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 ػصستخممال
إلػػػى هعرفػػػة هػػػدى هسػػػاههة قػػػانوف ديػػػواف الهحاسػػػبة الميبػػػي كػػػأداة هػػػف أدوات الحوكهػػػة فػػػي هػػػدفت هػػػذا الدراسػػػة  

الهحافظػػة عمػػى الهػػاؿ العػػاـا فػػي ظػػؿ اةو،ػػاع الراهنػػة ا هػػف نػػمؿ اسػػتطمع يران عينػػة هػػف هػػوظ ي الػػديواف 
هػػا اعتهػػدت بهدينػػة بنغػػازيا ولتحهيػػؽ هػػدؼ الدراسػػة فهػػد تبنػػت الدراسػػة الهػػنهل العمهػػي  الوصػػ ي التحميمػػي   ا ك

داريػيف  الدراسة صحي ة االستبياف كأداة رئيسية لجهػ  البيانػات وقػد تهمػؿ هجتهػ  الدراسػة هػف هػوظ ي   هػالييف وا 
( اسػػتهارة 40( وقػػد تػػـ توزيػػ  عػػدد  40وقػػانونييف   ديػػواف الهحاسػػبة هػػف فػػي هدينػػة بنغػػازي وعػػددهـ الهتواجػػد  

%( تهريبػػػاا وقػػػد 70يػػػؿا وعميػػػ  تكػػػوف نسػػػبة االسػػػتجابة  ( اسػػػتهارة قابمػػػة لمتحم28اسػػػتبياف وتػػػـ اسػػػترجاع عػػػدد  
والهتوسػػػطات  اسػػػتندهت الدراسػػػة اةسػػػاليب الحصػػػائية الهتهممػػػة فػػػي انتبػػػار كرونبػػػاخ أل ػػػا لمصػػػدؽ والمبػػػات ا 

النتبػار فر،ػيات الدراسػةا  One sample T-testواالنحػراؼ الهعيػاري ا وتػـ اسػتنداـ انتبػار( لعينػة واحػدة 
دراسػػػة إلػػػى انػػػ   توجػػػد عمقػػػة ذات داللػػػة هعنويػػػة بػػػيف قػػػانوف ديػػػواف الهحاسػػػبة الميبػػػي ا وقػػػد توصػػػمت نتػػػائل ال

والهحافظة عمى الهاؿ العاـ وقد أوصت الدراسة ب،رورة استهملية ديواف الهحاسبةا والعهػؿ عمػى إصػدار أنظهػة 
هػف هعػايير وأسػاليب وتعميهات ناصة بالديواف  ت،هف تهاشي الديواف ه  كؿ هػا هػو هعهػوؿ بػ  إقميهيػا وعالهيػا 
      رقابيةا ل،هاف تحسيف جودة ادان الديواف  وبالتالي الهساههة في الح اظ عمى الهاؿ العاـ

 (19الكممػات الدالػة: ديوان المحاسبة، المال العام، قانون ديوان المحاسبة رقم )
 

 المبحث األول: اإلطار العام لمدراسة
الهحاسػػبة اةساسػػي فػػي ال،ػػبط والرقابػػة عمػػى إدارات وأجهػػزة  الدولػػة  نظػػرًا ةههيػػة دور ديػػواف المقدمػػػة : 1.1

الحكوهيةا فهو يعد هف أهـ أدوات الحوكهة الرشػيدة ا وأهػـ أجهػزة الرقابػة العميػا التػي يهكػف أف تمعػب دورا حيويػا 
ورا فهػو وهحوريا في اهتماؿ الحكوهات لمهسانلة هف قبؿ السمطات التشػريعية وهنظهػات الهجتهػ  الهػدني والجههػ

يعػد أدان هػف أدوات الهراقبػة عمػى الهػاؿ العػاـ والتأكػد هػػف شػ افية العهميػات الحكوهيػةا  فهػف نػمؿ هػا يػوفرا هػػف 
يران هسػػػتهمة حػػػوؿ جػػػودة الدارةا وك ايػػػة اةدان فػػػي الهطػػػاع العػػػاـ بكافػػػة أنشػػػطت ا لو،ػػػ  تمػػػؾ الهطاعػػػات تحػػػت 

هجتهػػػ ا فالهػػػاؿ العػػػاـ هػػػو الهحػػػرؾ اةساسػػػي لنهػػػو الرقابػػػة الهجتهعيػػػة ح اظػػػا عمػػػى هػػػا هػػػن  لهػػػا هػػػف أهػػػواؿ ال
اقتصاديات الدوؿ وبناؤهاا لذا كاف لحهاية الهاؿ العاـ والهحافظة عمي  أههي  بالغة في كافػة دوؿ العػالـا وكانػت 
الشػػغؿ الشػػالؿ لمحكوهػػاتا واحتمػػت الهنػػاداة بالهحافظػػة عمػػى الهػػاؿ العػػاـا وهحاربػػة ال سػػاد بكافػػة أشػػكال ا عمػػى 

هل االنتنابيةا سعت العديد هف الحكوهات الهتعاقبة في العالـ بهجتهعاتها وران الهحافظة عمػى اةهػواؿ رأس البرا
العاهػػة ا وحهايتهػػػا واتنػػػذت فػػػي ذلػػػؾ الكميػػػر هػػػف الطػػػرؽ واةسػػػاليب الرقابيػػػة التػػػي هػػػف شػػػأنها تحهيػػػؽ ذلػػػؾا وقػػػد 

واكبػة هػذا اةسػاليب لمتغيػرات السػريعة انتم ت تمؾ الطػرؽ واةسػاليب بػانتمؼ أسػاليب الرقابػة الهطبهػة وكػذلؾ ه
إف   فػػي الهحاسػػبة والتػػدقيؽ والرقابػػة بأنواعهػػا الهنتم ػػة                      .                                 

تعػاني هػف ظػروؼ اسػتمنائية تجعمهػا أكمػر عر،ػ  أههية الرقابة عمى الهاؿ العاـا وبػاةنص فػي دولػة همػؿ ليبيػا 
الهاؿ العاـ وسرقت  لذا كاف لديواف الهحاسبة والهيئػات الرقابيػة العميػا دورا هحوريػا فػي كػؿ بمػداف  هف ليرها لهدار
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العالـ لو،  أسس رقابية صارهة ا وأسس وأدوات حوكهة تهن  ال ساد الهالي والداري الػذي يػؤدي بالنتيجػة إلػى 
هػػػان والتهػػػدـ ا و كػػػؿ ذلػػػؾ يتطمػػػب سػػػرقة وانػػػتمس اةهػػػواؿ العاهػػػة لمدولػػػة وههتمكاتػػػ ا ويه،ػػػي عمػػػى فػػػرص الن

بال،ػرورة  تػػوفير البيئػة التشػػريعية الهناسػبةا لتمػػؾ الهيئػات الرقابيػػة ا وعمػى رأسػػها ديػواف الهحاسػػبة لمهيػاـ بالههػػاـ 
الهوكمػػة إليػػ  بك ػػانة واقتػػدار نصوصػػا هػػ  ظػػروؼ اسػػتمنائية كػػالحروب والصػػراعات واالنهسػػاهات الدانميػػة التػػي 

لهاؿ العاـ وسرقت ا وهف هنا جانت هذا الدراسة للهان ال،ون عمى دور قانوف ديػواف تتي  ال رص أكمر ل،ياع ا
الهحاسبة الميبي كأداة هف أدوات الحوكهة في الهحافظة عمى الهػاؿ العػاـ هػف نػمؿ اسػتطمع يران العػاهميف فػي 

التكػػػويف الهػػػانوني  الػػػديواف حػػػوؿ هػػػدى همنهػػػة الهػػػوانيف والتشػػػريعات التػػػي يعهػػػؿ بهػػػا الػػػديواف والتػػػي تركػػػز عمػػػى
والتشػػػػريعي والتنظيهػػػػي لػػػػديواف الهحاسػػػػبة وصػػػػمحيات  واسػػػػتهمليت   بهػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ االسػػػػتهمؿ الػػػػوظي ي والعهمػػػػي 
وال،ػػهانات الدسػػتورية والهانونيػػة واالسػػتهمؿ الهػػالي والداري ونطػػاؽ وأنػػواع الرقابػػة وهطابهتهػػا لمهعػػايير الرقابيػػة  

                  .                                                         الهعهوؿ بها إقميهيا ودوليا        
:Research problem   2.1  : الدراسةمشكمة.  

 افي الهحافظة عمى الهاؿ العاـ تتهمؿ هشكمة الدراسة في تحديد هدى هساههة قانوف ديواف الهحاسبة الميبي     
اف الهحاسػػبة كػػأداة هػػف أدوات الحوكهػػة فػػي الهحافظػػة عمػػى الهػػاؿ العػػاـ ا انطمقػػًا هػػف أههيػػة الػػدور الرقػػابي لػػديو 

ودورا في ،هاف تحهيؽ االستغمؿ اةهمؿ لكافة ها يهن  هف تمؾ اةهواؿ لمهساههة فػي التنهيػة والبنػانا وبهػا أف 
وكهػػة ا وبهػػا أف الػػديواف يعػػد هػػف أهػػـ الجهػػات الرقابيػػة عمػػى اةجهػػزة التن يذيػػة بالدولػػة ا وهػػو أحػػد أهػػـ أدوات الح

أسػػس الحوكهػػة الهتهممػػة فػػػي الفصػػاح والشػػ افية والهحاسػػبة والهسػػػانلة وتحديػػد االنتصاصػػات والرقابػػة الشػػػاهمة 
أصبحت هف أهـ الركائز التي تتحهؽ بنان عميهػا الرقابػة ال عالػة  وبالتػالي الوصػوؿ إلػى اةهػداؼ الهنطػط لهػا ا 

" ما مدى مساىمة قانون ديػوان   جابة  السؤاؿ الرئيس التالي :فإن  يهكف الهوؿ أف هشكمة الدراسة تنحصر بال
 ؟               المحاسبة كأداة من أدوات الحوكمة في المحافظة عمى المال العام ، في ظل األوضاع الراىنة

 وسيتـ الجابة عمى السؤاؿ الرئيس لمدراسة هف نمؿ الجابة عمى التساؤالت التالية : 
 انوف ديواف الهحاسبة  الميبي؟ها هي أهـ نصائص ق .1
 ها هي حدود ونطاؽ ديواف الهحاسبة وصمحيات  كها أقرها الهشرع الميبي ؟  .2
 ؟  لميبيها هي أساليب وهعايير الرقابة  بديواف الهحاسبة ا .3
 هي أسس تهييـ الكادر الوظي ي ا وتهييـ اةدان بديواف الهحاسبة الميبي ؟ .4
 ة في تحسيف جودة أدان ديواف الهحاسبة الميبي ؟ ها دور الهراجعة الدانمية والنارجي .5
 ها هي أهـ نصائص قانوف ديواف الهحاسبة الميبي ؟  .6

 :Research Objective    3.1.أىداؼ الدراسة 
ديػواف الهحاسػبة الميبػي  قػانوف التعػرؼ عمػى هػدى هسػاههة هحاولػة فػي يتهمػؿ الدراسػة لهػذا اةساسػي الهػدؼ إف

 وذلؾ هف نمؿ تحهيؽ اةهداؼ التالية :   ي الهحافظة عمى  الهاؿ العاـاكأداة هف أدوات الحوكهة  ف
 تحديد انتصاصات ونصائص قانوف ديواف الهحاسبة ا وصمحيات  كها اقرها الهشرع الميبي. .1
 تو،ي  اةبعاد واةساليب والهعايير الرقابية لديواف الهحاسبة الميبي. .2
بػػي فػػػي حهايػػة الهػػػاؿ العػػاـ ا و،ػػػهاف توجيػػ  نحػػػو الهػػدؼ هػػػف الوقػػوؼ عمػػػى هػػدى فاعميػػػة قػػانوف الهحاسػػػبة المي .3

  إن اق . 
 النروج بهجهوعة هف النتائل والتوصيات . .4
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:  Research Importance1.4    أىمية الدراسة . 
تت،ػػ  أههيػػة الدراسػػة هػػف نػػمؿ هػػا تهممػػ  اةههيػػة الرئيسػػة لمرقابػػة عمػػى الهػػاؿ العػػاـ لمدولػػةا وأههيػػة الػػدور    

يهكػف أف يمعبػ  ديػواف الهحاسػبة كػأداة هههػة هػف أدوات الحوكهػة فػي الهحافظػة عمػى الهػاؿ العػاـ  الهحوري الػذي
كون  أعمى السمطات الرقابية عمى اةهواؿ في الدولةا  هف نمؿ  هساههة أطر عهم  الرقابي بهػا يحهػؽ العدالػة 

                                                                   وي،هف حهاية الهاؿ العاـ  والهصمحة العاهة  لمدولة.                    
  Research Hypothesis  5.1 .الفرضيات  

 تـ استعرا،ها فيها سبؽ تـ صيالة ال ر،يات التالية :   التيهف نمؿ هشكمة الدراسة 
 في المحافظػة عمػى الحوكمػةكػأداة مػن أدوات الفرضية الرئيسية:  يساىم  قانون ديوان المحاسػبة  الميبػي   

 المال العام .  
 وتت رع هنها ال ر،يات ال رعية التالية :    

 تساهـ نصائص قانوف ديواف الهحاسبة في الهحافظة عمى الهاؿ العاـ.  الفرضية الفرعية األولى:
  ى الهاؿ العاـ.: تساهـ الحدود الرقابية  لهانوف ديواف الهحاسبة  في الهحافظة عم الفرضية الفرعية الثانية

 تساهـ اةساليب الرقابية  لهانوف ديواف الهحاسبة في الهحافظة عمى الهاؿ العاـ.الفرضية الفرعية الثالثة:   
 تساهـ الهعايير الرقابية لهانوف ديواف الهحاسبة في الهحافظة عمى الهاؿ العاـ. الفرضية الفرعية الرابعة:

  ديواف الهحاسبة في  الهحافظة عمى الهاؿ العاـادر الوظي ي  الهؤهؿ بكيساهـ ال ة: خامسالفرضية الفرعية ال  
 ساهـ تحسيف جودة أدان ديواف الهحاسبة في الهحافظة عمى الهاؿ العاـ.يلسادسة :الفرضية الفرعية ا

 تساهـ  هكاتب التدقيؽ النارجي في الهحافظة عمى الهاؿ العاـ. الفرضية الفرعية السابعة:
 تساهـ الرقابػة الدانميػة فػي الػدوائر النا،ػعة لرقابػة الػديواف فػي الهحافظػة عمػى الهػاؿ الثامنة:الفرضية الفرعية 

 .                                                     . العاـ
اعتهاد الهػنهل الوصػ ي لبنػان الطػار النظػري لمبحػث هػف نػمؿ تـ  الدراسةلتحهيؽ أهداؼ  :الدراسةمنيج  6.1

 سػػ  الهكتبػػي واسػػػتنداـ شػػبكة االنترنػػت لمطػػػمع عمػػى الهراجػػ  الهتعمهػػة بهو،ػػػوع الدراسػػة ا كهػػا تهػػػاإجػػران اله
استندـ الهنهل الوص ي التحميمي لتحهيؽ أهداؼ الدراسة الهيدانية وانتبار هدى صحة ال روض الهو،وعةا هف 

 الهمئهة لمتحميؿ.                                  نمؿ جه  البيانات بواسطة استهارات االستهصان واستنداـ اةساليب الحصائية
 :Research limitation 1.7 حدود الدراسة .   

واقتصػػرت عمػػى فػػي فػػروع ديػػواف الهحاسػػبة الواقػػ  فػػي نطػػاؽ هدينػػة حػػدود مكانيػػة  تتهمػػؿ حػػدود الدراسػػة فػػي     
ا  2019/  4نيايػة شػيرإلػى  2018/  11شػير لمدراسػة التطبيهيػة  كانػت هػف بدايػة  حدود زمنيةبنغازي ا و

ركزت فهط عمى هدى هساههة قانوف ديواف الهحاسبة كأداة هف أدوات الحوكهػة فػي الهحافظػة  حدود موضوعيةو
 عمى الهاؿ العاـ .                           

 المبحث الثاني: مرجعة الدراسات السابقة و اإلطػػػػار النظػػري لمػػػػدراسة 
هنػاؾ العديػد هػف الدراسػات السػابهة التػي تطرقػت لهو،ػوع الػدور الرقػابي لػديواف الهحاسػبةا  : الدراسػات السػابقة 1.2

وتناولت  هف زوايا هنتم ةا وقد تنوعت هذا الدراسات بيف عربية وأنرى أجنبية ا وفيها يمي استعرا،ا لبعض هػف 
ؼ بػػيف الدراسػػة الحاليػػة وهػػذا هػػذا الدراسػػات التػػي تػػـ االسػػت ادة هنهػػاا وهػػف مػػـ بيػػات أهػػـ نهػػاط االت ػػاؽ واالنػػتم

الدراساتا وبياف ال جوة العمهية التي تعالجها الدراسة الحاليةا حيث تـ ترتيب الدراسات تصػاعديًا هػف اةقػدـ إلػى 
 اةحدثا وعمى النحو اآلتي: 



 

 2019 نوفمبر12-11والتجارة    الموافؽ  االقتصادلكمية  لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
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: "تقيػيم دور ديػوان المحاسػبة فػي الرقابػة عمػى أداس المؤسسػات العامػة فػي (2003)عثمػان ،دراسة  1.1.2
اهػػدفت هػػذا  الدراسػػة إلػػى تهيػػيـ دور ديػػواف الهحاسػػبة اةردنػػي فػػي الرقابػػة عمػػى أدان الهؤسسػػات العاهػػةا   ردناأل 

والتعػرؼ عمػى قػدرات الػػديواف والعهبػات التػي تحػد هػػف ههارسػة الرقابػة عمػى الهؤسسػػات العاهػةا وهػف أهػـ النتػػائل 
الهحاسػػبة برقابػػة اةدان وتػػوفير كافػػة هسػػتمزهات  التػػي توصػػمت إليهػػا هػػذا الدراسػػة اقتنػػاع الدارة العميػػا فػػي ديػػواف

الرقابة عمى أدان الهؤسسات العاهةا وتوفر التشريعات الن اذة والبيئة اةساسية لهياـ ديواف الهحاسبة بالرقابة عمى 
أدان الهؤسسػػات العاهػػػةا واف ديػػواف الهحاسػػػبة يهػػػارس الرقابػػة عمػػػى أدان الهؤسسػػػات العاهػػة باسػػػتنداـ اةسػػػاليب 

و،ػ  كػؿ التسػهيمت التػي ابية الحديمةا وبنان عمى  هذا النتػائل و،ػعت الدراسػة عػدة توصػيات كػاف اهههػا الرق
 تهكف الديواف هف أدان ها هطموب هن  وبالصورة الصحيحة .

(: " دور قػػانون ديػػوان المحاسػػبة فػػي المحافظػػة عمػػى االمػػوال العامػػة فػػي 2006دراسػػة )الرحاحمػػة،  2.1.2 
:  هػدفت هػذا الدراسػة الػى الهػان ال،ػون عمػى دور قػانوف ديػواف الهحاسػبة االردنػي  لياشمية" المممكة االردنية ا

في الهحافظة عمى الهاؿ العػاـا وقياهػ  بالههػاـ والواجبػات الهوكمػة اليػ  فػي ظػؿ الهتغيػرات الهعاصػرةا وذلػؾ هػف 
الهعػايير الدوليػة لمرقابػة العميػاا  نمؿ هعرفة هدى تطابؽ ها يوفرا الهانوف هف بيئة تشػريعية لمهيػاـ بعهمػ  فػي ظػؿ

وتحديد اتجاهات ويران الهائهيف عمى تطبيؽ الهانوف. وقد أظهرت نتائل الدراسة اف الهانوف ال يتوافؽ ه  الهعايير 
الدولية واف قوانيف بعض الػدوؿ العربيػة أكمػر حدامػة وتت ػؽ نصوصػها هػ  هعػايير الرقابػة العميػا الدوليػة. وأوصػت 

تعػػديؿ الهػػانوف او إصػػدار قػػانوف جديػػد ي،ػػـ كافػػة الهبػػادئ التػػي تهػػـو عميهػػا الهعػػايير الدوليػػة الدراسػػة ب،ػػرورة 
 الرقابيةا وها هو هوجود في قوانيف بعض الدوؿ اةنرى.            

( " تقويم وتطػوير األداس الرقػابي لػديوان الرقابػة الماليػة واإلداريػة دراسػة 2006دراسة )أبو ىداؼ،  3.1.2  
هدفت هذا الدراسة إلى تهويـ وتطػوير اةدان الرقػابي لػديواف  مى المؤسسات الحكومية في قطاع غزة "تطبيقية ع

الرقابػػة الهاليػػػة والداريػػػة فػػػي فمسػػطيفا وذلػػؾ هػػف نػػمؿ دراسػػة الههوهػػات ال،ػػرورية لمعهػػؿ الرقػػابي والهتغيػػرات 
ر الرقابة الدوليةا تػوفر التػدريب واكتػػساب النبػرة الهؤمرة فيهاا والهتهممة في توفر االستهمؿ لمديوافا اعتهاد هعايي

لمه تشػػػيف العػػػاهميف بالػػػديوافا اسػػػتنداـ التكنولوجيػػػا الحديمػػػة فػػػػي أدان العهػػػػؿا واسػػػػتنداـ أسػػػاليب اةدان الرقػػػابي 
وقد أظهػرت نتػائل الدراسػة  وجػود بعػض هظػاهر ال،ػعؼ فػي أدان الػديواف بال،ػافة إلػى  .الحكوهي عند التن يذ

يػػة االسػػػتهمؿ الهػػالي والداري والػػوظي ي لمػػديواف والعػػاهميف فيػػ ا كهػػا بينػػت أي،ػػا أف الػػػديواف لػػػـ يعتهػػػد عػػدـ ك ا
هعػػػايير الرقابػػػة الدوليػػػة التػػػي تعتهػػػدها اةجهػػػزة العميػػػا لمرقابػػػة فػػػي دوؿ العػػػالـا ف،ػػػم عػػػف قػػػػصورا فػػػي االهتهػػػاـ 

لوسػائؿ التكنولوجيػة الحديمػةا وال أسػاليب اةدان الرقػابي بالدورات التدريبية المزهة لتأهيؿ اله تشيفا ولـ يستندـ ا
الحكوهي في أدان اةعهاؿ الرقابيةا  وفي ،ون نتائل الدراسة قدـ الباحث بعػض التوصػياتا وهنهػا العهػؿ عمػى 
تحػػديث النػػػصوص الهانونيػػة التػػي تػػدعـ اسػػتهمؿ ديػػواف الرقابػػةا والعهػػؿ عمػػى اعتهػػاد هعػػايير الرقابػػة الدوليػػة ا و 
تػػوفر الػػدورات التدريبيػػة التػي تؤهػػؿ اله تشػيف وتجعمهػـ قػػادريف عمػى إنجػػػاز أعهػػالهـا ا و،ػرورة اعتهػػاد كػؿ هػػػف 
الرقابػة الوقائية والرقابػة اله اجئػة التػي تعهػؿ عمػى الحػد هػف الوقػوع فػي االنحرافػاتا وهعالجػة اةنطػػان أوال بػأوؿ 

                           ح اظا عمى الهاؿ العاـ.                        
جػػرائم االعتػػداس عمػػى المػػال العػػام ودور ديػػوان المحاسبػػػة "  (2010والصػػيرفي،  . دراسػػة )الشػػميميري4.1.2

هػدفت الدراسػة إلػى الهسػاههة والهشػاركة  .حياليا وسمطة اإلبػػالغ عنيػا وعالقة الديوان بالجيػات اات العػػػالقة"
يجػاد طػرؽ وأسػاليب لعػمج هػذا في حػؿ إحػدى هشػاكؿ الػديواف الهتهم مػة فػي جػرائـ االعتػدان عمػى الهػاؿ العػاـا وا 

الهشػػػػكمةا حيػػػػث أو،ػػػػحت الدراسػػػػة أف ديػػػػواف الهحاسػػػػبة هؤسسػػػػة وطنيػػػػة ال تتػػػػدنؿ فػػػػي الصػػػػراعات السياسػػػػية 
واالقتصػػادية وليػػر ذلػػؾ بػػؿ هههتهػػا اةساسػػية أف ترصػػد الهنال ػػات وأف تهػػدـ بهػػا تهػػارير ترفعهػػا لصػػاحب السػػهو 



 

  العاـ اؿفي الهحافظة عمى الهالميبي كأداة هف أدوات الحوكهة  قانوف ديواف الهحاسبة هدى هساههة
 جاهعة بنغازي                                     عزيزة عوض الشهيبي                         أ.
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الػػػبمد وهجمسػػػي اةهػػػة والػػػوزران لتتػػػرؾ ال رصػػػة أهػػػاههـ لهعالجػػػة النمػػػؿ وتسػػػوية اةهػػػور واتنػػػاذ الهػػػرارات أهيػػػر 
الهناسػبة. كهػػا أو،ػػحت الدراسػػة أف دور ديػػواف الهحاسػػبة هػػو هعػػاوف فهػػط لمسػػمطة التن يذيػػة لحهايػػة هػػذا اةهػػواؿ 

يواف ب حػص وهراجعػة كػؿ حسػاب أو عهػؿ هػف قػانوف إنشػان الػديواف والتػي نصػها  يهػـو الػد 25وذلؾ وفهًا لمهادة 
ينر يعهد إلي  ب حص  وهراجعت  هجمس اةهة أو هجمس الوزرانا ويبمغ رئيس الديواف همحظات  فػي هػذا الحالػة 
إلى الجهة طالبة ال حص أو الهراجعةا ويجوز ل  أف ي،هف تهريرا السنوي كؿ ها يبدو ل  هف الهمحظات بشأف 

                        شارة إلي  .                                              الحساب أو العهؿ السالؼ ال
( ، بعنػػوان "مػػدى فاعميػػة إجػػراسات الرقابػػة الماليػػة عمػػى اإلنفػػاؽ التػػي  2012المطيػػري،  )دراسػػة 5. 1. 2

الدراسػة عمػى  ركػزت هػذا يطبقيا ديوان المحاسبة الكػويتي مػن وجيػة نظػر الجيػات الخاضػعة لرقابػة الػديوان"،
تهيػػيـ هػػدى فاعميػػة إجػػرانات الرقابػػة الهاليػػة عمػػى الن ػػاؽ التػػي يطبههػػا ديػػواف الهحاسػػبة الكػػويتي هػػف وجهػػة نظػػر 
الجهات النا،عة لرقابة الديوافا وهف أهـ ها توصمت إليها الدراسة أف الجػرانات التػي يطبههػا ديػواف الهحاسػبة 

جػػرانات تهػػويـ اةدان فػػي الكػػويتي  إجػػرانات الرقابػػة الهاليػػة الهسػػبهة  جػػرانات الرقابػػة الهحاسػػبية وا  والمحهػػة ا وا 
 6.1.2                              الرقابة عمى الن اؽ الحكوهي   تتسـ بال اعميػة .                       

ذا الدراسػة هػدفت هػ رقابة ديوان المحاسبة اإلداريػة والماليػة عمػى األجيػزة الحكوميػة " :  (2014)العفاسي ، 
إلى تهييـ الدور الرقابي الداري والهالي لديواف الهحاسبة الكويتي عمى اةجهزة الحكوهية وا تحديػد انتصاصػات 
ديواف الهحاسبة وصمحيات  كها أقرها الهشرع الكويتيا كهػا كػاف هػف ،ػهف أهػدافها أي،ػا تو،ػي  أبعػاد الرقابػة 

وهف أهـ ها توصمت إلي  الدراسة هف نتػائل  أف الػدور الرقػابي لػديواف  الدارية والرقابة الهالية لديواف الهحاسبة ا
الهحاسػبة الكػويتي يتهمػػؿ فػي ههارسػت  النتصػػػاص رقػػابي بحػػػت يتعمػػؽ بتمهػػي النطػػارات الهتعمهػة باالسػػتمهارات 

ب عميهػػا هػػف الجهػػات الهنصػػوص عميهػػا فػػي الهػػادة المانيػػة هػػف قػػانوف حهايػػػة اةهػػواؿ العاهػػة بالكويػػت ا والتعهيػػ
بػػمغ الجهػػة بهمحظػػات الػػديواف بشػػأنهاا وأنػػ  ال يػػزاؿ هنػػاؾ نػػمؼ فػػي وجهػػات النظػػر بشػػأف هػػدى صػػمحية  وا 

ديػػواف الهحاسػػبة فػػي إبػػمغ النيابػػة العاهػػػة فػػي جػػرائـ االعتػػدان عمػػى اةهػػواؿ العاهػػة ا  ت عيػػؿ الهػػوانييف الناصػػة 
الهتعمهػػة بحػػؽ الػػديواف فػػي الطعػػف عمػػى الهػػرارات التػػي  بتهكػػيف الػػديواف هػػف الحالػػة إلػػى الهيئػػة التأديبيػػةا وكػػذلؾ

                            تصدر عف الهيئة التأديبية بحؽ الهوظؼ.         
( "مالسمػػة اجػػراسات ديػػوان المحاسػػبة األردنػػي فػػي جيػػود مكافحػػة 2015جعػػارة ورخػػرون ، )دراسػػة  7.1.2
هػدفت هػذا الدراسػة إلػى قيػاس همنهػة إجػرانات  "،   ردنيراسة استطالعية في ديوان المحاسبة األ   دالفساد 

ديػػػواف الهحاسػػػبة اةردنػػػي ةعػػػراض هكافحػػػة ال سػػػادا هػػػف وجهػػػة نظػػػر الهػػػدقهيف العػػػاهميف فػػػي ديػػػواف الهحاسػػػبة. 
وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف إجػػػرانات التػػػدقيؽ التػػػي يتبعهػػػا ديػػػواف الهحاسػػػبة فػػػي الهطػػػاع العػػػاـ  الرقابػػػة الهاليػػػة 

الرقابػة الداريػةا ورقابػة اةدانا والرقابػة الهانونيػة( همئهػة إلػى حػد هػاا وأف هنػاؾ ،ػعؼ فػي تن يػذ والهحاسػبيةا و 
بعػػػض الجػػػرانات. وعمػػػى ،ػػػون النتػػػائل قػػػدهت الدراسػػػة عػػػددا هػػػف التوصػػػيات لهكافحػػػة ال سػػػادا أهههػػػا: تحػػػديث 

فحػة ال سػاد هػ  التركيػز عمػى وتطوير إجرانات العهؿ الرقابي فػي ديػواف الهحاسػبة حتػى تكػوف أكمػر همنهػة لهكا
الرقابػػة الداريػػة ورقابػػة اةدان ا وتوسػػي  صػػمحيات الهػػدقهيف فػػي ديػػواف الهحاسػػبة وت عيػػؿ دورهػػـ فػػي الهسػػانلة 
والهحاسػػبة ا وسػػف وتطػػوير التشػػريعات التػػي تعػػزز هػػف هكافحػػة ال سػػاد همػػؿا و وتشػػكيؿ هحكهػػة ناصػػة لػػديواف 

   .                            الهحاسبة
وتنتمػؼ هػذا الدراسػة عػف الدراسػات  السػابهة كونهػا تناولػت  ما يميز ىاه الدراسة عن الدراسات السابقة : 2.2

دور قانوف ديواف الهحاسبة الميبي في الهساههة في  تحهيػؽ التنهيػة الشػاهمة والنهػو هػف نػمؿ دورا الهحػوري فػي 
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  الهػدؼ اةساسػي لكػؿ الدراسػات السػابهة الهتهمػؿ فػي الح اظ عمى الهاؿ العاـ  بػأجهزة الدولػة.  وهػ  ات اقهػا  هػ
تهيػيـ الػدور اةساسػي لمػديواف فػي الح ػاظ عمػى اةهػػواؿ الحكوهيػةا وهنػ  السػرقات واالنتمسػات سػوان هػف ناحيػػة 
دراسػػة اةسػػاليب الرقابيػػة الهسػػتندهة هػػف قبػػؿ الػػديوافا أو هػػف ناحيػػة البيئػػة التشػػريعية لهػػانوف الػػديواف وانعكاسػػها 

لهحافظة عمى الهاؿ العاـ ا إال أف ال جوة العمهية التي تركتها الدراسات السابهة هكنت الدراسة الحاليػة هػف عمى ا
إيجػػاد فرصػػة لهعالجتهػػػاا حيػػث تناولػػػت الدراسػػات السػػػابهة هو،ػػوع الػػػدور الرقػػابي لػػػديواف الهحاسػػبة  واةسػػػاليب 

ن دورا الهنوط هن  في بيئات هنتم ة لير البيئة التػي والهعايير الرقابية التي يهكف أف يتبعها الديواف في سبيؿ أدا
لـ تتطرؽ الدراسات السابهة إلى قيػاس همنهػة وك ايػة   -ركزت عميها الدراسة الحالية ا وكها وبحدود عمـ الباحمة

قػػانوف ديػػواف الهحاسػػبة الميبػػي لمح ػػاظ عمػػى الهػػاؿ العػػاـ ا والهسػػاههة فػػي اسػػتغمل  لهػػا ان ػػؽ هػػف اجمػػ  ا وتذليمػػ  
                                            لندهة الصال  العاـ اوذلؾ هف وجهة نظر  العاهميف في الديواف.  

 . خصائص واختصاصات قانون ديوان المحاسبة الميبي:   3.2
يعػد ديػواف الهحاسػبة الميبػي   حسػب هػا نصػت عميػ   :الميبي ومراحل تكوينو  المحاسبة. تشكيل ديوان 1.3.2

(    هيئػػة رقابيػة عميػػا تتهتػ  بالشنصػػية 2013( لسػنة  19قػػانوف ديػواف الهحاسػػبة  الميبػي رقػػـ  ( هػف 2دة  الهػا
( هػػف 5االعتباريػػة والذهػػة الهاليػػة الهسػػتهمة تتبػػ  السػػمطة التشػػريعية لمدولػػة    ويشػػكؿ الػػديواف حسػػب نػػص الهػػادة  

وقػػد هػػر ديػػواف الهحاسػػبة     والهػػوظ يفن ػػس الهػػانوف هػػف    رئػػيس ووكيػػؿ أو أكمػػر وعػػدد كػػاؼ هػػف اةع،ػػان ا 
الميبػػي بعػػدة هراحػػؿ هػػف بدايػػة والدتػػ  حتػػى  االف ا يهكػػف انتصػػارها فػػي مممػػة هراحػػؿ كهػػا يمػػي   هوقػػ  ديػػواف 

الهحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة الميبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت( :                                                                      
 31حيػث أننشػد ديػواف الهحاسػبة الميبػي ةوؿ هػرة بهوجػب الهػػػػػػػػػػانوف رقػـ  لعيد الممكػي    :المرحمة األولى    ا

ـا وقد هر نمؿ عهرا بتغييرات تشريعية هنتم ة ناتجة عف التغييرات الهيكميػة وتغيػر أنظهػة الحكػـ  1955لسنة 
 وتوجهاتها نتل عنها تغيير أهداف  وانتصاصات  .

 دهػل ديػواف  ) عيػد القػاافي (    : وفييػا تػم   2011عد الممكية وما قبل ثورة فبرايػر المرحمة  الثانية   ما ب
الهحاسبة والرقابة الدارية وجهاز الهتابعة في جهاز واحد تحت هسػهى الجهػاز الشػعبي لمهتابعػة بهوجػب الهػانوف 

ال هنػػ  جهػػاز وأنشػػد  بػػد 11بهوجػػب الهػػانوف رقػػـ  1996ـا الػػذي الغػػي هػػو أي،ػػا سػػنة  1966لسػػنة  16رقػػـ 
الت تيش والرقابة الشعبيةا وتتالت الهرارات التي نظهت اةجهزة الرقابية بالدولة تػارة ا ودهجتهػا تػارة  أنػرى ا إلػى 

 بشأف الهراجعة الهالية ليهارس دور جهاز الهراجعة الهالية. 2007لسنة  3أف تـ إصدار الهانوف رقـ 
حيػث أنشػد ديػواف الهحاسػبة الميبػي لمهػرة   وحتػى تاريخػو: 2011ر المرحمة الثالثة   الفتػرة مػا بعػد ثػورة فبرايػ

ـ ا والها،ػي بػدهل اةجهػزة 2011لسػنة  119المانية بعد أف قاـ  الهجمس االنتهالي الهؤقت بإصدار الهػرار رقػـ 
لهػانوف رقػـ الرقابية الهتهممة في جهازي الت تيش والرقابػة الشػعبية والهراجعػة الهاليػة فػي الػديوافا و إعػادة العهػؿ با

لغان قانوني اةجهزة الرقابية رقهي   1996لسنة  11  ـ .2007( لسنة 3ا 2هف جديد وا 
ـ ا الها،ػػي بإعػػادة تنظػػيـ ديػػواف  2013( لسػػنة  19مػػـ قػػاـ الهػػؤتهر الػػوطني العػػاـ بإصػػدار الهػػانوف رقػػـ      

والتػػي أنشػػد لهػػا هيئػػة جديػػدة  الهحاسػػبة ا وبهوجبػػ  فصػػمت عنػػ  انتصاصػػات الرقابػػة الداريػػة والهظػػالـ والتحهيػػؽ
 ـ.2013لسنة  20بهوجب الهانوف رقـ 

لهػػد أسػػند الهػػانوف لػػديواف الهحاسػػبة الميبػػي هجػػاؿ الرقابػػة الهاليػػة  اختصػػاص ديػػوان المحاسػػبة الميبػػي : .2.3.2
                                                  والهشروعية هف نمؿ ها يمي : 

 لهوانيف والهرارات والموائ  الهالية ذات العمقة بالوحدة هحؿ الرقابة أو الهراجعة.التأكد هف تطبيؽ ا  .1



 

  العاـ اؿفي الهحافظة عمى الهالميبي كأداة هف أدوات الحوكهة  قانوف ديواف الهحاسبة هدى هساههة
 جاهعة بنغازي                                     عزيزة عوض الشهيبي                         أ.
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انتصاصات احترازية أنرى لصوف الهاؿ العاـ هنها:  تطبيؽ ال،وابط الرقابية التي ت،هػف تحصيػؿ اليػرادات   .2
ات أو هنػػػػال ات عنػػػػد العػػػػاهة واكتشػػػػاؼ أي قصػػػػور أو تػػػػراخ فػػػي تحصيمهػػػػا ا أو الػػػػتي تهنػػػ  حػػػػدوث أي تجػػػاوز 

إذا ها مبت لػ  أف هنػاؾ تصػرفات ألحهػت ،ػررا   الصػرؼا هن  التصرؼ في حسابات الجهات النا،عة لرقابت 
بالهػػاؿ العػػاـ ا ويجػػوز لػػ  و،ػػعها تحػػت ال حػػص والهراجعػػة الهصػػاحبة إلػػى حػػيف زواؿ اةسػػباب ورفػػ  ال،ػػرر ا 

 وليرها هف الههاـ الرقابية اةنرى(.
هػػػالي الػػػذي أوصػػػت بػػػ  الهعػػػايير الدوليػػػة إلػػػى جانػػػب الرقابػػػة النظاهيػػػة ورقابػػػة االلتػػػزاـا هػػػف نػػػمؿ رقابػػة اةدان ال .3

تشػػنيص الو،ػػ  الهػػػائـ لمهؤسسػػة وههارنػػػة النتػػائل باةهػػػداؼ والهكانيػػات لموصػػػوؿ إلػػى تهيػػػيـ الك ػػانة وال اعميػػػة 
 واالقتصاد في إدارة الهؤسسة واستعهاؿ اةهواؿ العاهة.

( أهػداؼ ديػواف  الهحاسػبة الميبػي  19(  هػف قػانوف  3حػددت الهػادة رقػـ   ن المحاسبة :. أىداؼ ديوا3.3.2  
 بعدة نهاط كها يمي :                                                    

تحهيػػؽ رقابػػة فعالػػة عمػػى الهػػػاؿ العػػاـا والتأكػػد هػػف هػػدى همئهػػػة أنظهػػة الرقابػػة الدانميػػة اليدويػػة وااللكترونيػػػة ا  .1
 هة  التصرفات الجرانات الهالية وال نية طبها لمتشريعات النافذة .وسم

تهيػػػيـ أدان الجهػػػات النا،ػػػعة لرقابتػػػ  ف والتحهػػػؽ هػػػف الك ػػػانة وال اعميػػػة واالقتصػػػاد فػػػي إدارتهػػػا وتوجيههػػػا نحػػػو  .2
 تحسيف أدانها والرف  هف ك انتها وهساعدتها في تصحي  االنحرافات .

 الهوائـ الهالية والحسابات النتاهية لمجهات النا،عة لرقابت  .ابدأ الرأي ال ني الهحايد حوؿ  .3
 بياف أوج  النهص أو الهصور في الهوانيف والموائ  واةنظهة الهالية الهعوؿ بها الستي ائها. .4
حالتها لجهات االنتصاص . .5  الكشؼ عف الهنال ات الهالية و،بطها والتحهؽ هنها وا 
 ات الدولة وتهديـ االستشارات الهالية والهحاسبية الهتنصصة .تعزيز الش افية تدعيـ هبادئها في هؤسس .6

( الحػػػدود الرقابيػػػة لػػػديواف 2013(  لسػػػنة  19بػػػيف الهػػػانوف رقػػػـ  الحػػػدود الرقابيػػػة لػػػديوان المحاسػػػبة :  4.3.2
                                                            عمى أن    تن،  لرقابة الديواف الجهات التالية :   ( هن  ا والتي نصت4الهحاسبة الميبي في نص الهادة رقـ  

 جهي  وحدات الجهاز الداري لمدولة الهتهممة في : .1
الجهات التابعة لمدولة وها فػي حكههػاا والسػ ارات والهنصػميات والبعمػات الدبموهاسػية الميبيػة بالنػارج سػوان نصػت  -

 قوانينها عمى نظاـ ناص  لمهراجعة او لـ تنص .
تغمؿ هرفػػػؽ عػػػاـ أو هػػػوارد لممػػػروة الطبيعيػػػة وذلػػػؾ دوف إنػػػمؿ بػػػأي أحكػػػاـ ناصػػػة قػػػد تػػػنص عميهػػػا الهػػػوانيف اسػػػ -

 واالت اقيات التي تبـر ه  الحكوهة تن يذا لها .
الشركات التي تساهـ فيها الدولة و الهشروعات والهيئات والهصال  والهؤسسات واةجهػزة العاهػة بهػا ال يهػؿ عػف  .2

 أو تمؾ التي هنحتها الحكوهة اهتياز. % هف رأس هالها 25
 الجهات الهستهمة التي ت،هنها او تدعهها الحكوهة كالصناديؽ والهيئات والهؤسسات ذات الن   العاـ همؿ:  .3
 صندوؽ االنهان االقتصادي والجهات التابعة ل .  -
 صندوؽ إدارة أهواؿ التهاعد وصندوؽ الت،اهف. -
 هجمس الحريات وحهوؽ النساف . -
 ت واالتحادات الههنية والعهالية .النهابا -
 الهنشآت والجهعيات التعاونية التابعة لمهؤسسات العاهة . -
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الهشروعات التي يحصؿ أصحابها عمى إعانات هباشرة هف الدولػة و عمػى قػروض هنهػا إذا اشػترط عهػد الهػرض  .4
 إن،اعها لهراجعة الديواف .

 سمطة التشريعية او بطمب هف الحكوهة .إي جهات أنرى يعهد إلي  ب حصها وهراجعتها بهرار هف ال .5
 المبحث الثالث الدراسة العممية

 : يبيف النهوذج التالي الهتغيرات الهستهمة لمدراسة ا والهتغيرات التابعة متغيرات الدراسة ، و إنموجيا: . 1.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يف بػديواف الهحاسػبة الميبػي الواقػ  تكوف هجته  الدراسة هف جهيػ  الهػوظ يف العػاهم  مجتمع وعينة الدراسة :  3

هوظػػؼ   إال انػػ  بسػػبب ظػػروؼ هكػػاف العهػػؿ وهسػػاحة الهكػػاف ال  70بهدينػػة بنغػػازيا والبػػالغ عػػددهـ هػػا يهػػارب 
يتواجػػد كػػؿ الهػػوظ يف ( ا أهػػػا عينػػة الدراسػػة فكانػػػت عينػػة قصػػدية ركػػزت عمػػػى الهػػالييف والداريػػيف والهحاسػػػبيف 

( هوظؼ ا هذا وقد تـ توزي  40ة بهو،وع الدراسةا وقد  بمغ عدد الهستهدفيف  والهانونيف ههف رأينا أف لهـ دراي
 (28( هػػف االسػػتبيانات لعػػدـ صػػمحيتها  لمتحميػػؿا ليتبهػػى   9( ا وتػػـ اسػػتبعاد  37 اسػػتبان ا وتػػـ اسػػترجاع  40

                                                                           % تهريبا .70استبان  بنسبة تشكؿ 
تػػـ تصػػهيـ قائهػػة اسػػتبياف لتجهيػػ  يران هجتهػػ   وسػػيمة جمػػع البيانػػات واألسػػاليي اإلحصػػائية المسػػتخدمة: 3.3

ات الدراسة ا حيث ت،هنت جزأيف: الجزن اةوؿ يتعمؽ بالبيانات الديهغرافية عف الهشاركيف  الهؤهؿ العمهيا سنو 
النبػػرةا العهػػرا الوظي ػػة(ا والجػػزن المػػاني النػػاص بانتبػػار فر،ػػيات الدراسػػة وت،ػػهف هتغيػػرات لمدراسػػة الهسػػتهمة  
والتابعػػةا وتػػـ صػػيالة اةسػػئمة بصػػورة ايجابيػػةا وتػػـ إتاحػػة نهػػس بػػدائؿ  انتيػػارات( ل جابػػة عػػف كػػؿ فهػػرة هػػي: 

( يبػػيف وزف كػػؿ إجابػػة وفهػػًا 1والجػػدوؿ رقػػـ   هوافػػؽ بشػػدةا هوافػػؽا هحايػػد ا ليػػر هوافػػؽ ا ليػػر هوافػػؽ بشػػدة( 
 لههياس ليكارت النهاسي.  

 مقياس ليكارت الخماسي لقياس وزن اإلجابات(: 1جدول رقم )
 غير موافؽ بشدة غير موافؽ محايد موافؽ بشدة موافؽ اإلجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة
=  4/5ديػػد اتجػػاا الجابػػات حسػػب قػػيـ الهتوسػػط الهػػرج ا والتػػي تػػـ احتسػػابها بنػػانا عمػػى طػػوؿ ال تػػرة  وتػػـ تح

 (.       2(ا  كها هو هو،  بالجدوؿ رقـ   0.80
 
 

                           

 متغير تابع )الحفاظ عمى المال العام (

 

 

 عمى المال العام ةظفامحال
. 

 .قانون الخصائص .1

 .الحدود الرقابية .2

 .األساليب الرقابية .3

 الرقابية..4

 .المؤهل الكادر الوظيفي.5

 داء .التحسين جودة أ.6

 متغير مستقل ) قانون ديوان المحاسبة (
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 (: فترات اتجاه اإلجابة2جدول رقم )

SPSS (Statistical Package for وتـ ت ريغ البيانات وتحميمها باستنداـ برناهل  .   Social Science  
 اةساليب الحصائية التالية :واستندان 

 صائص الديهولرافية لعينة الدراسة.النسب الهئوية لوصؼ الن .أ 
 .Cronbach's Alphaانتبار الصدؽ والمبات  .ب 
 استنداـ ههاييس النزعة الهركزية   الهتوسط الحسابي واالنحراؼ الهعياري(. .ج 
 .  Test-Tانتبار  .د 

 :وصؼ البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة  4.3
  ( .3سنوات النبرة ا العهر( وفؽ الجداوؿ  رقـ  تـ ت ريغ بيانات العينة حسب  الهؤهؿ العمهي ا و     

 ( خصائص مجتمع الدراسة3جدول )
 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير المتغير

المؤىل 
 العممي

 %0 0 دكتوراه
 %18 5 ماجستير

 %75 21 بكالوريوس وما يعادليا
 %7 2 دبموم متوسط وما يعادليا

 %100 28 المجموع

 الوظيفة

 %61 17 ةمحاسب
 %14 4 ادارة اعمال
 %4 1 اقتصاد
 %7 2 قانون
 %14 4 أخرى
 %100 28 المجموع

سنوات 
 الخبرة

 %21 6 سنوات 5أقل من 
 %37 10 سنوات 10سنوات الي  5من 
 %21 6 سنة 15سنوات الي  11من 

 %21 6 سنة 15اكثر من 
 %100 28 المجموع

 العمر

 %7 1 سنة 25أقل من
 %39 11 سنة 35  - 25من
 %36 10 سنة 45   36من 

 %21 6 سنة 45أكثر من 
 %100 28 المجموع

 

 5 - 4.20 4.19 -3.40 3.39 – 2.60 2.59 – 1.80 1.79 -1 الهتوسط الهرج 
 هوافؽ بشدة هوافؽ هحايد لير هوافؽ لير هوافؽ بشدة اتجاا الجابة
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 (  ما يمي:3يتضح من البيانات الواردة بالجدول  ) -
أف ألمب الهشاركيف يحهموف هؤهمت عمهية فوؽ الهتوسطة ا أي اف المب الهستجوبيف هـ هػف حهمػة  .1

ا وهػػذا بطبيعتػػ  ينػػدـ الدراسػػة فػػي كػػوف ف الجابػػات كانػػت هػػف أنػػاس  %(75الشػػهادات الجاهعيػػة بنسػػبة بمغػػت 
 عمى درجة عالية هف التعميـ .

دارة اةعهػػػاؿ بنسػػػب   .2 %( عمػػػى 14%( و  61إف ألمػػػب الهشػػػاركيف هػػػـ هػػػف تنصصػػػي الهحاسػػػبة وا 
 . الدراسةا حيث أف هذاف التنصصاف هـ اةكمر إلهاها بهو،وع  الدراسةالتوالي ا وهذا أي،ا  في صال  

سنة ا وأف المب ال ئات العهرية  كانت ها  10إلى  5إف ألمب الهشاركيف تتراوح نبرتهـ الههنية  هف  .3
 ا هها يزيد هف احتهاؿ دقة الجابات  وقربها هف الواق   بسبب النبرة والن،ل.  45إلى  25بيف 
  عرض وتحميل بيانات الدراسة :.5
أسػػئمة صػػحي ة االسػػتبانة وهػػدى تجانسػػها وانسػػجاهها هػػ  هشػػكمة  لمتأكػػد هػػف مبػػات أداة جمػػع البيانػػات: 1.5.3 

(ا أهػا 0.79هعاهػؿ المبػات  ا ابمػغ    الدراسة لغرض الجابة عمى تساؤلهاا تـ تطبيؽ هعادلة أل ا كرونباخ وقػد 
هػػذا الههيػػاس صػػادقًا لهػػا و،ػػ   Alpha C hronpach .و يعتبػػر(ا 0.89فهػػد بمػػغ  العػػاـ  هعاهػػؿ الصػػدؽ 

(ا وبالتػػالي يهكػػف االعتهػػاد عميػػ  فػػي 0.60هتػػ  بدرجػػة عاليػػة هػػف المبػػات ههارنػػة بالهسػػتوى الههبػػوؿ  لهياسػػ ا ويت
الهسػػتندهة تتحمػػى بالمبػػات والتهاسػػؾ والو،ػػوح لػػدى قارئهػػاا  التطبيػػؽ الهيػػداني ههػػا يجعػػؿ اسػػتهارة االسػػتبياف ـ

                                         . والصدؽ أي المهة في االستبانة وتأديتها لمغرض الذي صههت ل 
مقياس الدراسة  قياس مدى مساىمة قانون ديوان المحاسبة الميبي في المحافظة عمػى المػال العػام   2.5.3
ة عمػػػى تػػػـ اسػػػتنداـ أداة الهيػػػاس اعتهػػػادا عمػػػى الدراسػػػات السػػػابهة ا وهػػػا ت،ػػػهنت  قػػػوانيف الرقابػػػة والهحافظػػػ   : 

                           اةهواؿ العاـ ا ه  إجران بعض التعديمت التي تمنـ هدؼ وبيئة الدراسة.                                                         
 اختبار وتحميل فرضيات الدراسة :                                                       .3.5.3
ة الدراسػػة الرئيسػػية " الفرضػػية الرئيسػػية: يسػػاىم قػػانون ديػػوان المحاسػػبة  الميبػػي  كػػأداة مػػن أدوات   فرضػػي

 الحوكمة ، في المحافظة عمى المال العام " .  
 نصائص قانوف ديواف الهحاسبة  في الهحافظة عمى الهاؿ العاـ (   تساهـ  الفرضية الفرعية األولى : 

 تحميم لمبيانات الهتعمهة بال ر،ية اةولى وانتبارها : ( 5( ا  4يبيف الجدوليف رقها  
 ( البيانات الخاصة بخصائص قانون ديوان المحاسبة4جدول رقم )

 البياف
هوافؽ 
 بشدة

 هحايد هوافؽ
لير 
 هوافؽ

لير 
هوافؽ 
 بشدة

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الهعياري

تتػػػػػوفر لػػػػػديواف الهحاسػػػػػبة السػػػػػمطات الكافيػػػػػة  .1
از واجباتػػػ  فػػػي الرقابػػػة التػػػي تهكنػػػ  هػػػف إنجػػػ
 عمى اةهواؿ العاهة .

6 7 1 10 4 3.75 1.28 

تػػػػػنظـ التشػػػػػريعات الهتعمهػػػػػة بالػػػػػديواف يليػػػػػات  .2
الرقابػػػة عمػػػػى اةهػػػػواؿ العاهػػػة لػػػػدى الجهػػػػات 

 الحكوهية .
8 16 1 2 1 4 .9810 

 1.056 3.82 4 4 3 10 7 و،وح هواد قانوف ديواف الهحاسبة .3
 1.197 3.61 2 3 6 10 7 متطبيؽ قابمية قانوف ديواف الهحاسبة ل .4
 932. 4.10 8 3 1 10 6 قابمية قانوف ديواف الهحاسبة لمتطوير. .5
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 _ T (5جدول رقم )  5)_ نتائج اختبار 

 الجدوليةT الهحسوبةT درجة الهعنوية درجة الحرية
27 0.000 32.743 2.771 

يتبػػيف هػػف الجػػدوليف أعػػما أف جهيػػ  هتوسػػط اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػوؿ اةسػػئمة الهتعمهػػة به ػػردات ال ر،ػػية   -
(ا واف الهتوسػط العػاـ 3ت أكبػر هػف الهيهػة الهعياريػة  المانية كانت في الهدى الهوافػؽ ا وكانػت جهيػ  الهتوسػطا

لكؿ اله ػردات كػاف أي،ػا اكبػر هػف الهيهػة الهعياريػة ا ههػا يشػير إلػى  ات ػاؽ الجهيػ   حػوؿ هسػاههة  نصػائص 
 قانوف ديواف الهحاسبة في الهحافظة عمى الهاؿ العاـ .

تحهيػػػػػػؽ الهػػػػػػانوف ةهػػػػػػداؼ حهايػػػػػػة اةهػػػػػػواؿ  .6
 العاهة في ظؿ الهتغيرات الحالية.

1 9 5 7 6 7.7 1.243 

يتهتػػػػػػ   الػػػػػػديواف باسػػػػػػتهملية هناسػػػػػػبة لتن يػػػػػػذ  .7
 ههاه 

2 11 6 3 6 3.0 1.305 

حيات لػػػرئيس الػػػديواف لصػػػػدار هنالػػػؾ صػػػم .8
 تعميهات وقرارات ت سيرية لمهانوف.

9 9 3 6 1 3.68 1.249 

تتعاهػػػػػؿ الػػػػػوزارات والػػػػػدوائر هػػػػػ  اسػػػػػتجوابات  .9
 الديواف والرد بسرعة عميها .

1 7 4 15 1 3.71 1.013 

ال توجد سمطة لجبار الوزارات والػدوائر لمػرد  .10
 عمى الديواف .

3 10 6 8 1 3.04 .9620 

الهانوف هػواد تؤهمػ  التنػاذ العهوبػات يت،هف  .11
المزهػػػػة بحػػػػؽ الهنػػػػال يف فػػػػي الػػػػوزارات فػػػػي 
حالة عػدـ  التجػاوب هػ  است سػارات هػوظ ي 

 الديواف وههترحاتهـ وهتطمبات عهمهـ .

3 13 1 9 2 3.41 1.228 

يت،ػػهف قػػانوف الػػديواف إع ػػان هػػف العهوبػػات  .12
لكػػػؿ هػػػف يتهػػػدـ بهعموهػػػات ت يػػػد الػػػديواف فػػػي 

نال ات حتػى لػو كػاف الهتهػدـ الكشؼ عف اله
 هف الهتورطيف.

3 3 6 11 5 2.57 1.230 

جػران تعػديمت  .13 يجب طرح الهانوف لمهناقشة وا 
 عمي  .

14 9 2 3 2 4.43 920.0 

يت ػػؽ قػػانوف الػػديواف هػػ  الهػػوانيف االقتصػػادية  .14
اةنػػػػرى التػػػػي تػػػػـ إصػػػػدارها نػػػػمؿ السػػػػنوات 

 اةنيرة .
3 10 4 7 1 3.14 1.08 

االقتصػػػػػػػادية اةنػػػػػػػرى التػػػػػػػي . الهػػػػػػػوانيف 15
 صدرت هؤنرا تحد عهؿ هف الديواف .

3 6 4 7 3 3.11 1.031 

. تتػػػوفر لمػػػديواف التشػػػريعات التػػػي تهكنػػػ  16
هػػف إنجػػاز واجباتػػ  فػػي الرقابػػة عمػػى اةهػػواؿ 

 العاهة دوف تعهيدات .
2 12 14 7 3 3.11 1.197 

 0.543 3.366 اتجاا العاـ
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( ا 0.05نػ  أصػغر هػف هسػتوى الهعنويػة  ( وهػو داؿ إحصػائيا ة0.000هستوى الداللػة   tتظهر نتائل انتبار  -
( أذا هنػػا نػػرفض الصػػ ري ونهبػػؿ ال ػػرض البػػديؿا وبالتػػالي قبػػوؿ T( الهحسػػوبة أكبػػر هػػف الجدوليػػة  Tوبهػػا أف  

 ال ر،ية ال رعية اةولى .
 الفرضية الفرعية الثانية : )يساىم نطاؽ رقابة قانون ديوان المحاسبة  في المحافظة عمى المال العام (  -

 ( تحميم لمبيانات الهتعمهة بال ر،ية المانية وانتبارها :7( ا  6ف الجدوليف رقها  يبي
 ( البيانات الناصة بنطاؽ رقابة ديواف الهحاسبة6دوؿ رقـ  ج 

 هوافؽ البياف
هوافؽ 
 بشدة

 هحايد
لير 
 هوافؽ

لير 
هوافؽ 
 بشدة

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الهعياري

يوفر قانوف الديواف إهكانية  .1
لرقابة عمى أهواؿ الحكوهة في ا

الهؤسسات التي تهت 
 نصنصت .

2 10 4 5 7 2.82 1.362 

. يت،هف الهانوف ه هـو 2
 الرقابة حسب تهييـ اةدان .

2 12 4 3 7 96 .9 1.374 

. تشهؿ رقابة الديواف الرقابة  3
عمى نظـ الهعموهات الهستندهة 
في الجهات التي تتـ الرقابة 

 عميها .

3 12 5 3 5 3.18 1.307 

. هف الصعب تطبيؽ قانوف 4
الديواف نارج حدود ليبيا 
  كتطبيه  عمى الس ارات(.

7 6 2 8 5 3.04 1.514 

 1.0529 3.09 اتجاة عاـ
_ T جدول رقم  (7)  _ نتائج اختبار      

 الجدوليةT الهحسوبةT درجة الهعنوية درجة الحرية
27 0.000 15.1210 2.771 

ليف أعػما أف ألمػب هتوسػط اسػتجابات أفػراد العينػة حػوؿ اةسػئمة الهتعمهػة به ػردات ال ر،ػية يتبيف هف الجدو  - 
(ا واف الهتوسػط 3المانية كانت في الهدى الهوافؽ  أي،اا وكانت ألمػب الهتوسػطات أكبػر هػف الهيهػة الهعياريػة  

الجهيػػ  حػػوؿ هسػػاههة نطػػاؽ   العػػاـ لكػػؿ اله ػػردات كػػاف أي،ػػا اكبػػر هػػف الهيهػػة الهعياريػػة ا ههػػا يشػػير إلػػى ات ػػاؽ
( 0.000أف هسػتوى الداللػة     tا كها تظهر نتائل انتبارقانوف ديواف الهحاسبة في الهحافظة عمى الهاؿ العاـ 

الجدوليػة إذا نػرفض   tالهحسػوبة أكبػر هػف   t( ا وبهػا أف 0.05أصغر هف هسػتوى هعنويػة   ةن  إحصائياداؿ 
  ي قبوؿ ال ر،ية ال رعية المانية  .الص ري ونهبؿ ال رض البديؿا وبالتال
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الفرضية الفرعية الثالثػة : )تسػاىم األسػاليي الرقابيػة لقػانون ديػوان المحاسػبة  فػي المحافظػة عمػى المػال   -
                                                                    العام ( .

                   الهتعمهة بال ر،ية المالمة وانتبارها :( تحميم لمبيانات 9( ا  8يبيف الجدوليف رقها  
 ( البيانات الخاصة  باألساليي الرقابية بديوان المحاسبة8جدول رقم )

هوافػػػػػػػػػػؽ  البياف
 بشدة

ليػػػػػر هوافػػػػػؽ  لير هوافؽ هحايد هوافؽ
 بشدة

الهتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 الحسابي

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 الهعياري

.تتناسػػػػػػب اةسػػػػػػػاليب الرقابيػػػػػػػة 1
لػػديواف هػػ  الهسػػتندهة هػػف قبػػؿ ا

نظػػػـ الهحاسػػػبة الهسػػػتندهة فػػػي 
 الجهات التي تتـ الرقابة عميها

3 17 4 1 3 3.57 1.103 

. يجػػب ابتػػداع تولي ػػ  أسػػاليب 2
رقابية تناسب التغير في أساليب 

 الهحاسبة الحكوهية.
12 10 1 2 3 4.46 637 .0 

.يجػػػب ابتػػػداع أسػػػاليب رقابيػػػػة 3
تناسػػػػػػب طريهػػػػػػة إعػػػػػػداد هوازنػػػػػػة 

 اةدان .
12 10 2 2 2 4.54 0.637 

.يسػػػػػػػػػتندـ هػػػػػػػػػوظ ي الػػػػػػػػػديواف 4
أجهػػػػػػزة الحاسػػػػػػوب فػػػػػػي الرقابػػػػػػة 
عمػػػى الجهػػػات التػػػي يػػػتـ الرقابػػػة 

 عميها .

7 7 7 6 1 3.46 1.20 

.اف هعظػػػػػػػػػػـ عهػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػديواف 5
ينصػػػب عمػػػى كشػػػؼ الهنال ػػػات 

 والرقابة التهميدية.
9 8 3 4 4 3.75 1.11 

 0. 582 3.957  اتجاا عاـ
 

 _ T ( 9جدول رقم )   _ نتائج اختبار 
 

 الجدولية T الهحسوبةT درجة الهعنوية درجة الحرية
27 0.000 15.972 2.771 

يتبيف هف الجدوليف أعما أف جهي  هتوسط استجابات أفراد العينة حوؿ اةسئمة الهتعمهػة به ػردات ال ر،ػية     -
  الهتوسػػطات أكبػػر هػػف الهيهػػة الهعياريػػة المالمػػة كانػػت بػػيف الهػػدى الهوافػػؽ ا والهػػدى هوافػػؽ بشػػدة ا وكانػػت جهيػػ

(ا واف الهتوسط العاـ لكؿ اله ردات كاف أي،ا اكبر هف الهيهة الهعيارية ا هها يشير إلػى ات ػاؽ الجهيػ  حػوؿ 3 
                                      هساههة اةساليب الرقابية  لهانوف ديواف الهحاسبة في الهحافظة عمى الهاؿ العاـ .
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( وهػػػػو داؿ إحصػػػائيا ةنػػػػ  أصػػػػغر هػػػف هسػػػػتوى الهعنويػػػػة 0.000هسػػػػتوى الداللػػػة   tهػػػا تظهػػػػر نتػػػائل انتبػػػػار ك -
( أذا هنػػػػا نػػػػرفض الصػػػػ ري ونهبػػػػؿ ال ػػػػرض البػػػػديؿا T( الهحسػػػػوبة أكبػػػػر هػػػػف الجدوليػػػػة  T( ا وبهػػػػا أف  0.05 

 وبالتالي قبوؿ ال ر،ية ال رعية المالمة .
 عايير الرقابية لقانون ديوان المحاسبة  فػي المحافظػة عمػى المػال العػام ( الفرضية الفرعية الرابعة: )تساىم الم -

  ( تحليال للبيانات المتعلقة بالفرضية الرابعة واختبارها :11( ، )10يبين الجدولين رقما )
 ( البيانات الخاصة  بالمعايير الرقابية لديوان المحاسبة10جدول رقم )

هوافػػػػػػػػػػػػػؽ  البياف
 بشدة

ر ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هحايد هوافؽ
 هوافؽ

ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
هوافػػػػػػػػػػػػػؽ 

 بشدة

الهتوسػػط 
 الحسابي

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 الهعياري

يمتػػـز الػػديواف بهعػػايير التػػدقيؽ الدوليػػة فػػي الرقابػػة 
 الحكوهية

3 9 4 9 3 3.00 1.247 

يمتػػػػـز ديػػػػواف الهحاسػػػػبة بهعػػػػايير التػػػػدقيؽ الدوليػػػػة 
الهتبعػػػة فػػػي الهطػػػاع النػػػاص عنػػػد التػػػدقيؽ عمػػػى 

 . الشركات التي تساهـ بها الحكوهة

1 8 6 10 3 2.97 1.101 

تتػػػػػػوفر لمػػػػػػديواف الهنصصػػػػػػات المزهػػػػػػة لتطبيػػػػػػؽ 
 الرقابة في  كافة الهجاالت

2 10 4 7 7 2.89 1.286 

تشػػػػػهؿ رقابػػػػػة الػػػػػديواف التأكػػػػػد هػػػػػف أدان هجػػػػػالس 
إدارات الشػػػػػركات وفػػػػػؽ هعػػػػػايير هحػػػػػددة كهعيػػػػػار 

 الربحية .

1 10 6 6 6 2.86 1.307 

 .994 2.883 اتجاة عاـ
 

_ T  (  11جدول رقم ) _ اختبارنتائج 
 الجدوليةT الهحسوبةT درجة الهعنوية درجة الحرية
27 0.000 15.350 2.771 

يتبػػيف هػػف الجػػدوليف أعػػما أف جهيػػ  هتوسػػط اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػوؿ اةسػػئمة الهتعمهػػة به ػػردات ال ر،ػػية  -
 34يػػد جهيػػ  الهتوسػػطات الهيهػػة الهعياريػػة  اةولػػى كانػػت بػػيف  الهػػدى الهوافػػؽ  ا والهػػدى هوافػػؽ هحايػػدا ولػػـ تز 

.3                                                      . ) 
( 0.05( وهو داؿ إحصائيا ةنػ  أصػغر هػف هسػتوى الهعنويػة  0.000هستوى الداللة   tكها تبيف نتائل انتبار  -

 ري ونهبػػؿ ال ػػرض البػػديؿا وبالتػػالي قبػػوؿ ( أذا هنػػا نػػرفض الصػػT( الهحسػػوبة أكبػػر هػػف الجدوليػػة  Tا وبهػػا أف  
 ال ر،ية ال رعية الرابعة .

)يسػػاىم الكػػادر الػػوظيفي المؤىػػل بػػديوان المحاسػػبة فػػي المحافظػػة عمػػى المػػال الفرضػػية الفرعيػػة الخامسػػة :  
                                                                    العام ( .

                                             ( تحميم لمبيانات الهتعمهة بال ر،ية المالمة وانتبارها : 13( ا  12يبيف الجدوليف رقها  
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 ( البيانات الخاصة  بالكادر الوظيفي بديوان المحاسبة12جدول رقم )

_ T13جدول رقم ) (  نتائج اختبار 
 الجدوليةT الهحسوبةT درجة الهعنوية درجة الحرية

27 0.000 32.038 2.771 
يتبيف هف الجػدوليف أعػما  أف جهيػ  هتوسػط اسػتجابات أفػراد العينػة حػوؿ اةسػئمة الهتعمهػة به ػردات ال ر،ػية  -

وهػو أكبػر هػف  (3.361اله ػردات كػاف   (ا واف الهتوسط العاـ لكؿ3ة الهعيارية  الناهسة  كانت أكبر هف الهيه
  .                                                               ( 3الهيهة الهعيارية  

( 0.05( وهو داؿ إحصائيا ةنػ  أصػغر هػف هسػتوى الهعنويػة  0.000هستوى الداللة   tكها تبيف نتائل انتبار  -
( أذا هنػػا نػػرفض الصػػ ري ونهبػػؿ ال ػػرض البػػديؿا وبالتػػالي قبػػوؿ T( الهحسػػوبة أكبػػر هػػف الجدوليػػة  Tا وبهػػا أف  

 ال ر،ية ال رعية الناهسة .
 الفرضية الفرعية السادسة : )يساىم تحسين جودة أداس ديوان المحاسبة  في المحافظة عمى المال العام (    
 تحميم لمبيانات الهتعمهة بال ر،ية السادسة وانتبارها :( 15( ا  14يبيف الجدوليف رقها   
 
 
 

 البياف
هوافؽ 
 بشدة

 لير هوافؽ هحايد هوافؽ
لير هوافؽ 

 بشدة
الهتوسط 

 لحسابيا
االنحراؼ 
 الهعياري

. لمجاهعات الميبية  دور في تنريل طمبة هؤهميف 1
 في هجاؿ الرقابة الحكوهية .

5 8 2 3 10 2.82 1.615 

.تتوفر في الديواف ك انات فنية قادرة عمى إعداد 2
 هعايير لألدان .

5 12 7 3 1 3.61 1.031 

.يوجد هوظ وف هؤهموف وذوو نبرة في هجاؿ 3
 راهل الحاسوب الهحاسبية .استنداـ ب

6 13 6 2 1 3.75 1.005 

.تتوفر الكوادر الهؤهمة لتطبيؽ حهاية اةهواؿ 4
 العاهة الحالية في ظؿ الهتغيرات

7 11 5 4 1 3.68 1.124 

.يهـو الديواف بالتأكد هف أف هدقهي الديواف 5
حاصموف عمى تدريب هناسب حسب الهعايير الدولية 

 قبؿ ههارستهـ لههاههـ.
7 5 9 4 2 3.36 1.245 

.يوظؼ الديواف أشناصا هعينيف في تنصصات 6
 هنتم ة تساعد الديواف عمى أدان عهم  .

3 9 9 4 3 3.18 1.156 

 1.307 3.18 3 7 5 8 5 .التشريعات الحالية تساعد عمى تسرب الك انات7

 1.278 3.32 3 4 8 7 6 .الكادر الرقابي  هنتسب الى هيئات ههنية رقابية8

 0. 555 3.361 تجاة عاـا
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 ( البيانات الخاصة  بتحسين جودة أداس  ديوان المحاسبة14جدول رقم )

 
_ T (15جدول رقم ) _ نتائج اختبار 

 الجدوليةT الهحسوبةT درجة الهعنوية درجة الحرية
27 0.000 39.303 2.771 
يتبػػيف هػػف الجػػدوليف أعػػما إف نسػػب الهوافهػػة لعينػػة الدراسػػة أف جهيػػ  هتوسػػط اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػوؿ   -

اةسئمة الهتعمهة به ردات ال ر،ػية السادسػة  كانػت بػيف  الهػدى الهوافػؽ  ا والهػدى هوافػؽ بشػدة ا وكانػت جهيػ  
واف الهتوسػػط العػػاـ لكػػؿ اله ػػردات كػػاف   (ا وكانػػت فػػي هػػدي هوافػػؽ ا3الهتوسػػطات أكبػػر هػػف الهيهػػة الهعياريػػة  

أي،ػا اكبػػر هػػف الهيهػػة الهعياريػة  ا ههػػا يشػػير الػػى  ات ػاؽ الجهيػػ  حػػوؿ وجػػود عمقػة ايجابيػػة بػػيف تحسػػيف جػػودة 
    ديواف الهحاسبة والهحافظة عمى الهاؿ العاـ .                                                                               

( وهػػػو داؿ إحصػػػائيا ةنػػػ  أصػػػغر هػػػف هسػػػتوى الهعنويػػػة 0.000هسػػػتوى الداللػػػة   tكهػػػا تبػػػيف نتػػػائل انتبػػػار   
( أذا هنػػػػا نػػػػرفض الصػػػػ ري ونهبػػػػؿ ال ػػػػرض البػػػػديؿا T( الهحسػػػػوبة أكبػػػػر هػػػػف الجدوليػػػػة  T( ا وبهػػػػا أف  0.05 

 وبالتالي قبوؿ ال ر،ية ال رعية السادسة  .
                                                    عمػػػػى المػػػػال العػػػػػام(.            سػػػػاىم مكاتػػػػي التػػػػدقيؽ الخػػػػػارجي  فػػػػي المحافظػػػػة   الفرضػػػػية الفرعيػػػػة السابعة:)ت

 ( تحميم لمبيانات الهتعمهة بال ر،ية السابعة وانتبارها :17( ا  16يبيف الجدوليف رقها    
 يؽ الخارجي( البيانات الخاصة  بدور مكاتي التدق16جدول رقم )

هوافؽ  البياف
لير هوافؽ  لير هوافؽ هحايد هوافؽ بشدة

 بشدة
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الهعيار ي

إف تطػػػػػػػػوير جػػػػػػػػودة أدان ديػػػػػػػػواف الهحاسػػػػػػػػبة 
 ؼ إ،افية ال تعادؿ الهناف  .يتطمب تكالي

7 12 2 4 3 3.57 1.317 

اف تطػػػػػػػػوير جػػػػػػػػودة أدان ديػػػػػػػػواف الهحاسػػػػػػػػبة 
 يتطمب توظيؼ نبرات هؤهمة .

13 10 1 2 2 4.36 0.731 

اف تطػػػػػػػػوير جػػػػػػػػودة أدان ديػػػػػػػػواف الهحاسػػػػػػػػبة 
 يتطمب إعادة النظر في قانون  .

9 13 3 2 1 4.07 0.381 

اهػاـ  اف قانوف ديواف الهحاسػبة يشػكؿ عائهػا
 تطوير أدائ .

3 8 6 8 3 3.18 1.020 

اف تطػػػػػػػػوير جػػػػػػػػودة أدان ديػػػػػػػػواف الهحاسػػػػػػػػبة 
 يتطمب إعادة هيكؿ الديواف .

 190 6 1 2 3.03 0.940 

 0.514 3.821 اتجاة عاـ

 البياف
هوافؽ 
 بشدة

 هحايد هوافؽ
لير 
 هوافؽ

لير 
هوافؽ 
 بشدة

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الهعيار ي

.اف دور هكاتب التدقيؽ الناصة في الرقابة عمى 1
اةهواؿ العاهة هساند لدور الديواف في الوحدات 

 ذات االستهمؿ الهالي والداري .
6 9 4 2 10 2.96 1.666 

ؽ الهانوف هف قبؿ هكاتب تدقيؽ نارجية .اف تطبي2
 يزيد هف فاعمية أدان الدوائر  التي يهـو بهراقبتها .

4 9 3 6 6 2.96 1.427 

 1.571 3.11 7 4 3 7 7.اف تطبيؽ الهانوف هف قبؿ هكاتب تدقيؽ نارجية 3
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_ T (17جدول رقم ) _ نتائج اختبار 

 الجدوليةT الهحسوبةT درجة الهعنوية رجة الحريةد
27 0.000 12.211 2.771 

يتبػػيف هػػػف الجػػدوليف أعػػػما أف جهيػػػ  هتوسػػط اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػة حػػػوؿ اةسػػػئمة الهتعمهػػة به ػػػردات ال ر،ػػػية  -
لهتوسػػط (ا واف ا3السػػابعة كانػػت فػػي الهػػدى الهوافػػؽ  ا وكانػػت جهيػػ  الهتوسػػطات أكبػػر هػػف الهيهػػة الهعياريػػة  

( 0.000بيف اف هستوى الداللػة  t  jالعاـ لكؿ اله ردات كاف أي،ا اكبر هف الهيهة الهعياريةا واف نتائل انتبار 
(  T(  الهحسوبة أكبر هف الجدوليػة  T( ا وبها أف   0.05وهو داؿ إحصائيا ةن  أصغر هف هستوى الهعنوية  
 ي قبوؿ ال ر،ية ال رعية السابعة .أذا هنا نرفض الص ري ونهبؿ ال رض البديؿا وبالتال

  الفرضػػية الفرعيػػة الثامنػػة: )تسػػاىم الرقابػػة الداخميػػة فػػي الػػدوائر الخاضػػعة لرقابػػة ديػػوان المحاسػػبة  فػػي 
 المحافظة عمى المال العام ( .

 ( تحميم لمبيانات الهتعمهة بال ر،ية الماهنة وانتبارها :19( ا  18يبيف الجدوليف رقها      
 ( البيانات الخاصة  بالرقابة الداخمية في الدوائر الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة18رقم )جدول   

 
_ T (19جدول رقم ) _ نتائج اختبار  

 الجدوليةT الهحسوبةT درجة الهعنوية رجة الحريةد
27 0.000 15.163 2.771 

يتبػػيف هػػف الجػػدوليف أعػػما أف جهيػػ  هتوسػػط اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػوؿ اةسػػئمة الهتعمهػػة به ػػردات        -  
ا واف  (3  ال ر،ػػية الماهنػػة كانػػت فػػي الهػػدى الهوافػػؽ  ا وكانػػت جهيػػ  الهتوسػػطات أكبػػر هػػف الهيهػػة الهعياريػػة

بػيف أف هسػتوى الداللػة   tالهتوسط العاـ لكؿ اله ػردات كػاف أي،ػا اكبػر هػف الهيهػة الهعياريػةا واف نتػائل انتبػار 
(  T                   ( ا وبهػػػػا أف 0.05( وهػػػػو داؿ إحصػػػػائيا ةنػػػػ  أصػػػػغر هػػػػف هسػػػػتوى الهعنويػػػػة  0.000 

 يزيد هف فاعمية اةدان الرقابي.
.اف هشاركة هكاتب التدقيؽ النارجي ه  الديواف 4

ؿ تطبيؽ الهانوف و سيسهـ في الح اظ عمى سيكه
 الهاؿ العاـ  .

4 8 6 3 7 2.96 1.427 

.اف التغيرات االقتصادية والهالية تتطمب 5
االستعانة بنبرات هكاتب التدقيؽ النارجي الهحمية/ 

 النارجية .
3 14 6 4 4 3.18 1.249 

 1.315 3.035 اتجاة عاـ

هوافؽ  البياف
لير هوافؽ  لير هوافؽ هحايد هوافؽ بشدة

 بشدة
الهتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الهعيار ي

. اف وجود وحدات رقابة دانمية فاعمة سيساعد 1
 1.33 4.00 2 2 2 10 11 الديواف عمى الهياـ بههاه  .

. اف وحدات الرقابة الدانمية بو،عها الحالي ال 2
 تساعد الديواف  عمى الهياـ بههاه 

8 10 1 4 5 3.43 1.502 

.ال يساعد الهانوف عمى تهييـ ادان وحدات الرقابة 3
 1.397 3.21 5 4 4 10 5 الدانمية.

 h 3.547 1.237تجاة عاـ
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ي قبػػوؿ ال ر،ػػية لصػػ ري ونهبػػؿ ال ػػرض البػػديؿا وبالتػػال(  أذا هنػػا نػػرفض اT       الهحسػػوبة أكبػػر هػػف الجدوليػػة
                           ال رعية الماهنة

 . Results & Recommendationsالنتائج والتوصيات :     6.3
 يهكف تمنيص النتائل التي توصمت إليها الدراسة عمي النحو التالي:بعد تحميؿ الجانب العهمي لمدراسة  النتائج : 1.6.3
هدار الهاؿ العالـ تعد هػف أهػـ اله،ػايا هف نمؿ هن .1 اقشة الجانب النظري لمدراسة تبيف أف ق،ية ال ساد الهالي وا 

هػػدار الهػػاؿ  الحيػػة التػػي تعػػاني هنهػػا الهجتهعػػات ا ناصػػة الهجتهعػػات الناهيػػة التػػي تتعػػاظـ فيهػػا هشػػكمة ال سػػاد وا 
منان هػػف تمػػؾ الػػدوؿ حيػػث أف  اةو،ػػاع العػػاـ نتيجػػة ال سػػاد السياسػػي والصػػراعات الهائهػػة ا  وليبيػػا ليسػػت اسػػت

ف ت عيػػؿ  الراهنػػة زادت هػػف فػػرص وانػػتمس أهػػواؿ الدولػػةا و إهػػدار الهػػاؿ العػػاـ بشػػكؿ ليػػر هسػػبوؽ  الميبػػيا وا 
 الهيئات الرقابية كديواف الهحاسبة يهكف أف يسهـ بشكؿ كبير جدا في الحد هف هذا االنتمسات .

قبػػوؿ ال ر،ػػية الرئيسػػية لمدراسػػة ا والوصػػوؿ إلػػى نتيجػػة ه ادهػػا أف  تبػػيف هػػف تحميػػؿ الجانػػب الهيػػداني لمدراسػػة  .2
قػانوف ديػػواف الهحاسػػبة  الميبػػي  كػػأداة هػػف أدوات الحوكهػػة  يسػػاهـ  بنسػػب جيػػدة  هػػا فػػي الهحافظػػة عمػػى الهػػاؿ 

 العاـ ا حسب يران عينة الدراسة  . 
 حافظة عمى الهاؿ العاـ .أظهرت نتائل الدراسة أف نصائص قانوف ديواف الهحاسبة تساهـ في  اله  .3
أظهرت نتائل الدراسة أف كم هػف اةسػاليب والهعػايير الرقابيػة ا والكػادر الػوظي ي الهؤهػؿ وأسػس الهراجعػة سػوان  .4

الدانمية أو النارجية  بالجهات النا،عة لمديواف   وتحسيف جػودة أدان الػديواف ا جهيعهػا تسػاهـ فػي الهحافظػة 
 عمى الهاؿ العاـ .

 ات :التوصي 2.6.3
 في ،ون نتائل الدراسة يهكف تهديـ التوصيات التالية:         

 العهؿ عمى ،هاف استهملية الديوافا وهنح  الصمحيات المزهة ةدان عهم  دوف قيود.  .1
دنػػاؿ أنػػواع جديػػدة هػػف طػػرؽ وأسػػاليب الرقابػػػة تتهاشػػى هػػ   الو،ػػ  الػػذي  تهػػر بيػػ  الػػبمد والػػػذي  .2 اسػػتحداث وا 

 مكات الدولة ا  والهاؿ العاـ .انعكس سمبا عمى ههت
العهؿ عمى تهوية نظـ الرقابة الدانمية بالجهات النا،عة لرقابة الػديوافا والعهػؿ هػ  هكاتػب التػدقيؽ النارجيػةا   .3

 لها لها هف دور ايجابي في تحسيف جودة أعهاؿ الديوافا وتحهيؽ الرقابة الشاهمة .
ت،ػهف تهاشػي الػديواف هػ  كػؿ هػا هػو هعهػوؿ بػ  إقميهيػا العهؿ عمػى إصػدار أنظهػة وتعميهػات ناصػة بالػديواف   .4

 وعالهيا هف هعايير وأساليب رقابيةا ل،هاف تحسيف جودة أدان الديواف  .
العهؿ عمى توفير دورات هحميػة ونارجيػة لهػوظ ي الػديواف لتطػوير إهكانيػاتهـ ا وقدراتػ   وتػأهيمهـ تػأهيم عمهيػا   .5

 وههنيا  بها يناسب انتصاصات الديواف . 
و،  هعايير وا،حة وهدروسة النتيار هوظ ي الػديوافا كو،ػ  اهتحػاف تهييهػي لمهنافسػة بػيف الهتهػدهيف لشػغؿ  .6

 وظي ة بالديواف.  
عهد الندوات والهؤتهرات تعرؼ بعهؿ الديواف وتهرب وجهات النظر بيف الديواف والجهات تحت رقابت ا واالسػت ادة  .7

 اليب وطرؽ الرقابة عمى اةهواؿ العاهة .هف كؿ ها هو جديد وهستحدث في العالـ حوؿ أس
إجران الهزيد هػف البحػوث فػي هػذا الهجػاؿ باسػتنداـ هنهجيػات أنػرى قػد تسػاهـ فػي زيػادة الهعرفػة حػوؿ هو،ػوع  .8

 الدراسة.
 
 



 

  العاـ اؿفي الهحافظة عمى الهالميبي كأداة هف أدوات الحوكهة  قانوف ديواف الهحاسبة هدى هساههة
 جاهعة بنغازي                                     عزيزة عوض الشهيبي                         أ.

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               912 

 

 المراجع : 
ا " تقيػيم دور ديػوان المحاسػبة فػي الرقابػة عمػى أداس المؤسسػات العامػة فػي األردن" ( 2003عمهافا بهانا   .1

 .هاجستير لير هنشورة ا جاهعة يؿ البيتا اله رؽا اةردف رسالة
" مػػدى فاعميػػة إجػػراسات الرقابػػة الماليػػة عمػػى اإلنفػػاؽ التػػي يطبقيػػا ديػػوان ( ا 2012الهطيػػريا احهػػد هػػان ا   .2

ا رسػالة هاجسػتير ليػر هنشػورة ا جاهعػ   المحاسبة الكويتي من وجية نظػر الجيػات الخاضػعة لرقابػة الػديوان"
  .ط لمدراسات العمياا عهافالشرؽ اةوس

ا دراسػة تطبيهيػة فػي ديػواف  " دور الرقابة المالية في الحد من ظاىرة الفسػاد اإلداري"( 2005الهوسويا الهػاـا  .3
 .الرقابة الهالية الهؤسسات الحكوهية العراقيةا هجمس الهعهد العالي لمدراسات الهحاسبية والهاليةا جاهعة بغداد

ا " رقابػة ديػوان المحاسػبة اإلداريػة والماليػة عمػى األجيػزة الحكوميػة"  (2014)ا الع اسيا عمػي هحهػد هحسػف .4
 رسالة هاجستير لير هنشورة قسـ الهانوف العاـ ا كمية الهانوف جاهعة الشرؽ اةوسط .

"جػػرائم االعتػػداس عمػػى المػػػال العػػػام ودور ديػػػوان المحاسبػػػة (ا  2010الشػػهيهريا هنيػػرةا والصػػيرفيا جهانػػة   .5
ا هنشػػورات ديػػواف الهحاسػػبة الكػػويتيا  وسػػمطة اإلبػػػػالغ عنيػػػا وعالقػػة الػػديوان بالجيػػات اات العػػالقػػػة" حياليػػا
 الكويت.

" قياس مالسمة اجراسات ديوان المحاسبة األردني في جيػود مكافحػة ( ا 2015جعارةا أساهة عهر وينروف    .6
 ا2العػدد ا 24سػات العمػـو الداريػةا الهجمػد  دراسػة اسػتطمعية فػي ديػواف الهحاسػبة اةردنػي(  ا درا الفسػاد"

 الجاهعة اةردنية. 
دور قػػانون ديػػوان المحاسػػبة فػػي المحافظػػة عمػػى االمػػوال العامػػة فػػي ( ا  2006الرحاحمػػةا  هحهػػد ياسػػيف   .7

 . 2ا العدد 2اةردنية في إدارة اةعهاؿ الهجمد   ا الهجمة المممكة االرنية الياشمية في ظل المتغيرات المعاصرة
(ا هنشػػورات ديػػواف الهحاسػػبة الميبػػي ا هتػػوفرة عمػػى هوقػػ  2013( لسػػنة  19قػػانوف ديػػواف الهحاسػػبة الميبػػي رقػػـ   .8

 الديواف . 
 


