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ىممدفت ىممذه الد ارسممة إلممى تقيمميم أثممر الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا دي موان المحاسممبة عمممى
المؤسسممات العامممة فممي دولممة الكويممت .شمممل مجتمممد الد ارسممة جميممد المممدققين فممي دي موان المحاسممبة
الذين يمارسون الميمات الرقابية والتمدقيط عممى أعممال المؤسسمات العاممة فمي الكويمت .أمما العينمة
فتكونممت مممن  )72مممدققا يمارسممون أعمممال الرقابممة والتممدقيط عمممى المؤسسممات المشمممولة بالد ارسممة.
وق ممد اعتم ممد الباح ممث عم ممى مص ممدرين رئيس ممين لجم ممد المعموم ممات والبيان ممات ىم مما البيان ممات األولي ممة
والبيانات الثانوية.

اس ممت دم الباح ممث مق مماييس النزع ممة المركزي ممة مث ممل الوس ممط الحس ممابي واالنحم مراى المعي مماري
والتك اررات والنسب المئوية وذلك لوصى أراء عينة الد ارسمة حمول متغيمرات الد ارسمة ولتحديمد أىميمة
العبارات الواردة في االستبانةم كما تم ا تبار الفرأيات باست دام تحميل االنحدار ال طي البسيط
)Simple Regressionم إأممافة إلممى اسممت دام ا تبممار تحميممل التبمماين األحممادي ) ANOVAم
وذل ممك ال تب ممار م ممدق وج ممود ف ممروط ذات دالل ممة إحص ممائية ف ممي إجاب ممات عين ممة الد ارس ممة تع ممزق إل ممى
ال صائص الديموغرافية لممدققين الذين شممتيم عينة الدراسة.

ك

الدرس ممة إل ممى وج ممود ت ممأثير إيج ممابي لم ممدعم ال ممذي تقدم ممو اإلدارة العمي مما ب ممديوان المحاس ممبةم
و مص ممت ا
ولمتشريعات النافذة والمطبقة بديوان المحاسبةم ولألدوات واألساليب العممية التي يسمت دميا ممدققو
الممديوانم ولمكفمماءات اإلداريممة والفنيممة القممادرة عمممى إنجمماز الرقابممةم ولمممدورات التدريبيممة لممممدققين فممي
مجممال الرقابممة فممي أداء الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا ديموان المحاسممبة عمممى المؤسسممات العامممة فممي
دولة الكويت.
وعمى أوء النتائج قدم الباحث عددا من التوصيات أبرزىا:
 -1توفير وتفعيل األنظمة والموائح والتعميمات الالزمة لتنظيم عممية الرقابة عممى أداء المؤسسمات
العامة.
 -2أممرورة اىتمممام اإلدارة العميمما بممديوان المحاسممبة بتقصممي أحممدث أسمماليب الرقابممة عم ممى األداء
واسم ممت دام األسم مماليب اإلحص م ممائية السم ممت الص المعموم م ممات الرقابيم ممة التم ممي تس م مماعد فم ممي تص م ممحيح
االنحرافات في مسار أنشطة المؤسسات العامة.
 -3اال ىتمام بتنظيم دورات تدريبية وبأساليب حديثة لممدققين الذين يتولون ميمة التدقيط عمى
أعمال المؤسسات العامة.

ل

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

 0-0المقدمة

لقممد مارسممت الحأممارات القديمممة الرقابممة الماليممة عم مى مممر التمماري وذلممك بصممور وأشممكال
وأسماليب متعمددة .ومممد المزمن تطمورت ىممذه الممارسمة ممن رقابممة تقميديمة تيمتم بمممدق االلتمزام بممالنظم
والقوانين والتقاليد النافذةم بيدى الحد من األ طاء إلمى رقابمة شماممة تأمم باإلأمافة إلمى مما سمبط
رقابة الكفاءة والفاعمية .وازداد ىمذا التطمور بشمكل كبيمر ورافقمو عقمد العديمد ممن الممؤتمرات الدوليمةم
التممي تم مض عنيمما إنشمماء جمعيممات ومنظمممات دوليممة لمعنايممة واالىتمممام بالمممال العممامم مممن حيممث
اإليم مرادات والنفق ممات وةلي ممة الص ممرى وم ممن ى ممذه المنظم ممات المنظم ممة الدولي ممة ألجيم مزة الرقاب ممة العمي مما
"أنتوسمماي" INTOSAI

International Organization Of Supreme Audit

 )Institutionsوالتمي نالممت إجماعما دوليمما بممأن تكممون بمثابممة دسممتور دولممي لمعمممل الرقممابي إذ تيممتم
بوأمد أسممس ومبممادئ الرقابمة الماليمة وتطمموير العمممل الرقممابي بممما يتناسمب وأىميممة ىممذا المجممال فممي
م تمى الدول عبد اهللم 2442م ص.)2

ونتيج ممة لمج م مدل والتسم مماؤالت التم ممي أثيم ممرت حمممول دور المحاس ممبة والمحاس ممبين فمممي النشممماط
االقتصادي في المجتممدم فقمد شميدت فتمرة السمتينات ممن القمرن العشمرين تشمكيل لجمان اصمة ممن
ذوي ال ب مرة واال تصمماص لتحديممد الممدور الممذي يمكممن أن تأ مطمد بممو مينممة المحاسممبةم إذ وأممعت
قواعد ومعايير محاسبية أسميمت إلمى حمد كبيمر فمي جعمل اإلفصماح عمن المعموممات الماليمة حقيقمة

2

ظ مماىرة لمجمي ممد وف ممي جع ممل البيان ممات المالي ممة واأ ممحة ومفيوم ممةم فأص ممبحت ب ممذلك أساس مما لألحك ممام
المحاسممبية المتفرقممة مممن ممالل إيجمماد معممايير محاسممبية دوليممة باطممار مممنظم ومبممادئ تحكممم طريق مة
الممارسة واأل القيات المينية المتعارى عمييا دوليا شحاتوم 2444م ص.)2

وجاءت فكرة تطبيط الرقابة المالية في المؤسسات العامة نتيجمة التوسمد فمي حجمم اإلنفماط
الحكمموميم وم ارعمماة لالىتمامممات الحديثممة فممي مجمماالت الرقابممة والتقيمميم والمسمماءلةم وانسممجاما مممد
توجيممات الحكومممات فممي تطمموير األداء فممي القطمماع العممام وتحسممين مسممتواهم وألحكممام الرقابممة عمممى
اسممت دام المممال العممام وتفعيممل أنظمممة الأممبط الممدا مي ولتسممييل ميمممة الرقابممة ال ارجيممةم وذلممك مممن
أجممل دمممة اإلدارة العميمما فممي مجممال الرقابممة عمممى المممال العممام وأمممان االلت مزام بمسممتويات األداء
الم ططة لتحقيط األىداى المرسومة حجازيم 2444م ص.)270

وبالت ممالي فم مان اتس مماع حج ممم القط مماع الع ممام وتع ممدد مجاالت ممو ونش مماطاتوم وكثم مرة التنظيم ممات
اإلداريممة وزيممادة عممدد العمماممين يتطمممب مراجعممة أنظمممة الرقابممة الماليممةم السممت دام األسمماليب الرقابيممة
المناسممبة التممي تواكممب ىممذه المتغيمرات والتطمموراتم ممما يسمميل إنجمماز العمممل اإلداري بكفمماءة عاليممةم
وفي أسرع وقت وبأيسر الطرطم كما أنمو يقمدم المسماعدة إلمى اإلدارة العميما فمي المؤسسمات العاممةم
لمتأك ممد م ممن أن األى ممداى المح ممددة ق ممد ت ممم إنجازى مما وف ممط السياس ممات المقم مرةم وتزوي ممدىا بالمعموم ممات
والبيانممات عممما يجممري عمممى أرض الواقممد لغايممات المسمماءلة والمحاسممبة والتطمموير .فالرقابممة الماليممة
تيدى إلى مند حدوث األ طاء ومعالجة االنحرافات من أجمل أممان حسمن سمير العممل .بطريقمة
قانونيممة لمنممد التالعممب والأممياع واال ممتالس لممممال العممامم فالجيممات التممي ت أممد لمرقابممة ممزمممة
بتقممديم بيانممات صممحيحة إلممى الجيممة الرقابيممة التممي تمممارس دورىمما وفممط الصممالحيات الممنوحممة ليمما
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بموجممب القممانون والتممي تجيممز ليمما متابعممة أعمممال الوحممدات الحكوميممة والمؤسسممات العامممة الم تمفممة
عبداهلل 2440م ص.)223

وقممد بينممت معممايير األداء المينممي لمرقابممة الماليممة الصممادرة فممي الواليممات المتحممدة األمريكيممةم
أن عمممى وظيفممة الرقابممة الماليممة مراجعممة العمميممات والب مرامج لمتأكممد مممن مممدق مالءمممة النتممائج مممد
األى ممداى الموأ مموعةم لتحدي ممد م مما إذا نف ممذت ى ممذه العممي ممات والبممرامج وت ممم إنجازى مما حس ممب م مما ى ممو
م طط ليا .كما بينت ىذه المعايير بأن النظام األساسمي ألنشمطة الرقابمة الماليمةم يجمب أن يكمون
عمى شكل وثيقة رسمية مكتوبة تحدد ىدى الرقابة المالية وصالحياتيا ومسؤولياتيام وكذلك يجب
أن تبين ىذه الرقابة وأد أنشمطة الرقابمة الماليمة دا مل المؤسسمةم واجمازة الوصمول إلمى السمجالت
والموظفين والممتمكات وتحديد نطاط األنشطة المتعمقة بعممية الرقابة المالية.

إن تعزيممز قمميم الن ازىممة ونظممم الشممفافية والمسمماءلة فممي القطمماع العممامم ي مرتبط بشممكل وثي ممط
بوجود بنية مؤسساتية سميمة وأجيزة رقابة قويمة وفاعممة تتمتمد باسمتقاللية ومينيمة .كمما أن محاربمة
الفسمماد فممي القطمماع العممام ي مرتبط بوأممد ةليممات وأدوات رقابممة ومحاسممبة ميمتيمما اإلش مراى والفحممص
والمراجعة والتدقيطم ومنذ تأسيس دولة الكويت جمرق العممل عممى بنماء أجيمزة لمرقابمة العاممة ومنيما
ديوان المحاسبة الذي تأسس في  7يوليو سنة  0300بالقانون رقم  24لسنة  0300والذي يقأي
بانشاء الديوان ليتولى ميمات اإلشراى والفحص والتدقيط عمى أداء أجيزة الدولة ومؤسساتيا عمى
ا ممتالى أنواعيممام لمتأكممد مممن حسممن اسممت دام األمموال العامممة لألغمراض الم صصمة ليممام والتحقممط
من انسجام التصرفات واألفعمال الماليمة ممد أحكمام القموانين واألنظممة والتعميممات المعممول بيما فمي
دولة الكويت ديوان المحاسبةم دليل التدقيط العامم .)2442
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ويت ممولى ديم موان المحاس ممبة ف ممي دول ممة الكوي ممت عممي ممة الرقاب ممة المالي ممة عم ممى كاف ممة الييئ ممات
والمؤسسات العامة والشركات التمي تممكيما الدولمةم أو تسماىم فييما بمما نسمبتو  %24ممن أرسمماليام
حيث يمارس الديوان رقابتو عمى جميد األعمال والتصرفات التي تصدر عن تممك الجيماتم وذلمك
مممن ممالل الفحممص والتممدقيط والمراجعممة لتحقيممط الرقابممة عمممى كفمماءة التنظمميم وكفمماءة سممير العمممل
الممالي .وقممد ت ازيمدت ميممات المديوان لتشمممل الرقابمة عمممى الييئمات والمؤسسممات العاممة التممي تسمماىم
فييمما الدولممة بنسممبة  %22مممن أرسممماليا بصممورة مباش مرة أو غي مر مباش مرة .وكممذلك يمممارس الممديوان
رقابتو عمى األموال المستثمرة من تمك الجيات سواء دا مية أو ارجيةم وذلك من أجل التأكد من
سممالمة وحسممن التص مرى وتوظيممى األم موال فممي المجمماالت الم صصممة ليمما وذات العائممد المرتفممد
الحميميدي 2440م ص.)00

جمماءت ىممذه الد ارسممة بيممدى تقيمميم أثممر الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا ديموان المحاسممبة عمممى
المؤسسم ممات العامم ممة فم ممي دولم ممة الكويم ممتم مم ممن أجم ممل التعم ممرى عمم ممى فاعميم ممة الرقابم ممة الماليم ممة لم ممديوان
المحاسممبةم وجمماء ا تيممار مممدققي دي موان المحاسممبة لعالقممتيم المباش مرة بموأمموع الد ارسممةم لممذلك فممان
أىمية ىذه الدراسة تنبد من كونيا تسميم فمي إيجماد قاعمدة معموممات وبيانمات حمول جوانمب النجماح
أو القصور في الرقابة المالية عمى المؤسسات العامة.

 0-0مشكمة الدراسة

0

ٌيعممد دي موان المحاسممبة فممي دولممة الكويممت الجيممة المركزيممة لمرقابممة الماليممة العميمما والمفمموض
بالقي ممام برقاب ممة األداء الحك ممومي بش ممكل ع ممام والمؤسس ممات العام ممة بش ممكل مماصم ونتيج ممة التوس ممد
واالزدي مماد ف ممي الص ممالحيات الممنوح ممة ل ممديوان المحاس ممبة ف ممي دول ممة الكوي ممت ال ممذي يش مممل الييئ ممات
والش ممركات الت ممي لمحكوم ممة مس مماىمات ف ممي أرس ممماليام وك ممذلك الش ممركات الممنوح ممة المتي ممازات ف ممي
اسم متغالل المم موارد الطبيعي ممة أو إدارة الم ارف ممط الحكومي ممةم ل ممذلك فم مان الرقاب ممة المالي ممة لي ممذه الجي ممات
تتطمممب قياسمما سممميما وموأمموعيا قائممما عمممى أسممس عمميممة لمعرفممة مممدق فاعميتيمما فممي مجممال تقممديم
ال دمات ألفراد المجتمد في م تمى القطاعاتم وعميو كان ال بد لديوان المحاسمبة ممن التأكمد ممن
مدق استغالل المؤسسات العامة لمواردىا المتاحة بصورة كفؤة وفعالة.
عناصر مشكمة البحث
بناء عمى ما تقدم فانو يمكن تحديد حجم مشكمة الدراسة وأبعادىا وتحقيط الغرض منيا
من الل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

السـؤال األول :مما تممأثير المدعم الممذي تقدمممو اإلدارة العميما لممديوان المحاسممبة فمي أداء الرقابممة الماليممة
التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت؟

السؤال الثاني :ما تأثير التشريعات النافذة والمطبقة بديوان المحاسبة فمي أداء الرقابمة الماليمة التمي
يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت؟
السؤال الثالث :ما تأثير األدوات واألساليب العممية التي يست دميا مدققو المديوان فمي أداء الرقابمة
المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت؟
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السؤال الرابع :ما تأثير الكفاءات اإلدارية والفنية القادرة عمى إنجاز الرقابة في أداء الرقابة الماليمة
التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت؟

الس ـؤال الخــامس :ممما تممأثير الممدو ارت التدريبيممة التممي يتمقاىمما المممدققون فممي مجممال الرقابممة فممي أداء
الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت؟

 3-0أهداف الدراسة

تيدى ىذه الدراسة إلى ما يمي:
 -0التعرى عمى دور ديوان المحاسبة في الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة والدوائر التابعة ليا
في دولة الكويت.
 -2التع ممرى عم ممى أث ممر التقي مميم ال ممذي يق مموم ب ممو ديم موان المحاس ممبة أثن مماء ممارس ممة الرقاب ممة عم ممى أداء
المؤسسات العامة في دولة الكويت.
 -2التعرى عمى أثر العوامل الديموغرافية في التقييم الذي يقوم بو ديوان المحاسمبة أثنماء ممارسمة
الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة في دولة الكويت.
 -0الوصول إلى نتائج ذات دالالت يمكن من الليا تقديم توصيات تحقط الغمرض واليمدى ممن
إجراء ىذه الدراسة.
 -2إلقاء الأوء عمى واقد أنظمة الرقابمة الماليمة ممن مالل األنظممة والتعميممات ال اصمة بالرقابمة
في دولة الكويت.

0

 -0التعممرى عمممى أىممم العوامممل التممي يشمممميا تقيمميم رقابممة ديموان المحاسممبة وا تصاصمماتو فممي دولممة
الكويت.

 4-0أهمية الدراسة

تكمن أىمية ىذه الدراسة في االعتبارات التالية:
 -0أنيمما تممدعم الد ارسممات والبحمموث النظريممة والتطبيقيممة فممي ىممذا المجممال فممي بيئممة الرقابممة الماليممة
الممارسمة عممى المؤسسمات العاممة فمي دولمة الكويمت .كمما أنيما تقميس كفماءة وفاعميمة أجيمزة الرقابممة
المالية في دولة الكويت والتي تيدى إلى المحافظة عمى المال العام والحيمولة دون ىدره أو تبذيره
وصوال إلى رقابة مالية أفأل في المستقبل.
 -2إنيا تبين دور ديوان المحاسبة في الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة فمي دولمة الكويمت ورفمد
ىممذه المؤسسممات بالمالحظممات والتقيمميم المناسممب الممذي يسمماعدىا عمممى أداء دورىمما الميمم فممي تحقيممط
التنمية الشاممة.
 -2أنيمما تمموفر قاعممدة بيانممات حممول موأمموع الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا دي موان المحاسممبة عمممى
المؤسسممات العامممة فممي دولممة الكويممتم مممما يسمميم فممي إث مراء المكتبممة العربيممة بشممكل عممام والمكتبممة
الكويتية بشكل اص في ىذا الموأوع.
 -0أنيا تأتي مساىمة في التعريى بأىمية أجيزة الرقابة المالية في دولة الكويتم إذ تشكل مجاال
صبا لدراسات الحقة.
 5-0فرضيات الدراسة
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تستند ىذه الدراسة إلى الفرأيات التالية:
 HO1ال يوجد أثر لمدعم الذي تقدمو اإلدارة العميما بمديوان المحاسمبة فمي أداء الرقابمة الماليمة التمي
يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.

 HO2ال يوجممد أثممر لمتش مريعات النافممذة والمطبقممة بممديوان المحاسممبة فممي أداء الرقابممة الماليممة التممي
يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.

 HO3ال يوجممد أثممر لممألدوات واألسمماليب العمميممة التممي يسممت دميا مممدققو الممديوان فممي أداء الرقابممة
المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.

 HO4ال يوجممد أثممر لمكفمماءات اإلداريممة والفنيممة القممادرة عمممى إنجمماز الرقابممة فممي أداء الرقابممة الماليممة
التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.

 HO5ال يوجممد أثممر لمممدورات التدريبيممة لممممدققين فممي مجممال الرقابممة فممي أداء الرقابممة الماليممة التممي
يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.

 6-0نموذج الدراسة
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لتحقيط غرض الدراسة والوصول إلى أىدافيا المحددة فسموى يعتممد الباحمث عممى نمموذج
مماص بيممام لمتعممرى فيممما إذا كممان ىنمماك تممأثير فممي النتممائج بممين المتغي مرات المسممتقمة والمتغي مرات
التابعة ويوأح الشكل رقم  )0-0عالقات ىذه المتغيرات.
المتغير التابع

المتغيرات المستقمة
دعم اإلدارة العميا

التشريعات
النافذة
أداء الرقابة المالية

أدوات وأساليب

لديوان المحاسبة

الرقابة
الكفاءات اإلدارية
والفنية
الدورات التدريبية

الشكل ()0-0
نموذج الدراسة
المصدر :النموذج من إعداد الباحث بناء عمى المراجعة األدبية لموأوع الدراسة.
 7-0التعريفات اإلجرائية

00

ألغراض ىذه الدراسة فقد تمم تحديمد المعماني اإلجرائيمة أو المصمطمحات لجميمد المتغيمرات
المستقمة والتابعة والمست دمة فييام وذلك حسب ما يعنيو كل مصطمح في الد ارسمات التمي أجريمت
في مجال أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة في دولة الكويت.

الرقابـة :ىممي الرقابممة الماليمة التممي تيمتم بمراقبممة جانممب المشمروعية والجانممب الحسمابي فممي العمميممات
والبيانممات الماليممة ال اأممعة لمرقابممةم وتممتم مممن ممالل اإلش مراى والفحممص والمراجعممة لمتعممرى عمممى
كيفيممة سممير العمممل دا ممل المؤسسممة العامممةم لمتأكممد مممن حسممن اسممت دام األم موال العامممة لألغ مراض
الم صص ممة لي ممام وم ممن أن التصم مرفات تحص ممل طبق مما لمقم موانين والمم موائح والتعميم ممات المعم ممول بي ممام
والكش ممى ع ممن الم الف ممات واالنح ارف ممات وبح ممث األس ممباب الت ممي أدت إل ممى ح ممدوثيام واقتم مراح وس ممائل
عالجيا لتفادي تكرارىا مستقبال ديوان المحاسبة الكمويتيم مفكمرة المصمطمحات الرقابيمة والماليمةم
.)2443

رقابــة دي ـوان المحاســبة :ىممي الرقابممة التممي يمارسمميا دي موان المحاسممبة مممن قبممل مممدققي الحسممابات
التممابعين لمموم وىممي رقابممة تشمممل كافممة التص مرفات الماليممة التممي تجرييمما المؤسسممات العامممة والممدوائر
التابعة ليا في دولة الكويتم بيدى صون األموال العامة ومند العبمث بيما والتأكمد ممن اسمت داميا
االس م ممت دام األمث م ممل ف م ممي األغم م مراض الت م ممي صص م ممت لي م مما ديم م موان المحاس م ممبة الك م ممويتيم مفكم م مرة
المصطمحات الرقابية والماليةم .)2443
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المؤسسات العامة :ىي عبارة عمن منشماة عاممة أو مشمروعات اقتصمادية عاممة تتمتمد بالش صمية
المعنويةم وتزودىا الدولة برأس مال عام لمزاولة نشاط اقتصادي معينم وفقا لم طمة التمي تأمعيا
الدولة بيمدى تحقيمط غايمات عاممةم وتمدار المؤسسمات العاممة بأسماليب ت تممى عمن تممك األسماليب
المست دمة في اإلدارات الحكومية مد أوعيا لمرقابمة العاممة ديموان المحاسمبة الكمويتيم مفكمرة
المصطمحات الرقابية والماليةم .)2443

المـــدقق :ىممو الش م ص الم ممول بالقيممام بالتممدقيط فممي العمميممات الماليممة أو الحسممابات أو البيانممات
الماليممة والتحقممط مممن مممدق صممحتيا ومشممروعيتيا وسممالمتيا بصممورة دوريممة عمممى الغالممبم ويجممب أن
يك ممون ى ممذا الشم م ص م ممدربا عم ممى تق ممديم ال ممدمات الميني ممة لمرقاب ممة المالي ممة حس ممب مع ممايير عام ممة
وش صمميةم ويتوجممب عميممو أيأمما أن يتصممى بالتأىيممل العممممي والعممممي وأن يتمتممد باالسممتقالل فممي
مجال اإلعداد وفحمص التقمارير وكمذلك االلتمزام بقواعمد السمموك المينمي ديموان المحاسمبة الكمويتيم
مفكرة المصطمحات الرقابية والماليةم .)2443

رقابــة األداء :ىممي مجموعممة مممن الوسممائل واألسمماليب واإلج مراءات المتعمقممة بقيمماس األداء والنتممائج
المتحققممة أوال بممأول ومقارنتيمما بالمعممايير الموأمموعة سمممفا مممد د ارسممة أسممباب انح مراى األداء عممن
المعاييرم وبعبارة أ رق تقويم األنشطة لييئة ما لمتحقط مما إذا كانت مواردىما قمد أديمرت بالصمورة
التي روعيت فييا جوانب التوفير والكفاءة والفعالية ومن أن متطمبات المساءلة قد تممت االسمتجابة
إلييا بصورة معقولة ديوان المحاسبة الكويتيم مفكرة المصطمحات الرقابية والماليةم .)2443
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أســاليب رقابــة األداء وأدوات ـه :ىممي الوسممائل واألدوات الرقابيممة والتممي يسممت دميا دي موان المحاسممبة
أمممن الرقابممة عمممى أداء المؤسسممات العامممة فممي دولممة الكويممتم دي موان المحاسممبة الكممويتيم دليممل
التدقيط العامم )2443م وىذه الوسائل واألساليب ىي:
 -0األسم مماليب المحاسم ممبية :وتشم مممل التكم مماليى المحم ممددة مقم ممدما كم ممأداة لوأم ممد ال طم ممط والمعم مماييرم
التكمماليى الفعميممةم التحميممل باسممت دام تحميممل التعممادلم التحميممل المممالي باسممت دام أسممموب المقارنممات
لمعرفة أسباب وأنواع االنحرافاتم والتحميل المالي باست دام أسموب النسب المالية.
 -2األسماليب غيمر المحاسمبية :وتشممل ممد ل الوظمائى اإلداريمةم والتحميمل االقتصماديم والتحميمل
البرامجيم والتحميل التنظيمي.

الكفــاءات اإلداريــة والفنيــة :ىممي مممدق تمموفر ك موادر بش مرية مؤىمممة ومدربممة بممديوان المحاس مبةم وأن
يكممون لممدييا القممدرة والكفمماءة ألداء الممدور الحيمموي المطممموب منيممام وأن يكممون إعممداد مممدققي الممديوان
كافيمما لتممولي وممارسممة ميمممة التممدقيط عمممى أعمممال المؤسسممات العامممةم إأممافة إلممى تمممتعيم بقناعممة
وحماس تجاه تطبيط الرقابة عمى األداء ديوان المحاسبة الكويتيم دليل التدقيط العامم .)2443

اإلدارة العميــا :تتمثممل اإلدارة فممي ىممذه الد ارسممة فممي كممل مممن رئمميس دي موان المحاسممبة واألمممين العممام
ومديري الدوائر في مركز الديوان.

التشــريعات النافــذة :ىممي مممدق ت موافر ق موانين وتش مريعات وأنظمممة وتعميمممات متطممورة ومناسممبة لممدق
الممديوان لتنظمميم الرقابممة عمممى أداء المؤسسممات العامممة فممي الكويممت ديوان المحاسممبة الكممويتيم دليممل
التدقيط العامم .)2443
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معـايير األداء :ىممي المعممايير والمؤشمرات والمقمماييس المسمت دمة لقيمماس ممدق كفايممة وفاعميممة األداء
الفعمي التي يقوم الديوان عمى أساسيا بالحكم عمى أداء المؤسسات العامة في دولة الكويتم وىي
معم ممايير كميم ممة ونوعيم ممة يتوقم ممى ا تيارىم مما عمم ممى حجم ممم المؤسسم ممة وطبيعم ممة عمميم مما وفمسم ممفة إداراتيم مما
واستراتيجياتيا المتبعة ديوان المحاسبة الكويتيم دليل التدقيط العامم .)2443

المعــايير الرقابيــة :ىممي قواعممد تممنظم جيمماز الرقابممة الماليممة وأن مواع الرقابممة التممي يمارسمميا وأسمماليبيا
واسممتقالليا وشممروط الم ارقممب المممالي وحقوقممو وغيممر ذلممك مممما لممو صمممة برقابتمموم إذ إن تمموفر معممايير
أداء تسمميل مممن ميمممة مممدققي الممديوان فممي رقابممة أداء المؤسسممات العامممة فممي دولممة الكويممت ديوان
المحاسبة الكويتيم مفكرة المصطمحات الرقابية والماليةم .)2443

التقيــيم والمالحظــات :ىممي وقممائد بممارزة يممتم كشممفيا وتحميميمما ومقارنتيمما وتسممجيميا مممن قبممل الم ارقممب
الذي الحظيا ووصى حالتيما ممن مالل فحمص المسمتندات أو مقابممة األفمرادم ومقارنتيما بالقواعمد
والمع ممايير المعتم ممدة أثن مماء القي ممام بالرقاب ممة المالي ممة وذل ممك بي ممدى الوص ممول إل ممى نت ممائج مح ممددة ي ممتم
است الص مميا مني ممام بمعن ممى المالحظ ممات والتقي مميم ال ممذي يقدم ممو ديم موان المحاس ممبة تج مماه االنح ارف ممات
واأل ط م مماء المالي م ممة ف م ممي المؤسس م ممات العام م ممة دول م ممة الكوي م ممت ديم م موان المحاس م ممبة الك م ممويتيم مفكم م مرة
المصطمحات الرقابية والماليةم .)2443
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 8-0حدود الدراسة

تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:
ا -اقتصرت ىذه الدراسة عمى مجتمد مكمون ممن ممدققي الحسمابات التمابعين لمديوان المحاسمبة فمي
دولممة الكويممت والمكمفممين بمتابعممة التصمرفات وسممير األعمممال الماليممة فممي المؤسسممات العامممةم وبممذلك
تتحممدد حممدود الد ارسممة المكانيممة فممي رقابممة الممديوان عمممى ىممذه المؤسسممات ولممم تشمممل أجي مزة الرقابممة
األ رق في دولة الكويت مثل رقابة و ازرة المالية.
ب -ا تممار الباحممث عينممة مممن مممدققي الحسممابات مممديرم مممدقط رئيسمميم مممدقطم مسمماعد) التممابعين
لديوان المحاسبة في دولة الكويتم كونيم أقدر من غيرىم عمى التعاممل ممد المتغيمرات المواردة فمي
نموذج الدراسة ومحتواه.
ج -أممما الحممدود الزمانيممة ليممذه الد ارسممة فانيمما كان مت فممي الفت مرة الواقعممة ممما بممين أيممار  2404وحتممى
كانون األول .2404

 9-0محددات الدراسة

تعممد ىممذه الد ارسممة مممن إحممدق الد ارسممات المحاسممبية التممي تعنممى بممأداء الرقابممة الماليممة التممي
يمارسيا الديوان ومن ثم فانو ال يوجد ما يحول دون تعميم نتائج ىذه الدراسة عمى كافة الجيات
المعنية بالرقابة المالية س واء في األردن أو الكويت أو في باقي الدول العربية.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أ -اإلطـار النظـري
 0-0المقدمة
تعممد الرقابممة بشممكل عممام أح مد أىممم مكونممات العمميممات اإلداريممة التممي تشمممل أيأمما الت طمميط
والتنظمميم واالتصمماالت والتنسمميط وات مماذ الق م ارراتم وىممي تشممكل مممد ىممذه العمميممات سمسمممة مترابطممة
ومتصمة لتحقيط النجاح الذي يعتمد عمى أمرورة إيجماد توافمط وتمرابط بمين ىمذه العناصمر .وينظمر
إلممى الرقابممة عمممى أنيمما عنصممر أساسممي مممن عناصممر العمميممة اإلداريممة تممؤدي وظيفتيمما ونشمماطاتيا
الحيويممة فممي األجي مزة اإلداريممة لمدول مة الحديثممة إذ تقمموم بمتابعممة مممدق النجمماح فممي تحقي مط األىممداى
التي وأعتيا اإلدارة العميا ومدق تموافر الشمرعية فمي تنفيمذىام وكمذلك التأكمد ممن سمالمة األسماليب
واإلج م مراءات المتبعم ممة لتحقي م مط ىم ممذه األىم ممداى وبم ممذلك ف م مان الرقابم ممة تتصم ممل بشم ممكل رئيسم ممي بعمميم ممة
الت طيطم وبذلك يشير  )Parker, 2001, p18إلى وجود ترابط وتوافمط بمين عنصمري الت طميط
والرقابة الرقابة تيدى إلى مراجعو وقياس ما تم إنجازه مقارنو مد األىمداى وال طمط الموأموعةم
وبالتالي ات اذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح المسار واالنحراى عمن ال طمة ) ويتأمح ممدق ارتبماط
الرقابة بالت طيط بالنظر إلى الحقائط التالية:
 -0ميمات الرقابة ال يمكن القيام بيا إال بوجود طة وأىداى محددة مسبقا.
 -2تدل الرقابة عمى سالمة التنفيذ لم طة الموأوعة ومدق االلتزام في تنفيذىا.
 -2ال يقتصم مر دور الرقاب ممة عم ممى متابع ممة التنفي ممذ وتشم م يص االنح ارف ممات ومعالجتي مما ب ممل
يتعداىا لمكشى عن صحة عمميو الت طيط وقدرتيا عمى تحقيط األىداى المحددة.

00

لقممد كممان مممن نتيجممة التوسممد فممي حجممم اإلنفمماط الحكممومي واالسممتقالل التنظيمممي ل م دارات
أمن الييكل التنظيمي وتعمدد المسمتويات اإلداريمةم ولغايمات أمبط اإلنفماط العمامم ولم ارعماة تقيميم
األداء والمساءلة وأيأا الحاجة إلى التغذية العكسيةم أن أصبحت إدارة المؤسسة غيمر قمادرة عممى
التعرى عمى نواحي القصور والمعوقات التي تواجو التنفيمذ وتحميمل نتمائج األداء الفعممي ل ططيمام
لممذلك فممان الرقابممة الماليممة تيممتم بمتابعممة ال طممط الماليممة عن مد تنفيممذىا طمموة ب طمموةم وذلممك بيممدى
التعرى عمى األ طاء واالنحرافات والثغرات التمي قمد تقمد بيما اإلدارة الماليمةم والعممل عممى التغممب
عمييمما فممي الوقممت المناسممب وات مماذ اإلج مراءات التصممحيحية قبممل أن يسممتفحل طرى ما مممما يأمممن
سممالمة المركممز المممالي لممؤسسممات العامممةم ويممؤدي إلممى تحقيممط الت موازن والمحافظممة عمممى المركممز
المالي )Ramammorti, 2004, p324

إن أىمية نظام الرقابة المالية ل دارة يتمثل في أنو أداة تمكنيا من التأكد ممن حسمن تنفيمذ
السياسات المالية الموأموعةم وبالتمالي تحقيمط األىمداى المتعمقمة بمصمداقية وعدالمة القموائم الماليمة
ودقممة التقممارير الماليممة المقدمممة إلييممام لحمايممة أصممول المؤسسممة مممن التالعممب وسمموء االسممت دامم إذ
يتطمب من اإلدارة تقييم ىذا النظمام لمعرفمة نقماط الأمعى والعممل عممى تصمحيحيا وعالجيما .وقمد
أأممحت الرقابممة الماليممة مجمماال صممبا ألبحمماث ود ارسممات العديممد مممن الميتمممين والدارسممينم وذلممك
ألىميتي مما ف ممي الكش ممى ع ممن مم مواطن ال م ممل والأ ممعى ف ممي العممي ممات اإلداري ممةم وك ممذلك األشم م اص
القممائمين عمممى تنفيممذ ىممذه العمميممات مممما يسمماعد فممي تصممحيح المسممارات واالنح ارفممات أثنمماء تنفي ممذ
ال طط الموأوعة بكفاءة مجمة الرقابةم 2444م ص.)07
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تعد أجيزة الرقابة المالية بمثابمة أجيمزة إنمذار لمتعمرى عممى األ طماء واالنح ارفمات فمي أداء
المؤسسات العامةم إذ تسعى ىذه الرقابة لمند ارتكاب األ طاء أو إسماءة اسمتعمال األمموال العاممة
والم م موارد وحمايتي مما م ممن الأ ممياع واال ممتالسم وكمم ممة رقاب ممة تعن ممي اإلشم مراى والفح ممص والتفت مميش
والمراجع ممة والتحق ممطم ويمك ممن تعريفي مما بأني مما التحق ممط مم مما إذا ك ممان ك ممل ش مميء يس ممير وفق مما لم ط ممة
المرسممومة والتعميمممات الصممادرة والقاعممدة المقممررة)م أممما موأمموعيا فيممو تبيممان ن مواحي الأممعى أو
ال طأ من أجل تقويميا ومند تكرارىام وىي تعني أيأا وظيفمة تقموم بيما السممطة الم تصمة بقصمد
التحقممط مممن أن العمممل يسممير وفقمما لألىممداى المرسممومة بكفايممة وفممي الوقممت المحممدد ليمما حمممادم
2440م ص.)00

وتٌعد الرقابة المالية نظاما يحتوي عمى عناصر مكممة لبعأيا بعأا وىذا النظام يصمبح
عرأممة لال ممتالل إذا فقممد أحممد عناص مره وعنممدىا يكممون قميممل الفائممدةم لممذلك فقممد تنمماول العديممد مممن
الباحثين موأوع الرقابمة الماليمة بمسمميات وأشمكال م تمفمةم إذ إن ىمذا المفيموم تطمور عبمر فتمرات
زمنيم م ممة م تمفم م ممة حسم م ممب المعم م ممايير الرقابيم م ممة التم م ممي تصم م ممدر عم م ممن الجمعيم م ممات المينيم م ممة المحاسم م ممبية
زيدان 2440م ص)20م كما أن ىيكل نظام الرقابة المالية ي تمى من مؤسسة إلى أ رق ويعتمد
ذلك عمى عواممل عديمدة منيما حجمم المؤسسمة وطبيعمة نشماطيام وطريقمة ت مزين ومعالجمة البيانمات
والمتطمبات التنظيمية والقانونية التي تحكم عمل المؤسسة.

ويشمير ) (Beasnt, 2005, p102إلمى أن ىنالمك ثالثمة ممن أنظممة الرقابمة مطموبمة ممن
أجل رقابة فعالة وكفؤة وىذه األنظمة الرقابية ىي:
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 -0الرقابممة اإلسممتراتيجية المسممتوق األعمممى ) :وتتمثممل ميمممة إدارة العميمما األساسممية فممي
قيادة المنظمة نحو النمو والنجاح.
 -2الرقابممة اإلداريممة المسممتوق األوسممط ) :والمسممؤولية فممي ىممذا النمموع تكممون فممي الغالممب
عمى عاتط اإلدارة الوسطى أي رؤساء األقسام ومساعدييم.
 -2الرقابة التنفيذية المسمتويات المدنيا ) :األداة الرئيسمية لتحقيمط أغمراض ىمذه الرقابمة تتمثمل فمي
رقابة التكاليىم وتعمرى رقابمة التكماليى بأنيما " تقمدير مسمبط لمقمدار التكماليى تحمت ظمروى عممل
معينة "م فمقياس التكمفة يساىم في تأسيس معايير لقياس تكمفة اإلنتاج وال دماتم ومن ثم مقارنة
النتممائج الفعميممة مممد المعممايير التممي تممم وأممعيا والمعممايير التممي وأممعت مسممبقا لقيمماس التكمفممة التممي
تسمممى بم م " مقيمماس التكمفممة " الممذي ييممدى إلممى وأممد قواعممد األداءم وبيممان مممدق كفمماءة ىممذا األداء
والرقاب ممة عم ممى تك مماليى العممي ممات م ممن ممالل وأ ممد مع ممايير التكمف ممة وتحمي ممل المتغيم مرات الم تمف ممةم
وتصممحيح أوجممو القصممور والممنقص فممي األداءم إأممافة إلممى أن ىممذا المقيمماس ييممدى إلممى التوجيممو
لمطرط الم تمفة لتطوير األداء.

 0-0ماهية الرقابة المالية
لق ممد م ممر تعري ممى الرقاب ممة المالي ممة بتط ممورات عدي ممدة ممالل الق ممرن العشممرينم فبع ممد أن كان ممت
الرقابمة مقتصمرة بشممكل رئمميس عمممى حمايممة األصمول النقديممة مممن السمرقة والأممياعم أصممبحت تشمممل
الوسممائل الكفيمممة بأمممان دقممة البيانممات الماليممة وصممحتيام وتتأمممن فممي مأمممونيا الشممامل جميممد
أشممكال الرقابممة الماليممة واإلداريممة والأممبط الممدا مي دا ممل المؤسسممات العامممةم حسممب ممما جمماء فممي
تعريى لجنة طرائط التدقيط  Committee On Auditing Proceduresالمنبثقة عمن المعيمد
األمريكممي لممحاسممبين الق ممانونيين  )AICPAوالتممي عرف ممت الرقابممة الماليممة بأني مما" :تشمممل ال ط ممة
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التنظيميممة ووسممائل التنسمميط والمقمماييس المتبعممة فممي المشممروع بيممدى حمايممة أصممولو الماليممة وأممبط
ومراجعممة البيانممات المحاسممبيةم والتأكممد مممن دقتيمما ومممدق االعتممماد عمييمما وزيممادة الكفايممة اإلنتاجيممة
وتشجيد العاممين عمى التمسك بالسياسات اإلدارية الموأوعة " عبد الر ازطم 2444م ص.)74

تيدى الرقابة المالية إلى التقويم والتصحيح لحماية المال العمام ممن االنح ارفمات واأل طماء
والم الفات .وذلك من الل مراقبة النشاطات واألعمال الماليةم وات اذ ق اررات مناسبة لتصحيحيا
وتصويبيا ومتابعمة تنفيمذىام إأمافة إلمى قيماس الفاعميمة ممن مالل مقارنمة النتمائج الماليمة المتحققمة
باألىداى المحددة مسبقام أو قياس النتائج التي تعبر عن أىداى متوقعة كالربحية والعائد.

 3-0خطوات الرقابة
لمحكم عمى مدق فاعميمة نظمام الرقابمة الماليمة التمي يقموم بيما ممدققو ديموان المحاسمبة ال بمد
من قياميم بعدد من اإلجراءات وال طوات الم طط ليا بعناية وكما يمي:
 -0دراسة وفهم النظـام :وتتأممن ىمذه ال طموة الحصمول عممى معموممات كافيمة وشماممة لعناصمر
نظام الرقابةم ومن المعمومات التي يجب دراستيا وفيميا بيئة الرقابةم تقيميم الم ماطرم اإلجمراءات
الرقابيمةم النظمام المحاسمبيم نظمام المتابعمة والمراقبمة وغيرىمام والتأكمد ممن أن ىمذه المعموممات قابممة
لمفحص والمتابعة والمراجعة .(Dan, 2003, P:210
 -0التقييم المبدئي :إذ يتم تحميل المعمومات التي تمم الحصمول عمييما فمي ال طموة األولمىم وذلمك
من أجل الوصول إلى توقعات حول مدق فاعمية نظام الرقابة وأمعفو وعمدم قدرتمو عممى اكتشماى
االنحرافات ومند األ طاءم وبالتالي تعديل ا تباراتو الالحقة في أموء ىمذه المعموممات وذلمك لكمل
نشاط من األنشطة الرئيسة في المؤسسة .)Simmons, 2002, P:305
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 -3تحديد الظروف التي تتطمب كتابة التقرير لإلدارة :إذ يتم الل ىمذه ال طموة تحديمد الظمروى
التي قد تؤثر في عممية إعداد القوائم الماليةم والتي تتطمب كتابة تقرير ل دارة عنمد حمدوثيام وممن
أمثمة ذلك ما يمي:
أ -عدم وجود مستوق كاى من الوعي بأىمية اإلجراءات الرقابية في المؤسسة.
ب -اكتشاى إجراءات غير مناسبة في تطبيط المبادئ المحاسبية في المؤسسة.
ج -اكتشاى التجاوزات عمى النظام من أصحاب الصالحيات لتحديد أىداى المؤسسة.
د -اكتشمماى أدلممة فشممل إجمراءات حمايممة أصممول المؤسسممة مممن ال سممائر الم تمفممة التممي قممد
تعترأيا .)Dan, 2003, P:23
 -4اختبــار تطبيــق اإلجـراءات :وتشمممل ىممذه ال طمموة التأكممد مممن تطبيمط إجمراءات الرقابممة كممما ىممو
م ط مط ليممام مممن ممالل اسممت دام بعممض الوسممائل مثممل الفحممص المسممتندي والمالحظممة الش صممية
لمم م ممدقطم ومقارن م ممة أداء المؤسس م ممة بالمع م ممايير ال اص م ممة بالنش م مماط أو ب م ممأداء المؤسس م ممات المش م ممابية
.)Simmons, 2002,p:71
 -5التقييم النهـائي :وىمذه ال طموة التمي يمكمن ممن مالل الحكمم عممى ممدق فاعميمة نظمام الرقابمةم
وذلممك بالتأكممد مممن وجممود عناصممر نظممام الرقابممةم لمحكممم عمممى فاعميممة النظممام وفممي حالممة غيمماب أو
أممعى أحممد ىممذه العناصممرم فانممو يممتم الحكممم بأممعى النظممامم واذا حممدثت ظممروى تسممتدعي كتابممة
تقريممر وتممم اكتشممافيا أثنمماء دورة العمممل االعتياديممة وات ممذت إجمراءات تصممحيحيةم فانممو يمكممن الحكممم
عمى فاعمية النظامم والعكس إذا اكتشفت األ طاء ولم تت مذ إجمراءات تصمحيحيةم فمان ذلمك يمدعو
إلى الشك في فاعمية ومصداقية النظام زيدان  2440ص.)02
 4-0خصائص النظم الرقابية الناجحة
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إن إجراءات الرقابمة عممى أداء المؤسسمات العاممة ت تممى ممن مؤسسمة إلمى أ مرقم وكمذلك
وفقمما لطبيعممة النشمماط الممذي تمارسممو كممل مؤسسممة عمممى حممدة فينالممك المؤسسممات العامممة التممي تمممارس
نشاطا اقتصاديا أو زراعيا وىكذام لذا يتعين ىنا تطويد النظام الرقابي بحيث يكون مالئما لطبيعة
النشاط الذي تمارسو المؤسسةم إال أن ىنالك صائص عامة يجب أن يتمتد بيا كل نظام رقمابي
ييدى إلى تقييم األداءم إذ يرق  )Druker, 2005, P:495أنمو ممن أجمل تحقيمط أىمداى الرقابمة
فانو يجب أن تتوافر فيو ال صائص التالية:
 -0يجممب أن يتناسممب ويممتالءم نظممام الرقابممة مممد طبيعممة نشمماط المؤسسممة وحجميمما وظ ممروى
العمل فييا.
 -2يجب أن يتميز نظام الرقابة بالسيولة والوأوح والبسماطة فمي اليمدى واألسمموب والمعيمار
وفممي نظممام التبميممال عممن االنح ارفممات أو ال مممل عنممد اكتشممافوم وأن يكممون مممن أىممم أسممس نظممام
الرقابة عمى األداء في المؤسسات العامة.
 -2ينبغي أن يتمتد نظام الرقابة عمى األداء بالمرونمةم وأن تكمون الوسمائل الرقابيمة والمعمايير
المست دمة قابمة لمتطوير والتعديلم وذلك نظ ار لمتغيير المستمر في ظروى العمل والتنفيذ.
 -0يج ممب أن ت ممتم ممارس ممة الرقاب ممة ف ممي الوق ممت المناس ممب والمح ممدد لمقيم مام بي ممام وأن تس مميم ف ممي
ا تصار الوقت والجيد المبذول عمى عمميات الرقابة.
 -2مممن أجممل إنجمماح عمميممة الرقابممة عمممى األداء يجممب حشممد الكفمماءات المتميمزة لمقيممام بعمميممات
تقييم األداء وتوفير جميد مستمزمات نجاحيا في عمميا من دورات تدريبية وحوافز.
 -0يجممب أن يكممون القصممد مممن الرقابممة إيجابي ما بحيممث يشمممل عمممى تصممحيح األ طمماء ومنممد
تكرارى مما لتحس ممين األداءم إذ يش ممكل تحدي ممد االنح ارف ممات وابم مراز أوج ممو القص ممور ف ممي األداء ج ممزءا
رئيسمميا فممي عمميممة الرقابممة عمممى األداءم إال أن تمممك العمميممة سمموى تتسممم بممالنقص ممما لممم يكممن
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ىن مماك تشم م يص ألس ممباب االنحم مراى والقص ممور ووأ ممد الحم ممول الناجح ممة لمتغم ممب عميي مما ومن ممد
تكرارىا في المستقبل.
 -0أن يك ممون نظ ممام الرقاب ممة عم ممى األداء اقتص مماديام بحي ممث تتناس ممب التكمف ممة والوق ممت والجي ممد
المبذول مد المنفعة لتوفير نظام المراقبة مد الفوائد الناتجة عن تطبيقو.

 5-0أنواع الرقابة
أش ممار عب مماس 2443م ص )000-000إل ممى أن ىنال ممك تقس مميمات متع ممددة لمرقابم مةم م ممن
حيث الجية التي تتولى عمميمة الرقابمة والمجمال المذي تنصمب عميمو والتوقيمت المذي تمتم فيموم وتاليما
شرح ليذه األنواع الثالثة:

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

الرقابة الداخمية:
ىي تمك الرقابة التي تتم من دا ل السمطة التنفيذيمة نفسميا عممى الوحمدات التمي تتبمد ليمام
إذ إن رقابو الوزير عمى و ازرتو أو عمى الدوائر والييئات والمؤسسات التابعة ليا تعد رقابة دا ميو
وكممذلك ينظممر إلممى رقابممو مجمممس المموزراء عمممى األعمممال التممي تقمموم بيمما أجي مزة اإلدارة العام مة فممي
الدول ممةم إذ إن جمي ممد اإلجم مراءات واألنش ممطة الت ممي تق مموم بي مما المؤسس ممة لمتابع ممة أعمالي مما الدا مي ممةم
لتصممحيح األعمممال ال اطئممة منيمما وتقيميم األعمممال المنجمزةم وتحديممد االنح ارفممات بوسممائل واج مراءات
تيممدى مممن الليمما إلممى حمايممة أصمموليا وممتمكاتيممام ولمتأكممد مممن صممحة ودقممة بياناتيمما المحاسممبية
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واإلحص ممائيةم وذل ممك م ممن أج ممل رف ممد الكف مماءة اإلنتاجي ممة ف ممي المؤسس ممة وتحقي ممط أى ممدافيا الكف ممراوي
 2444ص.)22

الرقابة الخارجية:
ىممي تمممك الرقابممة التممي تمارسمميا الجيممات التممي ال تتبممد لمسمممطة التنفيذيممةم وتتمثممل برقاب مة
الس مممطة التشم مريعية وتك ممون ف ممي ش ممكل أجيم مزة رقاب ممة مت صص ممة تتب ممد البرلم ممانم مث ممل رقاب ممة ديم موان
المحاسممبةم والرقابممة القأممائية التممي تنظممر فممي الشممكاوي التممي تممرد بحممط الممموظفين وات مماذ ق م اررات
مناسبة لتصويب الق اررات غير المشروعة الشي سالم وة رونم 2443م ص.)227

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

رقابة إدارية:
ىي الرقابمة التمي تتعممط بمالنواحي اإلداريمة والتمي تيمدى إلمى الكشمى عمن نمواحي الأمعى
والقصور في أنظمة وقموانين العممل والم الفمات اإلداريمة فمي سمير العمملم كمما تيمدى إلمى الكشمى
عممن مممدق مطابقممة الق م اررات والم موائح اإلداريممة مممد الق موانين واألنظمممة التممي تحكممم سممير العمممل فممي
المؤسسة عثمان  2442ص.)00

رقابه مالية:
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ىمي الرقابمة التمي تيممدى إلمى التأكمد مممن سمالمة الوأمد الممالي فممي المؤسسمةم وىمي مممنيج
عممي شامل يتطمب التكاممل واالنمدماج بمين المفماىيم القانونيمة واالقتصمادية والمحاسمبية واإلداريمةم
بيدى التأكد من المحافظة عمى األموال العامة ورفد كفاءة است داميا وتحقيط الفعالية في النتائج
المحققممةم فالرقابممة الماليممة تتعمممط بالكشممى عممن البيانممات الماليممة بيممدى مراجعممو ممما تممم تحصمميمو مممن
اإليرادات العامةم وما تم إنفاقو من المبالال لمتأكد من صحة التصمرفات الماليمةم وممن مطابقمة ىمذه
التصرفات لمقوانين واألنظمة والتعميمات والقواعد العاممة لمموازنمة وفمي حمدود االعتممادات المصمرح
بيا عثمان  2442ص.)00

 3-5-0أقسام الرقابة المالية من حيث التوقيت (سابقة ومتزامنة والحقة):

الرقابة السابقة:
وتسمممى ىممذه الرقابممة بالرقابممة المانعممة أو الوقائيممة إذ إنيمما تمنممد وقمموع األ طمماء والم الفممات
التي يتأمنيا القرار اإلداريم إذ ال بد من حصول الجية المنفذة عمى تصديط وموافقة من الجية
العميا قبل اكتساب القرار لمدرجة القطعية عباس 2443م ص.)002

الرقابة المتزامنة:
وىمي تمممك الرقابممة المرافقممة لمتنفيمذ إذ تبممدأ بتنفيممذ األعمممال ومسمايرة ومتابعمة طموات التنفيممذ
أوال بأولم من أجل الوقوى عمى أوجو النقص والقصور فمي تطبيمط القموانين واألنظممة والتعميممات
التي تحكم سير العمل الشي سالم وة رون 2443م ص.)220
الرقابة الالحقة:
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وىي الرقابة الكاشفة كونيا تكشى عن الم الفات التي وقعت بالفعل وىي تأتي بعد إتمام
عمميممة التنفيممذم واليممدى منيمما ىممو معرفممة التجمماوزات وات مماذ اإلج مراءات المناسممبة بحممط المقص مرين
والم الفينم وىذا النوع ممن الرقابمة قمد يحمول دون إعمادة ارتكماب الم الفمات والتجماوزات ممره أ مرق
عثمان 2442م ص.)03

 6-0مكونات الرقابة
تٌعد الرقابة نظاما يحتوي عمى عناصر مكممة لبعأيا بعأام وىذا النظام يصبح عرأة
لال ممتالل إذا فقممد أحممد عناص مره وعنممدىا يكممون قميممل الفائممدة لممذلك فقممد تنمماول العديممد مممن البمماحثين
موأمموع الرقابممة بمسممميات وأشممكال م تمفممة فيممذا المفيمموم تطممور عبممر فتمرات زمنيممة م تمفممةم حسممب
المعايير الرقابية التي تصدر عن الجمعيات المينية المحاسبية زيدان 2440م ص.)20

ويممرق  )Frazier, 2001, p:43أن نظممام الرقابممة لكممي يكممون ف ماعال ال بممد مممن ت موافر
عناصممر النظ مام الرقممابي ال مسممةم بالنسممبة لكممل ىممدى وأن يتكممرر ىممذا فممي كممل نشمماط مممن أنشممطة
المؤسس ممة فيح ممرص النظ ممام عم ممى تحقي ممط أى ممداى الدق ممة والمص ممداقية ف ممي التق ممارير المالي ممة وكف مماءة
العمميات وااللتزام بالقوانين واألنظمةم حيث تتكون الرقابة من العناصر التالية:
 0-6-0مدى مالءمة بيئة الرقابة
تعد بيئة الرقابة مؤش ار قويما عممى وجمود نظمام رقابمة فاعممةم فوجمود أقسمام التمدقيط المدا مي
وأنظمممة المحاسممبة الجيممدةم وممما يرافقيمما مممن اىتمممام كمماى مممن قبممل اإلدارة بتقممارير ىممذه األقسممام عممن
التج مماوزات واال تالس مماتم بحي ممث تت ممذ اإلجم مراءات المناس ممبة لمعالج ممة ال م ممل والتج مماوزات وتش مممل
العناصر التالية:

20

أ -النزاهة والقيم األخالقية واالتجاهـات لـإلدارة :وتتمثمل فمي األمانمة والن ازىمة واإل مالص
في العملم والحمرص عممى اإلنجماز ممن العناصمر األساسمية لبيئمة الرقابمة والتمي تمؤثر فمي
س ممموك األفم مراد الع مماممين بالمؤسس ممة فالن ازى ممة واأل ممالط تس مماعدان عم ممى تقمي ممل الم الف ممات
والمالحظات التي ترد من ديوان المحاسمبة عمى الحسماب ال تامي لمسنة السابقةم فماإلدارة
مطالبممة بايجمماد قمميم أ القيممة تممدفد ا

مرين إلممى االلت مزام بسياسمماتيا القائمممة عمممى اإلنجمماز

ومند التصرفات غير القانونية وغير األ القية وتفعيل سموكيات وممارسمات عممل نمطيمة
مقبولة .)Whittington, 2005, P:194
ب -االلت ـزام بالكفــاءة :ويتطمممب ذلممك رسممم سياسممات واسممتراتيجياتم وعقممد دورات تدريبيممة
لتييئة موارد بشرية ذات كفاءة عاليةم ورفدىا بالميارات والمعرفة الالزمة إلنجاز األعمال
التي تحددىا ميمات الوظيفة زيدان 2440م ص.)20
ج -فمســـفة اإلدارة وأســـموبها التشـــغيمي :إذ إن فمسممفة اإلدارة ونموذجيمما التشممغيمي تمثممل
مؤش ار ميما عمى مدق االىتمام بايجاد بيئة رقابية فعالةم ويمكن مالحظة ذلك من مالل
نظرتي مما إل ممى أ ممرورة الدق ممة والعدال ممة ف ممي القم موائم المالي ممةم وك ممذلك اعتمادى مما عم ممى تطبي ممط
اإلجراءات والق اررات والتعاميم الصادرة من الجية الرقابية ومن إدارة التوجيو والمنظم وأىمم
ىذه اإلجراءات تعمميم قواعمد تنفيمذ الموازنمة ويشممل سمسممة واسمعة ممن ال صمائص منيما
أسممموب اإلدارة فممي تمقممي ومتابعممة المناقصممات والعقممودم ومواقممى واج مراءات اإلدارة بشممأن
إعداد التقارير المالية وموقى اإلدارة تجاه معالجة المعمومات والميمات المحاسبية).
د -الهيكل التنظيمي :إذ إن الييكل التنظيمي يوفر لمجية الرقابية الحكومية اإلطار الذي
ي ممتم م ممن الل مموم ت ط مميط وتنفي ممذ ومراقب ممة ومراجع ممة أنش ممطتيا لتحقي ممط األى ممداى المرج مموةم
ولتحقيممط ىممذا اليممدى يجممب اعتممماد ىيكممل تنظيمممي واأممح ومفيمموم ومممرن وشمماملم بحيممث
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يغطم مي كاف ممة احتياج ممات المنظم ممة وق ممادر عم ممى مواكب ممة التط ممورات المس ممتقبميةم ومب ممين في ممو
ال ط مموط الرئيس ممية لمص ممالحيات والمس ممؤوليات والواجب مماتم وأن يس مممح بامكاني ممة المراجع ممة
لألعمال واكتشاى األ طاء حمال وقوعيمام وأن يشممل توأميح لم طموات المناسمبة إلعمداد
الموازنة التقديرية والحساب ال تامي .)Whittington, 2005, P:198
هـــــ -تفــــويض الصــــالحيات والمســــؤوليات :وذلمممك بتحدي ممد مم ممدق تف ممويض الصم ممالحيات
والمسؤوليات لألنشطةم والكيفية التي يتم بموجبيما تجميمد البيانمات المناسمبة لكمل مسمتوقم
من أجل إعداد التقارير الدقيقة والواأحةم وكذلك السياسات ال اصة بتنفيمذ بنود الميزانية
كما ىو معتمد ليام دون الحاجة إلى طمب نقل مبالال من بنمود أ ممرق بسمبب التجماوز فمي
الصممرى فممالتفويض يقتأممي توجيممو السياسممات واالتصمماالت المناسممبة لأمممان فيممم جميممد
الموظفين ألىداى الجية الرقابيةم والعمل عمى إيجاد عالقة متبادلة بين إجراءاتيا الفردية
ومسمماىمتيا فممي ىممذه األىممداىم كممما أن المركزيممة والالمركزيممة تممؤثران فممي نظممام الرقابممةم إذ
يممرق تممايمور) أن المركزيممة الشممديدة تسمماعد عمممى ارتكمماب الغممش واأل طمماء

(Taylor,

.2004, p:346
و -سياسات وممارسـات الشـئون اإلداريـة :وىمذه السياسمات والممارسمات تتعممط بمالموارد
البش مريةم مثممل التعيممين والتوجيممو والتقيمميم وتقممديم المشممورة والترقيممة والتعوي ممض واإلج مراءات
التصحيحيةم إذ أن كال منيما ي أمد لمعمايير فالوظمائى الشماغرة يجمب أن تظيمر االلتمزام
بتع ممين الشم م ص المناس ممب ف ممي المك ممان المناس ممبم ويك ممون أى ممال لمثق ممة ويج ممب أن تظي ممر
الترقيممات نتيجممة تقيمميم األداء السممنويم كممما يتأمممن االلتممزام بتقممدم الممموظفين المممؤىمين إلممى
مس ممتويات أعم ممىم وبالت ممالي ف ممان االلتم مزام بي ممذه السياس ممات يأ مممن الحص ممول عم ممى أفأ ممل
الكفاءات .(Ricchiute, 2002, p:228

24

 0-6-0عممية تقييم وتقدير المخاطر
وىممي عممي مة يممتم بموجبيمما تحديممد م مماطر العمممل وكيفيممة اسممتجابة اإلدارة ليممذه الم مماطرم
و اصة مما يتعممط منيما باعمداد البيانمات الماليمة واألحمداث والظمروى ال ارجيمة والدا ميمةم التمي قمد
ت ممؤثر بش ممكل س مممبي ف ممي ق ممدرة المؤسس ممة عم ممى إص ممدار وتس ممجيل ومعالج ممة واع ممداد التق ممارير ح ممول
المعمومممات الماليممةم وبممما يتفممط مممد إثباتممات اإلدارة فممي البيانممات الماليممة إذ يجممب عمممى إدارة الجيممة
ال اأعة لمرقابة إبداء الرأيم حول تنفيذ ال طة المرسومة بدون م الفة لمقوانين والتعاميم الصادرة
عممن الجيممات الرقابيممة الحكوميمة كممما تتأمممن إصممدار ال طممط والبمرامج واالجمراءات التممي قممد تقممرر
قبول م اطرة بسبب التكمفة أو اعتبارات أ رق .)Frazier, 2001, p: 45

وأش ممار زي ممدان 2440م ص )20إل ممى أن الظ ممروى واألح ممداث الت ممي يمك ممن أن تنش ممأ بي مما
الم اطرة وتتزايد احتمالية حدوثيا تتمثل فيما يمي:
أ -الموظفــون الجــدد :قممد يكممون لمممموظفين الجممدد تركيمز أو فيممم م تمممى لمرقابممة مممما يزيمد مممن
احتمالية الم اطرة.
ب -نظـــم المعمومـــات المحاســـبية الجديـــدة أو المتجـــددة :يمكممن أن تغيممر التغي مرات الميمم ممة
والس مريعة فممي نظممم المعمومممات الم مماطرة ال اصممة بالرقابممة الدا ميممة مثممل نظممام دي موان ال دمممة
المدنية.
ج -النمــو الســريع :يمكممن لمتوسممد الكبيممر والس مريد فممي العمميممات أن يجيممد الرقابممة ويزيممد مممن
م اطر حدوث تعطل في الرقابة.
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د -تغيـــر الهيكـــل التنظيمـــي :ق ممد يص مماحب إع ممادة الييكم ممة الزي ممادة ف ممي المس ممتويات الوظيفي ممة
وتغييرات في اإلشراى وفصل لمميماتم مما قد يغير من الم اطرة المرتبطة بالرقابة.

 3-6-0األنشطة واإلجراءات
وى ممي السياس ممات واإلجم مراءات الت ممي تأ ممعيا اإلدارة لتس مماعدىا ف ممي أ مممان تنفي ممذ ق ارراتيم ما
و ططيمما بالطريقممة الصممحيحة واألسممموب األمثمملم وتتنمموع حسممب نمموع العمميممات ونمموع النشمماط الممذي
تمارسممو المنظمممةم وقممد صممنى  )Whittington, 2005, p:201ىممذه السياسممات واإلجمراءات
فيما يمي:
أ -مراجعــات األداء :وتشمممل ىممذه المراجعممات تحممميال لممألداء الفعممميم قياسمما إلممى ممما حققتمو
الموازنات واألداء في الفترات السابقةم كما تشممل تحمميال لمعمالقات واج مراءات االستقصمماء
والتصممحيحم ومقارنممة البيانممات الدا ميممة مممد الم موارد ال ارجيممة لممعموممماتم وكممذلك مراجعممة
األداء ال مموظيفي أو أداء النش مماطم مث ممل مراجع ممة الم ممدير لمتقري ممر ح ممول ق ممروض اس ممتيالكية
مصرفيةم حسب الفمرع والمنطقمة ونموع القمروض ممن أجمل الموافقمة عمييما وتحصميميام كمما
تشم مممل اسم ممت دام الموازنم ممات التقديريم ممة ومحاسمممبة التكم مماليى ومحاسم ممبة المسم ممؤوليةم لتحديم ممد
االنحرافات في النفقات واإليرادات وات اذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
ب -معالجة المعمومات :وتتأمن فحمص دقممة واكتمممال وتفويممض المعامممالتم واجمراءات
رقابة المجاميد واعداد السجالتم لكي ال يتم است دام بيانمات معينمة بمدال ممن غيرىما عنمد
معالجممة البيانممات أليممام وىنمماك مجموعتممان ألنشممطة الرقابممة لممنظم المعمومممات ىممما عناصممر
رقابة التطبيط وتنطبط عممى معالجمة التطبيقمات الفرديمةم وعناصمر رقابمة تقنيمة المعموممات
وتكون لفحص دقمة الحسمابات ومموازين المراجعمة وعناصمر الرقابمة ا ليمةم مثمل فحوصمات
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التعم م ممديل لبيانمم ممات اإلد مم ممال وفحوصمم ممات التسمسم م ممل الع م ممددي والمتاب م م ممعة اليدوي م ممة لتقمم ممارير
االستثناءات.
ج -عناصر الرقابة المادية :ويقصد بيما منمد سمرقة الموجمودات لموثوقيمة إعمداد البيانمات
الماليةم و اصة عندما تكون األصول حساسة إلى حد كبير وتشممل ىمذه األنشمطة األممن
الفعمي لألصول الماديةم والسجالت والنماذج والمستندات والبرامج والتطبيقات المحاسبيةم
وأممرورة حصممر ذلممك باألشم اص المسممموح ليممم بالوصممول ليممذه األصممول وايجمماد وسممائل
الحمايممة الكافيممةم مثممل األب مواب والقاصممات الحديديممة وأجي مزة اإلنممذار اإللكتروني مة وكممممات
السم ممر ف م ممي األجيمم مزة الحاس م مموبيةم وك م ممذلك الج م ممرد الفعم م ممي لألص م ممول المتداول م ممة ومطابقتي م مما
بالسم ممجالت ال اصم ممة بيم ممام ش م مريطة أن ال يكم ممون الش م م ص القم ممائم بيم ممذه الميم م مات سم مممطة
التصريح بالعمميات المتعمقة بيذه األصول أو تسجيميا أو الوصول ألييا (Robertson,
).2000, p:233
د -فصــــل المهمــــات :فصم ممل الميم م مات يسم ممتوجب إسم ممنادىا ألف م مراد م تمفم ممين بمسم ممؤوليات
التص مريح بالمعممامالت وتسممجيل المعممامالتم واالحتفمماظ باألصممول فممي عيممدتيم مممن أجممل
تقميل فرص السماحم ألي ش ص أن يكون في موقى يرتكب فيمو األ طماء أو ي فييما أو
االحتيممال أثنمماء التنفيممذ العممادي لميماتمموم عمممما بممأن ىممذا األج مراء قممد ال يحممول دون تواطممؤ
مجموعممة مممن الممموظفين عمممى الغممشم وتشمممل الواجبممات المطممموب فصممميا إعممداد التقممارير
والمراجعممةم وفحممص العمميممات والموافقممة عمممى المطابقممات ومسممتندات الرقابممةم إأممافة إلممى
تنفيذ العمميات وتسجيميا حيازة األصول .)Ricchiute, 2002, p:232
هــــ -التفـــويض :تعتم ممد أنش ممطة رقابي ممة عم ممى وج ممود سياس ممات تأ ممعيا اإلدارة بالتصم مريح
والتفممويضم بموجممب إرشممادات تقتأممي مممنح بعممض الصممالحيات لممسممتويات الممدنيا بشممكل
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يس مماعد ف ممي تحدي ممد عم ممى م ممن تق ممد مس ممؤولية األ ط مماءم أو اإلىم ممال ويمن ممد التي ممرب م ممن
المسؤولية وىذا اإلجراء يقمل من احتمال ات اذ الق اررات ال اطئة.

 4-6-0المعمومات واالتصال
ٌيعمد نظممام المعمومممات المحاسممبي مممن أىممم عناصممر نظممام الرقابممة الماليممةم كونممو يقمموم عمممى
إنت مماج المعموم ممات والبيان ممات المالي ممة وتوص مميميا ف ممي الوق ممت المناس ممب .ويتك ممون نظ ممام المعموم ممات
المحاسممبي مممن بنيممة تحتيممة عناصممر ماديممة وأجي مزة حاسممب ةلممي)م وب مرامج حاسممب ةلممي وأش م اص
واجراءات وبيانات إلعداد التقارير المالية والسجالت المحاسبية حول معامالت المنشأةم من أجل
المحافظة عمى الموجودات والمطموبات وحقوط المساىمين المتعمقة بذلك.

ويشممير زيممدان 2440م ص )20إلممى أنممو يمكممن مباشمرة العمميممات يممدويا أو ةليمما مممن ممالل
إج م مراءات مبرمجم ممةم تشم مممل التسم ممجيل وتحديم ممد المعمومم ممات ذات العالقم ممة ال اصم ممة بالمعم ممامالت أو
األحممداثم وتشمممل المعالجممة ميمممات أ ممرق مثممل التصممحيح والتحقممط والحسمماب والقيمماس والتقيمميم
والتم يص والمطابقة )م سواء نفذت من الل إجراءات ةلية أو يدويمة أو كمان شمكميا إلكترونيما أو
مطبوعام وتؤثر نوعية المعمومات التي ينتجيا النظمام فمي قمدرة المنشمأة عممى ات ماذ قم اررات مناسمبة
في إدارة ومراقبة أنشطة المؤسسةم واعداد تقارير مالية موثوط بيا لتم يصميا وتصمنيفيا وتسمجيميا
والتقرير عنيا في القوائم المالية.

ويمرق ) (Dan Guy, 2003, p:208أن نظمام المعموممات المحاسمبي يتطممب اسمت دام
أساليب وسجالت محاسبية لمقيام بالوظائى التالية:
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 -0تحديد وتسجيل جميد المعامالت المالية الصحيحة المتعمقة بالمؤسسة الصحيحة.
 -2قي ماس قيمممة المعممامالت بأسممموب يتمميح تسممجيل قيمتيمما النقديممة الصممحيحة فممي البيانممات
المالية.
 -2تحديد الفترة الزمنية التي حدثت فييا العمميات لمسمماح بتسمجيل المعمامالت فمي الفتمرة
المحاسبية الصحيحة.
 -0تعممرض بالشممكل المناسممب المعممامالت واإلفصمماحات ذات العالقممة فممي البيانممات الماليممة
واثباتيا بالمستندات المتعمقة بيا.
 -2تب ممين ف ممي الوق ممت المناس ممب المع ممامالت بتفاص مميل كافي ممة إلتاح ممة التص ممنيى المناس ممب
لممعامالت إلعداد التقارير المالية.
ويتأمممن االتصممال تمموفير قن موات واأممحة ومفتوحممة ومفيومممةم تسمممح بتممدفط المعمومممات
المحاسبية إلى جميد أنحاء المؤسسةم بما فييم األفراد المسؤولون عن تنفيمذ الرقابمة و اصمة تقمديم
التق م ممارير المالي م ممة كم م مما تس م مماعد قنم م موات االتص م ممال المفتوح م ممة عم م ممى أ م مممان تق م ممديم التق م ممارير ح م ممول
االستثناءات وكيفية التصمرى بشمأنيا وممن أشمكال االتصمال أدلمة السياسمة المحاسمبية وأدلمة إعمداد
التقارير المحاسبية والمالية والمذكراتم ومن الل إجراءات اإلدارة يمكن إجراء االتصال إلكترونيا
أو شفويا.

وقد أشار الصبان  2442ص )222إلى أن نظام المحاسبة الفعال يشمل ما يمي:
أ -مستندات دا مية مرقمة ومتسمسمة بحيث تغطي كافة أوجو النشاط في المؤسسة.
ب -دليل حسابات يتأمن كافة العمميات التي تتعامل بيا المؤسسة.
ج -دليل يوأح اإلجراءات والسياسات المحاسبية المتبعة في المؤسسة.
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د -است دام موازنات ت طيطية تفصيمية لمعمميات ومتابعة تنفيذىا.

 5-6-0متابعة تنفيذ نظام الرقابة
وتتأ مممن المتابع ممة لعناص ممر الرقاب ممة م ممن حي ممث التقي مميم المس ممتمر لمنظ ممام والتع ممديل حس ممب
التغيمرات فممي الظممروى وبيئممة العمممل ويشممير زيممدان 2440م ص )27إلممى أنممو يمكممن تحقيممط ىممذه
الرقابة لحسن األداء بالطرط التالية:
أ -تقي مميم النظ ممام بواس ممطة اإلدارة بمس مماعدة الم ممدقط ال ممدا مي والم ممدقط ال ممارجي إذ يم متم ت مموفير
معمومات منتظمة ونواحي القوة والأعى وتوصيات لتحسين الرقابة.
ب -تقييم النظام عن طريط المالحظات المستمرة أثناء األنشطة والعمميات العادية من األفراد
أو الزبائن والعمالءم حيث تمارس اإلدارة وبانتظام األنشطة اإلشرافية.
ج -مراجعة اإلدارة لممطابقات المصرفية لكي يتم إعدادىا في الوقت المناسبم فعمدم المتابعمة
وعدم دقتيا في الوقت المناسب من المحتمل أن يؤدي إلى توقى الموظفين عن إعدادىا.
د -تقيمميم المممدققين الممدا ميين لمتأكممد مممن امتثممال ممموظفي المبيعممات لسياسممات المؤسسممةم فيممما
يتعمممط بشممروط عقممود المبيعممات واش مراى الممدائرة القانونيممة عمممى االمتثممال لسياسممات المؤس ممسة
األ القية أو سياسات ممارسات العمل.
ىم -االتصاالت من أطراى ارجية التي قد تدل عمى مشاكل أو تمممقي الأمموء عمممى النمواحي
التي ىي بحاجة لمتحسين فيؤيد العمالء أمنيا بيانات الفواتير والتأكد من دفعيما فمواتيرىم أو
الشكوق بشأن الرسوم.

 7-0أهداف الرقابة المالية
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إن أىداى وظيفة الرقابة المالية ومجال عمميا يشممل كافمة األنشمطة الماليمة فمي المؤسسمة
المالي ممةم إذ تتن مماول وظيف ممة الرقاب ممة ى ممذه األنش ممطة ب ممالفحص والتحمي ممل والتقي مميم ك دم ممة لممؤسس ممةم
وتي ممدى الرقاب ممة إل ممى التأك ممد م ممن أن األى ممداى المح ممددة ق ممد ت ممم إنجازى مما وفق مما لم ط ممط والسياس ممات
المرسومة .ويشير السييلم 2447م ص )22-20إلى أن الرقابة المالية تيدى لتحقيط ما يمي:
 -0حماي ممة الم ممال الع ممام وترش مميد اإلنف مماط واكتش مماى ح مماالت الغ ممش والسم مرقة واال ممتالس
والتالعب في المال العام أو سموء االسمتعمال سمواء كانمت أصموال نقديمة أو غيرىمام والتأكمد
م ممن ص ممحة وس ممالمة ودق ممة القي ممود والمس ممتندات والبيان ممات المالي ممة الدوري ممة وغي ممر الدوري ممة
وسجالتيا حتى يمكن االعتماد عمييا الت اذ الق اررات.
 -2التأكد من صحة وسمالمة سمير األممور الماليمة وتطبيمط القموانين واألنظممة والتعميممات
والسياسات المالية النافذة فمي المؤسسمات العاممةم وا تبمار دقمة العمميمات والبيانمات الماليمة
المثبتة في الدفاتر والسجالت لتقرير مدق مطابقتيا لمقوانين واألنظمة والتعميماتم ووأد
اإلجراءات الوقائية الكفيمة بمند وقوع االنحرافات واأل طاء.
 -2التأكد من أن القم اررات اإلداريمة ذات ا ثمار الماليمة تنفمذ بدقمة ووفقما لمقموانين واألنظممة
والتعميمممات المعمممول بيممام وتممدقيط ىممذه الق م اررات ومتابعممة اإلج مراءات اليادفممة إلممى حمايممة
موجودات المؤسسة من سوء االستعمال أو التمى أو الأياعم مد تقديم التقارير المناسمبة
ل دارة العميا شامال األعمال المنجزة مد بيان األعمال المنوي إنجازىا في المستقبل.
 -0تقممديم األدلممة لممسممئولين وأصممحاب الق مرار والعمممل عمممى كشممى حمماالت الأممعى فممي
الجانب المالي واإلداري في المؤسسات.
 -2تحديد الواجبمات والمسمئوليات وتحديمد نموع االنح ارفمات سمواء سممبية أو ايجابيمة لوأمد
اإلجراءات والتدابير المناسبة لكل نوع.
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 -0التأكد من أن كافة القوانين واألنظمة والتعميمات والق اررات السارية مرعية التطبيط من
قبممل جميممد العمماممين فممي المؤسسممةم وتقيمميم اإلج مراءات والنشمماطات الماليممة وتقممديم البممدائل
المناسبة وتطويرىا لتصحيح اإلجراءات غير المناسبة.
 -7فحص الحسابات ال تامية والنظر في تقارير مدققي الحسابات ال ارجيين والتأكد من
صحتيا ومراقبة تنفيمذ الميزانيمة بالشمكل الصمحيح والمذي ال ي مرج عمن قمرار تنفيمذ الميزانيمة
الصادر عن و ازرة المالية.
-0تحسين الجودة في اإلدارة العامة وادارة المشروعات العامة.
 -3اقتراح الوسائل المؤدية لتقميل احتماالت ات اذ ق اررات غير مناسبة.
 -04الحكممم عمممى مممدق مالءمممة الرقابممة الدا ميممة والممنظم المطبقممة فممي الجيممات ال اأممعة
لمرقابة ومدق كفاءتيا في تحقيط أىداى الجية بكفاءة وفاعمية.
 -00تحديد أوجو القصور والنجاح في الجية ال اأعة لمرقابة.
 8-0رقابة األداء عمى المؤسسات العامة
إن تقيمميم أداء المؤسسممات العامممة وبرامجيمما قممد أصممبح جممزءا ال يتج م أز مممن الرقابممة الماليممة
الحديث ممةم فالرقاب ممة المالي ممة التقميدي ممة تي ممدى لمتأك ممد م ممن حس ممن إدارة المم موارد المالي ممة دون تب ممذير أو
إس مراىم بينممما الرقابممة الماليممة الحديثممة تعمممل عمممى تقيمميم األداء ود ارسممة الفاعميممة والكفمماءة لمب مرامجم
وذلك لمتأكد من حسن است دام الممال العمامم فرقابمة األداء تيمدى إلمى تسمميط الأموء عممى الكفماءة
واالقتصم مماد والفاعميم ممة فم ممي اسم ممتغالل المنظمم ممة لمم م موارد المتاحم ممة ليم مما األصم ممم وة م ممرونم 2440م
ص.)220

 0-8-0مفهوم رقابة األداء
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ىنماك تعمماريى عديممدة لرقابمة األداء نممورد بعأمما منيما فممي محاولممة لتحديممد ىممذا المفيمموم فقممد
عرفيمما بعأ ميم عمممى أنيمما " التأكممد مممن كفمماءة اسممت دام الم موارد المتاحممة أفأممل اسممت دام لتحقيممط
األىداى الم ططةم من الل دراسة مدق جودة األداء وات اذ الق اررات التصحيحية إلعادة توجيو
مسارات األنشطة في المنظمة بما يحقط األىداى المروجة منيا "م ويعرفيا ة رون بأنيما " مقارنمة
األداء الحالي باألداء المتوقد أي الم طط وىي الوسيمة التي يمكن بواسطتيا مالحظة التقدم نحو
تحقيممط األىممداى"م حسممنم 2442م ص .)270مممد بيممان المعوقممات واالنح ارفممات التممي يسممفر عنيمما
التقيمميمم ود ارسممة أسممبابيا ومممن ثممم الوصممول إلممى الوسممائل الكفيمممة بعالجيممام وتجنممب تكرارىممام مممد
أ ممرورة الح ممرص عم ممى اس ممتمرار تم ممك األس ممباب والوس ممائل والعم ممل عم ممى تطويرى مما ف ممي المؤسس ممات
جميعيا كركور والفارسم 2444م ص.)222

كممما تممم تعريممى رقابممة األداء بأنيمما " قيمماس األداء بمعالجممة المعمومممات المرتممدة وقيمماس أداء
األجيزة الت طيطية لمعرفة مدق دقتوم وذلك لمتعرى فيما إذا كان قد تم ا تيار البديل الذي يؤدي
إلممى تحقيممط األىممداى بأقممل التكمماليى الممكنممةم بينممما يممتم قيمماس أداء األجي مزة التنفيذيممة لمتثبممت مممن
قممدرتيا عمممى تنفيممذ سياسممات اإلدارة العميمما باسممت دام الم موارد المتاحممة بكفمماءة واقتصمماد " اليم مموليم
2444م ص .)242ويعرفيا ة رون بأنيا " قيماس لمما يمتم إنجمازه ممن أعممال ثمم مقارنتيما بمما كمان
ويجمب أن يممتم ذلمك وفقمما لمت طميط المعممد مسمبقا الكتشمماى نقماط الأممعى والقموةم حيممث يمتم القيمماس
بواسطة المؤشرات والمعايير المعدة لذلك" عبد المحسنم 2442م ص.)72

مما سبط نستنتج بأن عممية الرقابة عمى األداء تنطوي عمى ما يمي:
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 -0عمميممة منتظمممة ودوريممة تممتالءم مممد نشمماطات وطبيعممة عمممل كممل مؤسسممة تيممدى إلممى
تحديد أىداى المؤسسة ووحداتيا الوظيفية.
 -2تتطممب مراقبمة ومالحظمة أداء المؤسسمة بشمكل مسمتمر حتمى يمتم الحكمم عممى كفاءتيمما
عمى أساس موأوعي وليس عممى أسماس ش صميم وبالتمالي تحديمد معمدالت األداء التمي
تكون عندىا المستويات مقبولة لتحقيط األىداى.
 -2ا تيار النظام الذي يتم است دامو لقياس وتطبيط األداء.
 -0يتطمب وجود معدالت أداء معيارية يتم وأعيا بشمكل مسمبط وباالعتمماد عممى أسمس
عممية وموأوعيةم حتى تتم مقارنة األداء الفعمي لممؤسسة بيذه المعاييرم والمقارنمة فيمما
بين النتائج التي تم تحقيقيا والمعايير المحددة مسبقا.
 -2عمميممة تحميميممة ألداء المؤسسممة تعمممل عمممى تحديممد اال تالفممات الجوىريممة بممين النتممائج
الفعمية المحددة ليا وذلك بغرض تطوير المعايير.
 0-8-0أهمية رقابة األداء
يش م ممير حام م ممدم 2440م ص  )73-70إل م ممى أن أىميم م مة الرقاب م ممة عم م ممى األداء ترج م ممد إل م ممى
األسباب التالية:
 -0تساعد عممية الرقابة عمى األداء في توجيو نظر اإلدارة العميما إلمى م اركمز المسمؤوليةم
التي تكون أكثر حاجة ل شراى وحيث يكون اإلشراى سوى تكون اإلنتاجية أكثر.
 -2تعمل الرقابمة عممى األداء عممى ترشميد الطاقمة البشمرية فمي المنظممة اإلداريمة مسمتقبالم
إذ يممتم إب مراز العناصممر الناجحممة وتنميتيممام وكممذلك العناصممر غيممر المنتجممة والتممي يتطمممب
األم ممر االس ممتغناء عني مما أو محاول ممة إص ممالحيا بي ممدى زي ممادة كفاءتي ممام إذ إن تقي مميم األداء
يتطمب أساسا موأوعيا لوأد أنظمة الحوافز.
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 -2مسماعدة رؤسمماء األقسممام عمممى ات مماذ القم اررات التممي تحقممط األىممداىم وذلممك مممن ممالل
توجيو نشاطيم نحو المجاالت التي سوى ت أد لمقياس والحكم.
 -0المساعدة في وجود نوع من االقتناع الوظيفي بتعريى المدير لكيفية أداء العمل الذي
سميتولى ميماتمو مقممدمام كمما أن عمميممة الرقابمة عممى األداء تسمماىم فمي تحديممد الممدق الممذي
يتحقط عنده تحمل المسؤوليات اإلدارية.
 -2تعط ممي عممي ممة الرقاب ممة عم ممى األداء األس مماس ال ممذي ي ممتم وفق مما ل ممو إجم مراء المقارن ممة ب ممين
الوحدات الم تمفة لممنظمةم وأيأا بين المنظمات األ رق.
 -0تس مماعد مع ممايير األداء المس ممتويات اإلداري ممة ف ممي معرف ممة أس ممباب االنح ارف مماتم الت ممي ت ممم
اكتشافيا حتى يمكن ات اذ اإلجراءات الالزمة لتالفييا.

 3-8-0أهداف الرقابة عمى األداء
يشير الراشدم 2442م ص  )24-03إلى ان أىداى الرقابة عمى األداء ىي:
 -0التعرى عمى مدق قدرة المنظمة عمى تحقيط أىدافيا الموأوعة.
 -2تفسممير االنح ارفممات فممي النتممائج الفعميممة وفقمما لممما ورد فممي برنممامج األداء تفسممي ار واأممحا
مد تحديد أسباب ىذه االنحرافات.
 -2تحديد الجيات المسؤولة ومراكز المسؤولية التي حصمت فييا انح ارفمات نتيجمة التنفيمذ
الفعمي لبرنامج األداء.
 -0معرفممة قممدرة المنظمممة عمممى تحقيممط االسممت دام األمثممل لمواردىمما الماليممة والبش مرية وبممما
يجنبيا اليدر والتبذير.
 -2ات اذ ال طوات الالزمة لتجنب حدوث االنحرافات في المستقبل.
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 4-8-0معايير تقييم األداء
المعممايير ىممي المؤشمرات والمقمماييس المسممت دمة لقيمماس مممدق كفايممة وفاعميممة األداء الفعمممي
والتي يتم عمى أساسيا بالحكم عمى األداءم وقد تكون ىذه المعايير قانونيةم أو مينية مت صصةم
أو قياسية محمية ودولية أو معايير ت طيطية أو معايير النشاط.

وأ ممح مط ممرم 2440م ص )2تقي مميم األداء بأن ممو عممي ممة ي ممتم م ممن اللي مما استكش مماى أو
اشتقاط مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المؤسسة التي تسميم فمي تحديمد أىميمة
و مواص األنشممطة التشممغيمية والماليممة لممؤسسممةم وذلممك مممن ممالل معمومممات تسممت رج مممن الق موائم
الماليةم ومصادر أ رق كي يتم اسمت دام ىمذه المؤشمرات بعمد ذلمك فمي تقيميم أداء المؤسسمة وات ماذ
الق ارراتم ويأيى مطرم 2440م ص  )20بمأن ىنماك ممد مين لمتحميمل المماليم الممد ل النموعي
والذي يتوافط مد الدراسة الحاليمة بنماء عممى معمايير موأموعة ممن قبمل ديموان المحاسمبةم والممد ل
الثاني ىو المد ل الكميم وتعد عممية تقييم األداء إحدق العمميات األساسية المطموبة عمى جميد
المستويات اإلدارية في المؤسسة لمتحقط من إنجاز ال طط الموأوعة.

وتق موم عمميممة التقيمميم عمممى مقارنممة األداء الفعمممي بالنتممائج واألىممداى المطممموب تحقيقيمما ثممم
تمموفير التغذيممة العكسممية ل م دارة العميمما التممي بممدورىا تقمموم بتقيمميم النتممائج وات مماذ الق م اررات لتص محيح
المسمارات واالنح ارفمات ال اطئمة )(Wheelen, Hunger.2004, pp: 230-232م ويمرق جموادم
2444م ص )222أن قي مماس األداء يمث ممل أح ممد األنش ممطة الميم ممة ف ممي مج ممال تقي مميم األعمم مال الت ممي
تشمل مقارنة النتائج بالمعايير المحددة مسبقا وتحميل االنحرافات إن وجدت حتى يمكن من اللو
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إج م مراء التصم ممحيحات الالزمم ممةم واأل م ممذ بعم ممين االعتبم ممار درجم ممة التبم مماين بم ممين األداء الفعمم ممي واألداء
المطموب المسموح ليظل األداء أمن درجة من المواءممة ممد ال طمة األصممية لتعمد مقبولمة طالمما
أنيا ال تتعدق الحدود المتفط عمييا.

وينظمر إلمى عمميممة تقيميم األداء عمممى أنيما جممزء ممن عمميممة الرقابمة باعتبارىمما عمميمة توجيممو
ألنشطة المؤسسةم وصوال لتحقيط أىدافيا كما أن تقييم األداء يعد اسمتقراء لمدالالت ومؤشمرات يمتم
في أوئيا ات اذ ق ارراتم تحدد مسارات األنشطة في حالة انحرافيا أو تأكيد المسارات التي يكمون
سيرىا في االتجاه الصحيح إلنجاز وتحقيمط األىمداى المرغوبمة .فعمميمة تقيميم األداء عمميمة الحقمة
لعمميممة ات مماذ الق م ارراتم اليممدى منيمما فحممص مركممز المؤسسممة الم مالي واالقتصممادي فممي وقممت معممين
وذلك باست دام أسموب التحميل المالي والمراجعة اإلداريةم لمذلك فمان تقيميم األداء يعبمر عمن نشماط
المؤسسة عبد المحسنم 2442م ص.)0-2

وتش ممير الع ممارىم 2442م ص )043ف ممي ى ممذا المج ممال إل ممى أن المعي ممار المس ممت دم فم مي
األداء ينبغي أن يكون قابال لمقياس وأن المعايير التي تتنبأ بالنتائج قد تكون أكثمر أىميمة ممن تممك
التي توأح الوأد الحاليم وتعتمد عممية التقييم عمى معايير كمية ونوعية يتوقى ا تيارىا عمى
حجم المؤسسة وطبيعة عمميا وفمسمفة إداراتيما واسمتراتيجياتيا المتبعمةم وأنمو إلنجماح العممل الرقمابي
ال بد من تحديد معايير موأوعيو لألداءم ليتم الحكم من الليا عمى حجم العمل المنجزم وفيما
يمي المعايير التي يمكن است داميا لتقييم األداء:
 -0الكم :بمعنى كمية اإلنتاج بالوحدات أو رقم مبيعات في المؤسسة أو عدد المعمامالت
التي يتم إنجازىا في دائرة معينة.
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 -2الكيى :نوعية وجودة السمعة أو ال دمة المقدمة.
 -2الزمن :مقدار الوقت الذي يتطمبو إنتاج السمعة أو ال دمة.
 -0التكمفة :النفقات المدفوعة إلنتاج السمعة أو تقديم ال دمة.

 5-8-0مراحل عممية الرقابة عمى األداء
يممرق جريسمماتم 2442م ص )03-00أن عمميممة الرقابممة عمممى األداء تمممر بعممدة م ارحممل
واجراءات و طوات أساسية ومتسمسمة زمنيا يمزم إتباعيا إلى نياية العممية الرقابيةم تبدأ بالت طيط
ثم وأد برنامج لمرقابةم ثم التنفيذ ثم مرحمة اإلشمراى والتوثيمط وجممد األدلمة .وتقسمم الرقابمة عممى
األداء إلى المراحل التالية:
 -0المرحمة األولى :وجود أىداى واأمحة وعمميمة وبطريقمة تسميل القيماسم فتحديمد األىمداى ىمو
عمميممة منتظمممة تمثممل د ارسممة لحاجممات الدولممة ومشمماركة كافممة العمماممين فممي المؤسسممة وتجاوبمما مممد
أولويات وحاجات وموارد الدولة.
 -0المرحمة الثانية :وأد معايير األداء التي تمثل األداء المطموب ويعرى المعيار بأنمو اليمدى
الذي سيتم مقارنتو باإلجراءات والنتائج الالحقةم وتكمن أىمية وأد معايير لألداء المستيدى في
أن معايير األداء تساعد في التعرى عممى األداء الفعممي لممؤسسمةم وبالتمالي معرفمة فيمما إذا كانمت
ىذه المؤسسة تقدم مما ىمو مطمموب منيما بكفماءة وفعاليمةم ولنجماح عمميمة الرقابمة عممى األداء يجمب
إع ممداد المع ممايير الت ممي تمث ممل األداء المرغ مموب أو المس ممتيدى ال ممذي تري ممد المؤسس ممة الوص ممول إليم موم
وحسب ناجيم 2442م ص )00-02فان ىناك عدة تقسيمات لمعايير األداء أىميا:
أ -معايير تاري ية :وىي تمك المست رجة من الدفاتر والسجالت عن األداء الماأي.
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ب -مع ممايير ارجي ممة :وى ممي المع ممايير المتعمق ممة بمنظم ممات مثالي ممة أو تم ممك الت ممي تفرأ مميا
جيات ارجية.
ج -المعممايير المحممددة مسممبقا :وىممي تمممك المعممايير المعتمممدة عمممى د ارسممة وتحميممل لوحممدات
المنظمة عمى أوء الظروى الدا مية وال ارجية.
د -المعممايير اليندس ممية المح ممددة فنيمما ) :وى ممذه المع ممايير تصمممح ل ممبعض المج مماالت مث ممل
ت طيط ا الت من جية تحديد وقت التشغيل لوحدة معنية عمى ةلة معينة.
ىم -المعايير المعتمدة عمى التقدير الش صي :وتتوقى ىذه المعايير عمى ميول المديرين
وةرائيم.
 -3المرحمــة الثالثــة :قيمماس األداء الفعمممي إذ إن عمميممة الرقابممة عمممى األداء تتطمممب إج مراء مسممح
ميداني وشامل لموحدةم من أجل التعرى عمى سائر العمميمات والوقموى عممى العالقمات التمي تمربط
بممين م تمممى م ارحممل العمميمماتم والتوصممل إلممى صممائص النشمماط الممذي تمارسممو الوحممدةم وأثممر ذلممك
عمممى إداراتيمما ود ارسممة اقتصمماديات ب مرامج التشممغيل الم تمفممةم وص موال إلممى محاسممبة المسممؤولين عممن
الوح ممدةم وذل ممك تميي ممدا لموص ممول إل ممى اإلجم مراءات العالجي ممة الالزم ممةم لتالف ممي القص ممور ف ممي األداء
والعم ممل عم ممى اس ممتمرار نج مماح الوح ممدة ف ممي المس ممتقبلم وي ممتم قي مماس األداء الفعم ممي ع ممادة م ممن ممالل
است دام النظم المحاسبية واألسماليب اإلحصمائية لمحصمول عممى البيانمات والمعمومماتم وىنما يجمب
توفر أفراد مدربين لمقيام بيذه األعمال مد أرورة است دام األساليب الحديثةم وذلك تو يما لسمرعة
عممرض نتممائج قيمماس األداء عمممى مممن يمتمممك سمممطة التغييممرم إذ إن لعامممل السممرعة أث مره فممي فاعميممة
النظام الرقابي الكفراويم 2444م ص.)27
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وحسب دىمشم 2444م ص ص  )220-222فان معايير الفاعميمة والكفماءة واإلنتاجيمة
كمعايير أو مؤشرات لمرقابة عمى األداء ىي كما يمي:
أ -الفاعميممة  :Effectivenessوىممي درجممة أو مسممتوق تحقيممط األىممداى وتحديممدا أنيمما نسممبة
الي ممدى المتحق ممط إل ممى الي ممدى الم ط ممط أو المرس مموم مس ممبقام فالفاعمي ممة تتأ مممن التأكي ممد عم ممى
تحقيط اليدى الذي يمكن الوصول إليو من وراء الم رجماتم لمذا فمان الفعاليمة ال تيمتم بمقمدار
الم موارد التممي يجممب إن نأممحي بيمما مممن مجل تحقيممط ذلممك اليممدىم ويشممير المموقفيم2444م
ص ) 00إلى أن القياس األمثل لمفعالية يتم من الل المدا ل التالية:
 األىممداى الرئيس مة أو الثانوي مة أو المرحمي مة المقيممدة أو المتوسممطة أو طويم مة ا جمملم لممذافان قياس الفعالية يتم من الل بيان ما حققتو المؤسسة من أىداى.
 الموارد المادية والبشرية :فكمما استطاعت المنظمة تمبية احتياجاتيا من الموارد الماديمةوالبشريةم أدق ذلك إلى زيادة فعاليتيا وتمكنت من تحقيط أىدافيا بسيولة.
 المؤشرات الكمية :كالنسب المئوية وبعض المؤشرات الوصفية والبيئية. المؤشرات االقتصادية :ومن ذلك است دام القيمة المأافة.ب -الكفاءة  :Efficiencyوتعني نسبة الم رجمات إلمى الممد التم أي نسمبة السممد المنتجمة
إلم ممى الم م موارد المسم ممت دمة فم ممي إنتاجيم ممام فالكفم مماءة تيم ممتم اىتمام م ما كبي م م ار بالم رجم مماتم ذلم ممك أن
الم رجات تعد النتيجة المباشرة لنشاطات المشروع دىمشم 2444م ص.)222
ج -اإلنتاجيممة  :Productivityويشممير مصممطمح اإلنتاجيممة وىممي قممدرة المشممروع أو المؤسسممة
عمممى تحقيممط أكبممر قممدر ممكممن مممن أىممدافيا باسممت دام أقممل قممدر ممكممن مممن الم موارد المتاحممةم
وتعرى عمى أنيا نسبة الم رجات إلى المد الت الوقفيم 2444م ص.) 04
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ويعتقد ناجيم 2442م ص )20-03إلى أن ىناك عددا من المالحظات التي يجب أن
تؤ ذ باالعتبار عند إجراء عممية قياس األداء الفعمي ىي:
أ -الحاجممة إلممى الب ارعممة فممي القيمماس لموقمموى عمممى نتممائج التنفيممذ بدقممة ووأممعيا فممي صممورة
تمكن من مقارنتيا بالمعايير الموأوعة مقدما.
ب -يتعين االستفادة من كافة البيانات والمعمومات المتوفرة في عممية قياس األداء.
ج -اسممت دام األع مراض فممي الرقابممةم وذلممك أنممو يمكممن توقممد حممدوث انح ارفممات طي مرة مممن
واقممد مالحظممة أعمراض أو حمماالت معينممة أثنمماء التنفيممذ تنممذر بوقمموع طممر ممما ييممدد تحقيممط
أىداى ال طة.
د -في حال است دام أسمموب الرقابمة المتزامنمة ممد التنفيمذ عمادة مما يسمت دم أسمموب التنبمؤ
أو التوقد بحدوث انحراى معينم مما يستدعي ات اذ قرار تصحيحي.
ىم م -اسممت دام العينممات فممي عمميممة قيمماس األداء حيممث أنممو وعنممدما يصممعب قيمماس جميممد
النتممائج المتحققممة فعممال عنممدىا يممتم المجمموء إلممى اسممت دام نظممام العينممات لمتغمممب عمممى ىممذه
المشكمة .
 -4المرحمـة الرابعـة :مقارنمة األداء الفعممي بالمعممايير الموأموعة مسمبقام تيمدى ىمذه المرحممة إلممى
الكشى عن أوجو القصور واأل طاء واالنحرافات التي حدثت في األداء الفعمي.
 -5المرحمــة الخامســة :ات مماذ اإلج مراءات التصممحيحية لمعالجممة االنح ارفمماتم ويتوقممى ذلممك عمممى
المعموم ممات والبيان ممات المتاح ممة ح ممول األى ممداى والمع ممايير المح ممددة مس ممبقام وقي مماس األداء الفعم ممي
ومقارنة ذلك األداء المتحقط باألداء المستيدى الكفراويم 2444م ص.)20

07

ويعتقد ) (Burton, 2006, p:429أن البدائل المتاحة أمام إدارة المؤسسمة بعمد إجمراء عمميمة
تقييم األداء تكون عمى النحو التالي:
 -0التمسك بالمعمايير الموأموعة والمحافظمة عمييمام ويمتم تطبيمط ىمذا البمديل عنمدما تمرق
اإلدارة بان األداء الفعمي مناسب وموافط لما تم وأعو من معايير مسبقة.
 -2في حالة كون األداء الفعمي غير مطابط لممعايير الموأوعةم فان اإلدارة ىنا تحتاج
إلى تصحيح االنحرافات التي حصمت واجراء مزيد من التمدريب لممموظفين وممنحيم المزيمد
من الحوافز ليقوموا بالعمل عمى أتم وجو.
 -2تغييممر المعمماييرم فممي بعممض األحيممان تكممون المعممايير فممي التطبيممط الفعمممي أكبممر مممن
اإلمكانم ممات والم م موارد المتاحم ممة لممنظمم ممة م وفم ممي ىم ممذه الحالم ممة يجم ممب عمم ممى اإلدارة مراجعم ممة
المعايير حتى تجعميا عممية ومقبولة ومناسبة لقدرات المنظمة.

 9-0المؤسسات العامة
 0-9-0مفهوم المؤسسات العامة
المؤسس ممات العام ممة تنش مما وفق مما لق ممانون أو نظ ممام يح ممد س مممطاتيا وواجباتي مما وا تصاص مماتيا
وعالقاتيما لمجيمات الحكوميممة األ مرقم وال ت أمد المؤسسممة العاممة لمقواعمد أو المموائح التمي تسممري
عمى األجيزة الحكومية العادية فمي النمواحي اإلداريمة والماليمة والمحاسمبيةم وفمي كثيمر ممن األحيمان
ال ت أ ممد المؤسس ممات العام ممة لمم موائح التوظي ممى الت ممي تس ممري عم ممى األجيم مزة الحكومي ممة الس ممييلم
2447م ص.)00
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وقد ظير نظام المؤسسة العامة كوسيمة مسمتحدثة إلدارة الم ارفمط العاممة فمي القمرن التاسمد
عشرم وكانت عند نشأتيا محصمورة فمي نطماط أميط شمأنيا فمي ذلمك شمأن جميمد الم ارفمط العاممةم
ذلك أن وظيفة الدولة كانت محدودةم فممم تكمن نشماطات الدولمة تمتمد إلمى الميمدان االقتصماديم بمل
كانت تكتفي بدور الرقيب والمشرى والمحافظ عمى األمن الدا مي وال ارجيم وكانت الدولة حينئذ
تسمممى بالدولممة الحارسممة .وفممي القممرن العشمرين اتسممعت وظيفممة الدولممة وتطممورت وت ازيممدت نشمماطاتيام
فانعكس ذلك التطور عمى المؤسسات العامةم التي أ ذت بالنمو واالنتشار حتى شمممت كثيم ار ممن
المرافط العامة و اصة المرافط االقتصادية ليمةم 2444م ص.)040
تعم ممرى المؤسسم ممة العامم ممة بأنيم مما منظمم ممة عامم ممة مت صصم ممة فم ممي غم ممرض معم ممين ومم ممزودة
بالش صية المعنويةم وتنيض إلشباع حاجة عامة سواء أكانت دمة أم سمعة مادية إنتاجية أو
اسممتيالكية ) لتحقيممط الرفاىيممة العامممة ليمممةم 2444م ص .)040وقممد عرف مت المؤسسممة العامممة فممي
الفك ممر الغرب ممي بأني مما " منظم ممة عام ممة ذات ش ص ممية مس ممتقمة تنشم مئيا الدول ممة وتمتمكي مما دون وج ممود
مساىمينم وىي مسؤولة أمام السمطة التشريعية عمن طريمط الموزير الم متصم وعمن طريمط مجممس
إدارة تعينممو السمممطة التنفيذيممةم وليمما حسممابات مسممتقمة تسممير وفقمما لألسمماليب المتبعممة فممي المؤسسممة
ال اصةم غير أنيا ت أد لممحاسبة العامة " عثمانم 2440م ص.)22

ومممن وجيممة نظممر الباحممث فممان المؤسسممات العامممة ىممي عبممارة عممن منشمماة عامممة أو مشممروع
اقتصادي عام يتمتد بالش صية المعنويةم وتمزوده الدولمة بمرأس ممال عمام لمزاولمة نشماط اقتصمادي
معينم وفقا لم طة التي تأعيا الدولة بيدى تحقيط غايات عامة.

 0-9-0أركان المؤسسة العامة
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أورد ليمةم 2444م ص )002-000أن المؤسسة العامة تقوم عمى األركان التالية:
 -0المؤسسة العامـة مرفـق عـام :والمرفمط العمام ىمو مشمروع تتمواله اإلدارة بشمكل مباشمر أو غيمر
مباشر ألداء دمة عامةم وتولي اإلدارة لممرفط العام بصورة غير مباشرةم بمعنى أن تعيمد اإلدارة
لف ممرد أو ش ممركة م ممن القط مماع ال مماص بممارس ممة النش مماط ألداء دم ممة عام ممة م ممد احتفاظيم ما بالرقاب ممة
واإلشراى عمى سير المشروع.
 -2المؤسسة العامة تتمتع بالشخصية المعنوية (االعتبارية) :إذ تتطمب طبيعة النشاطات التمي
تقموم بيما المؤسسممات العاممة إلممى أنمو يممتم منحيما الش صمية المعنويممةم ويترتمب عمممى ممنح المؤسسممة
العامة الش صية المعنوية نتائج منيا:
أ -االس ممتقالل الم ممالي :ويتأ مممن االس ممتقالل الم ممالي أن يك ممون لممؤسس ممة العام ممة حس ممابات
اصة بيما وذممة ماليمة مسمتقمة وموازنمة مسمتقمةم إأمافة إلمى أنظممة ماليمة اصمة لتنظميم
شؤونيا المالية.
ب -االسم متقالل اإلداري :ويشم مممل قيم ممام المؤسسم ممة العام ممة بتنظ مميم كاف ممة ش ممؤونيا اإلداريمممة
وشؤون موظفييا بمعزل عن األنظمة الحكومية.
ج -الحرية في إجراء التصرفات من بيد وشراء عمى أن ال تتعارض مد أىداى المؤسسة
العامة.
د -تكمون المؤسسممة العامممة طرفمما فمي أيممة دعمموق قأممائية سمواء كانممت المؤسسممة مدعيممة أو
مدعى عمييا ويكون ليا من يمثميا ويتحدث باسميا أمام القأاء.
 -2المؤسســـة العامـــة وحـــدة إداريـــة مـــن منظمـــات القطـــاع العـــام :ويعنممي ىممذا الممركن أن تأ ممذ
المؤسسة العامة شكل منظمة من منظمات القطاع العام.
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 -0المؤسســة العامــة تتخصــص فــي نشــاط معــين :فالقممانون أو النظممام المنشم لممؤسسممة العامممة
يحدد اليدى والغرض الذي يتعين عمى المؤسسة العامة أن تسعى لتحقيقو بحيث ال يجوز ليما أن
ت رج عن إطار ىذا اليدى.

 3-9-0المؤسسات العامة في دولة الكويت
انتشممرت المؤسسممات العامممة فممي دولممة الكويممت كأحممد األسمماليب التنظيميممة الحديثممة تحقيقمما
موفير لمتطمبممات التنميممة الشمماممةم فظيممرت المؤسسممات العامممة فممي
الحتياجممات المجتمممد الكممويتي وتم ا
م تمى القطاعات االجتماعيمة والماليمة وال دميمة واإلنتاجيمة لتحقيمط الغايمات التمي تسمعى لتحقيقيما
ال طط والبرامج التنموية المتعاقبةم وقد نشأت المؤسسات العامة الكويتيمة وقمد نشمأت تمدريجيا عمن
طريممط تحويممل بعممض الوحممدات اإلداريممة فممي الممو ازرات إلممى مؤسسممات عامممةم أو مممن ممالل نشممأة
مقص ممودة ومرتكم مزة عم ممى تأس مميس متعم ممد لممؤسس ممة العام ممة بي ممدى تحقي ممط غ ممرض ع ممام الص ممايالم
2440م ص.)222

ويعتقممد الصممايالم 2440م ص )222أن توجيممات اإلدارة العامممة الكويتيممة لتأسمميس المؤسسممات
العامة كان من أجل تحقيط األىداى التالية:
 -0االبتعماد عممن الممروتين الممالي واإلداري المطبممط فممي الممو ازرات وبحيمث يممتم تموفير االسممتقالل
لعدد من المرافط الفنية من أجل إدارة شؤونيا بنفسيا.
 -2استقطاب الميارات والكفاءات النادرة أو الأرورية والتي ال تقبل بأجور الدولة.
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 -2حاجة الدولة لمشروعات تحقط أرباحا تدعم موازنة الكويت.
 -0القأمماء عمممى االحتكممار والغمممو الممذي تمج مأ إليممو بعممض المؤسسممات ال اصممة فممي تحقيممط
األرباح.
 -2تقممديم الممدعم لممبعض المشممروعات الصممناعية ذات رؤوس األمموال ال اصممة التممي يمكممن أن
تكون ذات فائدة عامة ونفد عام.

ويرق العواممةم 2442م ص )03أن الرقابمة عممى المؤسسمات العاممة تيمدى إلمى تحقيمط
مجموعة من األىداى السياسية واالقتصادية واإلدارية وكما يمي:
 -0األهــداف السياســية :الرقابممة عمممى المؤسسممات العامممة تيممدى إلممى التأكممد مممن احت مرام
المصمحة العامة والمسؤولية والسياسية العامة لمدولةم وأجيزتيما البرلمانيمة والتنفيذيمة وعمدم
تجاوز األولويات والم صصات التي تحددىا الموازنة العامة ليذه المؤسسات.
 -2األهــداف االقتصــادية :وتتمثممل فممي التحقممط مممن مممدق كفايممة اسممت دام األمموال العامممةم
والتأكد من استثمارىا بأفأل األشكال والوجوه التي تحقط النفد العامم وعدم اإلسمراى فمي
إنفاقي مما والمحافظ ممة عميي مما م ممن مظ مماىر اإلىم ممال والتالع ممب وغي ممر ذل ممك م ممن أوج ممو س مموء
االستعمال.
 -2األهداف اإلدارية :تيدى الرقابة عمى المؤسسات العاممة إلمى الكشمى عمن التجماوزات
والم الفات اإلداريمةم التمي قمد تحمدث فمي المؤسسمات العاممة وعمدم مروج ىمذه المؤسسمات
عممن األنظمممة والتعميمممات والق م اررات اإلداريممةم وكممذلك التعممرى عمممى ن مواحي القصممور فممي
القوانين واألنظمة المتعمقة بالمؤسسات العامةم إأافة إلى الكشمى عمن ممدق التوافمط بمين
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التعميم ممات والمم موائح والقم م اررات اإلداري ممة والقم موانين واألنظم ممة الت ممي ت ممنظم س ممير العم ممل ف ممي
المؤسسات العامة.

ويم ممرق الباحم ممث أن قأم ممية الرقابم ممة الماليم ممة عمم ممى المؤسسم ممات العامم ممة تأ م ممذ بعم ممدا ميمم ممام
فالمؤسسممات العامممة تتمتممد وفقمما لق موانين إنشممائيا باسممتقالل إداري ومممالي عممن السمممطة المركزيممة فممي
الدولةم ومثل ىذه االستقاللية تم منحيا لممؤسسات العامة من أجل مساعدتيا فمي القيمام بواجباتيما
المحددة ليا في القمانون مارج إطمار المروتين الحكموميم وبحيمث تكمون ىمذه المؤسسمات حمرة نسمبيا
في تنظيم شؤونيا اإلدارية والماليمةم تجمدر اإلشمارة إلمى أن إعطماء المؤسسمات العاممة درجمة معينمة
من االستقاللية في تصريى شؤونيا ال يعني عدم ممارسة الرقابمة عمييما بشمكل مطممطم إذ إن ممن
حط السمطات المركزية أن تتأكد من قيام المؤسسات العامة بواجباتيام وفقا لمما ىمو محمدد ليما فمي
قانون إنشائيام وعمى أن تأممن السممطات المركزيمة قيمام المؤسسمات العاممة بميماتيما وفقما ألسمس
إدارية ومالية سميمةم فالمؤسسمة العاممة فمي النيايمة تيمدى إلمى تحقيمط مصمالح عاممة وأمواليما ىمي
أموال عامةم ومن ىنا ينبغي ممارسة رقابة متوازنمة عممى المؤسسمات العاممة وبحيمث ال يمتم مدش
اسممتقالليتيا مممن جيممةم ومممن جيممة أ ممرق أمممان قياميمما بالميم مات الموكمممة إلييمما بصممورة صممحيحة
إداريا وماليا وقانونيا.

 02-0تطور الرقابة في دولة الكويت
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ورد ف ممي دلي ممل الت ممدقيط الع ممام الص ممادر ع ممن ديم موان المحاس ممبة الك ممويتيم ع ممام  )2440ان
الرقابة المالية في دولة الكويت مرت بمراحل تاري يمة عديمدة إلمى أن اسمتقر تطبيقيما بالشمكل المذي
يقوم بو ديوان المحاسبة وو ازرة المالية حاليام وىذه المراحل ىي:
الفترة األولى 0965 -0956
 -0في يوليو عام  0320صدر األمر األميري بالتقيد في الصرى في حمدود مما ورد فمي الموازنمة
المصممادط عمييممام كممما ألممزم الممدوائر الحكوميممة بعممدم تجمماوز تمممك الحممدود إال مممن ممالل أمممر أميممري
اص بذلك.
 -2في  0يناير عام  0327تم تأكيد الرقابة المذكورة ةنفا وتثبيت شرعيتيا بالمرسموم األميمري رقمم
 )0لسنة  0327بشأن موازنة الدولة ومسئولية الدوائر ومحاسبييا.
 -2صدر المرسوم األميري بقمانون رقمم  )0لسمنة  0304بقواعمد إعمداد الموازنمات العاممة والرقابمة
عمى تنفيذىا والحساب ال تامي.
 -0في تاري  0يناير عام  0300قرر مجممس الموزراء الموافقمة عممى توصميات مجممس األممة بعمد
اعتمادىا لمشروع موازنة السنة المالية .0300-0302
 -2في فبراير عام  0302تم تأمين توصمية ديموان المحاسمبة فمي مشمروع قمانون ماصم بقواعمد
إعداد الموازنات العامة لمدولة والرقابة عمى تنفيذىا.
المرحمة الثانية 0978 -0966
 -0في  0يوليو عام  0300أوردت و ازرة المالية والنفط ) ةنذاك لدق إعداد مشروع قانون إعداد
الموازنات العامةم والرقابة عمى تنفيذىا والحساب ال تامي مادتين تتعمقان بالرقابة المالية.
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 -2ف ممي  02يولي ممو ع ممام  0370ص ممدر المرس مموم بالق ممانون رق ممم  )02لس ممنة  0370بقواع ممد إع ممداد
الميزاني م ممات العام م ممةم والرقاب م ممة عم م ممى تنفي م ممذىا والحس م مماب ال ت م ممامي متأ م مممنا الم م ممادتين )20 -22
المذكورتين ىذا ولم يتم العمل بياتين المادتين حتى عام .0332
الفترة الثالثة 0223 -0990
 -0فممي  02ديسمممبر  0332تقممدم وزيممر الماليممة بمماقتراح إلممى مجمممس المموزراء بتفويأممو فممي تعيممين
م مراقبين ممماليين ورؤسمماء حسمماباتم بم تمممى الممو ازرات واإلدارات الحكوميممةم وتحديممد ا تصاصمماتيم
وتبعيتيم.
 -2فممي  24نمموفمبر عممام  0332صممدر الق مرار المموزاري رقممم  )24لسممنة  0332فممي شممأن تحديممد
ا تصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.
 -2ف ممي  23ديس مممبر ع ممام  0332ص ممدر القم مرار اإلداري رق ممم  )000لس ممنة  0332بش ممأن إنش مماء
مكتب المراقبين الماليين ورؤساء الحساباتم بحيث يباشر اال تصاصمات التمي نمص عمييما القمرار
الوزاري رقم  )24لسنة .0332
 -0ف ممي  2أغس ممطس ع ممام  0330ص ممدر القم مرار ال مموزاري رق ممم  )22لس ممنة  0330بتع ممديل مس مممى
مكت م م ممب الممم م مراقبين الم م م مماليين ورؤس م م مماء الحس م م ممابات إل م م ممى إدارة الرقاب م م ممة المالي م م ممة لتباش م م ممر ممارسم م م ممة
اال تصاصات المنصوص عمييا بالقانون.
 -2في  2442/7/24صدر القرار الوزاري رقم  )20لسنة  2442بتحديد ا تصاصات الممراقبين
الماليين ورؤساء الحسابات بالجيات ذات الموازنات المستقمة.

 00-0اختصاصات ديوان المحاسبة

22

يبس ممط ديم موان المحاس ممبة رقابت ممو عم ممى جمي ممد ال ممو ازرات وال ممدوائر المركزي ممة والحكومي ممةم كم مما
تشمممل رقابممة ديموان المحاسممبة المؤسسممات العامممة الرسمممية سمواء كانممت موازناتيمما مسممتقمة أو ممحقممة
بالموازنة العامة لمدولةم فيما يتعممط بايراداتيما أو مصمروفاتيا .كمما أن قمانون ديموان المحاسمبة يممزم
الجيات ال اأعة لرقابة الديوان أن تقدم لمديوان البيانات المالية لمسنة المنتيية الل مدة ال تزيمد
عمى ستة أشير من تاري انتياء تمك السنة.

ويعد تقييم أعمال المشروعات الحكومية من األمور الميمة جدا في الوقت الحاليم وذلمك
بم مالنظر إل ممى أم م امة األمم موال الت ممي تنف ممط عم ممى ى ممذه المش ممروعات .ويي ممدى ى ممذا التقي مميم لمبم مرامج
والمشممروعات العامممة إلممى التأكممد مممن سممالمة وحسممن تنفيممذ الميم مات لم طممط والب مرامج الموأمموعة
سمممفام ويتأمممن ذلممك متابعممة مممدق تقممدم العمممل فممي المشمماريد اإلنمائيممة ولفممت النظممر إلممى أن أي
انحراى أو تأ ير أو تعثر إلنجاز العمل.

وىنمما يالحممظ أن دي موان المحاسممبة يقمموم بالتأكممد مممن أن األم موال العامممة قممد أنفقممت بيممدى
تحقيممط المممردود المممالي واالقتصممادي المممأمولم وذلممك مممن ممالل تنفيممذ ال طممط وتحقيممط األىممداى
باقتصمماد وكفمماءة وفاعميممة وبممما يحقمط اليممدى الدسممتوري مممن اسممت دام األمموال العاممة وعممدم إسمماءة
استعمالو والتقصير واإلىمال بيا.

 0-00-0أهداف ديوان المحاسبة الكويتي
اليممدى األساسممي لممديوان المحاسممبة الكممويتي ىممو تحقيممط رقابممة فعالممة عمممى األمموال العامممة لصمونيا
ومند العبث بيا والتأكد من است داميا األمثل في األغراض التي صصت ليام وقد ركز المديوان
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من الل ممارساتو لعممو الرقابي عمى مط قناعة كاممة لدق الجيات ال اأمعة لرقابتموم بأنمو ال
ييممدى أصممال إلممى تصمميد األ طمماء ورصممد الم الفممات وانممما يسممتيدى بالدرجممة األولممى إلممى تحقيممط
مصمحة عامةم ىمي صمون الممال العمام واسمت دامو االسمت دام األمثمل فمي األوجمو التمي صمص
ليا )م إذ أسمتطاع المديوان بتعماون ممد تممك الجيمات وتبمادل األفكمار معيمام تنظميم األعممال الماليمة
والمحاسبية بيا ووأد الحمول المناسبة لموصمول إلمى تحقيمط اليمدى األسممى دليمل التمدقيط العمام
الصادر عن ديوان المحاسبة الكويتيم عام .)2440

 0-00-0استقاللية ديوان المحاسبة الكويتي
لكي يستطيد الديوان تحقيط األىداى المنوطة إليمة القيمام بيما ومباشمرة ا تصاصماتو طبقما
لقانون إنشائوم كمان البمد ممن إحاطتيما بسمياج ممن الأممانات التمي تكفمل لمو االسمتقاللية فمي القيمام
بواجبممات وظيفتممو عمممى الوجممو األكممملم وتتمثممل تمممك االسممتقاللية كممما ورد فممي دليممل التممدقيط العممام
الصادر عن ديوان المحاسبة الكويتيم عام  )2440في األتي:
 -0يت ممولى اإلشم مراى الفن ممي واإلداري عم ممى أعم ممال ال ممديوان وموظفي ممو رئ مميس ي ممتم تعيين ممو
بمرسمموم أميممري بعممد ترشمميح مممن مجمممس األمممة الكممويتي واق مرار المجمممس ليممذا الترشمميح فممي
جمسو سرية وبعد موافقمة مجممس الموزراءم ويعاممل رئميس المديوان معامممة الموزير ممن حيمث
المرتب والمعاش والبدالت والمزايا المالية وكمذا أحكمام االتيمام والمحاكممةم وال يجموز عزلمو
إال بعد موافقة معظم أعأاء مجمس األمة أو بأمر من السمطة التأديبية الم تصة.
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 -2يممتم تعيمين جميممد الوظممائى القياديممة بالممديوان بمرسمموم أميممري بنمماء عمممى ترشمميح رئمميس
ال ممديوان وموافق ممة رئ مميس مجم ممس األم ممة ومجم ممس ال مموزراءم ولم ممديوان نظ ممام مماص بش ممئون
موظفيممو ي تمممى عممن النظممام الممذي ي أممد لممو موظفممو السمممطة التنفيذيممةم وذلممك بموجممب
قانون إنشاء ديوان المحاسبة الكويتي.
-2يتم وأد موازنة ديوان المحاسبة الكويتي ممن قبمل رئميس المديوانم باالتفماط ممد رئميس
مجمس األمة الكويتي وتدرج في قسم اص بالموازنة العامة لمدولة.
 -0وت ممدعم تم ممك األحك ممام ال اص ممة ب ممالرئيس والوظ ممائى القيادي ممة وش ممئون م مموظفي ال ممديوان
وميزانيت ممو اس ممتقاللية ال ممديوانم كم مما أن ع ممدم تحدي ممد م ممدة ال دم ممة لمم مرئيسم يم ممنح ال ممديوان
االستم اررية في القيادة المثمرة التي ناد ار ما تتوافر لألجيزة التنفيذية في الدولة.
 3-00-0تبعية ديوان المحاسبة الكويتي
يعد ديوان المحاسبة الكويتي ىيئة مستقمة وان كان ممحقا بمجممس األممة الكمويتيم إال انمو
ٌ
ال يع ممد ج ممزءا م ممن الييك ممل التنظيم ممي لي ممذا المجم ممسم وبالت ممالي فم مان ى ممذه التبعي ممة تق ممى عن ممد ح ممدود
اإلشراى والمعاونة اصة في مجال الرقابة عممى الممال العمامم وتتمثمل مظماىر ىمذا األشمراى فيمما
تأمممنتو نصمموص قممانون الممديوان مممن أحكممامم ومنيمما أنممو فممي حالممة تعطممل الحيمماة النيابيممة يمحممط
الديوان مؤقتا برئاسة مجمس الموزراء لحمين عمودة الحيماة البرلمانيمة وذلمك إل ازلمة مما قمد يجمول بمذىن
بعأيمم بأن الرقابة معطمة حتى عودة البرلمان دليل التدقيط العام الصادر عن ديموان المحاسمبة
الكويتيم عام .)2440

 4-00-0أساليب الرقابة المالية التي يتبعها الديوان
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ورد في دليل التدقيط العام الصمادر عمن ديموان المحاسمبة الكمويتيم عمام  )2440أن المديوان يتبمد
أسموبين من أساليب الرقابة المالية ىما:
 -0رقابة مسبقة  :تأد ليا المناقصمات ال اصمة بالتوريمدات وأشمغال العاممة وكمل مشمروع ارتبماط
أو اتفمماط أو عقممد يك ممون مممن ش ممأن إب ارمممو ترتي ممب حقمموط أو الت ازم ممات ماليممة لمدول ممة أو غيرىمما م ممن
األشم اص المعنويممة العامممة أو عمييمما إذا بمغممت قيممة المناقصممة الواحممدة أو االرتبمماط أو االتفمماط أو
العقد مائة ألى دينار كويتي فأكثر م وقد ألزم القانون تمك الجيات بأن ال ترتبط أو تتعاقد إال بعد
الحصول عمى موافقة ديوان المحاسبة م والديوان ال يصدر موافقتو في ىذه الحاالت إال بعد بحث
األوراط والتثبت من أن االعتمادات الواردة وفقا لألحكام والقواعد المالية المقررة.
 -2رقابممة الحقممة :تجممري بعممد االرتبمماط أو الصممرى وتشمممل كافممة التص مرفات الماليممة التممي تجرييمما
الجيات ال اأعة لرقابة الديوان.
 5-00-0الجهات التي تخضع لمرقابة المالية لمديوان المحاسبة
وكما ورد في دليل التدقيط العام الصادر عن ديوان المحاسبة الكمويتيم عمام  )2440أن
الجيات التي ت أد لمرقابة المالية لديوان المحاسبة ىي:
 -0الو ازرات واإلدارات والمصالح العامة التي يتألى منيا الجياز اإلداري لمدولة.
 -2البمديات وسائر الييئات المحمية ذات الش صية المعنوية العامة.
 -2الييئم ممات والمؤسسم ممات والمنشم ممتت العامم ممة التابعم ممة لمدولم ممة أو البمم ممديات أو لغيرىم مما مم ممن
الييئات المحمية ذات الش صية المعنوية العامة.
 -0الشمركات والمؤسسمات التمي يكمون لمدولممة أو أحمد األشم اص المعنويمة العاممة األ ممرق
نصيب في رأس ماليا ال يقل عن  %24منو أو تأمن ليا حدا أدنى من األرباح.
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 -2الشم ممركات المم ممر ص ليم مما باسم ممتغالل أو إدارة مرفم ممط مم ممن الم ارفم ممط العامم ممة لمدولم ممة أو
الممنوحة امتيا از الستغالل مورد من موارد الثروة الطبيعية فييا.

وتشمل رقابة ديوان المحاسبة فيما ي تص بالقطاع الحكومي ما يمي:
 -0اإليرادات والمصروفات.
 -2شؤون التوظيى.
-2المناقصات والممارسات والعقود واالرتباطات.
 -0العيد والم ازن والمستودعات العامة وفروعيا وما في حكميا.
 -2حسابات التسوية من أمانات وعيد والحساب.
 -0الس م مممى والق م ممروض الممنوح م ممة م م ممن الدول م ممة أو إح م ممدق المؤسس م ممات أو الييئ م ممات ذات
الش صية المعنوية العامة أو المعقودة لصالحيا.
 -7أوجو استثمار أموال الدولة.
 -0الحساب ال تمامي عمن السمنة الماليمة المنقأمية لكمل ممن الدولمة والييئمات والمؤسسمات
العامة التي تربط ميزانيتيا بقوانين.
 -3ك ممل حس مماب أو عم ممل ة ممر يعي ممد إلي ممو بفحص ممو ومراجعت ممو مجم ممس األم ممة أو مجم ممس
الوزراء.
 -04الموائح اإلدارية والمالية والمحاسبية.
كما تشمل رقابة الديوان فيما ي تص بالمؤسسات العامة والشركات ما يمي:
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 -0حسابات المؤسسات والشركات وفقا لألصول واألوأاع التي تجمري عمييما فمي إعمداد
حساباتيا تبعا لطبيعة النشاط الذي تزاولمو وفمي حمدود األحكمام والمموائح والقم اررات المنظممة
ألعماليا.
 -2تقارير مراقبي الحسابات بالشركات المساىمة وتقارير مجمس اإلدارة فييا.

ىممذا ويبمممال الممديوان مالحظاتممو التممي تسممفر عنيمما مراجعممة لحسممابات المؤسسممات والشممركاتم
إلممى كممل مممن المؤسسممة أو الشممركة والجيممة اإلداريممة الم تصممة باإلشمراى عمييمما والممى و ازرة الماليممةم
وبالنسممبة لمشممركات المسمماىمة يبمممال مالحظاتممو إلممى مجمممس إداراتيمما قبممل انعقمماد الجمعيممة العموميممة
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
ال اأممعة لرقابتممو وابالغيمما بالمالحظممات التممي يممتم اكتشممافيا واعممداد تقممارير بشممأنيا دليممل التممدقيط
العام الصادر عن ديوان المحاسبة الكويتيم عام  )2440ومن ىذه التقارير:
 -0تقري ممر ي ممتم إرس ممالو إل ممى الجي ممات ال اأ ممعة لرقابت ممو بنت ممائج الفح ممص والمراجع ممة عم ممى
األعمال والتصرفات التي تمت اللو.
 -2تقريممر سممنوي عممن نتممائج الفحممص والمراجعممة عمممى تنفيممذ ميزانيممات الممو ازراتم واإلدارات
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.
 -2تقممارير اص ممة يعممدىا ال ممديوان بموج ممب تكميممى رس مممي م ممن مجمممس األم ممة أو مجم ممس
الوزراء.
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 -0تقرير نصى سنوي عن األموال المستثمرة طبقا لمقانون رقم  0لسنة  32بشأن حماية
األموال العامة.
 -2تقرير عن الحالة المالية لمدولة ويقدم سنويا.
 -0تقرير بانجاز تكميى مجمس األمة عمن العقمود الم اطبمة بأحكمام القمانون رقمم 30/22
في شأن الكشى عن العموالت يقدم كل ثالثة أشير.
 -7أيممة تقممارير يممرق رئمميس الممديوان أنيمما بدرجممة مممن األىميممة وال طممورة تسممتدعي سممرعة
نظرىا.
 -0تقارير اصة يعدىا الديوان بموجب تكميى صادر من السمطات القأائية الم تمفة.

ب -الدراسات السابقة

من أجل تكوين إطار مفاىيمي تستند إليو الدراسة الحالية فمي توأميح الجوانمب األساسمية
لموأموعيام فقممد قممام الباحممث بمسممح الد ارسممات السممابقة حممول موأمموع ىممذه الد ارسممةم وتممم االسممتعانة
واإلفادة من بعض الدراسات التمي ليما عالقمة مباشمرة بموأموع الد ارسمة وت مدم متغيراتيما وممن ىمذه
الدراسات ما يمي:

 0-00-0الدراسات بالمغة العربية

 دراسة جبر )2444م بعنموان :دور ديـوان المحاسـبة فـي تقيـيم أداء المستشـفيات الحكوميـةاألردنية.
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ى ممدفت ى ممذه الد ارس ممة إل ممى معرف ممة كف مماءة ديم موان المحاس ممبة ف ممي اس ممت دام األس مماليب والط ممرط
ال اصممة بتقيمميم األداء فممي المستشممفيات الحكوميممةم وكممذلك معرفممة مممدق قممدرة الممديوان عمممى تقممديم
االقت ارح م ممات والتوص م مميات التص م ممحيحية إل م ممى الجي م ممات الم تص م ممةم ممثم م ممة ب م ممو ازرة الص م ممحة وادارات
المستش ممفيات الحكومي ممةم إأ ممافة إل ممى معرف ممة فيم مما إذا ك ممان ق ممانون ديم موان المحاس ممبة الص ممادر س ممنة
 )0322وتعديالتو قاد ار عمى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة الشاممة.
اتبع مت الد ارسممة المممنيج الوصممفي التحميمممي وذلممك باسممت دام البرنممامج اإلحصممائي  )spssلتحمي ممل
البيانات وا تيار الفرأيات.
وتوصمممت الد ارسممة إلممى نتممائج أىميمما :أن دي موان المحاسممبة األردنممي يواكممب التطممورات الحديثممة فممي
مجممال الرقابممة الشمماممةم مممن حيممث تطبيقممو لرقابممة األداء عمممى المستشممفيات الحكوميممة وأيأمما قمممة
النصوص المواردة فمي قمانون ديموان المحاسمبة لعمام  )0322وتعديالتموم والتمي تتعممط بتقيميم األداء
لموحدات الحكومية بما فييا المستشفيات الحكوميمةم فأمال عمن أمعى أو انعمدام االىتممام الكمافي
لدق المستشفيات الحكومية.

 دراسة عثمانم )2442م بعنوان :تقييم دور ديوان المحاسبة في الرقابة عمى أداءالمؤسسات العامة في األردن.
ىدفت الدراسة إلى تقييم دور ديوان المحاسبة األردني في الرقابة عمى أداء المؤسسات
العامة في األردنم حيث است دم المنيج الوصفي التحميمي والدراسة الميدانية من الل أداة قياس
اصة بالدراسة .وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا:
 -0اقتناع اإلدارة العميا في الديوان برقابة األداء وتوفير مستمزمات الرقابة عمى أداء الموسسات
العامة.
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 -2أرورة توفر التشريعات النافذة لقيام الديوان بالرقابة.
 -2أن يتبد الديوان األساليب الحديثة في ممارسة رقابتو عمى األداء وبكوادر مؤىمة وقادرة عمى
القيام بيذه الميمة.
 -0أرورة تعاون المؤسسات العامة مد ديوان المحاسبة إلتمام عممية الرقابة عمى أدائيا.
قدمت الدراسة عددا من التوصيات أبرزىا:
 -0تكثيى الدورات التدريبية لتنمية قدرات مدققي ديوان المحاسبة حول رقابة األداء.
 -2االستمرار باست دام معايير الكفاءة واإلنتاجية والفعالية كمعايير لمحكم عمى األداء.
 -2أن تكون ممارسة الرقابة بشكل دوري ومنتظم تقدم من الليا تقارير لمت ذي القرار في
المؤسسات العامة.
 دراسة الركم )2442م بعنوان :تقييم أنظمة الرقابة الداخميـة فـي شـركات إنتـاج الـنفط والغـازالعاممة في ليبيا.
ىدفت الد ارسة إلى إبراز أىمية الدور الذي تمعبو الرقابة الدا مية في شركات النفط والغاز
فممي ليبيمما باعتبمماره أىممم مصممادر فممي الممد ل القمموميم واعتمممد الباحممث تقيمميم أنظمممة الرقابممة الدا ميممة
عمى المنيج الوصفي التحميميم وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات منيا:
 -0وأد أوابط عمى التصريح بالعمميات الواجب معالجتيا كمذلك وأمد أموابط عممى عمميمات
التسجيل وىي تفعيل الرقابة عمى المد الت وعمميات التشغيل والمعالجة وعمى الم رجات.
 -2وأممد أ موابط عمممى التوثيممط وحمايممة الحاسمموب والممفممات والمقارنممة بممين األصممول والسممجالت
المرتبطة بيا.
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 -2زيادة درجة اإلشراى اإلداري ومتابعة األداء مد االىتمام بكفاءة العاممين وتأىيميم عن طريط
ال ممدورات والبعث ممات والن ممدوات العممي ممة المت صص ممة ونش ممر ال مموعي ب ممين الم مموظفين بأ ممرورة وأىمي ممة
الرقابة الدا مية.

 دراسة الفرجاتم  )2442بعنوان :تقييم وظيفة التدقيق الداخمي في الجامعات األردنية.ىممدفت الد ارسممة إلممى التعممرى عمممى واقممد وظيفممة التممدقيط الممدا مي فممي الجامعممات األردنيممة
الرس مممية وتقي مميم فعاليتي مما لتحدي ممد م مما إذا كان ممت األى ممداى المرس ممومة لي مما ق ممد تحقق ممت أم الم وبي ممان
المعوقات والمشكالت التمي تواجييما لتحقيمط أىمدافيام و تحديمد ممدق تمبيمة تقمارير التمدقيط المدا مي
لألىداى الرئيسة التي تسعى لتحقيقيام وممن اجمل تحقيمط ىمذا اليمدى أعمد الباحمث اسمتبانو مكونمة
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
الجامعممات األردنيممة الرسممميةم وقممد بمممال عممدد االسممتبانات المرسمممة  )20اسممتبانو تممم إعممادة )22
استبمانو واستبعدت اثنتان وا أد لمدراسة  )24استبانو.
ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 -0تدني االىتمام بالتدريب والتأىيل ل فراد الذين يقومون بعمل الرقابة الدا مية.
 -2عدم االىتمام بمكونات الرقابة الدا مية لمجامعات األردنية.
 -2إن وظيفة التدقيط الدا مي في الجامعات األردنية الرسمية تحقط درجة عالية من الفعالية.
 -0إن تقم ممارير التم ممدقيط الم ممدا مي فم ممي الجامعم ممات األردنيم ممة الرسم مممية تمبم ممي األىم ممداى التم ممي تسم ممعى
لتحقيقيا.
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 -2إن ىنمماك فروق مما ذات دالالت إحص ممائية ب ممين الجامع ممات األردني ممة الرس مممية ف ممي فعالي ممة وظيف ممة
التدقيط الدا مي تبعا لتاري تأسيسيا.
وقدمت الدراسة إلى عدد من التوصيات يمكن أن تساعد عمى زيادة فعالية وظيفة التدقيط
الدا مي في الجامعات األردنية الرسمية من الل زيادة عدد العاممين في وظيفمة التمدقيط المدا مي
ورفممدىا بممالكوادر البش مرية المؤىمممة فممي الت صصممات الم تمفممةم مممد وأممد معممايير أداء اصممة فممي
الجامع ممات ي ممتم التقي مميم بن مماء عميي ممام والعم ممل عم ممى عق ممد لق مماءات دوري ممة ب ممين الع مماممين ف ممي الت ممدقيط
ال ممدا مي ف ممي الجامع ممات األردني ممة الرس مممية بي ممدى تب ممادل ال بم مرات والمي ممارات ومناقش ممة الجوان ممب
المتعمقة بالممارسة العممية لوظيفمة التمدقيط المدا مي واعمداد التقماريرم إأمافة إلمى إد مال األسماليب
الحديثة لتطوير أداء عمميات التدقيط ألنيا ت دم وظيفة التدقيط الدا مي.

 دراسة عبداهلل )2442م بعنوان :رقابة ديوان المحاسبة في األردن في ضوء مبادئ المنظمـةالدولية ألجهزة الرقابة العميا (االنتوساي).
ىدفت الدراسة إلى تقييم رقابة ديوان المحاسمبة فمي المممكمة األردنيمة الياشمميةم ممن مالل
مجموعمممة مم ممن المبمممادئ والقواعم ممد الرقابيم ممة الصم ممادرة عمممن المنظمم ممة الدولي ممة ألجي م مزة الرقابم ممة العميم مما
االنتوسماي)م ولتحقيمط ىمذا اليمدى فقممد صمممت اسمتبانة اصمة لغممرض الد ارسمة مكونمة ممن ثالثممة
أج مزاء وزعممت عمممى جميممد وحممدات المراقبممة التابعممة لمممديوان والبممالال عممددىا  )22مراقبممةم حيممث تممم
توزيد  )004استبيان وكان عدد االستبيانات المستردة  )004استبيان أي بنسبة .)%07
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:
 -0الحاجة إلى إجراء تعمديالت جوىريمة فمي قمانون ديموان المحاسمبة ممن حيمث االسمتقاللية الماليمة
واإلدارية وشمول رئيس وكبار موظفي الديوان بالحصانة.
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 -2أن مممدققي الممديوان يعممانون مممن مشمماكل تحممول دون تممأديتيم ألعممماليم عمممى أكمممل وجممو منيمما
أعى أجيزة الرقابة الدا مية في الو ازرات والدوائر الحكومية وقمة عدد موظفي الديوان مقارنمة ممد
حجم العمل الممقى عمى عاتقيم.
وقدمت الدراسة عدد من التوصيات أىميا:
 -0تعديل قانون المحاسبة وزيادة التعاون بين السمطة التشريعية وديوان المحاسبة.
 -2تفعيممل دور وحممدات الرقابممة الدا ميممة وتزويممدىا بممالكوادر المؤىمممة والمت صصممة وربطيمما بممأعمى
سمطة إدارية في تمك المؤسسات.

 د ارسمةم الباشممام )2442م بعنموان :ســبل تفعيــل دور الرقابــة لضــبط األداء المــالي الخــاصبالمدفوعات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية.
ىدفت الدراسة إلى وأمد المقترحمات التمي تسماعد فمي تطموير نظمام الرقابمة عممى الممدفوعات
العامةم وتحقيط استقاللية األجيزة الرقابية فمي السممطة الفمسمطينيةم إلمى جانمب بيمان أسماليب الرقابمة
عمى المدفوعات العامةم والوقوى عمى االنحرافات التي قد تحدث من الل التطبيط الفعمي لمموازنة
العامممةم وبيممان أسممبابيا وتحميميممام اسممت دم الباحممث المممنيج الوصممفي التحميمممي مممن ممالل د ارسممة
المواأيد التي ليا عالقة مباشرة بموأوع الدراسة.
ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة من نتائج وتوصيات ما يمي:
 -0الحاجة إلى تفعيل دور الموازنة كأداة لمرقابة عمى النفقات العامة.
 -2عدم االىتمام باالنحرافات الناتجة عن تنفيذ الموازنةم وعدم وجود معايير تحدد األىمية النسبية
ليذه االنحرافات.
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 -2بقاء سمى النفقات الجارية مفتوحة دون إقفال لفترات طويمة بعد نياية السنة المالية.
 -0عمدم توثيمط إجمراءات اإلنفماط الحكمومي وزيمادة عمدد ىمذه اإلجمراءات بشمكل كبيمر ممما يعرقمل
عمميات الصرى.
 -2الحاجة إلى االىتمام بالنظام المحاسبي المحوسب لتفعيل الرقابة عمى المدفوعات العامة وتقميل
األ طاء من الل إنشاء قسم اص برقابة تطبيقات الحاسموب لمتأكمد ممن صمحة عمميمات التشمغيل
ومدق مالءمتيا ألنظمة الرقابة الموجودة.
 -0إنشماء قسمم فمي دائمرة الموازنمة يعنمى بد ارسمة انح ارفمات تنفيمذ الموازنمة وتحديمد أسمبابيام وتقمديم
التوصميات الالزممة بمذلكم وتشمكيل لجنمة لوأمد مقترحمات لتطموير الموازنمة العاممة لمسممطةم والبمدء
بالتطبيط التدريجي لموازنة البرامج واألداء.
 0-00-0الدراسات بالمغة االنجميزية

 دراسة  (Lindow, 2000بعنوان:Beyond Audit Techniques Internal Auditing
ىدفت الدراسة إلى إبراز المدور المذي يمكمن أن يمعبمو الممدقط المدا مي فمي تمدقيط األنشمطة
الرقابية واإلشراى عمى م اطر المحمافظ األوراط الماليمةم كمما ىمدفت إلمى إبمراز المدور المذي يمكمن
أن يمعبو المدقط الدا مي في تمدقيط األنشمطة الرقابيمةم وان الممدقط المذي ال يعمرى تقيميم الم ماطر
يؤدي ميمات تقميدية.
وركزت الدراسة عمى أرورة مواكبة التطور واالكتشافات الحديثة ال اصة بأنظمة الرقابة الدا ميمة
لمشركات الصناعية في ىولندام ووأعت الدراسة بعض األسئمة وحاولمت اإلجابمة عنيما با تصمار
شديد جدا :ما ىي أفأل الممارسات التي من الممكمن إتباعيما ممن اجمل تطموير الممدقط المدا مي؟
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وأظيرت الدراسة أن أفأل الممارسمات ىمي :التعمرى عممى التغيمرات التمي طمرأت عممى البيئمة التمي
تعمممل بيمما الشممركةم وأممرورة التنسمميط مممد األط مراى األ ممرق فممي إدارة الم مماطر وفيممم اإلج مراءات
والمتطمبات المتعمقة بنشاطات الشركة بشكل عام.
وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج مكنتمو ممن وأمد التوصميات وممن أىميما :وأمد مقارنمة
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.

 دراسةم ) Tucker, 2001م بعنوان:Effectiveness IT Audit Proficiency
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيمان أثمر اسمت دام تكنولوجيما المعموممات عممى مينمة المراجعمة فمي
أمموء اىتمممام المجمممد األمريكممي لممحاسممبين القممانونيين )(AICPAم أجريممت الد ارسممة عمممى عينممة
عشوائية من الشركات الصناعية في الواليات المتحدة.
و مصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:
 -0أن تكنولوجيا المعموممات المسمت دمة فمي الشمركات تمؤثر عممى كمل مكمون ممن مكونمات الرقابمة
الدا مي ممة ال مسم ممةم ممممن بيئم ممة الرقابمممة وتق ممدير ال طم ممر وأنشم ممطة الرقاب ممة والمعمومم ممات واالتصم مماالت
والمراقبة.
 -2أن المعيممار سمماس رقممم  )30يتطمممب مممن الم ارجممد أممرورة الحصممول عمممى فيممم كممافي لمرقابممة
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 الم ارجمد
بالت طيط لال تبارات الجوىرية فقطم يحقط رأا المراجد نتيجة فعالية ىذا المنيج.
 -2أن نظام تكنولوجيا المعمومات يتأمن رقابة دا مية اص بالحسابات اليامةم وعممى الم ارجمد
أرورة القيام بوصى صائص الرقابة العامة والتطبيقية لما ليا من أىمية في تنفيمذ ميمام عمميمة
المراجعةم وعند تصميم ا تبارات الرقابة اإللكترونية قد يحتاج الم ارجمد الحصمول عممى أدلمة إثبمات
عن مدق كفاءة الرقابة المتعمقة بالمزاعم بشكل مباشمر وأ مرق بشمكل غيمر مباشمر كمما فمي الرقابمة
العامة.
 -0يج ممب أن يتم موافر ف ممي الم ارج ممد مي ممارات مت صص ممة لفي ممم ت ممأثير تكنولوجي مما المعموم ممات عم ممى
المراجعةم وعمى نظام الشركة محل المراجعةم كما يجب أن يحصل الم ارجمد عممى المسماعدة مممن
لدييم الميارات المطموبة عند الحاجة.
 -2أن اإلج مراءات التممي تمكممن الم ارجممد مممن فيممم اإلج مراءات اإللكترونيممة واليدويممة التممي تسممت دميا
الش ممركة إلع ممداد القم موائم المالي ممةم وم ممن ى ممذه اإلجم مراءات إد ممال المج مماميد لألس ممتاذ الع ممامم تس ممجيل
ومعالجم ممة مم ممد الت دفتم ممر اليوميم ممة فم ممي دفتم ممر األسم ممتاذ مم ممن عمميم ممات ماليم ممة عاديم ممة وغيم ممر عاديم ممة
وتعديالتيا.

 دراسة  )Whittington,2002بعنوان:New Audit Documentation Requirement , SAS NO 96 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث عن زيادة إجراءات ومتطمبات التوثيط المسمتندي باألعممال
المحوسبةم وزيادة أعمال التدقيط عمييا والناتجة عن الزيادة الكبيرة في است دام التكنولوجيما وتعمدد
أعمال ونشاطات الشركات والمنافسة العالميةم لذلك صدر معيار تمدقيط جديمد رقمم  )30فمي سمنة
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 )2440عم ممن لجنم ممة معم ممايير التم ممدقيط ) (ASBوذلم ممك لمبحم ممث فم ممي موأم مموع التوثيم ممط المسم ممتندي
لألعمال التي تتم عمى النظم المحاسبية اإللكترونية.
وتوصمممت الد ارسممة إلممى تحديممد مشمماكل التوثيممط المسممتندي الناتجممة عممن التطممورات التكنولوجيممة فممي
بيئة المحاسبة والتدقيط وكان أىم مشاكل التوثيط المستندي ىي:
 -0قأم ممايا تتعمم ممط بثبم ممات المبم ممادئ المحاسم ممبية المتعمقم ممة بم ممالقوائم الماليم ممة واإلفصم مماح وكم ممذلك
األعمال غير المستمرة والتقديرات الش صية وظروى عدم التأكد.
 -2بيممان نتممائج إج مراءات التممدقيط التممي تعطممي مؤش م ار لمق موائم الماليممة حممول اإلج مراءات التممي
تحتاج إلى تعديل.
 -2بيممان الحمماالت التممي تسممبب وجممود صممعوبات كثي مرة تتعمممط بتطبيممط إج مراءات التممدقيط التممي
يراىا المدقط أرورية.
 -0ان التوثيممط المسممتندي ييممدى بشممكل أساسممي لتمموفير الممدعم لتقريممر المممدقط والرقابممة عمممى
عمميممة التممدقيطم وأن يكممون ىممذا المعيممار معروفمما مممن حيممث التطبيممط والمفيممومم وسممبب ظيمموره
التط ممورات التكنولوجي ممة عم ممى نظ ممام الرقاب ممة الدا مي ممة وتن مموع وتعقي ممد األعم ممال الت ممي يق مموم بي مما
المحاسممب وبالتممالي المممدقط الممدا مي وان التوثيممط المسممتندي يتطمممب االحتفمماظ بعممدة نس م مممن
العقود الميمة التي تمكن المدقط من تقييم حسابات النشاطات الميمة.

 دراسة ) Back, 2003م بعنوان:Continuous Monitoring of Enterprise Application Risk
ىممدفت الد ارسممة إلممى إظيممار أىميممة المراقبممة وأممرورة تغييممر طريقتيمما حسممب التغيمرات التممي
تطم أر عمممى أعمممال الشمركة الشممركات السممياحية فمي نيوزيمنممدا وظروفيمما االقتصمادية كممما ىممدفت إلممى
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التعممرى إلممى أن مواع الم مماطر التممي يمكممن مواجيتيمما فممي عمميممة الرقابممة وأىممم أن مواع ىممذه الم مماطر
م مماطر تكنولوجي مما المعموم ممات والت ممي ت ممؤثر عم ممى البني ممة التحتي ممة لمش ممركةم أم مما الن مموع األ ممر في ممو
الم مماطر التش ممغيمية المتعمق ممة ب ممأداء البم مرامج المحوس ممبة وكف مماءة وفاعمي ممة العممي ممة التش ممغيمية وأم ممن
المعموممماتم كممما ىممدفت إلممى إظيممار دور الرقابممة الدا ميممة والتممدقيط الممدا مي فممي عمميممة اإلش مراى
عمى أنشطة الشركة بحيث يمكمن تغييمر طريقمة اإلشمراى حسمب التطمورات التكنولوجيمةم ممد األ مذ
بعممين االعتبممار م مماطر عمميممة اإلشمراى وكيفيممة التصممرى معيممام وأ يم ار ىممدفت إلممى إظيممار بعممض
ص ممائص اإلشم مراى ف ممي الش ممركة وأىمي مما أن تك ممون المعموم ممات المؤتمت ممة متكاممم مة م ممد السياس ممات
الموأم مموعة مم ممن اإلدارةم وتحديم ممد السم ممرعة التم ممي يحتاجيم مما المم ممدققون والمم ممديرون لتحديم ممد مشم مماكل
المعمومات المؤتمتةم وأىم أنواع ىذه الم اطر:
 -0م اطر تكنولوجيا المعمومات والتي تؤثر عمى البنية التحتية لمشركة.
 -2م اطر التشغيل فتؤثر عمى أمن المعمومات.
ومن أىم نتائج ىذه الدراسة:
 -0إن إتب م م مماع أس م م ممموب اإلدارة باالس م م ممتثناء أفأ م م ممل أس م م ممموب إداري لمرقاب م م ممة عم م م ممى عممي م م ممات
الشركات المعقدة.
 -2أن تصممبح الرقابممة أكثممر أىميممة مممد زيممادة سممرعة تطممور الشممركة وعممياتيمما وتصممبح أكثممر
تكامال.
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 3-00-0المساهمات المتوقعة من الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة
الجدول ()0-0
المجال
الهدف

الدراسات السابقة

ىممدفت الد ارسممات السممابقة إلممى قيمماس فاعميممة ى ممدفت إل ممى تحمي ممل وتقي مميم أداء الرقاب ممة
الرقابة المالية من وجية نظمر أجيمزة الرقابمة الماليممة التممي يمارسمميا دي موان المحاسممبة

المالية الحكومية
بيئة الدراسة

عمى المؤسسات العامة بالكويت

أجريم م ممت ف م م ممي دول مث م م ممل األردن وفمس م م ممطين أجريت ىمذه الد ارسمة فمي البيئمة الكويتيمة
وليبيا والعراط سوريا ونيوزيمندا

المجتمع

الدراسة الحالية

وعمى المؤسسات العامة

م ممدراء ال ممدوائر ورؤس مماء األقس ممام ف ممي ديم موان يتكم م ممون مجتمم م ممد الد ارسم م ممة مم م ممن جميم م ممد
المحاس م ممبة ف م ممي ال م ممدول الت م ممي أجري م ممت فيي م مما الممدققين الرئيسممين فمي ديموان المحاسممبة

الد ارسم مماتم والتم ممي تنوعم ممت فييم مما مجتمعم ممات الممذين يمارس ممون الرقاب ممة والت ممدقيط عم ممى
البحم م ممث مم م ممن د ارسم م ممة إلم م ممى أ م م ممرق فم م ممبعض أعمال المؤسسات العامة في الكويت

الدراسات كان المجتمد فييا الجامعمات وفمي
د ارسممات أ ممرق كممان المجتمممد شممركات الممنفط
والغ م مماز بينم م مما وف م ممي أ م ممرق ك م ممان المجتم م ممد

الشم م م ممركات السم م م ممياحية والصم م م ممناعية ومني م م م مما
ا تص مجتمد المستشفيات والبنوك

المنهجية

اسم م م م ممت دمت منيجيم م م م ممة البحم م م م ممث الميم م م م ممداني دراسة تحميمية تيدى إلمى تحميمل وتقيميم
والوصممفيم وبعأمميا ركممز عمممى د ارسمة حالممة أداء الرقابة المالية التي يمارسميا ديموان
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لدواوين المحاسبة وأجيزة الرقابمة الماليمة فمي المحاسممبة عمممى المؤسسممات العامممة فممي
دولة الكويت

الدول التي أجريت فييا

أســـــــــــــــــــموب اس ممت دمت الد ارس ممات الس ممابقة ف ممي معظمي مما اعتمدت عممى البيانمات األوليمة التمي تمم

التحميل

ط ممرط التحمي ممل الوص ممفي لمبيان ممات وبعأم ميا جمعيا من الميدان.
كان ممت تحمي ممل محت مموقم وال ممبعض مني مما ك ممان

دراسة ميدانية

الفصل الثالث
منهجية الدراسة

 0-3منهجية الدراسة

 0-3مجتمع الدراسة والعينة

 3-3أداة الدراسة

 4-3صدق وثبات األداة

 5-3المعالجة اإلحصائية
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 6-3إجراءات الدراسة
 0-0-2نوع الدراسة
 2-0-2أساليب جمد البيانات والمعمومات

الفصل الثالث
منهجية الدراسة

 0-3منهجية الدراسة
قام الباحث باجراء ىذه الدراسة فمي البيئمة الفعميمة التمي يعممل بيما ممدققو ديموان المحاسمبةم
وبممدون فممرض أيممة أ موابط أو أممغوطات أو حتممى قيممود قممد تممتحكم فممي النتممائج النيائيممة والتممي قممد
تممنعكس بطريقممة سمممبية عمممى التوصممياتم إأممافة إلممى عممدم الممتحكم بمتغي مرات الد ارسممة وتوجياتيمما
البحثيةم لذلك فان الد ارسمة الحالية تعتبر دراسة ميدانية كون المعمومات التي تم جمعيما كانمت ممن
م ممدققي ديم موان المحاس ممبة وبش ممكل مباش ممرم وى ممي د ارس ممة وص ممفية تحميميم ممة اس ممتنتاجيو اس ممت دم فيي مما
الباحممث األسممموب الكممميم وذلممك لجمممد البيانممات مممن المممدققين بيممدى تحميممل وتقيمميم أداء الرقابممة
الماليممة التممي يمارس ميا دي موان المحاسممبة عمممى المؤسسممات العامممة فممي دولممة الكويممتم إذ تممم د ارسممة
وتحميل البيانات ومقارنمة متغيمرات الد ارسمة ممن مالل تحويمل المتغيمرات غيمر الكميمة إلمى متغيمرات
كمية قابمة لمقياسم حيث تم التعامل معيا في ا تبار الفرأيات وبيان نتائج وتوصيات الدراسة.
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 0-3مجتمع الد ارسة والعينة
يتكون مجتمد الدراسة ممن جميمد الممدققين العماممين فمي ديموان المحاسمبة والمذين يمارسمون
الرقابممة والتممدقيط عمممى أعمممال المؤسسممات العامممة فممي الكويممت والبممالال عممددىم  )30مممدققا دي موان
المحاسبة الكويتيم دليل التدقيط العامم )2440م حيمث تمم توزيمد االسمتبانات عممى المجتممد كمامال
وبطريق م ممة المس م ممح الش م مماملم وت م ممم اس م ممترداد  )70اس م ممتبانة بنس م ممبة  )%00.22وم م ممن م ممالل ف م ممرز
االسمتبانات تمم اسممتبعاد  ) 0اسمتبانات لعمدم صممالحيتيا أو لعمدم اكتممال تعبئتيممام وبمذلك اسممتقرت
العينممة عمممى  )72مممدقط يمارسممون الرقابممة والتممدقيط عمممى أعمممال المؤسسممات المشمممولة بالد ارسممةم
والتي أعت لمتحميمل وبنسمبة  )%72ممن ىمذا المجتممد الكمميم ويوأمح الجمدول رقمم ) 0-2
مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة لمتحميل اإلحصائي.
الجدول ( ) 0-3
مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة لمتحميل
العدد

النسبة المئوية

االستبيانات الموزعة

30

% 044

االستبيانات المستردة

70

% 00.22

االستبيانات الصالحة لمتحميل

72

% 72

 3-3أداة الدراسة

مالحظات
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اسممت دم الباحممث مقيمماس ليكممرت ال ماسممي موافممط بشممدة  2عالمممات موافممط  0عالمممات
محايممد  2عالمممات غيممر موافممط عالمتممان غيممر موافممط بشممدة عالمممة واحممدة )م حيممث قممام الباح مث
بتطوير وتصميم استبانة بحيث غطت جميد فرأيات الدراسة.

 4-3صدق وثبات األداة
قام الباحث باست دام ا تبار كرونباخ ألفا ) لقياس ممدق االعتماديمة وثبمات أداة القيماس
لالستبانةم وقد بمغت درجة اعتمادية ىذه االستبانة حسب معيار كرونباخ ألفا  )% 32.07وىي
نسم ممبة مقبول م مة وذات اعتماديم ممة عاليم ممة لنتم ممائج الد ارسم ممة الحاليم ممةم ويوأم ممح الجم ممدول رقم ممم ) 2-2
معامالت الثبات لجميد متغيرات الدراسة ). (Malhotra, 2003
الجدول ()0-3
قيمة معامل الثبات لممتغيرات لالستبانة
تسمسل الفقرات

اسم المتغير

معامل الثبات كرونباخ ألفا

7-0

دعم اإلدارة العميا

% 37.8.

02-0

التشريعات النافذة

% 30.27

20-00

أدوات وأساليب الرقابة

% 32.2

20-22

الكفاءات اإلدارية والفنية

% 34.00

20-22

الدورات التدريبية

% 30.42

07-27

أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة

% 30.20

07-0

المعدل العام لمثبات

% 32.07
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وال تبار مقياس االستبانة فقد تم اعتماد مقياس ليكرت المكون ممن ممس درجمات لتحديمد مسمتوق
الموافقة لكل بند من بنودىام وذلك كما ىو موأح في الجدول رقم .)2-2
الجدول رقم ()3-3
اختبار مقياس االستبانة
الدرجة

0

0

3

4

5

مستوى المالءمة

معدومة

أعيفة

متوسطة

عالية

عالية جدا

كم مما ت ممم وأ ممد مقي مماس ترتيب ممي لي ممذه األرق ممام إلعط مماء الوس ممط الحس ممابي م ممدلوال باس ممت دام
المقياس الترتيبي لألىميةم وذلك لالستفادة منيا فيما بعد عند تحميل النتائج وذلك كما ىو موأح
بالجدول رقم .)0-2
الجدول رقم ()4-3
مقياس لتحديد األهمية النسبية لموسط الحسابي
الوسط الحسابي

المقياس

مستوى الموافقة

اقل من 2

غير موافط بشدة

معدومة

-2اقل من 2

غير موافط

أعيفة

 -2اقل من 2.72

محايد

متوسطة

 2.72اقل من 0.2

موافط

عالية

 -0.2اقل من 2

موافط بشدة

عالية جدا
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 5-3المعالجة اإلحصائية
بعد أن أنيى الباحث عممية جمد البيانات والمعمومات الالزمة حول متغيرات ىذه الدراسة
تم ممم ترميزىم مما واد اليم مما إلم ممى الحاسم ممب ا لم ممي السم ممت راج النتم ممائج اإلحصم ممائية حيم ممث تم ممم االسم ممتعانة
باألسمماليب اإلحصممائية أمممن البرنممامج اإلحصممائي لمعممموم االجتماعيممة  (SPSSوتمممت معالج ممة
البيانممات التممي تممم الحصممول عمييمما مممن ممالل الد ارسممة الميدانيممة لمعينممة المبحوثممةم وبالتحديممد فممان
الباحث است دم األساليب اإلحصائية التالية:
 -0مقــاييس النزعــة المركزيــة :مثممل الوسممط الحسممابي والتكم اررات والنسممب المئويممةم وذلممك
لوصممى ةراء عينممة الد ارسممة حممول متغي مرات الد ارسممة ولتحديممد أىميممة العبممارات ال مواردة فممي
االستبانةم وكذلك االنح ارى المعياري لبيان مدق تشتت اإلجابات عن وسطيا الحسابي.
 .2تحميل االنحدار الخطي البسيط  ) Simple Regressionوذلك من أجمل ا تبمار
تأثير كل متغير مستقل في المتغير التابد وىو أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة.
 .2اختبار تحميل التبـاين األحـادي  :) Anovaوذلمك ال تبمار ممدق وجمود فمروط ذات
داللة إحصائية في إجابمات عينمة الد ارسمة بمين مجموعمة ممن المتغيمرات المسمتقمة والمتغيمر
التابد التي تعزق لم صائص الديموغرافية لمعينة المبحوثة.
 .0اختبــــار ألفــــا كرونبــــاخ :وذل ممك ال تب ممار م ممدق االعتمادي ممة عم ممى أداة جم ممد البيان ممات
المست دمة في قياس المتغيرات التي اشتممت عمييا الدراسة.

 6-3إجراءات الدراسة
 0-6-3نوع الدراسة
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تعممد ىممذه الد ارسممة مممن الد ارسممات الوصممفية التحميميممة التممي تيممدى إلممى تحميممل وتقيمميم أداء
الرقابمة الماليممة التمي يمارسمميا ديموان المحاسمبة عمممى المؤسسمات العامممة فممي دولمة الكويممتم وبالتممالي
إتاحة المجال لمتعرى بشكل عممي عمى دور الديوان فمي الرقابمة الماليمةم ممن مالل التعمرى عممى
رؤيمة أفمراد العينمة نحمو ىممذا المدور لموصمول إلمى بيانمات قابمممة لمقيماس الكممي وباإلمكمان إ أمماعيا
لمتحميل اإلحصائي.

 0-6-3أساليب جمع البيانات والمعمومات
تمم االعتمماد فمي ىمذه الد ارسممة عممى نموعين ممن مصممادر المعموممات ىمما المصمادر األوليممة
والمصادر الثانوية وكما يمي:
البيانات األولية :وىمي تممك البيانمات التمي تمم الحصمول عمييما ممن مالل تطموير وتصمميم اسمتمارة
طيممة اصممة لموأمموع ىممذه الد ارسممةم حيممث غطممت كممل منيمما كافممة الجوانممب التممي تناوليمما اإلطممار
النظري والتساؤالت والفرأيات التي استندت عمييا الدراسةم حيث تم توزيد االستبانات عمى عينة
الد ارسمة ممن مالل الباحمث ش صميا والبريمد االلكترونممي .وقمد تكونمت االسمتبانة ممن جمزأين رئيسممين
ىما:
 -0الجزء األول :و صص لمتعرى عمى العوامل الديموغرافية لممستجيبين من المدققين في ديوان
المحاسبة مثل الجنسم العممرم سمنوات ال بمرة الوظيفيمةم الشميادات المينيمة فمي التمدقيطم المسممى
الوظيفيم برة العمل في مجال التدقيط).
 -2الجزء الثاني :واشتمل عمى  ) 07عبارة غطتيا العبارات من  ) 07-0األبعاد التالية:
أ -دعم اإلدارة العميا :شمل  ) 7عبارات وتم قياسيا بالعبارات من .) 7-0
ب -التشريعات النافذة :شمل  ) 0عبارات وتم قياسيا بالعبارات من .) 02-0

04

ج -أدوات وأساليب الرقابة :شمل  ) 3عبارات وتم قياسيا بالعبارات من .)20-00
د -الكفاءات اإلدارية والفنية :شمل  )7عبارات وتم قياسيا بالعبارات من .)20-22
ىم -الدورات التدريبية :شمل  ) 2عبارات وتم قياسيا بالعبارات من .)20-22
و -المتغير التابد وىو أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة :وشمل  ) 00عبارة وتم
قياسيا بالعبارات من .) 07-27
ز -الممحط  )0المرفط يبين نموذج االستبانة كما تم توزيعو عمى المستجيبين.
البيانـات الثانويـة :وىممي البيانمات التمي يممتم الحصمول عمييما ممن المصممادر المكتبيمة وممن المراجعممة
األدبية لمدراسات السابقة من اجل وأد األسس العممية واإلطار النظري ليذه الدراسة مثل:
 -0كتب المحاسبة و اصة التي تبحث في الرقابة المالية.
 -2اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن ديوان المحاسبة في دولة الكويت.
 -2المواد العممية التي تبحث في الرقابة المالية لديوان المحاسبة في دولة الكويت.
 -0رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تبحث في الرقابة المالية.
 -2الدوريات المت صصة والنشرات التي كتبت حول موأوع الدراسة.
 -0المعمومات المتوافرة عمى اإلنترنت.
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الفصل الرابع
عرض وتحميل البيانات واختبار الفرضيات

 0-0نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لمتغيرات الدراسة

 2-0صائص عينة الدراسة لممدققين في ديوان المحاسبة

 2-0نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لبيانات المتغيرات المستقمة

 0-0نتائج تحميل التباين األحادي  (One way Anovaلمفروط في إجابات عينة الد ارسة

02

الفصل الرابع
عرض وتحميل البيانات واختبار الفرضيات

بعممد أن أنيممى الباحممث عمميممة جمممد المعمومممات والبيانممات الالزمممة لمد ارسممة تممم إد اليمما إلممى
الحاسوبم وتم تحميميا باست دام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  )SPSSحيث تم
تحميل البيانات باست دام األساليب اإلحصائية المناسبةم وسيتم عرض ما أسفرت عنو الدراسة من
نتائج عمى النحو التالي:

 0-4نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لمتغيرات الدراسة
ت ممم تحمي ممل البيان ممات الت ممي ت ممم الحص ممول عميي مما بواس ممطة أداة الد ارس ممة باس ممت دام األس مماليب
اإلحصائية المناسبةم وتحديدا تم است دام األساليب التالية:
 -0تم دراسة بيانات اإلحصاء الوصفي Descriptive Statisticsم لمتغيرات الد ارسمةم
وذل ممك بايجم مماد المتوسم ممطات الحسم ممابية واالنح ارف ممات المعياري ممة والتوزيم ممد التك م مراري والنسمممب
المئويممةم بيممدى التعممرى عمممى تقييمممات أف مراد العينممة مممن المممدققين ف مي دي موان المحاسممبةم

02

وأىمية كل عبارة من العبارات الواردة باستبانات الدراسة بالنسبة ليممم وذلمك بيمدى تمدعيم
صحة الفرأيات األساسية أو عدم صحتيا.
 -2وقممد تممم فممي ىممذه الد ارسممة االعتممماد عمممى ا تبممار االنحممدار البسمميط

Simple

 Regressionال تبار الفرأياتم وذلك بحساب قيمة  ) Tالتي تقيس إمكانية وجمود
تممأثير بممين كممل متغيممر مسممتقل لوحممده عمممى المتغيممر التممابدم حيممث كانممت قاعممدة القمرار ليممذا
اال تبار إلى رفض الفرأية العدمية  Hoوقبول الفرأية البديمة  Haإذا كانت قميم T
) المحسم مموبة أكبم ممر مم ممن قيمتيمم مما الجدوليم ممةم وذلم ممك عنم ممد مسم ممتوق معنويم ممة %2 )Sig.م
ومستوق ثقة .(Malhotra, 2003, p.503) % 32
 -2ت ممم احتس مماب معام ممل التحدي ممد المتع ممدد )R2

Coefficient Of Multiple

 Determinationوالذي يمثل نسبة التباين في متغير الدراسة التابدم والذي يمكن تفسيره
من قبل المتغي ارت المستقمةم ويقيس قوة العالقة في نموذج االنحدار البسيط.
).(Malhotra, 2003, p.513
 -0تممم ا تبممار تحميممل التبمماين األحممادي:

 ) Anovaال تبممار الفرأممية الرئيسممة الثانيممة

حول الفروط ذات الداللة اإلحصائية التي تعزق لمعوامل الديموغرافيمة لمممدققين فمي ديموان
المحاسبة في دولة الكويت.
 -2الممح ممط  )2المرف ممط يب ممين نت ممائج التحمي ممل اإلحص ممائي ال تب ممار الفرأ ممياتم كم مما تم مم
است راجيا من الحاسوب.

00

 0-4خصائص عينة الدراسة لممدققين في ديوان المحاسبة
يمكن تم يص ىذه النتائج التي تم التوصل إلييا عمى النحو التالي:

الجدول ( ) 0 -4
توزيع عينة الدراسة لممدققين في ديوان المحاسبة حسب الخبرة بالتدقيق

التك اررات

النسبة المئوية %

الخبرة بالتدقيق
 2سنوات فاقل

7

%3.72

 04 -0سنوات

02

%00.00

 02 -00سنوات

00

%22

 24-00سنة

00

%22.22

 20سنة فأكثر

03

%20.20

المجموع

70

%022

02

يتبين من الل الجدول السابط رقم  ) 0 -0أن نسبة  )%72.0من مجتمد الدراسة
ىم ممن يممكون

برة في مجال التدقيط تزيد عن  00سنة وىذا يعني أن ىؤالء المدققين

يمتمكون برة كبيرة في مجال التدقيط تؤىميم لمقيام بالواجبات التي تممييا عمييم طبيعة العمل في
ديوان المحاسبة.

الجدول ( ) 0 -4
توزيع عينة الدراسة لممدققين في ديوان المحاسبة حسب المسمى الوظيفي

التك اررات

النسبة المئوية %

المسمى الوظيفي
مدقق مساعد

20

%22.22

مدقق مشارك

07

%22.00

مدقق

3

%02.2

مدقق أول

04

%02.00

مدقق رئيسي

0

%00.00

كبير المدققين

0

%2.2

المجموع

70

%022

يتبين من الل الجدول السابط رقم  )2 -0أن النسبة األكبر من مجتمد الدراسة مدقط
حسابات مساعد وبمال عددىم  20مدقط وبنسبة وصمت إلى  )%22.22ثم مدقط حسابات
مشارك وبمال عددىم  07مدقط وبنسبة بمغت إلى  )%22.00وىكذا تزيد نسبتيم وأعدادىم في
الوظائى األعمى مدقط ثم مدقط أول ثم مدقط رئيسي ثم كبير المدققين بمعنى إنيا تزيد في

00

أسفل اليرم التنظيمي وتقل في المسمى الوظيفي األعمى وتعطي ىذه النتائج مؤشر عمى توزيد
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
في المسمى الوظيفي كبير المدققين .وبالمقابل فان ىذا يشير إلى قمة برة ىؤالء في مجال
التدقيط.

الجدول ( ) 3 -4
توزيع عينة الدراسة لممدققين في ديوان المحاسبة حسب التخصص

التك اررات

النسبة المئوية %

التخصص
محاسبة

04

%02.22

إدارة أعمال

2

%0.00

اقتصاد

2

%2.77

مالية ومصرفية

7

%3.72

المجموع

70

%022

يتبين من الل الجدول السابط رقم  ) 2 -0إن النسبة األكبر من مجتمد الدراسة ىم
من ت صص المحاسبة إذ بمغت النسبة  )%02.22من إجمالي مجتمد الدراسةم ويرق الباحث
أن ىذا مؤشر عمى إن الدارسين لت صص المحاسبة ىم اقدر من غيرىم عمى العمل في مجال

07

الرقابة والتدقيطم وبالتالي فان ذلك يمنحيم ميزة إأافية في القدرة عمى اكتشاى األ طاء
وتصحيح المسارات ال اطئة.

الجدول ( ) 4 -4
توزيع عينة الدراسة لممدققين في ديوان المحاسبة حسب الشهادات المهنية في التدقيق

الشهادات المهنية في

التك اررات

النسبة المئوية %

CFA

00

% 22

CISA

00

% 02.2

CMA

00

%22.2

CPA

02

% 00.0

CIA

02

% 24.0

المجموع

70

% 022

التدقيق

00

يتبمين مممن ممالل الجممدول السممابط رقممم  ) 0 -0إن غالبيممة العينممة المبحوثممة ىممم مممن حممممة
الشيادات المينية في التدقيط األمر الذي يمنحيم قدرات إأافية لمقيام بأعبماء مينمة الرقابمة عممى
المؤسسات العامة في دولة الكويت.

 3-4نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لبيانات المتغيرات المستقمة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية األولى:
ونصيا كما يمي :ال يوجد أثر لمدعم المذي تقدممو اإلدارة العميما بمديوان المحاسمبة فمي أداء الرقابمة
المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت).
الجدول () 5 -4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية األولى دعم اإلدارة العميا)
رقم العبارة

العبارات

0

تحرص اإلدارة العميا فمي المديوان عممى أن تموفر اإلدارة فمي

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المؤسسم م م ممات العامم م م ممة لمم م م ممدققي الم م م ممديوان عم م م ممن متطمبم م م ممات
ومستمزمات الرقابة عمى األداء

2

تقمموم اإلدارة العميمما بالممديوان بمتابعممة إج مراءات الرقابممة عمممى

2

مستوى

الموافقة
عالية

3.957

0.7261

أداء المؤسسات العامة

3.742

0.8131

تمم م ممنح اإلدارة العمي م م مما ب م م ممديوان المحاس م م ممبة م م م ممدققي ال م م ممديوان

3.675

0.9908

0
2

متوسطة

03

االستقاللية الكافية لممارسة الرقابة عمى أداء المؤسسات
0

يوجم ممد أم مممن موازنم ممة الم ممديوان بنم ممود لم صصم ممات الرقابم ممة

2

توج م م ممد وح م م ممدة اص م م ممة ف م م ممي ال م م ممديوان لمرقاب م م ممة عم م م ممى أداء

0

ت مموفر اإلدارة العمي مما ف ممي ال ممديوان ططم ما مس ممتقبمية لتط مموير

7

تحم ممرص اإلدارة العميم مما فم ممي الم ممديوان عمم ممى قيم ممام اإلدارة فم ممي

المالية عمى األداء

2

3.562

المؤسسات العامة

3.682

إجراءات الرقابة عمى المؤسسات العامة

3.865

0.8067
0.8844
0.9508

2
2

متوسطة
متوسطة
متوسطة
عالية

0

المؤسسم ممات العامم ممة مناقشم ممة نتم ممائج تقيم مميم أداء مم ممد مم ممدققي

الديوان

عالية
3.985

المجموع

3.781

0.8576
0.8519

0
4

عالية

تراوح ممت المتوس ممطات الحس ممابية لم مدعم اإلدارة العمي مما م مما ب ممين  ) 3.562 – 3.985وأن
العبارة رقم  ) 7والتمي تمنص عممى أن " اإلدارة تقموم بمناقشمة نتمائج تقيميم أداء المؤسسمات العاممة
مممد مممدققي الممديوان " ىممي األعمممى بممين متوسممطات اإلجابمماتم فممي حممين أن العبممارة رقممم  )0والتممي
تنص عمى أن " يوجد أمن موازنة الديوان بنمود لم صصمات الرقابمة الماليمة عممى األداء " كانمت
األقممل بممين متوسممطات اإلجابمماتم ويالحممظ بشممكل عممام أن جميممد المتوسممطات الحسممابية التممي تممم
التوص ممل إليي مما كان ممت أعم ممى م ممن متوس ممط أداة القي مماس المس ممت دم وى ممو  ) 2وى ممذا يش ممير إل ممى أن
استجابات عينة الدراسة كانت إيجابية عمى جميد العباراتم ومن الل معرفمة المتوسمط الحسمابي
لجميد العبارات التي صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت .)3.781

اختبار الفرضية األولى
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 HO1ال يوجد أثر لمدعم الذي تقدمو اإلدارة العميما بمديوان المحاسمبة فمي أداء الرقابمة الماليمة التمي
يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.
الجدول () 6 -4

نتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير الدعم الذي تقدمه اإلدارة العميا بديوان المحاسـبة فـي أداء

الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت
المتغير المستقل

دعم اإلدارة العميا

قيمة T

R2

Sig.

.000

.297

المحسوبة

قيمة T
الجدولية

القرار اإلحصائي
رفض الفرأية

02.37

0.007

العدمية

)α ≥ 0.05

يتأ ممح م ممن البيان ممات الم مواردة ف ممي الج ممدول الس ممابط  ) 0 -0أن قيمم مة  Tالمحس مموبة ى ممي
 )02.37فيما بمغت قيمتيا الجدولية )0.007م وبمقارنة القيم التي تمم التوصمل إلييما فمي ا تبمار
ىذه الفرأيةم يتبين أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدوليةم لذلك فانمو يمتم رفمض الفرأمية
العدميممة وقبممول الفرأممية البديمممة التممي تممنص عمممى انممو " يوجممد أثممر لمممدعم الممذي تقدمممو اإلدارة العميمما
بديوان المحاسبة في أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة فمي
دولممة الكويممت"م وىممذا ممما تؤكممده قيمممة الداللممة  )Sig.البالغممة صممف ار حيممث إنيمما أقممل مممن %2م كممما
تشممير إلممى أن معامممل التحديممد  )R2فممي تممأثير الممدعم الممذي تقدمممو اإلدارة العميمما بممديوان المحاسممبة
يفسر ما نسبتو  ) .297من التباين في أداء الرقابمة الماليمة التمي يمارسميا ديموان المحاسمبة عممى
المؤسسات العامة في دولة الكويت.
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثانية:

ونصمميا كممما يمممي :ال يوجممد أثممر لمتش مريعات النافممذة والمطبقممة بممديوان المحاسممبة فممي أداء الرقابممة
المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت).

الجدول () 7 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثانية التشريعات النافذة)
رقم العبارة

العبارات

0

يقوم الديوان برقابة األداء عمى نشاطات المؤسسات العامة

3

تت م موافر أنظمم ممة وتعميمم ممات لم ممدق دي م موان المحاسم ممبة لتنظم مميم

04

توجد سجالت مالية تسجل فييا كافة أعمال الرقابمة الماليمة

00

يرتكز عمل الرقابمة الماليمة فمي المديوان عممى قموانين ولموائح

02

توج م ممد إجم م مراءات عم م ممل واأ م ممحة ومكتوب م ممة لأ م ممبط العم م ممل

وفط قوانين وتشريعات نافذة وكافية

الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة
ال اصة بالمؤسسات العامة
وتعميمات واأحة ومكتوبة

الرقابي في الديوان

المتوسط

الحسابي

3.692
3.490
3.515
3.462
3.382

االنحراف
المعياري

0.9487
0.8338
0.9961
0.8055
0.7386

الترتيب

2
2
2
2
2

مستوى

الموافقة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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02

ىناك صالحيات كافية لممدققي المديوان لمقيمام برقابمة األداء
عمى المؤسسات العامة

3.355

0.7303

00

يتبنى الديوان قوانين وتشريعات متطورة لرقابة األداء

3.772

0.9423

02

يستحدث الديوان قوانين تتماشى مد التشريعات الدولية

3.297

0.9743

المجموع

3.533

0.9837

2

متوسطة

0

عالية

2

متوسطة

2

متوسطة

تراوح ممت المتوس ممطات الحس ممابية لمتشم مريعات الناف ممذة م مما ب ممين  ) 3.355 – 3.772وأن
العبارة رقم  ) 00والتي تنص عمى أن " يتبنى الديوان قوانين وتشريعات متطورة لرقابة األداء "
ىممي األعمممى بممين متوسممطات اإلجابمماتم فممي حممين أن العبممارة رقممم

 ) 02والتممي تممنص عمممى أن "

ىناك صالحيات كافية لمدققي الديوان لمقيام برقابة األداء عممى المؤسسمات العاممة " كانمت األقمل
بممين متوسممطات اإلجابمماتم ويالحممظ بشممكل عممام أن جميممد المتوسممطات الحسممابية التممي تممم التوصممل
إلييمما كانممت أعمممى مممن متوسممط أداة القيمماس المسممت دم وىممو  ) 2وىممذا يشممير إلممى أن اسممتجابات
عينممة الد ارسممة كانممت إيجابيممة عمممى جميممد العبمماراتم ومممن ممالل معرفممة المتوسممط الحسممابي لجميممد
العبارات التي صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت .)3.533

اختبار الفرضية الثانية
 HO2ال يوجممد أثممر لمتش مريعات النافممذة والمطبقممة بممديوان المحاسممبة فممي أداء الرقابممة الماليممة التممي
يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.
الجدول () 8 -4

نتــائج اختبــار االنحــدار البســيط لتــأثير التشــريعات النافــذة والمطبقــة بــديوان المحاســبة فــي أداء

الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت
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المتغير المستقل
التشريعات النافذة

قيمة T

Sig.

.000

R2

.526

المحسوبة
20.40

قيمة T
الجدولية
0.007

القرار اإلحصائي
رفض الفرأية

العدمية

)α ≥ 0.05
يتأ ممح م ممن البيان ممات الم مواردة فم مي الج ممدول الس ممابط  ) 0 -0أن قيم ممة  Tالمحس مموبة ى ممي
 ) 20.40فيممما بمغممت قيمتيمما الجدوليممة

) 0.007م وبمقارنممة القمميم التممي تممم التوصممل إلييمما فممي

ا تبار ىذه الفرأميةم يتبمين أن القيممة المحسموبة أكبمر ممن القيممة الجدوليمةم لمذلك فانمو يمتم رفمض
الفرأ ممية العدمي ممة وقب ممول الفرأ ممية البديم ممة الت ممي ت ممنص عم ممى ان ممو " يوج ممد أث ممر لمتشم مريعات الناف ممذة
والمطبقة بديوان المحاسبة في أداء الرقابة الماليمة التمي يمارسميا ديموان المحاسمبة عممى المؤسسمات
العاممة فمي دولمة الكويمت "م وىمذا مما تؤكمده قيممة الداللمة  )Sig.البالغمة صمف ار حيمث إنيما أقمل ممن
%2م كم مما تش ممير إل ممى أن معام ممل التحدي ممد  )R2ف ممي ت ممأثير التشم مريعات الناف ممذة والمطبق ممة ب ممديوان
المحاسممبة يفسممر ممما نسممبتو

 ) .526مممن التبمماين فممي أداء الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا دي موان

المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثالثة:
ونصيا كما يمي :ال يوجد أثر لألدوات واألساليب العممية التي يست دميا ممدققو المديوان فمي أداء
الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت).
الجدول () 9 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثالثة أدوات وأساليب الرقابة)
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رقم العبارة

العبارات

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

00

يتقصى الديوان احدث أساليب الرقابة عمى األداء

4.04

0.8397

07

يحدد الديوان مدق أىمية األنشطة التي ينوي تقييميا

3.757

0.9596

00

يجري الديوان دراسات ميدانية عن دمات المؤسسات

3.597

0.8188

03

يق مموم ال ممديوان بتجمي ممد وتبوي ممب وت م مزين البيان ممات المتعمق ممة

بالرقابة عمى األداء بيدى االستفادة منيا مستقبال

3.727

0.9801

24

يست دم الديوان نظم المعمومات في ممارسة الرقابة

3.770

0.7342

20

يسممت دم الممديوان أسممموب الرقابممة الشمماممة فممي رقابتممو عمممى

أداء المؤسسات العامة

3.877

0.8969

22

يعمل الديوان عمى تطوير برامج الحاسب ا لي

3.775

0.8521

22

يتبادل الديوان ال برات الحديثة مد المنظمات الدولية

3.917

0.9633

20

يسم م م ممت دم الم م م ممديوان األسم م م مماليب اإلحصم م م ممائية السم م م ممت الص
المعمومات الرقابية التي تساعد في تصحيح االنحرافات
المجموع

3.070

0.8624

3.814

0.94986

الترتيب

مستوى

0

عالية

0

عالية

2

متوسطة

2

متوسطة

الموافقة

عالية

0
0

عالية

0

عالية

0

عالية

0

عالية

4

عالية

تراوحت المتوسطات الحسابية ألدوات وأساليب الرقابة ما بمين  ) 3.597 – 4.04وأن
العبارة رقم  ) 00والتي تنص عمى أن " الديوان يتقصى احدث أسماليب الرقابمة عممى األداء "
ىممي األعمممى بممين متوسممطات اإلجابمماتم فممي حممين أن العبممارة رقممم

 ) 00والتممي تممنص عمممى أن "

الممديوان يجممري د ارسممات ميدانيممة عممن ال ممدمات التممي تقممدميا المؤسسممات العامممة " كانممت األقممل بممين
متوسطات اإلجاباتم ويالحمظ بشمكل عمام أن جميمد المتوسمطات الحسمابية التمي تمم التوصمل إلييما
كانممت أعمممى مممن متوسممط أداة القيمماس المسممت دم وىممو  ) 2وىممذا يشممير إلممى أن اسممتجابات عينممة
الدراسة كانت إيجابية عمى جميد العباراتم ومن الل معرفة المتوسمط الحسمابي لجميمد العبمارات
التي صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت .)3.814
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اختبار الفرضية الثالثة
 HO3ال يوجممد أثممر لممألدوات واألسمماليب العمميممة التممي يسممت دميا مممدققو الممديوان فممي أداء الرقابممة
المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.
الجدول () 02 -4

نتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير األدوات واألساليب العممية التي يسـتخدمها مـدققو الـديوان

في أداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في الكويت
المتغير المستقل
أدوات وأســـــــــــــــاليب

الرقابة

Sig.
.000

R2
.417

قيمة T

المحسوبة
00.07

قيمة T

الجدولية

القرار اإلحصائي
رفض الفرأية

0.007

العدمية

)α ≥ 0.05

يتأح من البيانات الواردة في الجدول السابط  ) 04 -0أن قيمة  Tالمحسوبة ىي
 ) 00.07فيما بمغت قيمتيا الجدولية ) 0.007م وبمقارنة القيم التي تم التوصل إلييا في
ا تبار ىذه الفرأيةم يتبين أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدوليةم لذلك فانو يتم رفض
الفرأية العدمية وقبول الفرأية البديمة التي تنص عمى انو " يوجد أثر لألدوات واألساليب
العممية التي يست دميا مدققو الديوان في أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى
المؤسسات العامة في دولة الكويت "م وىذا ما تؤكده قيمة الداللة  )Sig.البالغة صف ار حيث إنيا
أقل من %2م كما تشير إلى أن معامل التحديد  )R2في تأثير األدوات واألساليب العممية التي
يست دميا مدققو الديوان يفسر ما نسبتو  ) .417من التباين في أداء الرقابة المالية التي
يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.

30

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الرابعة:

ونصيا كما يمي :ال يوجد أثر لمكفاءات اإلدارية والفنية القادرة عمى إنجاز الرقابة في أداء الرقابة
المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت).

الجدول () 00 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الرابعة الكفاءات اإلدارية والفنية)
رقم العبارة

العبارات

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

22

يتوفر لدق المدققين مفيوم واأح ومحدد حول الرقابة

3.865

0.9240

20

يوجد كوادر بشرية مؤىمة ومدربة لمقيام بالرقابة

3.91

0.9162

27

أع ممداد م ممدققي ال ممديوان كافي ممة لمقي ممام بميم ممة الت ممدقيط عم ممى
أعمال المؤسسات العامة

3.77

0.9078

20

يقوم الديوان بتطوير إجراءات الرقابة بصفة مستمرة

3.727

0.9275

23

يقوم الديوان بتدريب وتنمية ميارات المدققين

3.875

4.0781

24

يتوفر لدق مدققي الديوان قناعة وحماس تجاه الرقابة

3.837

4.3326

20

يقوم الديوان بتوجيو وتحفيز المدققين لمقيام بالرقابة

3.765

0.9420

3.821

2.9269

المجموع

الترتيب

مستوى

0

عالية

0

عالية

الموافقة

0

عالية

2

متوسطة

0

عالية

0

عالية

0

عالية

4

عالية

37

تراوحم ممت المتوسم ممطات الحسم ممابية لمتغيم ممر الكفم مماءات اإلداريم ممة والفنيم ممة مم مما بم ممين – 3.91
 ) 3.727وأن العبممارة رقممم

 ) 20والتممي تممنص عمممى أن " يوجممد بالممديوان ك موادر بش مرية مؤىمممة

ومدربممة لمقيممام بعمميممة الرقابممة " ىممي األعمممى بممين متوسممطات اإلجابمماتم فممي حممين أن العبممارة رقممم
 ) 20والتممي تممنص عمممى أن " الممديوان يقمموم بتطمموير إجمراءات الرقابممة عمممى األداء بصممفة مسممتمرة "
كانت األقل بين متوسطات اإلجاباتم ويالحظ بشكل عام أن جميد المتوسطات الحسابية التي تم
التوص ممل إليي مما كان ممت أعم ممى م ممن متوس ممط أداة القي مماس المس ممت دم وى ممو  ) 2وى ممذا يش ممير إل ممى أن
استجابات عينة الدراسة كانت إيجابية عمى جميد العباراتم ومن الل معرفمة المتوسمط الحسمابي
لجميد العبارات التي صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت .)3.821

اختبار الفرضية الرابعة
 HO4ال يوجد أثر لمكفاءات اإلدارية والفنية القادرة عمى إنجاز الرقابة في أداء الرقابة المالية
التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت
الجدول () 00 -4
نتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير الكفاءات اإلدارية والفنيـة القـادرة عمـى إنجـاز الرقابـة فـي
أداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت

المتغير المستقل

قيمة T
Sig.

R2

المحسوبة

قيمة T
الجدولية

رفض الفرأية

الكفــــاءات اإلداريـــــة
والفنية

القرار اإلحصائي

.000

.428

07.27

0.007

العدمية

30

)α ≥ 0.05
يتأممح مممن البيانممات ال مواردة فممي الجممدول السممابط  ) 02 -0أن قيمممة  Tالمحسمموبة ىممي
 )07.27فيما بمغت قيمتيا الجدولية ) 0.007م وبمقارنة القيم التي تم التوصل إلييا فمي ا تبمار
ىذه الفرأيةم يتبين أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدوليةم لذلك فانمو يمتم رفمض الفرأمية
العدمية وقبمول الفرأمية البديممة التمي تمنص عممى انمو " يوجمد أثمر لمكفماءات اإلداريمة والفنيمة القمادرة
عمى إنجاز الرقابة في أداء الرقابمة الماليمة التمي يمارسميا ديموان المحاسمبة عممى المؤسسمات العاممة
في دولة الكويت "م وىذا ما تؤكده قيمة الداللة  )Sig.البالغة صف ار حيث إنيا أقل من %2م كما
تشير إلى أن معامل التحديد  )R2فمي تمأثير الكفماءات اإلداريمة والفنيمة القمادرة عممى إنجماز الرقابمة
يفسر ما نسبتو

 ) .428من التباين في أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديموان المحاسمبة عممى

المؤسسات العامة في دولة الكويت.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الخامسة:
ونصيا كما يمي :ال يوجد أثر لمدورات التدريبية لممدققين في مجال الرقابة في أداء الرقابة المالية
التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت).
الجدول () 03 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الخامسة الدورات التدريبية)
رقم العبارة

العبارات

22

يربط الديوان البرامج التدريبية حول الرقابة بالحوافز

22

يق م مموم ال م ممديوان بمتابع م ممة م م ممدق تحقي م ممط ال م ممدورات التدريبي م ممة
المتعمقة برقابة األداء ألىدافيا

20

المتوسط

الحسابي
3.452
3.447

االنحراف
المعياري

0.9875
0.9457

الترتيب

مستوى

2

متوسطة

2

يم ممنظم الم ممديوان لممم ممدققين دورات تدريبيم ممة كفم مموءة وبأسم مماليب

حديثة حول رقابة األداء وبطريقة يتم االستفادة منيا

3.415

0.9199

2

الموافقة

متوسطة
متوسطة

33

22

يقمموم الممديوان بارسممال المممدققين فممي بعثممات ارجيممة تتعمممط
بالرقابة المالية عمى األداء

20

3.445

0.8414

2

متوسطة

يممنظم الممديوان دورات تدريبيممة لممممدققين الممذين يتولممون ميمممة
التدقيط عمى أعمال المؤسسات العامة

3.752

0.0875

عالية

0

المجموع
0.9126 3.502
تراوح ممت المتوس ممطات الحس ممابية لم ممدورات التدريبي ممة م مما ب ممين  ) 3.415 – 2.722وأن
3

متوسطة

العبممارة رقممم  ) 20والتممي تممنص عمممى أن " الممديوان يممنظم دورات تدريبيممة لممممدققين الممذين يتولممون
ميمة التدقيط عمى أعممال المؤسسمات العاممة " ىمي األعممى بمين متوسمطات اإلجابماتم فمي حمين
أن العب ممارة رق ممم

 ) 20والت ممي ت ممنص عمم ممى أن " ال ممديوان ي ممنظم لمم ممدققين دورات تدريبي ممة كفممموءة

وبأسمماليب حديثممة حممول رقابممة األداء وبطريقممة يممتم االسممتفادة مممن ىممذه الممدورات " كانممت األقممل بممين
متوسطات اإلجاباتم ويالحمظ بشمكل عمام أن جميمد المتوسمطات الحسمابية التمي تمم التوصمل إلييما
كانممت أعمممى مممن متوسممط أداة القيمماس المسممت دم وىممو  ) 2وىممذا يشممير إلممى أن اسممتجابات عينممة
الدراسة كانت إيجابية عمى جميد العباراتم ومن الل معرفة المتوسمط الحسمابي لجميمد العبمارات
التي صصت ال تبار الفرأية الثانية والتي بمغت .)3.502

اختبار الفرضية الخامسة
 HO5ال يوجممد أثممر لمممدورات التدريبيممة لممممدققين فممي مجممال الرقابممة فممي أداء الرقابممة الماليممة التممي
يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.
الجدول () 04 -4
نتــائج اختبــار االنحــدار البســيط لتــأثير الــدورات التدريبيــة لممــدققين فــي مجــال الرقابــة فــي أداء
الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت

044

قيمة T

المتغير المستقل
الدورات التدريبية

R2

Sig.

.000

.334

المحسوبة
00.00

قيمة T
الجدولية
0.007

القرار اإلحصائي
رفض العدمية

)α ≥ 0.05
يتأممح مممن البيان مات ال مواردة فممي الجممدول السممابط  ) 00 -0أن قيمممة  Tالمحسمموبة ىممي
 ) 00.00فيمما بمغمت قيمتيما الجدوليمة

) 0.007م وبمقارنمة القميم التمي تمم التوصمل إلييما فمي

ا تبار ىذه الفرأميةم يتبمين أن القيممة المحسموبة أكبمر ممن القيممة الجدوليمةم لمذلك فانمو يمتم رفمض
الفرأممية العدميممة وقبممول الفرأممية البديمممة التممي تممنص عمممى انممو " يوجممد أثممر لمممدورات التدريبيممة
لممدققين في مجال الرقابة في أداء الرقابة الماليمة التمي يمارسميا ديموان المحاسمبة عممى المؤسسمات
العاممة فمي دولمة الكويمت "م وىمذا مما تؤكمده قيممة الداللمة  )Sig.البالغمة صمف ار حيمث إنيما أقمل ممن
%2م كممما تشممير إلممى أن معامممل التحديممد  )R2فممي ت مأثير الممدورات التدريبيممة لممممدققين فممي مجممال
الرقاب ممة يفس ممر م مما نس ممبتو

 ) .334م ممن التب مماين ف ممي أداء الرقاب ممة المالي ممة الت ممي يمارس مميا ديم موان

المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت.

 4-4نتائج تحميل التباين األحادي ( (One way Anovaلمفروق في إجابات عينة الدراسة
من المدققين في ديوان المحاسبة تعزى إلى الخبرة في التدقيق ،المسمى الوظيفي ،التخصص،
الشهادات المهنية في التدقيق.
اختبار الفرضية السادسة:

040

تم است دام ا تبار تحميل التباين األحادي  (One way Anovaال تبار ىمذه الفرأمية
وذلممك لمعرفممة مممدق وجممود فممروط فممي تممأثير المتغيمرات الوسمميطة عمممى المتغيممر التممابدم بمما تالى
العوامل الديموغرافية لممستجيبين.
تنص ىذه الفرأية عمى أنو:
 HO6ال يوجممد فممروط ذات داللممة إحصممائية فممي إجابممات عينممة الد ارسممة حممول أداء الرقابممة الماليممة
التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت تعزق لمعوامل الديموغرافية
الشيادات المينية في التدقيطم المسمى الوظيفيم برة العمل في مجال التدقيط).
وت ممنص قاع ممدة القم مرار عم ممى رف ممض الفرأ ممية العدمي ممة وقب ممول الفرأ ممية البديم ممة إذا كان ممت قيم ممة F
المحسوبة اكبر من قيمة  Fالجدولية.
الجدول () 05 –4
نتائج تحميل التباين ( (One way Anovaلمفروق في إجابات المدققين الرئيسين في ديوان
المحاسبة حسب الشهادات المهنية في التدقيق
المتغير

مصدر التباين

الشهادات المهنية

بين المجموعات

مجموع

درجات

قيمة F

قيمةF

مستوق

المربعات

الحرية

المحسوبة

الجدولية

المعنوية

df
6.135

دا ل المجموعات 142.636
148.771

72

التباين الكمي

Sig

3
03

النتيجة

رفض
5.678

2.70

.000

العدمية

042

يتبين من البيانات الواردة بالجدول  ) .5 -4أن قيمة  Fالمحسوبة ىي ) 5.678
وقيمتيا الجدولية  ) 2.70وبالمقارنة بينيما يتأح أن قيمة  Fالمحسوبة أكبر من القيمة
الجدولية ووفقا لقاعدة القرار التي تنص عمى أنو إذا كانت قيمة  Fالمحسوبة أكبر من قيمة F
الجدولية فان ىذا يعني رفض الفرأية العدمية وقبول الفرأية البديمة والتي تنص عمى أنو "
يوجد فروط ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول أداء الرقابة المالية التي يمارسيا
ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة الكويت تعزق لمشيادات المينية في التدقيط "م
وىذا ما تؤكده مستوق المعنوية  ) .000وىي أقل من .%5

الجدول () 06 –4
نتائج تحميل التباين ( (One way Anovaلمفروق في إجابات المدققين الرئيسين في ديوان
المحاسبة حسب المسمى الوظيفي
المتغير

مصدر التباين

المسمى الوظيفي

بين المجموعات

مجموع

درجات

قيمة F

قيمةF

مستوق

المربعات

الحرية

المحسوبة

الجدولية

المعنوية

df
.251

دا ل المجموعات 127.585
127.836

72

التباين الكمي

Sig

1
70

النتيجة

قبول
.829

0.44

.363

العدمية

042

يتبين من البيانات الواردة بالجدول  ) .6 -4أن قيمة  Fالمحسوبة ىي ) .829
وقيمتيا الجدولية  ) 0.44وبالمقارنة بينيما يتأح أن قيمة  Fالمحسوبة أقل من القيمة الجدولية
ووفقا لقاعدة القرار التي تنص عمى أنو إذا كانت قيمة  Fالمحسوبة أقل من قيمة  Fالجدولية فان
ىذا يعني قبول الفرأية العدمية والتي تنص عمى أنو " ال يوجد فروط ذات داللة إحصائية في
إجابات عينة الدراسة حول أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات
العامة في دولة الكويت تعزق لممسمى الوظيفي "م وىذا ما تؤكده مستوق المعنوية

) .363

وىي أكبر من .%5

الجدول () 07 –4
نتائج تحميل التباين ( (One way Anovaلمفروق في إجابات المدققين الرئيسين في ديوان
المحاسبة حسب خبرة العمل في مجال التدقيق

المتغير

مصدر التباين

خبرة التدقيق

بين المجموعات

مجموع

درجات

قيمة F

قيمةF

مستوق

المربعات

الحرية

المحسوبة

الجدولية

المعنوية

df
1.464

دا ل المجموعات 126.373
127.836

72

التباين الكمي

Sig

4
00

النتيجة

قبول
1.213

2.22

.305

العدمية

040

يتبين من البيانات الواردة بالجدول  ) .7 -4أن قيمة  Fالمحسوبة ىي ) 1.213
وقيمتيا الجدولية  ) 2.22وبالمقارنة بينيما يتأح أن قيمة  Fالمحسوبة أقل من القيمة الجدولية
ووفقا لقاعدة القرار التي تنص عمى أنو إذا كانت قيمة  Fالمحسوبة أقل من قيمة  Fالجدولية فان
ىذا يعني قبول الفرأية العدمية والتي تنص عمى أنو " ال يوجد فروط ذات داللة إحصائية في
إجابات عينة الدراسة حول أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات
العامة في دولة الكويت تعزق ل برة العمل في مجال التدقيط "م وىذا ما تؤكده مستوق المعنوية
 ) .305وىي أكبر من .%5

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

 0-5تحميل ومناقشة النتائج

 0-5التوصيات

042

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
في أوء التحميل الذي تم في الفصل الرابد إلجابات عينة الدراسة من المدققين الرئيسين
في ديوان المحاسبةم فان ىذه الفصل يتناول عرأا لمجمل النتائج التي توصل إلييا الباحث
كاجابة عن األسئمة التي تم طرحيا في الفصل األول من ىذه الدراسة والتي مثمت مشكمتيا
والفرأيات التي بنيت عمييام وعمى أوء ىذه النتائج التي تم التوصل إلييا في الدراسة الحالية
قدم الباحث عددا من التوصياتم ويمكن تم يص أىم نتائج الدراسة وفط ما تم التوصل إليو من
الل إجابات عينة الدراسة بما يمي:

 0-5تحميل ومناقشة النتائج
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فممي أمموء تحميممل نتممائج الد ارسممة الميدانيممة وا تبمار الفرأمميات الممذي تممم فممي الفصممل ال اربممدم
فانو يمكن تم يص ىذه النتائج عمى النحو التالي:

 0-0-5تأثير دعم اإلدارة العميا في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمدعم الذي تقدمو اإلدارة العميا بديوان
المحاسبة في أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة
الكويتم حيث فسرت ما نسبتو

 ) .297من التباين في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةم

وقد تبين أن اإلدارة العميا في ديوان المحاسبة قد قامت بتبني أسموب الرقابة عمى األداء كاحدق
االستراتيجيات الرقابية التي يمارسيا ديوان المحاسبة في دولة الكويتم كما أنيا توفر الدعم
الكافي لممدققين عمى أداء المؤسسات العامة من الل منحيم االستقالل الكافي لممارسة ميمة
الرقابةم إأافة إلى أنيا تقوم بتوفير ال طط المستقبمية بغرض تطوير إجراءات الرقابة عمى أداء
المؤسسات العامة وتقوم بمناقشة نتائج تقييم أداء المؤسسات العامة مد مدققي الديوان.
وتتعارض ىذه النتيجة مد ما توصمت إليو دراسة عبداهلل  )2442والتي بينت أن مدققي ديوان
المحاسبة في األردن يعانون من مشاكل تحول دون تأديتيم ألعماليم عمى أكمل وجو منيا
أعى أجيزة الرقابة الدا مية في الو ازرات والدوائر الحكومية وقمة عدد موظفي الديوان مقارنة
مد حجم العمل الممقى عمى عاتقيم.

 0-0-5تأثير التشريعات النافذة في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمتشريعات النافذة والمطبقة بديوان
المحاسبة في أداء الرقابة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة عمى المؤسسات العامة في دولة
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الكويتم حيث فسرت ما نسبتو

 ).526من التباين في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة

حيث تبين التشريعات النافذة توفر البيئة المالئمة لقيام ديوان المحاسبة بممارسة الرقابة عمى
أداء المؤسسات العامة كما تبين أن لدق ديوان المحاسبة أنظمة وتعميمات لتنظيم الرقابة عمى
أداء المؤسسات العامة فيقوم الديوان برقابة األداء عمى نشاطات ىذه المؤسسات وفط قوانين
وتشريعات نافذة وكافية ومناسبة ومتطورة وان عمل الديوان يرتكز عمى قوانين ولوائح وتعميمات
واأحة ومكتوبة وتتماشى مد التشريعات الدولية .وتتعارض ىذه النتيجة مد ما توصمت إليو
دراسة عبداهلل  )2442والتي بينت وجود حاجة إلى إجراء تعديالت جوىرية في قانون ديوان
المحاسبة في األردن من حيث االستقاللية المالية واإلدارية وشمول رئيس وكبار موظفي الديوان
بالحصانة.

 3-0-5تأثير أدوات وأساليب الرقابة في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمألدوات واألسماليب العمميمة التمي يسمت دميا
ممدققو الممديوان فممي أداء الرقابممة الماليمة التممي يمارسمميا ديموان المحاسمبة عمممى المؤسسممات العامممة فممي
دول ممة الكوي ممتم حي ممث فس ممرت م مما نس ممبتو

 ) .417م ممن التب مماين ف ممي أداء الرقاب ممة المالي ممة ل ممديوان

المحاسبةم حيث تبين أن الديوان يقوم باست دام األساليب الرقابية الحديثة أمن رقابتمو عممى أداء
المؤسسات العاممةم وممن ذلمك اسمت دام األسماليب اإلحصمائية والد ارسمات الميدانيمة وكمذلك اسمت دام
أسموب الرقابة الشاممة كمنيج لمرقابة كما يقوم بتجميد وتبويب وت زين البيانات المتعمقمة بالرقابمة
عم ممى أداء المؤسس ممات العام ممة بي ممدى االس ممتفادة مني مما مس ممتقبال كم مما يس ممت دم ال ممديوان األس مماليب
اإلحصائية الست الص المعمومات الرقابية التي تساعد في تصحيح االنحرافات في مسار أنشمطة
المؤسسات العاممة فأمال عمن أن المديوان يسمت دم نظمم المعموممات فمي ممارسمة الرقابمة عممى أداء
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المؤسسممات العامممة ويتبممادل ال بمرات واألسمماليب الحديثممة مممد المنظمممات الدوليممة فممي مجممال الرقابممة
عمممى األداء وتتشممابو ىممذه النتيجممة مممد النتيجممة التممي توصمممت إلييمما د ارسممة جبممر  " )2444والتممي
بينت أن ديوان المحاسمبة األردنمي يواكمب التطمورات الحديثمة فمي مجمال الرقابمة الشماممةم ممن حيمث
تطبيقممو لرقابممة األداء عمممى المستشممفيات الحكوميممة .ولكممن ىممذه النتيجممة تتعممارض مممد النتيجممة التممي
توصمت إليو دراسة حمادة )2442م والتي بينت أن تطبيط نظام الحاسوب في القطاع العمام فمي
س ممورية يش ممكل عبئ مما إأم ممافيا عم ممى الموظ ممى إال ف ممي حالم ممة االس ممتغناء ع ممن الس ممجالت والم ممدفاتر
واالعتراى بما يسمى بالوثائط اإللكترونية والتوقيد اإللكتروني.

 4-0-5تأثير الكفاءات اإلدارية والفنية في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمكفاءات اإلدارية والفنية القادرة عمى إنجماز
الرقابممة فممي أداء الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا دي موان المحاسممبة عمممى المؤسسممات العامممة فممي دولممة
الكويممتم حيممث فسممرت ممما نسممبتو  ) .428مممن التبمماين فممي أداء الرقابممة الماليممة لممديوان المحاسممبةم
حيث تبين انو يوجد بالمديوان كموادر بشمرية مؤىممة ومدربمة لمقيمام بعمميمة الرقابمة وأن أعمداد ممدققي
الممديوان كافيممة لمقيممام بميمممة التممدقيط عمممى أعمممال المؤسسممات العامممة ويتمموفر لممدييم مفيمموم واأممح
ومحدد وقناعة وحماس تجاه تطبيط الرقابة عمى أداء ىذه المؤسسات .وتتشابو ىذه النتيجة مد ما
توصمممت إليممو د ارس ممة النعمميمم )2442م والتممي بين ممت أن تصممميم وتطبيممط نظ ممام لمرقابممة الدا مي ممة
بصورة جيدة يأمفي مصمداقية عممى م رجمات النظمام المحاسمبي صوصما فمي وجمود كمادر مؤىمل
عمميا.
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 5-0-5تأثير الدورات التدريبية في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمدورات التدريبية لممدققين في مجال الرقابمة
فمي أداء الرقابممة الماليمة التممي يمارسمميا ديموان المحاسممبة عممى المؤسسممات العامممة فمي دولممة الكويممتم
حيث فسرت ما نسبتو

 ) .334من التباين في أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبةم حيث تبين

أن الديوان ينظم دورات تدريبية كفوءة وبأساليب حديثة لممدققين المذين يتولمون ميممة التمدقيط عممى
أعم ممال المؤسس ممات العام ممة ويربطي مما ب ممالحوافز كم مما أن ال ممديوان يق مموم بمتابع ممة م ممدق تحقي ممط ى ممذه
ال ممدورات المتعمق ممة برقاب ممة األداء ألى ممدافيا .وتتع ممارض ى ممذه النتيج ممة م ممد م مما توص مممت إلي ممو د ارس ممة
الفرجم مماتم  )2442والتم ممي توصم مممت إلم ممى أن االىتمم ممام بالتم ممدريب والتأىيم ممل ل ف م مراد العم مماممين فم ممي
الجامعات األردنية الرسمية والذين يقومون بعمل الرقابة الدا مية متدني.
 6-0-5أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة
أشممارت نتممائج الد ارسممة إلممى أن الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا الممديوان تسمماىم فممي تحسممين
فاعمية العممية اإلدارية ت طيطم تنظيمم قيادةم رقابمة) والتمي تمتم فمي المؤسسمات العاممة كمما أنيما
تساىم في تسييل عممية ات اذ الق اررات اإلستراتيجية والتنفيذية والتشغيمية لممؤسسات العامة والتي
تممنعكس عمممى تطمموير مسممتوق األداء اإلداري فممي المؤسسممات العامممة ورفممد كفمماءة أداءىمما وتعتبممر
مع ممايير األداء ع ممامال ميم مما ف ممي عممي ممة الرقاب ممة عم ممى األداءم حي ممث يق مموم ال ممديوان بت مموفير مع ممايير
لألداء والتي يقوم عمى أساسيا بالمقارنة بين األداء الفعمي واألداء المستيدىم كذلك يعتمد ديوان
المحاسبة معايير الكفاءة والفاعمية واإلنتاجية كمعايير لألداء.

 0-5التوصيات
في أوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسةم يقدم الباحث مجموعة من التوصيات:
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 -0استمرار اإلدارة العميا بديوان المحاسبة بتقديم الدعم لمدققي الديوان وان تستمر بطمب التقارير
الرقابيممة مدعمممة بممتراء ومقترحممات لتحسممين وتصممويب األوأمماعم وتقمموم أيأمما بمناقشممة نتممائج تقيمميم
أداء المؤسسممات العام ممة م ممد ى مؤالء الم ممدققينم وان تق مموم بمتابع ممة إج مراءات الرقاب ممة عم ممى أداء ى ممذه
المؤسسات.
 -2توفير األنظمة والموائح والتعميمات الالزمة لتنظيم عممية الرقابة عمى أداء المؤسسمات العاممةم
وان تستمر أيأا بتطويرىا وفط القوانين والتشريعات التشريعات الدولية.
 -3أرورة اىتمام اإلدارة العميا بديوان المحاسبة بتقصي احدث أسماليب الرقابمة عممى األداءم وان
يستمر باست دام أسموب الرقابة الشاممة في رقابتو عمى أداء المؤسسات العامة.
 -4اىتممام اإلدارة العميمما بممديوان المحاسممبة بتنظمميم دورات تدريبيمة وبأسمماليب حديثممة لممممدققين الممذين
يتولممون ميمممة التممدقيط عمممى أعمممال المؤسسممات العامممةم مممد االسممتمرار بمتابعممة مممدق تحقيممط ىممذه
الدورات ألىمدافيا .إأمافة إلمى االىتممام بتبمادل ال بمرات واألسماليب الحديثمة ممد المنظممات الدوليمة
في مجال الرقابة المالية.
 -2زيادة وتوسيد الصالحيات الممنوحة لديوان المحاسبة لالستمرار بأداء دوره الرقابي عمى كافة
المؤسسات والييئات العامةم مد توفير األعداد الكافية من المدققين الذين يتولون ميمة الرقابة
عمى أعمال المؤسسات العامةم بيدى ت فيى أغوط وأعباء العمل عمى المدققين لمقيام بعممية
رقابة األداء بأفأل صورة ممكنة.
 -0أرورة إيجاد برامج توعيو لممدققين العاممين بالديوان حول طبيعة عمميم الذي يتطمب فيم
التعامل بطريقة مناسبة مد الجيات ال اأعة لمرقابةم والوعي بأىمية دوره الرقابي بحيث ال يتم
إساءة است دام السمطة الممنوحة إليو بموجب القانونم وان يكون جية داعمة لممؤسسات العامة
ال أن يكون جية تسمطية.
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 -7أرورة التزام اإلدارة العميا بديوان المحاسبة بالمعايير الدولية لممحاسبة والتدقيطم فيما ي ص
إجراءات الرقابة الماليةم حيث أن ىذه المعايير تمثل حصيمة برات وتجارب متقدمة في ىذا
المجال.
 -0استمرار اإلدارة العميا بديوان المحاسبة بممارسة دوره الرقابي المالي عمى أداء المؤسسات
العامة كونيا تسيم في تحسين فاعمية العمميات اإلدارية من ت طيط وتنظيم ورقابة في ىذه
المؤسساتم وتسيم أيأا في تسييل عممية ات اذ الق اررات اإلستراتيجية والتنفيذية والتشغيمية ليذه
المؤسساتم وتنعكس عمى تطوير مستوق األداء اإلداري ورفد كفاءتو.
 -3قيام اإلدارة العميا بديوان المحاسبة بتقييم دوري لم رجات العممية الرقابية في المؤسسات
العامة والجيات ال اأعة لرقابتيام وذلك إلدامة التواصل وكشى األ طاء واالنحرافات وتصويبيا
في الوقت المناسب قبل أن يستفحل طرىا.
 -04أرورة قيام ديوان المحاسبة بأرشفة جميد المعمومات والبيانات ذات العالقة بالرقابة عمى
أداء المؤسسات العامةم وذلك بغرض االستفادة من ىذه المعمومات في المستقبل.
 -00إنشاء وحدة اصة تتركز ميمتيا في الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة بشكل اصم
وادراجيا كوحدة متميزة أمن الييكل التنظيمي لديوان المحاسبة.
 -02زيادة الصالحيات الممنوحة لممؤسسات العامة ال اأعة لرقابو الديوان حتى تستطيد
ممارسة دورىا الرقابي في تصحيح االنحرافات السمبيةم كونيا تأد المدراء أمام مسؤولياتيم التي
ىي في النياية تصب في مصمحة مؤسساتيم وتنعكس عمى نفس المؤسسة.
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قائمة المراجع

المراجع بالمغة العربية
الكتب
 جريساتم جميملم )2442م موازنة األداء بـين النظريـة والتطبيـقم منشمورات المنظممة العربيمةلمتنمية اإلداريةم القاىرة :مصر.
 جوادم شوقي ناجيم  .)2444إدارة الستراتيجم عمان :دار الحامد. حامدم منصورم )2440م المراجعة اإلدارية وتقييم األداء ،منشورات جامعة القاىرة :القاىرة. الحميميممدي ناديممة )2440م أســاليب وطــرق خصخصــة الشــركات وتقيــيم أســهمها والرقابــةعميها الكويت :ديوان المحاسبة إدارة التدريب والبحوث مسابقة البحوث ال امسة.
 االتحاد الدولي لممحاسبينم دليلم )2440م ترجمة جمعية المجمد العربي لممحاسبينم المجمدالعربي لممحاسبينم عمان :األردن.
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 حمادم أكرم إبراىيمم )2440م الرقابة المالية في القطاع الحكوميم عمان :دار جيينمة لمنشمروالتوزيد.
 ديوان المحاسبة الكويتيم )2440م دليل التدقيط العام. دي م موان المحاس م ممبة الك م ممويتيم )2443م مفكمم مرة المص م ممطمحات الرقابي م ممة والماليم م مةم إدارة الت م ممدريبوالمنظمات الدولية.
 شممحاتوم حسممينم )2444م أصـــول المراجعـــة والرقابـــة فـــي ظـــل الكمبيـــوتر واالنترنـــتم كميممةالتجارة :جامعة األزىر.
 الشممي سممالمم ف مؤادم وم ممامرة محسممنم والممدىانم اميمممةم ورمأممانم زيممادم )2443م المفــاهيماإلدارية الحديثةم مركز الكتب األردني.
 الص ممايالم ناص ممر محم ممدم )2440م اإلدارة العامــــة واإلصــــالح اإلداري فــــي الــــوطن العربــــيمالمنظمة العربية لمعموم اإلدارية.
 الصممبان محمممد سممميرم وعمممي عبممدالوىاب نصممرم  )2442المراجعـــة الخارجيـــة :المفـــاهيماألساسية واليات التطبيـق وفقـا لممعـايير المتعـارف عميهـا والمعـايير الدوليـة اإلسمكندرية :المدار
الجامعية.
 األصم مممم م تم ممارم وة م ممرونم )2440م إدارة الموازنــــة العامــــة ،منشم ممورات جامعم ممة اإلمم مماراتماإلمارات العربية المتحدة.
 عباس عمي )2443م أساسيات عمم اإلدارةم عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيد والطباعة. عبداهللم الدم )2440م عمم تـدقيق الحسـابات :الناحيـة النظريـة والعمميـةم عممان :دار وائمللمطباعة والنشر والتوزيد.
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 عبممد الممر ازط محمممد عثمممانم )2442م أصــول التــدقيق والرقابــة الداخميــةم الطبعممة الثانيممةم دارالكتب لمطباعة والنشرم جامعة الموصلم العراط.
عبدالمحسنم توفيط محممد )2442م تقييم األداء :مداخل جديدة لعـالم جديـد ،اإلسمكندرية :دارالنيأة العربية.
 العارىم ناديةم )2442م التخطيط االستراتيجي والعولمةم اإلسكندرية :الدار الجامعية. العواممةم نائلم )2442م إدارة المؤسسات العامة :األسس النظرية وتطبيقاتيا فمي األردنم دارزىران لمنشر والتوزيدم عمان :األردن.
 الكفم مراوي ع مموىم  )2444الرقابـــة الماليـــة :بـــين النظريـــة والتطبيـــق اإلس ممكندرية :مطبع ممةاالنتصار.
 قاسمم قاسم جميلم )2442م المؤسسة العامة كإسـتراتيجية إداريـة لمتنميـةم المنظممة العربيمةلمعموم اإلداريةم عمان.
 كركورم عدنانم والفارسم سميمان )2444م التقويم اإلداري في المشروعات :تقويم المشاريعالجيدة والقائمةم جامعة دمشطم دمشطم سوريا.
 ليمةم محممدم )2444م نظرية المؤسسات العامةم منشمورات جامعمة بيمروت العربيمةم بيمروت:لبنان.
 مطرم محمد )2440م االتجاهات الحديثـة فـي التحميـل المـالي واالئتمـانيم دار وائمل لمنشمروالتوزيدم عمانم األردن.
 ناجيم السيد عبدهم )2442م الرقابة عمى األداء من الناحيـة العمميـة والعمميـةم دار النيأمةالعربيةم القاىرة :مصر.
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 النجممارم فريممدم )2444م إدارة الجامعــات بــالجودة الشـــاممةم إيت مراك لمنشممر والتوزيممدم القمماىرة:مصر.

الرسائل الجامعية
 الباشمام عموني ارغممبم )2442م ســبل تفعيــل دور الرقابــة لضــبط األداء المــالي الخــاصبالمــدفوعات العامــة لمســمطة الوطنيــة الفمســطينيةم رسممالة ماجسممتير غيممر منشممورةم الجامعممة
اإلسالمية :غزة.
 جبممر سممعدم )2444م دور ديــوان المحاســبة فــي تقيــيم أداء المستشــفيات األردنيــة رسممالةماجستير غير منشورة جامعة أل البيت :المفرط األردن.
 الرك حاممدم )2442م تقييم أنظمة الرقابة الداخمية فـي شـركات إنتـاج الـنفط والغـاز العاممـةفي ليبيا رسالة ماجستير غير منشورة جامعة ةل البيت :المفرط األردن.
 زيدان زياد أمين عبد الغنيم )2440م تقييم أنظمة الرقابـة الداخميـة فـي الجامعـات الخاصـةاألردنية رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أل البيت :المفرط األردن.
 السييلم طالل عبمدالوىابم )2447م قياس فاعميـة الرقابـة الداخميـة مـن وجهـة نظـر أجهـزةالرقابــة الماليــة الحكوميــة فــي الكويــت (ديـوان المحاســبة ووزارة الماليــة) ،رسممالة ماجسممتير غيممر
منشورةم جامعة عمان لمدراسات العميام عمان :األردن.
 عبداهلل نأمالم  )2442رقابة ديـوان المحاسـبة فـي ضـوء مبـادئ المنظمـة الدوليـة ألجهـزةالرقابة العميا (االنتوساي) رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أل البيت :المفرط األردن.
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 عثمان ,بياء سميح حسمينم  ،)2442بعنموان :تقيـيم دور ديـوان المحاسـبة فـي الرقابـة عمـىأداء المؤسســات العامــة فــي األردنم رسممالة ماجسممتير غيممر منشممورة جامعممة أل البيممت :المفممرط
األردن.
 الفرجاتم أحمد )2442م تقييم وظيفة التدقيق الداخمي في الجامعات األردنية جامعة عممانالعربية لمدراسات العميا :عمان األردن.
 الم موقفيم عم مميم )2444م تقيـــيم األداء االســـتراتيجي فـــي شـــركات المالحـــة األردنيـــة ،رس ممالةماجستير غير منشورة جامعة أل البيت :المفرط األردن.

المجالت المحكمة
 أبوشمي ةم نممادرم )2442م مفهــوم المؤسســة العامــةم المجمممة العربيمة لم دارةم المجمممد السممادسوالعشرونم العدد الثالث والعشرون.
 حسممنم نبيممل توفيممطم )2442م الجوانـــب النظريـــة لتقيـــيم األداءم مجمممة اإلدارةم العممدد الثممامنوالثمانونم الرياضم السعوديةم ص.270
 دىممشم نعميم)2444 .م تـدقيق وتقيـيم كفـاءة األداء وفعاليـة المشـاريع اإلنمائيـة فـي الــدولالنامية ،مجمة دراساتم المجمد الثاني عشرم العدد ال امسم ص ص .200-242
 الربمماعيم يوسممىم سمممومم حسممنم )2442م مخــاطر التــدقيق وانعكاســاتها فــي مصــداقية نتائجــهممجمة كمية اإلدارة واالقتصادم الجامعة المستنصريةم العراطم العدد00م ص.20-0
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 الراشد ميديم  )2442ممدق صمالحية البيانمات المحاسمبية ألغمراض الرقابمة وتقيميم األداء فميمشماريد صمناعية م تمارةم مجمــة أبحـاث اليرمــوكم المجممد 00م العممددB3م جامعمة اليرمموكم اربممد:
األردنم ص ص .07-20
 عثمانم أسامةم )2440م المممكمة العربيمة السمعودية والكويمت بمين نمموذجي المؤسسمات العاممةوالشركات العامةم مجمة اإلدارة العامةم العدد 00م الرياضم السعوديةم ص.22
 اليمموليم سمعودم )2444م التـدقيق فـي القطـاع الحكـوميم مجممة اإلدارة العاممةم العمدد التاسمدوال مسونم الرياضم السعوديةم ص.)242
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)0( الممحق رقم
استبانة الدراسة

جامعة الشرق األوسط
 قسم المحاسبة/ كمية األعمال
بسم اهلل الرحمن الرحيم
:أ تي المستجيبة
:أ ي المستجيب
تحية احترام وتقدير

024

استبانة حول موضوع :تحميل وتقييم أداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة عمى
المؤسسات العامة في دولة الكويت
تيممدى ىممذه الد ارسممة إلممى تحميممل وتقيمميم أداء الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا ديموان المحاسممبة
عمممى المؤسسممات العامممة فممي دولممة الكويممتم وألىميممة رأيكممم حممول موأمموع الد ارسممة يرجممى التكممرم
باإلجابممة عمممى األسممئمة المرفقممة عمممما بأنممو سمميتم التعامممل مممد ىممذه البيانممات بس مرية تامممة وإلغ مراض
البحث العممي فقطم وذلك استكماال لمتطمبات الحصمول عممى درجمة الماجسمتير فمي المحاسمبة ممن
جامعة الشرط األوسط معمان :األردن.

وشك ار لتعاونكم

القسم األول :المعمومات العامة

الخاصية

توزيع الخاصية

 -0خبـــرة العمـــل فـــي  2سنوات فاقل
مجال التدقيق

 24-00سنة

 -0المسمى الوظيفي

مدقط مساعد
مدقط أول

 -3التخصص

محاسبة
مالية ومصرفية

 04-0سنوات

 02-00سنة

 20سنة فأكثر
مدقط مشارك
مدقط رئيسي
إدارة أعمال
نظم معمومات

مدقط
كبير المدققين
اقتصاد
أ رق اذكرىا

020

 -4الشهادات المهنية
في التدقيق

CFA

CISA

CPA

CIA

CMA
أ رق اذكرىا

القسم الثاني :معمومات حول متغيرات الدراسة.
العبارات الواردة في ىذه القائمة تمثل المتغيرات التي بنيت عمييا ىذه الدراسة يرجى قراءتيا وبيان مدق
موافقتكم عن كل منيا عمى المقياس المحاذيم وذلك بوأد إشارة √ ) إزاء الجواب المناسب.
المتغيرات المستقمة
التسمسل

موافق بشدة

موافق

العامة لمدققي الديوان عن متطمبات ومستمزمات الرقابة عمى األداء

محايد

0

تح ممرص اإلدارة العمي مما ف ممي ال ممديوان عم ممى أن ت مموفر اإلدارة ف ممي المؤسس ممات

غير موافق

دعم اإلدارة العميا

غيرموافق بشدة

العبـــارة

022

2

تقمموم اإلدارة العميمما بالممديوان بمتابعممة إجمراءات الرقابممة عمممى أداء المؤسسممات
العامة

2

تم ممنح اإلدارة العمي مما ب ممديوان المحاس ممبة م ممدققي ال ممديوان االس ممتقاللية الكافي ممة
لممارسة الرقابة عمى أداء المؤسسات العامة

0

يوجد أمن موازنة الديوان بنود لم صصات الرقابة المالية عمى األداء

2

توجد وحدة اصة في الديوان لمرقابة عمى أداء المؤسسات العامة

0

تمموفر اإلدارة العميمما ف ممي الممديوان طممط مس ممتقبمية لتطمموير إج مراءات الرقاب ممة
عمى المؤسسات العامة

7

تحممرص اإلدارة العميمما فممي الممديوان عمممى قيممام اإلدارة فممي المؤسسممات العامممة
مناقشة نتائج تقييم أداء مد مدققي الديوان
التشريعات النافذة

0

يقمموم الممديوان برقابممة األداء عمممى نشمماطات المؤسسممات العامممة وفممط ق موانين
وتشريعات نافذة وكافية

3

تتم موافر أنظم ممة وتعميم ممات ل ممدق ديم موان المحاس ممبة لتنظ مميم الرقاب ممة عم ممى أداء
المؤسسات العامة

04

توج ممد س ممجالت مالي ممة تس ممجل فيي مما كاف ممة أعم ممال الرقاب ممة المالي ممة ال اص ممة
بالمؤسسات العامة

00

يرتك ممز عم ممل الرقاب ممة الماليم مة ف ممي ال ممديوان عم ممى قم موانين ولم موائح وتعميم ممات
واأحة ومكتوبة

022

02

توجد إجراءات عمل واأحة ومكتوبة لأبط العمل الرقابي في الديوان

02

ىناك صالحيات كافية لمدققي الديوان لمقيام برقابة األداء عمى المؤسسات
العامة

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

00

يج ممري ال ممديوان د ارس ممات ميداني ممة ع ممن ال ممدمات الت ممي تق ممدميا المؤسس ممات
العامة

03

يقوم الديوان بتجميمد وتبويمب وت مزين البيانمات المتعمقمة بالرقابمة عممى أداء
المؤسسات العامة بيدى االستفادة منيا مستقبال

24

يست دم الديوان نظم المعمومات فمي ممارسمة الرقابمة عممى أداء المؤسسمات
العامة

20

يست دم الديوان أسموب الرقابة الشاممة في رقابتو عمى أداء المؤسسات

22

يعمل الديوان عمى تطوير برامج الحاسب ا لي لدعم رقابتو عمى األداء

22

يتبادل الديوان ال برات واألساليب الحديثة مد المنظمات الدولية في مجال
الرقابة عمى األداء

20

يست دم الديوان األساليب اإلحصائية الست الص المعمومات الرقابية التي

020

تساعد في تصحيح االنحرافات في مسار أنشطة المؤسسات العامة
الكفاءات اإلدارية والفنية
22

يتوفر لدق مدققي الديوان مفيوم واأح ومحدد حول الرقابة عمى األداء

20

يوجد بالديوان كوادر بشرية مؤىمة ومدربة لمقيام بعممية الرقابة

27

اعتقممد أن أعممداد مممدققي الممديوان كافيممة لمقيممام بميمممة التممدقيط عمممى أعمممال
المؤسسات العامة

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

22

يقمموم الممديوان بمتابعممة مممدق تحقيممط الممدورات التدريبيممة المتعمقممة برقابممة األداء
ألىدافيا

20

يممنظم الممديوان لممممدققين دورات تدريبيممة كفمموءة وبأسمماليب حديثممة حممول رقابممة
األداء وبطريقة يتم االستفادة من ىذه الدورات

22

يقمموم الممديوان بارسممال المممدققين فممي بعثممات ارجيممة تتعمممط بالرقابممة الماليممة
عمى األداء

20

ي ممنظم ال ممديوان دورات تدريبي ممة لمم ممدققين ال ممذين يتول ممون ميم ممة الت ممدقيط عم ممى

022

أعمال المؤسسات العامة

المتغير التابع :أداء الرقابة المالية لديوان المحاسبة
التسمسل

23

تساىم الرقابة المالية التي يمارسيا الديوان عمى رفد كفاءة أداء المؤسسات
العامة

04

تس مماعد الرقاب ممة الماليم ممة الت ممي يمارس م ميا ال ممديوان ف ممي إكسم مماب الع مماممين فمممي
المؤسسات العامة ميارات جديدة في العمل لتحسين األداء

00

تسمماعد الرقابممة الماليممة التممي يمارسمميا الممديوان فممي تطمموير قممدرات المؤسسممات
العامة عمى الت طيط السميم لتحقيط اإلنتاجية العالية

02

تسم مماعد الرقابم ممة الماليم ممة التمممي يمارسم مميا الم ممديوان فم ممي تسم ممييل عمميم ممة ات م مماذ
الق اررات اإلستراتيجية في المؤسسات العامة

02

تس مماىم الرقاب ممة المالي ممة الت ممي يمارس مميا ال ممديوان ف ممي تط مموير مس ممتوق األداء
اإلداري في المؤسسات العامة

موافق بشدة

أعمال المؤسسات العامة

موافق

20

تساعد الرقابة المالية التي يمارسيا الديوان في عممية التطوير والتغيير فمي

محايد

الق اررات التنفيذية والتشغيمية لممؤسسات العامة

غير موافق

27

تسم مماىم الرقابم ممة الماليم ممة التم ممي يمارسم مميا الم ممديوان فم ممي تسم ممييل عمميم ممة ات م مماذ

غيرموافق بشدة

العبـــارة

020

00

تساعد الرقابة الماليمة المؤسسمات العاممة عممى وأمد أىمداى واأمحة قابممة
لمتنفيذ أمن الزمن المحدد ليا

02

تس مماىم الرقاب ممة المالي ممة الت ممي يمارس مميا ال ممديوان ف ممي تحس ممين فاعمي ممة العممي ممة
اإلدارية ت طيطم تنظيمم قيادةم رقابة) والتي تتم في المؤسسات العامة

00

تس مماعد الرقاب ممة المالي ممة الت ممي يمارس مميا ال ممديوان ف ممي ت ف مميض التك مماليى ف ممي
المؤسسات العامة

07

تس مماىم الرقابمممة المالي ممة التمممي يمارس مميا المممديوان ف ممي تنمي ممة وتط مموير أفكم ممار
العاممين بالمؤسسات العامة

انتيت االستبانة شاك ار لكم تعاونكم

027

)2 الممحط رقم
نتائج التحميل اإلحصائي كما تم الحصول عمييا من الحاسوب
EXPERENC

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

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

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

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

Valid

Percent
22

1.00
2.00

00

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

02.2

Valid Percent
22

Cumulative
Percent

Frequency
00

02.2

25
40.7

020

Descriptive Statistics
N

Minimum
3.00

Maximum

Mean

Std. Deviation

5.00

3.957

0.7261

2.00

5.00

3.742

0.8131

Q2

76
76

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

Q1

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

3.00

5.00

3.692

0.9487

Q9

76
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
76

1.00

5.00

3.297

0.9743

Q8

Valid N (listwise)

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

2.00

5.00

4.04

0.8397

Q07

76
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

1.00

5.00

3.917

0.9633

Q61

76
76

1.00

5.00

3.070

0.8624

Valid N (listwise)

76

Q02

023

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

76
76

2.00

5.00

3.865

0.9240

Q62

2.00

5.00

3.91

0.9162

Q67

76

1.00

5.00

3.77

0.9078

Q68

1.00

5.00

3.727

0.9275

Q69

76
76

2.00

5.00

3.875

4.0781

Q31

76

1.00

5.00

3.837

4.3326

Q30

76
76

1.00

5.00

3.765

0.9420

Q65

Valid N (listwise)

Descriptive Statistics
N
76

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

2.00

5.00

3.452

0.9875

76
76

3.00

5.00

3.447

0.9457

1.00

5.00

3.415

0.9199

2.00

5.00

3.445

0.8414

P32

76
76

2.00

5.00

3.752

0.0875

Valid N (listwise)

76

P36
P33
P31
P35

024
Variables Entered/Removed(b)

Model
1

Variables
Entered
TOTALQ(a)

Variables
Removed
.

Method
Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: TOTALP

Model Summary

Model
1

R

R Square

.457(a)
.297
a Predictors: (Constant), TOTALQ

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.202

.47953

ANOVA(b)

Model
1

Regressio
n
Residual
Total

Sum
of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

6.618

1

6.618

28.782

.000(a)

25.064

109

.230

31.683

110

t

Sig.

06.97

.000

06.97

.000

a Predictors: (Constant), TOTALQ
b Dependent Variable: TOTALP

Coefficients(a)

Model
1

(Constant
)
TOTALQ

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

1.893

.357

.481
a Dependent Variable: TOTALP

.090

.457

020
Variables Entered/Removed(b)

Model
1

Variables
Entered
TOTALG(a)

Variables
Removed
.

Method
Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: TOTALP

Model Summary

Model
1

R

R Square

.498(a)
.562
a Predictors: (Constant), TOTALG

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.241

.46758

ANOVA(b)

Model
1

Regressio
n
Residual
Total

Sum
of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

7.852

1

7.852

35.913

.000(a)

23.831

109

.219

31.683

110

t

Sig.

60.18

.000

60.18

.000

a Predictors: (Constant), TOTALG
b Dependent Variable: TOTALP

Coefficients(a)

Model
1

(Constant
)
TOTALG

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

1.951

.310

.462
a Dependent Variable: TOTALP

.077

.498

022
Variables Entered/Removed(b)

Model
1

Variables
Entered
TOTALS(a)

Variables
Removed
.

Method
Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: TOTALP

Model Summary

Model
1

R

R Square

.548(a)
.300
a Predictors: (Constant), TOTALS

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.294

.45101

ANOVA(b)

Model
1

Regressio
n
Residual
Total

Sum
of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

9.511

1

9.511

46.754

.000(a)

22.172

109

.203

31.683

110

t

Sig.

5.641

.000

6.838

.000

a Predictors: (Constant), TOTALS
b Dependent Variable: TOTALP

Coefficients(a)

Model
1

(Constant
)
TOTALS

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

1.723

.306

.553
a Dependent Variable: TOTALP

.081

.548

022
Variables Entered/Removed(b)

Model
1

Variables
Entered
TOTALE(a)

Variables
Removed
.

Method
Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: TOTALP

Model Summary

Model
1

R

R Square

.613(a)
.107
a Predictors: (Constant), TOTALE

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.370

.42603

ANOVA(b)

Model
1

Regressio
n
Residual
Total

Sum
of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

11.899

1

11.899

65.558

.000(a)

19.784

109

.182

31.683

110

t

Sig.

02.87

.000

01.097

.000

a Predictors: (Constant), TOTALE
b Dependent Variable: TOTALP

Coefficients(a)

Model
1

(Constant
)
TOTALE

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

1.480

.288

.599
a Dependent Variable: TOTALP

.074

.613

020

Variables Entered/Removed(b)

Model
1

Variables
Entered
TOTALI(a)

Variables
Removed
.

Method
Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: TOTALP

Model Summary

Model
1

R

R Square

.668(a)
.468
a Predictors: (Constant), TOTALI

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.441

.40128

ANOVA(b)

Model
1

Regressio
n
Residual
Total

Sum
of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

14.131

1

14.131

87.753

.000(a)

17.552

109

.161

31.683

110

t

Sig.

07.67

.000

9.368

.000

a Predictors: (Constant), TOTALI
b Dependent Variable: TOTALP

Coefficients(a)

Model
1

(Constant
)
TOTALI

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

1.446

.253

.595
a Dependent Variable: TOTALP

.063

.668

022
ANOVA
TOTALP

Between Groups

Sum
Squares
6.135

of

Within Groups

142.636

03

Total

148.771

72

df
3

Mean Square

F

Sig.

2.298

5.678

.004

Mean Square

F

Sig.

.551

.829

.363

.270

ANOVA
TOTALP

Between Groups

Sum
Squares
.251

of

Within Groups

127.585

70

Total

127.836

72

df
1

.278

ANOVA
TOTALP
Sum
of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1.464

4

.471

1.213

.305

Within Groups

126.373

00

.281

Total

127.836

72

Between Groups

