممممر اليوميممممة فممممي دفتممممر األسممممتاذ مممممن عمميممممات ماليممممة عاديممممة وغيممممر عاديممممة 

 وتعديالتيا.

 

 :بعنوان( Whittington,2002  دراسة -

New Audit Documentation Requirement , SAS NO 96 ،  

تندي باألعممال الدراسة إلى البحث عن زيادة إجراءات ومتطمبات التوثيط المسم ىذه ىدفت 

وزيادة أعمال التدقيط عمييا والناتجة عن الزيادة الكبيرة في است دام التكنولوجيما وتعمدد  مالمحوسبة

فمي سمنة  (30أعمال ونشاطات الشركات والمنافسة العالميةم لذلك صدر معيار تمدقيط جديمد رقمم  
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المسممممتندي  وذلممممك لمبحممممث فممممي موأمممموع التوثيممممط (ASB)عممممن لجنممممة معممممايير التممممدقيط   (2440 

 .لألعمال التي تتم عمى النظم المحاسبية اإللكترونية

فممي   إلممى تحديممد مشمماكل التوثيممط المسممتندي الناتجممة عممن التطممورات التكنولوجيممة الدراسممةوتوصمممت 

 بيئة المحاسبة والتدقيط وكان أىم مشاكل التوثيط المستندي ىي:

ائم الماليممممة واإلفصمممماح وكممممذلك قأممممايا تتعمممممط بثبممممات المبممممادئ المحاسممممبية المتعمقممممة بممممالقو  -0

 األعمال غير المستمرة والتقديرات الش صية وظروى عدم التأكد.

بيمممان نتمممائج إجمممراءات التمممدقيط التمممي تعطمممي مؤشمممرا لمقممموائم الماليمممة حمممول اإلجمممراءات التمممي  -2

 .تحتاج إلى تعديل

التممي بيممان الحمماالت التممي تسممبب وجممود صممعوبات كثيممرة تتعمممط بتطبيممط إجممراءات التممدقيط  -2

 يراىا المدقط أرورية.

ان التوثيممط المسمممتندي ييممدى بشمممكل أساسمممي لتمموفير المممدعم لتقريمممر المممدقط والرقابمممة عممممى  -0

عمميممة التممدقيطم وأن يكممون ىممذا المعيممار معروفمما مممن حيممث التطبيممط والمفيممومم وسممبب ظيمموره 

يقمممموم بيمممما  التطمممورات التكنولوجيممممة عمممممى نظممممام الرقابممممة الدا ميممممة وتنممموع وتعقيممممد األعمممممال التممممي

المحاسممب وبالتممالي المممدقط الممدا مي وان التوثيممط المسممتندي يتطمممب االحتفمماظ بعممدة نسمم  مممن 

 العقود الميمة التي تمكن المدقط من تقييم حسابات النشاطات الميمة.

 

 (م بعنوان: Back, 2003دراسة   -

Continuous Monitoring of Enterprise Application Risk 
إظيممار أىميممة المراقبممة وأممرورة تغييممر طريقتيمما حسممب التغيممرات التممي  ىممدفت الدراسممة إلممى 

كممما ىممدفت إلممى تطمرأ عمممى أعمممال الشمركة الشممركات السممياحية فمي نيوزيمنممدا وظروفيمما االقتصمادية  
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الم مماطر التعممرى إلممى أنممواع الم مماطر التممي يمكممن مواجيتيمما فممي عمميممة الرقابممة وأىممم أنممواع ىممذه 

والتمممي تمممؤثر عممممى البنيمممة التحتيمممة لمشمممركةم أمممما النممموع األ مممر فيمممو تكنولوجيممما المعموممممات  م ممماطر

الم ممماطر التشمممغيمية المتعمقمممة بمممأداء البمممرامج المحوسمممبة وكفممماءة وفاعميمممة العمميمممة التشمممغيمية وأممممن 

كممما ىممدفت إلممى إظيممار دور الرقابممة الدا ميممة والتممدقيط الممدا مي فممي عمميممة اإلشممراى م المعمومممات

ن تغييمر طريقمة اإلشمراى حسمب التطمورات التكنولوجيمةم ممد األ مذ عمى أنشطة الشركة بحيث يمكم

بعممين االعتبممار م مماطر عمميممة اإلشممراى وكيفيممة التصممرى معيممام وأ يممرا ىممدفت إلممى إظيممار بعممض 

ممممد السياسمممات  ةتكاممممممأن تكمممون المعموممممات المؤتمتمممة  أىميممماو  صمممائص اإلشمممراى فمممي الشمممركة 

حتاجيممممما الممممممدققون والممممممديرون لتحديمممممد مشممممماكل الموأممممموعة ممممممن اإلدارةم وتحديمممممد السمممممرعة التمممممي ي

 م وأىم أنواع ىذه الم اطر:المعمومات المؤتمتة

 م اطر تكنولوجيا المعمومات والتي تؤثر عمى البنية التحتية لمشركة. -0

 م اطر التشغيل فتؤثر عمى أمن المعمومات. -2

 ومن أىم نتائج ىذه الدراسة:

   أفأمممممممل أسمممممممموب إداري لمرقابمممممممة عممممممممى عمميمممممممات أسمممممممموب اإلدارة باالسمممممممتثناء  تبممممممماعإإن  -0

 الشركات المعقدة.

الرقابممة أكثممر أىميممة مممد زيممادة سممرعة تطممور الشممركة وعممياتيمما وتصممبح أكثممر  أن تصممبح -2

 تكامال. 
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 المساهمات المتوقعة من الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة 0-00-3

 (0-0الجدول )

 الدراسة الحالية قةالدراسات الساب المجال
عميممة اقيمماس فىممدفت الدراسممات السممابقة إلممى  الهدف

الرقابة المالية من وجية نظمر أجيمزة الرقابمة 
 المالية الحكومية

ىمممدفت إلمممى تحميمممل وتقيممميم أداء الرقابمممة 
الماليمممة التمممي يمارسممميا ديممموان المحاسمممبة 

 عمى المؤسسات العامة بالكويت
ردن وفمسمممممممطين أجريمممممممت فمممممممي دول مثمممممممل األ بيئة الدراسة

 ونيوزيمندا  وليبيا والعراط سوريا
أجريت ىمذه الدراسمة فمي البيئمة الكويتيمة 

 وعمى المؤسسات العامة
ممممدراء المممدوائر ورؤسممماء األقسمممام فمممي ديممموان  المجتمع

المحاسمممممبة فمممممي المممممدول التمممممي أجريمممممت فييمممممما 
م والتممممي تنوعمممممت فييمممما مجتمعمممممات الدراسممممات

البحممممممث ممممممممن دراسمممممممة إلممممممى أ مممممممرق فمممممممبعض 
كان المجتمد فييا الجامعمات وفمي  الدراسات

دراسممات أ ممرق كممان المجتمممد شممركات الممنفط 
والغممممماز بينمممممما وفمممممي أ مممممرق كمممممان المجتممممممد 
الشمممممممممركات السمممممممممياحية والصمممممممممناعية ومنيممممممممما 

 ا تص مجتمد المستشفيات والبنوك

ممممممممن جميمممممممد مجتممممممممد الدراسمممممممة  يتكممممممون
ديمموان المحاسممبة  يالممدققين الرئيسممين فمم

عممممى يط والتمممدق الرقابمممةالمممذين يمارسمممون 
 أعمال المؤسسات العامة في الكويت

 المنهجية
 

اسمممممممممممت دمت منيجيمممممممممممة البحمممممممممممث الميمممممممممممداني 
حالممة  ةدراسممركممز عمممى وبعأمميا م والوصممفي

دراسة تحميمية تيدى إلمى تحميمل وتقيميم 
أداء الرقابة المالية التي يمارسميا ديموان 



 

 

72 

لدواوين المحاسبة وأجيزة الرقابمة الماليمة فمي 
 الدول التي أجريت فييا

المحاسممبة عمممى المؤسسممات العامممة فممي 
 دولة الكويت

أســـــــــــــــــــموب 
 التحميل

 

اسمممت دمت الدراسممممات السمممابقة فممممي معظميمممما 
 ياوبعأمممم طمممرط التحميممممل الوصمممفي لمبيانممممات

كانمممت تحميمممل محتممموقم والمممبعض منيممما كمممان 
 دراسة ميدانية

اعتمدت عممى البيانمات األولي مة التمي تمم 
 .ن الميدانجمعيا م
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 إجراءات الدراسة 3-6

 نوع الدراسة 2-0-0

 أساليب جمد البيانات والمعمومات 2-0-2

 

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 

 منهجية الدراسة 3-0

 ي يعممل بيما ممدققو ديموان المحاسمبةمث باجراء ىذه الدراسة فمي البيئمة الفعميمة التمقام الباح 

وبممدون فممرض أيممة أمموابط أو أممغوطات أو حتممى قيممود قممد تممتحكم فممي النتممائج النيائيممة  والتممي قممد 

تمممنعكس بطريقمممة سممممبية عممممى التوصمممياتم إأمممافة إلمممى عمممدم المممتحكم بمتغيمممرات الدراسمممة وتوجياتيممما 

لدراسمة الحالية تعتبر دراسة ميدانية كون المعمومات التي تم جمعيما كانمت ممن االبحثيةم لذلك فان 

اسمممت دم فييممما تحميميممممة اسمممتنتاجيو  ةوصمممفيوبشمممكل مباشمممرم وىمممي دراسمممة  ديممموان المحاسمممبة ممممدققي

تحميمممل وتقيممميم أداء الرقابمممة  يمممدىب ممممدققين الباحمممث األسمممموب الكمممميم وذلمممك لجممممد البيانمممات ممممن ال

يا ديممموان المحاسمممبة عممممى المؤسسمممات العاممممة فمممي دولمممة الكويمممتم إذ تمممم دراسمممة الماليمممة التمممي يمارسممم

غيمر الكميمة إلمى متغيمرات المتغيمرات متغيمرات الدراسمة ممن  مالل تحويمل مقارنمة و البيانات وتحميل 

 .ا تبار الفرأيات وبيان نتائج وتوصيات الدراسةالتعامل معيا في كمية قابمة لمقياسم حيث تم 
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 سة والعينةمجتمع الدرا 3-0

ديموان المحاسمبة والمذين يمارسمون  يفم العماممينممن جميمد الممدققين مجتمد الدراسة  يتكون 

 ديمموان  ا  ( مممدقق30أعمممال المؤسسممات العامممة فممي الكويممت والبممالال عممددىم  عمممى والتممدقيط  الرقابممة

د كمامال (م حيمث تمم توزيمد االسمتبانات عممى المجتمم2440م دليل التدقيط العامم الكويتي المحاسبة

%( وممممممن  مممممالل فمممممرز 00.22( اسمممممتبانة بنسمممممبة  70وتمممممم اسمممممترداد  وبطريقمممممة المسمممممح الشممممماملم 

وبمذلك اسممتقرت  صممالحيتيا أو لعمدم اكتممال تعبئتيممام ( اسمتبانات لعمدم 0االسمتبانات تمم اسممتبعاد   

المشمممولة بالدراسممةم  أعمممال المؤسسمماتعمممى والتممدقيط  الرقابممة( مممدقط يمارسممون 72العينممة عمممى  

(  0-2م   %( ممن ىمذا المجتممد الكمميم ويوأمح الجمدول رقم72التي  أعت لمتحميمل وبنسمبة  و 

 مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة لمتحميل اإلحصائي.

 ( 0-3الجدول ) 

 مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة لمتحميل

 مالحظات النسبة المئوية العدد 

  % 044 30 ةالموزع تاالستبيانا

  % 00.22 70 المستردة تاالستبيانا

  % 72 72 الصالحة لمتحميل تاالستبيانا

  

 الدراسةأداة  3-3
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عالمممات   0عالمممات  موافممط  2 بشممدةاسممت دم الباحممث مقيمماس ليكممرت ال ماسممي   موافممط  

ث عالمممة واحممدة (م حيممث قممام الباحمم بشممدةعالمممات  غيممر موافممط عالمتممان  غيممر موافممط  2محايممد 

 .فرأيات الدراسةوتصميم استبانة بحيث غطت جميد ر يطو بت

 

 األداة صدق وثبات 3-4

ثبمات أداة القيماس االعتماديمة و است دام ا تبار   كرونباخ ألفا ( لقياس ممدق قام الباحث ب 

( وىي % 32.07جة اعتمادية ىذه االستبانة حسب معيار كرونباخ ألفا   ر لالستبانةم وقد بمغت د

(  2-2وذات اعتماديممممة عاليممممة لنتممممائج الدراسممممة الحاليممممةم ويوأممممح الجممممدول رقممممم    ةمقبولممممنسممممبة 

 .(Malhotra, 2003)  معامالت الثبات لجميد متغيرات الدراسة

 (0-3ول )جدال

 يمة معامل الثبات لممتغيرات لالستبانةق

 معامل الثبات كرونباخ ألفا اسم المتغير تسمسل الفقرات

 % .37.8 دعم اإلدارة العميا 0-7

 % 30.27 التشريعات النافذة 0-02

 % 32.2 أدوات وأساليب الرقابة 00-20

 % 34.00 الكفاءات اإلدارية والفنية 22-20

 % 30.42 الدورات التدريبية 22-20

 % 30.20 أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة 27-07

 % 32.07 المعدل العام لمثبات 0-07
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مسمتوق بانة فقد تم اعتماد مقياس ليكرت المكون ممن  ممس درجمات لتحديمد وال تبار مقياس االست

 (.2-2لكل بند من بنودىام وذلك كما ىو موأح في الجدول رقم   الموافقة

 (3-3الجدول رقم )

 اختبار مقياس االستبانة

 5 4 3 0 0 الدرجة

 عالية جدا عالية متوسطة أعيفة معدومة مستوى المالءمة

ترتيبمممي ليمممذه األرقمممام إلعطممماء الوسمممط الحسمممابي ممممدلوال باسمممت دام  كمممما تمممم وأمممد مقيممماس

المقياس الترتيبي لألىميةم وذلك لالستفادة منيا فيما بعد عند تحميل النتائج وذلك كما ىو موأح 

 .(0-2بالجدول رقم  

 (4-3الجدول رقم )

 مقياس لتحديد األهمية النسبية لموسط الحسابي

 لموافقةامستوى  المقياس الوسط الحسابي

 معدومة غير موافط بشدة 2اقل من 

 أعيفة غير موافط 2اقل من -2

 متوسطة محايد 2.72اقل من  -2

 عالية موافط 0.2اقل من  2.72

 عالية جدا موافط بشدة 2اقل من  -0.2
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 المعالجة اإلحصائية 3-5

ىذه الدراسة  الباحث عممية جمد البيانات والمعمومات الالزمة حول متغيرات نيىأبعد أن  

د اليمممما إلممممى الحاسممممب ا لممممي السممممت راج النتممممائج اإلحصممممائية  حيممممث تممممم االسممممتعانة  تممممم ترميزىمممما وا 

وتممممت معالجمممة  SPSS)البرنمممامج اإلحصمممائي لمعمممموم االجتماعيمممة   باألسممماليب اإلحصمممائية أممممن

فمممان  لمعينمممة المبحوثمممةم وبالتحديمممد الميدانيمممةالتمممي تمممم الحصمممول عمييممما ممممن  مممالل الدراسمممة  البيانمممات

 الباحث است دم األساليب اإلحصائية التالية:

: مثممل الوسممط الحسممابي والتكممرارات والنسممب المئويممةم وذلممك مقــاييس النزعــة المركزيــة -0

ولتحديمممد أىميمممة العبمممارات المممواردة فمممي  لوصمممى ةراء عينمممة الدراسمممة حمممول متغيمممرات الدراسمممة

 .بات عن وسطيا الحسابيلبيان مدق تشتت اإلجا المعياري ىاالنحرااالستبانةم وكذلك 

( وذلك من أجمل ا تبمار   Simple Regression تحميل االنحدار الخطي البسيط . 2

 أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة.تأثير كل متغير مستقل في المتغير التابد وىو 

وذلمك ال تبمار ممدق وجمود فمروط ذات  :( Anova   تحميل التبـاين األحـادي اختبار. 2

حصائية في إجابمات عينمة الدراسمة بمين مجموعمة ممن المتغيمرات المسمتقمة والمتغيمر داللة إ

 التابد التي تعزق لم صائص الديموغرافية لمعينة المبحوثة.

وذلممممك ال تبممممار مممممدق االعتماديممممة عمممممى أداة جمممممد البيانممممات اختبــــار ألفــــا كرونبــــاخ:  .0

 المست دمة في قياس المتغيرات التي اشتممت عمييا الدراسة.

 

 إجراءات الدراسة 3-6

 نوع الدراسة 3-6-0
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تحميمممل وتقيممميم أداء تعمممد ىمممذه الدراسمممة ممممن الدراسمممات الوصمممفية التحميميمممة التمممي تيمممدى إلمممى 

وبالتممالي الرقابمة الماليممة التمي يمارسمميا ديمموان المحاسمبة عمممى المؤسسمات العامممة فممي دولمة الكويممتم 

لرقابمة الماليمةم ممن  مالل التعمرى عممى إتاحة المجال لمتعرى بشكل عممي عمى دور الديوان فمي ا

نحمو ىممذا المدور لموصمول إلمى بيانمات قابمممة لمقيماس الكممي وباإلمكمان إ أمماعيا  أفمراد العينمةرؤيمة 

 لمتحميل اإلحصائي.

 

 أساليب جمع البيانات والمعمومات 3-6-0

االعتمماد فمي ىمذه الدراسممة عممى نموعين ممن مصممادر المعموممات ىمما المصمادر األوليممة  تمم

 لمصادر الثانوية وكما يمي:وا

وىمي تممك البيانمات التمي تمم الحصمول عمييما ممن  مالل تطموير وتصمميم اسمتمارة البيانات األولية: 

 طيممة  اصممة لموأمموع ىممذه الدراسممةم حيممث غطممت كممل منيمما كافممة الجوانممب التممي تناوليمما اإلطممار 

د االستبانات عمى عينة النظري والتساؤالت والفرأيات التي استندت عمييا الدراسةم حيث تم توزي

وقمد تكونمت االسمتبانة ممن جمزأين رئيسممين  الدراسمة ممن  مالل الباحمث ش صميا والبريمد االلكترونممي.

 ىما:

من المدققين في ديوان  نغرافية لممستجيبيو الجزء األول: و صص لمتعرى عمى العوامل الديم -0

المسممى م المينيمة فمي التمدقيط الشميادات سمنوات ال بمرة الوظيفيمةم  الجنسم العممرمالمحاسبة مثل 

 .(م  برة العمل في مجال التدقيطيالوظيف

 ( األبعاد التالية: 07-0( عبارة غطتيا العبارات من   07الجزء الثاني: واشتمل عمى    -2

 (. 7-0( عبارات وتم قياسيا بالعبارات من    7دعم اإلدارة العميا: شمل   -أ

 (. 02-0ارات وتم قياسيا بالعبارات من   ( عب 0التشريعات النافذة: شمل    -ب
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 (.20-00( عبارات وتم قياسيا بالعبارات من   3أدوات وأساليب الرقابة: شمل   -ج

 (.20-22( عبارات وتم قياسيا بالعبارات من  7الكفاءات اإلدارية والفنية: شمل   -د

 (.20-22( عبارات وتم قياسيا بالعبارات من   2الدورات التدريبية: شمل   -ىم

( عبارة وتم  00: وشمل  أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةالمتغير التابد وىو  -و

 .( 07-27قياسيا بالعبارات من  

 عمى المستجيبين. ن نموذج االستبانة كما تم توزيعو( المرفط يبي0الممحط   -ز

المكتبيمة وممن المراجعممة : وىممي البيانمات التمي يممتم الحصمول عمييما ممن المصممادر البيانـات الثانويـة

 األدبية لمدراسات السابقة من اجل وأد األسس العممية واإلطار النظري ليذه الدراسة مثل:

 .الرقابة الماليةكتب المحاسبة و اصة التي تبحث في  -0

 اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن ديوان المحاسبة في دولة الكويت. -2

 لديوان المحاسبة في دولة الكويت. بة الماليةالرقاالمواد العممية التي تبحث في  -2

 .التي تبحث في الرقابة المالية رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه -0

 الدوريات المت صصة والنشرات التي كتبت حول موأوع الدراسة. -2

 المعمومات المتوافرة عمى اإلنترنت. -0
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 الفصل الرابع

 بار الفرضياتعرض وتحميل البيانات واخت

 

 نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لمتغيرات الدراسة 0-0

 

 ديوان المحاسبة يلممدققين ف  صائص عينة الدراسة 0-2

 

 نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لبيانات المتغيرات المستقمة 0-2

 

 سةلمفروط في إجابات عينة الدرا One way Anova)نتائج تحميل التباين األحادي   0-0
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 الفصل الرابع

 عرض وتحميل البيانات واختبار الفرضيات

 

بعممد أن أنيممى الباحممث عمميممة جمممد المعمومممات والبيانممات الالزمممة لمدراسممة  تممم إد اليمما إلممى  

(  حيث تم SPSSالحاسوبم وتم تحميميا باست دام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  

األساليب اإلحصائية المناسبةم وسيتم عرض ما أسفرت عنو الدراسة من تحميل البيانات باست دام 

 نتائج عمى النحو التالي: 

 

 نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لمتغيرات الدراسة 4-0

تمممم تحميمممل البيانمممات التمممي تمممم الحصمممول عمييممما بواسمممطة أداة الدراسمممة باسمممت دام األسممماليب  

 م األساليب التالية:اإلحصائية المناسبةم وتحديدا تم است دا

م لمتغيرات الدراسمةم Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي  بيانات تم دراسة -0

وذلممممك بايجمممماد المتوسممممطات الحسممممابية واالنحرافممممات المعياريممممة والتوزيممممد التكممممراري والنسممممب 

م ديممموان المحاسمممبة يفممم ممممن الممممدققين أفمممراد العينمممةالمئويمممةم بيمممدى التعمممرى عممممى تقييممممات 



 

 

02 

ة كل عبارة من العبارات الواردة باستبانات الدراسة بالنسبة ليممم وذلمك بيمدى تمدعيم وأىمي

 صحة الفرأيات األساسية أو عدم صحتيا.

 Simple البسمميط  االنحممدار وقممد تممم فممي ىمممذه الدراسممة االعتممماد عممممى ا تبممار -2

Regression  وذلك بحساب قيمةال تبار الفرأياتم   T  إمكانية وجمودتقيس ( التي 

قاعممدة القممرار ليممذا  كانممتحيممث م تممأثير بممين كممل متغيممر مسممتقل لوحممده عمممى المتغيممر التممابد

 Tإذا كانت قميم   Ha وقبول الفرأية البديمة  Ho اال تبار إلى رفض الفرأية العدمية 

%م Sig.  )2المحسمممموبة أكبممممر مممممن قيمتيممممما الجدوليممممةم وذلممممك عنممممد مسممممتوق معنويممممة  ( 

 .(Malhotra, 2003, p.503) % 32ومستوق ثقة 

Rتمممم احتسممماب معاممممل التحديمممد المتعمممدد   -2
2) Coefficient Of Multiple 

Determination  تفسيره يمكن والذي التابدم الدراسة متغير في التباين نسبة يمثلوالذي 

 االنحدار البسيط. نموذج في العالقة قوة المستقمةم ويقيست المتغيرا قبل من

(Malhotra, 2003, p.513). 

( ال تبممار الفرأممية الرئيسممة الثانيممة   Anovaتحميممل التبمماين األحممادي:   تممم ا تبممار -0

ديموان  يلمممدققين فمحول الفروط ذات الداللة اإلحصائية التي تعزق لمعوامل الديموغرافيمة 

 .في دولة الكويت المحاسبة

م ( المرفمممط يبمممين نتمممائج التحميمممل اإلحصمممائي ال تبمممار الفرأمممياتم كمممما تممم2الممحمممط   -2

 است راجيا من الحاسوب.
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 ديوان المحاسبة يلممدققين ف خصائص عينة الدراسة 4-0

 يمكن تم يص ىذه النتائج التي تم التوصل إلييا عمى النحو التالي:

 

 ( 0 -4الجدول ) 

 بالتدقيق خبرةالحسب  ديوان المحاسبة يلممدققين فتوزيع عينة الدراسة 

 % نسبة المئويةال التكرارات بالتدقيق خبرةال

 %3.72 7 سنوات فاقل 2

 %00.00 02 سنوات 04 -0

 %22 00 سنوات 02 -00

 %22.22 00 سنة 00-24

 %20.20 03 فأكثر سنة 20

 %022 70 المجموع



 

 

02 

 

 الدراسة مجتمد%( من 72.0أن نسبة  (  0 -0يتبين من  الل الجدول السابط رقم  

سنة  وىذا يعني أن ىؤالء المدققين  00د عن ىم ممن يممكون  برة في مجال التدقيط تزي

يمتمكون  برة كبيرة في مجال التدقيط تؤىميم لمقيام بالواجبات التي تممييا عمييم طبيعة العمل في 

 ديوان المحاسبة.

 

 ( 0 -4الجدول ) 

 يالمسمى الوظيفحسب  ديوان المحاسبة يلممدققين فتوزيع عينة الدراسة 

 % النسبة المئوية التكرارات يالمسمى الوظيف

 %22.22 20 مساعد مدقق

 %22.00 07 مشارك مدقق

 %02.2 3 مدقق

 %02.00 04 أول مدقق

 %00.00 0 رئيسي مدقق

 %2.2 0 المدققين كبير

 %022 70 المجموع

 

مدقط  الدراسة مجتمدأن النسبة األكبر من ( 2 -0يتبين من  الل الجدول السابط رقم  

(  ثم مدقط حسابات %22.22مدقط وبنسبة وصمت إلى   20ىم مساعد وبمال عددحسابات 

(  وىكذا تزيد نسبتيم وأعدادىم في %22.00مدقط وبنسبة بمغت إلى   07مشارك وبمال عددىم 

ثم مدقط أول ثم مدقط رئيسي ثم كبير المدققين  بمعنى إنيا تزيد في  دقطالوظائى األعمى م



 

 

00 

في األعمى  وتعطي ىذه النتائج مؤشر عمى توزيد أسفل اليرم التنظيمي وتقل في المسمى الوظي

طبيعي ينطمط من القاعدة التي تأم العدد األكبر من الموظفين في ىذا المجال  والمتمثل في 

وظيفة مدقط مساعد ومدقط مشارك حتى إذا وصمنا إلى قمة اليرم وجدنا عددا اقل من الموظفين 

ان ىذا يشير إلى قمة  برة ىؤالء في مجال وبالمقابل ف في المسمى الوظيفي كبير المدققين.

 التدقيط. 

 

 ( 3 -4الجدول ) 

 التخصصحسب  ديوان المحاسبة يلممدققين فتوزيع عينة الدراسة 

 % النسبة المئوية التكرارات التخصص

 %02.22 04 محاسبة

 %0.00 2 إدارة أعمال

 %2.77 2 اقتصاد

 %3.72 7 مالية ومصرفية

%022 70 المجموع  

 

ىم الدراسة  مجتمدالنسبة األكبر من ( إن  2 -0بين من  الل الجدول السابط رقم  يت

إجمالي مجتمد الدراسةم ويرق الباحث من  (%02.22إذ بمغت النسبة   محاسبةالت صص  من

العمل في مجال  ىذا مؤشر عمى إن الدارسين لت صص المحاسبة ىم اقدر من غيرىم عمىأن 
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ي فان ذلك يمنحيم ميزة إأافية في القدرة عمى اكتشاى األ طاء وبالتال الرقابة والتدقيطم

 وتصحيح  المسارات ال اطئة.

 

 

 

 

 ( 4  -4الجدول ) 

 الشهادات المهنية في التدقيقحسب  ديوان المحاسبة يلممدققين فتوزيع عينة الدراسة 

الشهادات المهنية في 

 التدقيق
 التكرارات

 

 النسبة المئوية %

CFA 00 22 %  

CISA 00 02.2 %  

CMA 00 22.2%  

CPA 02 00.0 %  

CIA 02 24.0 %  

% 022 70 المجموع  

 



 

 

00 

( إن غالبيممة العينممة المبحوثممة ىممم مممن حممممة  0 -0يتبمين مممن  ممالل الجممدول السممابط رقممم  

 الشيادات المينية في التدقيط  األمر الذي يمنحيم قدرات إأافية لمقيام بأعبماء مينمة الرقابمة عممى

 امة في دولة الكويت.المؤسسات الع

 

 

 

 

 

 نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لبيانات المتغيرات المستقمة 4-3

 لمفرضية األولى:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

أداء الرقابمة لمدعم المذي تقدممو اإلدارة العميما بمديوان المحاسمبة فمي ال يوجد أثر ونصيا كما يمي:   

 .(الكويت ا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولةالمالية التي يمارسي

 ( 5 -4الجدول )

 دعم اإلدارة العميا(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية األولى

مستوى 
 الموافقة

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارات
 

بارة
 الع

رقم
 

 
 عالية

 
 
0 

0.7261 3.957 

العميا فمي المديوان عممى أن تموفر اإلدارة فمي إلدارة ا تحرص
المؤسسمممممممممات العاممممممممممة لممممممممممدققي المممممممممديوان عمممممممممن متطمبمممممممممات 

 ومستمزمات الرقابة عمى األداء 

0 

 
 متوسطة

 
2 

0.8131 3.742 

تقمموم اإلدارة العميمما بالممديوان بمتابعممة إجممراءات الرقابممة عمممى 
 أداء المؤسسات العامة

2 

اإلدارة العميممممممما بمممممممديوان المحاسمممممممبة ممممممممدققي المممممممديوان  تممممممممنح 3.675 0.9908   2 
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 مؤسساتاالستقاللية الكافية لممارسة الرقابة عمى أداء ال 2 متوسطة
 

 متوسطة
 
2 

0.8067 3.562 

يوجممممد أممممممن موازنمممممة المممممديوان بنمممممود لم صصمممممات الرقابمممممة 
 المالية عمى األداء

0 

 
 متوسطة

 
2 

0.8844 3.682 

أداء توجممممممممد وحممممممممدة  اصممممممممة فممممممممي الممممممممديوان لمرقابممممممممة عمممممممممى 
 المؤسسات العامة

2 

 
 عالية

 
0 

0.9508 3.865 

مسمممتقبمية لتطممموير  ا  تممموفر اإلدارة العميممما فمممي المممديوان  ططممم
 إجراءات الرقابة عمى المؤسسات العامة

0 

 
 عالية

 
 
0 

0.8576 3.985 

فممممي م اإلدارة تحممممرص اإلدارة العميمممما فممممي الممممديوان عمممممى قيمممما
 يمممممدقق المؤسسممممات العامممممة مناقشممممة نتممممائج تقيمممميم أداء مممممد

 الديوان

7 

 4 عالية
  المجموع 3.781 0.8519

 

( وأن  3.562  –  3.985مممما بمممين   دعم اإلدارة العميممماتراوحمممت المتوسمممطات الحسمممابية لممم 

اإلدارة تقموم بمناقشمة نتمائج تقيميم أداء المؤسسمات العاممة  " ( والتمي تمنص عممى أن 7 العبارة رقم  

( والتممي 0ات اإلجابمماتم فممي حممين أن العبممارة رقممم   ىممي األعمممى بممين متوسممط"  الممديوان يمممد مممدقق

كانمت " يوجد أمن موازنة الديوان بنمود لم صصمات الرقابمة الماليمة عممى األداء  تنص عمى أن "

التمممي تمممم  الحسمممابية المتوسمممطات جميمممد أن عمممام بشمممكلاألقمممل بمممين متوسمممطات اإلجابممماتم ويالحمممظ 

 أن إلمممى يشمممير وىمممذا(  2  وىمممو سمممت دم متوسمممط أداة القيممماس الم ممممن أعممممى التوصمممل إلييممما كانمممت

م ومن  الل معرفمة المتوسمط الحسمابي العبارات الدراسة كانت إيجابية عمى جميد عينة استجابات

 .(3.781لجميد العبارات التي  صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت  

 

 األولىالفرضية اختبار 
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HO1  أداء الرقابمة الماليمة التمي ا بمديوان المحاسمبة فمي لمدعم الذي تقدمو اإلدارة العميمال يوجد أثر

 الكويت. يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 ( 6 -4الجدول )
أداء لتأثير الدعم الذي تقدمه اإلدارة العميا بديوان المحاسـبة فـي االنحدار البسيط نتائج اختبار 

 الكويت عمى المؤسسات العامة في دولة الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة

   0.05 ≥ α) 

 

المحسممموبة ىمممي  Tة ( أن قيمممم 0 -0يتأمممح ممممن البيانمممات المممواردة فمممي الجمممدول السمممابط  

(م وبمقارنة القيم التي تمم التوصمل إلييما فمي ا تبمار 0.007( فيما بمغت قيمتيا الجدولية  02.37 

ىذه الفرأيةم يتبين أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدوليةم لذلك فانمو يمتم رفمض الفرأمية 

م الممذي تقدمممو اإلدارة العميمما لمممدعيوجممد أثممر  العدميممة وقبممول الفرأممية البديمممة التممي تممنص عمممى انممو "

أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة فمي بديوان المحاسبة في 

%م كممما 2( البالغممة صممفرا  حيممث إنيمما أقممل مممن .Sigم وىممذا ممما تؤكممده قيمممة الداللممة  "الكويممت دولممة

R  معامممل التحديممدتشممير إلممى أن 
 تقدمممو اإلدارة العميمما بممديوان المحاسممبة( فممي تممأثير الممدعم الممذي 2

( من التباين في أداء الرقابمة الماليمة التمي يمارسميا ديموان المحاسمبة عممى  297. يفسر ما نسبتو  

 .الكويت المؤسسات العامة في دولة

 

Sig. R المستقل المتغير
2 

 Tقيمة   
 المحسوبة

 Tقيمة 
         

 الجدولية

 القرار اإلحصائي

 297. 000. دعم اإلدارة العميا

 
02.37 

 

 
0.007 

رفض  الفرأية 
 العدمية
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 لمفرضية الثانية:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 

أداء الرقابمممة النافمممذة والمطبقمممة بمممديوان المحاسمممبة فمممي  لمتشمممريعاتال يوجمممد أثمممر ونصممميا كمممما يممممي:  

 .الكويت( المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 7 -4الجدول )

 التشريعات النافذة(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثانية
مستوى 
 الموافقة

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارات
 

بارة
 الع

رقم
 

 
 متوسطة

 
2 

0.9487 3.692 

يقوم الديوان برقابة األداء عمى نشاطات المؤسسات العامة 
 كافيةو  وتشريعات نافذةقوانين وفط 

0 

 
 متوسطة

 
2 

0.8338 3.490 

تتممممموافر أنظممممممة وتعميممممممات لمممممدق ديممممموان المحاسمممممبة لتنظممممميم 
 سات العامة الرقابة عمى أداء المؤس

3 

 
 متوسطة

 
2 

0.9961 3.515 

 الماليمة أعمال الرقابمةتوجد سجالت مالية تسجل فييا كافة 
 ال اصة بالمؤسسات العامة

04 

 
 متوسطة

 
2 

0.8055 3.462 

عممى قموانين ولموائح  المديوانفمي  ةالماليمالرقابمة يرتكز عمل 
 وتعميمات واأحة ومكتوبة

00 

 
 متوسطة

 
2 

0.7386 3.382 

 إجمممممراءات عممممممل واأمممممحة ومكتوبمممممة لأمممممبط العمممممملتوجمممممد 
 الرقابي في الديوان 

02 
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 متوسطة

 
2 

0.7303 3.355 

المديوان لمقيمام برقابمة األداء  يىناك صالحيات كافية لممدقق
 عمى المؤسسات العامة

02 

 0 عالية
 00 يتبنى الديوان قوانين وتشريعات متطورة لرقابة األداء 3.772 0.9423

 2 متوسطة
 02 قوانين تتماشى مد التشريعات الدوليةالديوان ستحدث ي 3.297 0.9743

 2 متوسطة
  المجموع 3.533 0.9837

 

( وأن   3.355 –  3.772مممما بمممين   لمتشمممريعات النافمممذةتراوحمممت المتوسمممطات الحسمممابية  

"  ءيتبنى الديوان قوانين وتشريعات متطورة لرقابة األدا ( والتي تنص عمى أن "  00العبارة رقم   

  ( والتممي تممنص عمممى أن " 02ىممي األعمممى بممين متوسممطات اإلجابمماتم فممي حممين أن العبممارة رقممم    

كانمت األقمل " الديوان لمقيام برقابة األداء عممى المؤسسمات العاممة   يىناك صالحيات كافية لمدقق

التممي تممم التوصممل  الحسممابية المتوسممطات جميممد أن عممام بشممكلبممين متوسممطات اإلجابمماتم ويالحممظ 

 اسممتجابات أن إلممى يشممير وىممذا(  2  وىممو متوسممط أداة القيمماس المسممت دم  مممن أعمممى لييمما كانممتإ

م ومممن  ممالل معرفممة المتوسممط الحسممابي لجميممد العبممارات الدراسممة كانممت إيجابيممة عمممى جميممد عينممة

 .(3.533العبارات التي  صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت  

 

 الثانيةالفرضية اختبار 
HO2 أداء الرقابمممة الماليمممة التمممي لمتشمممريعات النافمممذة والمطبقمممة بمممديوان المحاسمممبة فمممي يوجمممد أثمممر  ال

 الكويت. يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة
 ( 8 -4الجدول )

أداء لتــأثير التشــريعات النافــذة والمطبقــة بــديوان المحاســبة فــي االنحــدار البســيط نتــائج اختبــار 
 الكويت ية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولةالرقابة المال
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   0.05 ≥ α) 

المحسممموبة ىمممي  T( أن قيممممة  0 -0ي الجمممدول السمممابط  يتأمممح ممممن البيانمممات المممواردة فممم  

(م وبمقارنممة القمميم التممي تممم التوصممل إلييمما فممي  0.007 ( فيممما بمغممت قيمتيمما الجدوليممة   20.40 

ا تبار ىذه الفرأميةم يتبمين أن القيممة المحسموبة أكبمر ممن القيممة الجدوليمةم لمذلك فانمو يمتم رفمض 

لمتشمممريعات النافمممذة يوجمممد أثمممر  التمممي تمممنص عممممى انمممو " الفرأمممية العدميمممة وقبمممول الفرأمممية البديممممة

أداء الرقابة الماليمة التمي يمارسميا ديموان المحاسمبة عممى المؤسسمات والمطبقة بديوان المحاسبة في 

( البالغمة صمفرا  حيمث إنيما أقمل ممن .Sigم وىمذا مما تؤكمده قيممة الداللمة  " تالكويم العاممة فمي دولمة

R  ديممممدمعامممممل التح%م كممممما تشممممير إلممممى أن 2
( فممممي تممممأثير التشممممريعات النافممممذة والمطبقممممة بممممديوان 2

( ممممن التبممماين فمممي أداء الرقابمممة الماليمممة التمممي يمارسممميا ديممموان  526. يفسمممر مممما نسمممبتو    المحاسمممبة

 .الكويت المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 
 لمفرضية الثالثة:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

أداء المديوان فمي  ولألدوات واألساليب العممية التي يست دميا ممدققال يوجد أثر :  ونصيا كما يمي

 .(الكويت الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 
 ( 9 -4الجدول )

 أدوات وأساليب الرقابة(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثالثة

Sig. R المستقل المتغير
2 

 Tقيمة   
 المحسوبة

 Tقيمة 
         

 الجدولية

 القرار اإلحصائي

 526. 000. التشريعات النافذة

 

20.40 

 

0.007 
رفض  الفرأية 

 العدمية
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ستوى م
 الموافقة

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارات
 

بارة
 الع

رقم
 

 0 عالية
 00 يتقصى الديوان احدث أساليب الرقابة عمى األداء 4.04 0.8397

 0 عالية
 07 يحدد الديوان مدق أىمية األنشطة التي ينوي تقييميا 3.757 0.9596

 2 متوسطة
 00  دمات المؤسسات دراسات ميدانية عن  جري الديواني 3.597 0.8188

 2 متوسطة

0.9801 3.727 

يقممموم المممديوان بتجميمممد وتبويمممب وت مممزين البيانمممات المتعمقمممة 
 داء بيدى االستفادة منيا مستقبال األبالرقابة عمى 

03 

 0 عالية
 24 يست دم الديوان نظم المعمومات في ممارسة الرقابة  3.770 0.7342

 
 عالية

 
0 

0.8969 3.877 

يسمممت دم المممديوان أسمممموب الرقابمممة الشممماممة فمممي رقابتمممو عممممى 
 أداء المؤسسات العامة

20 

 0 عالية
 22 يعمل الديوان عمى تطوير برامج الحاسب ا لي  3.775 0.8521

 0 عالية
 22 يتبادل الديوان ال برات الحديثة مد المنظمات الدولية  3.917 0.9633

 
 عالية

 
0 

0.8624 3.070 

الممممممممديوان األسمممممممماليب اإلحصممممممممائية السمممممممممت الص  يسممممممممت دم
 المعمومات الرقابية التي تساعد في تصحيح االنحرافات 

20 

 4 عالية
  المجموع 3.814 0.94986

  

( وأن   3.597 –  4.04ما بمين   وات وأساليب الرقابةدتراوحت المتوسطات الحسابية أل

"   ى احدث أسماليب الرقابمة عممى األداءالديوان يتقص ( والتي تنص عمى أن "   00العبارة رقم   

  ( والتممي تممنص عمممى أن " 00ىممي األعمممى بممين متوسممطات اإلجابمماتم فممي حممين أن العبممارة رقممم    

كانممت األقممل بممين " الممديوان يجممري دراسممات ميدانيممة عممن ال ممدمات التممي تقممدميا المؤسسممات العامممة  

التمي تمم التوصمل إلييما  لحسمابيةا المتوسمطات جميمد أن عمام بشمكلمتوسطات اإلجاباتم ويالحمظ 

 عينممة اسممتجابات أن إلممى يشممير وىممذا(  2  وىممو متوسممط أداة القيمماس المسممت دم  مممن أعمممى كانممت

م ومن  الل معرفة المتوسمط الحسمابي لجميمد العبمارات العبارات الدراسة كانت إيجابية عمى جميد

 .(3.814التي  صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت  
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 الثالثةالفرضية ر اختبا

HO3  أداء الرقابمممة الممديوان فمممي  ولممألدوات واألسممماليب العمميمممة التممي يسمممت دميا ممممدققال يوجممد أثمممر

 الكويت. المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 ( 02 -4الجدول )
الـديوان  وتي يسـتخدمها مـدققلتأثير األدوات واألساليب العممية الاالنحدار البسيط نتائج اختبار 

 الكويتأداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في في 

   0.05 ≥ α) 

  

المحسوبة ىي  T( أن قيمة  04 -0ات الواردة في الجدول السابط  يتأح من البيان

(م وبمقارنة القيم التي تم التوصل إلييا في  0.007( فيما بمغت قيمتيا الجدولية   00.07 

ا تبار ىذه الفرأيةم يتبين أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدوليةم لذلك فانو يتم رفض 

لألدوات واألساليب يوجد أثر   لفرأية العدمية وقبول الفرأية البديمة التي تنص عمى انو "ا

أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى الديوان في  والعممية التي يست دميا مدقق

حيث إنيا  ( البالغة صفرا  .Sigم وىذا ما تؤكده قيمة الداللة  " الكويت المؤسسات العامة في دولة

R  معامل التحديد%م كما تشير إلى أن 2أقل من 
( في تأثير األدوات واألساليب العممية التي 2

( من التباين في أداء الرقابة المالية التي  417.يفسر ما نسبتو   الديوان ويست دميا مدقق

 .الكويت يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

Sig. R المستقل المتغير
2 

 Tقيمة   
 المحسوبة

  Tقيمة 

 الجدولية
 القرار اإلحصائي

أدوات وأســـــــــــــــاليب 
 417. 000. الرقابة

 
00.07  

0.007 

رفض الفرأية 
 العدمية
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 لمفرضية الرابعة:ابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحس

 

أداء الرقابة لمكفاءات اإلدارية والفنية القادرة عمى إنجاز الرقابة في ال يوجد أثر ونصيا كما يمي:  

 .(الكويت المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 00 -4الجدول )

 الكفاءات اإلدارية والفنية(  ة واالنحرافات المعيارية لمفرضية الرابعةالمتوسطات الحسابي
مستوى 
 الموافقة

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارات
 

بارة
 الع

رقم
 

 0 عالية
 22 ن مفيوم واأح ومحدد حول الرقابة يمدققاليتوفر لدق  3.865 0.9240

 0 عالية
 20 الرقابة بية مؤىمة ومدربة لمقيام يوجد كوادر بشر  3.91 0.9162

 
 عالية

 
0 

0.9078 3.77 

الممممديوان كافيممممة لمقيممممام بميمممممة التممممدقيط عمممممى  يأعممممداد مممممدقق
 أعمال المؤسسات العامة

27 

 2 متوسطة
 20 يقوم الديوان بتطوير إجراءات الرقابة بصفة مستمرة 3.727 0.9275

 0 عالية
 23 ة ميارات المدققين يقوم الديوان بتدريب وتنمي 3.875 4.0781

 0 عالية
 24 الديوان قناعة وحماس تجاه الرقابة  يتوفر لدق مدققي 3.837 4.3326

 0 عالية
 20 يقوم الديوان بتوجيو وتحفيز المدققين لمقيام بالرقابة  3.765 0.9420

 4 عالية
  المجموع 3.821 2.9269
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 –  3.91ممممما بممممين   ريممممة والفنيممممةلمتغيممممر الكفمممماءات اإلداتراوحممممت المتوسممممطات الحسممممابية 

يوجممد بالممديوان كمموادر بشممرية مؤىمممة  ( والتممي تممنص عمممى أن " 20( وأن العبممارة رقممم      3.727

ىممي األعمممى بممين متوسممطات اإلجابمماتم فممي حممين أن العبممارة رقممم    "  ومدربممة لمقيممام بعمميممة الرقابممة

"  ابممة عمممى األداء بصممفة مسممتمرةالممديوان يقمموم بتطمموير إجممراءات الرق( والتممي تممنص عمممى أن "  20

التي تم  الحسابية المتوسطات جميد أن عام بشكلكانت األقل بين متوسطات اإلجاباتم ويالحظ 

 أن إلمممى يشمممير وىمممذا(  2  وىمممو متوسمممط أداة القيممماس المسمممت دم  ممممن أعممممى التوصمممل إلييممما كانمممت

معرفمة المتوسمط الحسمابي م ومن  الل العبارات الدراسة كانت إيجابية عمى جميد عينة استجابات

 .(3.821لجميد العبارات التي  صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت  

 

 

 الرابعةالفرضية اختبار 

HO4  أداء الرقابة المالية لمكفاءات اإلدارية والفنية القادرة عمى إنجاز الرقابة في ال يوجد أثر

 الكويت في دولةالتي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة 

 ( 00 -4الجدول )

نجـاز الرقابـة فـي لتأثير الكفاءات اإلدارية والفنيـة القـادرة عمـى إاالنحدار البسيط نتائج اختبار  

 الكويت أداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

Sig. R المستقل المتغير
2 

 Tقيمة   

 المحسوبة

  Tقيمة 

 الجدولية

 القرار اإلحصائي

الكفــــاءات اإلداريـــــة 

 والفنية
.000 

 

.428 
 

 

07.27 

 

0.007 

رفض الفرأية 

 العدمية



 

 

30 

   0.05 ≥ α) 

المحسمموبة ىممي  T( أن قيمممة  02  -0يتأممح مممن البيانممات الممواردة فممي الجممدول السممابط  

توصل إلييا فمي ا تبمار (م وبمقارنة القيم التي تم ال 0.007( فيما بمغت قيمتيا الجدولية  07.27 

ىذه الفرأيةم يتبين أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدوليةم لذلك فانمو يمتم رفمض الفرأمية 

لمكفماءات اإلداريمة والفنيمة القمادرة يوجمد أثمر  العدمية وقبمول الفرأمية البديممة التمي تمنص عممى انمو "

ديموان المحاسمبة عممى المؤسسمات العاممة  أداء الرقابمة الماليمة التمي يمارسمياعمى إنجاز الرقابة في 

%م كما 2( البالغة صفرا  حيث إنيا أقل من .Sigم وىذا ما تؤكده قيمة الداللة  " الكويت في دولة

R  معامل التحديدتشير إلى أن 
( فمي تمأثير الكفماءات اإلداريمة والفنيمة القمادرة عممى إنجماز الرقابمة 2

أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديموان المحاسمبة عممى ( من التباين في  428. يفسر ما نسبتو   

 .الكويت المؤسسات العامة في دولة

 
 :لمفرضية الخامسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

أداء الرقابة المالية لمدورات التدريبية لممدققين في مجال الرقابة في ال يوجد أثر ونصيا كما يمي:  

 .(الكويت ن المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولةالتي يمارسيا ديوا

 ( 03 -4الجدول )
 الدورات التدريبية(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الخامسة

مستوى 
 الموافقة

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارات
 

بارة
 الع

رقم
 

 2 متوسطة
 22 البرامج التدريبية حول الرقابة بالحوافزيربط الديوان  3.452 0.9875

 
 متوسطة

 
2 

0.9457 3.447 

يقمممممموم الممممممديوان بمتابعممممممة مممممممدق تحقيممممممط الممممممدورات التدريبيممممممة 
 المتعمقة برقابة األداء ألىدافيا

22 

 
 متوسطة

 
2 

0.9199 3.415 

يممممنظم المممممديوان لمممممممدققين دورات تدريبيممممة كفممممموءة وبأسممممماليب 
 ة يتم االستفادة منياحديثة حول رقابة األداء وبطريق

20 



 

 

33 

 
 متوسطة

 
2 

0.8414 3.445 

يقممموم المممديوان بارسمممال الممممدققين فمممي بعثمممات  ارجيمممة تتعممممط 
 بالرقابة المالية عمى األداء

22 

 
 عالية

 
0 

0.0875 3.752 

يممنظم الممديوان دورات تدريبيممة لممممدققين الممذين يتولممون ميمممة 
 التدقيط عمى أعمال المؤسسات العامة

20 

 3 متوسطة
  المجموع 3.502 0.9126

( وأن  3.415  –  2.722مممما بمممين    ممممدورات التدريبيمممةتراوحمممت المتوسمممطات الحسمممابية ل 

الممديوان يممنظم دورات تدريبيممة لممممدققين الممذين يتولممون  ( والتممي تممنص عمممى أن "   20العبممارة رقممم   

ابماتم فمي حمين ىمي األعممى بمين متوسمطات اإلج"   ميمة التدقيط عمى أعممال المؤسسمات العاممة

الممممديوان يممممنظم لممممممدققين دورات تدريبيممممة كفمممموءة  ( والتممممي تممممنص عمممممى أن " 20أن العبممممارة رقممممم    

كانممت األقممل بممين " وبأسمماليب حديثممة حممول رقابممة األداء وبطريقممة يممتم االسممتفادة مممن ىممذه الممدورات 

صمل إلييما التمي تمم التو  الحسمابية المتوسمطات جميمد أن عمام بشمكلمتوسطات اإلجاباتم ويالحمظ 

 عينممة اسممتجابات أن إلممى يشممير وىممذا(  2  وىممو متوسممط أداة القيمماس المسممت دم  مممن أعمممى كانممت

م ومن  الل معرفة المتوسمط الحسمابي لجميمد العبمارات العبارات الدراسة كانت إيجابية عمى جميد

 .(3.502التي  صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت  

 

 الخامسةالفرضية اختبار 

HO5  أداء الرقابمممة الماليمممة التمممي لممممدورات التدريبيمممة لمممممدققين فمممي مجمممال الرقابمممة فمممي ال يوجمممد أثمممر

 .الكويت يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 ( 04  -4الجدول )

أداء لتــأثير الــدورات التدريبيــة لممــدققين فــي مجــال الرقابــة فــي االنحــدار البســيط نتــائج اختبــار 

 الكويت المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الرقابة



 

 

044 

    0.05 ≥ α) 

المحسممموبة ىمممي  T( أن قيممممة  00 -0  ات المممواردة فمممي الجممدول السمممابطيتأممح ممممن البيانممم

(م وبمقارنمة القميم التمي تمم التوصمل إلييما فمي  0.007  ( فيمما بمغمت قيمتيما الجدوليمة   00.00 

ا تبار ىذه الفرأميةم يتبمين أن القيممة المحسموبة أكبمر ممن القيممة الجدوليمةم لمذلك فانمو يمتم رفمض 

لممممدورات التدريبيمممة يوجمممد أثمممر  انمممو " الفرأمممية العدميمممة وقبمممول الفرأمممية البديممممة التمممي تمممنص عممممى

أداء الرقابة الماليمة التمي يمارسميا ديموان المحاسمبة عممى المؤسسمات لممدققين في مجال الرقابة في 

( البالغمة صمفرا  حيمث إنيما أقمل ممن .Sigم وىمذا مما تؤكمده قيممة الداللمة  " الكويمت العاممة فمي دولمة

R  معامممل التحديمممد%م كممما تشممير إلمممى أن 2
أثير المممدورات التدريبيممة لمممممدققين فممي مجمممال ( فممي تمم2

( مممممن التبمممماين فممممي أداء الرقابممممة الماليممممة التممممي يمارسمممميا ديمممموان  334. يفسممممر ممممما نسممممبتو   الرقابممممة 

 .الكويت المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 

لمفروق في إجابات عينة الدراسة  One way Anova)نتائج تحميل التباين األحادي )  4-4

إلى الخبرة في التدقيق، المسمى الوظيفي، التخصص،  تعزى ديوان المحاسبة يمدققين فالمن 

 الشهادات المهنية في التدقيق. 

 :اختبار الفرضية السادسة

Sig. R المستقل المتغير
2 

 Tقيمة   

 المحسوبة

  Tقيمة 

 الجدولية

 القرار اإلحصائي

 رفض العدمية 0.007 00.00 334. 000. الدورات التدريبية



 

 

040 

 تبار ىمذه الفرأمية ال One way Anova)م ا تبار تحميل التباين األحادي  اتم است د  

بمما تالى  التممابدم المتغيممر عمممى وسمميطةال المتغيممراتمممدق وجممود فممروط فممي تممأثير  وذلممك لمعرفممة

 العوامل الديموغرافية لممستجيبين.

 تنص ىذه الفرأية عمى أنو:

HO6  أداء الرقابممة الماليممة الدراسممة حممول  إجابممات عينممةفممي إحصممائية يوجممد فممروط ذات داللممة ال

 وغرافيةلمعوامل الديم تعزق الكويت التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة

 .(م  برة العمل في مجال التدقيطيالمسمى الوظيفم الشيادات المينية في التدقيط 

 Fالفرأمممية البديممممة إذا كانمممت قيممممة  وقبمممولالفرأمممية العدميمممة  رفمممضتمممنص قاعمممدة القمممرار عممممى و 

 .الجدولية Fمن قيمة  اكبرالمحسوبة 

 ( 05 –4الجدول )

ديوان  يالمدققين الرئيسين فإجابات في لمفروق  One way Anova)نتائج تحميل التباين )

 حسب الشهادات المهنية في التدقيق  المحاسبة

مستوق  النتيجة

المعنوية

Sig 

 Fقيمة

 الجدولية

 Fقيمة 

 المحسوبة

درجات 

  الحرية

df 

مجموع 

 المربعات

 المتغير مصدر التباين

رفض 

 5.678 2.70 000. العدمية

 الشهادات المهنية تبين المجموعا 6.135 3

 دا ل المجموعات 142.636 03

 التباين الكمي 148.771 72

 



 

 

042 

(   5.678المحسوبة ىي   F( أن قيمة  5.  -4يتبين من البيانات الواردة بالجدول  

من القيمة كبر المحسوبة أ F( وبالمقارنة بينيما يتأح أن قيمة  2.70وقيمتيا الجدولية  

 Fمن قيمة  كبرالمحسوبة أ Fي تنص عمى أنو إذا كانت قيمة الجدولية ووفقا لقاعدة القرار الت

 والتي تنص عمى أنو "وقبول الفرأية البديمة الفرأية العدمية  رفضالجدولية فان ىذا يعني 

أداء الرقابة المالية التي يمارسيا الدراسة حول  إجابات عينةفي إحصائية يوجد فروط ذات داللة 

م " لمشيادات المينية في التدقيط تعزق الكويت لعامة في دولةديوان المحاسبة عمى المؤسسات ا

 %.5من  قلوىي أ (  000.وىذا ما تؤكده مستوق المعنوية  

 

 

 

 ( 06 –4الجدول )

ديوان  يالمدققين الرئيسين فإجابات في لمفروق  One way Anova)نتائج تحميل التباين )

 يحسب المسمى الوظيف المحاسبة

مستوق  النتيجة

ويةالمعن

Sig 

 Fقيمة

 الجدولية

 Fقيمة 

 المحسوبة

درجات 

  الحرية

df 

مجموع 

 المربعات

 المتغير مصدر التباين

قبول 

 829. 0.44 363. العدمية

 يالمسمى الوظيف تبين المجموعا 251. 1

 دا ل المجموعات 127.585 70

 التباين الكمي 127.836 72

 



 

 

042 

(   829.المحسوبة ىي   F( أن قيمة  6.  -4يتبين من البيانات الواردة بالجدول  

من القيمة الجدولية قل المحسوبة أ F( وبالمقارنة بينيما يتأح أن قيمة  0.44وقيمتيا الجدولية  

الجدولية فان  Fمن قيمة  قلالمحسوبة أ Fووفقا لقاعدة القرار التي تنص عمى أنو إذا كانت قيمة 

في إحصائية يوجد فروط ذات داللة ال  نص عمى أنو "الفرأية العدمية والتي ت قبولىذا يعني 

أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات الدراسة حول  إجابات عينة

 ( 363.  وىذا ما تؤكده مستوق المعنوية  م " يلممسمى الوظيف تعزق الكويت العامة في دولة

 %.5من  كبروىي أ

 

 

 

 (  07 –4الجدول )

ديوان  يالمدققين الرئيسين فإجابات في لمفروق  One way Anova)ئج تحميل التباين )نتا

 حسب خبرة العمل في مجال التدقيق المحاسبة

 

مستوق  النتيجة

المعنوية

Sig 

 Fقيمة

 الجدولية

 Fقيمة 

 المحسوبة

درجات 

  الحرية

df 

مجموع 

 المربعات

 المتغير مصدر التباين

قبول 

 1.213 2.22 305. العدمية

 خبرة التدقيق تبين المجموعا 1.464 4

 دا ل المجموعات 126.373 00

 التباين الكمي 127.836 72



 

 

040 

 

(   1.213المحسوبة ىي   F( أن قيمة  7.  -4يتبين من البيانات الواردة بالجدول  

مة الجدولية من القيقل المحسوبة أ F( وبالمقارنة بينيما يتأح أن قيمة  2.22وقيمتيا الجدولية  

الجدولية فان  Fمن قيمة  قلالمحسوبة أ Fووفقا لقاعدة القرار التي تنص عمى أنو إذا كانت قيمة 

في إحصائية يوجد فروط ذات داللة ال  الفرأية العدمية والتي تنص عمى أنو " قبولىذا يعني 

ة عمى المؤسسات أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبالدراسة حول  إجابات عينة

  وىذا ما تؤكده مستوق المعنوية  م " ل برة العمل في مجال التدقيط تعزق الكويت العامة في دولة

 %.5من  كبروىي أ ( 305.

 

 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

 

 النتائجتحميل ومناقشة  5-0

 

 

 التوصيات 5-0

 



 

 

042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

المدققين الرئيسين جابات عينة الدراسة من إلالذي تم في الفصل الرابد تحميل الأوء  في

 التي توصل إلييا الباحث عرأا  لمجمل النتائج ول ايتنم فان ىذه الفصل ديوان المحاسبة يف

كاجابة عن األسئمة التي تم طرحيا في الفصل األول من ىذه الدراسة والتي مثمت مشكمتيا 

أوء ىذه النتائج التي تم التوصل إلييا في الدراسة الحالية عمييام وعمى  والفرأيات التي بنيت

وفط ما تم التوصل إليو من نتائج الدراسة  أىميمكن تم يص ن التوصياتم و مقدم الباحث عددا 

 بما يمي: الل إجابات عينة الدراسة 

 

 النتائجتحميل ومناقشة  5-0



 

 

040 

الممذي تممم فممي الفصممل الرابممدم ار الفرأمميات وا تبممالميدانيممة أمموء تحميممل نتممائج الدراسممة  فممي

 يمكن تم يص ىذه النتائج عمى النحو التالي:فانو 

 

 أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةفي  دعم اإلدارة العمياتأثير  5-0-0

لمدعم الذي تقدمو اإلدارة العميا بديوان  وجود تأثير إيجابي أشارت نتائج الدراسة إلى

 قابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولةأداء الر المحاسبة في 

 ( من التباين في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةم 297. فسرت ما نسبتو  الكويتم حيث 

قد قامت بتبني أسموب الرقابة عمى األداء كاحدق  المحاسبةاإلدارة العميا في ديوان  أن نتبي وقد

المحاسبة في دولة الكويتم كما أنيا توفر الدعم  يمارسيا ديوان التييات الرقابية االستراتيج

الكافي لممدققين عمى أداء المؤسسات العامة من  الل منحيم االستقالل الكافي لممارسة ميمة 

بغرض تطوير إجراءات الرقابة عمى أداء  المستقبميةتقوم بتوفير ال طط إأافة إلى أنيا  مالرقابة

الديوان.  ي  وتقوم بمناقشة نتائج تقييم أداء المؤسسات العامة مد مدققسات العامةالمؤس

ديوان  ي( والتي بينت أن مدقق2442 وتتعارض ىذه النتيجة مد ما توصمت إليو دراسة  عبداهلل

تأديتيم ألعماليم عمى أكمل وجو منيا  دونيعانون من مشاكل تحول المحاسبة في األردن 

ة الدا مية في الوزارات والدوائر الحكومية وقمة عدد موظفي الديوان مقارنة أعى أجيزة الرقاب

 مد حجم العمل الممقى عمى عاتقيم.

 

 أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةفي التشريعات النافذة تأثير  5-0-0

وجود تأثير إيجابي لمتشريعات النافذة والمطبقة بديوان  أشارت نتائج الدراسة إلى

 أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولةبة في المحاس



 

 

047 

ة  ( من التباين في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسب526.  فسرت ما نسبتو الكويتم حيث 

ى المالئمة لقيام ديوان المحاسبة بممارسة الرقابة عم البيئة توفرالتشريعات النافذة حيث تبين 

  كما تبين أن لدق ديوان المحاسبة أنظمة وتعميمات لتنظيم الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة

قوانين أداء المؤسسات العامة  فيقوم الديوان برقابة األداء عمى نشاطات ىذه المؤسسات وفط 

ميمات يرتكز عمى قوانين ولوائح وتع الديوانعمل   وان ومناسبة ومتطورة كافيةو  وتشريعات نافذة

وتتعارض ىذه النتيجة مد ما توصمت إليو  وتتماشى مد التشريعات الدولية. واأحة ومكتوبة

ان ( والتي بينت وجود حاجة إلى إجراء تعديالت جوىرية في قانون ديو 2442 دراسة  عبداهلل

من حيث االستقاللية المالية واإلدارية وشمول رئيس وكبار موظفي الديوان المحاسبة في األردن 

 بالحصانة. 

 

 أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةفي أدوات وأساليب الرقابة تأثير  5-0-3

وجود تأثير إيجابي لمألدوات واألسماليب العمميمة التمي يسمت دميا  أشارت نتائج الدراسة إلى

 أداء الرقابممة الماليمة التممي يمارسمميا ديمموان المحاسمبة عمممى المؤسسممات العامممة فمميالممديوان فممي  وممدقق

( ممممن التبممماين فمممي أداء الرقابمممة الماليمممة لمممديوان  417. فسمممرت مممما نسمممبتو   الكويمممتم حيمممث  دولمممة

الرقابية الحديثة أمن رقابتمو عممى أداء  األساليبباست دام  يقومالديوان  أنالمحاسبةم حيث تبين 

دام اإلحصمائية والدراسمات الميدانيمة وكمذلك اسمت  األسماليبالمؤسسات العاممةم وممن ذلمك اسمت دام 

  كما يقوم بتجميد وتبويب وت زين البيانات المتعمقمة بالرقابمة لمرقابة كمنيجأسموب الرقابة الشاممة 

عمممممى أداء المؤسسممممات العامممممة بيممممدى االسممممتفادة منيمممما مسممممتقبال  كممممما يسممممت دم الممممديوان األسمممماليب 

 أنشمطة اإلحصائية الست الص المعمومات الرقابية التي تساعد في تصحيح االنحرافات في مسار

  فأمال عمن أن المديوان يسمت دم نظمم المعموممات فمي ممارسمة الرقابمة عممى أداء المؤسسات العاممة
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المؤسسممات العامممة  ويتبممادل ال بممرات واألسمماليب الحديثممة مممد المنظمممات الدوليممة فممي مجممال الرقابممة 

" والتممي ( 2444عمممى األداء  وتتشممابو ىممذه النتيجممة مممد النتيجممة التممي توصمممت إلييمما دراسممة  جبممر  

بينت أن ديوان المحاسمبة األردنمي يواكمب التطمورات الحديثمة فمي مجمال الرقابمة الشماممةم ممن حيمث 

تتعممارض مممد النتيجممة التممي  ولكممن ىممذه النتيجممة تطبيقممو لرقابممة األداء عمممى المستشممفيات الحكوميممة.

لعمام فمي (م والتي بينت أن تطبيط نظام الحاسوب في القطاع ا2442 حمادة   توصمت إليو دراسة

إأممممافيا  عمممممى الموظممممى  إال فممممي حالممممة االسممممتغناء عممممن السممممجالت والممممدفاتر  عبئمممما  سممممورية  يشممممكل 

 واالعتراى بما يسمى بالوثائط اإللكترونية والتوقيد اإللكتروني.

 

 

 أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةفي الكفاءات اإلدارية والفنية تأثير  5-0-4

د تأثير إيجابي لمكفاءات اإلدارية والفنية القادرة عمى إنجماز وجو  أشارت نتائج الدراسة إلى

 أداء الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا ديمموان المحاسممبة عمممى المؤسسممات العامممة فممي دولممةالرقابممة فممي 

( مممن التبمماين فممي أداء الرقابممة الماليممة لممديوان المحاسممبةم  428. فسممرت ممما نسممبتو  م حيممث الكويممت

 ييوان كموادر بشمرية مؤىممة ومدربمة لمقيمام بعمميمة الرقابمة  وأن أعمداد ممدققيوجد بالمدحيث تبين انو 

يم مفيمموم واأممح يالممديوان كافيممة لمقيممام بميمممة التممدقيط عمممى أعمممال المؤسسممات العامممة  ويتمموفر لممد

ومحدد وقناعة وحماس تجاه تطبيط الرقابة عمى أداء ىذه المؤسسات. وتتشابو ىذه النتيجة مد ما 

تصمممميم وتطبيمممط نظمممام لمرقابمممة الدا ميمممة  (م والتمممي بينمممت أن2442 مالنعممميمسمممة   توصممممت إليمممو درا

بصورة جيدة يأمفي مصمداقية عممى م رجمات النظمام المحاسمبي  صوصما فمي وجمود كمادر مؤىمل 

 عمميا.
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 أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةفي الدورات التدريبية تأثير  5-0-5

لمدورات التدريبية لممدققين في مجال الرقابمة  إيجابي وجود تأثير أشارت نتائج الدراسة إلى

الكويممتم  أداء الرقابممة الماليمة التممي يمارسمميا ديموان المحاسممبة عممى المؤسسممات العامممة فمي دولممةفمي 

( من التباين في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةم حيث تبين  334.  فسرت ما نسبتو  حيث 

ة كفوءة وبأساليب حديثة لممدققين المذين يتولمون ميممة التمدقيط عممى الديوان ينظم دورات تدريبيأن 

يربطيممما بمممالحوافز  كمممما أن المممديوان يقممموم بمتابعمممة ممممدق تحقيمممط ىمممذه و  أعممممال المؤسسمممات العاممممة

 وتتعمممارض ىممممذه النتيجممممة مممممد مممما توصمممممت إليممممو دراسممممة المممدورات المتعمقممممة برقابممممة األداء ألىممممدافيا.

فممممي إلممممى أن االىتمممممام بالتممممدريب والتأىيممممل ل فممممراد العمممماممين  ت( والتممممي توصممممم2442 الفرجمممماتم 

 .الذين يقومون بعمل الرقابة الدا مية متدنيالجامعات األردنية الرسمية و 

 أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة 5-0-6

الرقابمممة الماليمممة التمممي يمارسممميا المممديوان تسممماىم فمممي تحسمممين أن  أشمممارت نتمممائج الدراسمممة إلمممى

  كمما أنيما مية اإلدارية  ت طيطم تنظيمم قيادةم رقابمة( والتمي تمتم فمي المؤسسمات العاممةفاعمية العم

والتي تساىم في تسييل عممية ات اذ القرارات اإلستراتيجية والتنفيذية والتشغيمية لممؤسسات العامة  

 تعتبمممرأداءىممما  و رفمممد كفممماءة و  تطممموير مسمممتوق األداء اإلداري فمممي المؤسسمممات العاممممةتمممنعكس عممممى 

بتممموفير معمممايير  المممديوانقممموم يحيمممث فمممي عمميمممة الرقابمممة عممممى األداءم  ميممممامعمممايير األداء عمممامال 

الفعمي واألداء المستيدىم كذلك يعتمد ديوان  األداءوالتي يقوم عمى أساسيا بالمقارنة بين   لألداء

 .واإلنتاجية كمعايير لألداء والفاعميةالمحاسبة معايير الكفاءة 

 

 التوصيات 5-0

 :أوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسةم يقدم الباحث مجموعة من التوصيات في
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بطمب التقارير الديوان وان تستمر  ياإلدارة العميا بديوان المحاسبة بتقديم الدعم لمدقق استمرار -0

وتقمموم أيأمما بمناقشممة نتممائج تقيمميم  ومقترحممات لتحسممين وتصممويب األوأمماعم الرقابيممة مدعمممة بممتراء

تقممموم بمتابعمممة إجمممراءات الرقابمممة عممممى أداء ىمممذه وان  منيمؤسسمممات العاممممة ممممد ىمممؤالء الممممدققأداء ال

 المؤسسات.

 لرقابة عمى أداء المؤسسمات العاممةموالتعميمات الالزمة لتنظيم عممية ا موائحالو األنظمة  توفير -2

  والتشريعات التشريعات الدولية.قوانين وان تستمر أيأا بتطويرىا وفط ال

وان  احدث أسماليب الرقابمة عممى األداءم اإلدارة العميا بديوان المحاسبة بتقصي ىتماماة أرور  -3

 يستمر باست دام أسموب الرقابة الشاممة في رقابتو عمى أداء المؤسسات العامة.

اإلدارة العميمما بممديوان المحاسممبة بتنظمميم دورات تدريبيمة وبأسمماليب حديثممة لممممدققين الممذين  ىتمماما -4

مممد االسممتمرار بمتابعممة مممدق تحقيممط ىممذه  تممدقيط عمممى أعمممال المؤسسممات العامممةممممة اليتولممون مي

بتبمادل ال بمرات واألسماليب الحديثمة ممد المنظممات الدوليمة  ىتممامإأمافة إلمى اال الدورات ألىمدافيا.

 .الماليةفي مجال الرقابة 

وره الرقابي عمى كافة زيادة وتوسيد الصالحيات الممنوحة لديوان المحاسبة لالستمرار بأداء د -2

الذين يتولون ميمة الرقابة  المدققينتوفير األعداد الكافية من مد  والييئات العامةمالمؤسسات 

العمل عمى المدققين لمقيام بعممية  أعباءو بيدى ت فيى أغوط  معمى أعمال المؤسسات العامة

 .صورة ممكنة بأفألرقابة األداء 

قين العاممين بالديوان حول طبيعة عمميم الذي يتطمب فيم أرورة إيجاد برامج توعيو لممدق -0

والوعي بأىمية دوره الرقابي بحيث ال يتم  ناسبة مد الجيات ال اأعة لمرقابةمالتعامل بطريقة م

وان يكون جية داعمة لممؤسسات العامة  مطة الممنوحة إليو بموجب القانونمإساءة است دام الس

 ال أن يكون جية تسمطية.
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فيما ي ص  بالمعايير الدولية لممحاسبة والتدقيطم اإلدارة العميا بديوان المحاسبةالتزام ة أرور  -7

حيث أن ىذه المعايير تمثل حصيمة  برات وتجارب متقدمة في ىذا  مإجراءات الرقابة المالية

 المجال.

المؤسسات الرقابي المالي عمى أداء اإلدارة العميا بديوان المحاسبة بممارسة دوره  استمرار -0

اإلدارية من ت طيط وتنظيم ورقابة في ىذه  ية العممياتالعامة  كونيا تسيم في تحسين فاعم

نفيذية والتشغيمية ليذه تسيم أيأا في تسييل عممية ات اذ القرارات اإلستراتيجية والتو  مالمؤسسات

 .تورفد كفاءو تطوير مستوق األداء اإلداري وتنعكس عمى  المؤسساتم

بتقييم دوري لم رجات العممية الرقابية في المؤسسات  ارة العميا بديوان المحاسبةاإلدقيام  -3

وذلك إلدامة التواصل وكشى األ طاء واالنحرافات وتصويبيا  مالعامة والجيات ال اأعة لرقابتيا

 في الوقت المناسب قبل أن يستفحل  طرىا.

بيانات ذات العالقة بالرقابة عمى جميد المعمومات وال بأرشفةأرورة قيام ديوان المحاسبة  -04

 .بغرض االستفادة من ىذه المعمومات في المستقبل وذلك مأداء المؤسسات العامة

 اصة تتركز ميمتيا في الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة بشكل  اصم  وحدة إنشاء -00

دراجيا كوحدة متميزة أمن الييكل التنظيمي لديوان   .المحاسبةوا 

حتى تستطيد   حيات الممنوحة لممؤسسات العامة ال اأعة لرقابو الديوانزيادة الصال -02

أد المدراء أمام مسؤولياتيم التي م كونيا تممارسة دورىا الرقابي في تصحيح االنحرافات السمبية

 .ىي في النياية تصب في مصمحة مؤسساتيم وتنعكس عمى نفس المؤسسة
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 قائمة المراجع

 

 لعربيةالمراجع بالمغة ا

 الكتب

م منشمورات المنظممة العربيمة موازنة األداء بـين النظريـة والتطبيـق(م 2442جريساتم جميملم   -

 لمتنمية اإلداريةم القاىرة: مصر.

 م عمان: دار الحامد.الستراتيج إدارة(. 2444جوادم شوقي ناجيم   -

 امعة القاىرة: القاىرة.منشورات ج المراجعة اإلدارية وتقييم األداء،(م 2440حامدم منصورم   -

أســاليب وطــرق خصخصــة الشــركات وتقيــيم أســهمها والرقابــة (م 2440 ناديممة  الحميميممدي  -

 .  الكويت: ديوان المحاسبة  إدارة التدريب والبحوث  مسابقة البحوث ال امسةعميها

لمجمد (م ترجمة جمعية المجمد العربي لممحاسبينم ا2440االتحاد الدولي لممحاسبينم دليلم   -

 العربي لممحاسبينم عمان: األردن.
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م عمان: دار جيينمة لمنشمر الرقابة المالية في القطاع الحكومي(م 2440حمادم أكرم إبراىيمم   -

 والتوزيد.

 (م دليل التدقيط العام.2440م   الكويتي ديوان المحاسبة -

ةم إدارة التمممممدريب (م مفكمممممرة المصمممممطمحات الرقابيمممممة والماليممممم2443الكمممممويتيم   المحاسمممممبة ديممممموان -

 والمنظمات الدولية.

كميمممة م فـــي ظـــل الكمبيـــوتر واالنترنـــت أصـــول المراجعـــة والرقابـــة (م2444م  حسمممين مشمممحاتو -

 .جامعة األزىر :التجارة

المفــاهيم (م 2443والممدىانم اميمممةم ورمأممانم زيممادم   محسممنم  الشممي  سممالمم فممؤادم وم ممامرة -

 م مركز الكتب األردني.اإلدارية الحديثة

م اإلدارة العامــــة واإلصــــالح اإلداري فــــي الــــوطن العربــــي(م 2440الصممممايالم ناصممممر محمممممدم   -

 المنظمة العربية لمعموم اإلدارية.

المراجعـــة الخارجيـــة: المفـــاهيم (  2442الصمممبان  محممممد سمممميرم وعممممي  عبمممدالوىاب نصمممرم   -

  اإلسمكندرية: المدار وليـةاألساسية واليات التطبيـق وفقـا لممعـايير المتعـارف عميهـا والمعـايير الد

 الجامعية.

منشممممورات جامعممممة اإلممممماراتم  إدارة الموازنــــة العامــــة،(م 2440األصمممممم م تممممارم وة ممممرونم   -

 اإلمارات العربية المتحدة.

 لطباعة.وا والتوزيد منشرل المسيرةدار  :عمانم أساسيات عمم اإلدارة(م 2443عمي    عباس -

دار وائمل  :عممان مالناحيـة النظريـة والعمميـة: الحسـاباتق عمم تـدقي(م 2440 الدم   عبداهللم -

 .والتوزيد لمطباعة والنشر
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 رم الطبعممة الثانيممةم داأصــول التــدقيق والرقابــة الداخميــة(م 2442محمممد عثمممانم   طعبممد الممرزا -

 والنشرم جامعة الموصلم العراط. ةالكتب لمطباع

اإلسمكندرية: دار ل جديدة لعـالم جديـد، تقييم األداء: مداخ(م 2442عبدالمحسنم توفيط محممد  -

 النيأة العربية.

 .: الدار الجامعيةاإلسكندريةم التخطيط االستراتيجي والعولمة(م 2442العارىم ناديةم   -

(م إدارة المؤسسات العامة: األسس النظرية وتطبيقاتيا فمي األردنم دار 2442العواممةم نائلم   -

 دن.زىران لمنشر والتوزيدم عمان: األر 

ـــة والتطبيـــق(  2444الكفمممراوي  عممموىم   - ـــين النظري ـــة: ب ـــة المالي   اإلسمممكندرية: مطبعمممة الرقاب

 االنتصار.

م المنظممة العربيمة المؤسسة العامة كإسـتراتيجية إداريـة لمتنميـة(م 2442قاسمم قاسم جميلم   -

  لمعموم اإلداريةم عمان.

داري في المشروعات: تقويم المشاريع التقويم اإل(م 2444كركورم عدنانم والفارسم سميمان   -

 م جامعة دمشطم دمشطم سوريا.الجيدة والقائمة

م منشمورات جامعمة بيمروت العربيمةم بيمروت: المؤسسات العامةنظرية (م 2444ليمةم محممدم    -

 لبنان.

وائمل لمنشمر م دار التحميـل المـالي واالئتمـاني االتجاهات الحديثـة فـي(م 2440  مطرم محمد  -

 . عمانم األردنم يدوالتوز 

م دار النيأمة الرقابة عمى األداء من الناحيـة العمميـة والعمميـة(م 2442ناجيم السيد عبدهم   -

 العربيةم القاىرة: مصر.
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م إيتممراك لمنشممر والتوزيممدم القممماىرة: إدارة الجامعــات بــالجودة الشـــاممة(م 2444النجممارم فريممدم   -

 مصر.

 

 الرسائل الجامعية

الخــاص  المــالي األداء لضــبط الرقابــة دور تفعيــل ســبل(م 2442اغممبم  ر  عموني الباشمام -

الجامعممة  مغيممر منشممورة ماجسممتير رسممالة مالفمســطينية الوطنيــة لمســمطة بالمــدفوعات العامــة

 غزة. اإلسالمية:

  رسممالة دور ديــوان المحاســبة فــي تقيــيم أداء المستشــفيات األردنيــة(م 2444جبممر  سممعدم   -

 امعة أل البيت: المفرط  األردن.ماجستير غير منشورة  ج

تقييم أنظمة الرقابة الداخمية فـي شـركات إنتـاج الـنفط والغـاز العاممـة (م 2442الرك  حاممدم   -

   رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة ةل البيت: المفرط  األردن.في ليبيا

الجامعـات الخاصـة تقييم أنظمة الرقابـة الداخميـة فـي (م 2440زيدان  زياد أمين عبد الغنيم   -

   رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة أل البيت: المفرط  األردن.األردنية

قياس فاعميـة الرقابـة الداخميـة مـن وجهـة نظـر أجهـزة (م 2447السييلم طالل عبمدالوىابم   -

رسممالة ماجسممتير غيممر  الرقابــة الماليــة الحكوميــة فــي الكويــت )ديــوان المحاســبة ووزارة الماليــة(،

 م عمان: األردن.ةم جامعة عمان لمدراسات العميامنشور 

رقابة ديـوان المحاسـبة فـي ضـوء مبـادئ المنظمـة الدوليـة ألجهـزة (  2442عبداهلل  نأمالم   -

   رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة أل البيت: المفرط  األردن.الرقابة العميا )االنتوساي(
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يـيم دور ديـوان المحاسـبة فـي الرقابـة عمـى تق بعنموان:(، 2442بياء سميح حسمينم  , عثمان -

رسممالة ماجسممتير غيممر منشممورة  جامعممة أل البيممت: المفممرط  م أداء المؤسســات العامــة فــي األردن

 األردن.

  جامعة عممان تقييم وظيفة التدقيق الداخمي في الجامعات األردنية(م 2442الفرجاتم أحمد   -

 العربية لمدراسات العميا: عمان  األردن.

رسمممالة تقيـــيم األداء االســـتراتيجي فـــي شـــركات المالحـــة األردنيـــة،  (م2444وقفيم عمممميم  الممم -

 ماجستير غير منشورة  جامعة أل البيت: المفرط  األردن.

 

 

 المجالت المحكمة

م المجمممة العربيمة لمم دارةم المجمممد السممادس مفهــوم المؤسســة العامــة(م 2442بوشمي ةم نممادرم  أ -

 العشرون.والعشرونم العدد الثالث و 

م مجممممة اإلدارةم العمممدد الثمممامن الجوانـــب النظريـــة لتقيـــيم األداء(م 2442حسمممنم نبيمممل توفيمممطم   -

 .270لثمانونم الرياضم السعوديةم صوا

تـدقيق وتقيـيم كفـاءة األداء وفعاليـة المشـاريع اإلنمائيـة فـي الــدول (م 2444دىممشم نعميم.   -

 .200-242عدد ال امسم ص ص مجمة دراساتم المجمد الثاني عشرم ال النامية،

م مخــاطر التــدقيق وانعكاســاتها فــي مصــداقية نتائجــه(م 2442الربمماعيم يوسممىم سمممومم حسممنم   -

 .20-0م ص00مجمة كمية اإلدارة واالقتصادم الجامعة المستنصريةم العراطم العدد
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داء فمي ممدق صمالحية البيانمات المحاسمبية ألغمراض الرقابمة وتقيميم األ (2442الراشد  ميديم   -

اربممد:  مجامعمة اليرمموك مB3العممدد م00المجممد  ممجمــة أبحـاث اليرمــوك ممشماريد صمناعية م تمارة

 .07-20م ص ص األردن

(م المممكمة العربيمة السمعودية والكويمت بمين نمموذجي المؤسسمات العاممة 2440عثمانم أسامةم   -

 .22يةم صم الرياضم السعود00العدد م مجمة اإلدارة العامةوالشركات العامةم 

م مجممة اإلدارة العاممةم العمدد التاسمد التـدقيق فـي القطـاع الحكـومي(م 2444اليمموليم سمعودم   -

 (.242وال مسونم الرياضم السعوديةم ص
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تحميل وتقييم أداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى  استبانة حول موضوع:

 المؤسسات العامة في دولة الكويت

تحميممل وتقيمميم أداء الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا ديمموان المحاسممبة  تيممدى ىممذه الدراسممة إلممى 

وألىميممة رأيكممم حمممول موأمموع الدراسممة  يرجممى التكمممرم مممى المؤسسممات العامممة فممي دولمممة الكويممتم ع

باإلجابممة عمممى األسممئمة المرفقممة عمممما بأنممو سمميتم التعامممل مممد ىممذه البيانممات بسممرية تامممة وإلغممراض 

م وذلك استكماال لمتطمبات الحصمول عممى درجمة الماجسمتير فمي المحاسمبة ممن البحث العممي فقط

 .لشرط األوسط معمان: األردنجامعة ا

 

 وشكرا لتعاونكم

 

 المعمومات العامة: األولالقسم 

 

 الخاصية الخاصية توزيع

 سنة 02-00  سنوات   04-0 سنوات فاقل     2

 فأكثر سنة 20       سنة 00-24

العمـــل فـــي  خبـــرة -0

 مجال التدقيق

 مدقط     مشارك  مدقط    مساعد     مدقط

 المدققين كبير      رئيسي مدقط    لأو  مدقط

 يالمسمى الوظيف -0

 محاسبة                    إدارة أعمال                  اقتصاد

 مالية ومصرفية          نظم معمومات            أ رق اذكرىا

 التخصص -3
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 CFA                         CISA                     CMA  

CPA                           CIA           أ رق اذكرىا 

الشهادات المهنية  -4

 في التدقيق

 

 

 

 

 

 

 

 .معمومات حول متغيرات الدراسة: الثاني القسم

  يرجى قراءتيا وبيان مدق المتغيرات التي بنيت عمييا ىذه الدراسة العبارات الواردة في ىذه القائمة تمثل

 .( إزاء الجواب المناسب √وأد إشارة  وذلك ب ما عمى المقياس المحاذيموافقتكم عن كل مني

 المتغيرات المستقمة
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 دعم اإلدارة العميا

العميمممما فممممي الممممديوان عمممممى أن تمممموفر اإلدارة فممممي المؤسسممممات اإلدارة  تحممممرص     

 قي الديوان عن متطمبات ومستمزمات الرقابة عمى األداءالعامة لمدق

0 
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تقمموم اإلدارة العميمما بالممديوان بمتابعممة إجممراءات الرقابممة عمممى أداء المؤسسممات      

 العامة

2 

تمممممنح اإلدارة العميمممما بممممديوان المحاسممممبة مممممدققي الممممديوان االسممممتقاللية الكافيممممة      

 لممارسة الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة

2 

 0 يوجد أمن موازنة الديوان بنود لم صصات الرقابة المالية عمى األداء     

 2 توجد وحدة  اصة في الديوان لمرقابة عمى أداء المؤسسات العامة     

تممموفر اإلدارة العميممما فمممي المممديوان  طمممط مسمممتقبمية لتطممموير إجمممراءات الرقابمممة      

 عمى المؤسسات العامة

0 

المؤسسممات العامممة فممي م اإلدارة لعميمما فممي الممديوان عمممى قيمماتحممرص اإلدارة ا     

 الديوان يمناقشة نتائج تقييم أداء مد مدقق

7 

 التشريعات النافذة

قممموانين يقمموم الممديوان برقابمممة األداء عمممى نشممماطات المؤسسممات العاممممة وفممط      

 كافيةو  وتشريعات نافذة

0 

لتنظممميم الرقابمممة عممممى أداء  تتممموافر أنظممممة وتعميممممات لمممدق ديممموان المحاسمممبة     

 المؤسسات العامة 

3 

ال اصممممة  الماليممممة أعمممممال الرقابممممةتوجممممد سممممجالت ماليممممة تسممممجل فييمممما كافممممة      

 بالمؤسسات العامة

04 

عمممممى قمممموانين ولمممموائح وتعميمممممات  الممممديوانفممممي  ةالماليممممالرقابممممة يرتكممممز عمممممل      

 واأحة ومكتوبة

00 
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 02 الرقابي في الديوان  أبط العملتوجد إجراءات عمل واأحة ومكتوبة ل     

الديوان لمقيام برقابة األداء عمى المؤسسات  يىناك صالحيات كافية لمدقق     

 العامة

02 

 00 يتبنى الديوان قوانين وتشريعات متطورة ومناسبة لمرقابة عمى األداء     

 02 يقوم الديوان باستحداث قوانين تتماشى مد التشريعات الدولية     

 أدوات وأساليب الرقابة

 00 يتقصى الديوان احدث أساليب الرقابة عمى األداء     

 07 يحدد الديوان مدق أىمية األنشطة التي ينوي تقييميا     

يجمممري المممديوان دراسممممات ميدانيمممة عمممن ال ممممدمات التمممي تقمممدميا المؤسسممممات      

 العامة

00 

نمات المتعمقمة بالرقابمة عممى أداء يقوم الديوان بتجميمد وتبويمب وت مزين البيا     

 المؤسسات العامة بيدى االستفادة منيا مستقبال 

03 

يست دم الديوان نظم المعمومات فمي ممارسمة الرقابمة عممى أداء المؤسسمات      

 العامة

24 

 20 يست دم الديوان أسموب الرقابة الشاممة في رقابتو عمى أداء المؤسسات     

 22 تطوير برامج الحاسب ا لي لدعم رقابتو عمى األداء يعمل الديوان عمى     

يتبادل الديوان ال برات واألساليب الحديثة مد المنظمات الدولية في مجال      

 الرقابة عمى األداء

22 

يست دم الديوان األساليب اإلحصائية الست الص المعمومات الرقابية التي       20 
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 المؤسسات العامة أنشطةتساعد في تصحيح االنحرافات في مسار 

 الكفاءات اإلدارية والفنية

 22 الديوان مفيوم واأح ومحدد حول الرقابة عمى األداء ييتوفر لدق مدقق     

 20 يوجد بالديوان كوادر بشرية مؤىمة ومدربة لمقيام بعممية الرقابة      

ط عممممى أعممممال المممديوان كافيمممة لمقيمممام بميممممة التمممدقي ياعتقمممد أن أعمممداد ممممدقق     

 المؤسسات العامة

27 

 20 يقوم الديوان بتطوير إجراءات الرقابة عمى األداء بصفة مستمرة     

 23 يقوم الديوان بتدريب وتنمية ميارات المدققين لمقيام بالرقابة عمى األداء     

 24 يتوفر لدق مدققو الديوان قناعة وحماس تجاه تطبيط الرقابة عمى األداء     

 20 يقوم الديوان بتوجيو وتحفيز المدققين لمقيام بالرقابة عمى األداء     

 الدورات التدريبية

 22 يربط الديوان البرامج التدريبية حول رقابة األداء بالحوافز     

يقمموم الممديوان بمتابعممة مممدق تحقيممط الممدورات التدريبيممة المتعمقممة برقابممة األداء      

 ألىدافيا

22 

لممديوان لممممدققين دورات تدريبيممة كفمموءة وبأسمماليب حديثممة حممول رقابممة يممنظم ا     

 األداء وبطريقة يتم االستفادة من ىذه الدورات

20 

يقمموم المممديوان بارسمممال المممدققين فمممي بعثمممات  ارجيممة تتعممممط بالرقابمممة الماليمممة      

 عمى األداء

22 

التمممدقيط عممممى يمممنظم المممديوان دورات تدريبيمممة لمممممدققين المممذين يتولمممون ميممممة       20 
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 أعمال المؤسسات العامة 

 

 المتغير التابع: أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة
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تسمممماىم الرقابممممة الماليممممة التممممي يمارسمممميا الممممديوان فممممي تسممممييل عمميممممة ات مممماذ      

 لتشغيمية لممؤسسات العامةالقرارات التنفيذية وا

27 

تساعد الرقابة المالية التي يمارسيا الديوان في عممية التطوير والتغيير فمي      

 أعمال المؤسسات العامة

20 

المؤسسات  أداءعمى رفد كفاءة تساىم الرقابة المالية التي يمارسيا الديوان      

 العامة

23 

فممممي إكسمممماب العمممماممين فممممي يا الممممديوان تسمممماعد الرقابممممة الماليممممة التممممي يمارسمممم     

 المؤسسات العامة ميارات جديدة في العمل لتحسين األداء

04 

طمموير قممدرات المؤسسممات فممي تتسمماعد الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا الممديوان      

 العامة عمى الت طيط السميم لتحقيط اإلنتاجية العالية

00 

لممممديوان فممممي تسممممييل عمميممممة ات مممماذ تسمممماعد الرقابممممة الماليممممة التممممي يمارسمممميا ا     

 في المؤسسات العامة القرارات اإلستراتيجية

02 

فممممي تطمممموير مسممممتوق األداء الرقابممممة الماليممممة التممممي يمارسمممميا الممممديوان تسمممماىم      

 اإلداري في المؤسسات العامة 

02 



 

 

020 

وأمد أىمداى واأمحة قابممة الرقابة الماليمة المؤسسمات العاممة عممى تساعد      

 الزمن المحدد ليالمتنفيذ أمن 

00 

تسممماىم الرقابمممة الماليمممة التمممي يمارسممميا المممديوان فمممي تحسمممين فاعميمممة العمميمممة      

 اإلدارية  ت طيطم تنظيمم قيادةم رقابة( والتي تتم في المؤسسات العامة

02 

تسممماعد الرقابمممة الماليمممة التمممي يمارسممميا المممديوان فمممي ت فممميض التكممماليى فمممي      

 المؤسسات العامة

00 

تسمممماىم الرقابممممة الماليممممة التممممي يمارسمممميا الممممديوان فممممي تنميممممة وتطمممموير أفكممممار      

 العاممين بالمؤسسات العامة

07 

 

 انتيت االستبانة شاكرا لكم تعاونكم 
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 (2 رقم الممحط 

 نتائج التحميل اإلحصائي كما تم الحصول عمييا من الحاسوب
 EXPERENC 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 7 3.72 3.7 9.7 

2.00 02 00.0 00.0 62.3 

3.00 00 22 22 51.3 

4.00 00 22.2 22.2 73.5 

5.00 03 20.2 20.2 100.0 

Total 76 100.0 100.0   

 

 
  

 

 
 SPECIF 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 04 02.2 02.2 02.2 

2.00 2 0.2 0.2 87.5 

3.00 2 2.8 2.8 89.3 

4.00 7 3.7 3.7 100.0 

Total 76 100.0 100.0   

 

 

 

 
 AUDTING 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 00 22  22  25 

2.00 00 02.2  02.2  40.7 

3.00 00 22.2 22.2 62.9 

4.00 02 00.0 00.0 78.5 

5.00 02 24.0 24.0 100.0 

Total 72 100.0 100.0   
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1 76 3.00 5.00 3.957 0.7261 

Q2 76 2.00 5.00 3.742 0.8131 

Q3 76 3.00 5.00 3.675 0.9908 

Q4 76 2.00 5.00 3.562 0.8067 

Q5 76 1.00 5.00 3.682 0.8844 

Q6 76 1.00 5.00 3.865 0.9508 

Q7 76 1.00 5.00 3.985 0.8576 

Valid N (listwise) 76         

 

 

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q8 76 3.00 5.00 3.692 0.9487 

Q9 76 2.00 5.00 3.490 0.8338 

Q01 76 3.00 5.00 3.515 0.9961 

Q00 76 2.00 5.00 3.462 0.8055 

Q06 76 1.00 5.00 3.382 0.7386 

Q03 76 1.00 5.00 3.355 0.7303 

Q01 76 1.00 5.00 3.772 0.9423 

Q05 76 1.00 5.00 3.297 0.9743 

Valid N (listwise) 76         

 

 

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q02 76 2.00 5.00 4.04 0.8397 

Q07 76 2.00 5.00 3.757 0.9596 

Q08 76 2.00 5.00 3.597 0.8188 

Q09 76 1.00 5.00 3.727 0.9801 

Q61 76 1.00 5.00 3.770 0.7342 

Q60 76 1.00 5.00 3.877 0.8969 

Q66 76 1.00 5.00 3.775 0.8521 

Q63 76 1.00 5.00 3.917 0.9633 

Q61 76 1.00 5.00 3.070 0.8624 

Valid N (listwise) 76         
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q65 76 2.00 5.00 3.865 0.9240 

Q62 76 2.00 5.00 3.91 0.9162 

Q67 76 1.00 5.00 3.77 0.9078 

Q68 76 1.00 5.00 3.727 0.9275 

Q69 76 2.00 5.00 3.875 4.0781 

Q31 76 1.00 5.00 3.837 4.3326 

Q30 76 1.00 5.00 3.765 0.9420 

Valid N (listwise) 76         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

P36 76 2.00 5.00 3.452 0.9875 

P33 76 3.00 5.00 3.447 0.9457 

P31 76 1.00 5.00 3.415 0.9199 

P35 76 2.00 5.00 3.445 0.8414 

P32 76 2.00 5.00 3.752 0.0875 

Valid N (listwise) 76         
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TOTALQ(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .457(a) .297 .202 .47953 

a  Predictors: (Constant), TOTALQ 
 

 

 

 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

6.618 1 6.618 28.782 .000(a) 

Residual 25.064 109 .230     

Total 31.683 110       

a  Predictors: (Constant), TOTALQ 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 

 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

1.893 .357   06.97 .000 

TOTALQ .481 .090 .457 06.97 .000 

a  Dependent Variable: TOTALP 
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TOTALG(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .498(a) .562 .241 .46758 

a  Predictors: (Constant), TOTALG 
 

 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

7.852 1 7.852 35.913 .000(a) 

Residual 23.831 109 .219     

Total 31.683 110       

a  Predictors: (Constant), TOTALG 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 

 

 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

1.951 .310   60.18 .000 

TOTALG .462 .077 .498 60.18 .000 

a  Dependent Variable: TOTALP 
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TOTALS(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .548(a) .300 .294 .45101 

a  Predictors: (Constant), TOTALS 
 

 

 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

9.511 1 9.511 46.754 .000(a) 

Residual 22.172 109 .203     

Total 31.683 110       

a  Predictors: (Constant), TOTALS 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

1.723 .306   5.641 .000 

TOTALS .553 .081 .548 6.838 .000 

a  Dependent Variable: TOTALP 
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TOTALE(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .613(a) .107 .370 .42603 

a  Predictors: (Constant), TOTALE 
 

 

 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

11.899 1 11.899 65.558 .000(a) 

Residual 19.784 109 .182     

Total 31.683 110       

a  Predictors: (Constant), TOTALE 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

1.480 .288   02.87 .000 

TOTALE .599 .074 .613 01.097 .000 

a  Dependent Variable: TOTALP 
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TOTALI(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .668(a) .468 .441 .40128 

a  Predictors: (Constant), TOTALI 
 

 

 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

14.131 1 14.131 87.753 .000(a) 

Residual 17.552 109 .161     

Total 31.683 110       

a  Predictors: (Constant), TOTALI 
b  Dependent Variable: TOTALP 
 

 

 

 

 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

1.446 .253   07.67 .000 

TOTALI .595 .063 .668 9.368 .000 

a  Dependent Variable: TOTALP 
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 ANOVA 
 

TOTALP 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.135 3 2.298 5.678 .004 

Within Groups 142.636 03 .270   

Total 148.771 72    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ANOVA 

 

TOTALP  

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .251 1 .551 .829 .363 

Within Groups 127.585 70 .278   

Total 127.836 72    

 

 

 

 

 ANOVA 
 

TOTALP  

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 
1.464 4 .471 1.213 .305 

Within Groups 126.373 00 .281   

Total 127.836 72    

 

 

 

 

 

 


