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 اخلاضعة احلكومية اجلهات على الكوييت احملاسبة لديوان املالية الرقابة

: املوظفني منظور من للدولة التنموية اخلطة ومؤشرات أهداف وفق للرقابة

 1استطالعية  دراسة
 
 

 2د. يوسف محمد املطريي

 جامعة الكويت –العلوم اإلدارية كلية 

 دولة الكويت –الكويت 

 من للرقابة، الخاضعة الحكومية الجهات وموظفي املحاسبة ديوان يف الرقابة موظفي آراء استطالع إىل الدراسة هذه دفته

 اهداف وفق العام املال عىل بالحفاظ واملتمثلة الديوان أهداف تحقيق يف الديوان به يقوم الذي الرقايب الدور فعالية حيث

 الدراسة اعتمدت وقد. تصويبها عىل والعمل املخالفات ووقف املوارد، هدر من والحد للدولة، التنموية الخطة ومؤرشات

 بربنامج باالستعانة البيانات تحليل تم حيث الجهات، مختلف من موظفا( 500) شملت عشوائية عينة عىل توزيعه تم استبيان

 بدرجة الرقايب الديوان الدور يقيمون العينة أفراد أن الدراسة بينت وقد. االجتامعية بالعلوم الخاص( SPSS) االحصايئ التحليل

 التنموية الخطة ومؤرشات اهداف مع يتناسب ما وفق الديوان كفاءة رفع شأنها من توصيات الدراسة وتقدم جدا، جيد

 .للدولة

اء العاملني للدور بيئة أد -فعالية رقابة ديوان املحاسبة  -األساليب الرقابية  -إجراءات الرقابة املالية  :الكلامت املفتاحية

الرقابة املالية -االدارة العامة  -إدارة املوازنات العامة  -ديوان املحاسبة يف الكويت  -الرقايب 

 

1
تعترب الرقابة املالية البوصلة املوجهة لألداء املايل لدى الجهات الحكومية حيث تعترب أداة مهمة لتحقيق 

الرقابة املالية من اجل اإلجراءات التطبيقية العديدة التي متارسها أدوات الرقابة عىل املال العام، من خالل 

تعظيم االستفادة من املوارد املالية للدولة والحفاظ عليها وفق أساليب رقابية فعالة تسهم يف تحقيق التنمية 

 املنشودة من توظيف امليزانيات الحكومية.

استنادا  2035ة طموحة للوصول اىل تحقيق رؤيتها يف هذا الخصوص أقدمت دولة الكويت عىل خطة تنموي

 عدة مؤرشات دولية، لتحقيق اقىص استفادة من املوارد املالية الحكومية يف تحقيق تلك الرؤية االمر عىل
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الذي يفرض عدة تحديات من اجل التوفيق بني توجيه ورقابة األداء املايل للجهات الحكومية يف تنفيذ 

 توجهات الدولة يف رؤيتها الطموحة. ميزانيتها بشكل ينسجم مع

راسة الحالية للتعرف عىل مدى استعداد ديوان املحاسبة الكويتي لتلبية طموحات تلك الرؤية لذلك تأىت الد

من خالل استكشاف ابعاد مواصفات الرقابة املالية لديوان املحاسبة الكويتي عىل الجهات الحكومية 

 لخطة التنموية للدولة من منظور املوظفني.الخاضعة للرقابة وفق اهداف ومؤرشات ا

2
قام الباحث من أجل التوصل اىل صياغة مناسبة لبلورة مشكلة البحث واألهداف والفرضيات البحثية مبراجعة 

 بعض الدراسات الحديثة يف مجال الرقابة املالية ودور املؤسسات الرقابية عىل الجهات الحكومية، لذلك

 يت:يتناول الباحث تلك الدراسات وفق التقسيم ال 

دبيات مداخل وفلسفات متنوعة يف تفسريها ملفهوم الرقابة املالية خاصة قدمت العديد من الدراسات واأل 

 اساتن در أ يف القطاعات الحكومية ووضع تحديد إجرائية مناسب لهذا املفهوم املهم، حيث نجد 

(Murialdo, et al., 2018( ،)Sabri, et al., 2019 ،2013( )ابراهيم ) أعطت نتائجها تصورا حول ان الرقابة

املالية ترتكز يف إيجاد خطوط اتصال فعالة لتتبع مسار املوارد املالية حتى تحقيقها األهداف والتحكم يف تلك 

الترشيعات  املال الحكومي وتعظيم مخرجاته وفقاملوارد وبناء الثقة والتأثري عىل تحقيق استدامة راس 

 والقوانني الرقابية.

تتجه دراسات أخرى لتفسري مفهوم الرقابة املالية من منظور يتعلق باتخاذ اإلجراءات والتدابري التي تسهم 

 يف زيادة عوائد االنفاق الحكومي وتقليل ضعف الفعالية املالية الحكومية، وتأثري البعد الزمنى وتوقيت

حيث تبني  (2017 ( )سمور،Christopher, et al., 2017)دفت دراسة الرقابة عىل تلك الفعالية، حيث ه

من نتائج الدراسة ان توقيت إجراءات الرقابة املالية وكذلك توقيت اعالن النتائج واملعلومات يؤثر يف الثقة 

 كومي.باملؤسسات الحكومية وتوجهات القطاع الخاص لالستثامر يف القطاع الح

 ,Lingbing) أخرى حديثة عن الرقابة املالية عىل عتبة زوايا مهمة تتصل بتلك الرقابةبينام تضعنا دراسات 

et al., 2019; Marc, et al., 2018; Yoshiaki, 2018) ،  حيث تبني من النتائج ان هناك ارتباط بني الرقابة

الحكومي، عالوة عىل ان النتائج أظهرت ان مفهوم  املالية كمفهوم ودرجة املركزية الرقابية ومواجهة الفساد

تصنيف املركز املايل الحكومي وكفاءة إدارة األصول  الرقابة املالية يركز عىل اإلفصاح املايل وتحقيق الثقة يف

ن مفهوم الرقابة املالية الحديث يعتمد عىل أ ارد املالية الحكومية وفق معايري رقابية ومهنية، كذلك تبني واملو 

يف القطاع  الحكومي والعمل عىل سد مصادر حدوث تلك  فري أسس إدارة جيدة لالزمات املالية املفاجئةتو 

 االزمات. 
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ن هذا املفهوم أ ( Zulfiquer, et al., 2018)دراسة  يف نتائج لدراسات اهتمت مبفهوم الرقابة املالية تبني من

معالجة القيود املالية والفساد وأداء املؤسسات يرتكز يف تعزيز االستثامر يف األصول وملكية الحكومة مع 

د عىل ترسيخ أفضل املامرسات الدولية املالية لدى الجهات الحكومية، ووفق الحكومية من منطلق يعتم

 تعزز من مفهوم الرقابة. كفاءات وكوادر برشية

االعتبارات مجموعة من  (Dongyang, et al., 2019; Nunuy & Peny, 2015)كام حددت نتائج دراسات 

املهمة يف مفهوم الرقابة املالية ترتكز يف تذليل القيود االجرائية ومعوقات عرقلة التنمية املستدامة يف أدوار 

األجهزة الحكومية وتعظيم العائد من املوارد املالية الحكومية يف خدمة قضايا تنموية ومجتمعية، باإلضافة 

رقابة من منظور جودة التقارير املالية للحكومة ني مفهوم ال وارتباط باىل ان النتائج أظهرت وجود تأثري

 وكذلك مبادئ الحوكمة الرشيدة يف إدارة املوارد املالية الحكومية والرقابة عليها.

لتفسري مفهوم الرقابة املالية عب املؤسسات  (Yasushi, 2017)هناك مداخل أخرى اتجهت اليها دراسة 

م يقوم عىل خفض الهدر وزيادة القيمة املضافة للجهات هذا املفهو  النتائج ان الحكومية حيث تبني من

الحكومية، رفع التصنيف االئتامين للدولة يف التقارير الدولية، زيادة كفاءة استخدام األموال يف القطاع 

 الحكومي وتحسني مخرجاتها.

 انها اإلجراءات املالية عىل اىل الرقابة( Craig, 2017( )Micheal, et al., 2017)بينام تنظر دراسة كل من 

التي تزيد من كفاءة وفعالية اإلصدارات املالية الحكومية وتحسن من العوائد املتوقعة من تلك اإلصدارات، 

عالوة عىل انها األداة التي يتم من خاللها توفري التقارير املالية ذات املواصفات الفنية والجودة التي تسهم 

لحكومية، كام انه تبني من النتائج ان هذا املفهوم يتعلق بدور املوارد املالية اءة إدارة األصول و يف رفع كفا

العنرص البرشى القائم بالرقابة وفق مواصفات واسس تتسم بالدقة واملهنية والتوقيت يف التقارير والتنفيذ 

 واملعلومات املالية.

تقوم املؤسسات واألجهزة الرقابية بدور مهم يف السيطرة الفعالة عىل إدارة األموال العامة والرقابة عليها، 

حيث من املهم جدا ان تصمم الدولة الكيان املؤسيس وهيكله واختصاصاته بشكل يؤدى اىل تحقيق الرقابة 

 .(Mariana, et al., 2019)( 2017 )العبيد، يةرد املالية الحكومالفعالة ورفع نتائج توظيف املوا

اىل أدوار املؤسسات الرقابية ( ;Sabri, et al., 2019) Murialdo, et al., 2018 بينام تنظر دراسات أخرى

عىل انها وسيلة مهمة لتطبيق إجراءات وقوانني الدولة والحوكمة فيام يخص الرتشيد وادارة راس املال 

وجه االنفاق والقيمة املضافة أ لتي تؤرش اىل اإلنجازات و صدار التقارير املالية االحكومي، باإلضافة اىل ا

واملتحصالت املتحققة من إدارة عملية موازنات وميزانيات الجهات الحكومية وتوفري املعلومات والبيانات 

لجوانب التنموية ترتكز أدوار أخرى تخص ا ذات الثقة العالية املقبولة وفق املعايري املحلية والدولية. حيث

)حسني  التنمية املستدامة يف أجهزة الحكومة من منظور املامرسات املالية حيث تؤكد نتائج دراسةوتحقيق 
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ن تلك األجهزة تؤثر يف توفري أ عىل ( 2016)خالد وحتاملة،  (Murialdo, et al., 2018)( 2013 وعبد العظيم،

االستثامر يف الخدمات الحكومية إضافة اىل ان دورها من املعلومات والبيانات التي تزيد الثقة وتشجع عىل 

 ,Arusha) بيئة مناسبة لتعظيم عوائد األصول الحكومية، كام اكدت نتائج دراسة املمكن ان يسهم يف توفري

رتبط بتحقيق التنمية املستدامة للقطاع املايل بالدولة وتهيئة بيئة ان أدوار املؤسسات الرقابية ت (2011

التنمية  تحقيق األهداف التنموية من خالل األدوار الرقابية ووضع اهداف تقوم عىل مؤرشاتمشجعة عىل 

 املستدامة يف ميزانية الدولة واوجه االنفاق الحكومي.

حيث اإلجراءات الرقابية وتنفيذ القوانني وتأكيد توافق عالوة عىل األدوار التقليدية لألجهزة الرقابية من 

 ,Pragidisوالتقارير الرقابية عن أداء الجهات واملخالفات، توصلت نتائج دراسة ) املؤسسات الحكومية معها

et al., 2018 ،ن أجهزة الرقابة املالية تؤثر بشكل كبري عىل بيئة التنمية بالدولة من أ اىل  (2013( )أبو القاسم

د مضاعفة العوائد من الل توفري إجراءات ملنع الصدمات املالية بالقطاع الحكومي، تطوير بيئة االقتصاخ

 االنفاق الحكومي عىل القطاعات التنموية.

نتائج لدراسات أخرى أظهرت ان هناك تأثري وارتباط بني دور املؤسسات الرقابية عىل األداء املايل للجهات 

ة ت االزمات املالية والحفاظ عىل الكيان املايل للدولة عرب إيجاد إجراءات رقابيالحكومية وخفض حدة وتأثريا

، (Kyriaki, et al., 2017)تصادية تخص مواجهة االزمات املالية وتحقيق االستقرار املايل املرتبط بالتنمية االق

ن أدوار األجهزة الرقابية بالدولة أ يف هذا االتجاه اىل  (Christof, et al., 2017)كام توصلت نتائج دراسة 

علومات التقارير املالية و تطبيق إجراءات فعالة تزيد تؤثر يف تحقيق التنمية عرب جوانب الدقة والثقة يف امل

 ة لدى الجهات الحكومية.القدرة عىل تجاوز االزمات املالي

ة التي تصب يف توجهات التنمية وخطة الدولة حيث تتجه نتائج دراسات أخرى حول دور األجهزة الرقابي

من خالل إجراءات تطبيق الحوكمة  (2014( )عبد العزيز، Citra, et al., 2015)اتضح من نتائج دراسة 

املالية وترشيد االنفاق واالرتقاء بجودة التقارير املالية عن الحوكمة يف القطاع الحكومي وتعزيز اإلفصاح 

ائج تنفيذ امليزانيات، والشفافية املالية واملحاسبة واملسئولية عن تنفيذ امليزانيات املايل الحكومي عن نت

 الحكومية.

ة الرقابة املالية يف القطاع الحكومي تبني من النتائج ان تلك األدوار ترتكز يف ى عن دور أجهز يف دراسات أخر 

رقابية لخدمة القرارات االجتامعية واالقتصادية بناء نظام معلومايت إحصايئ عن األداء املايل والتقارير املالية ال

، أدوار توفيق (Rosa, et al., 2018( )2012 )هاجبريج، التي تعزز من تحقيق اهداف خطة الدولة والتنمية

املعلومات الرقابية وفق واقع األداء املايل للجهات الحكومية ومصداقية البيانات ونرشها وفق املعايري 

، بناء قدرات ومهارات بالوظائف (Laura, 2017)لتي تخدم التنمية االقتصادية واملتطلبات املهنية ا

ة يع تحقيق االنسجام مع املعايري واإلجراءات التي تسهم يف إضافة قيموالتخصصات املهنية يف الرقابة تستط

 . (David & Carolyn, 2018) نفاق الحكومي للميزانيات وتحقيق التنمية واالستدامة املاليةوجدوى لل 
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النتائج التي توصلت اليها بعض الدراسات نوهت اىل أهمية األدوار التقليدية ألجهزة الرقابة املالية عىل 

الجهات الحكومية من متابعة تنفيذ وتطبيق إجراءات وإصدار تقارير ومطابقة مع قواعد مهنية وقانونية 

لق بتلك األدوار خصوصا يف تحقيق االستقرار يف النظام ريه، باإلضافة اىل اظهار أمور أخرى مهمة تتعاىل غ

( 2013وريودان، أ ) نيات الحكوميةاملايل الحكومي وتحسني مخرجاته وتعزيز سياسات فعالة يف تنفيذ امليزا

(Allen, et al., 2019) تعظيم العالقة بني املدخالت واملخرجات يف ميزانية الجهات الحكومية وتحسني ،

 .(Andreas & Susanne, 2017)ئج املخرجات والنتا

ترتبط بتحقيق  كام تتأثر أدوار الجهات الرقابية عىل األداء املايل للمؤسسات الحكومية بعدة اعتبارات مهمة

والرقايب وعوامل االرتباط بينه الدور التنموي للدولة خاصة التنظيم والبناء املؤسيس للنظام املايل الحكومي 

 ,Gabriel)، باإلضافة اىل نتائج دراسة (Salvador & Chiara, 2017( )2018 )هادى، التنميةوبني توجهات 

et al., 2019) ومي ودور األجهزة الرقابية الية وكفاءة وفعالية االنفاق الحكحول نظام الشفافية واملساءلة امل

يف تحقيق ذلك خاصة تجاه الدين العام وخفضه مبا يتناسب مع توجهات التنمية االقتصادية واالجتامعية 

 والرفاهة.

 (Michael, et al., 2018)ات كل من هناك بعض األدوار األخرى للجهات الرقابية التي اوضحتها نتائج دراس

(Ruixin & Sami, 2019( )Antonia, et al., 2018)  ،تحقيق االستقرار املايل والتنمية املالية واالقتصادية

تحقيق املساواة االجتامعية يف االنفاق الحكومي والبعد التنموي القائم عىل املساواة يف توجهات إنفاق 

مية التي تخدم القضايا املجتمعية والتنموية الدولة، بناء البنية التحتية املالية املناسبة يف الجهات الحكو 

 سانية.اإلن

اهتمت ادبيات الرقابة املالية بفحص ابعاد الدور البرشى القائم بعملية إجراءات الرقابة نظراً لتأثري هذا 

ف الدولة يف عملية الرقابة املالية وتحقيق أهدافها واهدا الدور عىل اكتامل جوانب الكفاءة والفعالية

حيث  (Stewart & Dexter, 2017)( Micheal, et al., 2017)التنموية، حيث أظهرت نتائج دراسات 

أظهرت النتائج ان دور العاملني يف الرقابة املالية يرتبط بقدراتهم يف التعامل مع نظم املعلومات الرقابية 

فري املعلومات الدقيقة واالفصاح املهني املوضوعي، عالوة عىل ان النتائج أظهرت اهمية، وقدرتهم عىل تو 

ت الرقابة املالية واستخدام املنطق السليم والحس م العادل ملوضوعاعالوة عىل قدرات وأداء الحيادية والتقيي

 الرقايب والقيام بأدوار التحليل السليم الستخراج العالقات.

ر مجموعة األسس املهنية املرتبطة بالكفاءة والفعالية ومنحهم أوضحت أهمية توف هناك دراسات أخرى

عمل الرقابة املالية وتأثريها عىل الدور الصالحيات التي متكنهم من ذلك ربطت النتائج كذلك بني ابعاد بيئة 

النتائج  ،;Shixin, et al., 2018 Philmore, et al., 2019; (Laurence, et al., 2017)البرشى يف تلك الرقابة 

توصلت كذلك اىل ارتباط العوامل الدميوغرافية من السن والخربة والحس السليم واملنطق التحلييل يف الدور 

 دة عمليات وإجراءات الرقابة املالية والقدرة الشخصية للتنبؤ باملخاطر املالية.البرشى يؤثر يف جو 
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مجموعة ( 2017 ()سويلم،Philmore, et al., 2019)(Laurence, et al., 2017)اضافت نتائج دراسات  

ودرجة االستقاللية بعاد مهمة تتعلق بدور العاملني يف الرقابة املالية ترتكز يف الصالحيات املمنوحة لهم أ 

وخطة املؤسسة الرقابية لتطوير مهاراتهم وفق احدث املعايري الدولية للرقابة وتدريبهم واختيار افضل 

يف تحقيق اهداف الرقابة، النتائج ربطت بني البعد األخالقي يف دور االفراد تجاه إعداد  العنارص التي تسهم

ضافة اىل تأثري املتغريات الدميوغرافية وااللتزام الشخصية مبهنية التقارير الرقابية واملسئولية الشخصية عنها، إ 

وظفني الرقابة الداخلية التابعني العمل عىل جودة التقارير، النتائج أظهرت بعض التحديات التي يواجهها م

للمؤسسات الرقابية يف الجهات الحكومية من حيث متكينهم ألداء ادوارهم الحيادية وعدم عرقلة عملهم 

 دادهم بالبيانات الرقابية املطلوبة من الجهات الحكومية.وام

ثري اختيار وتدريب ت تأ أظهر ( 2013( )الشبيل واملومنى، Ahsan, et al., 2017)بينام نجد أن نتائج دراسة 

موظفي الرقابة الداخلية واملعايري التي تستند الهيا الجهات الرقابية يف اختيارهم واستيعابهم للضوابط املهنية 

واألخالقية يف الرقابة املالية ورفع التقارير وتأثري التيارات السياسية عىل ادوارهم يف اظهار الدقة والشفافية 

 يف التقارير املالية.

 ,Yu-Tzu)تجاه أدوار موظفي الرقابة املالية التابعني للمؤسسات الرقابية أظهرت نتائج دراسات كل منا يف

et al., 2019( )Amira, et al., 2018)  أهمية امتثال موظفي التدقيق باملعايري الدولية وتأثريها املبارش عىل

ري االمتثال واالنضباط لدى موظفي الرقابة جودة الرقابة وتقليل األخطاء الفردية باإلضافة اىل تحديد معاي

م بها موظفي و املالية وتقييمهم وفق ذلك، النتائج ربطت بني جودة وفعالية عمليات الرقابة املالية التي يق

الرقابة ومعايري وضابط الحوكمة املالية، إضافة اىل تأثري صلق مهارات موظفي الرقابة املالية عىل تلك املعايري 

 ءة والفعالية يف التقارير املالية.وتحقيق الكفا

1 

قام الباحث يف هذا الشأن بالرجوع اىل التقارير الصادرة من ديوان املحاسبة للوقوف عىل واقع ديوان 

،  حيث تبني للباحث 2تي ترتبط بالتنمية وطموحات خطة الدولةاملحاسبة تجاه تحقيق اهداف الرقابة ال

( من الدستور الكويتي عىل إنشاء 151بعض األمور التي تتعلق بواقع ديوان املحاسبة حيث نصت املادة )

ديوان للمراقبة املالية ملحقا مبجلس األمة مهمته معاونة الحكومة ومجلس األمة يف تحصيل إيرادات الدولة 

بإنشاء  1964لسنة  30وفاتها يف حدود امليزانية. ووفقا لهذا النص الدستوري صدر القانون رقم وإنفاق مرص 

االوىل منه عىل أن تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة املالية تسمى ديوان  ديوان املحاسبة. حيث نصت املادة

لرقابة املالية فيها الذي ميارس املحاسبة تلحق مبجلس األمة. ويعترب ديوان املحاسبة يف الكويت الجهاز األعىل ل

امها مهامه واختصاصاته بهدف تحقيق رقابة فعالة عىل األموال العامة مبا يكفل حاميتها وضامن استخد

                                                             
 .  2018 للديوان السنوي والكتاب والتقارير www.sabq8.org الرابط عرب الكويتى املحاسبة ديوان موقع عىل االطالع رجاء 1
 .البحثية املشكلة وظواهر بوادر يف االستطالعية دراسته نتائج سيربز انه اىل الباحث ينوه 2

http://www.sabq8.org/
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االستخدام األمثل، وميارس الديوان كال النوعني من الرقابة وهام الرقابة املسبقة التي تسبق االرتباط أو 

التي تبلغ قيمة أي منها مائة ألف دينار، والرقابة الالحقة عىل كافة التعاقد عىل املناقصات واالتفاقيات 

 الترصفات التي تجريها الجهات املشمولة بالرقابة.

تعترب رقابة ديوان املحاسبة مزيجا بني الرقابة السابقة للرصف والرقابة الالحقة، التي غالبا ما تكون رقابة 

تندات الحسابية وصحة تطبيق القوانني واللوائح أكرث منها حسابية تهدف للتعرف عىل سالمة الدفاتر واملس

داف االقتصادية واالجتامعية والحكم رقابة تقييمية تقيم النشاط الحكومي نفسه، من حيث تحقيقه لأله

 عىل كفاءة الوحدات اإلدارية.

لتي تتعلق من قراءة الباحث لواقع ديوان املحاسبة الكويتي اتضح ان هناك بعض الصعوبات واملعوقات ا

ن وفق رؤية التنمية بتداخل االختصاصات بني بعض الجهات، مازال هناك ضعف يف ارتباط توجهات الديوا

، عالوة عىل ذلك ارتفاع نسبة املخالفات لدى بعض الجهات وتكرارا نفس املخالفات يف أعوام وخطة الدولة

لديوان ملرشوعات الجهات الحكومية متنوعة، أضف اىل ذلك تأثري طول اإلجراءات االعتامدية من جانب ا

 قبل التنفيذ.

أداء مهام الرقابة املالية ووضع  يواجه الديوان أيضا بعض من الصعوبات التي تتعلق بدور املورد البرشى يف

لتحقيق التميز املهني املستدام، باإلضافة اىل صعوبات عمل الرقابة داخل الجهات الحكومية وضعف الثقافة 

بة لتوجهات الديوان والدولة للحد من األخطاء املالية واملخالفات، االمر الذي حدا بالديوان اىل الرقابية املناس

 ذ لدعم بيئة العمل الرقايب يف املؤسسات الحكومية.وضع تدابري قيد التنفي

وسخرت الدولة  2035يف سنة  تتطلع دولة الكويت اىل تحقيق رؤية تنموية طموحة عرب مؤسسات الدولة

الرؤية ، ولعل من بني املؤسسات التي تعمل عىل تحقيق هذه 1كافة أجهزتها ليك تصل اىل هذه الرؤية

الطموحة ديوان املحاسبة الكويتي الذي يعترب أحد األدوات الرقابية املهمة التي تؤثر يف تحقيق تلك الرؤية 

الدولة التنموية، االمر الذي ميثل تحديا مهام اما ديوان  والتأكد من جدوى االنفاق الحكومي وميزانية

خطة التنموية التي استندت عىل مؤرشات وأدلة املحاسبة ليك يكون الدور الرقايب له متوافق مع توجهات ال

 دولية وعاملية.

الحكومية وعىل الرغم من ذلك فان التقارير الرقابية التي يصدرها ديوان املحاسبة الكويتي عن أداء الجهات 

ود املبذولة من تظهر العديد من املخالفات لدى تلك الجهات االمر الذي يؤرش اىل انه عىل الرغم من الجه

ديوان املحاسبة اال ان األداء الرقايب مازال يحتاج اىل املزيد من األدوار املتفاعلة واملنسجمة من جانب  جانب

 .22035موية ورؤيتها الطموحة العاملني يف ديوان املحاسبة مع توجهات الخطة التن

                                                             
 www.scpd.gov.kwالكويت  لالطالع عىل رؤية دولة الكويت واألدلة واملؤرشات الدولية راجع موقع املجلس األعىل للتخطيط والتنمية بدولة 1
 

http://www.scpd.gov.kw/
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الستطالع ظواهر كذلك قام الباحث بدراسة استطالعية لعينة ميرسة من العاملني بديوان املحاسبة الكويتي 

املشكلة وقد تبني من نتائج تلك الدراسة وجود بعض أوجه القصور يف أداء يف جوانب االنسجام مع األداء 

فيقها بشكل مناسب مع طموحات رؤية الدولة واملؤرشات واألدلة الوظيفي للعاملني وإجراءات الديوان وتو 

رتيب دولة الكويت ومكانتها الدولية مبا يخدم الرؤية العاملية التي تقوم عليها وتتطلع اىل تحقيقها لتعزيز ت

 .2035التنموية 

ك بعض كذلك اتضح للباحث انه عىل الرغم من توجهات الدولة لخطة تنموية طموحة اال ان مازال هنا

لتزام الجهات بالضوابط وفق املخالفات التي تزهرها تقارير ديوان املحاسبة الكويتي تتعلق باألمور املالية وا

لخطة التنموية، االمر الذي يطرح تساؤل مهم عن مدى أداء موظفي الديوان ألدوارهم الرقابية عىل تلك ا

هم من الصالحيات والتدريب واالختيار السليم الجهات انطالقا من الرؤية التنموية ومدى القدر املتوفر ل

 .1يةلتعينهم ومدى توفر املوضوعية واملهنية لتحقيق اهداف تلك الرؤية التنمو

3

ن أ ىل إ ;Sabri, et al., 2019 Lingbing, et al., 2019; (Yoshiaki, 2018) نوهت بعض الدراسات الحديثة

ن تكون لديها اإلجراءات الرقابية الفعالة أ مر يتطلب منها كومية املعنية بذلك األ الدور الرقايب للمؤسسات الح

ما يسهم يف تحقيق التنمية املستدامة، وتعزيز اقىص استفادة من املدخالت التي متكنها من أداء دورها وفق 

األداء يف املؤسسات املالية لدى املؤسسات، فضالً عن توفري نسيج من الكفاءات والكوادر القادرة عىل توجيه 

موارد املالية الحكومية وفق األسس واملعايري التي تضمن تفعيل الرقابة املالية وتحقيق التنمية املستدامة لل

 . (;Zulfiquer, et al., 2018) Murialdo, et al., 2018 الحكومية وتعظيم مخرجاتها

للباحث  واهر املشكلة البحثية التي اتضحتن نوهت اليه الدراسات السابقة وظأ بناءا عليه وىف ضوء ما سبق 

 التساؤل الرئييس اليت كام ييل:فانه ميكن تحديد املشكلة البحثية تتمثل يف محاولة وضع إجابة عىل 

هل يتوافق واقع الرقابة املالية لديوان املحاسبة الكويتي وفق طموحات واهداف خطة الدولة التنموية؟  

 من منظور العاملني يف الديوان؟

 ويتفرع من هذا التساؤل تساؤالت فرعية:

 هداف خطة الدولة التنموية؟أ ما مدى تناسب إجراءات ديوان املحاسبة للرقابة وفق طموحات و  .1

ما مدى توفر املعايري املناسبة لتحقيق الدور الرقايب لديوان املحاسبة وفق طموحات واهداف  .2

 خطة الدولة التنموية؟

بشكل مناسب للدور الرقايب الذي املناسب للعاملني يف الديوان  ما مدى توفر املهارات والتدريب .3

 هداف خطة الدولة التنموية؟ أ يحقق طموحات و 

                                                             
رقابته عىل موقع الديوان عىل الشبببكة العنكبوتية رجاء مطالعة موقع ديوان املحاسبببة عن تقارير املخالفات املالية لدى الجهات الحكومية التابعة ل 1

www.sabq8.org . 

http://www.sabq8.org/
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وهل توجد فروق جوهرية بني العاملني فيام يخص املتغريات الدميوغرافية تجاه الدور الرقايب  .4

 لديوان املحاسبة وفق طموحات واهداف خطة الدولة التنموية؟

4 

 تهدف الدراسة الحالية اىل تحقيق اليت:

اسبة الكويتي يف ظل طموحات وأهداف خطة الدولة استكشاف واقع الرقابة يف ديوان املح .1

 التنموية.

التعرف عىل مدى وجود عالقة ارتباطية وتأثري بني إجراءات الرقابة لديوان املحاسبة الكويتي  .2

 وبني واهداف خطة الدولة التنموية.

املتاح قة ارتباطية وتأثريية بني املعايري والضوابط والصالحيات والتدريب ى وجود عال اختبار مد  .3

 هداف خطة الدولة التنموية.أ للعاملني يف الديوان ألداء الدور الرقايب و 

التأكد من مدى وجود فروق جوهرية من حيث بعض املتغريات الدميوغرافية بني العاملني يف  .4

 هداف خطة الدولة التنموية.أ وفق الديوان تجاه الدور الرقايب 

تعزز من دور الرقابة لديوان املحاسبة الكويتي ن أ اقرتاح بعض التوصيات التي ميكن من شانها  .5

 هداف خطة الدولة التنموية.اوالعاملني مبا يتوافق مع 

5 

لتي تم عرضها، حيث تم الدراسة من خالل الرجوع اىل بعض الدراسات السابقة ا فروضقام الباحث ببناء  

 هداف الدراسة. أ البحثية االتية التي تخدم  الفروضصياغة 

بني إجراءات الرقابة لديوان  0.05الفرض األول: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى معنوية 

 املحاسبة الكويتي وبني واهداف الرقابة وفق خطة الدولة التنموية

(، Murialdo, et al., 2018) :الفرضياغة لتي اعتمد عليها الباحث يف صالدراسات السابقة املرجعية ا

(Sabri, et al., 2019( ،)Christopher, et al., 2017( ،)Lingbing, et al., 2019( ،)Yoshiaki, 2018 ،)

(Zulfiquer, et al., 2018( ،)Nunuy & Peny, 2015( ،)Micheal, et al., 2017) 

فعالية رقابة  مالءمة األساليب الرقابية املتبعة، إجراءات الرقابة، ها يف إجراءات الرقابة:األبعاد التي سيتم قياس

 الرقابةديوان املحاسبة يف تحقيق األهداف من عملية 

بني بيئة أداء العاملني للدور  0.05الفرض الثاين: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى معنوية 

 فق خطة الدولة التنمويةالرقايب واهداف الرقابة و 

(، Micheal, et al., 2017 :الفرضالدراسات السابقة املرجعية التي اعتمد عليها الباحث يف صياغة 

(Stewart & Dexter, 2017( ،)Shixin, et al., 2018،)  (Amira, et al., 2018) 
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الرقابة، استقاللية العمل  اء موظفيكفاءة أد: بعاد التي سيتم قياسها يف بيئة أداء العاملني للدور الرقايباأل 

ري الدولية يف عملية لدى موظفي الرقابة، تقييم املوظفني للموضوعية واملهنية واتباع موظفي الرقابة للمعاي

 الرقابة، كفاءة طرق اختيار وتدريب موظفي الرقابة. 

لعاملني يف الديوان تجاه الفرض الثالث: ال توجد فروق جوهرية من حيث بعض املتغريات الدميوغرافية بني ا

 تنمويةالدور الرقايب وفق اهداف الرقابة وفق خطة الدولة ال

(، Philmore, et al., 2019) :الفرضالدراسات السابقة املرجعية التي اعتمد عليها الباحث يف صياغة 

(Laurence, et al., 2017( ،)Ahsan, et al., 2017) 

سنوات الخربة، املؤهل العلمي، التخصص : فروق الجوهرية بني العاملنيبعاد التي سيتم قياسها يف تحديد الاأل 

 املسمى الوظيفيالعلمي، 

6 

 :يتالبحثية يوضح الباحث منوذج عالقات املتغريات البحثية يف الشكل ال  الفروضبناءاً عىل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: منوذج عالقات متغريات الدراسة1شكل )

 عام للدراسةإلطار ال: ا1شكل 
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7 

املنهج الوصفي التحلييل السترشاف طبيعة العالقة الرقابة املالية لديوان تطبق الدراسة الحالية أسلوب 

املحاسبة الكويتي من وجهة نظر موظفي الديوان، حيث يركز هذا األسلوب عىل تناول الدراسات السابقة 

اة الدراسة يف ضوء ذلك ومبا يخدم قياس الفرضيات األربعة وتحقيق اهداف واالدبيات ومن ثم الخروج بأد

 لدراسة واالجابة عىل املشكلة البحثية.ا

يتمثل مجتمع الدراسة يف العاملني األجهزة الرقابية بدولة الكويت متمثلني يف موظفي ديوان املحاسبة 

% من حجم 10( مفردة متثل نسبة 500ينة العشوائية لعينة قدرها )الكويتي، تم سحب العينة بأسلوب الع

 املجتمع اإلجاميل لديوان املحاسبة الكويتي وفقا لبيانات القوى البرشية بالديوان.

قام الباحث بالرجوع اىل مجموعة من الدراسات السابقة يف تصميم أداة الدراسة التي تكونت من املحاور 

 التية:ا

 ,Philmore: بعاد الدميوغرافيةتصميم مقاييس األ  الدراسات السابقة املرجعية التي اعتمد عليها الباحث يف

et al., 2019) ،(Laurence, et al., 2017) ،(Ahsan, et al., 2017 محاور لقياس البعد  5، تم وضع

 الدميوغرايف.

 ,Murialdo) :ث يف تصميم مقاييس إجراءات الرقابةالدراسات السابقة املرجعية التي اعتمد عليها الباح

et al.,2018)( ،Sabri, et al.,2019) ،(Christopher, et al.,2017) ،(Lingbing, et al.,2019) ،

(Yoshiaki, 2018) ،(Zulfiquer, et al., 2018) ،(Nunuy & Peny, 2015) ،(Micheal, et al., 2017) 

 4مالءمة األساليب الرقابية املتبعة  فقرات، 4وزعت إجراءات الرقابة فقرة قياس ت 13شمل املقياس عدد 

 فقرات. 5رقابة ديوان املحاسبة يف تحقيق األهداف من عملية الرقابة  فعاليةفقرات، 

الدراسات السابقة املرجعية التي اعتمد عليها الباحث يف تصميم مقاييس يف بيئة أداء العاملني للدور الرقايب: 

(Micheal, et al., 2017( ،)Stewart & Dexter, 2017( ،)Shixin, et al., 2018،) (Amira, et al., 2018) 

فقرات، استقاللية العمل لدى  4ابة فقرة قياس توزعت كفاءة أداء موظفي الرق 14شمل املقياس عدد 

معايري الدولية يف فقرات، تقييم املوظفني للموضوعية واملهنية واتباع موظفي الرقابة لل 3موظفي الرقابة 

 فقرات. 4فقرات، كفاءة طرق اختيار وتدريب موظفي الرقابة  3عملية الرقابة 

 1من خالل استخدام معامل ألفا، حيث بلغ معامل ألفا عىل جميع أسئلة الدراسة وكام يوضح الجدول رقم 

 يطمنئ عىل مصداقية األداة.، وهي قيمة مقبولة وتدل عىل ثبات عال (95.)
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 : قيمة معامل الثبات لالستبانة1جدول

 عدد األسئلة كرونباخ ألفا

.954 33 
  

% من حجم العينة، 20.6فقد شكل موظفو ديوان املحاسبة  2أما توزيع أفراد العينة وكام يبني الجدول رقم  

سنوات الخربة فقد شكل  من حيث. أما (79.4%)وموظفي الجهات الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان 

 21(، %24.3سنوات ) 10-6(، يليهم ممن لديهم %32.1سنوات فأقل النسبة األكرب وهي ) 5ذوو الخربة 

 (.%8.7سنة ) 20-16(، و%16.5سنة ) 15-11(، %18.3سنة فأكرث )

 خصائص عينة الدراسة :2جدول 

 املتغري التكرار %
 

20.6 
79.6 

 
90 
346 

 جهة العمل
 بة املحاسديوان 

 جهات حكومية خاضعة لرقابة الديوان
 

32.1 
24.3 
16.5 
8.7 
18.3 

 
140 
106 
72 
38 
80 

 الخربةسنوات 
 سنوات فأقل 5
 سنوات 6-10

 سنة  11-15
 سنة 16-20
 سنة فأكرث 21

 
17.9 
41.7 
11.0 
8.7 
3.7 
17.0 

 
18 
182 
48 
38 
16 
74 

 املسمى الوظيفي 
 مدقق

 محاسب
 رئيس قسم

 مراقب
 مدير

 رىخأ 
 

75.7 
8.7 
1.8 
13.8 

 
330 
38 
8 
60 

 التعليم
 بكالوريوس

 ماجستري
 دكتوراه

 ثانوية عامل أو أقل
 

67.9 
9.6 
10.6 
12.0 

 
296 
42 
46 
52 

 التخصص
 محاسبة

 إدارة
 قانون
 أخرى

 املجموع 436 100
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دققون (، يليهم م%41.7أما من حيث املسميات الوظيفية فقد جاء شكل املحاسبون النسبة األكرب )

ناحية التأهيل من  (. أما%3.7(، فمديرون )%8.3(، مراقبون )%11(، رؤساء أقسام )%17%(، أخرى )17.9)

(، يليهم حملة شهادة الثانوية %75.7العلمي للموظفني فقد شكل حملة درجة البكالوريوس النسبة األكرب )

%(. أما من حيث 1.8درجة الدكتوراه (، وأخريا حملة %8.7(، فحملة درجة املاجستري )%13.8العامة فأقل )

(، يليهم حملة درجات علمية %67.9 )طبيعة التخصص فقد شكل خريجي تخصص املحاسبة النسبة ألكرب

 .(%9.6(، وخريجو تخصص إدارة )%10.6(، ثم خريجي كليات القانون )%12أخرى )

التكرارية واملتوسط الحسايب واالنحراف املعياري معامالت االرتباط  توزيعاتسلوب الأ اعتمدا الباحث عىل 

 هداف الدراسة.أ ومبا يتوافق مع اختبار الفرضيات البحثية و  Anovaوالتأثري واختبار 

رقابية اءات السيقترص الباحث يف دراسته عىل إجراءات الرقابة لديوان املحاسبة عىل موضوع دراسته باإلجر 

واألساليب الرقابية لدى ديوان املحاسبة الكويتي وبيئة أداء العاملني للدور الرقايب من حيث الكفاءة 

واالستقاللية واملهنية واملوضوعية، طرق اختيار وتدريب للموظفني املرتبطة بأهداف الرقابة ورؤية وخطة 

 الدولة التنموية.

8

  

بني إجراءات  0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى معنوية H01.1الفرض الفرعي األول 

 الرقابة لديوان املحاسبة الكويتي وبني واهداف الرقابة وفق خطة الدولة التنموية.

أن  3وكام يوضح الجدول رقم تبني إجابات أفراد عينة الدراسة عىل الجوانب املختلفة التي تتصل بالفرضية 

األوساط الحسابية لتقييم أفراد عينة الدراسة للجراءات الرقابية املتبعة من قبل موظفي ديوان املحاسبة 

تراوحت تقييامت إجراءات الرقابة  محسوبة عىل سلك ليكرت الخاميس كانت عىل النحو املبني أدناه. حيث

( درجة. وتدل تلك التقييامت عىل تقييم بدرجة 4.17- (3.91 التي يتبعها موظفو ديوان املحاسبة ما بني

لكل من مدى وجود أهداف واضحة لعملية الرقابة، يليه وعىل التوايل تقييم منهجية موظفي  (4.17)ممتاز 

، وقيام موظفي الديوان بزيارات منتظمة للجهات الخاضعة للرقابة درجة (4.10)الديوان يف عملية الرقابة 

م سالسة إجراءات الرقابة وكونها ال تشكل عائقا أمام الجهات الخاضعة للرقابة فجاء يف تقيي ، أما(4.05)

وبدرجة جيد جدا. وتبني هذه االجابات أن موظفي ديوان املحاسبة وموظفي الجهات  (3.91)املرتبة الرابعة 

ابية مام يعني رفض الفرضية قابية يقيمون إجراءات الرقابة بشكل جيد جدا مام يعني كفاية االجراءات الرقالر 

 الفرعية االوىل.
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 إجراءات الرقابة تقييم: األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية ل3جدول 

 العبارة
الوسط 

 الحسايب
 الرتتيب

االنحراف 

 املعياري

 75924. (1) 4.1743 الديوان أهداف واضحة عند مامرستهم لعملية الرقابةيحدد موظفو 

 78073. (2) 4.1055 جراءات الرقابة بشكل منهجي ن بتحديد خطوات وإ يقوم موظفو الديوا

 95999. (3) 4.0505 يقوم موظفو الديوان بالزيارات للجهات الخاضعة للرقابة بشكل منتظم

الرقابية التي يقوم بها موظفو الديوان سري العمل يف الجهات ال تعيق االجراءات 

 الخاضعة للرقابة
3.9128 (4) .86661 

 

بني مالءمة  0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى معنوية H01.2الفرض الفرعي الثاين 

 التنموية.األساليب الرقابية املتبعة وبني واهداف الرقابة وفق خطة الدولة 

 عة: األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقييم املوظفني ملالءمة األساليب الرقابية املتب4جدول 

 العبارة
الوسط 
 الحسايب

 الرتتيب
االنحراف 
 املعياري

تحقق الرقابة املسبقة لديوان املحاسبة عىل الجهات الخاضعة للرقابة األهداف 
 املحددة. 

3.8532 (2) .85043 

تساهم الرقابة التي يقوم بها الديوان أثناء تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة للعمل 
 89576. (4) 3.8028 األخطاء يف الوقت املناسب. يف تقليل االنحرافات وتصويب

تساهم الرقابة الالحقة التي يقوم بها موظفو الديوان يف التأكد من تنفيذ الجهات 
 الخاضعة للرقابة للتوصيات التي يقدمونها مبا يحقق األهداف املحددة.

3.8899 (1) .87193 

ة املفاجئة دون معوقات تسمح الجهات الخاضعة للرقابة ملوظفي الديوان بالرقاب
 االنحرافات.مام يساعد عىل الكشف عن 

3.8349 (3) .94457 
 

أن إجابات أفراد عينة الدراسة املتصلة بهذه الفرضية تعطي  4تظهر نتائج الدراسة كام يبني الجدول رقم 

يف التأكد من تقييام لألساليب الرقابية املتبعة بدرجة جيد جدا. حيث يرون أن األساليب املتبعة تساهم 

رجة، وتحقق األهداف املحددة لها د (3.88) وصيات التي يقدمونهاتنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة للت

درجة، وتسمح ملوظفي الديوان بالرقابة املفاجئة دون معوقات مام يساعد عىل الكشف عن  (3.85)

درجة عىل  (3.80)وقت املناسب ، وتساهم يف تقليل االنحرافات وتصويب األخطاء يف ال(3.83)االنحرافات 

 مقياس ليكرت الخاميس، وتعني هذه النتائج عدم صحة الفرضية.

بني فعالية رقابة  0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى معنوية H01.3الفرض الفرعي الثاين 

 ولة التنموية.هداف الرقابة وفق خطة الدأ هداف من عملية الرقابة و ديوان املحاسبة يف تحقيق األ 

تلخص إجابات أفراد عينة الدراسة عىل مجموعة األسئلة الخاصة باملتغري التابع للدراسة التقييم العام لفعالية 

 يظهر حيث تبني نتائج الدراسة وكام ،الدور الرقايب لديوان املحاسبة يف تحقيق األهداف املحددة للرقابة

التدقيق عىل أعامل الجهات  وم بها موظفو ديوان املحاسبة يفمحصلة الجهود الرقابية التي يق 5الجدول رقم 



  2019إبريل  –العدد الثاين  -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
149 

الخاضعة للرقابة من حيث فعاليتها يف تحقيق األهداف املحددة للرقابة. حيث تبني هذه النتائج أن محصلة 

( 3.99مقياس ليكرت الخاميس بلغت لثالثة بنود منها )هذه الجهود ممثلة باألوساط الحسابية محسوبة وفق 

( 3.99) –( 3.86خرى ما بني )فوق، مام يعني أنها مبستوى ممتاز، وتراوحت درجات األبعاد األ درجة فام 

درجة أي مبستوى جيد جدا. وتتفق هذه الدراسة بشكل ما مع ما توصلت إليه دراسة وائل الراشد مع 

ان بكفاية متوسطة، الرقابة التي يقوم بها ديوان املحاسبة وفقا لدراسة الراشد ك اختالف بسيط، وهو أن تقييم

حسنت ووصلت ملستوى ممتاز. وتدل هذه النتائج عىل فعالية بينام نجد انها وفقا لنتائج هذه الدراسة ت

لفرضية عالية لجهود الديوان يف مجال الرقابة وقدرته عىل تحقيق األهداف املحددة له، مام يعني رفض ا

 الرئيسية األوىل.

تقييم املوظفني لفعالية رقابة ديوان املحاسبة يف تحقيق األهداف من ات املعيارية ل: األوساط الحسابية واالنحراف5جدول 
 عملية الرقابة

 العبارة
الوسط 
 الحسايب

 الرتتيب
االنحراف 
 املعياري

 79820. (1) 4.1055 تضمن رقابة ديوان املحاسبة حسن استخدام املال العام. 
ة للرقابة كفاءة األداء وتخفيض تساهم رقابة ديوان املحاسبة عىل الجهات الخاضع

 ية.النفقات الحكوم
3.9725 (5) .85725 

االنحرافات تؤدي رقابة ديوان املحاسبة إىل حسن استخدام السلطة والكشف عن 
 ومعالجتها.

3.9679 (6) .85440 

تؤدي رقابة ديوان املحاسبة إىل مطابقة النشاط املايل للجهات الخاضعة للرقابة 
 مة والقرارات النافذة.للقوانني واألنظ

4.0642 (3) .84988 

تحقق رقابة ديوان املحاسبة إىل تعزيز الشفافية والنزاهة واملصداقية والثقة 
 باملؤسسات.

3.9679 (6) .81021 

تؤدي رقابة ديوان املحاسبة إىل املحافظة عىل سالمة تطبيق القوانني والسياسات 
 يف الجهات الخاضعة للرقابة.

3.9908 (4) .81362 

تساهم رقابة ديوان املحاسبة إىل تحفيز الجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ توصيات 
 توصيات موظفي الرقابة االهتامم املناسب.ديوان املحاسبة وإعطاء 

3.9587 (7) .84861 

تؤدي رقابة ديوان املحاسبة إىل تطوير العمل يف الجهات الخاضعة للرقابة بشكل 
 فها.يساعدها عىل تحقيق أهدا

3.9725 (5) .78443 

تؤدي رقابة ديوان املحاسبة إىل مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة عىل وضع 
 للتنفيذ ضمن الفرتات املحددة. أهداف قابلة

3.8899 (8) .77714 

تؤدي رقابة ديوان املحاسبة إىل اكساب موظفي الجهات الخاضعة للرقابة مهارات 
 جديدة تساهم يف تحسني األداء.

3.8624 (9) .89922 

تؤدي رقابة ديوان املحاسبة عىل الجهات الخاضعة للرقابة إىل الحد من املخالفات 
 املالية.

4.0780 (2) .84056 
 

بني كفاءة أداء  0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى معنوية  :H02.1الفرض الفرعي األول 

 بة واهداف الرقابة وفق خطة الدولة التنموية.موظفي الرقا
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أن األوساط  6تبني إجابات أفراد عينة الدراسة عىل الجوانب الخاصة بهذه الفرضية وكام يوضح الجدول رقم 

عىل التوايل  ليكرت الخاميس الحسابية لتقييم لكفاءة موظفي الديوان القامئني مبهام الرقابة بلغت عىل مقياس

لروح التعاون والشعور باملسئولية يف  درجة (3.91) موظفي الديوان بالقوانني واألنظمةاللتزام درجة ((4.10

، اضعة للرقابة ديوان وموظفي الجهات الخاضعة للرقابةالعالقات بني موظفي الديوان وموظفي الجهات الخ

درجة لتوفر الخربة  (3.84)درجة لتمتع موظفي ديوان املحاسبة مبعرفة واسعة يف مجال الرقابة،  (3.78)

التزام املوظفني القامئني  الواسعة والقدرة الفنية لدى موظفي الديوان. وتعني هذه التقييامت أن لكل من

از عىل درجة ممتاز، وتعاونهم، وخربتهم وقدرتهم الفنية حاز عىل درجة جيد جدا، مام يعني مبهمة الرقابة ح

 رفض الفرضية.

 تقييم كفاءة أداء موظفي الرقابةنحرافات املعيارية ل: األوساط الحسابية واال 6جدول 

 العبارة
الوسط 
 الحسايب

 الرتتيب
االنحراف 
 املعياري

 85232. (4) 3.8486 يتمتع موظفو الديوان بالخربة الواسعة والقدرة الفنية لتأدية مهامهم 
 85138. (3) 3.8761 يتمتع موظفو الديوان مبعرفة واسعة يف مجال الرقابة والتدقيق

تتميز العالقات بني موظفي الديوان وموظفي الجهات الخاضعة للرقابة بالتعاون 
 املسئولية.وروح 

3.9128 (2) .88238 

 76046. (1) 4.1009 يلتزم موظفو الديوان بالقوانني واألنظمة أثناء قيامهم بالعمل الرقايب.
 

بني استقاللية  0.05ئية عن مستوى معنوية : ال توجد عالقة ذات داللة إحصاH02.2الفرض الفرعي الثاين 

 الرقابة وفق خطة الدولة التنموية.العمل لدى موظفي الرقابة واهداف 

أن تقييم أفراد عينة الدراسة للجوانب املختلفة املتصلة بهذه الفرضية املتعلقة  7يظهر الجدول رقم 

ية الرقابة، تراوح ما بني درجة ممتاز باستقاللية موظفي الرقابة يف العمل، التي تشكل أحد ضامنات فعال

الجدول هو  االستقالل االداري واملايل كام يبني وجيد جدا وفقا ملقياس ليكرت الخاميس. حيث كان تقييم

درجة، يليه وعىل التوايل متتعهم بالحيادية، والعمل وفق املعلومات الصحيحة التي يجمعونها،   (4.0)األعىل 

 مام يعني عدم صدق الفرضية.

 تقييم استقاللية العمل لدى موظفي الرقابة: األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية ل7جدول 

 العبارة
الوسط 
 الحسايب

 الرتتيب
االنحراف 
 املعياري

 90460. (1) 4.0092 يتمتع موظفو الديوان باالستقالل االداري واملايل الكايف مام يحصنهم من الضغوط. 

 96078. (2) 3.9679 لحيادية يف تأدية عملهم الرقايب.يتمتع موظفو الديوان با
املعلومات الالزمة ألداء يقوم موظفو الديوان بتأدية أعاملهم بناء عىل جمع 

 مهامهم.
3.8624 (3) 1.01454 
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بني املوضوعية  0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى معنوية H02.3الفرض الفرعي الثالث 

 عملية الرقابة واهداف الرقابة وفق خطة الدولة التنموية. واملهنية يف

تبني نتائج الدراسة أن إجابات أفراد عينة الدراسة عىل الجوانب املتعلقة بهذه الفرضية من حيث املوضوعية 

درجة جيد  8يف مامرسة الرقابة والتدقيق والتميش مع املعايري الدولية املتبعة بلغت وكام يظهر الجدول رقم 

 (3.71) لرقابة باملعايري الرقابية الدولية،درجة االلتزام موظفي ا  (3.85) ا. حيث كانت درجات التقييمجد

لتحديد االجراءات الرقابية وفقا للمعايري  (3.67)درجة لفهم موظفي الرقابة للمعايري الرقابية الدولية، و

 الدولية مام يعني عدم صحة الفرضية.

واتباع موظفي الرقابة للمعايري  تقييم املوظفني للموضوعية واملهنيةاالنحرافات املعيارية ل: األوساط الحسابية و 8جدول 

 الدولية يف عملية الرقابة

 العبارة
الوسط 
 الحسايب

 الرتتيب
االنحراف 
 املعياري

 81592. (2) 3.7110 يوجد فهم واضح عند موظفي الديوان باملعايري الرقابية الدولية.
 83011. (3) 3.6743 واالجراءات الرقابية بناء عىل املعايري الدولية. يتم تحديد الخطوات

 79247. (1) 3.8578 يلتزم موظفو الديوان باملعايري الرقابية عند مامرستهم الرقابة.
 

بني كفاءة طرق  0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية H02.4الفرض الفرعي الرابع 

 الدولة التنموية.موظفي الرقابة واهداف الرقابة وفق خطة  اختيار وتدريب

تقييم أفراد عينة الدراسة للجوانب املتعلقة بهذه الفرضية أن  9تبني نتائج الدراسة وكام يظهر الجدول رقم 

كفاءة طرق اختيار وعملية تدريب موظفي الرقابة بلغ مستوى جيد جدا، وجاء ترتيب التقييم تنازليا عىل 

لتايل: قيام ديوان املحاسبة بجهود فعالة لتدريب موظفيه، واستخدام املوظفني للحاسب اليل النحو ا

الحديثة يف الرقابة، واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا يف الرقابة، واتباع األسس التنافسية يف والربمجيات 

التي تقيس هذا البعد. وتعني اختيار وتعيني املوظفني الذي كان التقييم األدىن من بني الجوانب األربعة 

 هذه النتائج عدم صحة الفرضية.

 تقييم املوظفني لكفاءة طرق اختيار وتدريب موظفي الرقابةعيارية ل: األوساط الحسابية واالنحرافات امل9جدول 

 العبارة
الوسط 
 الحسايب

 الرتتيب
االنحراف 
 املعياري

 1.08031 (4) 3.5550 من تعيني أصحاب الكفاءة. يتم اختيار وتعيني املوظفني عىل أساس تنافيس مبا يض

يقوم ديوان املحاسبة بجهود تنمية وتطوير مهارات موظفيه مبا ينعكس إيجابيا 
 عىل عملهم الرقايب.

3.8257 (1) .85602 

 90976. (3) 3.6972 التكنولوجية الحديثة يف عملهم.يستخدم موظفو الديوان أحدث الوسائل 

 95409. (2) 3.7752 ن الحاسب اليل والربمجيات الحديثة يف عملهم.يستخدم موظفو الديوا
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تم للتثبت من صدقية صدق الفرضية الرئيسية االوىل والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها، احتساب معامل 

فة للرقابة باعتبارها العوامل املستقلة يف الدراسة واملتغري التابع وهو مدى االرتباط بني الجوانب املختل

وتبني النتائج كام يظهر يف الجدول رقم تحقيق الرقابة لألهداف املحددة لجهود ديوان املحاسبة يف الرقابة. 

بني جوانب  (0.01).( ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 486وجود عالقات ارتباط إيجابية قوية ) 10

الرقابة املختلفة وبني فعالية جهود الرقابة التي ميارسها الديوان، مام يدل عىل عدم صحة الفرضية الرئيسية 

 االوىل والفرضيات املنبثقة عنها.  

ديوان املحاسبة يف دولة الكويت ودرجة تحقيقها لألهداف  األبعاد املختلفة لرقابة: مصفوفة ارتباط بريسون بني 10جدول 

 املرجوة منها واهداف الخطة التنموية ورؤية الدولة

األبعاد املختلفة لرقابة ديوان 
 املحاسبة

 معامل االختبار
فعالية الرقابة يف تحقيق األهداف 
 التي يسعى الديوان لتحقيقها

 االجراءات الرقابية
Pearson Correlation .486** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 436 

 كفاءة املوظفني
Pearson Correlation .644** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 436 

 االستقاللية يف العمل

Pearson Correlation .508** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 436 

 املوضوعية
Pearson Correlation .515** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 436 

 االهتامم باختيار وتدريب املوظفني
Pearson Correlation .605** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 436 

 طرق وأساليب الرقابة املتبعة
Pearson Correlation .766** 

Sig. (2-tailed) .000 
N 436 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  

من حيث بعض املتغريات الدميوغرافية  0.05نص الفرض عىل عدم وجود فروق جوهرية عند مستوى معنوية 

 .ابة وفق خطة الدولة التنمويةبني العاملني يف الديوان تجاه الدور الرقايب وفق اهداف الرق
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عية املنبثقة عنها إجراء عملية تحليل التباين تم الختبار صحة الفرضية الرئيسية الثالثة والفرضيات الفر 

(One Way Anova)  للمتغريات الشخصية وتقييم الدور الرقايب لديوان املحاسبة. تبني النتائج كام يبني

عدم وجود تباين يف تقييم أفراد العينة للدور الرقايب لديوان املحاسبة حسب جهة العمل  11الجدول رقم 

مام يعني رفض  فرعية االوىل، وال بسبب عدد سنوات الخربة، وال املسمى الوظيفيمام يعني رفض الفرضية ال

الفرضية الفرعية الثانية والفرضية الفرعية الثالثة. بيد أن النتائج بينت وجود تباين ذي داللة عند مستوى 

 يالفرع ضالفر باختالف املؤهل العلمي والتخصص العلمي ألفراد العينة، مام يعني صدق  (0.01)معنوية 

 الرابع والفرض الفرعي الخامس.

دقية الفرضية الثانية بشكل كامل حيث بينت عدم وجود تباين يف تقييمهم للدور تدل النتائج عىل عدم ص

الرقايب لديوان املحاسبة ذي داللة إحصائية عند مستوى معنوية باختالف جهة العمل، وعدد سنوات الخربة، 

قييم يف ت (0.01)ل جزيئ حيث هناك تباين ذي داللة عند مستوى معنوية واملسمى الوظيفي. وصدقيتها بشك

املوظفني لفعالية الدور الرقايب لديوان املحاسبة باختالف املؤهالت العلمية والتخصص العلمي. وتبني هذه 

النتيجة أن تقييم املوظفني يختلف باختالف التأهيل العلمي والتخصص حيث أن ذلك متوقع أكرث من تأثري 

أهمية التأهيل العلمي واختيار املوظفني جهة العمل أو سنوات الخربة واملسمى الوظيفي، األمر الذي يؤكد 

 ذوي التخصص املتصل بطبيعة العمل الرقايب الذي يقوم به املوظفون. 

 : تحليل التباين بني تقييم فعالية الدور الرقايب لديوان املحاسبة واملتغريات الشخصية11جدول 

  املتغري
مجموع 
 املربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة
 ف

مستوى 
 املعنوية

 جهة العمل
 524. 748. 320. 3 960. بني املجموعات

   428. 432 184.870 داخل املجموعات
    435 185.830 املجموع

 سنوات الخربة
 152. 1.688 716. 4 2.866 بني املجموعات

   425. 431 182.964 داخل املجموعات
    435 185.830 املجموع

 الوظيفياملسمى 
 093. 1.898 803. 5 4.013 بني املجموعات

   423. 430 181.818 داخل املجموعات
    435 185.830 املجموع

 املؤهل العلمي
 **011. 3.294 1.378 4 5.512 بني املجموعات

   418. 431 180.318 داخل املجموعات
    435 185.830 املجموع

 التخصص العلمي
 **000. 6.412 2.609 4 10.437 املجموعاتبني 

   407. 431 175.393 داخل املجموعات
    435 185.830 املجموع
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9

 

رقابية عالوة عىل وجود ارتباط بني كفاية االجراءات وتحقيق األهداف التنموية للدولة بني كفاية االجراءات ال

كدت عىل أ (Yoshiaki, 2018)( Christopher, et al., 2017)هذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسات 

موال العامة البعد الزمنى يف تلك اإلجراءات وتقليل الهدر وزيادة القيمة املضافة والعائد من استخدام األ 

 (Murialdo, et al., 2018)كلها أمور تعكس كفاية اإلجراءات الرقابية، كذلك تتوافق هذه النتيجة مع نتائج 

(Sabri, et al., 2019) رقابية وسيلة مهمة لتطبيق إجراءات وقوانني الدولة من حيث ان كفاية االجراءات ال

 ,Michael)ومي ،  كام ان النتيجة تتوافق مع دراسات والحوكمة فيام يخص الرتشيد وادارة راس املال الحك

et al., 2018 (Ruixin & Sami, 2019) Antonia, et al., 2018) ) تحقيق االستقرار املايل والتنمية املالية

تحقيق املساواة االجتامعية يف االنفاق الحكومي والبعد التنموي القائم عىل املساواة يف توجهات واالقتصادية، 

الدولة، بناء البنية التحتية املالية املناسبة يف الجهات الحكومية التي تخدم القضايا املجتمعية والتنموية  إنفاق

 اإلنسانية.

رتباط وتأثري بني أساليب الرقابة واهداف خطة الدولة والتنمية نتائج هذه الفرضية أظهرت وجود عالقة ا

 ,.Citra, et alمن حيث ابعاد مواءمة تلك األساليب مع مؤرشات الخطة وهي تتوافق مع نتائج دراسات )

2015( )Rosa, et al., 2018 ) قدرة األساليب عىل توفري االبعاد التنموية يف الرقابة املالية والطرق املتبعة

التي عززت ارتباط األدوار واألساليب الرقابية  ((Arusha, 2011 ا،  كذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة فيه

رقابية ووضع اهداف تقوم عىل وتهيئة بيئة مشجعة عىل تحقيق األهداف التنموية من خالل األدوار ال

تأىت النتائج التي تبينت من هذه مؤرشات التنمية املستدامة يف ميزانية الدولة واوجه االنفاق الحكومي،  كام 

 ,.Pragidis, et al)( Rosa, et al., 2018) (David & Carolyn, 2018) الفرضية متوافقة مع دراسات

من حيث توفري نظام معلومايت عن األداء املايل والتقارير املالية الرقابية لخدمة القرارات االجتامعية ( 2018

هداف خطة الدولة والتنمية توفري إجراءات ملنع الصدمات املالية بالقطاع واالقتصادية التي تعزز من تحقيق ا

كومي عىل القطاعات التنموية، وتعزيز الحكومي،  تطوير بيئة االقتصاد مضاعفة العوائد من االنفاق الح

 جدوى االنفاق عىل التنمية. 
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قة ارتباط تبني لنا من نتائج الدراسة الحالية بخصوص هذه الفرضية   نتائج هذه الفرضية أظهرت وجود عال 

وتأثري بني فعالية رقابة ديوان املحاسبة واهداف خطة الدولة والتنمية مام يعنى ان فعالية الرقابة يجب ان 

 ,Ruixin & Sami) (Michael, et al., 2018)ة، هذه النتيجة تؤيد نتائج دراسات تصب يف مصلحة التنمي

2019) (Antonia, et al., 2018  من حيث بناء البنية التحتية املالية الفعالة يف الجهات الحكومية التي

 قة لكل منتخدم القضايا املجتمعية والتنموية اإلنسانية،  أيضا هذه النتيجة تؤيد نتائج الدراسات الساب

(Gabriel, et al., 2019)  الشفافية واملساءلة املالية وكفاءة وفعالية حول فعالية الرقابة من خالل نظام

االنفاق الحكومي وخفض الدين العام مبا يتناسب مع توجهات التنمية االقتصادية واالجتامعية والرفاهة 

ه وتعزيز سياسات فعالة يف تنفيذ امليزانيات تحقيق االستقرار يف النظام املايل الحكومي وتحسني مخرجات

( Andreas & Susanne, 2017( )Allen, et al., 2019)لتوافق مع نتائج كل من الحكومية، باإلضافة اىل ا

فيام يخص تعظيم العالقة بني املدخالت واملخرجات يف ميزانية الجهات الحكومية وتحسني املخرجات 

 ة املتوافقة مع التنمية وخطة الدولة.والنتائج كمؤرشات لفعالية الرقاب

تبني لنا من نتائج الدراسة الحالية بخصوص هذه الفرضية نتائج هذه الفرضية أظهرت وجود عالقة ارتباط 

ظفي الرقابة واهداف خطة الدولة والتنمية، هذه النتيجة جاءت بالتوافق مع نتائج وتأثري بني كفاءة أداء مو 

أوضحت ان عنارص كفاءة موظفي التي  (Amira, et al., 2018) (Yu-Tzu, et al., 2019)دراسات كل من 

 عىل جودة الرقابة يف األجهزة الحكومية ترتكز يف امتثال موظفي التدقيق باملعايري الدولية وتأثريها املبارش

الرقابة وتقليل األخطاء الفردية باإلضافة اىل تحديد معايري االمتثال واالنضباط لدى موظفي الرقابة املالية 

 Laurence, et) (Philmore, et al., 2019) ذلك التوافق مع نتائج كل من وتقييمهم وفق ذلك، اضف اىل

al., 2017) االلتزام الشخصية مبهنية العمل عىل جودة  فيام يخص كفاءة أداء موظفي الرقابة من حيث

 التقارير مبا يعكس كفاءتهم املهنية.

ستقاللية العمل لدى موظفي الرقابة جاءت النتائج الحالية الختبار هذه الفرضية لتعزز االرتباط التأثري بني ا

 ,.Philmore, et al)وتحقيق األهداف من عملية الرقابة، تؤكد هذه النتيجة عىل نتائج دراسات كل من 

2019) (Laurence, et al., 2017) مجموعة ابعاد مهمة تتعلق بدور العاملني يف الرقابة ( 2017، )سويلم

هم ودرجة االستقاللية، مع تعزيز البعد األخالقي يف دور االفراد تجاه املالية ترتكز يف الصالحيات املمنوحة ل



 يوسف املطرييد.  –  .....للرقابة الخاضعة الحكومية الجهات عىل الكويتي املحاسبة لديوان املالية الرقابة
 

 
156 

 Stewart) إعداد التقارير الرقابية واملسئولية الشخصية عنها مبا يضمن نزاهة االستقاللية،  كام اكدت دراسة

& Dexter, 2017 )ملهني عىل توفري االستقاللية التي يرتتب عليها توفري املعلومات الدقيقة واالفصاح ا

 املوضوعي.

الرقابة للمعايري  قراءة نتائج الدراسة الحالية اتضح االرتباط التأثري بني املوضوعية واملهنية واتباع موظفي من

الدولية يف عملية الرقابة لدى موظفي الرقابة وتحقيق األهداف من عملية الرقابة، تؤكد هذه النتيجة عىل 

خاصة فيام يتعلق جودة وفعالية  (Amira, et al., 2018) (Yu-Tzu, et al., 2019)نتائج دراسات كل من 

بة ومعايري وضابط الحوكمة املالية، كذلك نجد ان هذه عمليات الرقابة املالية التي يقوم بها موظفي الرقا

( Stewart & Dexter, 2017) (Micheal, et al., 2017)النتيجة تؤكد نتائج دراسات كل من دراسات 

الرقابية الدولية التي تخص التعامل مع نظم املعلومات الرقابية توفري املعلومات الدقيقة املتعلقة باملعايري 

املوضوعي،  ومعايري الحيادية والتقييم العادل ملوضوعات الرقابة املالية واستخدام املنطق  واالفصاح املهني

 السليم والحس الرقايب والقيام بأدوار التحليل السليم الستخراج العالقات.

تبني لنا من نتائج الدراسة الحالية بخصوص هذه الفرضية   نتائج هذه الفرضية أظهرت وجود عالقة ارتباط 

قابة واهداف خطة الدولة والتنمية، هذه النتيجة جاءت وتأثري بني كفاءة طرق اختيار وتدريب موظفي الر 

( 2017 )سويلم،  (Laurence, et al., 2017) (Philmore, et al., 2019)بالتوافق مع نتائج دراسات كل من 

مجموعة ابعاد مهمة تتعلق بدور العاملني يف الرقابة املالية ترتكز يف الصالحيات املمنوحة لهم ودرجة 

ة املؤسسة الرقابية لتطوير مهاراتهم وفق احدث املعايري الدولية للرقابة وتدريبهم واختيار االستقاللية وخط

 & David) التي تسهم يف تحقيق اهداف الرقابة، باإلضافة اىل تأكيد نتائج دراسات كل منافضل العنارص 

Carolyn, 2018) (Laura, 2017) (Rosa, et al., 2018 ) عىل بناء قدرات ومهارات بالوظائف والتخصصات

وجدوى لألنفاق املهنية يف الرقابة لالنسجام مع املعايري الدولية واإلجراءات التي تسهم يف إضافة قيمة 

الحكومي للميزانيات وتحقيق التنمية واالستدامة املالية، مع مهارات القيام بأدوار توفيق املعلومات الرقابية 

ء املايل للجهات الحكومية ومصداقية البيانات ونرشها وفق املعايري واملتطلبات املهنية الدولية وفق واقع األدا

 التي تخدم التنمية االقتصادية. 
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ي وعدم وجود تباين اتضح من النتائج وجود تباينات فيام يخص باختالف املؤهل العلمي والتخصص العلم

يف جهة العمل، عدد سنوات الخربة، املسمى الوظيفي، االمر الذى يظهر وجود اختالفات بني املوظفني تجاه 

  اهداف الرقابة وفق خطة الدولة التنموية وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كل من الدور الرقايب وفق

(Shixin, et al., 2018) (Philmore, et al., 2019) (Laurence, et al., 2017)  خاصة فيام يتعلق بالتأثري

باملخاطر املالية ومن ثم اهداف عىل جودة عمليات وإجراءات الرقابة املالية و القدرة الشخصية للتنبؤ 

 الرقابة وفق خطة الدولة التنموية.

10

توىص  ،ن النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية وعالقتها بالدراسات السابقة املتوافقة معهاانطالقاً م

 التنموية للخطة وفقاً  الكويتي املحاسبة ديوان يف املالية الرقابة إجراءات لتعزيز التاليةالدراسة باملقرتحات 

 :وأهدافها

بة املالية يف ديوان املحاسبة الكويتي مرتبطة رضورة وضع خطة أولويات لتطبيق إجراءات ومعايري للرقا ب

للدولة وتقييم الوضع الحايل للجراءات الرقابية واكتشاف فجوات مبؤرشات واهداف الخطة التنموية 

هداف ومن ثم سد تلك الفجوات بشكل إجراءات الرقابة التي تحتاج اىل تأهيل وفق تلك املؤرشات واأل 

 رقابية مناسبة معها.

خطة ومعايري للرقابة املالية يف ديوان املحاسبة الكويتي مرتبطة مبؤرشات واهداف الربط إجراءات  ب

التنموية للدولة   بشكل يعتمد عىل تحقيق تقليل الهدر وزيادة القيمة املضافة والعائد من استخدام 

 األموال العامة بشكل تنموي يحقق الحوكمة فيام يخص الرتشيد وادارة راس املال الحكومي.

ة من حيث ابعاد هداف خطة الدولة والتنميأ دلة إجرائية تتعلق بالتوفيق بني أساليب الرقابة و أ ر اصدا ب

مواءمة تلك األساليب مع مؤرشات الخطة وتهيئة بيئة مشجعة عىل تحقيق األهداف التنموية من خالل 

ة واوجه االنفاق األدوار الرقابية ووضع اهداف تقوم عىل مؤرشات التنمية املستدامة يف ميزانية الدول

 الحكومي.

رسات إجراءات ديوان املحاسبة مع اهداف تحديد مجموعة من املؤرشات ملتابعة وتأكيد فعالية مام ب

ومؤرشات خطة الدولة والتنمية انطالقا من بناء البنية التحتية املالية الفعالة يف الجهات الحكومية التي 

ظام الشفافية واملساءلة املالية وكفاءة وفعالية االنفاق تخدم القضايا املجتمعية والتنموية اإلنسانية، ن
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لعام، تعظيم العالقة بني املدخالت واملخرجات يف ميزانية الجهات الحكومية الحكومي وخفض الدين ا

 وتحسني املخرجات والنتائج كمؤرشات لفعالية الرقابة املتوافقة مع التنمية وخطة الدولة.

ز تقييم األداء البرشى يف ديوان املحاسبة الكويتي تعتمد عىل اختبار وضع نظام لقياس الكفاءات ومراك ب

ظفني تنطلق من امتثال موظفي التدقيق باملعايري الدولية وتأثريها املبارش عىل جودة الرقابة عميل للمو 

وتقليل األخطاء الفردية باإلضافة اىل تحديد معايري االمتثال واالنضباط لدى موظفي الرقابة املالية 

 تقييمهم وفق اهداف ومؤرشات الخطة التنموية.و 

االحتياجات التدريبة ونظم االختيار والتعيني يف ديوان املحاسبة وفق تطوير نظام التدريب وتحديد  ب

الرقابة املالية املنسجمة مع اهداف ومؤرشات الخطة التنموية، مع تعديل اختصاصات إدارة املوارد 

 تحقيق هذا التطوير.البرشية يف الديوان مبا ميكنها من 

نية مع اهداف ومؤرشات الخطة التنموية يف معايري العمل عىل ربط معايري االستقاللية واملوضوعية وامله ب

وضوابط موظفي الديوان وعرب تطوير بطاقات الوصف الوظيفي وفق مهام ومسئوليات تسهم يف التوافق 

 مع خطة الدولة.

 موظفي الديوان فيام يخص تطبيق اإلجراءات الرقابية العمل عىل عقد ورش عمل لتبادل الخربات بني ب

الخطة التنموية، مع اجراء مراجعة عىل الهيكل الوظيفي مقارنة ببطاقات وفق مؤرشات واهداف 

 الوصف الوظيفية والتخصصات العلمية للموظفني واتخاذ اإلجراءات التوفيقية املناسبة.

البحثية املطلوبة يف مجال قام الباحث من عرضه يف هذه الدراسة فانه مازال هناك بعض الجهود  يف ضوء ما

 الرقابة املالية ويقرتح الباحث اليت:

 أثر الرقابة املالية عىل ترشيد النفقات الحكومية وفق معايري الحوكمة الرشيدة. ب

خدمات املؤسسات الحكومية من وجهة تأثري الصورة الذهنية لدور املؤسسات الرقابية عىل الثقة يف  ب

 نظر املواطنني.

مهارات العاملني يف ديوان املحاسبة الكويتي مع تطبيق مؤرشات التنمية املستدامة  تقييم مدى توافق ب

 لألمم املتحدة يف الكويت.

دور رشاقة إجراءات الرقابة لدى ديوان املحاسبة الكويتي عىل جودة التقارير املالية لدى الجهات  ب

 حكومية.ال
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مجلة الزرقاء (. مدي فاعلية ديوان املحاسبة يف املحافظة عىل املال العام. 2013إبراهيم، إيهاب نظمي )

 .146-157(، 2)13جامعة الزرقاء الخاصة باألردن،  – للبحوث والدراسات االسالمية

لفساد املايل رشيعات ديوان املحاسبة الليبي يف محاربة ا(. مدى فعالية قوانني وت2013أبو القاسم، محمد )

 .287، 2، مجلة العلوم السياسية واالقتصاديةواإلداري باملؤسسات والرشكات العامة. 

املجلة الدولية للرقابة (. دور وفوائد لجان املراجعة يف وزارات الحكومة األيرلندية. 2013اوريودان، ديرموت )

 .32ر، ، يناياملالية الحكومية

(. تقييم أثر الرقابة املالية التي ميارسها ديوان املحاسبة عىل 2013حسني، عثامن وعبد العظيم، بشري )

 .453(، 3)36، املجلة املرصية للدراسات التجارية جامعة املنصورةاملؤسسات العامة يف األردن. 

ة وفاعليته يف الجامعات الرسمية (. الدور الرقايب لديوان املحاسب2016خالد، بني مرعي، حتاملة، أريج )

 .143-173(، 2)19 مجلة املنارة للبحوث والدراسات، األردنية.

(. انجازات ديوان املحاسبة يف مجال املأسسة والعمل الرقايب. املؤمتر الثالث لديوان 2017سمور، مجدولني )

 .23-1املحاسبة، دولة األردن، ص:

 نظر وجهة من العام املال عىل الحفاظ يف املحاسبة قانون (. دور2017سويلم ) احمد سويلم، عطا الله

 للتسويق العاملية الهيئة- اإلسالمي للتسويق العاملية املجلةاالردن.  يف املحاسبة ديوان مدققي

 . 139 -149(، 1)6اإلسالمي، 

ي ديوان (. أثر نظم املعلومات املحاسبية املحوسبة عىل مهام مدقق2013الشبيل، عون واملومني، محمد )

 .359-325(، 4)19 مجلة املنارة،ساءلة والشفافية، دراسة ميدانية. املحاسبة األردين يف تعزيز امل

(. دور ديوان الرقابة املالية يف مكافحة الفساد االداري 2014عبد العزيز، غازي ورفيق، دميان وعجيب، آالن )

ية مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارستان. واملايل بالتطبيق عمى ديوان الرقابة املالية يف اقليم كورد

 .232-202(، 4)19، واالقتصادية

(. دور الحوكمة يف تفعيل أدوار األجهزة الرقابية ومدى فعالية نظم الرقابة 2017العبيد، يوسف جاسم )

بالجهات الحكومية يف تقليل الهدر يف االنفاق العام ومكافحة الفساد. مؤمتر الحوكمة يف دولة 

 واملايل، دولة الكويت، أكتوبر.اإلطار الترشيعي واإلداري  الكويت:
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املجلة الدولية للرقابة (. دور األجهزة العليا للرقابة يف الحفاظ عىل االستقرار املايل. 2012هاجبريج، توماس )

 .13، يناير، املالية الحكومية

ق اء املؤسسات الحكومية لتحقي(. ديوان الرقابة املالية االتحادي ودوره يف تدقيق أد2018هادى، وعد )

 .5، يناير، مجلة الباحثالتنمية املستدامة بحث تطبيقي عىل ديوان الرقابة املالية االتحادي. 
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