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 الملخص :

نااااو دور  عااااا لاااديوان المحاسااابة الكاااويت  مااان  ااا ا  لياااات قاااام الباحاااث بااارجرا  الدراساااة الميدانياااة لمعر اااة ماااا   ا  اااان ه

الرقابااة المتبعااة لترااايد اانحاااي الحكااوم  ح  قااد تاام تحديااد مترياارات الدراسااة ا ربعااة والتاا  تتم اا   اا      ت اصااات ومهااام 

وقاااد  لاااح الباحاااث دياااوان المحاسااابة ح تحعيااا  اقلياااات الرقاباااة ح اانحااااي الحكاااومى ح دور الاااديوان  اااى الرقاباااة علاااى اانحااااي ح 

 من تحلي  نتائج الدراسة الميدانية  لى النتائج التالية  
 

يتضاااا  ماااان التحلياااا  ااح ااااائ  هرا  المستق ااااى ماااانهم أن هناااااو ع قااااة بااااين  بيعااااة ومهااااام و   اصااااات ديااااوان  -1

اسااابة ساااو  المحاسااابة وباااين أدوات و لياااات تابيااام الرقاباااة المالياااة ةوتحعيااا  ن ااام الرقاباااة المالياااة مااان جاناااب دياااوان المح

 تؤدي  لى ضبط اانحاي الحكوم ة
 

يتضااا  مااان التحليااا  ااح اااائ  هرا  المستق اااى مااانهم أناااي يلاااب علاااى اادارة العلياااا لاااديوان المحاسااابة وضااا   اااااا   -2

 مستقبلية لتاوير  جرا ات الرقابة على المؤسسات العامةة
 

ابااااة متاااو رد  لااااى حاااد  بياااار لااادي ديااااوان يتضااا  مااان التحلياااا  ااح اااائ  هرا  المستق ااااى مااانهم أنااااي هنااااو  لياااات للرق -3

المحاسااابة ولكنهاااا غيااار محعلاااية  أن اانحااااي الحكاااوم  عناااد الرقاباااة علياااي بشاااك   عااااا مااان جاناااب دياااوان المحاسااابي ح ساااو  

ياااؤإر  يلابياااا  علاااى مساااتوو النااااتج القاااوم  ح واالساااته و القاااوم  والمساااتوو العاااام لنساااعار ح والموا ناااة العاماااة ح والنماااو 

 ح و اط التنمية ح ولم يؤإر بشك  واض  على معدالت النمو السكان  بالكويتةاالقت ادي  
 

يتضااا  مااان التحليااا  ااح اااائ  هرا  المستق اااى مااانهم أن مراجعااا  الحساااابات باااديوان المحاسااابة ال يوا باااوا التااااورات  -4

 العلمية والعملية المتعلقة بمهنة المحاسبة والتدقيمة
 

ا ات التااااى يابقهااااا ديااااوان المحاساااابة الكااااويتى علااااى االنحاااااي الحكااااومى تتساااام يتضاااا  ماااان التحلياااا  ااح ااااائ  أن االجاااار -5

بالحاعليااااة ح تتحاااام هااااعد النتيلااااة ماااا  مااااا ورد  ااااى ا دل الن اااارو والدراسااااات السااااابقة المتعلقااااة بالموضااااو  والتاااا  تباااار  

 أهمية دور ديوان المحاسبة الرقابى على االنحاي الحكومىة
 

ة المحاسااابية التاااى يابقهاااا حالياااا دياااوان المحاسااابة الكاااويتى  اااى الرقاباااة علاااى يتضااا  مااان التحليااا  ااح اااائ  أن الرقابااا -6

االنحااااي الحكاااومى تتسااام بالحاعلياااة وتعكاااه هاااعد النتيلاااة أهمياااة الااادور الاااعو تلعباااي الرقاباااة المحاسااابية  اااى ضااابط االنحااااي 

 الحكومىة
 

اساابة الكااويتى  ااى الرقابااة علااى االنحاااي يتضاا  ماان التحلياا  ااح ااائ  أن الرقابااة الماليااة المساابقة  لااى يابقهااا ديااوان المح -7

الحكاااومى تتسااام بالحاعلياااة وتعكاااه هاااعد النتيلاااة أهمياااة الرقاباااة المسااابقة لكشااار حااااالت ال اااا  والت عاااب قبااا  االساااتمرار 

  يهاة
 

يتضاااا  ماااان التحلياااا  ااح ااااائ  أن أجاااارا ات الرقابااااة الماليااااة ال حقااااة التااااى يابقهااااا ديااااوان المحاساااابة الكااااويتى تتساااام  -8

 اااى ضااابط أجااارا ات االنحااااي  وتعكاااه هاااعد النتيلاااة مااادو  دراو أ اااراد العيناااة  همياااة الرقاباااة المالياااة ال حقاااةبالحاعلياااة 

 الحكومى
 

Abstract: 

     The study targeted the oversight role of the Audit Bureau on government spending in 

Kuwait, and to achieve the goal of the study was chosen and the Ministry of Electricity 

and Water in Kuwait applied as a study, which was conducted by the oversight by the 

Audit Bureau Kuwait, but the goal of addressing the problem of the research, the 

researcher in the theoretical side to the financial control government spending in 

hardware the government of Kuwait, in order to assess the role of the Audit Bureau's 

supervision on government spending and to overcome the difficulties and obstacles that 

prevent its effectivenessة 
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       To test the hypothesis of the study statistically, the researcher prepared a 

questionnaire addressed a number of themes and phrases relevant, and distributed to a 

range of categories investigator whom Diwan of accounting and the Kuwaiti Ministry of 

Electricity and Water and the Ministry of Economy, the State of Kuwait, have been tested 

this hypothesis by using statistical techniques, has resulted in these efforts for a group of 

perhaps the most important results: there is a relationship between the nature, functions 

and terms of reference of the Audit Bureau and the tools and mechanisms of financial 

control application, that the activation of the financial oversight by the Audit Bureau 

systems will lead to adjust government spending, There are control mechanisms available 

to a large extent to the Audit Bureau but is disabledة 

       In light of the previous findings the study recommends a set of recommendations 

perhaps the most important: work to strengthen the authority of the Court and make the 

highest Court of the audited entity salad, give adequate powers to inspectors to conduct 

oversight Diwan surprise when they see it necessary, and without the authorities 

controlled to work on the discovery of the errors that may be difficult to detect through 

access to documents after the passage of time the media,. focus on preventive control 

before and during the performance of the business approaching controlled, which helps to 

detect errors in a timely manner and processed as quickly as possible, and to reduce the 

excesses and distractions that could lead to delay discovery squandering public funds 
 

 المبحث األول 

 االطار العام للبحث
 

  مقدمة:

يعااد تاااور أساااليب الرقابااة الماليااة  اا  أجهاارة الرقابااة مؤااارا ماان مؤااارات نمااو وتقاادم الاادوا ح وقااد اتساا  نااااي الرقابااة 

رة ح حياااث لااام تعاااد الرقاباااة المالياااة مق اااورة علاااى الرقاباااة المالياااة التقليدياااة المالياااة الحكومياااة توساااعا ملحوناااا  ااا  اهوناااة اال يااا

رقاباااة أدا   ح و ااى هاااعا الساااياي  قااد عملااات العدياااد  – قااط بااا  امتاادت أنشااااتها لت اااب  رقابااة مالياااة اااااملة   رقابااة مشاااروعية 

ة  ااا  هاااعا الملااااا م ااا  مااان دوا العاااالم علاااى التعااااون باااين أجهرتهاااا الرقابياااة مااان  ااا ا أنشاااا  من ماااات دولياااة مت   ااا

 المن مة المهنية لنجهرة الرقابية   االنتوساو   والملموعة العربية لنجهرة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ة

ولقااد لعباات االجهاارة السااابقة رغاام ا اات   مساامياتها دورا بالرااا  ااى ضاارورة وجااود أجهاارة رقابيااة  اعلااة ح تهااد  بشااك  

  المااالى وااداري بالشااك  المالااول ححانااا علااى الماااا العااام ن اارا لمااا لااي ماان أهميااة وضااوابط عااام الااى تحعياا  مسااتوو االدا

ومحاااددات  ات  عالياااة ق اااوو ح ولقاااد تعاااددت اللهاااات التاااى تماااارج الرقاباااة المالياااة علاااى اللهاااات الحكومياااة ومااان أهمهاااا 

التشاااريعية والتنحيعياااة والقضاااائية و لااا  دياااوان المحاسااابة  وناااي يماااارج عملاااي الرقاااابى باساااتق لية تاماااة عااان  ااا  مااان السااالاات 

للت  اااد مااان أن اللهاااات الحكومياااة تقاااوم بتنحياااع ا عمااااا المو لاااة اليهاااا  بقاااا للبااارامج واالنشااااة الموضاااوعة والمحاااددة مقااادما 

وايضاااا تحقيااام الرقاباااة الحعالاااة علاااى االماااواا العاااام ححاناااا عليهاااا واسااات دامها  ااا  االغااارا  التاااى    ااات لهاااا و لااا   بقاااا 

 ة1964  لسنة 30  من قانون انشا  ديوان المحاسبة الكويت  رقم  2ادة  لنح الم

دور دياااوان المحاسااابة  ااا  الرقاباااة علاااى (وت  يااادا علاااى ماااا سااابم  ساااو  يقاااوم الباحاااث مااان  ااا ا هاااعد الدراساااة بتنااااوا

ى تحساااين ا دا  دراساااة ميدانياااة علاااى و ارة الكهرباااا  والماااا  حلمالاااي مااان انعكااااج  يلااااب   علااا- اانحااااي الحكاااومى الكاااويتى 

 الحكوم     تل  القااعاتة
 

 مشكلة البحث : 

يماار العااالم ماان حولنااا بساارعة  بياارة وملموعااة ماان المترياارات تلعاا   اا   اارد يعماا  بشااك   عاااا نحااو متابعااة التاااورات          

 لاا  بتالااب تعبئااة  المتسااارعة والتااى أصااب  الماااا  يهااا يم اا  أهميااة  بياارة  ااى حياااة الاادوا والشااعول واال ااراد ح ولقااد أصااب 

 ااا  أدوات العمااا  الرقاااابى  جااا  تحقيااام  دارة  عالاااة لهاااعا المااااا مااان حياااث تراااايدد وحسااان اسااات دامي و ضاااحا  المشاااروعية 

 والشحا ية على  نحاقية

و اااى ساااياي  لااا  ت ضااا   دارة لمااااا العاااام علاااى مساااتوو الااادوا الاااى  أناااوا  عديااادة مااان الرقاباااة و اصاااة بعاااد أن تااااور 

ن أوسااا  وأاااام  وأعااام مااان المحهاااوم التقليااادي ح وبااادأت دواويااان المحاسااابة  اااى مع ااام الااادوا تلتحااات الاااى محهاااوم الرقاباااة ليكاااو
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التاااور  ااى هااعا المحهااوم لكااى تقااوم تلاا  اللهااات بتاااوير أدائهااا سااعيا لتحعياا  الاادور الرقااابى لهااا و اصااة علااى النحقااات العامااة 

االقت اااادي العاااام  اااى م تلااار الملااااالت ح  هاااى تعكاااه  والتاااى تعاااد أداد مااان أدوات الدولاااة التاااى تسااات دمها  اااى تحقيااام الااادور

 ا اااة جواناااب االنشااااة العاماااة ح وتباااين البااارامج الحكومياااة  اااى ااااتى المياااادين  اااى صاااورة أرقاااام واعتماااادات ت  اااح لتلبياااة 

 احتياجات اال راد وسعيا نحو تحقيم اق ى نح  جماعى مما ينعكه باايلابية على الملتم   ك ة
 

لىىىى ديىىىوان المحاسىىىبة فىىىى دولىىىة الكويىىىر التواىىىد مىىىن  ن البىىىرام  واالنشىىىطة تىىىت  وفقىىىا لمىىىا  ىىىو وفىىىى  ىىىدا الجىىىدد  وجىىى  ع

مخطىىل لىىل والتواىىىد مىىن اسىىىتخدام االمىىوال العامىىىة بجىىورة فعالىىىة. لىىدل  تتماىىىع مشىىكلة الدراسىىىة فىىى  االجابىىىة علىىى التسىىىا ال  

 التالية :

 ما هى حدود وا ت اصات ديوان المحاسبة بدولة الكويتة -1

 ومحددات الرقابة المالية و ليات تنحيعها بدولة الكويت ةماهى أبعاد  -2

 ما هو محهوم أاكاا وم ادر االنحاي الحكومى بدولة الكويتة -3

 ة الكويت  ى ضبط االنحاي الحكومىماهى أسه و ليات الدور الرقابى لديوان المحاسبة بدول -4
 

  مية البحث : 

ام  ااا   ااا  دوا العاااالم ب اااحة عاماااة ية للرقاباااة علاااى المااااا العاااتتضااا  أهمياااة الدراساااة مااان  ااا ا ماااا تم لاااي االهمياااة الرئيسااا

و اااى الكويااات ب اااحة  اصاااة ح  اااعل  أهمياااة الااادور المحاااورو الاااعو يلعباااي دياااوان المحاسااابة  ااا  دولاااة الكويااات  ااا  الرقاباااة 

مااا  والمحا  اااة علاااى المااااا العاااام  وناااي أعلاااى السااالاات الرقابياااة علاااى ا ماااواا  ااا  الدولاااةح مماااا يااانعكه علاااى دور وأهمياااة ع

الاااديوان  ااا  الرقاباااة المالياااة واالدارياااة علاااى المؤسساااات الحكومياااة  ات االإااار االجتمااااع  الكبيااار و اصاااة و ارة الكهرباااا  

والماااا  ح  ماااا تتضااا  أهمياااة الدراساااة مااان  ااا ا بياااان حااادود رقاباااة دياااوان المحاسااابة بالكويااات علاااى االجهااارة الحكومياااة بماااا 

لتاااالى الم ااالحة العاماااة لكا اااة الماااوا نين بدولاااة الكويااات دون حااادوث أو  لااا  يحقااام العدالاااة ويضااامن حماياااة المااااا العاااام ح وبا

 أو تدا   بين حدود وص حيات االجهرة الم تلحة للدولة من هيئات ومؤسسات وو اراتة
 

   داف البحث :

د تقت ااار تتعااادد وتتناااو  أهااادا  الرقاباااة المالياااة علاااى االنحااااي بعاااد التااااور الهائااا   ااا  أهااادا  الرقاباااة المالياااة ح  لااام تعااا

الرقاباااة علاااى الت  اااد مااان أن النشاااا  الاااعو تمارساااي الوحااادات الحكومياااة يتحااام مااا  أحكاااام القاااوانين واالن ماااة والتعليماااات ح بااا  

تلااااو   لااا  للت  اااد مااان أن نشاااا  تلااا  الوحااادات يماااارج ب  ضااا   ريقاااة وب قااا  تكلحاااة ممكناااي مماااا يلعااا  االنحااااي العاااام يم ااا  

 كن تحديد   داف الدراسة بشكع عام في النقاط التالية:وبناء على ما سبق يمم درا لن مات ح 

 مراجعة ادبيات الدراسة والتوص  الى ملموعة من المتريرات التى يمكن است دامها    محاور الدراسة ة 

 عر  الهم حدود وا ت اصات ديوان المحاسبة بدولة الكويتة 

 كويتةتوضي  أبعاد ومحددات الرقابة المالية و ليات تنحيعها بدولة ال 

 بيان محهوم وأاكاا وم ادر االنحاي الحكومى بدولة الكويتة 

 رصد الهم أسه و ليات الدور الرقابى لديوان المحاسبة بدولة الكويت    ضبط االنحاي الحكومىة 
 

 فروض البحث :   

    ن  مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدا ها يمكن صياغة الحرو  التالية  

  الفرض األول:

 قة  ات داللة اح ائية بين تشكي  وا ت اصات ديوان المحاسبة بدولة الكويت والرقابة المالية"ة"ال توجد ع 

 :الفرض الاانى

ال توجااد ع قاااة  ات داللاااة  ح ااائية باااين اساااه و ليااات الااادور الرقااااب  لااديوان المحاسااابة بدولاااة الكوياات وضااابط االنحااااي "

 الحكوم "ة
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 مجال البحث :

نى مااان هاااعد الدراساااة علاااى و ارة الكهرباااا  والماااا  بدولاااة الكويااات دون غيرهاااا مااان الاااو ارات ح اقت ااار اللااار  الميااادا      

ن اارا  هميااة هااعد الااو ارة ودورد الحاعاا   اا  تنميااة ودعاام االقت اااد الكااويتى حعاا وة علااى  أن الااو ارة المااع ورة تم اا  مقاار 

 عد الدراسةةعم  الباحث مما يسه  لي  مكانية جم  البيانات التى تساعدد     نلا  ه
 

 منه  البحث 

اسااات دم الباحاااث المااانهج الوصاااح  التحليلااا  والاااعي اااااتم  علاااى  ااارح اساااتبانة تناولااات عااادد مااان المحااااور والعباااارات      

و عاااات علااااى عينااااة ماااان مساااائولى ديااااوان المحاساااابة الكااااويتى   محاساااابين ح مااااراجعين   القااااائمين بالممارسااااات المحاساااابية 

اسااااتبانة أ اااارو علااااى عينااااة ماااان مساااائولى االدارة الماليااااة بااااو ارة الكهربااااا  والمااااا    والمااااراجعين ح بااضااااا ة  لااااى  اااارح 

ماااديرو أقساااام االدارة المالياااة   ح ومسااائولى المراجعاااة باااعات نحاااه الاااو ارة والاااعين يشااارلون وناااائر ماااديرو أقساااام االدارة 

ن عاااان االنحاااااي الحكااااومى ةح و لاااا  الماليااااة  ح مساااائول  االقت اااااد بااااو ارة االقت اااااد ويم لهااااا المااااديرين بااااالو ارة المساااائولي

 بهد  الوقو  على وجهة ن ر    من المستق   منهمة
 

 الدراسا  السابقة : 

 (  2016( دراسة : )قدوري، 1) 

 

-1990دراسىىىة تطبيقيىىىة للفتىىىرة ) -بعنىىىوان: ) مسىىىا مة ترنىىىيد االنفىىىاق الحكىىىومى فىىىى تحقيىىىق التنميىىىة االقتجىىىادية فىىىى الج ا ىىىر

2014) 

 

تعاار  علااى حلاام الاادور الااعي يلعبااي اانحاااي العااام  محاارو للنشااا  االقت ااادي  اا  اللرائاار وتحديااد اسااتهد ت الدراسااة ال

محاولااة تحديااد الع قااة بااين بنااود اانحاااي :وب ااحة عامااة هااد  البحااث  لااى.أولويااة اانحاااي العااام لتحقياام أ باار قاادر ماان الكحااا ة

اماااة علاااى معااادالت النماااو للقااعاااات االقت اااادية ح معر اااة العاااام وباااين التنمياااة االقت اااادية و لااا  مااان  ااا ا تااا إير النحقاااات الع

أولوياااات اانحااااي  ااا  اللرائااارح وهااا  مكنااات  لياااات تراااايدها مااان تحقيااام أهااادا  التنمياااة االقت اااادية ومااادو االحتكاااام  لاااى 

  المعااااايير المساااات دمة  اااا  توجيااااي اانحاااااي العااااام واالنحيااااا   لااااى المعااااايير االقت ااااادية واالجتماعيااااة والبعااااد عاااان االساااارا

والتبدياااد واالساااتر اح بياااان مااادو الكحاااا ة المحققاااة  ااا  توجياااي هاااعا اانحااااي ومااادو الحااار  علاااى توجياااي اانحااااي العاااام  لاااى 

 الملاالت اانتاجية للمساهمة    د   عملية التنمية وتحقيم ا هدا المرجوة ة
 

الااادور الكبيااار  ااا  النشاااا   أ اااعإل اانحااااي الحكاااوم   ااا  اللرائااار :و ل ااات الدراساااة  لاااى ملموعاااة مااان النتاااائج أهمهاااا

االقت ااااديح واساااتمرت الرياااادة و قاااا لتوجاااي الدولاااة االجتمااااع  مااا  أهمياااة اانحااااي الحكاااوم   ااا  توجياااي محاااددات التنمياااة 

 االقت ادية    اللرائرة
 

و وصىىىر الدراسىىىة بترنىىىىيد اينفىىىاق وتوجيهىىىىل نحىىىو مجىىىىاال  تخىىىدم التنميىىىة الشىىىىاملة، والتوايىىىد علىىىىى  ىىىرورة التوجىىىىل 

يىىد مىىن اينفىىاق علىىى الجىىحة والتعلىىي  لمالهمىىا مىىن قىىوة دافعىىة للتنميىىة، مىى  االسىىتمرار فىىي بنىىاء قاعىىدة صىىلبة مىىن نحىىو الم 

 . البنية التحتية والمادية واالجتماعية المحف ة للنمو لتحقيق تنمية حقيقية عادلة ومستدامة

 

 (    2015( دراسة: ) نويرف،2) 

 

 موظفي ديوان المحاسبة الليبي( العوامع المؤثرة على  داء:( بعنوان      
 

هااد ت الدراسااة الااى التعاار  علااى العواماا  التاا  تااؤإر علااى أدا  االجهاارة الرقابيااة  اا  ديااوان المحاساابة الليباا  ح العواماا  

المرتباااااة باااادعم االدارة العليااااا ح والعواماااا  المرتباااااة بكحااااا ة الكااااادر ااداري ح العواماااا  المرتباااااة باالسااااتق لية والعواماااا  

ااااة باااااجرا ات التنحيعياااة ح وال تباااار  ااارو  الدراساااة  ح اااائيا تااام تو يااا  قائماااة استق اااا  علاااى عيناااة مااان مراجعااا  المرتب

ةتوصاالت الدراسااة  لااى  (One Sample t- testللعينااة الواحاادة  Tديااوان المحاساابة بالمناقااة الرربيااة ح وباساات دام ا تبااار 

ات تاااا إير مترياااارات الدراسااااة علااااى أدا  مراجعاااا  ديااااوان ال يوجااااد ا اااات   جااااوهري  اااا  متوساااااات درجاااا:النتااااائج التاليااااة

المحاسااابة الليبااا  وأن درجاااات التااا إير تتاااراوح ماااا باااين  بيااار و بيااار جاااداح أي أن جميااا  العوامااا  التااا  تمااات دراساااتها تاااؤإر 

ان أن العوامااا  المرتبااااة بكحاااا ة الكاااادر الرقااااب  لاااديو .علاااى أدا  ماااونح  دياااوان المحاسااابة الليبااا  ولكااان بااادرجات متحاوتاااة

تميرمراجعااا  الاااديوان  ااا  " المحاسااابة ا   ااار تااا إيرا علاااى أدا  ماااونح  دياااوان المحاسااابة الليبااا  ومااان باااين هاااعد العوامااا 

المرتباااات والحاااوا ر مقارناااة مااا  الماااونحين  ااا  اللهاااة ال اضاااعة لرقاباااة الاااديوان والتونيااار بحساااب الكحاااا ة العلمياااة والعملياااة 

ح أقاااا  العواماااا  المااااؤإرة علااااى أدا  مراجعاااا  ديااااوان المحاساااابة  اااا  ليبيااااا واساااات دام وسااااائ  تكنولوجيااااة متقدمااااة  اااا  الرقابااااة

مقارناااة مااا  العوامااا  ا  ااارو هااا  تلااا  العوامااا  المرتبااااة باااااجرا ات التنحيعياااة ح العباااارات التااا  لهاااا تااا إير  بيااار جااادا علاااى 
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وان والمعوقاااات والااادورات أدا   مراجعاااى الاااديوان ااااملت عباااارات مااان العوامااا  المتعلقاااة بكااا  مااان  حاااا ة الكاااادر الرقااااب  للااادي

 والتدريب للكادر واستق لية ديوان المحاسبة ودعم اادارة العلياة

وماان  اا ا النتااائج السااابقة أوصاات الدراسااة بالعماا  علااى ر اا   حااا ة الكااادر الرقاااب  للااديوان ماان  اا ا اساات دام وسااائ  

ة بالمااااا العاااام اا تكنولاااوج  الحدي اااة  ااا  المراجعاااة والتححيااار الماااادي والمعناااوي لمكتشاااح  ا ال ت ساااات والم الحاااات المإلضااار 

ح العماااا  علااااى جعاااا  ساااالاة الااااديوان أعلااااى ماااان ساااالاة اللهااااة ال اضااااعة للرقابااااة ح العماااا  علااااى تعرياااار اسااااتق لية الااااديوان 

واالهتماااام بالااادورات والتااادريب لتااااوير قااادرات الكاااادر الرقااااب  للاااديوانح االهتماااام بلميااا  العوامااا  بشاااك  عاااام والتر ياااار 

بااارات التاا  لهااا أإر بيرجاادا بشااك   ااا  م اا  عاادم الترا ااى  اا  معاقبااة الشاا ح الااعي ت باات  دانتااي بارتكااال غاا  علااى الع

ح و اااعل  أن ياااتم التونيااار  ااا  الاااديوان بحساااب الكحاااا ة العلمياااة والعملياااة والعمااا  علاااى تر يااار محتاااوو الااادورات التااا  تعااااى 

 للمراجعين التعر  على ا ساليب الحنية الحدي ة    الرقابةة

 

 (  2015( دراسة : ) زالسى،3)

 

دراسىىىة  حالىىىة : مجىىىلحة المراقبىىىة الماليىىىة لواليىىىة  –بعنىىىوان: ) دور الرقابىىىة الماليىىىة فىىىي تسىىىيير وترنىىىيد النفقىىىا  العموميىىىة 

 الج ا ر ( -الوادي
 

ئرح ن ااارا تعرضااات  الدراساااة لموضاااو  دور الرقاباااة المالياااة  ااا  تسااايير وتراااايد النحقاااات العمومياااة  اااى والياااة الاااوادو بااااللرا 

لمااا يم لااي جانااب النحقااات العموميااة ماان مشااك ت تواجااي الدولااة  اا  ناا  التاااورات القائمااة ح و لاا  بساابب  يااادة االحتياجاااات 

العامااة للماااوا نين والتااا  أدت  لااا  التااا إير علااا  الميرانياااة العاماااة ح ممااا أوجاااب علاااى الدولاااة  وضااا  حاااد لهاااعد المشاااكلة بوضااا  

تابعاااة م تلااار المراحااا  التنحيعياااةة وبهاااد  معاللاااة مشاااكلة الدراساااة تااااري الباحاااث أجهااارة رقابياااة تشااار  عليهاااا مااان أجااا  م

 لااا  اللواناااب الن رياااة علااا  النحقاااات العمومياااة و اااعل  الرقاباااة المالياااة ح وم تلااار ا جهااارة الرقابياااة التااا  وضاااعها المشااار  

 اللرائري للمحا  ة وحماية ا مواا العامة ة

عااة ماان النتااائج أهمهااا اعتبااار النحقااات العامااة أداة  اا  يااد الدولااة تسااتعملها ماان وماان  اا ا   لاا  توصاا  الباحااث  لااى ملمو   

أجااا  تحقيااام ملموعاااة مااان ا هااادا  االقت اااادية واالجتماعياااةح الرقاباااة المالياااة تعمااا  علاااى تحاااادي اال ااااا ح بينماااا يااا ت  دور 

ت العمومياااة والرقاباااة عليهاااا لمنااا  المراقاااب الماااال   ااا  التااادقيم والححاااح الشاااام  علاااى جاناااب النحقااااتح تسااايير وتراااايد النحقاااا

 اال ت ج وحماية الماا العامة

و وصىىىىر الدراسىىىىة برقامىىىىة دورا  ونىىىىدوا  وطنيىىىىة ودوليىىىىة لمناقشىىىىة مو ىىىىوعا  الرقابىىىىة واىىىىع مىىىىا يتعلىىىىق بهىىىىا، اىىىىدل      

ادل العمىىىع علىىىى تحسىىىين قىىىدرا  ومهىىىارا  المىىىراجعين. االسىىىتفادة مىىىن تجىىىارن الىىىدول مىىىن خىىى ل تشىىىجي  التعىىىاون الىىىدولي وتبىىى

الخبىىىرا  والمعلومىىىا  الخاصىىىة بالرقابىىىة.  ن يكىىىون  ىىىدف نرىىىام الرقابىىىة الىىىى ايرنىىىاد والتوجيىىىل البنىىىاء واليقتجىىىر دور  عىىىن 

 ةااتشاف األخطاء واختيار القا مين بعملية الرقابة وفق نروط الكفاءة واألمانة
 

 (  2015( دراسة : )جعارة ،4)
 

 األردني في جهود مكافحة الفساد ) دراسة استط عية (بعنوان: قياس م ءمة إجراءا  ديوان المحاسبة 
 

تناولاااات الدراسااااة قياااااج م  مااااة  جاااارا ات ديااااوان المحاساااابة ا ردناااا   غاااارا  مكا حااااة الحساااااد ح ماااان وجهااااة ن اااار 

الماااادققين العاااااملين  اااا  ديااااوان المحاساااابة ح ولتحقياااام هااااعا الهااااد  وال تبااااار  اااارو  الدراسااااة اح ااااائيا تاااام اعااااداد قائمااااة 

ت علاااى عيناااة عشاااوائية مااان ملتمااا  الدراساااة المكاااون مااان الماااراجعين العااااملين  ااا  دياااوان المحاسااابة ا ردنااا  استق اااا  و عااا

قائماااة صاااالحة للتحليااا  ااح اااائ  تم ااا  ماااا نسااابتي  109قائماااة ح والمساااترد مناااي  130مااادققا ح وقاااد تااام تو يااا   389وعاااددهم 

 % من ملتم  الدراسة ة28

 ااااان أهمهاااااح ان  جاااارا ات التاااادقيم التااااى يتبعهااااا ديااااوان المحاساااابة  اااا  وتوصاااالت الدراسااااة الااااى ملموعااااة ماااان النتااااائج  

القااااا  العاااام   الرقاباااة المالياااة والمحاسااابية والرقاباااة االدارياااة ورقاباااة االدا  والرقاباااة القانونياااة   م ئماااة الاااى حاااد ماااا لمكا حاااة 

 الحساد ح وأن هناو ضعر    تنحيع بعض االجرا ات ة 

ة عىىىددا مىىىن التوصىىىيا  لعىىىع   مهىىىا العمىىىع علىىىى تحىىىديث وتطىىىوير إجىىىراءا  العمىىىع وعلىىىى  ىىىوء النتىىىا   قىىىدمر الدراسىىى

الرقىىىابي فىىىي ديىىىوان المحاسىىىبة حتىىىى تكىىىون  ااىىىر م ءمىىىة لمكافحىىىة الفسىىىاد مىىى  الترايىىى  علىىىى الرقابىىىة االداريىىىة ورقابىىىة االداء 

تفعيىىىع دور ىىى  فىىىي بمىىىا يكفىىىع اسىىىتخدام اماىىىع للعنجىىىر البشىىىرا ، وتوسىىىي  صىىى حيا  المىىىراجعين فىىىي ديىىىوان المحاسىىىبة و

المسىىىاءلة ومحاسىىىبة تفويضىىىه  صىىى حية الضىىىابطة العدليىىىة ومىىىنحه  الحجىىىانة ، وإعطىىىاء تقريىىىر ديىىىوان المحاسىىىبة اال ميىىىة 

ال زمىىىة والعمىىىع علىىىى تشىىىكيع لجنىىىة نيابيىىىة متخججىىىة فىىىي مجلىىى  النىىىوان لمتابعىىىة التقىىىارير ، وسىىىن وتطىىىوير التشىىىريعا  
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يىىىن لىىى   ىىىدا ا وانىىىهار الدمىىىة الماليىىىة ، وتشىىىكيع محكمىىىة خاصىىىة لىىىديوان التىىىى تعىىى ز مىىىن مكافحىىىة الفسىىىاد ماىىىع قىىىانون مىىىن  

 المحاسبة .
 

 (2015( دراسة : ) إبرا ي ، 5)
 

 (2011-2000 -بعنوان : ) تقوي  االنفاق الحكومى على التعلي  العالى والبحث العلمى فى السودان    

  والبحاااث العلمااا   ااا  الساااودان مااان  ااا ا معر اااة هاااد ت الدراساااة الاااى تقيااايم واقااا  اانحااااي الحكاااوم  علااا  التعلااايم العاااال

و ناااي مااان حلااام اانحااااي العاااامح النااااتج المحلااا  ااجماااال  واانحااااي الحكاااوم  لااابعض القااعاااات ا  اااروح  ماااا هاااد ت هاااعد 

الدراسااة  لاا   جاارا  بعااض المقارنااات  اا  بعااض النسااب بااين السااودان وبعااض الاادوا  اا  العااالمح و ااعل  تسااليط الضااو  علاا  

 العلم     السودان ومقارنتي ببعض الدواةحلم اانتاج 

وقااد توصااالت الدراسااة الاااى عاادد مااان النتااائج  انااات تاادور حاااوا الضااعر  ااا  حلاام اانحااااي الحكااوم  علااا  التعلاايم العاااال  

والبحااث العلمااا  لعااادم تناسااب الميرانياااات المعااادة للتعلاايم العاااال  والبحاااث العلمااا  ماان قبااا  الحكوماااة ماا  حلااام مؤسسااااتي ح وقاااد 

 وض  سلبا عل  تو ير بيئة جامعية مواتيةح  ما أدي  ل  ضعر حلم ونوعية البحوث العلميةةاإر هعا ال

وقىىىد تمالىىىر   ىىى  التوصىىىيا  فىىىي  ىىىرورة وجىىىود مي انيىىىا  للتعلىىىي  العىىىالي والبحىىىث العلمىىىي تتناسىىى  مىىى  حجمىىىل و  ميتىىىل 

 .لتوفير بيئة جامعية تعليمية وبحاية مواتية
[ 

 

 (  2015( دراسة : )غضابنل ، 6)
 

 ( 1990/2012عنوان : ) الع قة بين االنفاق الحكومى والنمو االقتجادي فى الج ا ر: دراسة قياسية للفترة  )ب
 

ا تباااارت هااااعد الدراسااااة  بيعااااة واتلاااااد الع قااااة بااااين اانحاااااي الحكااااوم  والنمااااو االقت ااااادي  اااا  اللرائاااار  اااا ا الحتاااارة 

إااام اساااتنبا  مشاااكلة الدراساااة التااا  تعاااود أساساااا   لاااى   ح حياااث تااام التااااري لر اااار الن اااري للدراساااة ومااان 1990-2012 

ا ااات   الن رياااات ووجهاااات ن ااار البااااح ين االقت ااااديين  ااا  هاااعا الملاااااح وتقاااديم عااار  وجيااارعن تااااور  ااا  مااان اانحااااي 

 الحكوم  والنمو االقت ادي متم       نمو الناتج المحل  ااجمال  ل قت اد اللرائري   ا  ترة الدراسةة

دراساااة الاااى ملموعاااة مااان النتاااائج  اااان أهمهااااحأن الس سااا  الرمنياااة للمتريااارات محااا  الدراساااة غيااار ساااا ني وتوصااالت ال 

ح وأصااابحت ساااا ني عناااد  ADF اااولر الموسااا  –عناااد المساااتوو ا وا باسااات نا  النااااتج المحلاااى ااجماااال  حساااب ا تباااار ديكاااى 

ا  ا تباااار التكامااا  المشاااترو  يماااا بيااانهمح وجاااود أ اااع الحاااري االوا وبالتاااال  هاااى متكاملاااة مااان الدرجاااة االولاااى مماااا سااام  بااا جر

 ة5%الناتج المحل  ااجمال  عند مستوو معنوية .ع قة سببية باتلاد واحد من اانحاي الحكوم   لى 

و وصىىىر الدراسىىىة ب يىىىادة اينفىىىاق الحكىىىومي الفاعىىىع علىىىى األنشىىىطة التىىىي تحفىىى  النمىىىو االقتجىىىادي ااينفىىىاق علىىىى القىىىوة 

يتهىىىا مىىىن حيىىىث التعلىىىي  والتىىىدري  ، بنىىىاء قاعىىىدة إنتاجيىىىة بىىىالتراي  علىىىى الجىىىناعا  البتروليىىىة القىىىادرة العاملىىىة ل يىىىادة إنتاج

علىىىى بنىىىاء اقتجىىىاد قىىىوي مىىىن خىىى ل إقامىىىة صىىىناعا  تكريىىىر الىىىنفل بىىىدال رمىىىن تجىىىدير  خامىىىا بمبىىىال  ز يىىىد واسىىىتيراد مشىىىتقاتل 

مىىىن خىىى ل اينفىىىاق علىىىى المشىىىاري  والبنيىىىة بتكىىىاليك  ابىىىر، بىىىدل جهىىىود  ابىىىرمن  جىىىع تقليىىىع مخىىىاطر الجىىىدما  الخارجيىىىة 

 التحتية ال زمة لتنوي  مجادر وإيرادا  الدولة.
 

 (  2014( دراسة : ) ال املى ، 7)

 (2012-2003بعنوان : ) دور االنفاق الحكومى فى تحقيق االستقرار االقتجادي فى العراق للمدة )
  

-2003ساااتقرار االقت اااادي  اااى العاااراي  ااا ا المااادة مااان  أهتمااات هاااعد الدراساااة بااادور االنحااااي الحكاااومى  اااى تحقيااام اال

  مااان  ااا ا بياااان محهاااوم االنحااااي الحكاااومى واالساااتقرار االقت اااادي و بيعاااة هاااعا االساااتقرار ح وأ  ااار ماااا ياااؤإر علاااى 2012

االساااتقرار  اااى العاااراي هاااو التضااا م والباالاااة و اااعل  دراساااة حلااام االنحااااي الحكاااومى ومااادو تااا إيرد علاااى االساااتقرار  اااى 

 من   ا االنحاي اللاري واالست مارية العراي

هاااعا وقاااد توصااالت الدراساااة الاااى عااادد مااان النتاااائج الهاماااة التاااى تم لااات  اااى تلسااايد حقيقاااة مهماااة وهاااى أن هاااعا الااارقم هاااو  

ح ااايلة تحاعااا  العدياااد مااان العوامااا  ساااوا  ماااا يتعلااام منهاااا بالعوامااا  السياساااية واالقت اااادية واالجتماعياااة ح أ  ان هاااعد العوامااا  

   بيااار علاااى مساااتوو االنحااااي الحكاااومى ح ولتحقيااام االساااتقرار االقت اااادي الباااد مااان تحقيااام النماااو االقت اااادي تاااؤإر بشاااك

المتاااوا ن لكا اااة القااعاااات مااان  ااا ا توجياااي االسااات مارات حساااب الحاجاااة القااعياااة مااا  التر يااار علاااى القااعاااات الحيوياااة 

 م ئمة ة المنتلة السيما ال ناعة و الرراعة من   ا تهيئة بيئة است مارية
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و وصىىىىر الدراسىىىىة بالسىىىىعى نحىىىىو صىىىىرف الم يىىىىد مىىىىن اينفىىىىاق العىىىىام االجتمىىىىاعي فىىىىي مجىىىىال مكافحىىىىة الفقىىىىر وتحسىىىىين  

التعلىىىي  والجىىىحة والىىىى ترنىىىيد اينفىىىاق الحىىىالي ليكىىىون  ااىىىر إنتاجيىىىة اجتماعيىىىة وتوجيىىىل إلىىىى الطبقىىىا  والمنىىىاطق األااىىىر 

اد الىىىىوطني بكىىىىع جوانبىىىىل عخىىىىدة بعىىىىين االعتبىىىىار الرىىىىروف فقىىىىرا، اعتمىىىىاد سياسىىىىة إنفاقيىىىىة يكىىىىون  ىىىىدفها تطىىىىوير االقتجىىىى

المو ىىىوعية والداتيىىىة للواقىىى  االجتمىىىاعي واالقتجىىىادي والسياسىىىي للمجتمىىى ، واعتمىىىاد مبىىىد  األولويىىىا  فىىىي اينفىىىاق حسىىى  

 .طبيعة المشااع الموجودة في االقتجاد العراقي ، إ افة إلى اعتماد مبد   ابر منفعة باقع نفقة
 

 -لحالية عن الدراسا  السابقة :مايمي  الدراسة ا

  أن الدراسااااة الحاليااااة علااااى حااااد علاااام الباحااااث هااااى الدراسااااة االولااااى التااااى تتعاااار   للاااادور الرقاااااب  لااااديوان المحاساااابة 1  

الكااااويت  علااااى االنحاااااي الحكااااومى بااااالتابيم علااااى و ارة الكهربااااا  والمااااا  ح بهااااد  تقااااويم وتاااااوير الاااادور الرقاااااب  

  الرقاباااة المالياااة علاااى االنحااااي الحكاااوم   ااا  المؤسساااات الحكومياااة ال اضاااعة للرقاباااةح للاااديوان وبياااان مااادو  اعليتاااي  ااا

وتحديااد معوقاااات الرقابااة المالياااة بهاااا ومعر ااة أسااابابهاح واقتاااراح الوسااائ  والحلاااوا للحااد منهاااا بهاااد  صااون المااااا العاااام 

 .وحمايتي

 ااا  مكا حاااة الحساااادح العوامااا  الماااؤإرة علاااى   باااالرغم مااان وجاااود عااادد مااان الدراساااات التاااى تناولااات دور دياااوان المحاسااابة 2 

أدائااااي ح م حقااااة الم الحااااات ح  اااا  الرقابااااة علااااى االمااااواا العامااااة ح اسااااتق لية مراجعااااى الااااديوان ح  اااا  الرقابااااة علااااى 

المؤسسااااات ح تاااااوير وتقااااويم االدا  و عاليااااة ديااااوان المحاساااابة حاال أن هااااعد الدراسااااات لاااام تتعاااار  بشااااك  مباااااار الااااى 

 الكويتى    ضبط االنحاي الحكومىة دور ديوان المحاسبة

  لااام تتنااااوا الدراساااات الساااابقة دور دياااوان المحاسااابة الكاااويت   اااى الرقاباااة علاااى االنحااااي الحكاااومى باااا جهرة الحكومياااة 3 

ب اااحة عاماااة و اااى الاااو ارات الحيوياااة م ااا  و ارة الكهرباااا  والماااا  بدولاااة الكويااات ب اااحة  اصاااة ح ويااارو الباحاااث ان 

الملااااا يمكااان أن توجاااي مساااتقب  لدراساااة الااادور الاااعو يقاااوم باااي دياااوان المحاسااابة  اااى الرقاباااة  بعاااض الدراساااات  اااى هاااعا

 .على االنحاي الحكومى  للمؤسسات الحكومية ا  رو
 

 المبحث الااني 

 ايطار النرري
 

    مقدمة

الماليااااة علااااى تهااااتم مع اااام الحكومااااات بالححااااان علااااى الماااااا العااااام و لاااا  برنشااااا  أجهاااارة رقابيااااة  تتااااولى مهااااام الرقابااااة 

المؤسسااااات والاااادوائر الحكوميااااة لكشاااار أي ت عااااب أو ا ت سااااات ح هااااعا وأن التوساااا   اااا  حلاااام االنحاااااي الحكااااوم  نتيلااااة 

التساااا  حلااام القااااا  الحكاااوم  وتعااادد ملاالتاااي ونشاااا اتي ح و  ااارة التن يماااات االدارياااة و ياااادة عااادد العااااملين  ياااي أدو الاااى 

 ااا  هاااعد الاااو اراتح  ماااا أن االهتماااام ا داد وتااااور و لااا  مااان  ااا ا عقاااد العدياااد ضااارورة وجاااود الرقاباااة المالياااة واالدارياااة 

ماااان المااااؤتمرات الدوليااااة التااااى تهااااتم بهااااعا الشاااا ن ح والتااااى تم ااااض عنهااااا أنشااااا  جمعيااااات ومن مااااات دوليااااة تهااااتم بالرقابااااة 

 NTOSAI)  Internationalالحكومياااة علاااى المااااا العاااام ومااان باااين هاااعد المن ماااات الدولياااة  جهااارة الرقاباااة العلياااا 

Organization of Supreme Audit Intuition)  والتااا  تهاااتم بوضااا  اساااه ومباااادي الرقاباااة المالياااة الحكومياااة

 وتاويرهاة

وتقااااوم االجهاااارة العليااااا للرقابااااة باااادور مر ااااري  اااا  تاااااوير االدا  المااااالى وااداري للمؤسسااااات الحكوميااااة باعتبارهااااا  

ولمااا  ااان االساات دام الحعاااا لنمااواا العامااة يشااك   حاادو الاادعامات  . العااامأجهاارة مت   ااة مهمتهااا المحا  ااة علااى الماااا 

االساسااية ماان أجاا  حساان  دارة تلاا  االمااوااح  اا ن تحقياام هااعا الهااد  يتالااب وجااود هيئااة عليااا للرقابااة الماليااة يكحاا  القااانون 

لمناساااب لنماااواا العاماااة وياااارتبط اساااتق لهاح تتاااولى الرقاباااة المالياااة علاااى االجهااارة الحكومياااة لضااامان االسااات دام الحعااااا وا

 نلاحها بشك  رئيس  بالقضا  على م اهر الر  والحساد وتحقيم االص ح المالىة
 

وقاااد  انااات دولاااة الكويااات مااان الااادوا التاااى أعاااات اهتماماااا لحااار  الرقاباااة علاااى المااااا العاااامح حياااث أنشااا  أوا دياااوان 

ا العاااااام  ااااا  الاااااو ارات والمؤسساااااات والهيئاااااات حويعتبراللها الرقاااااابى المسااااائوا عااااان حماياااااة الماااااا1964للمحاسااااابةعام

الااى ماان  ديااوان 1964لساانة30الحكوميااة  اا  الدولااةح وهااو مااا حااعا بالمشاار  عنااد أنشااا  ديااوان المحاساابة الكااويتى و قاللقااانون

 المحاسبة استق لية تامة ومالقة مما يعر  من دورد    الرقابة على الماا العام
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 ة  داف الديوان واختجاصاتل - والر 

 ا داف ديوان المحاسبة. - 

الهاااد  ا ساسااا  لاااديوان المحاسااابة الكاااويتى هاااو تحقيااام رقاباااة  عالاااة علاااى االماااواا العاماااة ل اااونها وعااادم العباااث بهاااا 

               والت  ااااد ماااان اساااات دامها االساااات دام االم اااا   ااااى االغاااارا  التااااى    اااات لهااااا ح وهااااعا  بقااااا لماجااااا  بدراسااااة  اااا  ماااان 

  ح حيااااث اتحقاااات هااااعد الدراساااات علااااى أن الااااديوان يعماااا  ماااان  اااا ا 13ح   2009القعااااود   ح;55ح  2011  الدوساااروح

ممارساااتي لعملااي الرقااابى علااى  لاام قناعااة  املااة لاادو اللهااات ال اضااعة لرقابتااي ح ب نااي ال يهااد  الااى ت اايد اال اااا  و نمااا 

ي االسااات دام االم ااا   اااى االوجاااي يساااتهد  بالدرجاااة ا ولاااى  الاااى تحقيااام م ااالحة عاماااة ح هاااى صاااون المااااا العاااام واسااات دام

التااااى   ااااح لهااااا ح ا ا اسااااتاا  الااااديوان بتعاااااون ماااا  تلاااا  اللهااااات وتبااااادا اال كااااار معهااااا ح وتن اااايم االعماااااا الماليااااة 

 والمحاسبية بها ووض  الحلوا المناسبة للوصوا الى تحقيم الهد  االسمى ة
 

 اختجاصا  ديوان المحاسبة. -ن

جمياااا  الااااو ارات والاااادوائر المر ريااااة والحكوميااااة ح  مااااا تشاااام  رقابااااة ديااااوان   يبسااااط ديااااوان المحاساااابة رقابتااااي علااااى

المحاساااابة لمؤسسااااات العامااااة الرساااامية سااااوا   اناااات موا ناتهااااا مسااااتقلة أو ملحقااااة بالموا نااااة العامااااة للدولااااة ح  يمااااا يتعلاااام 

يوان أن تقاااادم للااااديوان بريراداتهااااا أو م اااارو اتها ح  مااااا أن قااااانون ديااااوان المحاساااابة يلاااارم اللهااااات ال اضااااعة لرقابااااة الااااد

البيانااات الماليااة للساانة المنتهيااة  اا ا ماادة ال تريااد علااى سااتة أاااهر ماان تاااريد انتهااا  تلاا  الساانة اسااتنادا لمااا جااا  لملموعااة 

 من الدراسات اال اديمية  والتى تضمنت الن و  التاليةة

 ة التااا  يقاااوم بهاااا المونااار يماااارج الاااديوان ا ت اصااااتي الرقابياااة مااان  ااا ا عملياااات التحتاااي  والححاااح والمراجعااا

 الحن ة

  يتاااولى الاااديوان مراقباااة تح اااي   يااارادات الدولاااة و نحااااي م ااارو اتها بحااادود االعتماااادات الاااواردة  ااا  الميرانياااة ح

 مااا ولااي الحاام ماان الت  ااد ماان  حايااة ا ن مااة والوسااائ  المتبعااة ل ااون هااعد ا مااواا ومناا  العبااث  يهااا ح و لاا  علاا  

 ة الت    رها القانونة ا ة اللهات ال اضعة للرقاب

  يمااارج الااديوان الرقابااة ال حقااة علاا  ال اار  عاان  رياام  حااح ومراجعااة اللهااات ال اضااعة لرقابتااي بمااا تشااملي

   من قانون الديوانة9ح  8من  يرادات وم رو ات والت  تم توضيحها بالتح ي     المادتين  

 واللهاااات العاماااة بالدولاااة والتااا  تشااام   ي اااتح الاااديوان بححاااح ومراجعاااة القااارارات ال اااادرة  ااا  اااائون التونااار

التعيينااااات والترقيااااات وماااان  العاااا وات وتسااااويات والباااادالت والمرتبااااات ااضااااا ية ح و لاااا  للت  ااااد ماااان صااااحة هااااعد 

القااارارات مااان الناحياااة القانونياااة وماابقتهاااا لقواعاااد الميرانياااة وساااائر ا حكاااام المالياااة والقاااوانين واللاااوائ  والقااارارات 

 المن مة لهاة

  الاااااديوان بححاااااح ومراجعاااااة حساااااابات المعاااااااات والمكا اااااجت وم ااااارو ات التااااا مين والضااااامان االجتمااااااع  يقاااااوم

 وااعاناتح و ل  للت بت من ماابقتها للقوانين واللوائ  المن مة لهاة

 ة ح و حاااااح مراجعاااااة ي اااااتح الاااااديوان باااااالتحتي  علااااا   ا اااااة العهاااااد وا عمااااااا بالم اااااا ن والمساااااتودعات العامااااا

مساااتنداتها وحسااااباتها والت  اااد مااان سااا متها وصاااحة القياااود الحساااابية المتعلقاااة بهاااا ح ويحااام لاااي بالاااب  جااارا  جااارد 

  وري وعل  اللهة القيام بي ي تح الديوان بكشر حوادث اال ت ج وااهماا والم الحات الماليةة

 ت وعهاااد وحساااابات جارياااة والت  اااد مااان صاااحة ي ااتح الاااديوان بححاااح ومراجعاااة جميااا  حساااابات التساااوية مااان أماناااا

 العمليات ال اصة بهاة

  للااااديوان حاااام مراجعااااة حسااااابات الساااالر والقاااارو  الممنوحااااة ماااان الدولااااة أو  حاااادو المؤسسااااات أو الهيئااااات  ات

 الش  ية المعنوية العامة أو المقررة ل الحهاة

 ال هعد االست ماراتةيقوم الديوان بححح ا وجي الت  تست مر  يها أمواا الدولة ومراجعة حس 

  للاااديوان حااام  ااا   حاااح اللاااوائ  اادارياااة والمالياااة والمحاسااابية لللهاااات ال اضاااعة لرقابتاااي و لااا  للت  اااد مااان  حايتهاااا

 واقتراح وسائ  ت    النح  يهاة

  يقااااوم الااااديوان بححااااح ومراجعااااة الحسااااال ال تااااام  لكاااا  ماااان الدولااااة والهيئااااات والمؤسسااااات العامااااة التاااا  تاااارتبط

 وانين و ل  عن السنة المالية المنقضيةةميرانيتها بق

  يقاااوم الاااديوان بححاااح ومراجعاااة  ااا  حساااال أو عمااا    ااار يعهاااد غلياااي بحح اااي ومراجعتاااي مللاااه ا ماااة أو مللاااه

 الو را ة
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  بتااااب  الاااديوان مراقباااة تنحياااع المشااااري  اانشاااائية  ااا  حااادود االعتماااادات التااا     ااات لهاااا بالميرانياااة ويت بااات مماااا

 حقم النتائج وا هدا  الت  اقتضت ت  ي ها وصر  تل  الم رو ات من أجلهاة  ا  ان تنحيعها قد 

ر ووفىىر  اىىع مىىا مىىن نىىونل  ر بال ىىا وتوايىىدا علىىى مىىا سىىبق فقىىد  اىىد  دراسىىة  ن الحكومىىا  تىىولى حمايىىة المىىال العىىام ا تمامىىا

تتعىىىدا  لىىى  علىىىي  المحافرىىىة عليىىىل ،فحمايىىىة المىىىال العىىىام ليسىىىر مقتجىىىرة علىىىي حفرىىىل مىىىن السىىىرقة واالخىىىت س ، وإنمىىىا

مجىىىاال   خىىىري تختلىىىك بىىىاخت ف طبيعىىىة عمىىىع األنىىىخاا واألنرمىىىة ، واخىىىت ف  سىىىالي  الرقابىىىة المطبقىىىة واىىىدل  مواابىىىة 

 ىىىد  األسىىىىالي  للت يىىىىرا  السىىىىريعة فىىىىي المحاسىىىىبة والتىىىىدقيق والرقابىىىة بونواعهىىىىا المختلفىىىىة  . ىىىىدا وسىىىىوف نتنىىىىاول  سىىىىالي  

 الرقابة التى يتبعها ديوان المحاسبة.

 

ر: مفهوم و  مية الرقابة المالية:ثا  نيا

 مفهوم الرقابة المالية.

تعااااددت تعااااارير الرقابااااة الماليااااة ح حيااااث تناولتهااااا ملموعااااة ماااان الدراسااااات اال اديميااااة بشااااك   اااااد يتقااااارل ماااان حيااااث 

اباااة   مااان تعريحاااي للرق23ح 2006المضااامون واللاااوهرح وتااا تى أبااار  هاااعد التعاااارير مااان  ههاااه ا ماااا قههاااهام بهههاااهي   عبااااجح

الماليااااة ب نهااااا " العمليااااة التااااى تسااااعى  لااااى الت  ااااد ماااان أن ا هاااادا  المحااااددة والسياسااااات المرسااااومة وال اااااط والتعليمااااات 

  "الموجهة أنما تنحع بدقة وعنايةح  ماتعن  الرقابة من أن النتائج المحققة تاابقت م   ما تتوقعي اادارة وت بوا  ليي

  اللهاااد المااان م الاااعي يهاااد   لاااى ضااابط النشاااا ات الم تلحاااة  ااا   " ب نهاااا)96   2008 ماااا عر هاااا   ااااقبوعة ح

المؤسسااااةح و جاااارا  التريياااارات ال  مااااة علااااى المهااااام والتعليمااااات وااجههااااهرا ات للعلهااااا تحههااااهدث بالاريقااااة التاااا  

  اات لهاة

 ر  ب نهااا االااارا  والمراجعااة ماان جانااب ساالاة أعلااى للتعااا ")12ح  2006وقااد جااا  تعريحهااا بدراسااة   الكحااراووح

علاااى  يحياااة ساااير العمااا  دا ااا  المؤسساااة والت  اااد مااان أن الماااوارد تسااات دم و قاااا لماااا هاااو م  اااح لهااااح  الرقاباااة هااا  

عملياااة متابعاااة دائماااة ومساااتمرة تقاااوم بهاااا اللهاااة الرقابياااة للت  اااد مااان أن ماااا يلاااري علياااي العمااا  دا ااا  الوحااادة ياااتم و قاااا 

 لل اط والسياسات الموضوعة"

 ب نهاااا الت  اااد مماااا   ا  اااان  ااا  اااا   حااادث  بقاااا  لل ااااة " عاااالم الحرنسااا  هناااري  اااايواو اااى هاااعا الساااياي  قاااد عر هاااا ال

الموضاااوعة والتعليماااات ال اااادرة والمباااادي المحاااددةح وأن غرضاااها هاااو ااااااارة  لاااى نقاااا  الضاااعر وال اااا  بق اااد 

 معاللتها ومن  تكههرار حدوإهاح وه  تنابم على    ا  "

 تلاا  الرقابااة التاا  تسااتهد  الت  ااد ماان حساان اسااتعماا الماااا العااامح " ا   علااى أنهاا14ح 2008 مااا عر هااا  القبااي تح

 بما يتحم م  أهدا  التن يم ااداري"

  ومااان  ااا ا الوقاااو  علاااى اساااه التعريحاااات الساااابقة ح يااارو الباحاااث أن الرقاباااة هااا  ملموعاااة القواعاااد وااجااارا ات

  المرسااااومةح وأباااادا  رأو محايااااد عاااان التاااا  تهااااد   لااااى التحقاااام ماااان تنحيااااع  اااااط المن مااااة ال  مااااة لتحقياااام ا هاااادا

االدا ح والعمااا  علاااى تااااوير ا ن ماااة الحرعياااة والتنسااايم باااين الوحااادات اادارياااة والت  اااد مااان  حاااا ة اساااتر ا ماااوارد 

 . المن مةح ومساعدة اادارة    ات ا  ااجرا ات الت حيحية    حاا وجود ضعر أو ق ور    الن ام
 

   مية الرقابة المالية:-ن

  أن أهميااااة الرقابااااة تعااااود  لااااى  ونهااااا 23ح 2007بعلااااىح ;339 : 2006ماااان    ال ااااحنح و  اااارونح ياااارو  اااا 

التشااااريعية "وساااايلة ال غايااااة ح ونهاااارت هااااعد ا هميااااة بعااااد انح اااااا الساااالاات الاااا  ث عاااان بعضااااها الاااابعض  لااااى الساااالاات

ة  نياااة مساااتقلةح تقاااوم بعملياااة وانح ااااا ا ت اصااااتهاح ا مااار الاااعي أدو  لاااى نهاااور الحاجاااة  لاااى جهااا "والتنحيعياااة والقضاااائية

الرقاباااة علاااى أعمااااا السااالاة التنحيعياااةح والتااا  مااان أهااام أولوياتهاااا ر ااا  المساااتوو المعيشااا  لموا نيهاااا وعااان  ريااام الرقاباااة 

تساااتاي  الساااالاة التشااااريعية التحقاااام والت  ااااد مااان التاااارام الساااالاة التنحيعيااااة با ن مااااة والتعليماااات الساااااريةح  مااااا أ اااادت تلاااا  

 أهمية الرقابة تنب  من عدة عوام  لع  أهمها   الدراسات على أن

وجاااود  لاااود  منياااة باااين الوقااات الاااعي ياااتم  ياااي تحدياااد ا هااادا  وال ااااط والوقااات الاااعي ياااتم  ياااي التنحياااعح ونتيلاااة الحلاااوة 

الرمنيااة قااد تحاادث نرو ااا غياار متوقعااة تساابب انحرا ااا عاان ا دا  المرغااول  ياايح وتعماا  الرقابااة علااى  شاار هااعا االنحاارا  

 .يد أسبابي وات ا  ااجرا ات ال  مة لمعاللتي ومن  تكرار حدوإيوتحد

عاااادة ماااا ت تلااار أهااادا  التن ااايم عااان أهااادا  ا  اااراد العااااملين دا ااا  التن ااايم  توقعاااات ا  اااراد وأهااادا هم الش  اااية قاااد 

ا و اا  المقااام وماان إاام  ااان الرقابااة الحعالااة تسااعى  لااى ضاامان أن عماا  ا  ااراد موجهااا أساساا .تتعااار  ماا  أهاادا  المؤسسااة
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ا وا نحاااو تحقيااام ا هااادا  التن يمياااة للمؤسساااةح والن اااام الرقااااب  الحعااااا هاااو الاااعي يحقااام الموا ماااة باااين هاااعين الناااوعين مااان 

 .ا هدا  حتى يقل  من ال راعات والنراعات بين ا  راد والمؤسسة

ة مت اااعي القاااراراتح  ماااا أنهاااا تمكااان تنبااا  أهمياااة الرقاباااة مااان  ونهاااا تاااو ر المعلوماااات والبياناااات الموإوقاااة ال  ماااة لحاجااا

 .من تقويم ال اط والسياسات ومدو م  متها لتحقيم أهدا  المن مة
[  

ر:   داف وعناصر ومبادئ الرقابة المالية :  ثالاا

    داف الرقابة المالية.  

بعضااها الت  ياااد تعاار  الك ياار ماان الكتااال والباااح ين  لااى موضااو  أهااادا  الرقابااة علااى المؤسسااات العامااةح وقااد تناااوا  

علاااى ضااارورة حسااان  دارة المااااا العاااامح وتابيااام اللاااوائ  والااان م المالياااةح والت  اااد مااان سااا مة القاااوانين والتعليمااااتح والتحقااام 

ماان  حا تهااا للححااان علااى الماااا العااام ومناا  االساارا  والتبدياادح و يمااايل  أهاام ا هاادا  التاا  يلااب أن يتضاامنها ن ااام الرقابااة 

  56-55ح  2006الماليةة  العموريح 

 

 األ داف التقليدية : -1

تىىىدور  ىىىد  األ ىىىداف حىىىول االنترىىىام، و ىىىي مىىىن  قىىىدم األ ىىىداف التىىىي  فىىىرد  لهىىىا الرقابىىىة مسىىىاحة ابيىىىرة ويمكىىىن تناولهىىىا 

 (25،ا2006اما جاء بدراسة )عباس ،

الاااد اتر  الت  اااد مااان سااا مة العلمياااات المحاسااابية التااا     ااات مااان أجلهاااا ا ماااواا العاماااة والتحقااام مااان صاااحة -1/1

 والسل ت والمستنداتة

الت  اااد مااان عااادم تلااااو  الوحااادات النقدياااة  ااا  اانحااااي وحااادود االعتماااادات المقاااررة مااا  ماااا يساااتلرم مااان مراجعاااة  -1/2

 المستندات المؤدية لل ر  والت  د من صحة توقي  المو   لهم سلاة االعتمادة

   لو ارة الماليةةعملية التحتي  المال  والت  يقوم بها جها   داري تاب -1/3
 

 األ داف الحدياة: -2

 أ دت نحه الدراسة السابقة على ملموعة من المقومات تستند اليها جملة االهدا  الحدي ة والتى تم لت  ى  

 الت  د من  حاية المعلومات وا ن مة وااجرا ات المست دمةة -2/1

 ة المعتمدةةمدو الترام اادارة    تنحيعها للميرانية و قا  للسياس -2/2

 بيان أإار التنحيع عل  مستوو النشا  االقت ادي واتلاهاتية -2/3

 الربط بين التنحيع وما يت للي من  نحاي والنتائج المترتبة عن هعا التنحيعة -2/4
 

ر: الرقابة المالية لديوان المحاسبة الكويتي  في  بل االنفاق الحكومى  رابعا
 

 :نقدية ورةص في تكون العامة النفقا   نر  -1 

 تشام  ح  ماا النقاود بواسااة يكاون واالسات مارية منهاا االساته  ية العاماة وال ادمات السال  اقتناا  أن   يعنا  هاعا    

 العهاود أن   هاعا يعنا  .و وائادها الاديون ساداد و ا  عملياة نقدياي أيضاا صاورة  ا  تكاون أن يلاب العاماة النحقاات أن    كارة

 السالاان أو المملكاة احتياجاات علاى بعاض بالح اوا والمتعلقاة المالقاة السالاة أو ا مالحا بسالاة تتسام  انات التا  الساابقة

 ها  النقاود وأصابحت انتهات قاد للمقايضاة ح بااضاا ة اللباري االساتي   أو السا رة أعمااا م ا  مقابا  بادون قسارا أو

وال دماتةوهاعا ماا أ ادت  السال  ا باقتنا يتعلام  يماا أو اال اراد والحكوماات الابعض بعضاهم ما  اال اراد باين التباادا وسايلة

  ة33  ح 2010 و  رونح  اقة محمد عليي دراسة  

 : يئاتها إحدي  و الدولة عن تجدر العامة النفقة -2

 المساتوي عان الن ار العاامح براض بالقااا  ماا يعار  أو الحكاوم  باللاناب يتعلام أناي هاو العاام اانحااي يميار ماا أهام  ن  

 أو االتحاديااة الااو ارات يشاام   القاااا  العااام .لهااا ااداري التقساايم أو الدولااة هاارم  اا  الحكوميااة للمؤسسااة التن يماا 

  ماا ح اادارياة التقسايمات لهاعد تتبا  التا  والمؤسساات المحا  اات و المحلياات و ا قااليم أو الوالياات يشام   ماا المر رياي

 اانحااي ضامن ياد   نحقاات مان اللهاات تلا  مان ماي ادر  ا  ح بالتاال  الحكومياة والمن ماات والمؤسساات الهيئاات تشام 

 هاعا  اان   ا حتاى الشار ات أو اللماعاات ح اال اراد بواسااة يكاون الاعي اانحااي هاعا المسام  تحات ينادرج وال ح الحكاوم 
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والمستشاااحياتة  المااادارج  بناااا  ح الملتمااا  مااان اااارائ  عديااادة ت ااادم عاماااة منحعاااة  ات  بيعتاااي  اانحااااي

  55ح  2008 ال ايبح
 

 .عامة حاجة إنباع الحكومي نفاق اي من ال رض يكون  ن  يج -3

جمياا    ااابا  تحقاام منحعااة  و أنااي الحكااوم  اانحاااي   ااائح أحااد   أن  125   ح2010ح حسااين (جاا  بدراسااة   

 ح الشاعب أ اراد جميا  بواسااة اسات دامها تام     ال عاماة تكاون ال المنحعاة أن   الملتما  بلميا  وال نعنا  ح الملتما  أ اراد

 م اا  - االساات دام  اارو  عناادد تااو رت متااى العامااة وال ادمات الساال  باساات دام يتمتاا  أن ااا ح أي ولكان يسااتاي 

 المار  عناد المستشاحيات العاماة  ا  الابياة ال ادمات علا  الح اوا أو معاين سان لهاا التا  االبتدائياة التعلايم مادارج

  وهكعاة
 

 

   مية االنفاق الحكومى. -ن

ح 2010 وا اارونح  اقااة محمااد ; 61   ح2010ساامحانح محمااد ات اال اديميااة  حسااينأتحقاات ملموعااة ماان الدراساا

   على أن االنحاي الحكومى يتض  أهميتي    ملموعي من العناصر تتم      اهتى   62  

 اتاالااكالي العدياد مان لمعاللاة الدولاة تسات دمها أن تساتاي  التاى المالياة السياساة أدوات أحاد الحكاومى اانحااي يعتبار -1

    .االنتاااج و يااادة النمااو االقت ااادو عللااة ساارعة  يااادة  ااى المساااهمة الااى باالضااا ة ح االقت ااادية واال اات الت

 التاى االنكماااية السياساة  اى الحكاومى وت حايض اانحااي ضابط علاى تعما  أن ح االنحااي  لياة  ا ا مان الدولاة تساتاي 

 يقلا  مماا اال اراد لادو الشارائية القاوة تقليا  علاى الحكاومى ي حاض اانحاا  لياة تعما  حياث ح التضا م معاللاة  لاى تهاد 

  إاار مان لهاا لماا المادو ق ايرة تكاون أن يلاب االنكماااية السياساة هاعد أن   ح اال وال ادمات السال  علاى العاام الالاب مان

 االنتهاجة  و يادة االست مارات التوس   ى عملية على سالبة

 الفعىال الطلى  تنشىيل علىى للعمىع التوسىعية السياسىة فىى الحكىومى نفىاقاال عليىة اسىتخدام ويىرا الباحىث  نىل يمكىن

اآلليىة  تلى  تعمىع حيىث ، اينتىا  مىن للم يىد الخىاا للقطىاع محفى ا الشىرا ية والقىوة الىدخول زيىادة فىى ممىا يسىا  

 فىى السياسىا  التوسىعية اسىتخدام يىت  ،حيىث البطالىة نسى  وتخفىي  العمىع فىرا فىى التوسى  زيىادة علىى ايضىا

   .والكساد الراود ترا ف

 العاماة بالسال  وال ادمات يعإلار  مااا تاو ير  اى ال اا  القااا   شا  مشاكلة معاللااة علاى الحكاومى اانحااي يعما  -2

 ح ا جا  ق ايرة  تارات أربااح  اى تحقيام بهاد  ال اا  القااا  يعما     ح وال احة والتعلايم والاد ا  وا مان  االاري

 أن    ماا ح االجا   ويلاة  تارات  اى تحقام أربااح ربماا أو ضاعيحة ربحياة  ات وال ادمات السال  هاعد بعاض أن   نلاد حياث

 هاعد بعاض تتميار  ماا ح برنتاجهاا القياام ال اا  يعلار القااا  ضا م مااا لارأج تحتااج وال ادمات السال  هاعد بعاض

 وال ادمات سال ال هاعد أن   عان  ضا    ح بانتاجهاا للقياام ال اا   حلاام القااا  الاى تاؤدو التاى العالياة بالم اا ر السال 

 عان الدولاة تاد   يحاتم مماا ح نلرئتهاا واليمكان واالمان  الاد ا   اتاي الملتما  وتارتبط بوجاود االاابا  جماعياة العاماة

  .وال دمات السل  تل  الحكومى لتو ير اانحاي  ريم

 الد واة تو ي  وٕاعادة   االجتماعية العدالة هد  لتحقيم الحكومى اانحاي  ريم عن الدولة تد   أهمية ت تى -3

ماان  االقاااليم باين المتوا ناة التنمياة  حاداث عمليااة  ااى دورا  بيارا يلعاب الحكاومى اانحااي هاعا ويؤ اد الباحاث علااى  ن      

  اى مماا يسااعد ح اقلايم لكا  التنمياة ومالوباات تتناساب متحاوتاة بنساب ل قااليم المرا ار مان المالياة التحاوي ت  ا ا

 اساتر ا  ار  مان القاار يعار  مساتوي علاى الدا لياة الهلارات قلاة أن   حياث ح لمكاانا حياث مان اااملة تنمياة  حاداث

 عان الدولاة تاد   أن    ماا .القاومى  ياادة الاد    ا  يتم ا   قت اادو تااور  حاداث  اى ت اب التاى  بيارة ب اورة الماوارد

  اى يسااهم ح ااجتمااع  الضامان و ادمات والعاا لين للحقارا  تاد   التا  ااعاناات  ا ا مان الحكاومى اانحااي  ريام

 ااارو  لحاادوث منعاا   االجتماااعى النساايج تماسا  علااى ويعماا  الملتما  ح  بقااات بااين الد لياة الحااواري تقلياا  عملياة

 الدولةة  يان تهديد على تعم   جتماعية
 

 العامة النفقة ثانيا: نكع

 الدولاة تقاوم حياث نقادي أو ماال  مبلا  ااك  تكاون  ا  العاماة قاد    اى دراساتي  با ن النحقاة4ح 2012  ار   حمياد ح

 العاماة المرا ام اجا  تساير مان  ادمات و سال  منتلاات مان تحتاجاي لماا إمناا نقادي مبلا  باسات دام العاام  ا  االنحااي بادورها

 وااعاناات المسااعدات ولمان  تتوالهاا التا  بالمشااري  االسات مارية للقياام تحتاجهاا التا  اانتاجياة االماواا لارووج وإمناا

 وغيرهاة وال قا ية واالجتماعية نهام االقت ادية
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 علياي تقاوم نقادي اقت ااد نا   ا  الوضا  القاائم ما  ويتماااى  بيعا  امار هاو للنقاود الدولاة اسات دام أن  ياي اا  ال ومماا

  .بقية ا  راد ا ن  ل     ا نها لرنحاي الدوا وسيلة ه  ت ب  النقود إم ومن والمعام ت المبادالت جمي 

 ماان  او منتلااات ماان تحتاجااي مااا علااى بااد عها للح ااوا الدولااة تقااوم التاا  نقديااة الرياار الوسااائ واللاادير بالااع رأن 

 النقدياة أو الملااان  الساكن م اا  العينياة عاماة المرايااا نحقااات تعتبار  مااا ال العاماة النحقااات باال التعتباارمن  المسااعدات

 القائمينة عضلب الدوا تقدمها الت  وااللقال االوسمة  من  أو من الضرائب  ااعحا 

أساابال أوجرهااا  لعاادة وهااعا راجاا  الدولااة بااي تقااوم التاا  العااام اانحاااي  ااري أ ضاا  ماان النقاادي اانحاااي ويعتباار

  يمايلى    15-13:  ح 2006 حلا ي

 ب اورها الرقاباة مبادأ ترسايد مان الماال  الحاديث الن اام يتالباي ماا يساه  اانحااي عملياة  ا  للنقاود الدولاة اساتعماا  ن

ح  اال اراد العاماة حاجاات  اابا  تحقام التا  والقواعاد لنحكاام و قاا لحسان اسات دامها ضامانا العاماة النحقاات علاى المتعاددة

 اانحاية النو  من هعا تقييم ل عوبة ن را  بيرة صعوبة تشك  العين  اانحاي على الرقابة أن على  ل  ع وة

 باين والعدالاة المسااواة بمبادأ  لاى اا ا ا ياؤدي العينياة االمرايا بعاض مان  مان يتبعاي قاد بماا العينا  اانحااي ن اام أن

 .ا  راد بين العامة والتكالير االعبا  و    تو ي  الدولة نحقات من االستحادة    ا  راد

 أجاار باادون العماا   رياام أعمااالهم عاان  ت ديااة علااى   ااراد اال ااراد عاادم  لااى أدو الديموقرا يااة  مبااادي انتشااار أن

 و رامتية اانسان ةحري م   ل  لتعار 

  لاى ياؤدي وقاد التادقيمح  ا   لاى ساو  وياؤدي والتن يمياة اادارياة ااااكاالت مان العدياد ي يار العينا  اانحااي أن

 .غيرهم دون مرايا عينية و عاائهم اال راد بعض نحو اانحيا 

 ان احىد علىى يخفىى وال. صىورة نقديىة توخىد دا مىا العامىة النفقىا  فىرن  ار ىا السىالك والعوامىع لألسىبان ونتيجىة

 . العامة حج  النفقا  إزدياد إلى ادا قد النقدية صورتل في العام اينفاق
 

 المبحث الاالث

 الخ صة والنتا   والتوصيا   

  والر: نتا   البحث :
 

  يتضاااا  ماااان التحلياااا  ااح ااااائ  هرا  المستق ااااى ماااانهم أن هناااااو ع قااااة بااااين  بيعااااة ومهااااام و   اصااااات ديااااوان

 وبين أدوات و ليات تابيم الرقابة المالية ةالمحاسبة 

  يتضاااا  ماااان التحلياااا  ااح ااااائ  هرا  المستق ااااى ماااانهم أن تحعياااا  ن اااام الرقابااااة الماليااااة ماااان جانااااب ديااااوان المحاساااابة

 سو  تؤدي  لى ضبط اانحاي الحكوم ة

 اسااابة وضااا   اااااا  يتضااا  مااان التحليااا  ااح اااائ  هرا  المستق اااى مااانهم أناااي يلاااب علاااى اادارة العلياااا لاااديوان المح

 مستقبلية لتاوير  جرا ات الرقابة على المؤسسات العامةة

  يتضااا  مااان التحليااا  ااح اااائ  هرا  المستق اااى مااانهم أناااي هنااااو  لياااات للرقاباااة متاااو رد  لاااى حاااد  بيااار لااادي دياااوان

 المحاسبة ولكنها غير محعلية

   عناااد الرقاباااة علياااي بشاااك   عااااا مااان جاناااب يتضااا  مااان التحليااا  ااح اااائ  هرا  المستق اااى مااانهم أن اانحااااي الحكاااوم

دياااوان المحاسااابي ح ساااو  ياااؤإر  يلابياااا  علاااى مساااتوو النااااتج القاااوم  ح واالساااته و القاااوم  والمساااتوو العاااام لنساااعار ح 

 والموا نة العامة ح والنمو

 االقت ادي  ح و اط التنمية ح ولم يؤإر بشك  واض  على معدالت النمو السكان  بالكويتة 

 تحليااااا  ااح اااااائ  هرا  المستق اااااى مااااانهم أن مراجعااااا  الحساااااابات باااااديوان المحاسااااابة ال يوا باااااوا يتضااااا  مااااان ال

 التاورات العلمية والعملية المتعلقة بمهنة المحاسبة والتدقيمة

  يتضااا  مااان التحليااا  ااح اااائ  أن االجااارا ات التاااى يابقهاااا دياااوان المحاسااابة الكاااويتى علاااى االنحااااي الحكاااومى تتسااام

هاااعد النتيلاااة مااا  ماااا ورد  اااى ا دل الن ااارو والدراساااات الساااابقة المتعلقاااة بالموضاااو  والتااا  تبااار  بالحاعلياااة ح تتحااام 

 أهمية دور ديوان المحاسبة الرقابى على االنحاي الحكومىة

  يتضااا  مااان التحليااا  ااح اااائ  أن الرقاباااة المحاسااابية التاااى يابقهاااا حالياااا دياااوان المحاسااابة الكاااويتى  اااى الرقاباااة علاااى

تتسااام بالحاعلياااة وتعكاااه هاااعد النتيلاااة أهمياااة الااادور الاااعو تلعباااي الرقاباااة المحاسااابية  اااى ضااابط االنحااااي  االنحااااي الحكاااومى

 الحكومىة
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  يتضااا  مااان التحليااا  ااح اااائ  أن الرقاباااة المالياااة المسااابقة  لاااى يابقهاااا دياااوان المحاسااابة الكاااويتى  اااى الرقاباااة علاااى

لرقاباااة المسااابقة لكشااار حااااالت ال اااا  والت عاااب قبااا  االنحااااي الحكاااومى تتسااام بالحاعلياااة وتعكاااه هاااعد النتيلاااة أهمياااة ا

 االستمرار  يهاة

  يتضاااا  ماااان التحلياااا  ااح ااااائ  أن أجاااارا ات الرقابااااة الماليااااة ال حقااااة التااااى يابقهااااا ديااااوان المحاساااابة الكااااويتى تتساااام

االنحااااي  بالحاعلياااة وتعكاااه هاااعد النتيلاااة مااادو  دراو أ اااراد العيناااة  همياااة الرقابةالمالياااة ال حقاااة  اااى ضااابط أجااارا ات

 الحكومىة
 

 

ر: التوصيا  :   ثانيا

ضااارورياح وبااادون  عااا م اللهاااات ال اضاااعة للرقاباااة للعمااا  علاااى ا تشاااا  ا  ااااا  التااا  قاااد ي اااعب ا تشاااا ها مااان  -1

   ا اال    على المستندات بعد مرور الوقتة 

ممااااا يساااااعد علااااى ا تشااااا  لتر ياااار علااااى الرقابااااة الوقائيااااة قباااا  وأإنااااا  ت ديااااة ا عماااااا باللهااااات ال اضااااعة للرقابااااةح ا -2

ا  اااا   ااا  الوقااات المناسااب ومعاللتهاااا بالسااارعة الممكنااةح والحاااد مااان التلاااو ات واالنحرا اااات التااا  قااد ياااؤدي تااا  ير 

 ا تشا ها  لى  هدار ا مواا العامةة

ن ضااارورة تااااوير أسااااليب المراجعاااة ال ارجياااة المسااات دمة  اااى دياااوان لمحاسااابة وتااادقيم الموا ناااات بهاااد  التحقااام مااا  -3

 س مة ااجرا ات المست دمة  ى اعداد الموا نة الحكوميةة

ضااارورة االهتماااام بالمعاااايير الرقابياااة واالساااتناد عليهاااا بشاااك   اااا  ومتاااوا ن أإناااا  العملياااة الرقابياااة وضااارورة تحساااين  -3

باااة مساااتوو االساااتناد للمعاااايير الرقابياااة التاااى لااام تح ااا  علاااى و ن نسااابى عاااالى و لااا  بهاااد  تحقيااام أهااادا  دياااوان الرقا

 بحعالية و حا ةة

  جرا  المريد من الدراسات وا بحاث حوا ديوان المحاسبة لما يتمت  بي هعا اللها  من -4

دور محاااوري  ااا  حماياااة المااااا العاااام  ااا  الدولاااةح واالساااتحادة مااان تلاااارل الدراساااات ا  ااارو التااا  تناولااات مواضاااي   -5

 مشابهةة

داريااااة وتحساااين العماااا  الرقاااااب ح مااان  اااا ا اساااات دام العمااا  علااااى ر اااا   حاااا ة العن اااار البشااااري لتحساااين الكحااااا ة اا -6

وسااااائ  التكنولوجيااااا الحدي ااااة  اااا  المراجعااااة والتححياااار المااااادي والمعنااااوي حيااااث أن للعن اااار البشااااري دور حيااااوي  اااا  

 تاوير أدا  ديوان المحاسبة وتحقيم أهدا ي بحعالية و حا ةة

يير الرقابااااة الدوليااااة وتححياااارهم علااااى البحااااث تشاااالي  اادارة للعاااااملين بالااااديوان علااااى البحااااث العلماااا   اااا  ملاااااا معااااا -7

 والدراسة    هعا الموضو ة

تاااو ير ا دلاااة المهنياااة للرقاباااة والمراجعاااة للعااااملين باااديوان الرقاباااة المالياااة واادارياااةح واعتمااااد بااارامج  نياااة تتناساااب مااا   -8

 معايير الرقابة الدوليةح واعتبارها  مقياج ومؤار  دا  العم  الرقاب ة

 ير االعتماااادات المالياااة المناسااابة للتااادريبح عااان  ريااام  قااارار موا ناااة سههههههاااهنوية لااادريب المحتشاااين العمااا  علاااى تاااو  -9

العاااااملين بااااديوان الرقابااااة الماليااااة وااداريااااةح و نشااااا  دائاااارة مت   ااااة بشاااائون التاااادريب اقامااااة الحلقااااات والناااادوات 

باااارات ماااا  المن مااااات الدوليااااة وااقليميااااة االحتياجااااات الحنيااااةح والعماااا  علااااى تبااااادا ال  واللقا ات العلميةح وتحديد

 والعربية ل ستحادة من تلاربهم اإرا  العم  الرقاب  عند المحتشينة

ضااارورة توعيااااة المااااونحين العااااملين  ااااى الاااادوائر الحكوميااااة ب همياااة دور ديااااوان المحاساااابة  اااى الرقابااااة علااااى االنحاااااي  -10

 الحكومىة 

رقاباااة علاااى االنحااااي وضااابط الاااد اتر المحاسااابية لتحعيااا  دور الاااديوان االهتماااام بنوعياااة الماااونحين العااااملين  اااى ملااااالت ال -11

 الرقاب  

العمااا  علاااى تقليااا  ااجااارا ات الروتينياااة والبيروقرا ياااة المباااال   يهاااا  اااى العمااا  الحكاااومى لتحعيااا  الرقاباااة علاااى االنحااااي  -12

 الحكومى 

ن معاللاااة أياااة م الحاااات قاااد ت هااار العمااا  علاااى متابعاااة تنحياااع توصااايات للاااان الرقاباااة علاااى االنحااااي الحكاااومى للت  اااد مااا -13

 أإنا  الرقابة 

ضاااارورة متابعااااة اللهااااات الحكوميااااة وااااابي الحكوميااااة بشااااك  مقااااارل للااااو ارات الحكوميااااة لر اااا  مسااااتوو الترامهااااا   -14

 ة بااجرا ات المالوبة للرقابة على االنحاي الحكومى
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 المراج  : 

  وال: المراج  العربية
 

 الكت - 

 

 " التحليااا  ااح اااائ  للبياناااات باسااات دام البرناااامج اللااااهر 2000حماااود صااابري ح أحماااد الر ااااع  غنااايم ح ن ااار م  -1

SPSS ح دار قبا  للاباعة والنشر والتو ي  ح الابعة ا ولى  ة" 

ال قا ااةح  دار مكتبااة ح" الحكوميااة ا جهاارة علااى ااداريااة و الماليااة  ح الرقابااة2008سااليمان ح  القبااي ت ح حماادي -2

 عمانح االردنة

   حالمالية العامةح مابعة الداودوح منشورات جامعة دمشمة2006صر عبيدح  الناصرح نا -3

ح  2  ح  الرقابااااة الماليااااة الن ريااااة والتابيقيااااة  ح مابعااااة االنت ااااار ح االسااااكندرية ح   2006الكحااااراوو ح عااااو      -4

 م ر

 بيقية ح االردنة  ح  دارة المؤسسات المالية ح االسه الن رية والتا2007العواملة ح نائ  عبد الحا ظ ح    -5

 امه ة عين مكتبة – الميدانية والممارسة العلمية ا صوا ح المراجعة  ح2006  احمد محمد ح حلا ي -6

  المالياااة العاماااة مااان من اااور  سااا م  ح دار صاااا  للنشااار والتو يااا  ح عماااان 2010حساااين محماااد سااامحان وا ااارين ح  -7

 ح االردنة

    القاا  الحكوم  ح عمان   دار جهينة للنشر والتو ي ة   ح الرقابة المالية2006حماد ح أ رم  براهيم ح   -8

 االردنة 2  أسه المالية العامة ح دار وائ  للنشر والتو ي  عمان  2008 الد ح ال ايبح أحمد اامة ح   -9

   ح المالية العامة ح منشورات الحلب  الحقوقية ح الابعة ا ول  2009سو ي عدل  نااد ح   -10

 ااسكندريةة اللامعيةح الدار معاصرح تحليل  مد   العامة   المالية2008  ع مانح سعيد العرير عبد -11

  ا ولىة الابعة عمانح التو ي  و للنشر صحا  العامة دار  ح المالية2009  الحاجح  اري -12

  ح االإاااااار االقت اااااادية الكلياااااة لسياساااااة االنحااااااي الحكاااااومى ح مكتباااااة حسااااان 2010عايااااابح ولياااااد عباااااد الحمياااااد ح   - -13

 بيروتةالع رية ح 

   ح دور رقابة ديوان المحاسبة ح دراسة قانونية ح مكتبة دار ال قا ة ة2006عبد الروو  جابر ح   -14

 " ح معهد ااح ا  ح جامعة القاهرة ة SPSS  " التحلي  ااح ا  باست دام 1999عبد الحميد العباس  ح  -15

 اللرائاارح اللامعيااة المابوعااات يااواند الكلياةح االقت اادية السياساات  لاى الماد     ح2007قاديح   الملياد عباد -16

 ال انيةة الابعة

ح  2  الرقاباااة والمراجعاااة الدا لياااة ح الااادار اللامعياااة للنشااار والتو يااا  ح   2006عباااد الحتااااح ال اااحنح محماااد  ريااادح   -17

 االسكندرية ح م رة

   ح المالية العامة والسياسة الماليةح دار النهضة العربيةح بيروتة2006عبد المنعم  و يح   -18

   ح مساهمة    دراسة مالية ح دار هومة للاباعة والنشرح بيروتة2006عمر يحياوي ح   -19

  ح اقت ااااديات المالياااة العاماااة ح دياااوان المابوعاااات اللامعياااة ح السااااحة المر رياااة 2006عبااااج محااار ي ح محماااد ح  -20

 ح بن عكنون ح اللرائر ة
 

 الدوريا  والمج  :-ن
 

  ح تقااااويم االنحاااااي الحكااااوم  علااااى التعلاااايم العااااال  والبحااااث العلماااا   اااا  2015 بااااراهيم ح  اااااري عبااااد  تياااارالح   -1

  لية الدراسات العلياة –السودان ح د توراد غير منشورة ح جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

  ح   النمااااو االقت ااااادي واتلاااااد االنحاااااي الحكااااومى  اااا  اللرائاااار  ح مللااااة االقت اااااد 2012أديااااوج وعبااااد القااااادر ح   -2

 11رة ح منشورات  لية العلوم االقت ادية ح جامعة بالقايدح  واالدا

  التحااااوا  لاااا  الرقابااااة  اااا  بيئااااة تقياااايم المعلومااااات المحوساااابة ح مللااااة الرقابااااة الماليااااة أرا 2006أميااااري ح ياساااار   -3

 ة45بوساي ح العدد 

ة الكويااات ح والسااانة   م ااااهر الحماياااة اللنائياااة لنماااواا العاماااة ح  مللاااة الحقاااوي ح  جامعااا2007الكنااادري ح  ي ااا    -4

 ن\ال امنة عشر ح العدد ال ان 

  حمساااااا لة المونااااار العاااااام  ااااا  الكويااااات   المسااااائولية المدنياااااة واللنائياااااة واادارياااااة ح 2009الشااااارير ح عريااااارة   -5

 مابوعات جامعة الكويت ح الكويتة

بشاااان حماياااة  1993لسااانة  1  الحماياااة اللرائياااة لنماااواا العاماااة الاااواردة  ااا  القاااانون رقااام 2009الشااامري ح صاااال    -6

 الماا العام ح رسالة ماجستير غير منشورة ح جامعة الكويت ح الكويتة
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ح دياااوان المحاسااابة  1993لسااانة  1  محاضااارة  ااا  جواناااب قاااانون حماياااة ا ماااواا العاماااة رقااام 2006 ااارج ح رأ ااات   -7

 ح الكويتة

لماليااة واالدارياااة ح  اا  الرقاباااة علاااى   ح تقاااويم وتاااوير الااادور الرقاااابى لااديوان الرقاباااة ا2011الحراونااة ح راماااى أحمااد   -8

 أدا  اللامعات الحلساينية حدراسة تابيقية ح ماجستير غير منشورةح جامعة اال هر ح غرةة

  ح رقابااااة ديااااوان المحاساااابة االداريااااة والماليااااة علااااى االجهاااارة الحكوميااااة ح 2014العحاسااااى ح علااااى محمااااد محساااان ح   -9

 مان ح االردنةماجستير غير منشورة ح جامعة الشري االوسطح ع
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