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 أستاذ مشارك 
 قسم إدارة األعمال 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
 جامعة آل البيت

اململكة األردنيه الهاشمية

امللخص 1

هدفت هذه الدراســة إلى التعرف على دور ديوان املحاســبة في تـــرشيد نفقات العالج خارج دولة الكويت، وتم اســتخدام 
أسلوب الحصر الشامل ملجتمع الدراسة املتمثل بمدققي ديوان املحاسبة الذيـــن يقومون بمهام التدقيق على نفقات العالج 

للمر�ضى واملرافقيـن خارج دولة الكويت، والبالغ عددهم )72( مدقًقا وبلغت االستبانات الصالحة للتحليل )61( استبانة.

ولقيــاس متغيـــرات الدراســة تــم تصميــم اســتبانة لجمــع البيانــات األوليــة مــن أفــراد مجتمــع الدراســة، حيــث اســتخدمت 
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود دور ذو داللــة إحصائيــة لــكل مــن )التدقيــق علــى فواتيـــر 
العــالج، فواتيـــر مرافقــي املر�ضــى، وتذاكــر الســفر، وفواتيـــر الســكن واملصــروف الشــخ�ضي( مرتبــة حســب األهميــة اإلحصائيــة.

وتشيـر نتائج الدراسة أيًضا بأن أهمية التدقيق لغايات تـرشيد نفقات املعالجة وتوابعها كانت لجميع املجاالت بدرجة 
متوســطة، وعلــى النحــو اآلتــي )فواتيـــر العــالج، فواتيـــر مرافقــي املر�ضــى، فواتيـــر تذاكــر الســفر، فواتيـــر الســكن، واملصــروف 
الشــخ�ضي( مرتبة حســب األهمية اإلحصائية. وتو�ضي الدراســة ضرورة تحديد فتـــرة زمنية لتحمل نفقات العالج وبذل مزيد 

مــن العنايــة املهنيــة فــي التدقيــق علــى فواتيـــر الســكن واملصــروف الشــخ�ضي للمريــض.

الكلمات املفتاحية: الكويت، تـرشيد النفقات، الرقابة املالية، ديوان املحاسبة، نفقات العالج، العالج بالخارج، تذاكر السفر.

املقدمة

تقوم وزارة الصحة في دولة الكويت بتقديم العالج وجميع الخدمات الصحية للمواطنيـن، ومن أهم هذه الخدمات، العالج 
خــارج دولــة الكويــت وتتــم املوافقــة علــى العــالج مــن قبــل اللجنــة الطبيــة املختصــة، وبمــا أن تكاليــف العــالج فــي الخــارج مرتفعــة وال 
يوجــد حــد لألعــداد املرســلة، ســوف تتــم هــذه الدراســة مــن أجــل تـــرشيد النفقــات وذلــك عــن طريــق اســتخدام الرقابــة املاليــة والــذي 
ينتــج عنهــا االســتقرار املالــي، بحيــث يــؤدي االســتقرار املالــي إلــى اســتقرار الدولــة مــن الناحيــة املاليــة والــذي ينعكــس علــى اقتصادهــا، 
والحــد مــن النفقــات املاليــة، والتقليــل مــن األعــداد املرســلة حيــث ينحصــر اإلرســال للحــاالت التــي أمراضهــا نــادرة وال يوجــد لهــا عــالج 
فــي دولــة الكويــت، ومــن األمثلــة عليهــا ســرطان الــدم الــذي يحتــاج عالجــة إلــى زرع الخاليــا الجذعيــة والتشــوهات الخلقيــة لالطفــال 

والحــاالت التــي تكــون أمراضهــا ناتجــة عــن الحــوادث مثــل الحــروق مــن الدرجــة الرابعــة أو الشــلل املؤقــت نتيجــة حــوادث املــرور.

ويتــم مراقبــة األمــوال املرســلة إلــى املكاتــب الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة خــارج الكويــت، عــن طريــق ديــوان املحاســبة وال 
يتــم إرســال هــذه األمــوال إال بعــد موافقــة وزارة املاليــة، والوظيفــة األساســية للديــوان هــي مراقبــة جميــع األعمــال والتصرفــات 
املاليــة فــي وزارة الصحــة، واملحافظــة علــى املــال العــام، واتبــاع سياســة الدولــة فــي تـــرشيد النفقــات. وتتبــع الرقابــة املاليــة فــي ديــوان 
 تتــم مراقبــة األمــوال عــن طريــق قســم التدقيــق الداخلــي فــي وزارة 

ً
املحاســبة نظــام الرقابــة املســبقة والرقابــة الالحقــة. وأيضــا

 * تم استالم البحث في  أغسطس 2020، وقبل للنشر في  سبتمبر 2020، وتم نشره في مارس 2021.
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تـــرشيد نفقــات العــالج خــارج دولــة الكويــت، وتشيـــر نتائــج  فــي  هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور ديــوان املحاســبة 
 بــأن أهميــة التدقيــق لغايــات تـــرشيد نفقــات املعالجــة وتوابعهــا كانــت لجميــع املجــاالت بدرجــة متوســطة، وعلــى النحــو 

ً
الدراســة أيضــا

اآلتي )فواتيـــر العالج، فواتيـــر مرافقي املر�ضى، فواتيـــر تذاكر السفر، فواتيـــر السكن، واملصروف الشخ�ضي( مرتبة حسب األهمية 
اإلحصائيــة. وتو�ضــي الدراســة ضــرورة تحديــد فتـــرة زمنيــة لتحمــل نفقــات العــالج وبــذل مزيــد مــن العنايــة املهنيــة فــي التدقيــق علــى 

فواتيـــر الســكن واملصــروف الشــخ�ضي للمريــض.
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الصحــة، حيــث إن الوظيفــة األساســية لقســم التدقيــق الداخلــي وظيفــة رقابيــة للتحكــم والســيطرة علــى األمــور املاليــة املتعلقــة 
فــي اإلنفــاق أو تحصيــل اإليـــرادات.

وتقــدر املخصصــات املاليــة للمريــض فــي اليــوم 250 دوالر أمريكــي وللمرافــق 85 دوالر أمريكــي فــي الــدول األجنبيــة و50   
دينــار كويتــي فــي اليــوم للمريــض و25 دينــار كويتــي للمرافــق فــي الــدول العربيــة، وال يوجــد حــد للفتـــرة العالجيــة بحيــث تتجــاوز 6 
شــهور، ومعظــم الحــاالت يتــم إرســالها إلــى أمريــكا وبـــريطانيا وفرنســا وأملانيــا، وهــي دول تشــتهر بإرتفــاع التكلفــة العالجيــة فيهــا أمــا 

الــدول ذات التكلفــة األقــل فتتمثــل فــي التشــيك والبوســنة وســلوفاكيا ومصــر واألردن والســعودية.

لهــذا جــاءت فكــرة هــذه الدراســة مــن دراســة )الراشــد، 1999(، التــي تناولــت  دور ديــوان املحاســبة فــي الرقابــة اإلداريــة 
علــى األمــوال العامــة فــي دولــة الكويــت، كمــا إنهــا أول مــا تــم االســتطالع عليــه وجــاءت فكــرة بحثنــا هــذا دور الرقابــة املاليــة لديــوان 
املحاسبة على نفقات العالج خارج دولة الكويت، وكما أخذنا وزارة الصحة الكويتية كدراسة حالة لبحثنا، كما وتستند فكرة 

بحثنــا مــن دراســة الراشــد.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة.
مفهوم الرقابة املالية الحكومية

، والرقابــة 
ً
 وإنفاقــا

ً
إيـــرادا العامــة  املاليــة  فــي حمايــة  الرئيســة  العناصــر  مــن  الحكومــي  القطــاع  فــي  املاليــة  الرقابــة  تعــد 

 علــى قــدرة الدولــة فــي تحقيــق أهدافهــا 
ً
املاليــة العامــة لهــا أهميــة بالغــة، فــأي تالعــب أو إهمــال فــي املــال العــام ســوف يؤثـــر ســلبا

واالجتماعيــة. االقتصاديــة 

إن اإلصــالح املالــي هــو املدخــل األسا�ضــي لإلصــالح االقتصــادي املنشــود، والــذي يشــمل تطويـــر املاليــة العامــة بمــا يعــزز 
دورهــا كأداة مــن أدوات السياســة االقتصاديــة، وذلــك لنــدرة املــوارد املاليــة واالقتصاديــة التــي تعــد مــن أهــم التحديــات التــي 
تواجــه معظــم الــدول، فــال بــد مــن تطويـــر منهجيــات الرقابــة املاليــة واإلداريــة لكــي يتــم اســتخدام املــوارد املتاحــة بشــكل أمثــل 
 يســاهم فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة واملتوازنــة لجميــع القطاعــات.

ً
 عــادال

ً
حتــى تتمكــن الــدول مــن تخصيصهــا وتوزيعهــا توزيعــا

وفــي ظــل التطــورات الهائلــة التــي طــرأت علــى األنشــطة والعمليــات وتنوعهــا فــي ظــل أتمتــة العمــل الحكومــي بالكثيـــر مــن 
دول العالــم، أصبــح الزًمــا علــى أجهــزة الرقابــة تـــرتيب أولويــات العمــل الرقابــي فــي ظــل هــذا الكــم الكبيـــر مــن تلــك األنشــطة 

والعمليــات التــي تخضــع لرقابتهــم الحكوميــة )رملــي، 2018: 58(.

فالرقابة تعطي الضمان املنطقي بأن العمليات املتبعة والقرارات املتخذة نتيجة عملية الرقابة تعمل على تحقيق أهداف 
املنظمــة، وعنــد وجــود الضعــف فــي العمليــات الرقابيــة يتــم تقديــم معالجــات ضروريــة فــي الوقــت املناســب مــن خــالل التوصيــات 
 للتقييــم الفعــال ملــدى القــدرة التنظيميــة للوصــول إلــى 

ً
املســتمدة مــن دراســة أوضــاع املنظمــة ومــن ثــم فهــي وســيلة مهمــة جــدا

األهــداف والتحكــم فــي املخاطــر الناتجــة عــن مختلــف األنشــطة عــن طريــق عمليــات التنبــؤ )رزوقــي ومو�ضــى، 2015: 125(.

  وقــد أشــارت خصاونــة )2010 ,2701( إلــى أن الرقابــة الحكوميــة علــى األجهــزة الحكوميــة هــي عمليــة تقييــم للمخاطــر 
واالنحرافــات بهــدف تحسيـــن أداء الوحــدات الحكوميــة وأنشــطتها مــن خــالل جمــع املعلومــات الكافيــة حــول الوحــدة الحكوميــة 

الخاضعــة للرقابــة مــن حيــث الرقابــة علــى األداء أو املاليــة الخاصــة بهــا.

وعرفهــا العــكام )2010: 260( هــي الرقابــة علــى تنفيــذ املوازنــة العامــة للتأكيــد مــن أنــه قــد تــم تنفيذهــا وفــق مضمــون اإلجــازة 
التــي منحتهــا الســلطة التشــريعية للحكومــة وبواســطتها يتــم التحقــق مــن أن صــرف النفقــات العامــة وجبايــة اإليـــرادات العامــة قــد 
أتــت وفــق األهــداف املحــددة لهــا، ويمكــن أن يقــوم بهــا بــكل مــن الســلطة التشــريعية ووزارة املاليــة وأجهــزة مســتقلة تنشــأ للقيــام بهــا.

الرقابــة املاليــة الحكوميــة ال تمثــل وظيفــة محــددة، إنمــا هــي نشــاط متشــعب ومتكامــل تندمــج مــن خاللــه وظائــف علــوم 
القانــون واالقتصــاد واإلدارة واملحاســبة وكذلــك الجوانــب الفنيــة والبيئيــة واالجتماعيــة للتأكيــد مــن أن األعمــال املنجــزة قــد طبقــت 
، حتــى يمكــن إيضــاح مواطــن النجــاح أو الضعــف واتخــاذ القــرارات املناســبة، وذلــك بغــرض التأكــد 

ً
 للخطــط املوضوعــة مقدمــا

ً
وفقــا

مــن حســن اســتخدام املــال العــام بمــا يتفــق مــع أهــداف التنظيــم اإلداري وبمــا يخــدم املصلحــة العامــة )رملــي، 2017: 36(.
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وممــا ســبق يمكــن تعريــف الرقابــة املاليــة، بأنهــا نشــاط مالــي وإداري تقــوم بــه األجهــزة الرقابيــة مــن أجــل مراقبــة إيـــرادات 
التالعــب  مــن  وحمايتــه  العــام  املــال  علــى  املحافظــة  أجــل  مــن  نافــذ،  لتشــريع   

ً
وفقــا وأنفقــت  ُحصلــت  بانهــا  الدولــة  ونفقــات 

واالختــالس، وبيــان أوجــه القصــور فــي التشــريعات املاليــة واإلداريــة التــي تنظــم املاليــة العامــة فــي الدولــة.

أهمية وأهداف الرقابة املالية

تنبــع أهميــة الرقابــة املاليــة مــن أهميــة ديــوان املحاســبة الكويتــي الــذي هــدف إلــى تحقيــق رقابــة فعالــة علــى األمــوال العامــة 
بمــا يكفــل حمايتهــا وضمــان اســتخدامها االســتخدام األمثــل، والتأكــد مــن تحقيــق الخطــط والبـــرامج املوضوعــة ألهدافهــا وبلــوغ 
غاياتهــا، وذلــك عــن طريــق ممارســة االختصاصــات املخولــة لــه بموجــب قانــون إنشــاءه رقــم )30( لســنة 1964 وتعديالتــه، إذ 
يتولــى الديــوان مراقبــة تحصيــل إيـــرادات الدولــة وإنفــاق مصروفاتهــا فــي حــدود االعتمــادات الــواردة فــي امليـــزانية، واالســتيثاق 
مــن كفايــة األنظمــة والوســائل املتبعــة لصيانــة األمــوال العامــة ومنــع العبــث بهــا )املوقــع اإللكتـــروني لديــوان املحاســبة الكويتــي(.

وقــد حــرص الديــوان مــن خــالل ممارســته لعملــه الرقابــي علــى تكويـــن عالقــات قويــة وبنــاءة مــع الجهــات املشــمولة بـــرقابته 
مــن خــالل تبنيــه لشــعار »شــركاء ورقبــاء«، وأســهم فــي معاونــة الجهــات علــى انتظــام األعمــال املاليــة واملحاســبية بهــا، والعمــل علــى 
إيجــاد الحلــول ملــا يواجههــا مــن صعوبــات خــالل أدائهــا ملهامهــا، وذلــك مــن خــالل تعــاون فعــال مــع مختلــف الجهــات املســئولة 

بالدولــة )املوقــع اإللكتـــروني لديــوان املحاســبة الكويتــي(.

وقــد أشــارت دراســات عديــدة الســابقة واملراجــع األدبيــة بــإن هنــاك شــبة اتفــاق علــى أهــداف الرقابــة املاليــة، والتــي يمكــن 
 ;247  :2009 إبـــراهيم,  الخطيــب،  مســعد،  110:2009؛  الســحيمات،  الكويتــي؛  املحاســبة  ديــوان  )قانــون  باآلتــي  تلخيصهــا 

العــكام، 17:2018؛ رملــي، 2017: 37(:

التقيد بالقوانيـن واألنظمة والتعليمات املالية من قبل موظفي ديوان املحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.1- 

حماية أصول الدولة من السرقة واالختالس والتالعب.2- 

التأكد من ُحسن توظيف األموال العامة في مشروعات ناجحة وتخدم االقتصاد الوطني.3- 

املحافظة على املال العام في الدولة وعدم التالعب به أو إهداره من غيـر وجه حق.4- 

الســعي إلــى تقديــم وإعــداد تقاريـــر تقديـــرات للموازنــة العامــة والتــي تتمثــل فيهــا النفقــات واإليـــرادات العامــة والتــي 5- 
تمثــل النفقــات واإليـــرادات التــي يتــم اســتخدامها علــى أرض الواقــع.

الكشف عن أماكن الضعف واالنحرافات واألخطاء قبل حدوثها وتصحيحها والعمل على منع تكرارها. 6- 

الهــدف مــن الرقابــة املاليــة هــو الحفــاظ علــى املــال العــام وحمايتــه مــن ســوء االســتخدام ســواء أكان ذلــك متعلقــا 7- 
بتحصيــل األمــوال أو طــرق إنفاقهــا.

العمــل علــى تـــرشيد اإلنفــاق العــام وتوجيــه األجهــزة الحكوميــة إلــى أفضــل الســبل، لتحسيـــن إجــراءات األعمــال املاليــة 8- 
وتطويـــرها، بمــا يســاعد األجهــزة الحكوميــة علــى القيــام بدورهــا، واقتـــراح اإلجــراءات والوســائل الكفيلــة بـــرفع كفــاءة 

أداء األجهــزة التنفيذيــة وتحسيـــن تقديــم الخدمــات العامــة.

مراجعــة القوانيـــن واألنظمــة واللوائــح املاليــة والتأكــد مــن مــدى ومالءمتهــا للتطــورات التــي تحــدث وتحليهــا واقتـــراح 9- 
إجــراء التعديــالت التــي تســاعد علــى تحقيــق أهــداف الرقابــة املاليــة.

للسياســات  10-  
ً
وفقــا يسيـــر  التنفيــذ  أن  مــن  للتأكــد  الوحــدات  فــي  األداء  وتقييــم  املوضوعــة  الخطــة  تنفيــذ  متابعــة 

املرســومة. األهــداف  لتحقيــق  وذلــك  املوضوعــة 

الوقــوف علــى املشــكالت والعقبــات التــي تعتـــرض األجهــزة اإلداريــة فــي عملهــا والعمــل علــى معالجــة هــذه املشــكالت  11-
وإزالــة املعوقــات.

يجب أن تكون الرقابة مانعة تحد من وقوع األخطاء واالنحرافات قبل حدوثها، ولديها القدرة على اكتشــاف األخطاء  12-
.
ً
أو التالعب باملستندات املالية أثناء حدوثها، ومصححة ألي انحرافات مهًما كان نوعها لكي تالفي تكرارها مستقبال
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أشكال الرقابة:

العلــي،  2013: 28-31؛  الكفــراوي،  240-251؛   :2003 )أحمــرو،  الباحثيـــن  مــن  العديــد  كمــا ذكرهــا  الرقابــة  أشــكال 
يلــي: فيمــا  تتمثــل  فإنهــا   )388-384 :2011

الرقابــة املحاســبية: مــن خاللهــا تقــوم الجهــات املختصــة فــي الرقابــة علــى أجهــزة القطــاع الحكومــي للتأكــد مــن ســالمة 1- 
 لألنظمــة املحاســبية، فــي ســبيل التحقــق مــن ســالمة النفقــات وتحصيــل 

ً
الكشــوفات املاليــة واألنشــطة املاليــة وفقــا

اإليـــرادات. وتعتبـــر هــذه الوظيفــة مــن وظائــف ديــوان املحاســبة الكويتــي.

الرقابــة القانونيــة: مــن خاللهــا تقــوم جهــات الرقابــة القانونيــة بالتأكــد مــن مــدى توافــق إجــراءات الجهــاز الحكومــي 2- 
األمــة  ومجلــس  للدولــة،  القضائيــة  بالســلطة  الوظيفــة  هــذه  وتختــص  املاليــة،  التشــريعات  مــع  للرقابــة  الخاضــع 

الرقابيــة. بوظيفتــه 

الرقابــة علــى األداء: حيــث يتــم مــن خاللهــا تقييــم أداء الجهــاز الحكومــي الخاضــع للرقابــة للتأكــد مــن ســالمة وحســن 3- 
تنفيــذ الخطــط وسيـــر العمــل.

الرقابــة التنفيذيــة )الرقابــة الذاتيــة(: حيــث تقــوم الســلطة التنفيذيــة فــي الدولــة بالتأكــد مــن حســن اســتخدام 4- 
املــال العــام مــن خــالل الرقابــة املســتندية والرقابــة علــى األداء والرقابــة علــى سيـــر األعمــال الداخليــة والخارجيــة 
.
ً
للجهــاز الخاضــع للرقابــة، وهــي رقابــة قــد تكــون ســابقة أو الحقــة علــى الصــرف أو قــد تجمــع بيـــن هذيـــن النوعيـــن معــا

الرقابــة التشــريعية )الرقابــة البـــرملانية(: حيــث تقــوم الســلطة التشــريعية فــي الدولــة بالرقابــة علــى إدارة املــال العــام 5- 
 
ً
فــي الجهــاز الخاضــع للرقابــة، بحيــث ال ينحصــر دور الهيئــات التشــريعية علــى مجــرد تصديــق املوازنــة العامــة وأيضــا

علــى مراقبتهــا ومراقبــة تنفيذهــا.

الرقابــة الســابقة )املانعــة أو الوقائيــة(: وهــي تتمثــل فــي إجــراء عمليــات املراجعــة والرقابــة قبــل الصــرف وال يجــوز 6- 
اإلنفــاق إال بعــد الحصــول علــى إذن مــن الجهــة املختصــة مــن قبــل الدولــة بالرقابــة علــى اإلنفــاق.

الرقابــة الالحقــة: تبــدأ هــذه الرقابــة عملهــا الرقابــي بعــد انتهــاء الســنة املاليــة واســتخراج الحســاب الختامــي للموازنــة 7- 
العامة للدولة. 

الرقابة املالية لديوان املحاسبة الكويتي

يعــد ديــوان املحاســبة  الجهــة املســئولة عــن الرقابــة املاليــة والتــي تشــمل جميــع التصرفــات املاليــة التــي تجريهــا الــوزارة 
وجميــع الدوائــر التابعــة لهــا بهــدف حفــظ األمــوال العامــة وعــدم العبــث بهــا، لــذا تــم إنشــاء الديــوان  بنــاًء علــى أمــر صــدر فــي 
 للمــادة )151( مــن دســتور دولــة الكويــت تــم إنشــاء ديــوان للرقابــة 

ً
دســتور دولــة الكويــت فــي 11 نوفمبـــر ســنة 1962، ووفقــا

 بــأن املــال العــام هــو عصــب الدولــة وعمــاد نهضتهــا ومــن ثــم يجــب أن يحــاط بســياج مــن 
ً
املاليــة يكفــل القانــون اســتقالله، إيمانــا

 دون نقص أو تقصيـــر وإنفاقه فيما يدعم املجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتيـــر، 
ً
الحماية لضمان جبايته كامال

كمــا يعمــل ديــوان املحاســبة بنظــام الرقابــة الســابقة والالحقــة علــى جميــع أجهــزة الدولــة.

ويهــدف إلــى تحقيــق رقابــة فعالــة علــى األمــوال العامــة لصونهــا ومنــع العبــث بهــا والتأكــد مــن اســتخدامها االســتخدام 
األمثــل فــي األغــراض التــي خصصــت لهــا، وقــد ركــز الديــوان مــن خــالل ممارســته لعملــه الرقابــي علــى خلــق قناعــة كاملــة لــدى 
  إلــى تصيــد األخطــاء ورصــد املخالفــات وإنمــا يســتهدف بالدرجــة األولــى تحقيــق 

ً
الجهــات الخاضعــة لرقابتــه، بأنــه ال يهــدف أصــال

مصلحــة عامــة هــي صــون املــال العــام واســتخدامه االســتخدام األمثــل فــي األوجــه التــي خصــص لهــا، ومــن ثــم اســتطاع الديــوان 
بتعاونــه مــع تلــك الجهــات وتبــادل األفــكار معهــا بتنظيــم األعمــال املاليــة واملحاســبية بهــا، ووضــع الحلــول املناســبة للوصــول إلــى 

تحقيــق هــذا الهــدف األســمى.

ويمــارس ديــوان املحاســبة فــي دولــة الكويــت دور الرقابــة علــى أجهــزة الدولــة، وذلــك مــن خــالل مــا يمارســه هــذا الجهــاز 
بصفتــه الرقابيــة مــن ممارســات مهنيــة تواكــب التطــورات واملتغيـــرات علــى الســاحة املحليــة والعامليــة، وتتمثــل رقابــة هــذا 
الجهــاز بعمليــات التخطيــط واملتابعــة للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف وســالمة سيـــر العمليــات والخــروج بالنتائــج التــي أســفرت 

.)http://www.sabq8.org/sabwe( الرقابيــة  التــي وضعتهــا األجهــزة  الخطــط  عنهــا 
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 للمــادة )6( مــن قانــون ديــوان املحاســبة رقــم 30 لســنة 1964 فــإن ديــوان املحاســبة يتولــى بوجــه عــام مراقبــة 
ً
ووفقــا

تحصيــل إيـــرادات الدولــة وإنفــاق مصروفاتهــا فــي حــدود االعتمــادات الــواردة بامليـــزانية، والتأكــد مــن كفايــة األنظمــة والوســائل 
املتبعــة لصــون األمــوال العامــة ومنــع العبــث بهــا.

 للمادة )8( من قانون ديوان املحاسبة رقم 30 لسنة 1964 فإن رقابة الديوان في شأن اإليـرادات تتمثل في:
ً
ووفقا

التحقق من أن األجهزة اإلدارية املنوط بها أمر الجباية قد قامت بتحصيل إيـــرادات الدولة ومســتحقاتها وتوريدها 1- 
للخزائــن العامــة وإضافتهــا إلــى أنواعهــا في الحســابات الخاصة.

التثبيــت مــن أن أحــكام القوانيـــن واللوائــح والتعميمــات املاليــة مطبقــة ومعمــول بهــا وتوجيــه النظــر إلــى مــا قــد يبــدو 2- 
لــه فيهــا مــن وجــوه النقــص وذلــك للعمــل علــى تالفيــه.

التحقــق مــن أن اللوائــح واألنظمــة اإلداريــة جــار تطبيقهــا والقيــام بفحــص هــذه اللوائــح واألنظمــة ولالســتيثاق مــن 3- 
 للقانــون.

ً
كفايتهــا لضبــط أســاس الضرائــب والرســوم والتكاليــف املختلفــة ولضمــان تحصيلهــا طبقــا

 للمادة )9( من قانون ديوان املحاسبة رقم 30 لسنة 1964 فإن رقابة الديوان في شأن املصروفات تتمثل في:
ً
ووفقا

 للقوانيـــن 1- 
ً
أن املصروفــات قــد صرفــت فــي األغــراض التــي خصصــت االعتمــادات ألجلهــا، وأن الصــرف قــد تــم طبقــا

واللوائــح والتعميمــات املاليــة.

أن املستندات املقدمة تأييًدا للصرف صحيحة، وأن املبالغ املصروفة مطابقة لألرقام املقيدة في الحسابات.2- 

القيــام بفحــص ومراجعــة مســتندات وســجالت ودفاتـــر الصــرف، والتفتيــش عليهــا، واالســتيثاق مــن أن التصرفــات 3- 
املاليــة  اللوائــح  ألحــكام   

ً
وفقــا ونظاميــة  أصوليــة  بطريقــة  تمــت  قــد  بالصــرف  الخاصــة  الحســابية  والقيــود  املاليــة 

والحســابية، وللقواعــد العامــة للميـــزانية.

الدراسات السابقة

دراســة )Merejok, Ismail, Mat Dangi & Saad, 2019(، وهدفــت التعــرف علــى أهميــة جــودة املراجعــة فــي تدقيــق 
القطــاع العــام املاليـــزي، واســتخدم الباحثيـــن املنهــج الوصفــي والكمــي لهــذه الدراســة وذلــك الكتشــاف العالقــة بيـــن املتغيـــرات 
وهــي جــودة املراجعــة، كفــاءة املراجــع، اســتقاللية املدقــق، وعــبء عمــل املراجــع، وتكــّون مجتمــع الدراســة مــن مدققــي دائــرة 
التدقيــق الوطنــي العامليـــن مــع الحكومــة الفيدراليــة فــي مدينــة بوتـــراجايا )Putrajaya( املاليـــزية، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
املدققيـــن املعينيـــن لســتة وزارات فــي بوتـــراجايا وبلــغ حجــم العينــة )114( تــم توزيــع االســتبيان عليهــم، ومــن أهــم نتائــج الدراســة 
أن كفــاءة املراجــع هــي أهــم عامــل يؤثـــر علــى جــودة املراجعــة فــي التدقيــق العــام، وأن عــبء عمــل املدقــق لــه تأثيـــر ســلبي علــى 
جــودة املراجعــة، ومــن أهــم توصيــات الدراســة، تعزيـــز جــودة املراجعــة والتقاريـــر املاليــة فــي القطــاع العــام، وتعزيـــز كفــاءة 

املدققيـــن بيـــن املراجعيـــن فــي القطــاع العــام لضمــان الجــودة العاليــة.

دراســة )Mpaata, Lubogoyi & Okiroa, 2017(، هدفــت إلــى معرفــة أثـــر وظيفــة قســم التدقيــق الداخلــي علــى أداء 
نظــام الرقابــة الداخليــة ملستشــفى عــام فــي أوغنــدا، تــم املســح الشــامل علــى جميــع أعضــاء الهيئــة الصحيــة فــي جميــع األقســام 
فــي مستشــفى )Mengo( وأعضــاء لجنــة اإلدارة، وتمثــل حجــم العينــة )118( فــرًدا، ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن  املختلفــة 
وظيفة التدقيق الداخلي لها تأثيـــر كبيـــر على أداء نظام الرقابة الداخلية في املستشفيات العامة من خالل: إدارة املعلومات 
املاليــة واإلبــالغ عنهــا، واالمتثــال للقوانيـــن واللوائــح فــي املستشــفى، وااللتـــزام باإلجــراءات املحاســبية، ومــن توصيــات الدراســة 
أن املستشــفيات غيـــر الهادفــة للربــح بحاجــة لهيئــات إداريــة وإدارة العليــا للتأكــد مــن أن وظيفــة املراجعــة الداخليــة ليســت 

مســتقلة ويجــب تمكيـــن هــذا القســم مــن مراقبــة اســتخدام األمــوال والتحقــق منهــا.

دراســة )الحســبان، 2017(، هدفــت إلــى التعــرف علــى دور قانــون ديــوان املحاســبة فــي الحفــاظ علــى املــال العــام مــن 
وجهــة نظــر مدققــي ديــوان املحاســبة فــي األردن، وتكــّون مجتمــع الدراســة مــن مدققــي ديــوان املحاســبة فــي األردن، أمــا عينــة 
الدراســة فتمثلــت بمدققــي ديــوان املحاســبة فــي شــمال ووســط األردن وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )86( الذيـــن تــم توزيــع االســتبيان 
عليهــم وكان عــدد االســتبانات املستـــرجعة )74( أي بنســبة 83%، ومــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود تكامــل بيـــن الهيئــات الرقابيــة 
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الدنيــا والهيئــات الرقابيــة العليــا فــي ديــوان املحاســبة لــه انعــكاس إيجابــي علــى تفعيــل وتطويـــر طــرق املحافظــة علــى املــال العــام، 
ومــن أهــم التوصيــات ضــرورة تطويـــر قانــون ديــوان املحاســبة بشــكل مســتمر أو بعالقــة طرديــة حســب مــا يســتجد مــن ظــروف 
تفعيــل  وطــرق  الحكوميــة  املحاســبة  علــى  تـــركز  التــي  واملحليــة  الدوليــة  املؤتمــرات  عقــد  وضــرورة  تكنولوجيــة،  أو  سياســية 

إجــراءات املحافظــة علــى املــال العــام للوصــول إلــى وجهــات نظــر متشــابهة لوضــع إطــار نظــري للمحافظــة علــى املــال العــام.

فــي تدقيــق الجهــات الحكوميــة مــن  إلــى معرفــة دور ديــوان املحاســبة الكويتــي  هدفــت   ،)2015  ،Al-Qarioti( دراســة
وجهــة نظــر املوظفيـــن فيمــا يتعلــق بتـــرشيد النفقــات العامــة، والكشــف عــن االنحرافــات واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة فــي 
الوقــت املناســب لوقــف االنحرافــات، واســتخدم الباحــث املنهــج االستكشــافي حيــث وزع الباحــث )500( اســتبانة علــى عينــة 
عشــوائية مــن موظفــي ديــوان املحاســبة الكويتــي واملدققيـــن فــي الجهــات الحكوميــة، وأهــم النتائــج التــي توصــل لهــا أن املوظفيـــن 
يقيمــون بدرجــة عاليــة مــن فعاليــة هــذا الــدور، ويو�ضــي الباحــث بــأن يتــم تعزيـــز الــدور الــذي يتــم مــن خاللــه تقييــم املوظفيـــن 

فــي ديــوان املحاســبة واملوظفيـــن فــي أقســام التدقيــق فــي الجهــات الحكوميــة.

دراســة )Yzeiraj, Brender and Fragniere, 2015(، هدفــت إلــى معرفــة دور التدقيــق اإلداري كأداة لتعزيـــز حوكمــة 
الشــركات: وهــو مطلــب فــي سويســرا، وذلــك مــن خــالل البحــث التجريبــي لجمــع البيانــات حــول كيفيــة القيــام فــي عمليــة التدقيــق 
أداء  أجــل تحسيـــن  مــن  اســتخدامه  يتــم  اإلداري  التدقيــق  مدينــة جنيــف، حيــث  فــي  األعمــال  فــي مجتمــع  وتنفيــذه  اإلداري 
الشــركات، حيــث اســتخدم الباحثــون فــي هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي الكتشــاف التصــورات املتعقلــة بعمليــات التدقيــق 
اإلداري لشــركات الخدمــات فــي مدينــة جنيــف، حيــث تــم جمــع البيانــات لهــذه الدراســة عــن طريــق )85( مقابلــة شــخصية مــع 
املهنييـــن فــي التدقيــق اإلداري ملــدة ثــالث ســنوات، وأهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة أن عمليــة التدقيــق اإلداري تحتــاج 
لثالثــة عوامــل وهــم، درجــة قبــول أدوات ومتطلبــات مراجعــة الحســابات اإلداريــة، والثقافــة الوطنيــة، والقيــم املتوافــرة فــي 
ممارســة حوكمــة الشــركات حيــث تســاهم هــذه الدراســة فــي معرفــة العالقــة بيـــن عمليــات التدقيــق اإلداري وحوكمــة الشــركات.

دراســة )Sharih, 2014(، هدفــت إلــى فهــم دور أعضــاء ديــوان الرقابــة املاليــة ملكافحــة الفســاد املالــي فــي ليبيــا، مــن خــالل 
خطــوات التدقيــق والتغيـــرات التــي تؤثـــر عليهــم، اســتخدمت الدراســة طريقــة وصفيــة نوعيــة مــن خــالل مالحظــة املشاركيـــن 
ومقابــالت مــع ســتة مخبـريـــن، ومــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود ضعــف فــي فهــم وظيفــة املدقــق، وديــوان الرقابــة املاليــة ال يملــك 

شــهادة معاييـــر الرقابــة الدوليــة ويتجاهــل توفيـــر التدريــب الــالزم للمدققيـــن وتأهليهــم كمدققيـــن محتـرفيـــن.

وقــد  العــام،  املــال  علــى  املحافظــة  فــي  املحاســبة  ديــوان  فاعليــة  مــدى  قيــاس  إلــى  هدفــت   ،)2013 )إبـــراهيم،  دراســة 
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، وذلــك مــن خــالل تطويـــر استبانتيـــن: وزعــت األولــى علــى موظفــي ديــوان املحاســبة، والثانيــة 
علــى موظفــي الدوائــر الحكوميــة التــي يدققهــا الديــوان، وبذلــك فــإن مجتمــع الدراســة تكــون مــن فئتيـــن علــى النحــو التالــي: الفئــة 
األول: موظفــو الرقابــة فــي ديــوان املحاســبة الذيـــن يبلــغ عددهــم حوالــي )80( موظًفــا، وقــد اختيـــرت عينــة عشــوائية منهــم بلغــت 
)60( موظًفــا، ولقــد توصلــت الدراســة إلــى أن فاعليــة ديــوان املحاســبة فــي املحافظــة علــى املــال العــام متوســطة، وقــد أوصــت 
الدراســة بضــرورة أن يتبــع ديــوان املحاســبة للســلطة التشــريعية وفصــل تبعيتــه عــن الســلطة التنفيذيــة، حيــث يؤثـــر ذلــك 
فــي اســتقالليته، وضــرورة زيــادة فاعليتــه وفاعليــة العناصــر البشــرية فــي الديــوان، مــن خــالل التدريــب، وتوظيــف الكفــاءات، 

وزيــادة عــدد املوظفيـــن، ليتناســب عددهــم مــع دوائــر الدولــة ومؤسســاتها.

دراســة )الطراونــة، 2013(، هدفــت إلــى معرفــة أثـــر أجهــزة الرقابــة الحكوميــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري واملالــي فــي 
األردن، واعتمــد الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي فــي الدراســة بحيــث قــام بتوزيــع  )372( اســتبانة بشــكل عشــوائي علــى عينــة 
الدراســة والتــي تمثلــت بالعامليـــن فــي أجهــزة الرقابــة الحكوميــة فــي األردن، ومــن أهــم نتائــج الدراســة إن تصــورات املبحوثيـــن 
أن  متوســطة  بدرجــة  جــاءت  والرشــوة(  واالبتـــزاز،  والوســاطة،  )الوظيفــي،  واإلهمــال  )التســيب،  اإلداري  الفســاد  ألشــكال 
تصــورات املبحوثيـــن ألشــكال الفســاد املالــي )التهــرب مــن دفــع الرســوم، والتهــرب مــن الضرائــب واالختــالس والتـزويـــر( جــاءت 
بدرجــة متوســطة، وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى تحديــث التشــريعات والقوانيـــن، وتطويـــر إجــراءات العمــل الرقابــي واإلداري 

واملحاســبي لتضيــع الفرضــة علــى املفسديـــن.

الوحــدات  فــي  الفســاد  مكافحــة  فــي  العليــا  املاليــة  الرقابــة  أجهــزة  دور  علــى  التعــرف  هدفــت   ،)2011 )طــه،  دراســة 
الحكوميــة فــي ديــوان املحاســبة فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية، حيــث اســتخدمت الدراســة املنهــج التحليلــي، ومــن أهــم نتائــج 
الدراســة أن هــذه األجهــزة يمكــن أن يكــون لهــا دور رئيــس ومهــم إذا توفــرت لديهــا املبــادئ األساســية واملقومــات الرئيســة التــي 
تســاهم فــي الرقابــة الفعالــة والحــد مــن الفســاد وتشــتمل علــى االســتقالل التنظيمــي واملالــي واإلداري لألجهــزة الرقابيــة املاليــة 
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العليــا، ومنــح هــذه األجهــزة صالحيــات واســعة كافيــة وحريــة التصــرف التامــة فــي أداء مهامهــا وتوفــر املــوارد البشــرية واملاديــة 
والنقديــة املناســبة، وأوصــت الدراســة بتعزيـــز اســتقاللية ديــوان املحاســبة وتحديــث وتفعيــل التشــريعات الرقابيــة لتواكــب 
التقــدم املســتمر فــي املجــاالت املاليــة واإلداريــة واالقتصاديــة ومعالجــة القصــور فيهــا بمــا يحقــق حســن اســتخدام املــال العــام 

واملحافظــة عليــه مــن االختــالس والتالعــب.

تميـــزت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة بأنهــا ركــزت علــى دور ديــوان املحاســبة الكويتــي فــي تـــرشيد نفقــات عــالج 
املر�ضــى الكويتييـــن الذيـــن يتلقــون العــالج خــارج دولــة الكويــت علــى نفقــة الدولــة. وهــذه النفقــات تشــمل فواتيـــر عــالج املر�ضــى 
فــي  واإلقامــة  والســونار  األشــعة  وصــور  املختبـــرية  والتحاليــل  والفحــص  األطبــاء  ومراجعــة  العــالج  مصروفــات  تشــمل  والتــي 

املستشــفى، وفواتيـــر الســكن واملصــروف الشــخ�ضي، وفواتيـــر تذاكــر الســفر، ونفقــات مرافقــي املر�ضــى.

عــد هــذه الدراســة األولــى التــي أجريــت علــى رقابــة ديــوان املحاســبة الكويتــي علــى نفقــات عــالج 
ُ
وبحــدود علــم الباحثيـــن ت

املر�ضــى بالخــارج.

مشكلة الدراسة
تخضــع وزارة الصحــة الكويتيــة لرقابــة ديــوان املحاســبة وقســم التدقيــق الداخلــي فــي وزارة الصحــة وبالتعــاون مــع وزارة 
املاليــة، بهــدف املحافظــة علــى املــال العــام وعــدم هــدره ومنــع الصــرف لغيـــر مــا خصــص لــه،  حيــث كان هنــاك تضخــم فــي فواتيـــر 
العــالج فــي الخــارج للحــاالت املبتعثــة إلــى الخــارج وذلــك يعــود إلــى عــدة أســباب أوردهــا تقريـــر ديــوان املحاســبة للســنة املاليــة 

)2015-2016( وهــي:

ضعف نظام الرقابة الداخلية إلدارة العالج في الخارج.أ- 

عــدم ممارســة املكتــب الصحــي لــدوره فــي إنجــاز املهــام املطلوبــة منــه علــى عمليــة التدقيــق علــى الفواتيـــر واقتصــار ب- 
أعمالــه علــى التحقــق مــن املوافقــات والتمديــدات الصــادرة للمريــض.

ضعف إجراءات الرقابة على صرف األدوية املصروفة للمريض.ج- 

ضعف في النظام اإللكتـروني الخاص بإصدار تقاريـر املر�ضى املهمة والتي تشمل امللف الطبي واملالي لكل مريض.د- 

ضعــف الرقابــة املاليــة علــى أســعار تذاكــر الســفر للمر�ضــى ومرافقيهــم وأســماء املراكــز الصحيــة التــي يتــم إرســال 	- 
املر�ضــى لهــا مــن قبــل الشــركة التــي تــم التعاقــد معهــا فــي جهوريــة التشــيك وســلوفاكيا والبوســنة وبذلــك يصعــب علــى 

الــوزارة معرفــة األســعار األصليــة أو مقارنتهــا مــع غيـــرها ممــا يســهل التالعــب فــي املــال العــام.

وتتمثــل املشــكلة األساســية التــي تــم رصدهــا خــالل الســنوات مــن 2012 إلــى 2017 فــي جميــع الــدول التــي تــم ابتعــاث 
الحــاالت املرضيــة لهــا فــي مجموعــة مــن املشــكالت مثــل:-

ضعف عملية التدقيق والرقابة الداخلية على كافة املبالغ املصروفة على عالج املر�ضى املبتعثيـن للخارج.1- 

عــدم تطبيــق النظــام اآللــي بيـــن املكاتــب الصحيــة وديــوان املحاســبة ممــا يســهل عمليــة الرقابــة علــى املصروفــات لــكل 2- 
حالــة مرضيــة.

ضعــف الحصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بحــاالت تمديــد العــالج وتغييـــر نــوع العــالج الــذي تــم إرســال املريــض مــن 3- 
أجلــه خــالل فتـــرات العــالج املختلفــة.

عــدم قيــام الــوزارة بوضــع خطــط وضوابــط للعــالج بالخــارج تتوافــق مــع االعتمــادات املدرجــة بامليـــزانية، تـــرتب عليــه 4- 
تـــراكم املطالبــات والفواتيـــر املقدمــة مــن املستشــفيات واملراكــز العالجيــة عــن عــالج املواطنيـــن، وعــدم قــدرة الــوزارة 

علــى ســدادها )التقريـــر الســنوي- تقريـــر ديــوان املحاســبة للســنة املاليــة مــن 2012 إلــى 2017(.

ومــن هنــا فــإن الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة هــو تـــرشيد نفقــات العــالج خــارج دولــة الكويــت، وعليــه فإنــه يمكــن تحديــد 
مشــكلة الدراســة وتحقيــق الغــرض منهــا مــن خــالل اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:

السؤال الرئيس: ما هو دور الرقابة املالية لديوان املحاسبة في تـرشيد نفقات العالج خارج دولة الكويت؟

وتتفرع منه األسئلة التالية:-

ــر عــالج املر�ضــى والتــي -  الســؤال الفرعــي األول: ماهــو دور الرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة فــي تـــرشيد نفقــات فواتيـ
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وصــرف  والســونار  االشــعة  وصــور  املختبـــرية  والتحاليــل  والفحــص  األطبــاء  ومراجعــة  العــالج  مصروفــات  تشــمل 
فــي املستشــفى؟ األدويــة واإلقامــة 

السؤال الفرعي الثاني: ماهو دور الرقابة املالية لديوان املحاسبة في تـرشيد نفقات فواتيـر السكن واملصروف الشخ�ضي؟- 

السؤال الفرعي الثالث: ماهو دور الرقابة املالية لديوان املحاسبة في تـرشيد نفقات فواتيـر تذاكر السفر؟- 

السؤال الفرعي الرابع: ماهو دور الرقابة املالية لديوان املحاسبة في تـرشيد نفقات مرافقي املر�ضى؟- 

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:-

تـــرشيد نفقــات العــالج فــي خــارج دولــة الكويــت وذلــك مــن خــالل تقليــل الحــاالت املرســلة للعــالج وقصرهــا علــى الحاالت 1- 
التــي ال يتوفــر عالجهــا داخــل دولــة الكويــت.

التـركيـــز على معرفة دور ديوان املحاسبة في تـــرشيد نفقات العالج في الخارج وذلك بالتشديد على وضع الضوابط 2- 
وشــروط القبــول علــى اللجنــة الطبيــة املختصة.

الخــروج بنتائــج ذات دالالت علميــة يمكــن مــن خاللهــا الوصــول إلــى توصيــات تكــون قابلــة لالســتخدام فــي تـــرشيد 3- 
نفقــات العــالج فــي الخــارج وتكــون بدايــة لدراســة جديــدة فــي نفــس املجــال.

أهمية الدراسة

تكمن  أهمية الدراسة في النقاط اآلتية:

تـــرشيد نفقــات العــالج فــي خــارج دولــة الكويــت وذلــك مــن خــالل دور ديــوان املحاســبة بالتعــاون بيـــن املدقــق الداخلــي 1- 
فــي وزارة الصحــة ووزارة املاليــة فــي دولــة الكويــت، مــن خــالل التـــرشيد علــى نفقــات فواتيـــر عــالج املر�ضــى وتـــرشيد 
وتـــرشيد  الســفر،  تذاكــر  فواتيـــر  علــى  النفقــات  وتـــرشيد  الشــخ�ضي،  واملصــروف  الســكن  فواتيـــر  علــى  النفقــات 

النفقــات علــى مرافقــي املر�ضــى وذلــك مــن أجــل املحافظــة علــى املــال العــام وعــدم التالعــب بــه.

وضع ضوابط مالية ورقابية تساهم في الحد من هدر اإلنفاق غيـر املبـرر في الفتـرات القادمة.2- 

تعتبـــر هذه الدراســة مفيدة لديوان املحاســبة وقســم التدقيق الداخلي في وزارة الصحة الكويتية من حيث تســهيل 3- 
طريقــة العمــل واألداء فــي املراقبــة علــى تـــرشيد النفقــات علــى العــالج فــي الخــارج، وممكــن أن تكــون مرجــع لدراســات 

جديــدة فــي نفــس املجــال الدرا�ضــي.

فرضيات الدراسة

ديــوان  قانــون  ومراجعــة   )2017-2012( مــن  للفتـــرة  املحاســبة  ديــوان  تقاريـــر  ومراجعــة  النظــري  اإلطــار  ضــوء  علــى 
املحاســبة والدراســات الســابقة، والعناصــر الرئيســة التــي يتــم صرفهــا مــن قبــل وزارة الصحــة لنفقــات العــالج فــي الخــارج تــم 

النحــو االتــي: صياغــة فرضيــات الدراســة علــى 

الفرضية الرئيسة:

يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  للرقابة املالية لديوان املحاسبة على نفقات العالج خارج دولة الكويت.

ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات التالية:

يوجــد دور ذو داللــة إحصائيــة مرتفعــة عنــد مســتوى   للرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة فــي تـــرشيد النفقــات علــى 1- 
فواتيـــر عــالج املر�ضــى والتــي تشــمل مصروفــات العــالج، ومراجعــة األطبــاء، والفحــص والتحاليــل املختبـــرية وصــور 

االشــعة والســونار وصــرف األدويــة واإلقامــة فــي املستشــفى.

يوجــد دور ذو داللــة إحصائيــة مرتفعــة عنــد مســتوى  للرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة فــي تـــرشيد النفقــات علــى 2- 
فواتيـــر الســكن واملصــروف الشــخ�ضي.
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يوجــد دور ذو داللــة إحصائيــة مرتفعــة عنــد مســتوى   للرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة فــي تـــرشيد النفقــات علــى 3- 
فواتيـــر تذاكــر الســفر.

يوجــد دور ذو داللــة إحصائيــة مرتفعــة عنــد مســتوى  للرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة فــي تـــرشيد النفقــات علــى 4- 
مرافقــي املر�ضــى.

التعريفات األجرائية
الرقابة املالية

هــي إجــراء إجبــاري أو إلزامــي يقــوم بــه ديــوان املحاســبة بالتعــاون مــع املدقــق الداخلــي التابــع لــكل وزارة داخــل الدولــة 
والهــدف منــه املحافظــة علــى املــال العــام ومنــع املخالفــات املاليــة ومنــع التجــاوزات املاليــة بالصــرف.

العالج في الخارج

هــو ســفر األفــراد املتمتعيـــن بالتأميـــن الطبــي مــن دولــة الكويــت إلــى دولــة آخــرى بهــدف تلقــي العــالج والخدمــات الطبيــة 
غيـــر املتوافــرة داخــل الدولــة وتشــمل العناصــر اآلتيــة: مصروفــات العــالج، ومراجعــة األطبــاء، والفحــوص والتحاليــل املخبـــرية 
وصــور االشــعة والســونار وصــرف األدويــة واإلقامــة فــي املستشــفى، وفواتيـــر الســكن واملصــروف الشــخ�ضي للمريــض واملرافــق، 

وفواتيـــر تذاكــر الســفر.

حدود الدراسة

ركــزت الدراســة علــى معرفــة الــدور الــذي يلعبــه ديــوان املحاســبة الكويتــي فــي تـــرشيد نفقــات العــالج للمر�ضــى واملرافقيـــن 
خارج  دولة الكويت، والتي تمت خالل الفتـــرة الزمنية 2015- 2018، وأجريت الدراسة على مدقيقي ديوان املحاسبة الذيـــن 

يمارســون التدقيــق علــى نفقــات العــالج فــي وزارة الصحــة.

منهجية ومجتمع الدراسة

تــم إجــراء هــذه الدراســة علــى  مدققــي ديــوان املحاســبة الكويتــي بحيــث شــملت عينــة الدراســة علــى مدققيـــن قســم 
قطــاع الــوزارات والذيـــن يبلــغ عددهــم )72( ولصغــر حجــم مجتمــع الدراســة، فقــد تمــت الدراســة علــى كامــل املجتمــع، حيــث 
تم توزيع )72( اســتبانة وبلغ عدد االســتبانات املستـــردة )65( أي بنســبة استـــرداد 90.3%، وعدد االســتبانات املســتبعدة )4(، 
وبذلــك يصبــح عــدد االســتبانات الصالحــة لالســتخدام والتحليــل اإلحصائــي )61( اســتبانة أي بنســبة 84.7% مــن مجمــوع 
 لتحقيــق أهــداف البحــث وتســاؤالته اســتخدم الباحثيـــن  املنهــج الوصفــي التحليلــي، مستعينيـــن 

ً
االســتبانات الكلــي، ونظــرا

بأســلوب الحصــر الشــامل فــي البحــث، ملالءمــة هــذا املنهــج طبيعــة البحــث.

أداة الدراسة

 
ً
تــم تصميــم اســتمارة اســتبيان عــن دور الرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة علــى نفقــات العــالج خــارج دولــة الكويــت وفقــا

لقواعــد البحــث العلمــي، وتــم عــرض تلــك املحــاور التــي تــم التوصــل إليهــا فــي اســتمارة االســتبيان علــى الســادة الخبـــراء فــي مجــال 
اإلدارة واملحاســبة ثــم تحديــد األهميــة النســبية لهــذه املحــاور واختيــار املحتــوي الــذي يتوافــق مــع مشــكلة الدراســة.

صدق االستبانة وثباتها
صــدق املحتــوى: قــام الباحثيـــن بإيجــاد الصــدق عــن طريــق املحتــوى وذلــك فــي االعتمــاد علــى صــدق املحكميـــن حيــث 1- 

تــم عــرض االســتبيان علــى )9( مــن الخبـــراء املتخصصيـــن فــي مجــال اإلدارة واملحاســبة، وذلــك الســتطالع آراؤهــم 
العلميــة فــي املحــاور املكونــة لالســتبيان وفــي مــدى مناســبة ووضــوح العبــارات املقتـــرحة بالنســبة لــكل محــور وقــد أشــار 

الخبـــراء إلــى أن االســتبيان صــادق ويقيــس الجوانــب املختلفــة التــي وضــع مــن أجلهــا.
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معامــل 2-  قيمــة  حســاب  تــم  االســتبانة:  ثبــات 
درجــات  جميــع  فكانــت  املتغيـــرات  لهــذه  الثبــات 
يشيـــر  ممــا  مرتفعــة  درجــات  وهــي   0.6 الثبــات 
رقــم  الجــدول  نتائــج  وتشيـــر  املقيــاس  ثبــات  إلــى 
بيـــن  تـــراوحت  الثبــات  قيــم معامــالت  أن  إلــى   )1(
املحــاور  ثبــات  علــى  يــدل  ممــا   )0.869:0.926(
ألفــا. كرونبــاخ  معامــل  باســتخدام  واالســتبيان 

املاليــة  الرقابــة  دور  مجــاالت  أن    )1( الجــدول  يبيـــن 
الكويــت  دولــة  خــارج  العــالج  نفقــات  علــى  املحاســبة  لديــوان 
)دراســة حالــة – وزارة الصحــة( تتمتــع بقيــم اتســاق داخلــي 
لالســتبيان   0.954 الثبــات  قيــم  بلغــت   عاليــة حيــث  بدرجــة 
تـــرشيد نفقــات  0.869 ملجــال  الثبــات  ككل كمــا بلغــت  قيــم 
النفقــات  تـــرشيد  ملجــال   0.917 وبلغــت  عــام  بشــكل  العــالج 
تـــرشيد  ملجــال   0.926 وبلغــت  املر�ضــى  عــالج  فواتيـــر  علــى 
النفقــات علــى فواتيـــر الســكن واملصــروف الشــخ�ضي وبلغــت 
الســفر  تذاكــر  فواتيـــر  علــى  النفقــات  تـــرشيد  ملجــال   0.884
وبلغــت 0.892 ملجــال تـــرشيد النفقــات علــى مرافقــي املر�ضــى 
وتعــد جميــع هــذه القيــم مناســبة وكافيــة ألغــراض مثــل هــذه 
الدراســة وتشيـــر إلــى قيــم ثبــات مناســبة إذ كانــت هــذه القيــم 
قريبــة مــن الحــد األق�ضــى الــذي يصلــه الثبــات وهــو )1.00(.

نتائج التحليل
: خصائص عينة الدراسة

ً
أوال

العينــة حســب  أفــراد  توزيــع   )2( الجــدول  خــالل  مــن 
كاآلتــي: الخصائــص  تلــك  تحليــل  تــم  املبحوثيـــن  خصائــص 

مــن 1-  أكثـــر  الذكــور  مــن  أن  نجــد  املبحــوث:  نــوع 
 )%55،74( الذكــور  نســبة  كانــت  حيــث  اإلنــاث 
مــن  املبحوثيـــن  مــن   )%  44،26( اإلنــاث  ونســبة 
املوظفيـــن مدققيـــن وإدارييـــن مــن  عينــة البحــث، 
طبيعــة  ألن  الذكــور  عــدد  زيــادة  ســبب  ويـــرجع 
وظيفــة مدقــق الحســابات تحتــاج إلــى فئــة الذكــور 
موظفــي  إجمالــي  عــدد  بحيــث  اإلنــاث  مــن  أكثـــر 
الذكــور  1086 شــخص وعــدد  املحاســبة  ديــوان 

.509 اإلنــاث  وعــدد   589

املبحوثيـــن 2-  أغلــب  أن  نجــد  العمريــة:  الفئــات 
كانــوا يقعــون فــي الفئــة العمريــة مــن 25 إلــى أقــل 
نســبة  أقــل  وكانــت   )%39.34( بنســبة   35 مــن 
للذيـــن يقعــون فــي فئــة أقــل مــن 25 ســنة مــن عينــة 
العينــة،  مــن مجمــوع   )%14.75( بنســبة  البحــث 
ويـــرجع ســبب زيادة الفئة العمرية من 25 إلى أقل 
مــن 35 ألن وظيفــة مدقــق الحســابات تحتــاج إلــى 

جدول رقم )1( 
 ثبات مجاالت دور الرقابة املالية لديوان املحاسبة 

 على نفقات العالج خارج دولة الكويت 
)دراسة حالة – وزارة الصحة( بأسلوب )كرونباخ ألفا(.

عدد املجالالرقم
الفقرات

قيمة ألفا 
كرونباخ

130.869تـرشيد نفقات العالج بشكل عام1
50.917تـرشيد النفقات على فواتيـر عالج املر�ضى2

الســكن 3 فواتيـــر  علــى  النفقــات  تـــرشيد 
الشــخ�ضي 30.926واملصــروف 

30.884تـرشيد النفقات على فواتيـر تذاكر السفر4
30.892تـرشيد النفقات على مرافقي املر�ضى5

270.954الكلي

جدول رقم )2( 
وصف أفراد عينة الدراسة من خالل املعلومات الشخصية

التـرتيبالنسبة%العددالفئةاملتغيـر

الجنس
3455.741ذكر
2744.262أنثى

100%61املجموع

العمر

914.754أقل من 25 سنة
2439.341من 25 إلى أقل من 35 سنة
1118.033من 35 إلى أقل من 45 سنة

1727.872من 45 سنة فأكثـر
100%61املجموع

املؤهل 
العلمي

11.644دبلوم فأقل
5285.251بكالوريوس
711.482ماجستيـر
11.643دكتوراه
100%61املجموع

التخصص

4573.771محاسبة أو نظم محاسبية
46.563تمويل أو اقتصاد

5صفرصفرعلوم مالية
23.284إدارة أعمال

1016.392أخرى
100%61املجموع

املسمى 
الوظيفي

34.924رئيس قسم رقابة مالية
3659.021مدقق أو مراقب

1219.673مساعد مدقق أو مساعد مراقب
1016.392أخرى

100%61املجموع

عدد 
سنوات 
الخبـرة

1321.313أقل من 5 سنوات
1524.592من 5 إلى أقل من 10 سنة

1118.034من 10 إلى أقل من 15 سنة
34.925من 15 إلى أقل من 20 سنة

201931.151 سنة فأكثـر
100%61املجموع
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تـركيـــز ودقــة بالعمــل، ولذلــك تــم اختيــار هــذه الفئــة العمريــة فــي التوظيــف ألن نســبة النضــوج والتـركيـــز عندهــا أعلــى 
مــن الفئــة العمريــة أقــل مــن 25 ســنة.

املستوى التعليمي: يتضح أن أكبـر نسبة من املبحوثيـن هم الحاصليـن على درجة البكالوريوس بنسبة )%585،2( 3- 
وكانــت أقــل نســبة مــن املبحوثيـــن هــم الحاصليـــن علــى درجــة دبلــوم أو أقــل والدكتــوراه بنســبة )1.64%(، والســبب 
وراء النســبة األكبـــر فــي التوظيــف مــن حملــة درجــة البكالوريــوس ألن طبيعــة وظيفــة تدقيــق الحســابات تحتــاج إلــى 

مؤهــل علمــي مرتفــع بكالوريــوس وأعلــى.

التخصــص: مــن خــالل تحليــل التخصصــات نجــد أن تخصــص املحاســبة أو نظــم محاســبية بنســبة )%73.77( 4- 
وتليهــا أخــرى بحيــث جميعهــم مــن حملــة درجــة الحقــوق وكانــت نســبتهم)16،39%( وكان نســبة إدارة أعمــال أقــل 
عــدد فــي املرتبــة األخيـــرة بنســبة )3،28 %( وعــدم وجــود أي موظــف مــن العينــة فــي تخصــص علــوم ماليــة، ويـــرجع 
إلــى  أو نظــم محاســبية ألن طبيعــة وظيفــة تدقيــق الحســابات تحتــاج  فــي عــدد تخصــص محاســبة  الزيــادة  ســبب 

الحقــوق. تخصــص املحاســبة ويليهــا تخصــص 

املســمى الوظيفــي: مــن خــالل تحليــل املســمى الوظيفــي الحــظ الباحثيـــن أن مدقــق أو مراقــب كانــت األعلــى بنســبة 5- 
)59،02%( مــن املبحوثيـــن وكانــت وظيفــة رئيــس قســم رقابــة ماليــة أقــل عــدد بنســبة )4.92%( مــن املبحوثيـــن، 
ويـــرجع ســبب زيــادة نســبة مدقــق أو مراقــب وقلــة عــدد رئيــس قســم رقابــة ماليــة إلــى عــدد املوظفيـــن فــي قســم قطــاع 

الــوزارات فــي ديــوان املحاســبة.

20 ســنة 6-  عــدد ســنوات الخبـــرة: مــن خــالل تحليــل نتائــج  ســنوات الخبـــرة  الحــظ الباحثيـــن  أن سنيـــن الخبـــرة 
فأكثـــر  كانت األعلى بنســبة )31.15%( من املبحوثيـــن ونســبة من »15 إلى أقل من 20 ســنة« املرتبة األخيـــرة بنســبة 
)4.92%( مــن املبحوثيـــن، والســبب وراء زيــادة عــدد املوظفيـــن الحاصليـــن علــى ســنوات خبـــرة 20 فأكثـــر ألن وظيفــة 
تدقيــق الحســابات تحتــاج إلــى خبـــرة وظيفيــة مــن حيــث عــدد الســنوات وذلــك يـــرجع إلــى كلمــا زادت عــدد ســنوات 
الخبـــرة كلمــا كان األداء أعلــى وبالتالــي يــؤدي ذلــك إلــى التـركيـــز علــى عمليــة تـــرشيد النفقــات التــي يتــم صرفهــا مــن قبــل 

ديــوان املحاســبة.

ثانًيا - املعيار اإلحصائي

املعيــار اإلحصائــي لتفسيـــر املتوســطات الحســابية لتقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة )قطــاع الــوزارات( علــى كل فقــرة مــن 
فقــرات االســتبانة وعلــى كل مجــال مــن مجاالتهــا.

املتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة وأبعادها:

املاليــة  الرقابــة  )3( أن مســتوى متوســطات مجــاالت دور  مــن الجــدول  يالحــظ 
وجــاءت   

ً
متوســطا كان  الكويــت  دولــة  خــارج  العــالج  نفقــات  علــى  املحاســبة  لديــوان 

.3.49( حســابي  بمتوســط 

املجــاالت  متوســطات  مســتوى  وجــاء 
املتوســطات  تـــراوحت  إذ  متوســط  جميعهــا 
فــي  وجــاء   ،)3.37  –  3.59( بيـــن  الحســابية 
علــى  النفقــات  تـــرشيد  مجــال  األولــى  الرتبــة 
حســابي  بمتوســط  املر�ضــى  عــالج  فواتيـــر 
وأهميــة   )0.91( معيــاري  انحــراف   )3.59(
جــاء  األخيـــرة  املرتبــة  وفــي   ،)71.80( نســبية 
مجــال تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر الســكن 
حســابي  بمتوســط  الشــخ�ضي  واملصــروف 

.)1.00( معيــاري  وانحــراف   )3.37(

درجة التقييم املتوسط الحسابي
منخفض أقل من 2.33
متوسط من 2.33 وأقل من 3.67

مرتفع أكثـر من 3.67

جدول رقم )3( 
افات املعيارية ملجاالت دور الرقابة املالية  ًاملتوسطات الحسابية واالنحر

 تنازليا
ً
لديوان املحاسبة على نفقات العالج خارج دولة الكويت مرتبة تـرتيبا

املتوسط املجالالرقم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

الرتبةاملستوى

1متوسط3.590.91تـرشيد النفقات على فواتيـر عالج املر�ضى.2
2متوسط3.550.99تـرشيد النفقات على مرافقي املر�ضى.5
3متوسط3.490.94تـرشيد النفقات على فواتيـر تذاكر السفر.4
4متوسط3.440.64تـرشيد نفقات العالج بشكل عام.1

تـرشيد النفقات على فواتيـر السكن 3
5متوسط3.371.00واملصروف الشخ�ضي.

متوسط3.49الكلي.
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 لفقراتهــا وذلــك علــى 
ً
وقــد تــم تحليــل دور الرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة علــى نفقــات العــالج خــارج دولــة الكويــت وفقــا

النحــو التالــي:

- مجال تـرشيد نفقات العالج بشكل عام.
ً
أوال

تــم حســاب املتوســطات الحســابية، واالنحرافــات املعياريــة، لفقــرات مجــال تـــرشيد نفقــات العــالج بشــكل عــام والجــدول 
)4( يبيـــن ذلك.

ًجدول رقم )4( 
افات املعيارية لفقرات مجال تـرشيد نفقات العالج بشكل عام مرتبة تنازليا املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

الرتبةاملستوى

1مرتفع3.741.00تؤدي الرقابة املالية املسبقة الداخلية إلى تفادي وقوع االنحرافات في مجال املدفوعات.6

يســتخدم الديــوان األســاليب اإلحصائيــة الســتخالص املعلومــات الرقابيــة التــي تســاعد فــي تصحيــح 10
2مرتفع3.721.03االنحرافــات فــي مســار نفقــات املعالجــات.

3مرتفع3.70.97تساهم الرقابة املالية في الحد من املبالغ التي يتم صرفها دون وجه حق.3
4مرتفع3.691.06تساهم الرقابة املالية الدورية في الحد من املخالفات املالية.5
9.

ً
5متوسط3.590.96يحتفظ الديوان بالبيانات املتعلقة باملدفوعات بهدف االستفادة منها مستقبال

6متوسط3.541.12يوجد تشريعات ولوائح معتمدة تحدد آلية اإلنفاق.7
12.

ً
7متوسط3.510.87يتم استخدام التغذية الراجعة ملنع حدوث املخالفات املالية الحقا

8متوسط3.490.91يتبع ديوان املحاسبة إجراءات تدقيقه الكتشاف األخطاء قبل وقوعها.11
9متوسط3.441.07يتأكد الديوان من أن عمليات العالج في الخارج مبـررة لعدم وجود بديل محلي.13
10متوسط3.340.95توجد سجالت مالية تسجل فيها كافة أعمال الرقابة املالية الخاصة على النفقات العالجية.8
 حسب املوافقات الرسمية.4

ً
11متوسط3.081.10يتم مراجعة ومطابقة سندات الصرف مسبقا

12متوسط3.031.11تتأكد دائرة الرقابة املالية من صحة قيم فواتيـر العالج املرسلة من املكاتب الصحية.2
13متوسط2.841.17يوجد فتـرة زمنية لتحمل نفقات عالج املر�ضى.1

متوسط3.44تـرشيد نفقات العالج بشكل عام.

يبيـــن الجدول رقم )4( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والتـــرتيب إلجابات املبحوثيـــن على تقييم تـــرشيد نفقات 
 على )13( فقرة، فيشيـــر الجدول إلى أن تـــرشيد نفقات العالج بشــكل عام حقق 

ً
العالج بشــكل عام والذي تم قياســه اعتمادا

 )3.44(، وهو ما يشيـــر إلى أن مســتوى تـــرشيد نفقات العالج بشــكل عام متوســط.
ً
 حســابيا

ً
وســطا

وقــد تبيـــن مــن النتائــج فــي الجــدول رقــم )4( إلــى أن الفقــرة رقــم )6( والتــي تنــص علــى »تــؤدي الرقابــة املاليــة املســبقة 
التـــرتيب األول بمتوســط حســابي مقــداره )3.74(  فــي مجــال املدفوعــات« قــد احتلــت  الداخليــة لتفــادي وقــوع االنحرافــات 
وبانحــراف معيــاري مقــداره )1.00( وهــذا بدليــل أن عنــد اســتخدام الرقابــة املســبقة وفــق األنظمــة واللوائــح القانونيــة يــؤدي 
إلــى خفــض النفقــات التــي يتــم صرفهــا علــى العــالج خــارج دولــة الكويــت، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة طــه )2011( والتــي 
كانــت تهــدف إلــى توضيــح دور األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة فــي مكافحــة الفســاد، ومــن ناحيــة أخــرى حصلــت الفقــرة رقــم )1( 
والتــي تنــص » يوجــد فتـــرة زمنيــة لتحمــل نفقــات عــالج املر�ضــى« علــى أقــل املتوســطات الحســابية والــذي بلــغ )2.84( وبانحــراف 
معيــاري مقــداره )1.17( وذلــك يعــود الســبب إلــى ضعــف وجــود شــروط خاصــة للفتـــرات الزمنيــة التــي يقضيهــا املريــض فــي العــالج 

بحيــث تتجــاوز بعــض الحــاالت الزمنيــة ســتة أشــهر.

ثانًيا - تـرشيد النفقات على فواتيـر عالج املر�ضى

تــم حســاب املتوســطات الحســابية، واالنحرافــات املعياريــة، لفقــرات مجــال تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر عــالج املر�ضــى 
والجــدول )5( يبيـــن ذلــك.
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جدول رقم )5( 
افات املعيارية لفقرات مجال تـرشيد النفقات على فواتيـر عالج املر�ضى مرتبة تنازلًيا املتوسطات الحسابية واالنحر

الرتبةاملستوىاالنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالفقرةالرقم
1مرتفع3.771.04الرقابة املالية شكلت رقابة وقائية على نفقات العالج.14
2متوسط3.610.99تحد الرقابة املالية من التالعب بأسعار األدوية.17
3متوسط3.571.06الرقابة املالية ساهمت في تـرشيد نفقات اإلقامة في املستشفى.18
رشد الرقابة املالية من نفقات مراجعة األطباء من خالل تعليمات مضبوطة.15

ُ
4متوسط3.561.12ت

رشد الرقابة املالية من نفقات التحاليل املختبـرية وصور األشعة والسونار.16
ُ
5متوسط3.431.06ت

متوسط3.59تـرشيد النفقات على فواتيـر عالج املر�ضى.

تـــرشيد  تقييــم  علــى  املبحوثيـــن  إلجابــات  والتـــرتيب  املعيــاري  واالنحــراف  الحســابي  املتوســط   )5( رقــم  الجــدول  يبيـــن 
 علــى )5( فقــرات, فيشيـــر الجــدول إلــى أن تـــرشيد النفقــات 

ً
النفقــات علــى فواتيـــر عــالج املر�ضــى والــذي تــم قياســه اعتمــادا

 بلــغ )3.59( وجــاء مســتوى فقــرات املجــال بيـــن متوســط ومرتفــع إذ 
ً
 متوســطا

ً
 حســابيا

ً
علــى فواتيـــر عــالج املر�ضــى حقــق وســطا

تـــراوحت املتوســطات الحســابية بيـــن )3.43- 3.77(، وهــو مــا يشيـــر إلــى أن مســتوى تـــرشيد نفقــات العــالج علــى فواتيـــر املر�ضــى 
متوســط، وذلــك يـــرجع إلــى أن فواتيـــر العــالج هــي أســاس املصروفــات املاليــة علــى نفقــات عــالج املر�ضــى وتشــمل مراجعــة األطبــاء 

وجميــع الفحــوص الطبيــة ولذلــك يتــم التـركيـــز عليهــا بهــدف التقليــل مــن نفقــات العــالج علــى املر�ضــى خــارج دولــة الكويــت.

وقــد تبيـــن مــن النتائــج فــي الجــدول رقــم )5( إلــى أن الفقــرة رقــم )14( والتــي تنــص علــى »الرقابــة املاليــة شــكلت رقابــة وقائيــة 
علــى نفقــات العــالج » قــد احتلــت التـــرتيب األول بمتوســط حســابي مقــداره )3.77( وبانحــراف معيــاري مقــداره )1.04( وذلــك 
ألن الرقابــة الوقائيــة هــي نــوع مــن أنــواع الرقابــة املاليــة وتعمــل علــى منــع تصحيــح األخطــاء واالنحرافــات قبــل حدوثهــا بشــكل 
رشــد الرقابــة املاليــة مــن نفقــات التحاليــل املختبـــرية وصــور 

ُ
نهائــي، ومــن ناحيــة أخــرى حصلــت الفقــرة رقــم )16( والتــي تنــص »ت

األشــعة والســونار« علــى أقــل املتوســطات الحســابية والــذي بلــغ املتوســط الحســابي )3.43( وبانحــراف معيــاري مقــداره )1.06( 
وذلــك يعــود الســبب إلــى أن الرقابــة املاليــة تتــم علــى املصروفــات بشــكل عــام.

ا - تـرشيد النفقات على فواتيـر السكن واملصروف الشخ�ضي.
ً
ثالث

تــم حســاب املتوســط الحســابي، واالنحــراف املعيــاري، لفقــرات مجــال تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر الســكن واملصــروف 
الشــخ�ضي والجــدول )6( يبيـــن ذلــك.

جدول رقم )6( 
افات املعيارية لفقرات مجال تـرشيد النفقات   املتوسطات الحسابية واالنحر

على فواتيـر السكن واملصروف الشخ�ضي مرتبة تنازلًيا

الرتبةاملستوىاالنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالفقرةالرقم
1متوسط3.431.13الرقابة املالية ساهمت في تـرشيد النفقات على املخصصات املالية للمريض.19
2متوسط3.361.02يتم التأكيد من الحصول على الخصومات املالية للسكن.21
3متوسط3.331.08الرقابة املالية ساهمت في تـرشيد النفقات على أسعار السكن.20

متوسط3.37تـرشيد النفقات على فواتيـر السكن واملصروف الشخ�ضي.

تـــرشيد  تقييــم  علــى  املبحوثيـــن  إلجابــات  والتـــرتيب  املعيــاري  واالنحــراف  الحســابي  املتوســط   )6( رقــم  الجــدول  يبيـــن 
النفقــات علــى فواتيـــر الســكن واملصــروف الشــخ�ضي والــذي تــم قياســه اعتمــاًدا علــى )3( فقــرات, فيشيـــر الجــدول إلــى أن 
تـــرشيد  إلــى أن   حســابًيا )3.37(، وهــو مــا يشيـــر 

ً
تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر الســكن واملصــروف الشــخ�ضي حقــق وســطا

النفقات على فواتيـــر السكن واملصروف الشخ�ضي متوسط، وجاء مستوى فقرات املجال متوسط إذ تـــراوحت املتوسطات 
الحســابية بيـــن )3.43 – 3.33(، ويـــرجع الســبب إلــى أن يتــم صــرف املخصــص املالــي للمريــض وهــو لــه حريــة اختيــار الســكن 
وحريــة الصــرف فــي املخصــص واملخصــص املالــي فــي اليــوم للمريــض فــي الــدول األجنبيــة 250 دوالر  باليــوم الواحــد، وفــي الــدول 

العربيــة 50 دينــار كويتــي باليــوم الواحــد.



دور الرقابة املالية لديوان املحاسبة على نفقات العالج خارج دولة الكويت...

324

      وقــد تبيـــن مــن النتائــج فــي الجــدول رقــم )6( إلــى أن الفقــرة رقــم )19( والتــي تنــص علــى »الرقابــة املاليــة ســاهمت فــي 
تـــرشيد النفقــات علــى املخصصــات املاليــة للمريــض » قــد احتلــت التـــرتيب األول بمتوســط حســابي مقــداره )3.43( وبانحــراف 
 بعــد السياســة 

ً
معيــاري مقــداره )1.13( وذلــك يعــود إلــى أن الهــدف الرئيــس للرقابــة املاليــة هــو تـــرشيد النفقــات وخصوصــا

العامــة للدولــة نحــو تـــرشيد النفقــات، وجــاءت الفقــرة رقــم )20( والتــي تنــص علــى »الرقابــة املاليــة ســاهمت فــي تـــرشيد النفقــات 
علــى أســعار الســكن« علــى أقــل املتوســطات الحســابية والــذي بلــغ )3.33( وبانحــراف معيــاري مقــداره )1.08( وأهميــة نســبية 
ويعــود الســبب إلــى كمــا ذكرنــا ســابًقا بــأن املريــض لــه حريــة التصــرف فــي املخصــص املالــي واملخصــص املالــي مصروفــات الســكن.

رابًعا - تـرشيد لنفقات على فواتيـر تذاكر السفر

تــم حســاب املتوســطات الحســابية، واالنحرافــات املعياريــة، لفقــرات مجــال تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر تذاكــر الســفر 
والجــدول )7( يبيـــن ذلــك.

جدول رقم )7( 
افات املعيارية لفقرات مجال تـرشيد النفقات على فواتيـر تذاكر السفر مرتبة تنازلًيا املتوسطات الحسابية واالنحر

الرتبةاملستوىاالنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالفقرةالرقم
1متوسط3.591.01تتحقق الرقابة املالية من تذاكر السفر للمر�ضى ومرافقيهم.24
2متوسط3.461.06الرقابة املالية ساهمت في تـرشيد النفقات على تذاكر سفر املر�ضى ومرافقيهم.22
23.

ً
3متوسط3.411.07تضبط الرقابة املالية عملية شراء تذاكر السفر من خالل تبني سياسة األقل سعرا

متوسط3.49تـرشيد النفقات على فواتيـر تذاكر السفر.

تـــرشيد  تقييــم  علــى  املبحوثيـــن  إلجابــات  والتـــرتيب  املعيــاري  واالنحــراف  الحســابي  املتوســط   )7( رقــم  الجــدول  يبيـــن 
ــر الجــدول إلــى تـــرشيد النفقــات علــى   علــى )3( فقــرات، فيشيـ

ً
ــر تذاكــر الســفر والــذي تــم قياســه اعتمــادا النفقــات علــى فواتيـ

 )3.49(، وهــو مــا يشيـــر إلــى أن تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر تذاكــر الســفر جــاء فــي 
ً
 حســابيا

ً
فواتيـــر تذاكــر الســفر حقــق وســطا

رتبــة متوســط حيــث تـــراوحت املتوســطات الحســابية بيـــن )3.59 – 3.41(.

وقــد تبيـــن مــن النتائــج فــي الجــدول رقــم )7( إلــى أن الفقــرة رقــم )24( والتــي تنــص علــى »تتحقــق الرقابــة املاليــة مــن تذاكــر 
الســفر للمر�ضــى ومرافقيهــم » قــد احتلــت التـــرتيب األول بمتوســط حســابي مقــداره )3.59( وبانحــراف معيــاري مقــداره )1.01( 
وذلــك يـــرجع إلــى ســبب أنــه ال يتــم صــرف املخصصــات املاليــة لشــراء تذاكــر الســفر إال بعــد موافقــة ديــوان املحاســبة، حيــث 
حصلــت الفقــرة رقــم )23( والتــي تنــص علــى »تضبــط الرقابــة املاليــة عمليــة  شــراء تذاكــر الســفر مــن خــالل تبنــي سياســة األقــل 
ســعًرا« علــى أقــل املتوســطات الحســابية والــذي بلــغ )3.41( وبانحــراف معيــاري مقــداره )1.07( أخــذت هــذه الفقــرة أقــل نســبة 
 علــى الحالــة املرضيــة وهــذه 

ً
ألن عمليــة شــراء تذاكــر الســفر للمر�ضــى تكــون علــى درجــة رجــال األعمــال أو الدرجــة األولــى اعتمــادا

األنــواع تكــون قيمتهــا مرتفعــة مــن حيــث األســعار.

افقي املر�ضى خامًسا - تـرشيد النفقات على مر

املر�ضــى  علــى مرافقــي  النفقــات  تـــرشيد  لفقــرات مجــال  املعياريــة،  الحســابية، واالنحرافــات  املتوســطات  تــم حســاب 
والجــدول )8( يبيـــن ذلــك.

جدول رقم )8( 
افقي املر�ضى مرتبة تنازلًيا افات املعيارية لفقرات مجال تـرشيد النفقات على مر املتوسطات الحسابية واالنحر

الرتبةاملستوىاالنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالفقرةالرقم
1متوسط3.621.13تساعد الرقابة املالية إلى تـرشيد نفقات مرافقي املر�ضى.27
2متوسط3.571.09تساعد الرقابة املالية في تخفيض عدد مرافقي املر�ضى.26
3متوسط3.461.07يتم التحقق من مرافقي املر�ضى من قبل الديوان بناًء على تقاريـر صحيحة.25

متوسط3.55تـرشيد النفقات على مرافقي املر�ضى.
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تـــرشيد  تقييــم  علــى  املبحوثيـــن  إلجابــات  والتـــرتيب  املعيــاري  واالنحــراف  الحســابي  املتوســط   )8( رقــم  الجــدول  يبيـــن 
 علــى )3( فقــرات، فيشيـــر الجــدول إلــى تـــرشيد النفقــات علــى مرافقــي 

ً
النفقــات علــى مرافقــي املر�ضــى والــذي تــم قياســه اعتمــادا

 )3.55(، وهــو مــا يشيـــر إلــى أن تـــرشيد النفقــات علــى مرافقــي املر�ضــى متوســط حيــث تـــراوحت 
ً
 حســابيا

ً
املر�ضــى حقــق وســطا

املتوســطات الحســابية بيـــن )3.62 – 3.46(.

وقــد تبيـــن مــن النتائــج فــي الجــدول رقــم )8( إلــى أن الفقــرة رقــم )27( والتــي تنــص علــى »تســاعد الرقابــة املاليــة إلــى تـــرشيد 
نفقــات مرافقــي املر�ضــى« »قــد احتلــت التـــرتيب األول بمتوســط حســابي مقــداره )3.62( وبانحــراف معيــاري مقــداره )1.13( 
ويعــود هــذا الســبب إلــى تــم تخفيــض املخصصــات املاليــة ملرافقــي املر�ضــى فــي عــام 2017 مــن 50 دينــار كويتــي باليــوم الواحــد 
إلــى 25 دينــار كويتــي باليــوم الواحــد، ومــن ناحيــة أخــرى حصلــت الفقــرة رقــم )25( والتــي تنــص علــى » يتــم التحقــق مــن مرافقــي 
املر�ضــى مــن قبــل الديــوان بنــاًء علــى تقاريـــر صحيحــة« علــى أقــل املتوســطات الحســابية والــذي بلــغ )3.46( وبانحــراف معيــاري 
مقــداره )1.07( ويعــود هــذا إلــى بأنــه ال يتــم التدقيــق علــى صلــة القرابــة بيـــن املرافــق واملريــض إذا صلــة القرابــة مــن الدرجــة 

األولــى أم ال مثــال املــرأة مرافقيهــا مــن الدرجــة األولــى يكــون الــزوج أو األبنــاء أو األخ أو األخــت.

اختبار فرضيات الدراسة
 Test Value =3للعينــة الواحــدة و One Sample T-test   )t( الختبــار هــذه فرضيــات الدراســة تــم اســتخدام اختبــار

وتمثــل الوســط الفر�ضــي =3 

الفرضية الرئيسة: يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة   للرقابة املالية لديوان املحاسبة على نفقات العالج 
خارج دولة الكويت.

الختبــار هــذه الفرضيــة فقــد اســتخدم اختبــار )t(   One Sample T-test للعينــة الواحــدة ويوضــح الجــدول )9( نتيجــة 
اختبــار هــذه الفرضيــة.

والبالغــة  املحســوبة   )t( قيمــة  تشيـــر 
)4.87( إلــى وجــود دور ذو داللــة إحصائيــة لــدور 
نفقــات  علــى  املحاســبة  لديــوان  املاليــة  الرقابــة 
 )3.49( والبالــغ  الكويــت  دولــة  خــارج  العــالج 
وذلك ألن قيمة مستوى الداللة البالغ )0.000( 

.)0.05( مــن  أقــل  كان   )t(الختبــار واملرافــق 

وتبيـــن قيمــة معامــل االلتــواء البالغــة )-0.72( أن بيانــات دور الرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة علــى نفقــات العــالج خــارج 
 لتطبيــق اختبــار)t( حيــث عــادة مــا يتــم اعتبــار قيــم 

ً
 مهمــا

ً
دولــة الكويــت تعتبـــر قريبــة مــن التوزيــع الطبيعــي والــذي يعتبـــر شــرطا

االلتــواء بأنهــا قريبــة مــن التوزيــع الطبيعــي إذا انحصــرت بيـــن 3- إلــى 3+ كأحــد املرجعيــات التــي تعتبـــر قيــم االلتــواء قريبــة مــن 
التوزيــع الطبيعــي.

وبهــذه النتيجــة يتــم قبــول فرضيــة الدراســة والتــي تشيـــر إلــى أنــه يوجــد دور ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  
للرقابة املالية لديوان املحاسبة على نفقات العالج خارج دولة الكويت، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة مع )إبـــراهيم،2013( 

والتــي مــن أهــم نتائجهــا أنــه يوجــد فاعليــة لديــوان املحاســبة فــي املحافظــة علــى املــال العــام.

 الفرضية الفرعية األولى: يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  للرقابة املالية لديوان املحاسبة على تـرشيد 
نفقات العالج بشكل عام.

اســتخدم  فقــد  الفرضيــة  هــذه  الختبــار 
الجــدول  ويوضــح  الواحــدة  للعينــة   )t( اختبــار 

الفرضيــة. هــذه  اختبــار  نتيجــة   )10(

والبالغــة  املحســوبة   )t( قيمــة  تشيـــر 
)5.36( إلى وجود دور ذو داللة إحصائية ملجال 

جدول رقم )9( 
نتائج اختبار)t( للعينة الواحدة الختبار فرضية الدراسة الرئيسة

املتوسط املجال
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االلتواء

 t قيمة
املحسوبة

درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة

نتيجة 
الفرضية

قبول4.87600.000- 3.490.780.72نفقات العالج 

جدول  رقم )10( 
نتائج اختبار)t( للعينة الواحدة الختبار فرضية الدراسة الفرعية األولى

املتوسط املجال
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االلتواء

 t قيمة
املحسوبة

درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة

نتيجة 
الفرضية

قبول3.440.640.235.36600.000تـرشيد النفقات 
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تـــرشيد نفقــات العــالج بشــكل عــام والبالــغ )3.44( وبيـــن القيمــة املرجعيــة )3( وذلــك ألن قيمــة مســتوى الداللــة البالــغ )0.000( 
.)0.05( مــن  أقــل  )t( كان  واملرافــق الختبــار 

وتبيـــن قيمــة معامــل االلتــواء البالغــة )0.23( أن بيانــات مجــال تـــرشيد نفقــات العــالج بشــكل عــام تعتبـــر قريبــة مــن 
 لتطبيــق اختبــار )t( حيــث عــادة مــا يتــم اعتبــار قيــم االلتــواء بأنهــا قريبــة مــن 

ً
 مهمــا

ً
التوزيــع الطبيعــي، والــذي يعتبـــر شــرطا

التوزيــع الطبيعــي إذا انحصــرت بيـــن -3 إلــى +3 كأحــد املرجعيــات التــي تعتبـــر قيــم االلتــواء قريبــة مــن التوزيــع الطبيعــي.

وبهــذه النتيجــة يتــم قبــول فرضيــة الدراســة والتــي تشيـــر إلــى أنــه يوجــد دور ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة   
للرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة علــى تـــرشيد نفقــات العــالج بشــكل عــام، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )الحســبان،2017( 
والتــي مــن أهــم نتائجهــا يوجــد تكامــل بيـــن الهيئــات الرقابيــة الدنيــا والهيئــات الرقابيــة العليــا فــي ديــوان املحاســبة لــه انعــكاس 

إيجابــي علــى تفعيــل وتطويـــر طــرق املحافظــة علــى املــال العــام.

الفرضية الفرعية الثانية: يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  للرقابة املالية لديوان املحاسبة على تـرشيد 
النفقات على فواتيـر عالج املر�ضى.

الختبــار هــذه الفرضيــة فقــد اســتخدم 
اختبــار )t( للعينــة الواحــدة ويوضــح الجــدول 

التالــي نتيجــة اختبــار هــذه الفرضيــة.

والبالغــة  املحســوبة   )t( قيمــة  تشيـــر 
إحصائيــة  داللــة  ذو  دور  وجــود  إلــى   )5.02(

ملجــال تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر عــالج املر�ضــى والبالــغ )3.59( وبيـــن القيمــة املرجعيــة )3( وذلــك ألن قيمــة مســتوى الداللــة 
.)0.05( مــن  أقــل  كان   t( )0.000( واملرافــق الختبــار(  البالــغ 

وتبيـــن قيمــة معامــل االلتــواء البالغــة )0.87-( أن بيانــات مجــال تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر عــالج املر�ضــى تعتبـــر قريبــة 
 لتطبيــق اختبــار )t( حيــث عــادة مــا يتــم اعتبــار قيــم االلتــواء بأنهــا قريبــة مــن 

ً
 مهمــا

ً
مــن التوزيــع الطبيعــي والــذي يعتبـــر شــرطا

التوزيــع الطبيعــي إذا انحصــرت بيـــن )-3 إلــى 3+( كأحــد املرجعيــات التــي تعتبـــر قيــم االلتــواء قريبــة مــن التوزيــع الطبيعــي.

وبهــذه النتيجــة يتــم قبــول فرضيــة الدراســة والتــي تشيـــر إلــى أنــه يوجــد دور ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
للرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة علــى تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر عــالج املر�ضــى. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع تقاريـــر ديــوان 
املحاســبة مــن 2012 إلــى 2017 والتــي ذكــر فيهــا بأنــه يوجــد ضعــف بالرقابــة املاليــة الداخليــة مــن قبــل املكاتــب الصحيــة فــي 
عمليــات التدقيــق علــى فواتيـــر عــالج املر�ضــى بحيــث يؤكــد الديــوان ويحــرص علــى ضــرورة الحصــول علــى كافــة املســتندات 

املؤيــدة للصــرف إلحــكام الرقابــة عليهــا.

الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة   للرقابة املالية لديوان املحاسبة على 
تـرشيد النفقات على فواتيـر السكن واملصروف الشخ�ضي.

الختبار هذه الفرضية فقد استخدم اختبار )t( للعينة الواحدة ويوضح الجدول التالي نتيجة اختبار هذه الفرضية.

تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر  تشيـــر قيمــة )t( املحســوبة والبالغــة )2.89( إلــى وجــود دور ذو داللــة إحصائيــة ملجــال 
الســكن واملصــروف الشــخ�ضي والبالــغ )3.37( وبيـــن القيمــة املرجعيــة )3( وذلــك ألن قيمــة مســتوى الداللــة البالــغ )0.000( 

واملرافــق الختبــار( )tكان أقــل مــن )0.05(.

االلتــواء  معامــل  قيمــة  وتبيـــن 
مجــال  بيانــات  أن   )-0.37( البالغــة 
تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر الســكن 
قريبــة  تعتبـــر  الشــخ�ضي  واملصــروف 
يعتبـــر  والــذي  الطبيعــي  التوزيــع  مــن 
 لتطبيــق اختبــار )t( حيــث 

ً
 مهمــا

ً
شــرطا

جدول رقم )11( 
نتائج اختبار )t( للعينة الواحدة الختبار فرضية الدراسة الفرعية الثانية

املتوسط املجال
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االلتواء

 t قيمة
املحسوبة

درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة

نتيجة 
الفرضية

تـرشيد النفقات على 
قبول5.02600.000-3.590.910.87فواتيـر عالج املر�ضى

جدول رقم )12( 
نتائج اختبار )t( للعينة الواحدة الختبار فرضية الدراسة الفرعية الثالثة

املتوسط املجال
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االلتواء

 t قيمة
املحسوبة

درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة

نتيجة 
الفرضية

تـرشيد النفقات على فواتيـر 
قبول2.89600.000- 3.371.000.37السكن واملصروف الشخ�ضي
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عــادة مــا يتــم اعتبــار قيــم االلتــواء بأنهــا قريبــة مــن التوزيــع الطبيعــي إذا انحصــرت بيـــن )3- إلــى 3+( كأحــد املرجعيــات التــي 
تعتبـــر قيــم االلتــواء قريبــة مــن التوزيــع الطبيعــي. وبهــذه النتيجــة يتــم قبــول فرضيــة الدراســة والتــي تشيـــر إلــى أنــه يوجــد دور ذو 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  للرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة علــى تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر الســكن واملصــروف 
الشخ�ضي، حيث يعزو الباحثيـــن ذلك إلى اعتماد ديوان املحاسبة بالدرجة األولى على فواتيـــر السكن واملصروف الشخ�ضي  
باالتجــاه  األفــراد  لــدى  النفقــات  وتوجيــه  تحديــد  فــي  تســاعد  التــي  املاليــة  الرقابــة  أنظمــة  خــالل  مــن  أصوليــة  تكــون  ويجــب 
 علــى مصروفــات الســكن واملصروفــات الشــخصية للفــرد، كمــا تتفــق هــذه النتيجــة 

ً
والطريــق الصحيــح بشــكل ينعكــس إيجابيــا

مــع الدراســة، وكمــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة طــه )2011( التــي أظهــرت نتائجهــا أن هــذه األجهــزة يمكــن أن يكــون لهــا 
دور رئيــس ومهــم إذا توفــرت لــدى هــذه األجهــزة املبــادئ األساســية واملقومــات الرئيســة التــي تســاهم فــي الرقابــة الفعالــة والحــد 
مــن الفســاد وتشــتمل علــى االســتقالل التنظيمــي واملالــي واإلداري لألجهــزة الرقابيــة املاليــة العليــا، واســتقاللية رؤســاء األجهــزة 
العليــا للرقابــة واملحاســبة واألعضــاء، ومنــح هــذه األجهــزة صالحيــات واســعة كافيــة وحريــة التصــرف التامــة فــي أداء مهامهــا 
وتوفــر املــوارد البشــرية واملاديــة والنقديــة املناســبة، وحريــة تحديــد محتــوى تقاريـــر الرقابــة املاليــة وتوقيتهــا ونشــرها وتوزيعهــا، 

أثنــاء عمليــة التدقيــق. والوصــول غيـــر املقيــد للمعلومــات والبيانــات 

الفرضية الفرعية الرابعة: يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  للرقابة املالية لديوان املحاسبة على تـرشيد 
النفقات على فواتيـر تذاكر السفر.

الختبــار هــذه الفرضيــة فقــد اســتخدم 
اختبــار )t( للعينــة الواحــدة ويوضــح الجــدول 

التالــي نتيجــة اختبــار هــذه الفرضيــة.

والبالغــة  املحســوبة   )t( قيمــة  تشيـــر 
إحصائيــة  داللــة  ذو  دور  وجــود  إلــى   )4.03(
ملجــال تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر تذاكــر 

الســفر والبالــغ )3.49( وبيـــن القيمــة املرجعيــة )3( وذلــك ألن قيمــة مســتوى الداللــة البالــغ )0.000( واملرافــق الختبــار( )t كان 
.)0.05( مــن  أقــل 

وتبيـــن قيمة معامل االلتواء البالغة )0.27-( أن بيانات مجال تـــرشيد النفقات على فواتيـــر تذاكر السفر تعتبـــر قريبة 
 لتطبيــق اختبــار )t( حيــث عــادة مــا يتــم اعتبــار قيــم االلتــواء بأنهــا قريبــة مــن 

ً
 مهمــا

ً
مــن التوزيــع الطبيعــي والــذي يعتبـــر شــرطا

التوزيــع الطبيعــي إذا انحصــرت بيـــن 3- إلــى 3+ كأحــد املرجعيــات التــي تعتبـــر قيــم االلتــواء قريبــة مــن التوزيــع الطبيعــي.

وبهــذه النتيجــة يتــم قبــول فرضيــة الدراســة والتــي تشيـــر إلــى أنــه يوجــد دور ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  
للرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة علــى تـــرشيد النفقــات علــى فواتيـــر تذاكــر الســفر، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع تقريـــر ديــوان 
بيـــن وزارة الصحــة والخطــوط  التــي  الديــوان ضــرورة الحصــول علــى االتفاقيــة  2013/2012 حيــث طلــب  للعــام  املحاســبة 
الجويــة الكويتيــة والتــي تعتبـــر الشــركة الكويتيــة الرســمية لنقــل املر�ضــى ومرافقيهــم للــدول التــي ســوف يتلقــون فيهــا الخدمــات 
العالجيــة، طلــب الديــوان هــذه االتفاقيــة لضمــان حقــوق وزارة الصحــة وإرفــاق جميــع املســتندات لكــي تقــوم الجهــات الرقابيــة 
 مــع تقريـــر ديــوان املحاســبة للعــام 2016/2015 وكان دور الديــوان نفــس 

ً
بدورهــا للحفــاظ علــى املــال العــام. واتفقــت أيضــا

فــي  الــدور ســابق الذكــر ولكــن مــع شــركة خاصــة للســياحة والســفر تنقــل املر�ضــى ومرافقيهــم الذيـــن تقــرر الــوزارة عالجهــم 
جمهوريــة التشــيك وســلوفاكيا والبوســنة.

 الفرضية الفرعية الخامسة: يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة    للرقابة املالية لديوان املحاسبة على 
افقــي املر�ضــى.  تـــرشيد النفقــات علــى مر
اســتخدم  فقــد  الفرضيــة  هــذه  والختبــار 
ويوضــح  الواحــدة  للعينــة   )t( اختبــار 
الجدول التالي نتيجة اختبار هذه الفرضية.

والبالغــة  املحســوبة   )t( قيمــة  تشيـــر 
إحصائيــة  داللــة  ذو  دور  وجــود  إلــى   )4.33(

جدول رقم )13( 
نتائج اختبار )t( للعينة الواحدة الختبار فرضية الدراسة الفرعية الرابعة

املتوسط املجال
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االلتواء

 t قيمة
املحسوبة

درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة

نتيجة 
الفرضية

تـرشيد النفقات على 
قبول4.03600.000- 3.490.940.27فواتيـر تذاكر السفر

جدول رقم )14( 
نتائج اختبار )t( للعينة الواحدة الختبار فرضية الدراسة الفرعية الخامسة

املتوسط املجال
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االلتواء

 t قيمة
املحسوبة

درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة

نتيجة 
الفرضية

تـرشيد النفقات على 
قبول4.33600.000- 3.550.990.64مرافقي املر�ضى
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ملجــال تـــرشيد النفقــات علــى مرافقــي املر�ضــى والبالــغ )3.55( وبيـــن القيمــة املرجعيــة )3( وذلــك ألن قيمــة مســتوى الداللــة 
.)0.05( مــن  أقــل  كان   )t( الختبــار  واملرافــق   )0.000( البالــغ 

وتبيـــن قيمــة معامــل االلتــواء البالغــة )-0.64( أن بيانــات مجــال تـــرشيد النفقــات علــى مرافقــي املر�ضــى تعتبـــر قريبــة مــن 
 مهًمــا لتطبيــق اختبــار )t( حيــث عــادة مــا يتــم اعتبــار قيــم االلتــواء بأنهــا قريبــة مــن التوزيــع 

ً
التوزيــع الطبيعــي والــذي يعتبـــر شــرطا

الطبيعــي إذا انحصــرت بيـــن )3- إلــى 3+( كأحــد املرجعيــات التــي تعتبـــر قيــم االلتــواء قريبــة مــن التوزيــع الطبيعــي.

وبهــذه النتيجــة يتــم قبــول فرضيــة الدراســة والتــي تشيـــر إلــى أنــه يوجــد دور ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  
للرقابــة املاليــة لديــوان املحاســبة علــى تـــرشيد النفقــات علــى مرافقــي املر�ضــى، ومــن هنــا يؤكــد الباحثيـــن علــى هــذه النتيجــة ألنــه 
فــي شــهر أبـــريل 2017 تــم تقليــل املخصصــات املاليــة للمرافقيـــن مــن 50 دينــار كويتــي باليــوم الواحــد ســواء فــي الــدول العربيــة أو 

األجنبيــة إلــى 25 دينــار كويتــي.

وهــذا مــا يؤكــد قيــام الديــوان فــي واجباتــه علــى أكمــل وجــه فــي تـــرشيد نفقــات مرافقــي املر�ضــى والســعي مــع توجهــات الدولــة 
في تـــرشيد اإلنفاق الحكومي.

توصيات الدراسة

من النتائج السابقة استنتج الباحثيـن التوصيات اآلتية:

أن يتبــع ديــوان املحاســبة العمــل وفــق اللوائــح واألنظمــة القانونيــة للحــد مــن الفتـــرة الزمنيــة التــي يقضيهــا املر�ضــى 1- 
للعــالج.

أن يقــوم ديــوان املحاســبة بالتـركيـــز علــى االهتمــام بتفاصيــل قيــم فواتيـــر العــالج والتــي تشــمل مراجعــة األطبــاء 2- 
والســونار. األشــعة  وصــور  املختبـــرية  والتحاليــل 

أن يقوم ديوان املحاسبة بوضع أسس وضوابط على اختيار السكن وفق ميـزانية محددة من قبل الديوان.3- 

 -4.
ً
على ديوان املحاسبة اتباع عمليات التدقيق املسبقة على سياسة شراء تذاكر السفر األقل سعرا

أن يقــوم ديــوان املحاســبة بوضــع أســس وأنظمــة للتأكيــد مــن صحــة عمليــة اختيــار املرافقيـــن وذلــك مــن خــالل 5- 
صحيحــة. تقاريـــر 



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 1 - مارس )آذار( 2021

329

املراجع

- مراجع باللغة العربية:
ً
أوال

إبـــراهيم، إيهــاب نظمــي. )2013(. »مــدى فاعليــة ديــوان املحاســبة فــي املحافظــة علــى املــال العــام«، مجلــة الزرقــاء - 
.157-146  ،)2( 13 للبحــوث والدراســات اإلنســانية، جامعــة الزرقــاء، اململكــة األردنيــة الهاشــمية, 

أحمرو، إسماعيل. )2003(. املحاسبة الحكومية. عمان: دار املسيـرة للنشر والتوزيع والطباعة.- 

الحســبان، عطــا هللا أحمــد ســويلم. )2017(. »دور قانــون املحاســبة فــي الحفــاظ علــى املــال العــام مــن وجهــة نظــر - 
مدققــي ديــوان املحاســبة فــي األردن«، املجلــة العامليــة للتســويق اإلســالمي، الهيئــة العامليــة للتســويق اإلســالمي، 

.149-139  ،)1( 6 لنــدن، 

دراســة -  اإللكتـــرونية:  الحكومــة  تطبيــق  فــي ضــوء  الحكوميــة  الرقابــة  إجــراءات  »تقييــم   .)2010( ريــم.  الخصاونــة، 
النجــاح  جامعــة  لألبحــاث،  النجــاح  جامعــة  مجلــة  الهاشــمية.  األردنيــة  اململكــة  فــي  املحاســبة  ديــوان  ميدانيــة، 

.2738-2699  ،)9(  24 فلسطيـــن،  الوطنيــة، 

الراشــد، وائــل إبـــراهيم . )1999(. »دور ديــوان املحاســبة فــي الرقابــة اإلداريــة علــى األمــوال العامــة بدولــة الكويــت: - 
دراســة ميدانيــة«، مجلــة جامعــة امللــك عبــد العزيـــز، جــدة، اململكــة العربيــة الســعودية, 13 )1(، 111-71.

رزوقــي، غانــم؛ ومو�ضــى، عمــار جبــار. )2015(. »مــدى توافــر اآلليــات الداخليــة للحوكمــة املؤسســية ومســارات عمــل - 
ديــوان الرقابــة املاليــة«، مجلــة العلــوم االقتصاديــة واإلداريــة، جامعــة بغــداد، جمهوريــة العــراق، 83 )21(، 117-

.145

رملي، فياض حمزة محمد. )2017(. »دور الرقابة املالية العامة في تعزيـز الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد«، - 
org.cibafi.www ،47-35 ،66 ،)مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية )مجلة إلكتـرونية

رملــي، فيــاض حمــزة محمــد. )2018(. »دور التدقيــق وفــق أســلوب تقييــم املخاطــر فــي تفعيــل أداء أجهــزة الرقابــة - 
org.cibafi.www  ،61-58  ،75 مجلــة االقتصــاد اإلســالمي العامليــة )مجلــة إلكتـــرونية(،  املاليــة العامــة«، 

السحيمات، ختام. )2009(. مفاهيم جديدة في علم اإلدارة. عمان: دار الراية للنشر والتوزيع.- 

الطراونــة، إبـــراهيم أحمــد. )2013(. »أثـــر أجهــزة الرقابــة الحكوميــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري واملالــي فــي األردن«، - 
مؤتــة للبحــوث والدراســات، سلســلة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، جامعــة مؤتــة،28 )7(، 188-141.

طــه، ريــم عقــاب حسيـــن. )2011(. »دور أجهــزة الرقابــة املاليــة العليــا فــي مكافحــة الفســاد فــي الوحــدات الحكوميــة: - 
دراســة تحليليــة«، ديــوان املحاســبة فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية، مؤتمــر منظمــات متميـــزة فــي بيئــة متجــددة، 
-املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، جامعــة جــدارا، اململكــة األردنيــة الهاشــمية، أكتوبـــر 2011، ص 467 -495.

العكام، محمد خيـر. )2010(. الرقابة املالية. دمشق: منشورات الجامعة االفتـراضية السورية..- 

العكام، محمد خيـر. )2018(. الرقابة املالية. دمشق، منشورات الجامعة االفتـراضية السورية.- 

العلي، عادل . )2011(. املالية العامة والقانون املالي والضريبي. الجزء األول. ط 2. عمان: إثـراء للنشر والتوزيع.- 

الكفراوي، عوف. )2013(. تطور الرقابة املالية. اإلسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية.- 

ديوان املحاسبة. )1964(. املرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1964، ديوان املحاسبة، دولة الكويت، 7 يوليو.- 

مســعد، محمــد؛ الخطيــب، خالــد؛ وإبـــراهيم، إيهــاب. )2009(. املحاســبة الحكوميــة. عمــان: مكتبــة املجتمــع العربــي - 
للنشــر والتوزيــع.

ثانًيا - مراجع باللغة األجنبية:
- Al-Qarioti, Mohammad Qasem. )2015(. “Kuwaiti audit bureau role in auditing government agencies 

from employees’ perspectives: An exploratory study”, Journal of Business Theory and Practice. 3 
)1(, 61-80.



دور الرقابة املالية لديوان املحاسبة على نفقات العالج خارج دولة الكويت...

330

- Brender, N.; Yzeiraj, B. and Fragniere, E. )2015(. “The management audit as a tool to foster corpo-
rate governance: an inquiry in Switzerland”, Managerial Auditing Journal, 30 )8\9(, 785-811.

- Ismail, Aida Hazlin; Merejok, Natasha binti Muhammad; Mat Dangi; Muhamad Ridhuan & Saad, 
Shukriah. )2019(. “Does audit quality matters in Malaysian public sector auditing?” International 
Journal of Financial Research, 10 )1(, 203-215, doi:10.5430/ijfr.v10n3p203

- Mpaata, Kaziba abdul; Lubogoyi, Bumali & Okiria, John Charles. )2017(. “The effect of internal au-
dit department function on the performance of the internal control system of a public hospital 
in Uganda”, International Journal of Science and Resesrch, 6 )2(, 1068-1073, doi: 10.21275/
ART2017632

- Shariha, Jaber. )2014(. “The role of audit bureau in eradicating financial corruption in Libya”, Jour-
nal Akuntansi Multiparadigma, 5 )1(, 18-28.

اقع إلكتـرونية: ا - مو
ً
ثالث

 - .2013-2012  ،2014-2015  ،2016-2015  ،2017-2016 املاليــة  للســنة  املحاســبة   ديــوان  الســنوي-  التقريـــر 
.)http://www.sabq8.org/sabwe(



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 1 - مارس )آذار( 2021

331

The Role of Financial Control of the Audit Bureau for  
The Expenses of Treatment Abroad: Case Study of the Ministry of Health

Hajar Abdulhameed Othman Alwadi
PhD Student - Faculty of Business & Finance

Business Administration Department 
The World Islamic Sciences & Education University, Jordan

hjralwadi@gmail.com

Dr. Marie Hassan Bani Khaled 
Associate Professor

Business Administration Department  
Faculty of Economics and Administrative Sciences 

Al albayt University, Jordan
mariebk1961@gmail.com

ABSTRACT

The study aimed to examine the role of the audit bureau in the rationalization of the treatment ex-
penses outside Kuwait. The complete consensus was used for the study population represented in )72( 
auditors of the audit bureau responsible for auditing the treatment expenses of patients outside the State of 
Kuwait. There were )61( questionnaires valid for the analysis.

To measure the variables of the study, a questionnaire was prepared to collect the preliminary data 
from the members of the study population. The study also adopted the descriptive analytical approach. The 
study concluded that there was a statistically significant role for auditing )the treatment bills, patient com-
panion bills, tickets, housing bills and personal expenses( arranged according to the statistical importance.

The study also concluded that the importance of auditing for rationalizing the treatment expenses 
and their consequences for all areas was medium as follows )treatment bills, patient companion bills, tick-
et bills, housing bills, and personal expenses( arranged according to the statistical importance. The study 
recommends the importance of determining a time limit to hold the treatment expenses and paying more 
professional care in auditing the patient’s housing bills and personal expenses.

Keywords: Kuwait, Expenses Rationalization, Financial Control, Audit Bureau, Treatment Expenses, 
Treatment Abroad, Travel Tickets.




