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منحني العلم والمعرفة فتوفيق فضل و  على ما أنعم به علّي منأحمد اهلل واشكره تعالى 

عبدد  والتقددير للددكتوربجزيدل الشدكر ويسرني أن أتقددم  إتمام هذا الجهد المتواضع،على والقدرة 

على هدذه الرسدالة حيدد  ددم لدي النصد   بقبول اإلشراف ا  تكّرم مشكور ي الذ العزيز فريد صايمة

 واإلرشاد طيلة فترة إعدادها.

كري وتقددددديري لكافددددة السدددداتذة الكددددرام أعضددددا  الهي ددددة أتقدددددم ب ددددال  شددددويسددددرني أن 

واإلداريدددين فيهدددا، وكدددذل  لكسددداتذة الكدددرام أعضدددا  لجندددة  الشدددرق الوسدددطالتدريسدددية فدددي جامعدددة 

 المنا شة المو رة على تفضلهم بقبول منا شة هذه الرسالة.

المسداندة، و اصدة  أوهدذا الجهدد سدوا  بالتشدجيع  إنجدازكما واشكر كل من سداهم فدي 

الدراسدة لمدا  الدذين تفضدلوا باإلجابدة عدن اسد لة الكويتيدة المسداهمة العامدةالشدركا  فدي الزمال  

 عدز وجدل اهلل أن أسدللأبدوه من تعاون وتسهيال  تعجز الكلما  عن تقديرها، فدال يسدعني إ  

 .  الكوي في  دمة وطننا العزيز  التوفيق لهم
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 الملخص 
همة العامة دور المدقق الداخلي في تحسين إدارة المخاطر في الشركات المسا

 الكويتية
 إعداد: محمد دهش المطيري

 إشراف: الدكتور عبد العزيز فريد صايمة
المدد ق الددا لي فدي تحسدين إدارة الم داطر  التعدرف علدى دور لدىإهذه الدراسدة هدف  

فإن الباحد تعامدل مدع ندوعين مدن  لتحقيق هذا الهدفو  ألكويتيةفي الشركا  المساهمة العامة 

 ،تحليلدديالو وصددفي تبددع الباحددد السددلوب الاو ، والبيانددا  الثانويددة الوليددة نددا البيا البيانددا  همددا

( مسددتجيبا  143تددم توزيعهددا علددى عينددة الدراسددة والتددي شددمل  ) بيانددا  تددم اسددت دام اسددتبانةو ددد 

 .الشركا  المساهمة العامة الكويتيةفي  مد قي الحسابا  الدا ليين العاملينمن 

لمددددد ق الدددددا لي فددددي تحسددددين إدارة الم دددداطر فددددي ل ثددددرأوجددددود  الدراسددددة إلددددى  وتوصددددل

تبدددين أن المتوسدددطا  الحسدددابية لمسدددتو  دور المدددد ق و  .الشدددركا  المسددداهمة العامدددة الكويتيدددة

الدا لي في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المسداهمة العامدة الكويتيدة،  دد جدا   جميعهدا 

تقارب هذه المتغيدرا  مدن  دنية تدل علىأن  يم ا نحراف المعياري المت ا، كمبالمستو  المرتفع

وأهميدددة الددددا لي  لمدددد قا اسدددتقاللية وحياديدددة تلكيدددد علدددى الدراسدددة وأوصددد . متوسدددطاتها العامدددة

فنددي محايددد حددول  بددرأيالمدروسددة لل ددروج  والسدداليبال طددوا  و اإلجرا ا  التنظيميددة بدد ه يامدد

علددى أهميددة  يددام أيضددا التلكيدد و  .ومددد  كفددا ة إدارة الم دداطر عدالددة تمثيددل القددوا م الماليدةمدد  

التزامددده ومددد  الدددا لي مدددد ق الكفددا ة بددالتحقق مدددن مددد   الشددركا  المسدداهمة العامدددة الكويتيددة

 .تحسين إدارة الم اطرفي  لتلثيرهامهنية المعايير بال

 .الشركا  المساهمة العامة الكويتية، إدارة الم اطر، المد ق الدا لي الكلمات المفتاحية:



 ك

 

Abstract 
The Role of Internal Auditor in Risk Management 

Improvement in the Kuwaiti Public Shareholding Companies 

Prepared by: Mohammed Dahash Al-Mutairi 

Supervised By: Dr. Abdel Aziz Fareed Saymeh 

 
This study aimed to identify the role of the internal auditor in risk 

management improvement in the Kuwaiti public shareholding companies. 

To achieve this goal, the researcher has dealt with two types of data which 

are: the secondary and primary data, the researcher had followed the 

descriptive analytical method, by using a questionnaire that was distributed 

to a selected sample of respondents. The sample  included 143 internal 

auditors working in the Kuwaiti public shareholding companies. 

The study results revealed the impact of Internal Auditors in improving risk 

management in all Kuwaiti public shareholding companies. Results showed 

out that the arithmetic means of internal auditor came all in the high levels, 

Low standard deviations showed that these variable are homogeneous and 

concentrate around their means (Table 4-2).  

The study recommended the confirmation of the independence and neutrality 

of the internal auditor and the importance of carrying out regulatory actions 

and steps and methods studied out a neutral technical opinion on the fairness 

of the representation of the financial statements and the adequacy of risk 

management. Also it emphasized the importance that Kuwaiti public 

shareholding companies are urged to verify the efficiency of the internal 

auditor and the extent of its commitment to professional standards of their 

impact in improving risk management. 

Key Words: Internal Auditor, Risk Management, Kuwaiti Public 

Shareholding Companies 
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 الفصل األول

 امة للدراسةعمقدمة 

 تمهيد 0-0

دارية في اإلفضا   المالية و النهيارا  العديد من ا شهد العالم  الل العقود القليلة الماضية 

يا  المتحدة المريكية ودول شرق أسيا وروسيا، عدد من الشركا  الرا دة في دول العالم كالو 

وغيرهما، مما أد  إلى  WorldCom وشركة ،Enronانهيار شركة وانهيار شركا  عمال ة مثل 

 د ن فيها  سا ر فادحة. و و تكبد المساهمكما ا تصاديا  الدول التي تنتمي إليها،  وتدهور تلثر

 فاق كذل  إل، و أدارتهاالشركا  ولمجالس هذه  نسب  المسؤولية عن ذل  إلى الهي ا  اإلدارية في

 الحسابا  الدا ليين وال ارجيين. مد قي

كان  النتيجة المنطقية لحدود حا   اإلفالس وا نهيارا  المالية واإل فا ا  التي  د و 

حدث ، أن سارع  كثير من المؤسسا  الدولية وبورصا  الوراق المالية والمنظما  المهنية في 

الدول إلى وضع مجموعة من القوانين والضوابط والعراف والنظمة والمبادئ ال ال ية  العديد من

للر ابة المالية وغير المالية على إدارة الشركة، وذل  لحماية المستثمرين والطراف ذا  العال ة من 

ردة في التالعب المالي والفساد اإلداري وتعزيز الثقة والمصدا ية في المعلوما  المحاسبية الوا

 .القوا م المالية المعلنة، التي يحتاج إليها مست دموها

ففي الو يا  المتحدة تم سن التشريعا  الم تلفة والتي كان من ضمنها  انون ساربنز 

 التد يقالقانون إدارة الشركة محل  ألزم. حيد 2112في عام  (Sarbanes Oxley)أوكسلي 

ما  مالية ضمن القوا م المالية المنشورة، في حين ُألزم بمسؤولية د ة ما يتم التقرير عنه من معلو 

بدا   المد ق حول وضع  الرأيال ارجي بالتقرير عن مد  كفا ة وفاعلية نظام الر ابة الدا لي وا 
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إلى الدور التقليدي  باإلضافة التد يق،السياسا  واإلجرا ا  الكفيلة إلدارة م اطر الشركة محل 

 (.12،  2225دهمش وابوزر، ) مد  عدالة تمثيل القوا م المالية والمتمثل بالتقرير عن د قللم

بإصدار دليل  2115وعلى المستو  المحلي في دولة الكوي ،  ام ديوان المحاسبة عام 

التد يق العام، حيد ُألزم  القطاعا  الم تلفة بتطبيق القواعد العامة التي ين  عليها القانون في 

بطريقة  التد يقكيفية الت طيط والتنفيذ والتقرير عن عملية  إلىيل . حيد يشير الدلتد يقكل عملية 

إليها أثنا   ا حتكامالواجب  واإلجرا ا  الدوا تضمن تقليل الم اطر المحتملة، إذ أشار إلى 

من المعلوما  لمست دمي القوا م المالية، هذا  الدنىعملية المراجعة والتي تضمن توفير الحد 

 د قه لل طوا  اإلرشادية المتعلقة بتحليل وعرض نتا ج الم اطر من  بل المباإلضافة إلى تناول

 .(2104 ،الكويتي ديوان المحاسبة)

بنا ا  على ما تقدم، يمكن القول بلن هذه التطورا  على صعيد المهنة ما هي إ  تحركا  و 

في الدا لي  لتد يقابعملية  المناطتنظيمية ومهنية تهدف بمجملها إلى زيادة فاعلية تنفيذ المهام 

ترتبط ببعض الصفا   الدا كفا ة  إنمهنة. إذ هذه الضو  التغيرا  البي ية التي تتعايش معها 

 التد يقوالتي تساعده على تحقيق الهداف النها ية من عملية الدا لي  التد يقالتي يتمتع بها فريق 

والمسؤولية التلهيل المهني و وال برة  التلهيل العلمي والمهني المناسب،ا ستقاللية والحيادية و مثل 

بمثل هذه  منوطإكتشاف ال طا  وتحديد مواطن الضعف وال طورة  إنإذ  .القانونية للمد ق

 الصفا .

دور المد ق الدا لي في تحسين إدارة الم اطر في هدف التعرف على بهذه الدراسة تلتي 

هذا الدور، فقد  ام الباحد با تيار ومن اجل التعرف على  ،الشركا  المساهمة العامة الكويتية

لعال تهم المباشرة بموضوع الدراسة،  الشركا في هذه  مد قي الحسابا  الدا ليين العاملينعينة من 
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حول هذا فان أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تسهم في إيجاد  اعدة معلوما  وبيانا  لذل  

 الموضوع.

 

 وعناصرها مشكلة الدراسة 0-5

عديددددد مددددن ا نتقددددادا  الإلددددى  ، ددددالل السددددنوا  الماضدددديةتددددد يق الدددددا لي ال فددددةوظيتعرضدددد  

ممارسدا  اإلدارة التدي تهددف إلددى  فدي التقريدر عدن بعددضالدددا لي  المدد قعدن ضدعف دور الناجمدة 

مسدتو  ربد   قلتحقيد أومكاسدب معيندة لدردارة  الربدا، بهددف تحقيدق إدارةأو  الربدا،،التالعب فدي 

وذلدد   بوظيفددة التددد يق الدددا ليونتيجددة لددذل  زاد ا هتمددام  المدداليين. للددينالمحيتمشددى مددع تو عددا  

المصال  لمنع حددود  أصحابومعايير كفيلة بجعل حالة من ا طم نان تسود بين  إجرا ا وضع ب

  .تجاوزا  في المستقبلنهيارا  و ا أية

روعة، كدان تجاه إكتشاف الممارسا  غير المشد المد قنظرا  للشكو  التي تحوم حول دور و 

مهنددة. حيددد تتجدده منظمددا  الأن تسددتعيد ثقددة العامددة فددي التددد يق  بددد علددى الهي ددا  الُمنظمددة لمهنددة 

والفاعليدة  الكفا ةبشكل عام في دولة الكوي  إلى تذليل الصعوبا  التي تحول دون تحقيق  العمال

.  0982اق المالية عام أمام مست دمي القوا م المالية، و اصة بعد أزمة سوق المناخ الكويتي لكور 

تجداه إكتشداف الممارسدا  غيدر المشدروعة.  المد قينُسن  القوانين والتشريعا  المتعلقة بمسؤولية  إذ

، التددد يقألقددي علددى عدداتقهم دراسددة نظددم الر ابددة الدا ليددة وتقيدديم إدارة الم دداطر للشددركا  محددل كمددا 

إلدى  لالسدتجابةا  المتعلقدة بهدذا التقيديم، المر الذي يحتم بالضرورة جمع المزيد من الدلة والمعلومد

مناسدبة، يدتم تعدديلها  دالل مرحلدة العمدل الميدداني  تدد يقهذه الم اطر مدن  دالل تصدميم إجدرا ا  

 للوصول إلى التقييم النها ي إلدارة الم اطر.  التد يق ا تبارا وفي ضو  نتا ج 
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المدددد ق لعبددده ي أنممكدددن الدددذي مدددن ال الددددورلدددذل  تتمثدددل مشدددكلة الدراسدددة فدددي التعدددرف علدددى 

 .الدا لي في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية

 السددؤال اإلجابددة عددن يتمثددل فدديهددذه الدراسددة  فددإن الغددرض مددنفددي ضددو  المشددكلة البحثيددة و 

هل هنا  تدلثير للمدد ق الددا لي فدي تحسدين إدارة الم داطر فدي الشدركا  المسداهمة  :اآلتي سيالر ي

 مة الكويتية؟ العا

 :التاليهو د انبثق عن هذا السؤال عدد من الس لة الفرعية 

في تحسين  الدا لي لمد قتي يتمتع بها الا لالستقاللية والحياديةهل هنا  تلثير : السؤال األول

 إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية؟

في تحسين إدارة لتي يتمتع بها المد ق الدا لي للكفا ة المهنية اهل هنا  تلثير : السؤال الثاني

 الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية؟

في تحسين إدارة الم اطر  الدا لي لتلهيل العلمي والعملي للمد قلهل هنا  تلثير : السؤال الثالث

 في الشركا  المساهمة العامة الكويتية؟

في تحسين إدارة الم اطر في  الدا لي لقانونية للمد قلمسؤولية الهل هنا  تلثير : السؤال الرابع

 الشركا  المساهمة العامة الكويتية؟

 فرضيات الدراسة 0-3

 اآلتية: لس لة فقد اعتمد الباحد الفرضية الر يسةوبنا   على هذه ا

HO  عند مستوى ذو دالله إحصائيا ثر أال يوجد (0.05 = α)  للمدقق الداخلي في تحسين إدارة

و د انبثق عن هذه الفرضية عدد من الفرضيا   .طر في الشركات المساهمة العامة الكويتيةالمخا

 الفرعية وعلى النحو اآلتي:
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  :ىاألول الفرضية

HO1  عند مستو  ذو د له إحصا يا ثر أ  يوجد (0.05 = αلالستقاللية والحيادية ) تي يتمتع لا

 .الشركا  المساهمة العامة الكويتية في تحسين إدارة الم اطر في الدا لي لمد قبها ا

  :ثانيةال الفرضية

HO2  عند مستو  ذو د له إحصا يا ثر أ  يوجد (0.05 = α للكفا ة المهنية التي يتمتع بها )

 .في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتيةالمد ق الدا لي 

  :ثالثةالالفرضية 

HO3  عند مستو  إحصا يا  ذو د لهثر أ  يوجد (0.05 = α )لتلهيل العلمي والعملي للمد قل 

 .في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية الدا لي

 :رابعةالالفرضية 

HO4  عند مستو  ذو د له إحصا يا ثر أ  يوجد (0.05 = α) لمسؤولية القانونية للمد قل 

 .طر في الشركا  المساهمة العامة الكويتيةفي تحسين إدارة الم ا الدا لي

 

 أهداف الدراسة 0-4

 ما يلي: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

، الكفدا ة المهنيدة، ا ستقاللية والحياديدةالمتمثلدة بدد)لمدد ق الددا لي االصفا  الواجب توافرهدا فدي  -1

 لمدددد قا الملقددداة علدددى عددداتق ونيدددةلمسدددؤولية القانا، الددددا لي للمدددد ق ةالعمليدددال بدددرة لتلهيدددل العلمدددي و ا

 ركا  المساهمة العامة الكويتية.تحسين إدارة الم اطر في الش ( ودورها فيالدا لي
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من النواحي العلمية والنظرية، ومد   بلدارة الم اطرصياغة الجوانب الفكرية للمفاهيم المتعلقة  -2

في ظل الظروف والمتغيرا  ية القوا م المالإمكانية ا ستفادة من ذل  بما ي دم ويحقق أغراض 

 المعاصرة.

مدددع تقدددديم  فدددي تحسدددين إدارة الم ددداطر الددددا لي لمدددد قاإمكانيدددة الوصدددول إلدددى نتدددا ج حدددول دور  -3

 .التي تسهم في تحقيق هدف الدراسةالتوصيا  المناسبة في ضو  هذه النتا ج و 

 

 أهمية الدراسة 0-2

 تنبع أهمية هذه الدراسة من الجوانب اآلتية:

 :األهمية النظرية أوال:

تتمثل أهمية الدراسة من الناحية النظرية في تناولها لمفهوم تقيديم إدارة الم داطر، مدن حيدد 

، ليددتم تحديددد ظروفهددا وتقيدديم م اطرهددا، المسدداهمة العامددةدراسددة البي ددة التددي تتعددايش معهددا الشددركا  

التطدرق إلدى الكيفيدة التدي  إلدى باإلضدافةهدذا . لمثل هذه الم داطر لالستجابةووضع ال طط الالزمة 

، وتوجيده إجدرا ا  تجميدع الددا لي التدد يقفي ت طيط وتسعير عمليدة  المد قينيساعد بها يمكن أن 

الدراسدددة فدددي تطر هدددا  أهميدددةكمدددا تتبلدددور . المحتملدددة الم ددداطرأدلدددة المراجعدددة للتعدددرف علدددى مصدددادر 

 .رللطرق والمفاهيم والمدا ل التي يتم بمقتضاها تحسين إدارة الم اط

 :ثانيا: األهمية العملية

تتبلور أهميتها من الناحية العملية في المساهمة التي من الممكن إن تلعبها هذه الدراسة في 

 لمدد قالعبده يالدذي  الكويتية حول الددور المساهمة العامةزيادة وعي اإلدارا  الم تلفة في الشركا  

ن  ددالل محاولتهددا للتعددرف علددى مددد  كمددا تتجلددى أهميتهددا مدد. فددي تحسددين إدارة الم دداطر الدددا لي
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اسددتمرارية منظمددة  إلددىهددذا القطدداع لمددا يددتم إصددداره مددن  ددوانين وتشددريعا  تهدددف بمجملهددا  امتثددال

من  الل دعم مركزها التنافسي والمالي عن طريق الحفاظ على مصدال  المتعداملين معهدا.  العمال

إثدددرا  المكتبدددة العربيدددة بشدددكل عدددام فدددي ن أنهدددا تدددلتي كمحاولدددة مدددأهميتهدددا هدددذه الدراسدددة كمدددا تكتسدددب 

  ا .والمكتبة الكويتية بشكل 

 
 نموذج الدراسة 0-6

لتحقيددق غددرض الدراسددة والوصددول إلددى أهدددافها المحددددة اعتمددد الباحددد علددى نمددوذج  ددا  

ر دم ويوضد  الشدكل  ين المتغيرا  المستقلة والمتغير التابعبها، للتعرف فيما إذا كان  هنا  عال ة ب

   هذه المتغيرا .عال ا( 1-1)

 المتغير التابع           المتغيرات المستقلة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (1-0الشكل رقم )
 ةنموذج الدراس

 إدارة المخاطر دور المدقق الداخلي

 االستقاللية والحيادية
 

 ءة المهنيةالكفا
 

 التأهيل العلمي والعملي

 

 
تحسين إدارة المخاطر 

في الشركات 
المساهمة العامة 

 الكويتية
 
 

 المسؤولية القانونية 
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 الدراسة مصطلحات 0-7

وحسب ما  الدراسة، المست دمة فيللمصطلحا   اإلجرا يةتحديد المعاني ب  ام الباحد

 :مجالهذا الالتي أجري  في  السابقة طل  في الدراسا مص كليعنيه 

هو الش   الم ول بالقيام بتد يق العمليا  المالية أو الحسابا  أو البيانا  : المدقق الداخلي

والتحقق من مد  صحتها ومشروعيتها وسالمتها بصورة دورية على الغالب،  ،الشركا في المالية 

قديم ال دما  المهنية للتد يق حسب معايير عامة ويجب أن يكون هذا الش   مدرب على ت

يتمتع با ستقالل في  نوش صية، ويتوجب عليه أيضا أن يتصف بالتلهيل العلمي والعملي وا

 .(25 ، 2101 ،)عبد اهلل مجال اإلعداد وفح  التقارير وكذل  ا لتزام بقواعد السلو  المهني

باستقالل فكري في جميع  الدا لي مد قالأن يتمتع وتعني  :الداخلي للمدقق االستقاللية والحيادية

وأ  يكون له أي بعيدا عن أي تلثيرا  جانبية، و  يكون محايداوأن  ،المهنية بلعمالهما يتعلق 

  دماته المهنية وأن يتجنب أي عال ا   د تبدو أنها تفقده موضوعيته عند تقديم ،متعارضة مصال 

 (.41،  7002، ينالهي ة السعودية للمحاسبين القانوني)

الم تلفة بلفضل   دراتهفي استثمار المد ق تعبر الكفا ة عن  درة و المهنية:  الداخلي المدققكفاءة 

الفنية وال ال ية، وأن يسعى على  بمعايير المهنة همالتز او  دامها ا ست دام المثل. واست ةصور 

في والسعي إلى ا متياز . أكمل وجهمس وليته المهنية على  ، وأن يؤديأعمالهالدوام لتحسين كفا ة 

هما  إلى مرحلتين مستقلتينمد ق للوتنقسم الكفا ة المهنية . أدا  مس ولياته المهنية بكفا ة وا  ال 

، 7002، دليل  واعد سلو  وآداب المهنة) المحافظة على الكفا ة المهنيةو  اكتساب الكفا ة المهنية

 41.) 
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ويقصد به أن من يمارس مهنة التد يق الدا لي يجب أن  :خليالدا التأهيل العلمي والعملي للمدقق

تتوفر لديه الشهادة وال برة الكافية التي تؤهله للقيام بهذه المهنة، ويتم اكتساب التلهيل العلمي من 

أما التلهيل العملي فيتمثل في ا هتمام بالتدريب العملي ا يجابي   الل البرامج الدراسية المنظمة،

يجاد الحلول للمشاكل التطبيقية التي تواجهه في حياته  حتى يتمكن من ممارسة المهنة بسهولة وا 

 (.034،  2119)ّسواد،  العملية

تحتل المسؤولية القانونية مركز مهم في اهتماما  مهنة  :الداخلي المسؤولية القانونية للمدقق

ون الوضعي المعمول به في التد يق الدا لي، والمسؤولية القانونية هي التي تد ل في دا رة القان

، وما يترتب عليها من جزا   انوني، أي أنها   تتضمن تل  المس ولية الدبية أو الشركا 

ال ال ية التي   يترتب عليها جزا  في القوانين الوضعية بل يتر  أمرها لمحاسبة الضمير وحساب 

 (.188،  2211مقترف اإلثم فيها أمام ربه )أبو هيبة، 

تشير عملية إدارة الم اطر إلى حماية ودعم القيمة لحملة أسهم الشركا  عن  خاطر:إدارة الم

طريق إدارة عدم التلكد السلبي واإليجابي الذي يحيط بالقدرة على تحقيق أهداف الشركا ، وذل  

)شواربي،  إليها في تحديد م اطر الشركة المحتملة يستندمن  الل إعداد الموازنا  التقديرية والتي 

 .(68،  2118بدالحليم، وع
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 حدود الدراسة 0-8

 مثل  حدود الدراسة باآلتي:ت

 .الشركا  المساهمة العامة الكويتيةهذه الدراسة في  تم إجرا  الحدود المكانية: -0

الشدركا  فدي  مدد قي الحسدابا  الددا ليين العداملينتقتصدر الدراسدة علدى آرا   الحدود البشررية: -5

دارة ، يددددةالمسدددداهمة العامددددة الكويت كددددونهم تتددددوفر لددددديهم المعرفددددة الكافيددددة بلعمددددال التددددد يق الدددددا لي وا 

 الم اطر.

نيسان شهر تم إجرا  هذه الدراسة  الل الفترة الوا عة ما بين الول من الحدود الزمانية:  -3

 .2215 شهر أيلولوحتى الول من  2215

 

 الدراسة محددات 0-9

مددد  تعدداون المبحددوثين وتجدداوبهم فددي إعطددا  المعلومددا  تعتمددد نتددا ج الدراسددة الميدانيددة علددى  -1

 الالزمة إلثرا  موضوع الدراسة وفي اإلجابة على الس لة الموجهة إليهم.

لتوزيدع ا سدتبيانا ،  الشدركا الو   والجهد الذي تتطلبده طبيعدة الدراسدة الميدانيدة لزيدارة موا دع  -2

 رة الشركة.أثنا  القيام بزيا نومد  تواجد المبحوثين المعنيي

الشددددركا  المسدددداهمة العامددددة فددددي  مددددد قي الحسددددابا  الدددددا ليين العدددداملينالباحددددد علددددى  اعتمددددد -3

 .الكويتية

تعمديم  المدر الدذي يتدي  إمكانيدة ،الشدركا  المسداهمة العامدة الكويتيدة يشدمل مجتمع الدراسةأن  -4

 .الكوي دولة في  الشركا  ال ر هذه الشركا ، بينما لم تشمل الدراسة على  هانتا ج
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المبحث األول: اإلطار النظري

 تمهيد 2-0

 مفهوم التد يق الدا لي 2-2

 أهمية التد يق الدا لي 2-3

 أهداف التد يق الدا لي 2-4

 هوأنواع التد يق الدا لي نطاق 2-5

 صالحيا  المد ق الدا لي 2-6

  ق الحسابا الصفا  الش صية لمد 2-7

 ةم اطر مفهوم ال 2-8

 إدارة الم اطر 2-9

  طوا  عملية إدارة الم اطر 2-01

 التعامل مع الم اطر 2-00

  الم اطرأنواع  2-02

 الشركا  الكويتية المساهمةعن نبذة تاري ية  2-03

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ألول: اإلطار النظريالمبحث ا

 تمهيد 2-1

وظيفة شهد  السنوا  ال يرة اهتماما  متزايدا  من  بل الشركا  في الدول المتقدمة ب

الشركا   اهتماممتعددة يلتي في مقدمتها تزايد  في نوا،   ا هتمامالتد يق الدا لي، و د تمثل هذا 

بالكفا ا  البشرية التي تمكن من  بإنشا  إدارا  مستقلة للتد يق الدا لي مع العمل على دعمها

 .تحقيق الهداف بالكيفية والفاعلية المطلوبة

من أهم السباب التي أد  إلى مثل هذا ا هتمام فصل اإلدارة عن الملكية وكبر لعل و 

حجم المشروعا  وظهور الشركا  متعددة الجنسيا  والشركا  الدولية التي تمتاز بتعدد جنسية 

اتها، المر الذي أد  إلى زيادة المسؤوليا  اإلدارية الم تلفة، فقد كان لزاما  مالكيها وتعقيد عملي

بسياسا   وا لتزاملر ابة الدا لية تكفل حسن سير العمل للتد يق واعلى اإلدارة أن تضع أنظمة 

 شركا .لوتعليما  اإلدارة العليا ل

م تنظيما  م تلفة، ونجد أن التد يق الدا لي يعمل في بي ة وشركا  ذا  أهداف وأحجا

هذه ا  تالفا  في حيد تؤثر باإلضافة إلى مجموعة من القوانين التي ت تلف من بلد إلى آ ر، و 

دعا إلى وجود معايير وأسس  المر الذي ،بي ة العمل على إنتاجية وطبيعة عمل المد ق الدا لي

أعمال المد قين  كمحاولة ل لق تجانس بين نتا جفي الشركا  التد يق الدا لي  نشاطتحكم 

مكانية ا عتماد عليها بصورة   .أوسعالدا ليين، وا 
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 مفهوم التدقيق الداخلي 2-2

التد يق الدا لي في بداية المر مقتصرة على تد يق المستندا  بعد  وظيفةكان  لقد 

أ طا  التسجيل في الدفاتر ولكن بعد أن توسع  الشركا  ا  تصادية  اكتشافالصرف لغرض 

 تصا  هذه الوظيفة تد يق الحسابا   بل الصرف لغرض التلكد من سالمة أصب  ضمن ا

شهد  وظيفة التد يق الدا لي العديد من التطورا  في نطا ها وأهدافها، وبدأ  و د  اإلجرا ا .

حيد برز  عدة مؤشرا  أد  إلى تطور مفهوم التد يق الدا لي  ،وظيفة التد يق تنمو بشكل سريع

 (346  ، 2116لمغني، العمري، وعبدا)  :وهي

 كبر حجم المشروعا  وظهور الشركا  متعددة الجنسيا  وتعقيد عملياتها.  -0

 ا  تصادية. الشركا ظهور اإلندماج والتنوع في النشطة التي تقوم بها  -2

ظهور التد ل الحكومي بشكل واض  في  طاع البنو  من  بل البن  المركزي مما أد  إلى  -3

 يد اإلجرا ا .تعقيد العمل وتحد

للر ابة الدا لية لضبط  ا  أساس ا  وركن ،التد يق الدا لي من النشطة الهامة للمنظمة ُيعد

أد  ، و د ازداد  أهميته ليمتد إلى النشطة ا ستشارية للمنظمةو  ،العمليا  المالية واإلدارية

وم برعاية الممارسة تق إنشا  جمعيا  أو مؤسسا  لىإالتد يق الدا لي في بعض البلدان المتقدمة 

 نها أصبح  مرجعا  في تنظيم وتطوير التد يق الدا لي، وتشملإالمهنية للتد يق الدا لي، حيد 

لتد يق الحسابا   مسؤولياتهم تحديد شروط من  الترا ي  المهنية، ووضع المعايير المهنية

 ، أنها محاولة للعمل مع إلى ذل وباإلضافة الدا لية، وزيادة الوعي والتدريب وا ستشارا  والتوجيه

إلطار العام للممارسة المهنية للتد يق إلى اا متثال  السلطا  الحكومية لتطوير التشريعا  لتحقيق

وهذا يشمل المنشورا  والمعايير التي تنظم نشاط التد يق الدا لي لتحقيق أفضل  يمة  .الدا لي
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يضم  ذيال دة لمد قي الحسابا  الدا ليةمعهد الو يا  المتح مثال .مضافة الناجمة عن هذا النشاط

 .( ,P:162Rahahleh 2010-168 ) د ق دا ليألف م 051أكثر من 

بدأ التد يق الدا لي يظهر كاصطال، أكاديمي مع بداية تكوين معهد المد قين الدا ليين، 

وحتى ذل  الو   لم يكن هنا  مصطل  واض  ومتكامل لمفهوم التد يق الدا لي فقد كان  

ادا  عملية لتكوين أ سام  اصة به دا ل الوحدا  والمنشلة التي أدرك  بلهمية التد يق اجته

الدا لي كوظيفة مستقلة تقوم بعمليا  تد يقية ت تلف من تنظيم إلى آ ر حسب تصور اإلدارة، 

فكان  البداية متواضعة لمفهوم التد يق  الدا لي، إذ أنها كان  في بداية المر مقتصرة على تد يق 

أ طا  التسجيل في الدفاتر ولكن بعد أن توسع  المنشآ   إكتشافالمستندا  بعد الصرف لغرض 

ا  تصادية أصب  ضمن ا تصا  هذه الوظيفة تد يق الحسابا   بل الصرف لغرض التلكيد من 

 (.p: 9, Selim et al, 2009) سالمة اإلجرا ا 

جا  في تعريف المعهد المريكي  وهنا  العديد من التعاريف التي أوردتها الدبيا  حيد

تلكيدي استشاري على أنه: " نشاط  0990في نشرته التي أصدرها عام  (IIA)للمد قين الدا ليين 

يعمل  وتحسين عمليا  المنظمةدا ل المشروع،  وموضوعي مصمم إلضافة  يمةتقييمي مستقل 

ردارة، وهي وسيلة ر ابة إدارية على مراجعة النواحي المحاسبية والمالية والعمال ال ر  ك دمة ل

 .تعمل على  ياس وتقييم فعالية وسا ل الر ابة ال ر 

( التد يق الدا لي بلنه: " نشاط تقييمي مستقل, ينشل 29،  2101عرف ) سالمة، و 

دا ل الشركة لتد يق العمليا  ك دمة لردارة وهو وسيلة ر ابية إدارية تعمل على  ياس وتقييم 

ويساعد المنظمة على تحقيق أهدافها من  الل نهج منتظم، وهو  .ر ابة ال ر فعالية وسا ل ال

 .وسيلة منضبطة لتقييم وتحسين فعالية إدارة الم اطر والر ابة والسيطرة على العمليا 
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( بلن وظيفة التد يق الدا لي هي وظيفة مستقلة 33،  2101و د أوض  )الذنيبا ، 

ل الشركة من أجل  دمة اإلدارة عن طريق التلكد من أن كافة يقوم بها فرد أو أفراد أو جهاز دا 

أنظمة الر ابة الدا لية تعمل بشكل كفؤ وفعال ولتحقيق جميع أهداف النظام الر ابي، كما حددتها 

اإلدارة وذل  باست دام طريقة م ططة ومنظمة لتقييم وتحسين فاعلية إدارة الم اطر والر ابة وعملية 

 .التحكم المؤسسي

نشاط تقييمي مستقل ينشل دا ل الشركة " عرف التد يق الدا لي أيضا : على أنه و د 

لتد يق وتقييم وتحليل العمليا  الم تلفة ك دمة الشركة كاملة، ووسيلة ر ابية تعمل على  ياس 

 (. 252،  2114) عبدالاله، " وتقييم فاعلية نظام الر ابة الدا لية لكافة النشاطا 

( التد يق الدا لي بلنه:" مجموعة من النظمة 080،  2101 ،عبداهلل)في حين عرف 

أو أوجه النشطة المستقلة دا ل المشروع تنش ه اإلدارة للقيام بعملها في تحقيق العمليا  والقيود 

بشكل مستمر لضمان د ة البيانا  المحاسبية واإلحصا ية والتلكد من كفاية  يمة ا حتياطا  

 .كا  المشروع"المت ذة لحماية أصول وممتل

للتد يق الدا لي وهو: "مجموعة من النظمة أو أوجه وشمولية وهنا  تعريف أكثر تفصيال  

اإلدارة للقيام ب دمتها في تد يق العمليا  والقيود بشكل مستمر   هنشاط مستقل دا ل المشروع تنش

ت ذة لحماية أصول لضمان د ة البيانا  المحاسبية واإلحصا ية والتلكد على كافة ا حتياطا  الم

وممتلكا  المشروع والتحقق من اتباع موظفي المشروع للسياسا  وال طط واإلجرا ا  اإلدارية 

المرسومة لهم، و ياس صالحية تل  ال طط واإلجرا ا  والسياسا  وجميع وسا ل الر ابة ال ر ، 

اإلنتاجية القصو  في حتى يصل المشروع إلى درجة الكفا ة  إد الهاوا ترا، التحسينا  التي يلزم 

. ومن  الل التعريف السابق نجد أن الهدف من التد يق الدا لي هو "ضو  القدرا  المتاحة



17 

 

، 2119)المدلل،  الوصول بالشركة إلى الطا ة اإلنتاجية القصو  في ضو  المعطيا  اإلنتاجية

 40).  

دارة في الشركا  كما أن المتتبع لمفهوم التد يق الدا لي يدر  أن الهدف منه  دمة اإل

حيد ورد في  ا مة معايير الدا  المهني للتد يق الدا لي الصادرة عن المعهد المريكي للمد قين 

: "وظيفة تقييمية مستقلة تؤسس دا ل الشركة وتقييم أنشطتها ك دمة لها، ويهدف 0998الدا ليين 

ة، من  الل تزويدهم مساعدة الموظفين على تنفيذ مسؤولياتهم بفعاليى لإالتد يق الدا لي 

بالتحليال  والتوصيا  وا ستشارا  المتعلقة بالنشاطا  والتي يقوم بتد يقها"، حيد أصب  الهدف 

 (.03،  2101وصال ،  معارفيها )فيمن التد يق الدا لي  دمة الشركة والعاملين 

 0998 عام (IIA)التي أصدرها معهد المراجعين الدا ليين  التد يق الدوليةوتشير معايير 

لم اطر المرتبطة بالعمليا  ونظم ى الإإلى حتمية  يام نشاط التد يق الدا لي بتقَييم مد  التعرض 

المعلوما  المتعلقة بإمكانية ا عتماد على سالمة المعلوما  المالية والتشغيلية، فعالية وكفا ة 

 (3،  2115 )لطفي، العمليا ، حماية الصول، ا لتزام بالقوانين واللوا   والعقود."

لم يعد وظيفة  اصة ل دمة اإلدارة ولكن أصب  الهدف منه  دمة الدا لي ن التد يق إ

الشركة ككل. ومن  الل المفاهيم السابقة للتد يق الدا لي يمكن التوصل إلى ال صا   المشتركة 

 (65،  2212 ريسا ، ) (015،  2116 وآ رون،الصبان )  التالية:

ن نظام الر ابة الدا لية إأساسية من دعا م نظام الر ابة الدا لية إذ  التد يق الدا لي دعامة -0

 بدونها   يعد كافيا  لضمان كفا ة تنفيذ السياسا  ود ة الدا  في التنفيذ.

بصفة منتظمة ودورية مثلها   التد يق الدا لي وظيفة تقوم بها وحدة إدارية وهذه الوظيفة تؤد -2

ومن  الل التعريفا  السابقة يالحظ أن  صرة على تو ي  معين.وظيفة أ ر ، وليس   ا ةمثل أي
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تد ل ضمن فح  التي جميع العمليا  بغض النظر عن طبيعتها يشير الى التد يق الدا لي 

 التد يق الدا لي ينطوي على العمال التالية:ف وتقييم المد ق الدا لي.

 بالسياسا  وال طط. تحديد مد  التزام العاملين في كافة المستويا  اإلدارية -أ

 مة تطبيق الر ابة المحاسبية والمالية في المشروع. وتقييم مد  مال -ب

 تحديد درجة ا عتماد على البيانا  المحاسبية المست رجة من سجال  المشروع.  -ج

 تحديد مد  فعالية تنفيذ المسؤوليا  المحددة لم تلف المستويا . -د

ارة عن وظيفة مستقلة وموضوعية تقوم بفح  وتقويم وير  الباحد أن التد يق الدا لي عب

أنشطة الشركة الم تلفة وذل  بغرض مساعدة المس ولين دا ل الشركة في القيام بمس ولياتهم بدرجة 

عالية من الكفا ة والفاعلية، وذل  عن طريق القيام بالتحليل، والتقويم، والتوصيا ، والمنشورة 

 .العليا لردارة

 
 قيق الداخليأهمية التد 2-3

 اهتماماأهمية التد يق الدا لي في و تنا الحالي، حيد شهد  السنوا  ال يرة  ازداد لقد 

متزايدا  من  بل الشركا  في الدول النامية والمتقدمة بالتد يق الدا لي وأصب  التد يق الدا لي عبارة 

ا ورفع كفا تها عن نشاط تقييمي لكافة النشطة والعمليا  في الشركة ويهدف إلى تطويره

ل دما  التي تقدمها إلى اإلدارة في م تلف المجا   ى الإوتعود أهمية هذه الوظيفة  ،اإلنتاجية

، أو وأداتهايتم وصفها بعيون اإلدارة  وأحيانا، العليا مان في يد اإلدارةأبحيد يتم اعتبارها صمام 

 (.23،  2113)عبد المغني،  ذراع اإلدارة

امل والسباب التي ساعد  في إبراز أهمية التد يق الدا لي تتمثل هنا  العديد من العو و 

 (24،  2113)عبد المغني،  ما يلي:في
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التغلب على الصعوبا  التي تترتب على الظروف ا  تصادية: حيد تعمل إدارة المشروعا   -0

يق الر ابة فلذل  على اإلدارة العليا أن تعمل على تحق ،في ظروف ا تصادية تسودها حالة الم اطرة

على النشطة والعمليا  لتحقيق ضمانا  تحقق العا د ا  تصادي وتلبية ا حتياجا  ال اصة 

 .بالمساهمين والحكومة

كبر حجم المشروعا  وانتشارها جغرافيا : إن كبر حجم المشاريع وظهور الشركا  متعددة  -2

 را بة جميع النشاطا . الجنسية أد  إلى ظهور الحاجة إلى تحقيق الر ابة على الفروع وم

إلى تفويض   الالمركزية في اإلدارة: إن كبر حجم الشركا  جغرافيا  أد أسلوبانتهاج  -3

مدرا  ومسؤولي الفروع ويترتب على ذل  ا لتزام بالسياسا  واإلجرا ا  وحتى تتمكن ى لإالسلطا  

 اإلدارة من المرا بة   بد من تطبيق الر ابة الدا لية.

لى المعلوما   ت اذ القرارا  اإلدارية: توفير معلوما  دورية تمتاز بالوضو، الحاجة إ -4

 والموضوعية  ست دامها في ات اذ القرارا .

التحول إلى أسلوب العينا  اإلحصا ية بالمراجعة: حيد كان المد ق ال ارجي يقوم بالمراجعة  -5

ب غير عملي يتطلب و تا  وجهدا  الكاملة للقيود والعمليا  ومع كبر حجم العمل جعل ذل  أسلو 

 كبيرين فلذل  ظهر  أهمية التد يق الدا لي.

إن تقارير التد يق الدا لي تعتبر مصدرا  مهما  للمعلوما  عن الر ابة الدا لية، ولهذا يقوم  -6

 .بمراجعة التقارير السنوية التي يصدرها التد يق الدا لي ونال ارجي ونالمد ق

وعمليا  الر ابة الدا لية إلى أن تكون إسهاما هاما في إدارة  الم اطر تحسين إدارةمرا بة و  -9

حيد تؤثر هذه الم اطر على أهداف ، يطلق عليه جودة وظيفة التد يق الدا لي ، وهذا مامنشا ال

وف  د تؤثر سلبا  على  درة و د تكون هذه الم اطر متعلقة بلحداد  ارجية ودا لية وظر ة ظمالمن

 (033،  2116  الوردا  ): اآلتيةالظروف  نتيجة ل الم اطر أو تتغيرة، فقد تنشظمالمن
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 ة.ظمالمن إلى التقنيا  الجديدةود ول النمو السريع  -أ

 التغيرا  في بي ة العمال. -ب

 أنظمة معلوما  جديدة أو معدلة.تطور  -ج

 .ظما التي تواجه المن اإلستراتيجية لم اطرالتعرض ل -د

 .اسبية جديدة من هي ا  مهنيةا  محإصدار  -هد        

ويدددر  الباحدددد أن أهميدددة التدددد يق الددددا لي تكمدددن فدددي القيدددام بلنشدددطة مدددن شدددانها أن تسددداعد 

عداد القيود التدي تدتم دا دل الشدركة وبشدكل دا دم ومسدتمر، ويدؤدي اإلدارة في  التحقق من العمليا  وا 

صول الشدركة وممتلكاتهدا، عدالوة هذه الوظيفة ف ة من المد قين الدا ليين هدفهم العمل على حماية أ

على  دمة اإلدارة العليا ومساعدتها في التوصل إلى الكفاية اإلنتاجية القصو ، والعمدل علدى  يداس 

 صالحية النظام المحاسبي المطبق في الشركة.

 

 أهداف التدقيق الداخلي 2-4

ف منها هو ففي السابق كان الهد وظاحملالتد يق الدا لي تطورا كبيرا  أهدافلقد شهد  

كما  الهداف،والتالعب في الدفاتر والسجال  والتقرير عنها، ثم تطور  هذه  ال طا اكتشاف 

صدره مجمع المراجعين في الو يا  المتحدة وهو أالدا لي الذي  التد يقورد في بيان مسؤوليا  

يدهم بتحليال  برا  الفعلي لمسؤولياتهم عن طريق تزو معاونة جميع أعضا  اإلدارة العليا في اإل

. وأن هنا  العديد عملية التد يق الدا ليوتقييم وتوصيا  وتعليقا  مرتبطة بالنشطة التي تناولتها 

-Rahahleh, 2010, p: 162) :ما يليفيمن الهداف للتد يق الدا لي والتي يمكن تل يصها 

  (098،  2116 ،القبطان( و )163
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وسيلة ، وهو وذل  من أجل زيادة فاعليتهاومنظم  مرا بة العمليا  باست دام أسلوب منهجي -0

 في واإلسرافوالممارسا  المالية واإلدارية غير المشروعة، ومنع الهدر  مرا بة للحد من ا نتهاكا 

 .النظم المالية واإلدارية ، وضمان ا متثال لتنفيذاإلنفاق

تحديد ة و دار ة من  بل اإلبالسياسا  واإلجرا ا  وال طط الموضوع  ا لتزامالتحقيق من مد   -2

 ة.ظمة يتم إستغاللها بشكل مناسب لتحقيق أهداف المنظمإذا كان  موارد المن

والعمليا  ونظم المعلوما  فيما يتعلق بفعالية  المؤسسيةتقييم الم اطر المرتبطة بالحاكمية  -3

سياسا  واإلجرا ا  ا لتزام بالقوانين واللوا   وال، و حماية الصول، و وكفا ة العمليا  والبرامج

 والعقود.

ليسوا مسؤولين عن تنفيذ  ونالدا لي ونللوحدة، فالمد ق واإلجرا ا مة السياسا    ياس مال -4

نمانشاطا  الشركة،  ن المد قين ينصحون اإل وا  دارة فيما يتعلق بلفضل تنفيذ للمسؤوليا ، وا 

 الدا لين يمتلكون  لفية وتجارب مهنية عالية.

المشكال  التي تحدد في الشركة وتقدير مد  الضرر وال سارة وا ترا،  أسبابدراسة وتحديد  -5

يجاد طرق و ا ية تحول دون تكرارها.  الحلول المناسبة وا 

مراجعة متانة وكفا ة تطبيق  من  الل ضمان سالمة المعلوما  المالية والتشغيلية والتقارير -6

 الر ابة المحاسبية والمالية على العمليا . 

مكانية ا عتماد على البيانا  المالية المعدة الت -9 حقيق من وجود الحماية الكافية لكصول وا 

 لردارة. 

تحديد الهداف التي تعظم المنافع من  الل است دام الطرق المناسبة في استغالل الموارد  -8

 المادية والبشرية المتاحة.
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ل التوصيا  لتحسين أدا  من  التطوير نظام العمل في الشركة ونظام الر ابة الدا لية  -9

 .الموظفين

بشكل متناسق ويحقق الهداف التي وضع من أجلها  تد يق الدا ليوحتى يعمل أي نظام لل

  (349،  2116)العمري،  :  بد أن يحتوي على ما يلي

تحديد الهداف التي تحقق المنافع من  الل است دام الساليب والطرق المناسبة في استغالل  -0

 وارد المالية والبشرية.الم

وضع وصف هيكلي للسياسا  واإلجرا ا  وتحديد المسؤوليا  ووضع المعايير واعتماد  -2

 الموازنا . 

 .التد يق التلقا ي للمعلوما  من  الل النظام على شكل تغذية راجعة -3

 فأهدا أنعلى ركز  معايير التد يق الدا لي الحديثة  إلى أن (01،  2103)جمعة، ويشير 

  :ما يليالتد يق الدا لي تتمثل في 

  .زيادة  يمة الشركة وتحسين عملياتها -0

  .تقويم وتحسين فعالية إدارة الم اطر في الشركة -2

 .تقويم وتحسين فعالية الر ابة في الشركة -3

  يم وتحسين فعالية التحكم المؤسسيتقو  -4

الرأي الفني المحايد في عدالة  وير  الباحد أن عملية التد يق الدا لي تهدف إلى إبدا 

القوا م المالية، وذل  من  الل تقرير المد ق حيد يلمل المجتمع من تقرير المد ق أن يقدم صورة 

واضحة عن ظروف الشركة محل التد يق، وبالتالي يتحمل المد ق مسؤولية اإلفصاحا  غير 

ما يفس  المجال لكطراف عن ذل  م العادلة التي  د تظهر في القوا م المالية وعن الضرار الناجمة

 .المد ق وغيرها من الطراف بمسا لة المتضررة
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 هأنواعو  التدقيق الداخلي نطاق 2-5

إن التد يق الدا لي يجب أن يغطي جميع الوحدا  التشغيلية فلذل  يجب عليه أن يقوم بما 

 .(,P: 142 Szczepankiewicz ,2010) :يلي

 ذ أهداف ومهام الوحدا  التشغيلية وأهداف المنشلة ككل.التلكد بلنه يتم تنفي -0

 .اإلجرا ا  التي ين  عليها القانون التي اعتمدها مدير الوحدة والمنشلةالتلكد بلنه يتم تنفيذ  -2

اآلليا  واإلجرا ا  التي تشكل نظام الر ابة الدا لية كافية وفعالة لتشغيل الوحدا   التلكد بلن -3

 .بشكل مناسب

 تقسيم التد يق الدا لي إلى  سمين ر يسين هما:يمكن و 

 أواًل: التدقيق الداخلي المالي

يعرف التد يق الدا لي المالي بلنه " الفح  الكامل والمنظم للقوا م المالية والسجال  

المحاسبية والعمليا  المتعلقة بتل  السجال ، لتحديد مد  تطابقها مع المبادئ المحاسبية المتعارف 

". والهدف منه إظهار البيانا  المالية بصورة  سياسا  اإلدارية وأية متطلبا  أ ر عليها وال

 ،النونو)  :موضوعية عاكسا  الوضع الحقيقي للمنشلة، وينقسم هذا النوع من التد يق إلى ما يلي

2119  ،22) 

تنفيذها التد يق الدا لي المالي  بل الصرف: ويتطلب هذا النوع مراجعة العمال  بل وأثنا   -0

عن طريق تكليف موظف معين لتد يق عمل موظف أ ر للتحقق من سالمة اإلجرا ا  واكتمال 

 المستندا  وموافقة السلطة الم تصة على التنفيذ.
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التد يق الدا لي المالي بعد الصرف: وهذا النوع ينفذ حسب  طة موضوعة وبنسبة ا تبارية  -2

ال ارجي لردارة العليا أن العمليا  تسير وفق  عن طريق العينا  وفحصها، مع تلكيد المراجع

 .القوانين واللوا   الموضوعة والمقررة بما يضمن تحقيق الهداف الموضوعة في الشركة

 

 ثانيًا: التدقيق الداخلي التشغيلي

ويطلق عليه مصطلحا  مرادفة مثل التد يق اإلداري أو تد يق الدا  أو التد يق الوظيفي 

هدف إلى وصف عملية التد يق الدا لي التي تهدف إلى تقييم العمليا  وجميع المصطلحا  ت

إن هذا النوع من التد يق  د وسع مجال التد يق الدا لي التقليدي  التشغيلية لوظيفة أو نشاط معين.

الذي كان يرتكز عليه التد يق المالي والمحاسبي، ليقوم المد ق بمراجعة كافة الشركا  دا ل 

غير المالية ويقوم المد ق بتقييم هذه النشاطا  من أجل معرفة مواطن الضعف في الشركة المالية و 

 .(,P: 142 Szczepankiewicz ,2010) الدا  وتقديم التوصيا  الالزمة لتحسين الكفا ة

ويعرف التد يق الدا لي التشغيلي على أنه ": الفح  والتقييم الشامل لعمليا  المشروع 

ذا كان  العمليا  الم تلفة  د نفذ  طبقا  لما ان  طط له ووفق لغرض إعالم اإلدارة عما إ

السياسا  وال طط المتعلقة بالهداف وتقييما  لمد  كفا ة استغالل الموارد المتاحة ويتضمن 

كما يهدف  التوصيا  الالزمة لمعالجة المشاكل والطرق والساليب الالزمة لزيادة الكفا ة والربحية".

لمديرين في م تلف المستويا  ى الإشغيلي إلى تقديم تقارير نافعة ومفيدة التد يق الدا لي الت

التشغيلي الدا لي إلدارة العليا بنا   على نتا ج التد يق ى الإ الدا ليونن و اإلدارية ويقدم المد ق

التقارير التي تمكن اإلدارة من تحقيق المستو  المطلوب من ا طم نان ولتلبية ا حتياجا  ال ر  

 (348،  2116وعبدالمغني،  )العمري :دارة والتي من ضمنهالر

 تقييم أدا  كل وحده تشغيلية وفقا  لهداف اإلدارة. -0



25 

 

 ا طم نان على أن  طط اإلدارة شاملة ومتجانسة ومفهومه من  بل المستويا  التنفيذية. -2

كل الميادين  الحصول على معلوما  موضوعية حول كيفية تنفيذ  طط وسياسا  اإلدارة في -3

 التشغيلية.

 الحصول على المعلوما  المناسبة حول جوانب الضعف والقصور في الر ابة اإلدارية. -4

 إعادة التلكيد على أن كل التقارير التشغيلية يمكن ا عتماد عليها. -5

مش، ده) :إلدارة ما يليى الإمفيدا  يجب أن يقدم و التشغيلي مناسبا  الدا لي ولكي يعتبر التد يق 

2114  ،8) 

 زيادة الربحية للمنشلة ككل.  -0

 است دام الموارد المتاحة بكفا ة عالية لتعظيم الربحية. -2

 التعرف على المشاكل ومحاولة إيجاد حلول في مراحلها الولى. -3

 محاولة إيجاد طرق جديدة وفعالة لالتصال بين المستويا  اإلدارية الم تلفة. -4

التوحيد بين التد يق المالي والتشغيلي في مفهوم واحد هو شمولية وير  الباحد أنه يمكن 

التد يق الدا لي الحديد الذي يعتبر بمثابة الدوا  اإلدارية التي يمكن ا عتماد عليها من  بل 

اإلدارة العليا في الشركا  الكويتية لتنظيم حركة سير الشيا ، حسب المسارا  التي تحدد لها لبلوغ 

في  لوبة، ولضمان تحقيق وبلوغ الهداف من  الل المسارا  التي تحددها اإلدارةالهداف المط

 تل  الشركا .

 

 صالحيات المدقق الداخلي 2-6

دا رة ى لإإن العنصر الساسي لنجا، دا رة التد يق هو مقدار الدعم الذي تقدمه اإلدارة 

م من  الل موجز يبين السياسة التد يق الدا لي ولضمان فعاليتها يجب على اإلدارة أن توفر الدع
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 رة التد يق الدا لي. ومن أجل ابدعم تل  الدا رة بها مسؤوليا  وصالحيا  د ةظمللمنالعامة 

الوصول إلى نظام تد يق دا لي فعال يجب أن يشمل على صالحيا  ومسؤوليا  المد ق الدا لي 

 (22،  2113)ياسين،  على ما يلي:

لمد ق الدا لي القيام بتلدية عمليا  المراجعة أو التد يق المالي تحديد الصالحيا  التي ت ول ا -0

 على العمليا  الم تلفة لبيان مد  توافقها مع القوانين والنظمة وتعليما  اإلدارة. 

إعطا  الحق إلى المد ق الدا لي بالحصول على أية معلوما  يراها ضرورية لغرض تد يق  -2

 بها.  السجال  المالية والمستندا  ال اصة

 تحديد أية  يود أو محددا  تؤثر على المد ق الدا لي  الل تلديته لعمله.  -3

 تحديد مبادئ ومعايير التد يق الدا لي المتعارف عيها واإللتزام بها من  بل المد ق الدا لي. -4

 (99،  2116ما يلي: )السويطي،  العليا ومن مسؤوليا  وواجبا  المد ق الدا لي تجاه اإلدارة

 ة. يتزويد اإلدارة العليا بمعلوما  حول د ة وفعالية نظام الر ابة الدا ل -0

 تزويد اإلدارة العليا بمعلوما  حول كيفية إنجاز ا عمال من الشركة وجودتها.  -2

 دراسة وتقييم نظام الر ابة الدا لية.  -3

هداف المطلوبة منها المساعدة في تصميم وتطبيق إجرا ا  نظام الر ابة الدا لية لتحقيق ال -4

 وتقديم اإل تراحا  واإلرشادا  الالزمة لتحسين العمل.

وير  الباحد أن وظيفة التد يق الدا لي تؤدي دورا مهما في زيادة القدرة على مسا لة إدارة 

الشركة، من  الل  يام المد قين بالنشطة التي ينفذونها بزيادة المصدا ية، العدالة، تحسين سلو  

لعاملين في الشركا  وتقليل م اطر الفساد اإلداري والمالي، إذ إن كال  من التد يق الموظفين ا

الدا لي وال ارجي يعد آلية مهمة من آليا  المرا بة ضمن إطار هيكل نظام الر ابة الدا لية 
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الحديد، وبشكل  ا  فيما يتصل بضمان د ة ونزاهة التقارير المالية ومنع واكتشاف حا   

 ر.الغش والتزوي

 
 مدقق الحساباتالشخصية لصفات ال 5-7

مثالية  بمثابة مقاييس وتكون ،تمثل القيم ال ال يةالتي قواعد وال المبادئمجموعة من تمثل   

مع زمال   وعند تعامله ،التحلي بها عند ممارسة أعماله المد ق التي يتعين على للسلو  المهني

  الجوهرية والمؤهال  الفنية التي يجب أن يتحلى فيما يلي بعض الصفا، و وغيرهم المهنة والعمال 

 (Fawzy, 2003, p: 5-6) بها المد ق: 

بوجود إطار عام للسلو   المد ق دما   ويقصد بها ضرورة شعور المستفيدين من: الثقة -0

سالمة الن و المواضمان التي توفر المجموعة من المبادئ والمعايير هي تشمل و  ،وال الق المهنية

توفر إرشادا أكثر . وهذه المعايير هي التي في إطار سلوكيا  وأ ال يا  المهنةوذل  يانا ، ي البف

 .(Rezaee,2009, p:134) المبادئ والمعايير تحديدا عن كيفية الوفا  بتل 

 المهني بعمله  يامه عند يتحلى وأن بالعدل المد ق يتصف أنوهي األمانة واالستقامة:  -2

 آلرا  حكمه ي ضع وأ  الش صية المصال  من يتجرد وأن والموضوعية قوالصد والعفة بالنزاهة

-Fawzy, 2003, p: 5) حقيقتها غير على المعلوما  عنباإلفصا،  علم عن يقوم وأ  اآل رين

6). 

بعيدا عن أي تلثيرا  جانبية، و  محايدا المد قأن يكون وتعني  :واالستقاللية الموضوعية -3

 ،متعارضة وأ  يكون له أي مصال  ،جميع ما يتعلق ب دماته المهنية ويتمتع باستقالل فكري في

  دماته المهنية وأن يتجنب أي عال ا   د تبدو أنها تفقده موضوعيته واستقالله عند تقديم

(William, 2013, p:783.) 
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في الذي هو المجتمع إلى  المد قيقدمها  ويقصد بها الثقة في المعلوما  التي المصداقية: -4

تعكس جودة أدا ه المهني الد يق و درته على إنجاز ، والتي اجة ماسة إلى صحة المعلوما ح

عمله بشكل د يق وبالو   المناسب، كما تضمن المصدا ية مد  الوفا  بالوعود ومراعاة ظروف 

بلصول العمل المحاسبي ومد  ا حتفاظ  المد قونالعمال ، ومد  المعرفة التي يتمتع بها 

 (.24،  2224لقيود في مكتب التد يق )عوض، بالسجال  وا

يتحلى عند  يامه بعمله المهني  بالعدل وأنالمحاسب يتصف  وتعني أنالنزاهة والشفافية:  -2

في أدا ه لواجباته و دماته المهنية، وأن  وا ستقامةمانة والبالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية 

 ه آلرا  اآل رين، وأ  يقوم عن علم باإلفصا، عنوأ  ي ضع حكم ،المصال  الش صية يتجرد من

 أ  يضع نفسه في موا ف تؤثر على المحاسبالمعلوما  على غير حقيقتها. كما ينبغي على 

 .(24،  2224)عوض، المهني حياده أو تجعله يقع تح  تلثير الغير مما يهدد موضوعية حكمه

علوما  التي يحصلون عليها عن أعمال باحترام سرية الم المد قونم التز وتعني ا السرية: -6

توصل إليها من  إفشا  المعلوما  التي، وعدم أو رب العمل أثنا   يامهم بعملهم المهني ،العميل

إ  بموافقة محددة من  ،أو است دامها لمنفعته ال اصة أو لمنفعة طرف ثالد ، الل عمله المهني

 .(Rezaee,2009, p:134)  ةأصحاب العال 

 ةالم تلفة بلفضل صور   دراتهفي استثمار  المد قتعبر الكفا ة عن  درة و  المهنية: الكفاءة -7

الفنية وال ال ية، وأن يسعى على الدوام  بمعايير المهنة همالتز او  دامها ا ست دام المثل. واست

والسعي إلى ا متياز . مس وليته المهنية على أكمل وجه لتحسين كفا ة وجودة  دماته، وأن يؤدي

مع ا هتمام بمصال  العمال  أفضل اهتمام وبما يتفق ، أدا  مس ولياته المهنية بكفا ة وا  ال في 

إلى مرحلتين  لمد قلوتنقسم الكفا ة المهنية . تجاه المجتمع بصفة عامة مع مس ولية المهنة

 .(Fawzy, 2003, p: 6) المحافظة على الكفا ة المهنيةو  اكتساب الكفا ة المهنيةهما  مستقلتين
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 ةمخاطر مفهوم ال 2-8

 متفاو فكل مستثمر لديه مستو   ،هي احتمال  سارة بعض أو كل استثماره الم اطرة

فالمستثمرون المحافظون سوف يبحثون عن فر  تقدم لهم بعض  ،وم تلف من الم اطر

و د  اإلجرا ا  للسيطرة على عوا دهم، مثل سندا  التوفير ذا  المعدل المضمون من العوا د.

اظ على ف تار المستثمرون المحافظون أن يتركوا بعض الفر  ذا  النمو العالي، وذل  للحي

وهنا   و  كثيرة تؤثر على مستو   ،نقودهم في استثمارا  بمعدل عوا د مضمونة بدرجة أكبر

ال طورة، فمثال إذا اشتري  سندا  فسوف تالحظ أن استثمار  يرتفع وين فض مع أسعار الفا دة 

 .(61،  2213)هندي،  فعندما تن فض أسعار الفا دة يرتفع سعر السهم وبالعكس ،المتغيرة

 ا ستثمار، هذا بنتا ج ال اصة التلكد عدم ظروف إلى تعود استثمار بلي المتعلقة فالم اطرة

 فإنه وبالتالي وأهدافه، احتياجاته على بنا  به ال اصة ا ستثمارية المحفظة يكون مستثمر كل وبلن

 تجاه وسلوكه الم اطرة تجاه ميوله فإن وبالتالي وا حتياجا ، الهداف هذه مع يتناسب ما ي تار

 إلى يسعى العادي المستثمر أن أي ا ستثمارية، محفظته نوع تحديد في الساسي الدور يلعب العا د،

 وعمره المستثمر طبيعة يتحدد وفق الم اطر، من لديه مقبول مستو  عند ممكن عا د أعلى تحقيق

 (.032،  2103، هوشيار)

 التدفقا  حدود احتمال يكون أن إ  وجودها ينفي و  لالستثمار، مالزمة ظاهرة الم اطرةو 

ا، واحد ا يساوي حدوثها وزمن حجمها حيد من ا ستثمار من المتو عة النقدية  أنها يعني وهذا صحيح 

 زمن من أو حجمه، من أو ستثمار،ا  عا د على الحصول من التلكد عدم زاد كلما أنه بمعنى مؤكدة،

 في المستثمر تلكد عدم زاد كلما صحي  فمثال   والعكس  طورة أكثر ا ستثمار كان عليه، الحصول

 في الم اطرة، زاد  معين، مستو  عند ثباته أو عا د نقدي تدفق تحقيق من ما مشروع أو ما أصل
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 ولهذار. ا ستثما هذا في الم اطرة  ل  د،العا  على حصوله من المستثمر هذا تلكد زاد كلما أنه حين

 المستثمرون يتفاو  وكذل  تالزمها، التي الم اطرة درجة حيد من وأدواته ا ستثمار مجا   تتفاو 

 من استثماراتهم في للتنويع المستثمرون هؤ   يلجل وبالتالي الم اطرة، هذه لتحمل استعدادهم مد  في

 طر ا هنا  أن إلى هنا وتجدر اإلشارة يتقبلوها، أن تطيعونيس التي الم اطرة درجة ت فيف أجل

 المكونة ا ستثمار أدوا  من أداة كل م اطرة درجة وحساب ا ستثمار في الم اطرة لقياس متعددة

 .(62،  2213)هندي،  ا ستثمارية للمحفظة

؛ يددةزمنوبسددبب جميددع هددذه العوامددل فددإن النمددو والعا ددد والم دداطرة سددوف تتغيددر  ددالل فتددرة 

على ا عتماد على  ة المستثمرولذل  وجود  طة مالية مبنية على أساس صحي  هو المفتا، لقدر 

عدديش بدده يتقيدديم الوضددع المددالي الددراهن الددذي  للمسددتثمر الماليددة، حيددد يمكددن هالددنفس وتددلمين حياتدد

عيدددة طويلدددة المدددد ووا  هالمسدددتقبلية اعتمدددادا عليددده بحيدددد تكدددون اسدددتثمارات هوا تياراتددد هوبندددا   ططددد

  (.252،  2102)الميداني،  للوصول إلى أ صى عا د ممكن

عقدل، ) :مهمدة فدي م داطر العمدال ندذكر منهدا من العوامل التي ترك  آثارا   يدهنا  العدو 

2116  ،2-3) 

 ام  العديد من الدول والتنظيما  المهنية المت صصة بفرض  التغيرات التنظيمية واإلشرافية: -1

ظيمية على عمل المصارف وذل  للتقليل من م اطر المنافسة فيما بينها، العديد من القيود التن

ن له آثار والمحافظة على حدود معقولة من الم اطر  وفا من الزما  المالية، المر الذي كا

مثال ذل  ما  ام  به اتفا يا  بازل الم تلفة حول تحديد الم اطر الم تلفة إيجابية في الم اطر، و 

  ياسها واإلشراف عليها. بالمصارف وكيفية

أد  عدم استقرار السواق العالمية وعدم ا ستقرار المستمر  عدم استقرار العوامل الخارجية: -2

لسعار الفوا د وأسعار صرف العمال  وابتداع المصارف لدوا  تغطية مستقبلية  اصة 
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ا، مثل م اطر التسعير بالشركا  المتعددة الجنسية إلى وجود م اطر جديدة لم تكون موجودة سابق

 وم اطر السياسة وم اطر سعر الفا دة.

على تقديم أفضل ال دما  بل ل السعار، وهذا ما أثر  المنظما تجبر المنافسة  المنافسة: -3

لى ازدياد  الكثيرة التسهيال في تقديم  المنظما سلبا  اصة مع توسع  مقابل اكتساب العمال  وا 

 ة.ي  تمانالم اطر، ومثال ذل  الم اطر ا

 إدارة المخاطر 2-9

تتضمن و  لم اطر وتطوير إستراتيجيا  إلدارتها.اقياس وتقييم لعد إدارة الم اطر عملية تُ 

هذه اإلستراتيجيا  نقل الم اطر إلى جهة أ ر  وتجنبها وتقليل آثارها السلبية و بول بعض أو كل 

ناتجة عن أسباب مادية أو  انونية )مثال: إن إدارة الم اطر التقليدية تركز على الم اطر ال .تبعاتها

فإن إدارة القضا ية( ومن جهة أ ر   الدعاويالكوارد الطبيعية أو الحرا ق، الحوادد، المو  و 

أدوا  المقايضة المالية الم اطر المالية تركز على تل  الم اطر التي يمكن إدارتها باست دام 

ركا  الكبر  وكذل  المجموعا  والشركا  الشبغض النظر عن نوع إدارة الم اطر، فإن جميع 

 .(63،  2213)هندي،  لديها فريق م ت  بإدارة الم اطر الصغر 

رد  العديددد مددن المفدداهيم المتعلقددة بددإدارة الم دداطر ومددن بددين المفدداهيم الر يسددية ضددمن  ددد و 

 آلثدداراكافددة اإلجددرا ا  التددي تقددوم بهددا اإلدارة للحددد مددن هددي إدارة الم دداطر أن  هددذا المجددال هددي:

بقا هدددا فدددي حددددودها الددددنيا عرفددد  مدددن  بدددل لجندددة التنظددديم . كمدددا السدددلبية الناتجدددة عدددن الم ددداطر، وا 

دارة الم اطر المنبثقة علدى  المريكيدةعن هي ة  طداع المصدارف فدي الو يدا  المتحددة  المصرفي وا 

، والر ابددة الم دداطر، وتحديدددها، و ياسددها، ومرا بتهددا تلدد  العمليددة التددي يددتم مددن  اللهددا رصددد " إنهددا
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عليهدددا، وذلددد  بهددددف ضدددمان فهدددم كامدددل لهدددا وا طم ندددان بلنهدددا ضدددمن الحددددود المقبولدددة، واإلطدددار 

 (.21،  2115)ال طيب،  للم اطر" الشركةالموافق عليه من  بل مجلس إدارة 

في حالدة إدارة الم داطر المثاليدة، تتبدع عمليدة إعطدا  الولويدا ، بحيدد أن الم داطر ذا  

واحتماليددة حدددود عاليددة تعددالج أو  بينمددا الم دداطر ذا  ال سددا ر ال ددل واحتماليددة ال سددا ر الكبيددرة 

عمليددا  ددد تكدددون هددذه العمليددة صددعبة جددددا، كمددا أن الموازنددة مددا بدددين  ،حدددود أ ددل تعددالج فيمدددا بعددد

الم اطر ذا  ا حتمالية العالية وال سا ر القليلة مقابدل الم داطر ذا  ا حتماليدة القليلدة وال سدا ر 

 .(64،  2213)هندي،  لية  د يتم توليها بشكل سي العا

دارة الم دداطر غيددر الملموسددة وهددي تلدد  التددي تكددون احتماليددة حدددوثها  ولكددن يددتم  %122وا 

ومثددال علددى ذلدد ،   ،مقدددرة التعددرف عليهدداإلددى وذلدد  بسددبب ا فتقددار  ،المنظمددةتجاهلهددا مددن  بددل 

آ دددر  لدددة المعرفدددة الت صصدددية  بمعندددى م ددداطر المعرفدددة التدددي تحددددد عندددد تطبيدددق معرفدددة نا صدددة

. وكدذل  م داطر العال دا  وتحددد عندد وجدود بالعمل وعدم ا طالع على التعليما  المعمول بهدا

إنتاجيدددة العددداملين فدددي  نمباشدددر مدددإن هدددذه الم ددداطر جميعهدددا تقلدددل بشدددكل  ، إذغيدددر فعدددال تعددداون

، 2213)هنددي،  المكاسدب المعرفة وتقلل فعالية اإلنفاق والرب  وال دمة والنوعية والسدمعة ونوعيدة

 65). 

: علدى النحدو اآلتديعدة  طدوا  هدي  منظما  العمالإطار إدارة الم اطر في  نضمتيو 

 (.43 – 42   ،2116 )الكراسنة،

يددتم فهددم وتحديددد الم دداطر لكددل منددتج أو  دمددة  :Risk Identificationتحديررد المخرراطر -1

تتطلددب عمليددة تحديددد و  عمليددة مسددتمرة. ، وعمليددة تحديددد الم دداطر يجددب أن تكددونالمنظمددة قدددمهات

وظروفدددده ال ارجيددددة المحيطددددة بدددده، كظددددروف السددددوق والبي ددددة  ،بالمنظمددددةالم دددداطر معرفددددة جوهريددددة 

 اإلسدتراتيجية المنظمدة لهددافالقانونية وا جتماعية والسياسية والثقافية، ويتطلب ذل  الفهم السدليم 
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، والفدددر  والتهديددددا  المرتبطدددة المنظمدددة والتشدددغيلية، ويشدددمل ذلددد  علدددى العوامدددل الحيويدددة لنجدددا، 

 .الهدافبتحقيق تل  

 ياس هذه الم داطر يدتم النظدر إلدى كدل  لغراض :Risk Measurement قياس المخاطر -2

ان  يداس الم داطر ، حيدد نوع من الم اطر بلبعاده الثالثة وهي: حجمه، ومدته، واحتمالية حدوثده

ن الهددف مدن  يداس الم داطر ، إلإلدارة الم داطر بشكل صحي  وفي الو   المناسب هو أمدر هدام

، ويدتم تحديدد المنظمدةتعدرض لهدا تهو تحديد  يمة ال سا ر المتو عة من كافة أنواع الم اطر التدي 

 المنظمددةعلددى حجددم  السدداس يمددة ال سددارة المتو عددة بنددا   علددى طددرق ونمدداذج رياضددية تعتمددد فددي 

الندوعي مدن حيدد احتماليدة  السدلوبل اسدت دام ، كمدا يمكدن تقددير ال طدر مدن  دالاوتعقد عملياته

ن  يددداس الم ددداطر بغدددرض مراجعتهدددا والدددتحكم فيهدددا سيسددداعد إدارة أكمدددا تحققددده والنتدددا ج المحتملدددة. 

 (22-20،  2115)ال طيب،  :التيفي تحقيق  المنظمة

 تكوين رؤية مستقبلية واضحة، ويتم بنا   عليها تحديد  طة العمل.-

عددن طريددق الددتحكم فددي التكدداليف الحاليددة والمسددتقبلية التددي تددؤثر  ةالمنظمددتطددوير تنافسددية -

 على الربحية.

 .المنظمةيؤثر على ربحية  تقدير الم اطر، والتحوط ضدها بما  -

  ات اذ  رارا  التسعير.-

، تجندب الم داطر)هنا  ثالثة طرق لضبط الم اطر هي:  :Risk Controlضبط المخاطر  -3

لغددا  أو تقليددل أثددر الم دداطر )، و ا وضددع حدددود علددى بعددض النشدداطو  تعمددل ، حيددد (Offsettingا 

 الدنددىالمصددارف علددى تقليددل تعرضددها للم دداطر مددن  ددالل حدددود  ا مددة علددى الحجددم تحدددد الحددد 

علدددى مسدددتو  العمدددال ،  المسدددمو، بددده للتعدددرض لم تلدددف أندددواع الم ددداطر، ويدددتم تحديدددد هدددذه الحددددود
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)ال طيدب،  ومستو  المحفظة، والمستو  الجغرافي الم تلفة، النشطةومستو  المنتجا ، ووحدا  

2115   ،23). 

 بدد مدن تدوافر  المنظمدةمرا بة الم اطر فدي  لغراض :Risk Monitoringمراقبة المخاطر -4

علدى مرا بدة التغيدرا  المهمدة  نظام معلومدا   دادر علدى تحديدد و يداس الم داطر بد دة و دادر أيضدا  

لددب إدارة الم داطر الفعالددة نظددام لتقدديم التقددارير والمراجعددة ، وتتطالمنظمددةفدي وضددع الم دداطر لدد  

، والتلكددد مددن أن اإلجددرا ا  المت ددذة للددتحكم فددي الم دداطر ال طدداريددتم مددن  اللدده التعددرف علددى 

 مال مة، وأنها أعط  النتا ج الم طط لها.  

ة مدن ير  الباحد أن إدارة الم اطر هي علم وفن إدارة الم اطر التدي  دد تواجههدا المنشدلو 

 دددددالل تجنبهدددددا أو التقليدددددل مدددددن تلثيرهدددددا باسدددددت دام الطدددددرق والسددددداليب العلميدددددة وبا عتمددددداد علدددددى 

المت صصددين، وفددي ظددل تددوافر  اعدددة بيانددا  متكاملددة ونظددم اتصددال فعالددة ونظددام ر ابددة دا لددي 

كف ، وذل  من أجل التقويم السليم للم اطر والمتابعة والتحدديد الددوري لمقومدا  التقدويم، وذلد  

 ن أجل التقليل بقدر اإلمكان من اآلثدار السدلبية للم داطر إل أدندى درجدة ممكندة، وتعظديم اآلثدارم

 اإليجابية إلى أعلى درجة ممكنة.

 خطوات عملية إدارة المخاطر 2-11

عبد وشواربي ): هنا  مجموع من ال طوا  التي  بد من إتباعها في إدارة الم اطر منها

 (69،  2118، الحليم

ويتضمن الت طيط للعملية ورسم  ريطة نطاق العمل والسداس الدذي سديعتمد فدي  تحضير:الأوال: 

 .تقييم الم اطر وكذل  تعريف إطار للعملية وأجندة للتحليل
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الطددرق ، ومددن فددي هددذه المرحلددة يددتم التعددرف علددى الم دداطر ذا  الهميددة تحديررد المخرراطر:ثانيررا: 

 الشا عة للتعرف على الم اطر هي:

لمعتمد علدى الهدداف: إن المنظمدا  والفدرق العاملدة علدى مشدروع مدا جميعهدا التحديد ا -أ

لديها أهداف، فلي حدد يعرض تحقيق هذه الهداف إلى  طر سوا  جز يا أو كليا يعتبدر 

  طورة.

التحديددد المعتمددد علددى السدديناريو: فددي عمليددة تحليددل السدديناريو يددتم  لددق سدديناريوها   -ب

لتحقيددق هدددف مددا أو تحليددل للتفاعددل بددين القددو  فددي سددوق أو بديلددة  ا  م تلفددة  ددد تكددون طر دد

ه، فيددغيدر مرغددوب يناريو م تلددف عدن الددذي تدم تصددوره و معركدة، لددذا فدإن أي حدددد يولدد سدد

 .يعرف على أنه  طورة

هددو عبددارة عددن تفصدديل جميددع المصددادر المحتملددة التحديددد المعتمددد علددى التصددنيف: و  -ج

 للم اطر.

عة: فدددي العديدددد مدددن المؤسسدددا  هندددا   دددوا م بالم ددداطر الم ددداطر الشدددا   دددوا م مراجعدددة -د

 المحتملة.

بعددد التعددرف علددى الم دداطر المحتملددة يجددب أن تجددر  عمليددة تقيدديم لهددا مددن حيددد  التقيرريم:ثالثررا: 

شدتها في إحداد ال سا ر واحتماليدة حددوثها. أحياندا يكدون مدن السدهل  يداس هدذه الكميدا  وأحياندا 

ن المعلومدا  إتقييم الم داطر فدي تحديدد معددل حددوثها حيدد  تكمن صعوبةو  أ ر  يتعذر  ياسها.

فرة. وكذل  فدإن تقيديم شددة النتدا ج عدادة مدا يكدون ااإلحصا ية عن الحوادد السابقة ليس  دا ما متو 

 .(68،  2118، عبد الحليموشواربي ) في حالة الموجودا  غير المادية ا  صعب
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 التعامل مع المخاطر 2-11

تعرف على الم اطر وتقييمها فدإن جميدع التقنيدا  المسدت دمة للتعامدل بعد أن تتم عملية ال

 .(69-68،  2213)هندي،  :همعها تقع ضمن واحدة أو أكثر من أربع مجموعا  ر يس

وعدادة مدا تكدون عدن طريدق  وهي وسا ل تساعد على  بدول ال طدر مدن  بدل طدرف آ در النقل: -0

 .على نقل ال طر عن طريق العقودالتلمين هو مثال و العقود أو الو اية المالية. 

تجندب النشداطا  التدي تدؤدي إلدى حددود  طدر مدا. ومثدال علدى ذلد   محاولدةوتعني  التجنب: -5

عدم شرا  ملكية ما أو الد ول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية. إن التجنب يبدو حال 

لفوا ددد والربددا، التددي كددان مددن لجميددع الم دداطر ولكندده فددي الو دد  ذاتدده  ددد يددؤدي إلددى الحرمددان مددن ا

 الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه.

للتقليددل مددن حدددة ال سددا ر الناتجددة. ومثددال علددى ذلدد  شددركا  تطددوير  ا  وتشددمل طر دد التقلرريص: -3

 البرمجيددا  التددي تتبددع منهجيددا  للتقليددل مددن الم دداطر وذلدد  عددن طريددق تطددوير البددرامج بشددكل

 تدريجي.

هددذه الطريقددة تعتبددر إسددتراتيجية  وتعنددي  بددول ال سددا ر عنددد حدددوثها. إن حتجرراز(:القبررول )اال -4

مقبولددة فددي حالددة الم دداطر الصددغيرة التددي تكددون فيهددا تكلفددة التددلمين ضددد ال طددر علددى مددد  الددزمن 

وتعددد  ،أكبددر مددن إجمددالي ال سددا ر. كددل الم دداطر التددي   يمكددن تجنبهددا أو نقلهددا يجددب القبددول بهددا

)هنددددي،  مكدددن التدددلمين علدددى الممتلكدددا  ضدددد الحدددرب.يلدددى ذلددد  حيدددد   الحدددرب أفضدددل مثدددال ع

2213  ،68-69). 
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 المخاطرأنواع  2-12

هددو تعظدديم ثددروة حملددة السددهم، ويفسددر هددذا الهدددف  شددركةأي  إلدارة الساسدديإن الهدددف 

 على أنه تعظيم القيمة السدو ية لكسدهم العاديدة، وتتطلدب عمليدة تعظديم ثدروة المدال  أو المسداهمين

حصددل توحتددى الشددركة، تحملهددا تأن يقددوم المددديرون بعمليددة تقيدديم للتدددفقا  النقديددة والم دداطر التددي 

 فدض مدن تكداليف التشدغيل، بينمدا تتحمدل الم داطر أو تأن  هداعلى عا د مرتفع فيجدب علي الشركة

يجادبتقييم  الشركة إدارةتعظيم الثروة يتطلب أن تقوم  على توازن مستمر ما بين فرصة الحصول  وا 

همدا نظاميدة وغيدر نظاميدة  ندوعين إلدى الم داطر تنقسدمو  عوا د مرتفعة والم اطر الناتجة عن ذل .

 وكما يلي:

  Systematic Risks النظامية المخاطرأوال: 

 ا تصادية حالة لحدود نتيجة ككل السوق نظام وتواجه تظهر التي الم اطر عن عبارة وهي

 حدا   مثدل والبي يدة، والسياسدية ا  تصدادية بدالظروف تدلثرت أنهدا أي معيندة، بي يدة أو سياسدية أو

نجدار، ) كدالحروب السياسديةوالظدروف  الزمدا  أو البي يدة والكدوارد ا  تصدادي ا زدهدار أو الكسداد

2212  ،233.)  

  :من تتكون الم اطر وهذه

 الهامدة مدلالعوا مدن الفا ددة سدعر في التغير نإ Interest Rate Risk الفائدة أسعار مخاطر -0

 المالية الوراق أسعار في معاكس تلثير من لها لما المالي، ا ستثمار عملية في ر يس بشكل والمؤثرة

 السدهم أسدعار ان فداض إلدى دا مدا يدؤدي سدوف الفا ددة لسدعر ارتفداع فدلي ال در ، وا سدتثمارا 

 التدي الماليدة قالورا هدذه بيدع يفضدل سدوف العدادي المسدتثمر أن إلدى السدبب ويرجدع والسدندا ،

 الجددير ومدن  أعلدى عا دد علدى الحصدول وبالتدالي البندو  أحدد فدي كوديعدة ثمنهدا ووضدع يمتلكهدا،
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 حسب أ ر ، إلى استثمارية أداة من ت تلف الفا دة، أسعار ان فاض أو ارتفاع تلثير درجة أن بالذكر

 السوق، في الفا دة سعر في الحاصل التغير فإن هنا ومن ا ستثمارية، الداة استحقاق وتاريخ طبيعة

 فدي تلثيرهدا مدن أكبدر بشدكل الجدل، طويلدة الماليدة الوراق أسدعار علدى الكبدر الثدر لده يكدون سوف

 (.22،  2114الرمحي، )  الجل  صيرة المالية الوراق أسعار

 مدن الندوع هدذا ويدرتبطPurchasing Power Risk  الشررائية القروة انخفرا  مخراطر -5

 مدن إنده حيدد للنقدود، القدوة الشدرا ية عليده يطلدق مدا أو التضد م، معدد   فدي ربدالتغي الم داطر

 مدن نفسدها للكميدة الشدرا ية القدوة عدن ت تلف اليوم، بها ا ستثمار يتم التي الشرا ية القوة أن المعروف

 المعددل يكدون مدا التض م، وعدادة معد   ان فض  أو ارتفع  لو فيما معينة، زمنية فترة بعد النقود

 فدي ان فداض أو ارتفداع وجدود حالدة فدي ا سدمي المعددل عدن ي تلف ا ستثمار، على للعا د الحقيقي

 تدلثر ا أكثدر مدثال،   كالسدندا  الثابد  الدد ل ذا  ا سدتثمارا  أن المالحدظ ومدن التضد م، معدد  

 هدذا نفدإ التضد م معدد   ارتفعد  فدإذا ا سدتثمارا ، مدن غيرهدا مدن للنقدود الشدرا ية القدوة بان فداض

 ممدا تدن فض ا سدتثمار لعوا دد الحقيقيدة القيمة فإن وبالتالي للنقود، الشرا ية القوة ان فاض إلى يؤدي

 تدم الدذي العا دد لهدذا ا سدمي المعددل عدن ا سدتثمار، علدى للعا د الحقيق المعدل ان فاض إلى يؤدي

 (.91،  2118، عبد الحليموشواربي ) مسبقا معينة بنسبة تحديده

 Non Systematic Risks or Company Risk  النظامية غير لمخاطراثانيا: 

 ولهدذا معدين، بقطداع أو معيندة بشدركة تتعلدق عوامدل عدن الناتجدة الم داطر عدن عبدارة وهدي

  اصدة عوامدل عدن نداتج ظهورهدا سدبب إن حيدد ،العمدل م داطر أو الشدركة بم اطر تسميتها يمكن

 وهدذه الشدركة، بهدذه ا سدتثمار عا د من التلكد عدم إلى ديتؤ  وال يرة بها، المراد ا ستثمار بالشركة

 (.4،  2115اهلل، عبد) ككل ا  تصادي النشاط في المؤثرة العوامل عن مستقلة تكون العوامل
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 المخاطرالثا: أنواع أخرى من ث

 أصولها إلىلنواع متعددة من الم اطر سوا  بالنسبة إلى عملياتها أو  الشركا تتعرض  

ومن الم اطر ، من  دراتها على القيام بمهامها، وتحقيق أهدافها الحالية أو المستقبلية والتي تحد

 الشركة: التي تتعرض لها 

يرتبط هذا النوع من الم اطر بجودة الصول و  :Credit Riskالمخاطر االئتمانية  -1

ى صافي واحتما   العجز عن السداد، ويكون  طر اإل تمان هو المتغير الساسي المؤثر عل

، 2100اهلل، عبد) الد ل والقيمة السو ية لحقوق الملكية الناتجة عن السداد أو تلجيل السداد

 05.) 

على  الشركةوهي الم اطر التي تنشل نتيجة لعدم  درة  :Liquidity Riskمخاطر السيولة  -2

ة لذل ، دون تحمل الالزم الموال، من  الل توفير الدا المالية عندما تستحق  االوفا  بإلتزاماته

 سا ر غير مقبولة، أي بمعنى أ ر عدم كافية السيولة لمتطلبا  التشغيل العادية، و د يكون نتيجة 

الصعوبة في الحصول على السيولة بتكلفة معقولة عن طريق ا  تراض، أو عدم القدرة على تسييل 

د ل والقيمة السو ية لملكية تمثل هذه الم اطر التغيرا  الحالية والمحتملة في صافي الالصول. و 

حملة السهم. وتنشل نتيجة لعوامل دا لية و ارجية، مثل ضعف ت طيط السيولة، سو  توزيع 

لبعض ا لتزاما ، والركود  المفاجئالصول على است داما  ذا  درجة متفاوتة، والتحول 

 .(Santomero & Babbel, 2014, p:525) اإل تصادي، وأزما  أسواق المال

 (7،  2225)بلعجوز،  :ما يليأسباب التعرض لم اطر السيولة  ومن

مما يؤدي إلى عدم التناسق بين الصول  عند الُمقرضضعف ت طيط السيولة  -أ

 وا لتزاما  من حيد آجال ا ستحقاق.

 .سو  توزيع الصول على است داما  يصعب تحويلها إلى أرصدة سا لة -ب
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   العرضية إلى التزاما  فعلية.التحول المفاجئ لبعض ا لتزاما -ج

  تلثير العوامل ال ارجية مثل الركود ا  تصادي والزما  الحادة في أسواق المال. -د

تمثل هذه الم اطر التغيرا  الحالية والمحتملة التي لها  :Market Riskمخاطر السوق  -3

نشل نتيجة تغيرا  أو تلثير على كل من صافي الد ل والقيمة السو ية لملكية حملة السهم. وت

 أسعارتحركا  في معد   السوق والسعار، وتتضمن الم اطر السو ية كل من م اطر معد   

 .(Gleason, 2010, p: 124 ) الفا دة، تسعير الصول، وأسعار الصرف

وهي الم اطر التي تنشل  :Operational Riskمخاطر العلميات )المخاطر التشغيلية(  -4

لبشرية أو الفنية أو الحوادد، وهي م اطر ال سارة المباشرة وغير المباشرة الناتجة ا لك طا نتيجة 

نتيجة التغيرا  في مصاريف التشغيل بشكل مميز أيضا تنشل . و د عن عوامل دا لية أو  ارجية

  تمتل   الشركا عن ما هو متو ع وينتج عنها ان فاض في صافي الد ل و يمة المنشلة. فبعض 

 .(05،  2100اهلل، عبد) ر ابة على التكاليف المباشرةالكفا ة لل

 الُمقرضتمثل م اطر رأس المال احتمال عدم  درة  :Capital Riskمخاطر رأس المال  -5

على الوفا  با لتزاما  حينما تواجه حقوق ملكية سالبة، ويتحدد صافي حقوق الملكية بالفرق ما 

 :Saunders and Cornett, 2012, p) ة للمطلوبا بين القيمة السو ية لكصول والقيمة السو ي

600). 

وتتمثل بعدم وضو، العقود المالية موضع التنفيذ، أي أنها : المخاطر السياسية والقانونية -6

عد يُ . و بالعقود والصفقا  ا لتزامالر ابية التي تحكم  والوامروالتشريعا   الساسيترتبط بالنظام 

لقانونية من المور ذا  الهمية التي تتطلب من المسؤولين باإل راض متابعة الجوانب السياسية وا

ن عدم التقيد وا لتزام بها يشكل  طرا حقيقيا على صناعة  دماتها  ،متابعتها ، ومن ا  راضيةوا 

الم اطر السياسية ما يتعلق بقدرة الدولة على ا لتزام بتعهداتها والوفا  بديونها وأيضا ما يتعلق 
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 شراف على المؤسسا  المالية واللوا   والقوانين المنظمة لذل  ضمن النظام المالي بالدولةبكيفية اإل

 .(32،  2211) ان، 

 الُمقرضتظهر نتيجة لوجود انطباع سلبي عن وهي  :Reputation Riskمخاطر السمعة  -7

 ينالمقرضإلى  المقترضينالذي ينتج عنه  سا ر في مصادر التمويل أو  د يؤدي إلى تحول 

، 2114الرمحي، ) ، أما أسباب حدود هذا ا نطباع يعود إلى عدة أسباب من  بينها:ينالمنافس

 22.) 

 .نموظفيالالتصرفا  الناش ة عن  -

 عدم القدرة على  دمة العمال  بالجودة والسرعة المطلوبة. -

 .بالمنظمةإهتزاز ثقة العمال   -

 .العملبقواعد  المنظمةعدم إلتزام  -

أد  تطور المصارف بشكل  : Electronic Risksاألنشطة المصرفية االلكترونية   مخاطر  -8

مستمر إلى است دام التكنولوجيا الحديثة وبرامج الكمبيوتر لكي تستطيع المنافسة فيما بينها وتقديم 

ال دما  المتطورة التي تلبي حاجا  عمال ها، مما نتج عن ذل  م اطر جديدة مرتبطة بهذه 

رها من الم اطر سيتم شرحها  حتيال والد ول غير المر   لحسابا  العمال  وغيالعمليا  كا

 (.06،  2100عبد اهلل، )  حقا

وهي الم اطر الناتجة عن إصدار  رارا   اط ة : Strategic Riskالمخاطر اإلستراتيجية  -9

بة في الو   تؤثر سلبا على نشاط المصرف أو الم اطر الناتجة عن عدم ات اذ القرارا  المناس

المناسب  ستغالل الفر  المتاحة. ومثال ذل  ات اذ القرارا  المتعلقة بد ول أسواق جديدة أو 

، 2100عبد اهلل، ) ال روج من بعض السواق أو تقديم  دما  جديدة وغير ذل  من القرارا 

 06). 
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 الشركات الكويتية المساهمةعن نبذة تاريخية  2-13

إلددى ال مسددينا  مددن القددرن العشددرين،  الشددركا  المسدداهمة الكويتيددة يعددود تدداريخ بدايددة أنشددا 

ميالدية، تبعتها شركة  1952حيد تم تلسيس بن  الكوي  الوطني كلول شركة كويتية مساهمة عام 

ميالديددة، حيدددد كدددان  1956ميالديدددة وال طدددوط الجويددة الكويتيدددة عدددام  1954السددينما الكويتيدددة عددام 

طا  العقارا  وبالمقاهي الشعبية في سوق التجار وكدان كدل وسديط التداول يتم من  الل مكاتب وس

مددن هددؤ   الوسددطا  يمثددل سددوق بحددد ذاتدده تتحدددد عنددده أسددعار البيددع والشددرا  الم تلفددة، وبددذل  كاندد  

 داول.السهم أول نوع من الوراق المحلية القابلة للت

الديدددة وال دددا  مي 1962( عدددام 15وبعدددد اكتشددداف الدددنفط وصددددور القدددانون التجددداري ر دددم )

بتنظددديم إصددددار الوراق الماليدددة وا كتتددداب فيهدددا، شدددهد  الشدددركا  المسددداهمة توسدددعا ملحوظدددا فدددي 

فدي الكويد   الشركا  المساهمةتحظى  أنشطها ا  تصادية وغد  منفذا استثماريا لكموال الفا ضة.

يدد صددر القدانون باهتمام بالغ انطال ا من دورهدا ا سدتراتيجي فدي دفدع عجلدة ا  تصداد الدوطني، ح

ميالديددة والددذي يددنظم عملهددا. وتكوندد  بموجددب هددذا القددانون أيضددا لجنددة  1972( فددي عددام 32ر ددم )

وسدددن اللدددوا   الضدددرورية إل ضددداع الشدددركا  للقيدددام  الشدددركا  المسددداهمةاستشدددارية لتنظددديم نشددداطا  

 بتسجيل أسهمها وا حتفاظ بالفوا د ا  تصادية للبالد.

فتتدددا، أول مقدددر للبورصدددة الكويتيدددة فدددي المنطقدددة التجاريدددة تدددم ا 1972فدددي شدددباط مدددن عدددام 

العاشدددرة بمديندددة الكويددد ، حيدددد تدددولى العددداملون بهدددا رصدددد وحصدددر مدددا يدددتم تداولددده يوميدددا مدددن أسدددهم 

صدار النشرة اليومية التي تتضمن عدد السهم المتداولة وأسدعارها وعددد الصدفقا  التدي تمد  مدن  وا 

  اللها.
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( وال ددا  بتنظديم التعامددل والتددداول 61رار الددوزاري ر دم )ميالديدة صدددر القد 1976فدي عددام 

في الوراق المالية للشركا  المسداهمة الكويتيدة، وبموجدب هدذا القدانون تدم تشدكيل أول لجندة لدكوراق 

أن كددان التددداول يددتم عددن طريددق المفاوضددا  المباشددرة علددى السددعر بددين كددل مددن البددا ع  دالماليددة بعدد

ميالديدددة وسدددمي  سدددوق  1977ل مقدددر للبورصدددة الكويتيدددة فدددي عدددام والمشدددتري إلدددى أن تدددم افتتدددا، أو 

 الكوي  لكوراق المالية.

ميالديددة تددم افتتددا، بورصددة الوراق الماليددة أطلددق عليهددا اسددم سددوق  1977فددي نيسددان عددام 

شددهد سددوق الكويدد  لددكوراق الماليددة أزمددة كددان  1978و  1977الكويد  لددكوراق الماليددة وفددي عددامي 

حكومة لمعالجتها بشرا  السهم وفقا لسعار ال فال في يوم محدد ثم تلتها أزمة من نتا جها تد ل ال

التددي تميددز  بالتعامددل فددي أسددهم الشددركا  ال ليجيددة وبالتعامددل بالجددل وهددي مددا عرفدد   1982عددام 

حيندذا  بلزمددة " سددوق المنداخ ". ولعددل أهددم أحددداد سدوق المندداخ الكددويتي مدا يعددرف بددا ثنين السددود 

 دما بلغ  ال سا ر فيه اثنان وعشرون مليار دو ر.عن 1983عام 

ميالديددة صدددر المرسددوم الميددري ال ددا  بإعددادة تنظدديم السددوق كهي ددة  8/1983/ 14فددي 

دارة تنفيذيددة إلعددادة تنظدديم السددوق بمددا بتناسددب مددع الظددروف ا  تصددادية للددبالد، وفددي أب  مسددتقلة وا 

نتيجة الغزو العرا ي للكوي ، مما أد  إلدى  شهرا 28ميالدية تو ف التعامل في السوق لفترة  1992

 1992شركة. وفدي أوا در شدهر أيلدول عدام  28شركة إلى  54ان فاض عدد الشركا  المدرجة من 

 أعيد افتتا، السوق بعد أن اكتمل  كافة مرافق السوق المالية واإلدارية والفنية والمحاسبية.

صر ولبنان فدي القداهرة اتفا يدة و ع  كل من الكوي  وم 1996في شهر تشرين الول عام 

لددربط السددواق الماليددة بالشددكل الددذي يتددي  اإلدراج المشددتر  فددي بورصدداتها مددن  ددالل نظددام الحفدددظ 

جددرا  عمليددا  التسددوية الماليددة  المركددزي، بهدددف تنظدديم عمليددة التددداول لددكوراق الماليددة فددي أسددوا ها وا 

ا  ونشدرها فدي السدواق الماليدة الثالثدة، كمدا المتعلقة بنقل ملكيدة هدذه الوراق وكدذل  تنظديم المعلومد
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يدرتبط سددوق الكويدد  لددكوراق الماليددة مددع كددل مددن سددوق البحددرين وسددلطنة عمددان لددكوراق الماليددة منددذ 

باتفا يدددة تعددداون متبدددادل بهددددف توثيدددق وزيدددادة إ امدددة التعددداون المشدددتر  فدددي  1997شدددهر أيلدددول عدددام 

ق الماليدة فدي هدذه السدواق حيدد تعدد هدذه ا تفا يدة المجا   المتعلقدة بتنظديم إصددار وتدداول الورا

أولددى ال طددوا  نحددو إنشددا  سددوق أسددهم موحدددة فددي ال لدديج )النشددرة السددنوية لسددوق الكويدد  لددكوراق 

 (. 2214المالية، 

 

 :الدراسات السابقةالمبحث الثاني: 

اسددية مددن أجددل تكددوين إطددار مفدداهيمي تسددتند إليدده الدراسددة الحاليددة فددي توضددي  الجوانددب الس

تدم ا سدتعانة و دد  ام الباحدد بمسد  الدراسدا  السدابقة حدول موضدوع هدذه الدراسدة، لموضوعها، فقد 

هدذه الدراسدا   نوت ددم متغيراتهدا ومد الدراسدةواإلفادة من بعض الدراسا  التدي لهدا عال دة بموضدوع 

 ما يلي:

 ددددداطر لدددددد  " تطدددددوير أسدددددلوب للتدددددد يق المبندددددي علدددددى الم :بعندددددوان (،2114الرمحدددددي ) دراسدددددة  -

 المصارف الردنية " 

الم دددددددداطر  ىعلدددددددالتعدددددددرف علدددددددى مفددددددداهيم التددددددددد يق المبندددددددي  إلددددددددىهددددددددف  هدددددددذه الدراسدددددددة 

جدددددرا ا  تطبيقددددده، والو دددددوف علدددددى مدددددد  تطبيقددددده لدددددد  المصدددددارف الردنيدددددة وتحديدددددد المعو دددددا   وا 

التدددددي تحدددددول دون تطبيدددددق هدددددذا السدددددلوب لدددددد  المصدددددارف الردنيدددددة وذلددددد  وصدددددو  إلدددددى نمدددددوذج 

 يق المبندددددي علدددددى الم ددددداطر  ابدددددل للتطبيدددددق لدددددد  المصدددددارف الردنيدددددة. و دددددد توصدددددل  مقتدددددر، للتدددددد

 :النتا ج التالية إلىالدراسة 
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 إن أسددددلوب التدددددد يق المبندددددي علدددددى الم ددددداطر غيددددر مطبدددددق لدددددد  غالبيدددددة المصدددددارف الردنيدددددة. -0

 نظام التقييم الذاتي للر ابة غير مطبق لد  غالبية المصارف الردنية.وان 

التدددددد يق المبندددددي علدددددى الم ددددداطر وأسددددداليب تطبيقددددده غيدددددر مفهومدددددة وغيدددددر واضدددددحة  إن مفددددداهيم -2

لددددد  إدارا  المصددددارف ودوا ددددر التددددد يق لددددديها، لددددذل  لددددم يددددتم تطبيددددق هددددذا السددددلوب علددددى الددددرغم 

 .من ا تناع مجالس إدارا  هذه المصارف ودوا ر التد يق بجدو  تطبيقه

طبيددددددددق أسددددددددلوب التددددددددد يق المبنددددددددي علدددددددددى لت الدددددددددالزموالتلهيددددددددل العلمددددددددي   تتددددددددوفر الكفددددددددا ا   -3

 الم اطر لد  المصارف الردنية والكفا ا  الحالية بحاجة إلى تطوير وتلهيل.

هندددددددا  توجهدددددددا  حاليدددددددا لدددددددد  عددددددددد مدددددددن إدارا  المصدددددددارف نحدددددددو تطبيدددددددق أسدددددددلوب التدددددددد يق  -4

 المبني على الم اطر.

بط م اطر العمال ( بعنوان: ا  تيار التكيفي  ستراتيجيا   ياس وض2224دراسة عوض، )-

 وتلثيره على جودة الدا  المهني في المراجعة.

هدف  إلى دراسة أثر استراتيجيا   ياس وضبط م اطر العمال للمراجع على جودة أدا ه 

المهني، في ظل الهمية التي تعطى لم اطر أعمال المراجع، في ضو  متغيرا  بي ة العمال 

مد  الباحثة على ثالثة فروض ر يسية للدراسة الميدانية، المعاصرة، وتزايد م اطر مقاضاته. اعت

وأجري  الدراسة على عينة مكونة من ثالد ف ا : الكاديميين، مكاتب المحاسبة والمراجعة، 

وطالبي ال دمة. وأظهر  نتا ج ا تبار الفروض أنه يوجد تدا ل وتشاب  لمفهوم م اطر العمال 

كما أن هنا  تلثير  نعكاسا  م اطر العمال على جودة في الدب الكاديمي لمهنة المراجعة. 

الدا  المهني، وأن  ياس وضبط م اطر العمال يؤدي إلى زيادة جودة الدا  المهني. وأظهر 

 تحليل التمايز التماثل بين ف ا  الدراسة وصعوبة التمييز بينها.

 بعنوان:  (2005Staciokas & Rupsys ,) دراسة-
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Application of Internal Audit in Enterprise Risk Management 
التعددددددرف علددددددى  إمكانيددددددة التطبيددددددق العملددددددي لوظيفددددددة المراجددددددع   إلددددددىهدددددددف  هددددددذه الدراسددددددة 

الددددددددا لي فدددددددي إدارة الم ددددددداطر علدددددددى مسدددددددتو  المنشدددددددلة ، وذلددددددد  مدددددددن  دددددددالل تغطيدددددددة المواضددددددديع 

دارة الم دددددداطر المتعلقددددددة بتفسددددددير وشددددددر، التددددددد يق الدددددددا لي، والتعددددددرف علددددددى وظا فدددددده، ودوره فددددددي إ

و دددددددد توصدددددددل  هدددددددذه الدراسدددددددة إلدددددددى النتدددددددا ج  المحيطدددددددة بالمنشدددددددلة وعلدددددددى مسدددددددتو  المنشدددددددلة ككدددددددل.

 التالية:

لقددددد تطددددور  وظددددا ف المراجعددددة الدا ليددددة ونطدددداق عملدددده وغاياتدددده بشددددكل كبيددددر وملحددددوظ منددددذ  -0

منتصددددددف القددددددرن الماضددددددي، حيددددددد لددددددم تعددددددد وظيفددددددة المراجعددددددة الدا ليددددددة تقتصددددددر علددددددى مراجعددددددة 

 لمحاسبية والمالية، وأنها عنصر من عناصر نظام الر ابة الدا لية.العمليا  ا

( هددددددو COSOإن أحددددددد أشددددددكال إدارة الم دددددداطر والمقتددددددر، مددددددن  بددددددل لجنددددددة دعددددددم المنظمددددددا  ) -2

إدارة الم ددددددداطر علدددددددى مسدددددددتو  المنشدددددددلة ككدددددددل، ويتكدددددددون مدددددددن سدددددددبعة عناصدددددددر ) البي دددددددة، تحديدددددددد 

ة الر ابددددددددة، ا تصدددددددال والمعلومددددددددا ، الظدددددددروف، تقيددددددديم الم دددددددداطر، ا سدددددددتجابة للم دددددددداطر، أنشدددددددط

 المرا بة (.

تسددددددددددم  الوظددددددددددا ف الحديثددددددددددة للمراجعددددددددددة الدا ليددددددددددة بالتددددددددددد ل فددددددددددي عمليددددددددددة إدارة الم دددددددددداطر،  -3

فالمراجعددددة الدا ليددددة يمكددددن أن يتواجدددددد فددددي جميددددع مراحدددددل هددددذه العمليددددة بهددددددف تددددوفير تلكيددددد بدددددلن 

، وسدددددوف يدددددتم تقييمهدددددا الم ددددداطر الناتجدددددة عدددددن الظدددددروف والحدددددداد السدددددلبية سدددددوف يدددددتم تحديددددددها

باسدددددددت دام طدددددددرق كميدددددددة مال مدددددددة وكافيدددددددة، وأن الم ددددددداطر المرتفعدددددددة جددددددددا والموافدددددددق عليهدددددددا مدددددددن 

اإلدارة سدددددددوف يدددددددتم اكتشدددددددافها، والم ددددددداطر ال فيفدددددددة التدددددددلثير سدددددددوف يدددددددتم تقييمهدددددددا ومرا بتهدددددددا، وأن 

المعلومدددددددا  التدددددددي تحتاجهدددددددا عمليدددددددة إدارة الم ددددددداطر سددددددديكون موثدددددددوق بهدددددددا ومتدددددددوفرة فدددددددي الو ددددددد  

 ناسب.الم
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تطوير  ياس  طر العمال باست دام مد ل تحليل اإلستراتيجية (، بعنوان: 2229دراسة احمد، ) -

 .بغرض رفع كفا ة وفعالية عملية المراجعة

تطوير نموذج للمراجعة يتنبل بالمتغيرا  البي ية المستجدة، وم اطر  إلىهذه الدراسة   هدف

فضل ل طر العمال ومن ثم رفع كفا ة وفاعلية القياس بالقيمة العادلة، بغرض تحقيق  ياس أ

عملية المراجعة، واعتمد الباحد على المنهج ا ستقرا ي باستطالع أدب المراجعة بهدف التوصل 

إلى إطار مفاهيمي لكيفية تلثير دراسة وفهم إستراتيجية العميل على كل من تقدير أ طار المراجعة 

 د  لص  الدراسة إلى أهم النتا ج التالية:و  وا  تيار بين أساليب الفح  البديلة.

  يعددد التحليددل الجز ددي لرسددتراتيجية مفيدددا مثددل التقيدديم الكامددل لهددا فددي توليددد تقيدديم د يددق ل طددر  -1

 أعمال العميل.

 يمثل  طر احتوا  القوا م المالية على تشويه جوهري أمرا  هاما بالنسبة للمراجع. -2

ة إلدى تحسدين د دة تقددير ال طدر الحتمدي علدى مسدتو  المنشداة يؤدي تحليل محتدو  اإلسدتراتيجي -3

 وعلى مستو  تشغيل العمليا  مقارنة بحا   عدم إجرا  هذا التحليل.

 بعنوان: (  RichardHouston &2009 ,) دراسة -

The effects of fee pressure and client risk on audit seniors time budget 

decisions 

سة إلى تحديد الظروف التي يستطيع المد ق من  اللها ا عتماد على هدف  هذه الدرا

نموذج م اطر المراجعة في تحديد الجهد الذي يجب أن يبذل في المراجعة، باإلضافة إلى أتعاب 

المراجعة وذل  لوجود م اطر أ ر  هي الم اطر المرتبطة بلعمال المد ق. أجري  الدراسة على 

كبر  مسة شركا  تد يق في الو يا  المتحدة المريكية، حيد تم ( مد ق في ا34عينة مكونة )

توزيع حالتين افتراضيتين على العينة تحتوي إحداهما على وجود تالعب وال ر  على  طل غير 
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مقصود المر الذي جعل البيانا  المالية  اط ة وبشكل جوهري. وبين  الدراسة إن نموذج م اطر 

ر المهنية سوا  المبينة في معيار المراجعة المريكية أو الدولية والذي المراجعة المعتمد في المعايي

يربط بين كل من م اطر ا كتشاف والمالزمة والر ابة والذي ينتج عنه إبدا  المد ق رأيا غير 

مناسب عندما تكون البيانا  المالية  اط ة وبشكل جوهري، بينما الم اطر المرتبطة بلعمال 

هدد المد ق حتى في حال إبدا ه رأيا مناسبا يتطابق مع المعايير المتبعة المد ق تظل  ا مة وت

للتد يق، وهذه الم اطر ليس بالضرورة أن يكون أثرها ماديا، فيمكن أن يؤثر على السمعة المهنية 

تعويض عن لمكتب المراجعة جرا  رفع الدعاوي القضا ية من الطراف المهتمة بالتقارير المالية لل

 تي لحق  بهم.الضرار ال

 

بعنوان: مد  التزام مد ق الحسابا  ال ارجي في الردن بإجرا ا   .(9211دراسة عرار، ) -

 .وا تبارا  تقييم م اطر ال طا  المادية عند تد يق البيانا  المالية

هدف  الدراسة إلى بيان مد  التزام مد ق الحسابا  ال ارجي في الردن بإجرا ا  

وا تبارا  تقييم م اطر ال طا  المادية عند تد يق البيانا  المالية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

( أس لة، و د تم توزيع ا ستبانة 01تصميم استبانة مكونة من  مسة محاور يحو  كل منها على )

( إستبانة ت   المد ق الدا لي، 51( مد ق، مقسمة إلى )011ينة الدراسة المكونة من )على ع

( ت   المد ق ال ارجي،و د أظهر  نتا ج الدراسة أن المد ق ال ارجي في الردن يطبق 51و)

اإلجرا ا  واإل تبارا  الالزمة لفهم المنشلة وبي تها الدا لية لتقييم م اطر ال طا  المادية، إذ 

د عال ة بين فهم المد ق لبي ة المنشلة وبين  درته على تقييم م اطر ال طا  المادية عند توج

تد يق البيانا  المالية، وكذل  اإلجرا ا  واإل تبارا  لتقييم كفاية ومناسبة أدلة اإلثبا  لتقييم 

وجد فروق ذا  م اطر ال طا  المادية عند تد يق البيانا  المالية، وأ يرا  بين  النتا ج أنه   ت
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د لة إحصا ية بين آرا  مد قي الحسابا  الدا لية وال ارجية في مد  التزام كل منهم بتطبيق 

 إجرا ا  وا تبارا  تقييم م اطر ال طا  المادية عند تد يق البيانا  المالية.

 بعنوان:  (2009Zwaan & Subramaniam ,) دراسة -

Internal Audit Involvement in Enterprise Risk Management,  

إدارة الم اطر في  في الدا ليين المد قين مشاركة أثر هدف  هذه الدراسة إلى تحديد

إدارة الم اطر، وتم تطبيق الدراسة  جرا ا بيان تفصيلي إل مد  رغبتهم في تقديمعلى  المؤسسة

( 117من ) في استراليا على المؤسسا  العامة وال اصة على حد سوا ، وتكون  عينة الدراسة

وأظهر  نتا ج الدراسة أن هنا  مشاركة عالية في إدارة الم اطر من  بل  مد قا  دا ليا  معتمدا .

المد قين الدا ليين، وأن المد قين الدا ليين يحرصون على تقديم بالغا  دورية لردارا  في 

التي تم توزيع  مؤسساتهم عن احتمال و وع م اطر، كما أظهر  نتا ج الدراسة أن كافة المؤسسا 

ا ستبانة عليها تتمتع بقسم  ا  إلدارة الم اطر، وتحر  على مشاركة المد قين الدا ليين في 

نشاط هذا القسم. وأوص  الدراسة بلهمية استمرار المد قين بتقديم بالغا  دورية لردارا  في 

 مؤسساتهم عن احتمال و وع م اطر.

 دور التد يق الدا لي في إدارة الم اطر المصرفية. (، بعنوان:"2212)دراسة معارفي، وصال ، -

هدف  هذه الدراسة إلى معرفة الم اطر التي تواجهها البنو  عموما  وا  تمان بشكل 

 ا ، وما هي  طة التد يق الدا لي ودور المد ق المصرفي في إدارة الم اطر وما هي 

ا  البن ، ولقد اعتمد البحد على المؤشرا  التي يست دمها المد ق لقياس حجم الم اطرة على أد

أسلوب الدراسة النظرية من  الل اإلطالع على أهم الدراسا  والبحود السابقة ذا  الصلة 

بموضوع البحد، والتي تناول  الم اطر المصرفية التي تواجهها البنو  في تعامالتها ودور إدارة 

في الحد منها، وهو ما أعتمده الباحثان التد يق الدا لي في اكتشافها وتسييرها و طة المد ق البنكي 
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ما وهو ها أهممن كتب وبحود ومقا   منشورة، ولقد توصل  الدراسة إلى بعض النتا ج نورد 

 يلي:

 تنوع الم اطر المصرفية وتعد م اطر اإل تمان الكثر انتشارا . -0

رية والمالية يساعده فهم المد ق لطبيعة الم اطر المصرفية وانعكاساتها على النواحي اإلدا إن -2

 لتحقيق الكفا ة في عملية تد يق حسابا  البن .

يستطيع المد ق المصرفي على ضو  الم اطر المالزمة للبن  من إمكانية التقييم لمستوياتها  -3

 ا عتماد على نظم الر ابة الدا لية وطبيعة وتو ي  التد يق المناسب. إمكانيةوتحديد مد  

 بعنوان:  ( 2010Warr& Pagach ,) دراسة -

The Effects of Enterprise Risk Management on Firm Performance”. 

مبددددادئ إدارة الم دددداطر فددددي الشددددركا   هدددددف  هددددذه الدراسددددة إلددددى التعددددرف علددددى أثددددر تبنددددي

، وذلدددد  مددددن (Long Term Performance)فددددي المددددد  البعيددددد  أدا هدددداالمريكيددددة علددددى 

يددددددة لكصددددددول والسددددددواق التددددددي تتعامددددددل معهددددددا الشددددددركا   ددددددالل دراسددددددة التغيددددددر فددددددي السددددددما  المال

محددددددل الدراسددددددة منددددددذ تبنددددددي هددددددذه المبددددددادئ. لتحقيددددددق هددددددذه الغايددددددة تددددددم إسددددددت دام المددددددنهج الوصددددددفي 

( شدددددركا  فدددددي الو يدددددا  المتحددددددة 016التحليلدددددي، حيدددددد تدددددم إ تيدددددار عيندددددة عشدددددوا ية مكوندددددة مدددددن )

 .(-Chief Risk Officer – CRO)المريكيددة، ممددن تعددين موظددف بلقددب كبيددر الم دداطر 

توصدددددل  الدراسددددددة إلدددددى أن الشددددددركا  التددددددي تتبندددددى مبددددددادئ إدارة الم دددددداطر تشدددددهد إن فدددددداض فددددددي و 

أسددددددددهمها. كمددددددددا أظهددددددددر  النتددددددددا ج إن فددددددداض تقلبددددددددا  الربددددددددا، فددددددددي مثددددددددل هددددددددذه  أسددددددددعارتذبدددددددذب 

. ومددددددن  (CRO)الشددددددركا  مقارنددددددة مددددددع مثيلتهددددددا مددددددن الشددددددركا  التددددددي   تعددددددين كبيددددددر الم دددددداطر 

  النتددددا ج إلددددى وجددددود عال ددددة عكسددددية بددددين  يمددددة الشددددركة وتذبددددذب الربددددا، ناحيددددة أ ددددر  فقددددد أشددددار 

وعليددددددده فقدددددددد أصددددددد  الدراسدددددددة بضدددددددرورة تعيدددددددين أو  فدددددددي ظدددددددل إسدددددددت دام مبدددددددادئ إدارة الم ددددددداطر.
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محفظددددددة الم دددددداطر ال اصددددددة بالشددددددركة،  ارتفدددددداعإسددددددتحداد منصددددددب كبيددددددر الم دددددداطر فددددددي حددددددال 

طر فددددي حدددددال وجدددددود مثدددددل هدددددذه علدددددى مثدددددل هدددددذه الم دددددا السدددديطرةنظددددرا  إلمكانيدددددة فدددددرض ندددددوع مدددددن 

 المنصب. 

  ، بعنوان:(Al Matarneh, 2011دراسة ) -

Factors Determining the Internal Audit Quality in Banks: Empirical 

Evidence from Jordan  

للمد ق الدا لي  والدا والهدفية  ة المد قالدراسة إلى إ تبار العال ة بين جدار  هذه هدف 

إلى تحديد أهم العوامل المحددة لجودة التد يق الدا لي في  كما هدف ق الدا لي، التد ي ةوجود

البنو  الردنية. ولتحقيق هذه الهداف  ام الباحد بتصميم استبانة وزع  على عينة من المد قين 

إذ است دم الباحد المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة،  ،الدا ليين في البنو  التجارية الردنية

و د توصل  الدراسة إلى العديد  .الدراسةالكتب العلمية ذا  العال ة بموضوع  إلىذل  بالرجوع و 

كما تبين مستويا  الدا  كان  بدرجة عالية يتبعها الجدارا  ثم الهدفية. : أن أبرزهامن من النتا ج 

  يق الدا لي.التد ةللمد ق الدا لي وجود والدا ن هنا  عال ة بين كل من الجدارا  والهدفية أ

(، بعندددددوان: " دور المدددددد ق الددددددا لي فدددددي تفعيدددددل إدارة الم ددددداطر فدددددي 2100)  المددددددهون،دراسدددددة  -

 المصارف العاملة في  طاع غزة "

هدددف  هددذه الدراسددة إلددى التعددرف علددى دور المددد ق الدددا لي فددي تفعيددل إدارة الم دداطر فددي 

ي التحليلدي فدي إجدرا  الدراسدة، إذ إسدت دم الباحدد المدنهج الوصدف المصارف العاملة في  طداع غدزة.

( مدد ق 51حيد تم توزيعها علدى ) تم تطوير إستبانة لجمع البيانا  من مصادرها الولية والثانوية.

  (SPSS)دا لدي فددي المصددارف العاملددة فدي  طدداع غددزة. وتددم إسددت دام برندامج التحليددل اإلحصددا ي

 :راسة إلى عدة نتا ج أهمهالتحليل البيانا  وا  تبار مد  صحة فروضها. و د توصل  الد
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وجود وعي لد  المدد ق الددا لي بلهميدة دوره فدي تفعيدل إدارة الم داطر فدي المصدارف التجاريدة  -0

 العاملة في  طاع غزة.

إدرا  المددد ق لوجددود نظددام محكددم إلعمددال التددد يق الدددا لي، وأهميددة  يامدده بمرا بددة وتقيدديم نظددام  -2

 إدارة الم اطر القا م في المصرف.

دارتها ليس  من مهام المد ق الدا لي، حيد يقتصدر دوره فدي هدذا الشدلن  -3 إن تحديد الم اطر وا 

 والتوصيا  بشلن إدارة الم اطر. ا ستشارا في تقديم 

 بعنوان: (Montgomery, 2012دراسة ) -

 Auditors New Procedures for Detecting Frauds 
يع إجدرا ا  التدد يق وتطويرهدا وذلد  لمندع هدف  هذه الدراسدة إلدى التعدرف علدى طريقدة توسد

ا حتيددال فددي البيانددا  الماليددة المعدددة إلكترونيددا وال ددروج بلسدداليب جديدددة، وذلدد  بغددض النظددر عددن 

تجربدددة المدددد قين السدددابقين وا عتقدددادا  لدددديهم حدددول أماندددة ونزاهدددة اإلدارة وبيدددان البدددرامج الكثدددر فدددي 

 :النتا ج اآلتية ركا  المريكية، وتوصل  الدراسة إلىكشف ا حتيال في البيانا  المالية، في الش

 الطلب من المد ق القيام بتطوير النظام الر ابي بقدر ال طر من ا حتيال. -1

 مطالبة المد ق بلسلوب أكثر شمول في عملية الفح . -2

 ال طار الناتجة من عدم السيطرة الكافية للر ابة الدا لية. التركيز على -3

 المد ق في تغيير إجرا ا  التد يق والو   المحدد لهذه العملية.يطلب من  -4

 بعنوان: Change (2012)دراسة  -

 “The Impact of: Reputation, Audit Contract Type, Tenure, Audit Fees and 

other Services on Auditors; Perceptions of Audit Quality”. 
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 هومددة العال دة بيند تهالعال دة مدا بدين سدمعوكدذل   د قاستقاللية المد ركز  هذه الدراسة على

العميددل ونددوع عقددد المددد ق ومسددتو  ا عتمدداد علددى التعدداب وأثرهددا علددى اتجدداه المددد ق لجددودة  وبددين

المد ق وا ستقاللية، تم جمع بيانا  هذه الدراسة من  الل اإلجابا  التي تم تحصيلها مدن اسدتبانة 

ا  فدي دراسدة الحالدة هدذه بندى المدد قون أحكدامهم علدى أنده يمكددن دراسدة حالدة وبعدد مراجعدة المعلومد

التحكم بنوعية العمال المراجعة المقدمة وأن  طر عدم استقاللية المدد ق أصدب  فدي تضداؤل حدول 

نوعية  دما  التد يق المقدمة. وأشدار  نتدا ج الدراسدة بدلن اتجداه المدد قين نحدو جدودة المدد ق يتدلثر 

 ة استقاللية المد ق يصب  كبيرا في حال أصب  معتمددا علدى الشدركة التدي بنوع العقد وأن  طر إعا

يعمل بها ماليا فيما ي   التالعب في إصدار البيانا  المالية للعميل فإن طول مدة عال ة المد ق 

مدع العميددل ونددوع العقددد ومسدتو  ا عتمدداد المددالي للعميددل علددى الشدركة يددؤثر علددى احتماليددة اكتشدداف 

 انا .تالعب في البي

 (، بعنوان: David, 2013دراسة ) -

United Kingdom's Framework Approach to Auditor Independence and 

commercialization of the Accounting Profession 
 د قالمد يةهدف  هذه الدراسة إلى تقديم إطار مقتر، في المملكدة المتحددة ب صدو  اسدتقالل

و لص  الدراسة إلى عددد مدن النتدا ج مدن في مهنة مراجعة الحسابا . والمتاجرة باست دام التعاب 

 أهمها:

التددزام المحاسددبين القددانونيين فددي المملكددة المتحدددة بقواعددد السددلو  المهنددي، والنزاهددة والموضددوعية  -1

وا ستقالل، بعد أن وجهد  ا نتقدادا  إلدى مهندة مراجعدة الحسدابا ، وكدذل  القضدايا المرفوعدة ضدد 

 حسابا  أمام المحاكم.مراجعي ال



54 

 

أن اإلطددددار المقتددددر، يتطلددددب تغييددددر المفدددداهيم المتعلقددددة با سددددتقالل بنظددددام مددددرن لتقددددديم أفضددددل  -2

 ال دما  للعمال .

 أن اإلطار المقتر، لم يتطرق إلى موضوع ال دما  اإلدارية وا ستشارية ال ر  لهم. -3

 تعلق با ستقالل والحياد للمراجعين.بين  هذه الدراسة أهمية بنا  نظام للسلو  المهني الم -4

 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسا  بما يلي:

إ  أنهدا لدم تتفدق فيمدا بينهدا علدى  ،بموضوع الدراسدة المتعلقةالدراسا  السابقة  اهميةبالرغم من  -0

دور المددددد ق الدددددا لي فددددي تحسدددددين إدارة   يتوضددددلنها مجموعددددة اآلليددددا  والمتغيددددرا  التددددي مددددن شددددد

 تعرضها هذه الدراسة.و  كما تتناولهاالم اطر 

للتددد يق الدددا لي والمفدداهيم المتعلقددة بهددا فددي اإلطددار العددام علددى  اغلددب الدراسددا  السددابقة ركددز  -2

 دور المدددد ق الددددا لي فدددي تحسدددين إدارة الم ددداطر فدددي الشدددركا الدراسدددة توضدددي   تناولددد  هدددذهحدددين 

 .بصفة  اصة الكويتية بصفة عامة والشركا  المساهمة المساهمة

تتناول الدراسة الحالية جانبا مهما مدن أعمدال الشدركا  المسداهمة العامدة الكويتيدة، وهدو المدد ق  -3

هدددذا فدددي  الكويتيدددة تحديددددا  نظدددرا لقلدددة الدراسدددا  . و إدارة الم ددداطرهتمدددام بموضدددوع اإلمدددد  و  الددددا لي

 .في تحقيق إضافة علمية في هذا المجال متواضعا   ا  امهسإدراسة تعد فإن هذه ال، موضوعال
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الشدركا  المسداهمة العامدة انطال ا  مدن أهميدة التدد يق الددا لي الدذي يعدد أحدد ركدا ز العمدل فدي  -4

توجيه العمليا  المحاسبية نحو النجا، من  الل فحد  وتقدويم الدراسة الحالية تلتي ل، فان الكويتية

وتوفير المعلوما  لردارة بكل مستوياتها لمسداعدتها فدي تنفيدذ  التشغيليةو لية واإلدارية النشاطا  الما

 بشكل صحي . اهذه إستراتيجيته

 ،الشركا  المساهمة العامة الكويتيةأن هذه الدراسة سوف تطبق في البي ة الكويتية وتحديدا في  -5

ن  ،لكويد هذا المجدال فدي دولدة ا من أوا ل الدراسا  فيوبالتالي فهي  معظدم الدراسدا  التدي أتدي  وا 

 دول عربيددةفمنهدا مدا كدان فدي  ،للباحدد ا طدالع عليهدا أجريد  فددي بي دا  م تلفدة عدن بي دة الكويدد 

، وربمدا تكدون هدذه الدراسدة الوحيددة التدي بحثد  فدي هدذا المجدال فدي ومنها ما كان فدي بي دا  أجنبيدة

 .(على حد علم الباحد )دولة الكوي 

 فدددي تحسدددين إدارة دور المدددد قمفهدددوم يمكدددن اإلسدددتفاده منددده لتطدددوير علدددى راسدددة الد بنيددد  هدددذه -6

تركيز هذه الدراسدة علدى جاندب حيدوي وهدو إدارة الم داطر،  ما ان، كفي الشركا  الكويتية الم اطر

الكويتيدة، و اصدة فيمدا  المسداهمةالعاملين في الشركا  المد قين و وبالتالي المساهمة في زيادة وعي 

الم دداطر، التددي مددن شددانها أن تسدداهم فددي إت دداذ  ددرارا  عقالنيددة تصددب فددي مصددلحة  ةبددإدار يتعلددق 

 .الشركة



56 

 

 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 

 

 منهج الدراسة 3-1

 مجتمع الدراسة والعينة 3-2

 الدراسةأداة  3-3

 الداة صدق وثبا  3-4

 أساليب التحليل اإلحصا ي 3-5

 أساليب جمع البيانا  3-6

 

 

 

 

 

 



57 

 

 ثالثالفصل ال

 منهجية الدراسة

 منهج الدراسة 3-0

تبدددع فيهدددا الباحدددد السدددلوب الوصدددفي مدددن الدراسدددا  الميدانيدددة والتدددي ا دراسدددةال هتعتبدددر هدددذ  

دور المددددد ق الدددددا لي فددددي تحسددددين إدارة الم دددداطر فددددي الشددددركا   التعددددرف علددددى هدددددفب ،تحليلدددديال

تددم دراسددة وتحليددل إذ  ،الشددركا هددذه وذلدد  مددن  ددالل دراسددة ميدانيددة فددي المسدداهمة العامددة الكويتيددة، 

غيدر الكميدة إلدى متغيدرا  كميدة  ابلدة المتغيدرا  متغيرا  الدراسة من  الل تحويدل مقارنة البيانا  و 

ا تبدددار الفرضددديا  وبيدددان نتدددا ج الدراسدددة الحاليدددة وال دددروج التعامدددل معهدددا فدددي للقيدداس، وذلددد  بهددددف 

 بالتوصيا .

 

 والعينة مجتمع الدراسة 3-5

المسدداهمة العامددة فددي دولددة الكويدد   الشددركا الميدانيددة مددن جميددع لدراسددة مجتمددع ايتكددون 

)التقريدددر السدددنوي لسدددوق الكويددد  لدددكوراق الماليدددة،  سدددم العال دددا  شدددركة،  182والبدددالغ عدددددها 

مددد قي الحسددابا  الدددا ليين فتتكددون مددن عينددة الدراسددة . أمددا (2214العامددة، النشددرة السددنوية لعددام 

مددن كددل ممثلددة  تيددار عينددة  صدددية ا تددمحيددد ، سدداهمة العامددة الكويتيددةالشددركا  المفددي  العدداملين

فدي الشدركا  المسداهمة العامدة الكويتيدة المدرجدة شركة مدن الشدركا  التدي تمثدل مجتمدع الدراسدة 

و دددد اسدددترد  .( اسدددتبانة182)، وليصدددب  العددددد المدددوزع حدددوالي فدددي سدددوق الكويددد  لدددكوراق الماليدددة

( مددن إجمددالي ا سددتبانا  الموزعددة، وبعددد أن تددم فددرز %82.2( اسددتبانة وبنسددبة )148الباحددد ) 
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( استبانا  منها لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصا ي أو لعددم اكتمدال  5ا ستبانا  تم استبعاد ) 

( %79.4( مسددتجيبا ، وبنسددبة )143تعب ددة بعضددها مددن المبحددوثين، وبددذل  اسددتقر  العينددة علددى )

( مجمدددوع ا سدددتبانا  الموزعدددة  1-3الجددددول ر دددم ) مدددن إجمدددالي ا سدددتبانا  الموزعدددة، ويوضددد 

 الموزعة.  والمستردة والصالحة للتحليل اإلحصا ي والنسب الم وية من إجمالي عدد ا ستبيانا

 ( 0-3الجدول ) 
 مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل

 تاالستبيانا الفئة
 الموزعة

 تاالستبيانا
 المستردة

 تاالستبيانا
 الصالحة للتحليل

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

عيندددددة الدراسدددددة مدددددن مدددددد قي الحسدددددابا  
الشددددددددددركا  فددددددددددي  الدددددددددددا ليين العدددددددددداملين

 المساهمة العامة الكويتية

182 122% 148 82.2% 143 79.4% 

 
 : الجدول من إعداد الباحد بنا   على نسبة الردود.المصدر

 

 الدراسة اةأد 3-3

مددددد قي علددددى  هدددداعيوز تددددم ت، حيددددد فرضدددديا  الدراسددددة  اسددددتبانة غطددددر يطددددو باحددددد بتم ال ددددا

نمدوذج يبدين  (1الملحق ر م )و  .الشركا  المساهمة العامة الكويتيةفي  الحسابا  الدا ليين العاملين

 ا ستبانة.

الباحددددد بتحليددددل مضددددمون الكتددددب والدددددوريا  والبحدددداد، وذلدددد  لتحديددددد مضددددمون  م دددداكمددددا 

، وكمددا ورد  فددي هددذه المصددادر، مددن  ددالل ف ددا  ووحدددا  التحليددل دة فددي الدراسددةالمتغيدرا  المعتمدد

 للمادة المكتوبة، والمست دمة في الكتب وذل  من اجل نقل المضامين والفكار والمعاني. الم تلفة
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 األداة صدق وثبات 3-4

أعضدددا  هي دددة مدددن هي دددة محكمدددين تدددم عدددرض ا سدددتبانة علدددى ذوي ال بدددرة وا  تصدددا  و 

للحكدم علدى واإلحصدا  الجامعا  الردنية من ذوي ال برة وا  تصا  بعلم المحاسبة في  سالتدري

تددم ال ددذ بالمقترحددا  والتوصدديا  الددواردة مددنهم حددول يتها كددلداة لجمددع البيانددا ، حيددد مددد  صددالح

 ( يبين أسما  محكمي استبانة الدراسة.2والملحق ر م ) .تم التعديل وفقا لرا همتها، و عبارا

تم الالزمدددة للدراسدددة الحاليدددة سددديكدددد مدددن مدددد  صدددالحية ا سدددتبانة كدددلداة لجمدددع البياندددا  وللتل

جدددة ر و دددد بلغددد  د ا تبدددار مدددد  ا عتماديدددة علدددى أداة جمدددع البياندددا  باسدددت دام معامدددل كرونبددداخ.

( وهي نسبة ممتازة وذا  اعتمادية % 82.6اعتمادية هذه ا ستبانة حسب ا تبار كرونباخ ألفا )

. %62الدراسة الحالية، إذ إن النسبة المقبولة لتعميم نتدا ج مثدل هدذه الدراسدا  هدي  عالية لنتا ج

 ,Sekaran, 2010( معدامال  الثبدا  لجميدع متغيدرا  الدراسدة ) 2-3ويوضد  الجددول ر دم ) 

p:268). 

 (5-3ول )جدال
 يمة معامل الثبات لمتغيرات الدراسةق

باخ معامل الثبات كرون اسم المتغير تسلسل الفقرات
 ألفا

 % 79.5 ا ستقاللية والحيادية 1-8

 % 83.9 الكفا ة المهنية 9-16

 % 78.8 لتلهيل العلمي والعمليا 17-23

 % 81.2 لمسؤولية القانونيةا 24-32

 % 82.9 تحسين إدارة الم اطر 31-48
 % 8526 المعدل العام للثبات 0-48
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راسدة عندد التعليدق علدى المتوسدط الحسدابي وفيما يتعلق بالحدود التي سوف تعتمدها هدذه الد

ولتحديد درجة المقياس فسوف يحدد الباحدد ثالثدة مسدتويا  هدي للمتغيرا  في نموذج الدراسة فهي 

   )من فض، متوسط، مرتفع( بنا  على المعادلة اآلتية:

  الحد الدنى للبديل(/ عدد المستويا  –طول الف ة = )الحد العلى للبديل 

 (Sekaran, 2010) وبذل  تكون المستويا  كالتالي: .1.33=  4/3=  3(/5-1)

 (.2.33) -(1من ) المن فض

 (.3.67) –( 2.34من )  المتوسط

 (.5)  -(3.68من )  المرتفع

 أساليب التحليل اإلحصائي 3-2

عمليدددة جمدددع البياندددا  والمعلومدددا  الالزمدددة حدددول متغيدددرا  هدددذه الدراسدددة تدددم   تمدددد أن بعددد

د الهدد بالسدداليب تددم ا سددتعانة حيددد  آللددي  سددت راج النتددا ج اإلحصددا ية،ا إلددى الحاسددب اترميزهددا وا 

 Statistical Package for Socialالبرندامج اإلحصدا ي للعلدوم ا جتماعيدة  اإلحصدا ية ضدمن

Sciences ((SPSS  الميدانيدةالتي تم الحصول عليها من  الل الدراسدة  البيانا معالجة   تمثم 

 ست دم الساليب اإلحصا ية التالية:، وبالتحديد فان الباحد المبحوثةللعينة ا

 وتشمل :مقاييس النزعة المركزية -0

مفردا  : بهدف التعرف على تقييما  المبحوثين لكل مفردة من Meanالوسط الحسابي  -

 .ف ة الدراسة، كمؤشر لتحديد الهمية النسبية للعبارا  الواردة في استبانة الدراسة
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تشدت   ديم و  أنحدراف  درجةوبيان : لقياس Standard Deviationالمعياري   ا نحراف -

، حيددد أن  يمدة ا نحدراف المعيدداري إجابدا  مجتمدع الدراسددة عدن الوسدط الحسددابي لكدل فقدرة

 تشت  البيانا   ليل والعكس صحي .و  أنحراف القليلة تعني أن

  عيندددة الدراسدددة حدددول ، وذلددد  لوصدددف آراDescriptive Statistics: اإلحصررراء الوصرررفي -2

 متغيرا  الدراسة ويتضمن:

(:  سددتنباط اتجاهددا  البيانددا  المبوبددة حسددب كددل فقددرة Percentagesالنسددب الم ويددة ) -

 من فقرا  الدراسة، وذل  لتدعيم صحة الفرضيا  الساسية أو عدم صحتها.

ل  أو (: وهي تعكس مد  تركز اإلجابدا  لصداFrequenciesجداول التوزيع التكراري ) -

 لغير صال  فرضية معينة.

( وذل  من أجل ا تبار تدلثير كدل   Simple Regression)تحليل االنحدار الخطي البسيط  -3

 .تحسين إدارة الم اطرالمتغير التابع وهو على متغير مستقل 

وذلد    تبدار مدد  ا عتماديدة علدى أداة جمدع البياندا  المسدت دمة فدي اختبرار كرونبراخ ألفرا:  -4

 س المتغيرا  التي اشتمل  عليها الدراسة. يا

 أساليب جمع البيانات 3-6

ا عتماد فدي هدذه الدراسدة علدى ندوعين مدن مصدادر المعلومدا  همدا المصدادر الوليدة والمصدادر  تم

 الثانوية وكما يلي:

 : البيانات الثانوية -0

ة الدبيددددة وهددددي البيانددددا  التددددي تددددم الحصددددول عليهددددا مددددن المصددددادر المكتبيددددة ومددددن المراجعدددد

 للدراسا  السابقة من اجل وضع السس العلمية واإلطار النظري لهذه الدراسة مثل:
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دارة  الدا ليالتد يق وصفا  مد ق الحسابا  و اصة التي تبحد في والتد يق كتب المحاسبة  -أ وا 

 .الم اطر

العامددة  الشددركا  المسدداهمةاإلحصددا ا  الرسددمية والدلددة واإلحصددا ا  الرسددمية الصددادرة عددن  -ب

 .الكويتية

دارة الم اطر الدا ليالتد يق وصفا  مد ق الحسابا  المواد العلمية التي تبحد في  -ج  .وا 

 .التي تبحد في موضوع الدراسة الحالية رسا ل الماجستير وأطروحا  الدكتوراه -د

 .الدراسة الحاليةالدوريا  المت صصة والنشرا  التي كتب  حول موضوع  -هد

 ألولية:البيانات ا -5

وهي تل  البيانا  التي تم الحصول عليهدا مدن  دالل تطدوير اسدتبانة  اصدة لموضدوع هدذه 

كددل منهددا كافددة الجوانددب التددي تناولهددا اإلطددار النظددري والتسدداؤ   والفرضدديا    الدراسددة، حيددد غطدد

التدددي اسدددتند  عليهدددا الدراسدددة، حيدددد تدددم توزيدددع ا سدددتبانا  علدددى عيندددة الدراسدددة مدددن  دددالل الباحدددد 

 يا.ش ص
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 الفصل الرابع

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 

  صا   عينة الدراسة 4-1

 نتا ج اإلحصا  الوصفي لمتغيرا  الدراسة 4-2

 نتا ج ا تبار فرضيا  الدراسة 3-3
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 الفصل الرابع

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

دراسدة الحاليدة مدن  دالل أداتهدا، تدم إد دال بعد أن انته  عمليدة جمدع المعلومدا  الالزمدة لل

 جهاز الحاسوب لغراض المعالجة والتحليل.  ىتل  البيانا  والمعلوما  إل

و د تم معالجة البيانا  التي تدم الحصدول عليهدا مدن  دالل إجابدا  عيندة الدراسدة باسدت دام 

السدداليب اإلحصددا ية (. وتحليلهددا باسددت دام SPSSبرنددامج الحزمددة اإلحصددا ية للعلددوم ا جتماعيددة )

 المناسبة، وكما يلي:
 

 خصائص عينة الدراسة 4-0

مد قي الحسابا  الدا ليين من  نغرافية للمستجيبيو لقد تم ا تيار مجموعة من العوامل الديم

مثددل  المدرجددة فددي سددوق الكويدد  لددالوراق الماليددة، الشددركا  المسدداهمة العامددة الكويتيددةفددي  العدداملين

(. وذلددد  مدددن أجدددل بيدددان بعدددض والشدددهادا  المهنيدددةوسدددنوا  ال بدددرة،  ي،العمدددر، والمؤهدددل العلمددد)

 (  صا   أفراد العينة.1-4من المجتمع، ويبين الجدول ر م ) ةالحقا ق المتعلقة بهذه الف 
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 ( 0-4الجدول )
 عينة الدراسةأفراد خصائص 

 %نسبةال تكرارال الفئات الخاصية
 
 

 العمر

 %7.0 10 فل ل سنة 25

 %34.3 49 سنة 35 -26

 %21.0 30 سنة 36-45

 %7.7 11 سنة 55 – 46

 %30.1 43 فلكثر سنة 56

 
 المؤهل العلمي

 6.3% 9 دبلوم

 79.7% 114 بكالوريوس

 11.9% 17 ماجستير

 2.1% 3 دكتوراه

 
فري  سنوات الخبرة

 التدقيق

 %25.2 36 سنوا  فل ل 5

 %23.8 34 سنوا  6-12

 %24.5 35 سنة 11-15

 %26.6 38 سنة فلكثر 16

 
 
 

الشرررررررررررررررررررررررهادات 
 المهنية

CFA  Chartered Financial Analyst 
                      ( المحلل المالي المعتمد)

8 5.6% 

CISA Certified Information 

Systems Auditor (  مد ق نظم المعلومدا
               المعتمد(

6 4.2% 

CMA Certified Management 

ccountantA ( شدددددددددهادة المحاسدددددددددب اإلداري
  (المعتمد

6 4.2% 

CPA Certified Public Accountant 
                         ( المحاسب القانوني المعتمد)

5 3.5% 

CIA Certified Internal Auditor 
 )المد ق الدا لي المعتمد(             

2 1.4% 

 %81.1 116  يحمل شهادة

 %011 043 المجموع

 

 ( ما يلي:1-4) يالحظ من  الل مطالعة البيانا  الواردة في الجدول السابق
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في  مد قي الحسابا  الدا ليين العاملينإن أعمار النسبة العلى من عينة الدراسة من  أوال: العمر:

شكلوا ( و سنة 35 -26، يتركزون في الف ة التكرارية )الشركا  المساهمة العامة الكويتية المبحوثة

(، وشكلوا ما نسبته فلكثر سنة 56، ثم الف ة التكرارية )ةمن إجمالي عينة الدراس %34.3ما نسبته 

من  %21.0( وشكلوا ما نسبته سنة 45-36من إجمالي حجم العينة، ثم الف ة التكرارية ) 30.1%

لي العينة، من إجما %7.7( وشكلوا ما نسبته سنة 55 – 46إجمالي العينة، ثم الف ة التكرارية )

. المبحوثة من إجمالي العينة %7.7( وشكلوا ما نسبته فل ل سنة 25وأ يرا جا   الف ة التكرارية )

أن هذه مهنة  المبحوثةويفسر الباحد هذه النتا ج إن التوزيع المتقارب لعمار عينة الدراسة 

 العمرية. المحاسبة يتوفر فيها عنصر ا ستمرارية في اإل بال عليها من م تلف الف ا 

الشركا  في  مد قي الحسابا  الدا ليين العامليناغلب عينة الدراسة من إن ثانيا: المؤهل العلمي: 

(، حيدد بلغد  النسدبة سبكالوريو هم من حملة الدرجة الجامعية الولى )ال ،المساهمة العامة الكويتية

 مدن %11.9مدا نسدبته  ثم جا  حملة شهادة الماجستير وشدكلوا ،المبحوثة عينةحجم ال من 79.7%

 ،عيندددةحجدددم ال مدددن %6.3 ، ثدددم جدددا  حملدددة شدددهادة الددددبلوم وشدددكلوا مدددا نسدددبتهالمبحوثدددة عيندددةحجدددم ال

حجدم  . مدن2.1%وبنسدبة بلغد   أيضدا ثالثدة مسدتجيبين مدن حملدة شدهادة الددكتوراه عينةالوتضمن  

ابا  الددددا ليين لمدددد قي الحسدددالمبحوثدددة. ويمكدددن القدددول أن ارتفددداع مسدددتو  التحصددديل العلمدددي  عيندددةال

يعتبر مطلبا ضروريا ، سيما وان العمل في الشركا  المساهمة يستدعي الحصول على درجة علميدة 

والحددا   المحاسددبية والتد يقيددة  اتؤهددل هددؤ   للتعامددل مددع م تلددف القضدداي فر امعددمناسددبة واكتسدداب 

 .أثنا  العمل مالتي تواجهه

مدد قي الحسدابا  عينة الدراسة مدن ال برة على  وا تقارب في توزيع سن هنا ثالثا: سنوات الخبرة: 

وجدا   الف دة التكراريدة الرابعدة ، الشدركا  المسداهمة العامدة الكويتيدة المبحوثدةفي  الدا ليين العاملين

مستجيبا  وبنسبة  38حيد بلغ عددهم  ،(سنة فلكثر 16)عن سنوا   برتهم  والتي تشمل الذين تزيد
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 % 25.2نسبة  سنوا  فل ل 5المستجيبون الذين يملكون  برة  من إجمالي العينة، وشكل 26.6%

مدددن  %24.5مدددا نسدددبته  (سدددنة 15-11مدددا بدددين ) مدددن إجمدددالي العيندددة، وشدددكل الدددذين يملكدددون  بدددرة

مددن إجمددالي  %23.8مددا نسددبته ( سددنوا  01 –6)وأ يددرا جددا  الددذين يملكددون  بددرة  ،إجمددالي العينددة

جيددة، حيدد تمدنحهم ميدزة ايجابيدة  المدد قينرة هدؤ   . وهدذا مؤشدر علدى أن  بدالمبحوثدة حجم العينة

 بطريقة مهنية كبيرة.والتد يقية  المحاسبيةإضافية تمكنهم من التعامل مع المور 

الشدركا  المسداهمة  لمدديرين المداليين فديامدن اغلب عينة الدراسة أن : الشهادات المهنيةرابعا: 

 نالمسددتجيبيحيددد بلددغ عدددد  ،والتددد يق حاسددبةالميحملددون شددهادا  مهنيددة فددي   العامددة الكويتيددة 

في حين بلدغ  .عينةال من حجم %81.1بنسبة مستجيبا  و  006 أي تلهيل مهنييحملون   الذين 

( المحلل المدالي المعتمدد) CFA  Chartered Financial Analyst شهادةعدد الذين يحملون 

  CISA ن يحملددون شددهادةفيمددا بلددغ الددذي، عينددةال مددن حجددم %5.6وبنسددبة  ينمسددتجيب 8فقددط 

Certified Information Systems Auditor ()ين مسدتجيب 6 مد ق نظم المعلوما  المعتمدد

  CMA لدددذين يحملدددون شدددهادةونفدددس النسدددبة كانددد  ل، عيندددةال مدددن حجدددم % 4.2وبنسدددبة  فقدددط

Certified Management Accountant (شدددهادة المحاسدددب اإلداري المعتمدددد)  فيمدددا شدددكل

المحاسدددب ) CPA Certified Public Accountant الدددذين يحملدددون شدددهادةالمسدددتجيبون 

 شددكل المسددتجيبون الددذين يحملددون شددهادةو  ،عينددةال مددن حجددم %3.5 مددا نسددبته ( القددانوني المعتمددد

CIA Certified Internal Auditor  )مددن حجددم %1.4 مددا نسددبته)المددد ق الدددا لي المعتمددد 

يمنحهم ميدزة إضدافية لن ذل   مهنيتلهيل ة تحتاج إلى عينة الدراسوهذا مؤشر على أن  .عينةال

 .الشركا  المساهمة العامة الكويتيةفي كمد قي حسابا  دا ليين العمل في القدرة على 
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 نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 4-5

هذه الدراسة اإلجابة عن الس لة التي تم طرحها في الفصدل الول مدن هدذه الدراسدة حاول  

تددي مثلدد  مشددكلتها والفرضدديا  التددي بنيدد  عليهددا، و ددد تددم اسددت راج جميددع المتوسددطا  الحسددابية وال

دور المددد ق الدددا لي فددي تحسددين إدارة المتعلقددة بدد كسدد لة ال اصددة بمتغيراتهدداوا نحرافددا  المعياريددة ل

لدراسدة مدن والجداول التالية تبين استجابا  عيندة االم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية، 

المدرجدددة فدددي سدددوق الشدددركا  المسددداهمة العامدددة الكويتيدددة فدددي  مدددد قي الحسدددابا  الددددا ليين العددداملين

والتددي كاندد  علددى  .الكويدد  لددكوراق الماليددة علددى الفقددرا  ال اصددة بكددل مجددال مددن مجددا   الدراسددة

 النحو التالي:

 مجتمعة المستقلةالدراسة متغيرات النتائج المتعلقة ب أوال:

 (5-4ول )جد
 مجتمعة المستقلة الدراسة لمتغيراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مستوى 
 التأثير

االنحراف  المرتبة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ت المتغير

 1 ا ستقاللية والحيادية 3.770 2511. 2 مرتفع

 2 الكفا ة المهنية 3.731 2539. 4 مرتفع
 3 تلهيل العلمي والعمليلا 3.764 2381. 3 مرتفع
 4 لمسؤولية القانونيةا 3.837 2880. 1 مرتفع

 المتغيرات مجتمعة 3.774 مرتفع
 

لمستو  دور المد ق ( إلى المتوسطا  الحسابية وا نحرافا  المعيارية 2-4يشير الجدول )

تيجة العامة وتشير الن .الدا لي في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية

دور المد ق الدا لي في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة  من إلى وجود مستو  مرتفع
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في  مد قي الحسابا  الدا ليين العاملينالعامة الكويتية وذل  من وجهة نظر عينة الدراسة من 

ومن أجل التعرف  .المدرجة في سوق الكوي  لكوراق الماليةالشركا  المساهمة العامة الكويتية 

 على حده فقد كان  النتا ج على النحو اآلتي:متغير مستقل كل لعلى هذا الثر بشكل مفصل و 

 بمتغير االستقاللية والحياديةالنتائج المتعلقة  -0

 (3 -4جدول )
 لمتغير االستقاللية والحياديةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مستوى 
 الدور

نحراف اال  المرتبة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ت المتغير

 مرتفع
العمددال بنزاهددة وتجددرد المددد ق الدددا لي بتلديددة   يددام 3.818 6568. 4

 من أي تحيز وتعارض في المصال 

0 

 متوسط
باسدددتقالل فكدددري وحيددداد فدددي المدددد ق الددددا لي تمتدددع  3.461 6475. 8

 جميع ما يتعلق بالعمال المنوطه بهم

2 

 مرتفع
علددددددى مكافددددددآ  ماليددددددة المددددددد ق الدددددددا لي ل و حصدددددد 3.881 5873. 3

 إضافية عن المكافلة التي يحصل عليها

3 

العال ددددا  التددددي  ددددد تفقددددده المددددد ق الدددددا لي تجنددددب  3.734 7311. 6 مرتفع
 الموضوعية وتعرضه لهيمنة أطراف أ ر 

4 

حر  المد ق الدا لي على التقليل من  طر  3.986 4891. 1 مرتفع
 القوا م المالية وجود ال طا  في

5 

 متوسط
على الدعم الكافي من المد ق الدا لي ل و حص 3.580 6756. 7

 للقيام بلعماله على الوجه الكمل الشركةإدارة 
6 

تغليددددددب المددددددد ق الدددددددا لي مصددددددلحة الشددددددركة علددددددى  3.909 5426. 2 مرتفع
 مصالحه الفردية

9 

لددى إدارة الشددركة تقددديم المددد ق الدددا لي المعلومددا  إ 3.790 8209. 5 مرتفع
 بعدالة

8 

 االستقاللية والحيادية 3.770 مرتفع
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متغيددر إجابددا  أفددراد عينددة الدراسددة عددن الفقددرا  التددي ت دد   (3-4ر ددم )ُيظهددر الجدددول 

المتعلقددة بهددا، و ددد  الحسددابيةوالمتوسددطا  الدددا لي  لمددد قتددي يتمتددع بهددا الا ا سددتقاللية والحياديددة

في "   لي على التقليل من  طر وجود ال طا  في القوا م الماليةحر  المد ق الدا جا   فقرة " 

( وهدددو أعلدددى مدددن المتوسدددط الحسدددابي العدددام. وجدددا    3.986المرتبدددة الولدددى بمتوسدددط حسدددابي )

باسدددتقالل فكدددري وحيددداد فدددي جميدددع مدددا يتعلدددق المدددد ق الددددا لي تمتدددع "التدددي تدددن  علدددى أنددده الفقدددرة 

( وهدو أدندى مدن المتوسدط 3.461يدرة بمتوسدط حسدابي بلدغ )" بالمرتبة ال  بالعمال المنوطه بهم

 الحسابي العام.

متغير ا ستقاللية بلفقرا  المتعلقة ل الحسابيةالمتوسطا  وتشير النتيجة العامة إلى أن 

وذل  من وجهة نظر عينة  د جا   بمستو  مرتفع،  الدا لي لمد قتي يتمتع بها الا والحيادية

المدرجة في الشركا  المساهمة العامة الكويتية في  الدا ليين العاملين مد قي الحسابا الدراسة من 

 .سوق الكوي  لكوراق المالية

 النتائج المتعلقة بمتغير الكفاءة المهنية -5
 (4 -4جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الكفاءة المهنية
مستوى 

 الدور
االنحراف  المرتبة

 ريالمعيا

المتوسط 
 الحسابي

 ت المتغير

تقانهتحسين العمل على  تمتع المد ق الدا لي بقدرة 3.804 6740. 3 مرتفع  9 وا 

 مرتفع
جيدددة التامددة والمعرفددة الدرايددة امددتال  المددد ق الدددا لي ال 3.776 6860. 4

 بلعمال التد يق 
12 

 متوسط
 د يقالتددددد ددددددرة المدددددد ق الددددددا لي علدددددى تطبيدددددق معدددددايير  3.636 8009. 6

 الدولية والمحلية
11 

امتال  المد ق الدا لي  درة على التقليل من  طر  3.461 6475. 8 متوسط
 وجود ال طا  في القوا م المالية

12 

أدا  مس ولياته امتال  المد ق الدا لي  درة على  3.881 5873. 2 مرتفع 13 



71 

 

 المهنية بكفا ة وا  ال 

 مرتفع
  دراتهاستثمار دا لي  درة على امتال  المد ق ال 3.727 7428. 5

  دامها ا ست دام المثلواست ةالم تلفة بلفضل صور 
14 

 15 دورا  دا لية أو  ارجيةحصول المد ق الدا لي على  3.979 5100. 1 مرتفع

ه اتمسدددد وليتلديددددة امددددتال  المددددد ق الدددددا لي  دددددرة علددددى  3.587 6851. 7 متوسط
 المهنية على أكمل وجه

16 

 الكفاءة المهنية  3.731 مرتفع
متغيددر إجابددا  أفددراد عينددة الدراسددة عددن الفقددرا  التددي ت دد   (4-4ر ددم )ُيظهددر الجدددول 

المتعلقة بهدا،  دد تراوحد  مدا  الحسابيةوالمتوسطا   الدا لي لمد قتي يتمتع بها الاالكفا ة المهنية 

  دا ليددة أو دوراحصددول المددد ق الدددا لي علددى  (. و ددد جددا   فقددرة "  3.461( و) 3.979بددين )

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العدام.  3.979المرتبة الولى بمتوسط حسابي )في "   ارجية

امددتال  المددد ق الدددا لي  دددرة علددى التقليددل مددن  طددر وجددود   "التددي تددن  علددى أندده وجددا   الفقددرة 

أدندددى مدددن ( وهدددو  3.461" بالمرتبدددة ال يدددرة بمتوسدددط حسدددابي بلدددغ ) ال طدددا  فدددي القدددوا م الماليدددة

 المتوسط الحسابي العام.

بمتغير الكفا ة لفقرا  المتعلقة ل الحسابيةالمتوسطا  وتشير النتيجة العامة إلى أن 

الدا لي  د جا   بمستو  مرتفع، وذل  من وجهة نظر عينة  لمد قتي يتمتع بها الالمهنية ا

العامة الكويتية المدرجة  الدراسة من مد قي الحسابا  الدا ليين العاملين في الشركا  المساهمة

 (.3.731إذ بلغ المتوسط الحسابي ) في سوق الكوي  لكوراق المالية،
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 لتأهيل العلمي والعملياالنتائج المتعلقة بمتغير  -3

 (2 -4جدول )
 لتأهيل العلمي والعملياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير 

مستوى 
 الدور

االنحراف  المرتبة
 ريالمعيا

المتوسط 
 الحسابي

 ت المتغير

 17 المؤهل العلمي المناسبامتال  المد ق الدا لي  3.909 5426. 1 مرتفع

 مرتفع
التددددي  ال بددددرة الفنيددددة المناسددددبةامددددتال  المددددد ق الدددددا لي  3.790 8209. 4

 تؤهله للقيام بهذه المهنة
18 

 19 منظمةللبرامج الدراسية الالمد ق الدا لي تعلم  3.811 6708. 3 مرتفع

بالتدريب العملي حتى يتمكن المد ق الدا لي اهتمام  3.776 6860. 6 مرتفع
 من ممارسة المهنة بسهولة

22 

إيجاد الحلول للمشاكل  درة المد ق الدا لي على  3.783 6622. 5 مرتفع
 التطبيقية التي تواجهه في حياته العملية

21 

 مرتفع
ى التعامل مع الساليب  درة المد ق الدا لي عل 3.818 6460. 2

 الحديثة في مجال التد يق
22 

لتطورا  ا ةواكب درة المد ق الدا لي على م 3.461 6475. 7 متوسط
 التي تفرضها المعايير الدوليةلمستجدا  والمتطلبا  وا

23 

 لتأهيل العلمي والعمليا 3.764 مرتفع
 

متغيددر فقددرا  التددي ت دد  إجابددا  أفددراد عينددة الدراسددة عددن ال (5-4ر ددم )ُيظهددر الجدددول 

المتعلقدة بهددا،  دد تراوحدد  مدا بددين  الحسددابيةوالمتوسدطا   الدددا لي لتلهيدل العلمدي والعملددي للمدد قا

فددي "   المؤهددل العلمددي المناسددبامددتال  المددد ق الدددا لي (. و ددد جددا   فقددرة " 3.461( و)3.909)

ابي العددام. وجددا   ( وهددو أعلددى مددن المتوسددط الحسدد3.909  المرتبددة الولددى بمتوسددط حسددابي )

لمسدتجدا  والمتطلبدا  لتطدورا  واا ةواكبد ددرة المدد ق الددا لي علدى م  "التي تن  على أنه الفقرة 
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( وهددو أدنددى مددن  3.461" بالمرتبددة ال يددرة بمتوسددط حسددابي بلددغ ) التددي تفرضددها المعددايير الدوليددة

 المتوسط الحسابي العام.

لتلهيل امتغير بلفقرا  المتعلقة ل سابيةالحالمتوسطا  وتشير النتيجة العامة إلى أن 

وذل  من وجهة نظر عينة الدراسة من  د جا   بمستو  مرتفع،  الدا لي العلمي والعملي للمد ق

المدرجة في سوق الشركا  المساهمة العامة الكويتية في  مد قي الحسابا  الدا ليين العاملين

 .(3.764إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،الكوي  لكوراق المالية

 لمسؤولية القانونيةاالنتائج المتعلقة بمتغير  -4

 (6 -4جدول )
 لمسؤولية القانونيةاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير 

مستوى 
 الدور

االنحراف  المرتبة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ت المتغير

 مرتفع
لشددددركا  وأسددددواق المدددددال قدددددوانين امعرفددددة المددددد ق الدددددا لي ب 3.881 5751. 4

 والمحاسبة والتد يق
24 

 مرتفع
المدددددد ق وجدددددود القدددددوانين والتشدددددريعا  التدددددي توضددددد  حقدددددوق  3.748 7549. 6

 وواجباتهالدا لي 
25 

 26 على الشركة وواجباته تجاههاالمد ق الدا لي وضو، حقوق  4.007 4518. 1 مرتفع
النافددذة  ةين والتشددريعا  القانونيددالتددزام المددد ق الدددا لي بددالقوان 3.622 6900. 7 متوسط

 في الشركة
29 

على  وانين ولوا   وتعليما  اعتماد المد ق الدا لي  3.902 5479. 2 مرتفع
 واضحة ومكتوبة

28 

 29 إجرا ا  عمل واضحة ومكتوبةتقيد المد ق الدا لي ب 3.811 8387. 5 مرتفع
ية للقيام بواجبا  مهنة تمتع المد ق الدا لي بصالحيا  كاف 3.888 7229. 3 مرتفع

 التد يق
31 

 لمسؤولية القانونية ا 3.837 مرتفع
متغيددر إجابددا  أفددراد عينددة الدراسددة عددن الفقددرا  التددي ت دد   (6-4ر ددم )ُيظهددر الجدددول 

المتعلقدددة بهدددا،  دددد تراوحددد  مدددا بدددين  الحسدددابيةوالمتوسدددطا   الددددا لي لمسدددؤولية القانونيدددة للمدددد قا
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علدددى الشدددركة وواجباتددده المدددد ق الددددا لي وضدددو، حقدددوق فقدددرة "  (. و دددد جدددا  3.622( و)4.007)

( وهدددو أعلدددى مدددن المتوسدددط الحسدددابي  4.007المرتبدددة الولدددى بمتوسدددط حسدددابي )فدددي "   تجاههدددا

 ةالتدزام المدد ق الددا لي بدالقوانين والتشدريعا  القانونيد  "التدي تدن  علدى أنده العام. وجدا   الفقدرة 

( وهددو أدنددى مددن المتوسددط  3.622 يددرة بمتوسددط حسددابي بلددغ )" بالمرتبددة ال النافددذة فددي الشددركة

 الحسابي العام.

لمسؤولية امتغير بلفقرا  المتعلقة ل الحسابيةالمتوسطا  وتشير النتيجة العامة إلى أن 

مد قي وذل  من وجهة نظر عينة الدراسة من  د جا   بمستو  مرتفع،  الدا لي القانونية للمد ق

المدرجة في سوق الكوي  الشركا  المساهمة العامة الكويتية في  ملينالحسابا  الدا ليين العا

 .(3.837إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،لكوراق المالية

 تحسين إدارة المخاطر بالمتغير التابع:ثانيا: النتائج المتعلقة 

 (7 -4جدول )
 سين إدارة المخاطر تحالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير التابع: 

 
مستوى 

 التأثير
االنحراف  المرتبة

 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ت المتغير

 يسهم المد ق الدا لي في

 متوسط
تحديدددد الم دددداطر و ياسدددها ووضددددع اسدددتراتيجيا  بديلددددة  3.643 7997. 13

 لمواجهتها
31 

 متوسط
 تحليدددددددل الم ددددددداطر اإلسدددددددتراتيجية المتمثلدددددددة بالسدددددددواق 3.440 6459. 17

 والمنتجا  والمنافسين
32 

 مرتفع
تقدددددددديم تقدددددددارير ر ابيدددددددة دوريدددددددة لمجلدددددددس اإلدارة حدددددددول  3.860 5515. 5

 ا ستراتيجيا  البديلة إلدارة الم اطر
33 
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 مرتفع
إجددرا  تعددديال  مال مددة علددى سياسددا  إدارة الم دداطر  3.748 6865. 9

بصدددورة دوريدددة بمدددا يتناسدددب مدددع اسدددتراتيجياتها الحاليدددة 
 والبديلة

34 

 مرتفع
تطددددوير نمدددداذج عمددددل وممارسددددا  مبنيددددة علددددى أسدددداس  3.993 4195. 1

الم دددداطر با سددددتعانة بمستشددددارين ضددددمن إطددددار إدارة 
 متكاملة في الهيكل التنظيمي إلدارة الم اطر

35 

 متوسط
المساهمة في فهم الم اطر  ستثمار الفدر  وت فيدف  3.517 7106. 14

 حالة عدم التلكد
36 

 متوسط
تحديدددد الم ددداطر وابتكدددار التقنيدددا  وطدددرق الدددتحكم فدددي  3.510 5289. 15

 هذه الم اطر ضمن إستراتيجيا  بديلة
37 

 مرتفع
متابعدددة القضدددايا المحاسدددبية ذا  الثدددر الجدددوهري علدددى  3.958 3729. 2

 البيانا  المالية إلدارة الم اطر
38 

 مرتفع
 متابعددددددة أنظمددددددة الضددددددبط والر ابددددددة الدا ليددددددة فددددددي إدارة 3.909 4880. 3

 الم اطر
39 

 متوسط
تزويدددد مجلدددس اإلدارة بتقدددارير دوريدددة حدددول الم الفدددا   3.650 6308. 12

 التي  د تواجه إدارة الم اطر
42 

تقييم كيفية تصور وتو ع اإلدارة وتجاوبها مدع التغيدرا   3.776 6652. 8 مرتفع
 ذا  الطبيعة السو ية والتي تؤثر على سمعة الشركة

41 

دارة الحدددداد المحتمدددل حددددوثها إلدارة  3.908 4880. 4 مرتفع تحديدددد وتقيددديم وا 
 الم اطر ومرا بتها

42 

 43 تقديم التوصيا  المناسبة لتحسين العمليا  وتطوريها 3.692 6078. 11 مرتفع

 مرتفع
مسدداعدة اإلدارة فددي تصددميم إسددتراتيجية إدارة الم دداطر  3.839 5648. 6

 تبعا لنواع الم اطر الم تلفة
44 

 مرتفع

تحديددد سياسددا  الحدددود العليددا للتعددرض للم دداطر التددي  3.706 6372. 12
يتوجددب علددى إدارة الم دداطر التقيددد بهددا بمددا يتوافددق مددع 

 التعليما  ومعايير التد يق ذا  الصلة 
45 

 مرتفع
أ طددار اإلدارة عددن أي تطددورا   ددد تطددرأ وتددؤثر علددى  3.783 5830. 7

 إستراتيجية إدارة الم اطر
46 

ات اذ ما يلدزم للتلكدد مدن عددم م الفدة الشدركة لكنظمدة  3.489 6376. 16 متوسط
 والقوانين السارية في الدولة

47 
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تحسدين السياسددا  المحاسددبية التدي تتبناهددا الشددركة  بددل  3.412 5853. 18 متوسط
 إعتمادها وأي تغيير في هذه السياسا 

48 

 تحسين إدارة المخاطر 3.712 مرتفع
 

المتغير إجابا  أفراد عينة الدراسة عن الفقرا  التي ت    (9-4ر م )ُيظهر الجدول 

( 3.993والمتوسطا  الحسابية المتعلقة بها،  د تراوح  ما بين ) تحسين إدارة الم اطرالتابع: 

يسهم المد ق الدا لي في تطوير نماذج عمل وممارسا  مبنية على (. و د جا   فقرة " 3.412و)

رين ضمن إطار إدارة متكاملة في الهيكل التنظيمي إلدارة أساس الم اطر با ستعانة بمستشا

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام. 3.993" في المرتبة الولى بمتوسط حسابي ) الم اطر

يسهم المد ق الدا لي في تحسين السياسا  المحاسبية التي  وجا   الفقرة التي تن  على أنه "

" بالمرتبة ال يرة بمتوسط حسابي بلغ  يير في هذه السياسا تتبناها الشركة  بل إعتمادها وأي تغ

 ( وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام. 3.412)

بالمتغير التابع: لفقرا  المتعلقة ل الحسابيةالمتوسطا  وتشير النتيجة العامة إلى أن 

مد قي وذل  من وجهة نظر عينة الدراسة من  د جا   بمستو  مرتفع،  تحسين إدارة الم اطر

المدرجة في سوق الكوي  الشركا  المساهمة العامة الكويتية في  الحسابا  الدا ليين العاملين

 .( 3.712إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،لكوراق المالية
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 نتائج اختبار فرضيات الدراسة 3-3

 اختبار الفرضية الرئيسة:

 وتن  هذه الفرضية على أنه:

للمد ق الدا لي في تحسين إدارة  (α = 0.05) عند مستو  إحصا يا  ذو د لهثر أ  يوجد 

 الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية.

 Multiple) و  تبار هذه الفرضية فقد  ام الباحد باست دام تحليل ا نحدار ال طي المتعدد

Regression( ما يلي:8-4) ، حيد تبين النتا ج التي يتضمنها الجدول( لمعرفة هذا الثر 

 (8-4)رقم  الجدول
لمدقق الداخلي في تحسين اثر أل ( Multiple Regressionاالنحدار الخطي المتعدد )تحليل 

 إدارة المخاطر في الشركات المساهمة العامة الكويتية

 R البيان

 االرتباط

2R 
معامل 
 التحديد

F 

B 
معامل 
 االنحدار

df 

 درجات الحرية

Sig 

 مستوى الداللة

لمررردقق الرررداخلي فررري اثرررر أ
تحسررين إدارة المخرراطر فرري 
الشركات المسراهمة العامرة 

 الكويتية

.374 .140 5.597 2.479 

4 

.000 
138 

142 

 .1.667الجدولية  Fو يمة  (α = 1.15يكون اإلرتباط ذا  د لة إحصا ية عند مستو  )* 

ارة الم دداطر فددي الشددركا  لمددد ق الدددا لي فددي تحسددين إدا دور( 8-4ر ددم ) يوضدد  الجدددول

( فيمددا بلغدد   يمتهددا الجدوليددة 5.597المحسددوبة هددي ) Fأن  يمددة وتبددين ، المسدداهمة العامددة الكويتيددة

(، وبمقارنة القيم التي تم التوصل إليها في ا تبار هذه الفرضية، يتبين أن القيمة المحسوبة 1.667)

بلددددغ معامددددل (، كمددددا 2.222( بلغدددد  ).Sig يمددددة مسددددتو  الد لددددة )وأن أكبددددر مددددن القيمددددة الجدوليددددة، 

(، 140.فقددد بلددغ ) 2R، أمددا معامدل التحديددد (α = 2.25) تو  الد لددةد( عنددد مسد374.)  Rا رتبداط
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 إشددارة إلددى اتجدداه ايجددابي بددين المتغيددر المسددتقل والتددابع، B (2.479) ة درجددة التددلثيردكمددا بلغدد   يمدد

لمددد ق الدددا لي فددي لثددر أوجددود ن  علددى " ممددا يعنددي رفددض الفرضددية العدميددة و بددول البديلددة التددي تدد

 .من وجهة نظر عينة الدراسةوذل  تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية 

أما فيما يتعلدق با تبدار الفرضديا  الفرعيدة المنبثقدة عدن هدذه الفرضدية، فدإن الجدداول التاليدة 

 تبين النتا ج التي تم التوصل إليها:

 وتن  هذه الفرضية على أنه:  ضية األولى:اختبار الفر -1

تي يتمتع بها لا ( لالستقاللية والحياديةα = 0.05) عند مستو  ذو د له إحصا يا ثر أ  يوجد 

 في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية. الدا لي لمد قا

 Simpleر ال طي البسيط )و  تبار هذه الفرضية  ام الباحد باست دام تحليل ا نحدا

Regression( هذه 9-4، حيد تبين النتا ج التي يتضمنها الجدول ر م )( لمعرفة هذا الثر

 النتا ج.

 (9-4جدول رقم )
 األولى ( للفرضيةSimple Regressionنتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط )

 R البيان

 االرتباط

2R 
معامل 
 التحديد

T 

 

B 
Sig 

 مستوى الداللة

تي يتمتع لا أثر ا ستقاللية والحيادية
في تحسين إدارة  الدا لي لمد قبها ا

الم اطر في الشركا  المساهمة 
 العامة الكويتية

.343 .118 14.778 

 

 

721.2 2.222 

 (  1.15يكون اإلرتباط ذا  د لة إحصا ية عند مستو = α)  و يمةT  0.690الجدولية 
في  الدا لي لمد قتي يتمتع بها الا اللية والحياديةأثر ا ستق (9-4)يوض  الجدول ر م 

أظهر  نتا ج التحليل اإلحصا ي  إذ، تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية

(، وبمقارنة القيم التي تم  1.671( فيما بلغ   يمتها الجدولية )14.778المحسوبة هي ) Tأن  يمة 
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وأن  لفرضية، يتبين أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية،التوصل إليها في ا تبار هذه ا

( عند مستو  343.) Rبلغ معامل ا رتباط  كما( 2.222( بلغ  ).Sig يمة مستو  الد لة )

 B ة درجة التلثيردكما بلغ   يم (..118فقد بلغ ) 2R، أما معامل التحديد (α = 2.25) الد لة

يعني رفض الفرضية العدمية مما  جابي بين المتغير المستقل والتابع،إشارة إلى اتجاه اي (2.721)

في  الدا لي لمد قتي يتمتع بها الا الستقاللية والحياديةلأثر وجود  و بول البديلة التي تن  على "

 ". تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية

  : ثانيةالاختبار الفرضية -2

 ضية على أنه: وتن  هذه الفر 

( للكفا ة المهنية التي يتمتع بها المد ق α = 0.05) عند مستو  ذو د له إحصا يا ثر أ  يوجد 

 في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية.الدا لي 

 Simpleو  تبار هذه الفرضية  ام الباحد باست دام تحليل ا نحدار ال طي البسيط )

Regression( لمعرفة هذا الثر، حيد تبين النتا ج التي يتضمنها الجدول ر م )هذه 12-4 )

 النتا ج:

 (01-4جدول رقم )
 الثانية ( للفرضيةSimple Regressionنتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط )

 R البيان

 االرتباط

2R 
معامل 
 التحديد

T 

 

B 
Sig 

 مستوى الداللة

يتمتع أثر الكفا ة المهنية التي 
في تحسين بها المد ق الدا لي 

إدارة الم اطر في الشركا  
 المساهمة العامة الكويتية

.350 .122 15.140 

 
 

 

722.2 2.222 

 (  1.15يكون اإلرتباط ذا  د لة إحصا ية عند مستو = α)  و يمةT  0.690الجدولية. 
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في تحسين د ق الدا لي أثر الكفا ة المهنية التي يتمتع بها الم (12-4)يوض  الجدول ر م 

أن  يمة أظهر  نتا ج التحليل اإلحصا ي  إذ، إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية

T ( وبمقارنة القيم التي تم التوصل  1.671( فيما بلغ   يمتها الجدولية )15.140المحسوبة هي ،)

 يمة وأن  كبر من القيمة الجدولية،إليها في ا تبار هذه الفرضية، يتبين أن القيمة المحسوبة أ

 ( عند مستو  الد لة350.) Rبلغ معامل ا رتباط  كما( 2.222( بلغ  ).Sigمستو  الد لة )

(2.25 = α) 2، أما معامل التحديدR ( 122.فقد بلغ.) ة درجة التلثيردكما بلغ   يم B (722.2) 

يعني رفض الفرضية العدمية و بول مما إشارة إلى اتجاه ايجابي بين المتغير المستقل والتابع، 

في تحسين إدارة أثر للكفا ة المهنية التي يتمتع بها المد ق الدا لي وجود  البديلة التي تن  على "

 ". الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية

 : ثالثةالاختبار الفرضية -3

 وتن  هذه الفرضية على أنه: 

 الدا لي لتلهيل العلمي والعملي للمد قل( α = 0.05) عند مستو   يا ذو د له إحصاثر أ  يوجد 

 في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية.

 Simpleو  تبار هذه الفرضية  ام الباحد باست دام تحليل ا نحدار ال طي البسيط )

Regression( هذه 11-4منها الجدول ر م )( لمعرفة هذا الثر، حيد تبين النتا ج التي يتض

 النتا ج:
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 (00-4جدول رقم )
 الثالثة ( للفرضيةSimple Regressionنتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط )

 R البيان

 االرتباط

2R 
معامل 
 التحديد

T 

 

B 
Sig 

 مستوى الداللة

لتلهيل العلمي والعملي اأثر 
في تحسين  الدا لي للمد ق

  إدارة الم اطر في الشركا
 المساهمة العامة الكويتية

.204 .042 14.939 

 

 

 

3.019 
2.222 

 (  1.15يكون اإلرتباط ذا  د لة إحصا ية عند مستو = α)  و يمةT  0.690الجدولية. 
في تحسين إدارة  الدا لي لتلهيل العلمي والعملي للمد قاأثر  (11-4)يوض  الجدول ر م 

 Tأن  يمة أظهر  نتا ج التحليل اإلحصا ي  إذ، يتيةالم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكو 

(، وبمقارنة القيم التي تم التوصل  1.671( فيما بلغ   يمتها الجدولية )14.939المحسوبة هي )

 يمة وأن  إليها في ا تبار هذه الفرضية، يتبين أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية،

 ( عند مستو  الد لة204.) Rبلغ معامل ا رتباط  كما (2.222( بلغ  ).Sigمستو  الد لة )

(2.25 = α) 2، أما معامل التحديدR ( 042.فقد بلغ .) ة درجة التلثيردكما بلغ   يم B (3.019) 

يعني رفض الفرضية العدمية و بول مما  إشارة إلى اتجاه ايجابي بين المتغير المستقل والتابع،

في تحسين إدارة  الدا لي لتلهيل العلمي والعملي للمد قلر أثوجود  البديلة التي تن  على "

 ". الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية

 : رابعةالاختبار الفرضية -4

 وتن  هذه الفرضية على أنه: 

في  الدا لي لمسؤولية القانونية للمد قل( α = 0.05) عند مستو  ذو د له إحصا يا ثر أ  يوجد 

 ة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية.تحسين إدار 



82 

 

 Simpleو  تبار هذه الفرضية  ام الباحد باست دام تحليل ا نحدار ال طي البسيط )

Regression( هذه 12-4ا الجدول ر م )( لمعرفة هذا الثر، حيد تبين النتا ج التي يتضمنه

 النتا ج.

 (05-4جدول رقم )
 الرابعة ( للفرضيةSimple Regressionطي البسيط )نتائج اختبار االنحدار الخ

 R البيان

 االرتباط

2R 
معامل 
 التحديد

T 

 

B 
Sig 

 مستوى الداللة

 لمسؤولية القانونية للمد قاأثر 
في تحسين إدارة  الدا لي

الم اطر في الشركا  
 المساهمة العامة الكويتية

.050 .002 19.644 

 

 
 

3.416 2.222 

  يكون اإلرتباط ذا  د(  1.15لة إحصا ية عند مستو = α)  و يمةT  0.690الجدولية. 
 

في تحسين إدارة  الدا لي لمسؤولية القانونية للمد قاأثر  (12-4)يوض  الجدول ر م 

 Tأن  يمة أظهر  نتا ج التحليل اإلحصا ي  إذ، الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية

(، وبمقارنة القيم التي تم التوصل  1.671تها الجدولية )( فيما بلغ   يم 10.93المحسوبة هي )

 يمة وأن  إليها في ا تبار هذه الفرضية، يتبين أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية،

 ( عند مستو  الد لة050.) Rبلغ معامل ا رتباط  كما( 2.222( بلغ  ).Sigمستو  الد لة )

(2.25 = α) 2، أما معامل التحديدR ( 002.فقد بلغ .) ة درجة التلثيردكما بلغ   يم B (3.416) 

يعني رفض الفرضية العدمية و بول مما إشارة إلى اتجاه ايجابي بين المتغير المستقل والتابع، 

في تحسين إدارة الم اطر  الدا لي لمسؤولية القانونية للمد قلأثر وجود  البديلة التي تن  على "

 ." عامة الكويتيةفي الشركا  المساهمة ال
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 الفصل الخامس

 تالنتائج والتوصيا

 

 النتا ج 5-1

 التوصيا  5-2
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 الفصل الخامس

 تالنتائج والتوصيا

مدد قي الحسدابا  عيندة الدراسدة مدن الذي تم في الفصل الرابع إلجابدا  تحليل الضو   في

المدرجدددة فدددي سدددوق الكويددد  لدددكوراق ة الشدددركا  المسددداهمة العامدددة الكويتيدددفدددي  الددددا ليين العددداملين

ول عرضددا  لمجمددل النتددا ج التددي توصددل إليهددا الباحددد، كإجابددة عددن ا، فددإن هددذا الفصددل يتنددالماليددة

الس لة التي تم طرحها في الفصل الول من هدذه الدراسدة التدي مثلد  مشدكلتها والفرضديا  التدي 

ي الدراسة الحالية  دم الباحد عدددا بني  عليها، وعلى ضو  هذه النتا ج التي تم التوصل إليها ف

وفدق مددا تددم التوصددل إليده مددن  ددالل إجابددا  نتددا ج الدراسددة  أهددميمكددن تل دي  ن التوصدديا ، و مد

 بما يلي:عينة الدراسة المبحوثة في ا ستبانة والتحليل 

 النتائج 2-0

لمددد ق الدددا لي فددي تحسددين إدارة لثددر أوجددود بشددكل عددام  أظهددر  نتددا ج التحليددل اإلحصددا ي

مددد قي مددن  مددن وجهددة نظددر عينددة الدراسددةالم دداطر فددي الشددركا  المسدداهمة العامددة الكويتيددة وذلدد  

المدرجدددة فددي سددوق الكويددد  الشددركا  المسددداهمة العامددة الكويتيددة فددي  الحسددابا  الدددا ليين العددداملين

ة كمدا تبددين أن المتوسددطا  الحسدابية لمسددتو  دور المددد ق الددا لي فددي تحسددين إدار  لدكوراق الماليددة.

الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية،  د جدا   جميعهدا بالمسدتو  المرتفدع وجدا  متغيدر 

، وأ يدددرا لتلهيدددل العلمدددي والعملددديا، ثدددم متغيدددر ا سدددتقاللية والحياديدددة، ثدددم متغيدددر لمسدددؤولية القانونيدددةا

 .الكفا ة المهنيةمتغير 

وير نمداذج عمدل وممارسدا  مبنيدة أن المد ق الدا لي يسهم فدي تطدأيضا وتبين من النتا ج 

على أساس الم اطر با ستعانة بمستشدارين ضدمن إطدار إدارة متكاملدة فدي الهيكدل التنظيمدي إلدارة 
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، وهددو حددري  علددى متابعددة القضددايا المحاسددبية ذا  الثددر الجددوهري علددى البيانددا  الماليددة الم دداطر

 ، كذل  تبين أن المد ق الدا لي يسهم فيومتابعة أنظمة الضبط والر ابة الدا لية في إدارة الم اطر

دارة الحدددداد المحتمدددل حددددوثها إلدارة الم ددداطر ومرا بتهدددا مدددع تقدددديم تقدددارير ر ابيدددة  تحديدددد وتقيددديم وا 

وتتفدددق هدددذه النتيجددة مدددع نتيجدددة  دوريددة لمجلدددس اإلدارة حددول ا سدددتراتيجيا  البديلدددة إلدارة الم دداطر.

توصددل  إلددى إن أحددد أشددكال إدارة الم دداطر التددي  (Staciokas & Rupsys, 2005) دراسددة

 ( هددو إدارة الم دداطر علددى مسددتو  المنشددلة ككددل،COSOوالمقتددر، مددن  بددل لجنددة دعددم المنظمددا  )

وتتفدددق هدددذه  .الوظدددا ف الحديثدددة للمراجعدددة الدا ليدددة تسدددم  بالتدددد ل فدددي عمليدددة إدارة الم ددداطروان 

  إلدددى وجدددود وعدددي لدددد  المدددد ق توصدددلالتدددي  (2100) المددددهون،دراسدددة النتيجدددة أيضدددا مدددع نتيجدددة 

ن و  ،ف التجاريددة العاملددة فددي  طدداع غددزةالدددا لي بلهميددة دوره فددي تفعيددل إدارة الم دداطر فددي المصددار  ا 

دارتهددا ليسدد  مددن مهددام المددد ق الدددا لي، حيددد يقتصددر دوره فددي هددذا الشددلن فددي  تحديددد الم دداطر وا 

 والتوصيا  بشلن إدارة الم اطر. ا ستشارا تقديم 

لدددق با تبدددار الفرضددديا  الفرعيدددة المنبثقدددة عدددن الفرضدددية الر يسدددة، فقدددد أظهدددر  أمدددا فيمدددا يتع

 النتا ج ما يلي:

فدي تحسدين إدارة الم داطر فدي  الددا لي لمدد قتدي يتمتدع بهدا الا أثر لالستقاللية والحياديدةوجود  -1

 ددد غيدر هددذا المتبلفقددرا  المتعلقدة ل الحسدابيةالمتوسددطا  أن ، والشدركا  المسداهمة العامددة الكويتيدة

وتبين من النتا ج أيضا حر  المد ق الدا لي على التقليل من  طر وجود جا   بمستو  مرتفع، 

ال طدددا  فدددي القدددوا م الماليدددة وتغليبددده مصدددلحة الشدددركة علدددى مصدددالحه الفرديدددة، كدددذل  تبدددين أهميدددة 

تلديدة ب يامده ، و على مكافآ  مالية إضافية عن المكافلة التدي يحصدل عليهداالمد ق الدا لي ل و حص

 دراسدة ) وتتفق هذه النتيجة مدع نتيجدة .العمال بنزاهة وتجرد من أي تحيز وتعارض في المصال 
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David, 2013 أهميدة بندا  نظدام للسدلو  المهندي المتعلدق با سدتقالل والحيداد  لصد  إلدى ( والتدي

تجداه التدي أشدار  بدلن ا Change (2012) دراسدةللمدراجعين. وتتفدق هدذه النتيجدة أيضدا مدع نتيجدة 

المد قين نحو جودة المد ق يتلثر بنوع العقد وأن  طر إعا ة استقاللية المد ق يصب  كبيرا في حال 

أصدب  معتمدددا علددى الشدركة التددي يعمددل بهددا ماليدا فيمددا ي دد  التالعددب فدي إصدددار البيانددا  الماليددة 

لتدي بيند  ا (Houston & Richard, 2009 ) دراسدةمدع نتيجدة أيضا وتتفق هذه النتيجة للعميل. 

إن نمددوذج م دداطر المراجعددة والددذي يددربط بددين كددل مددن م دداطر ا كتشدداف والمالزمددة والر ابددة والددذي 

ينتج عنه إبدا  المد ق رأيا غير مناسب عندما تكون البيانا  الماليدة  اط دة وبشدكل جدوهري، بينمدا 

رأيا مناسبا يتطابق الم اطر المرتبطة بلعمال المد ق تظل  ا مة وتهدد المد ق حتى في حال إبدا ه 

مع المعايير المتبعدة للتدد يق، وهدذه الم داطر لديس بالضدرورة أن يكدون أثرهدا ماديدا، فديمكن أن يدؤثر 

على السدمعة المهنيدة لمكتدب المراجعدة جدرا  رفدع الددعاوي القضدا ية مدن الطدراف المهتمدة بالتقدارير 

 المالية للتعويض عن الضرار التي لحق  بهم. 

فدددي تحسدددين إدارة الم ددداطر فدددي فدددا ة المهنيدددة التدددي يتمتدددع بهدددا المدددد ق الددددا لي أثدددر للكوجدددود  -2

 ددد متغيددر هددذا البلفقددرا  المتعلقددة ل الحسددابيةالمتوسددطا  وأن  ،الشددركا  المسدداهمة العامددة الكويتيددة

دورا  دا ليدة وتبين من النتا ج أيضدا أهميدة حصدول المدد ق الددا لي علدى جا   بمستو  مرتفع، 

، كددذل  تبددين أهميددة تمتعدده أدا  مسدد ولياته المهنيددة بكفددا ة وا  ددال متالكدده  دددرة علددى ، واأو  ارجيددة

تقانه وامتالكه التحسين العمل على  بقدرة وتتفدق هدذه  بلعمدال التدد يق.جيدة التامة والمعرفة الدراية وا 

فهدم المددد ق لطبيعددة أهميددة توصددل  إلدى ( التدي 2212)النتيجدة مددع نتيجدة دراسددة معدارفي، وصددال ، 

الم دداطر المصددرفية وانعكاسدداتها علددى النددواحي اإلداريددة والماليددة يسدداعده لتحقيددق الكفددا ة فددي عمليددة 

  تد يق حسابا  البن .
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فددي تحسددين إدارة الم دداطر فددي الشددركا   الدددا لي لتلهيددل العلمددي والعملددي للمددد قلأثددر وجددود  -3

 ددد جددا   متغيددر هددذا البعلقددة لفقددرا  المتل الحسددابيةالمتوسددطا  وأن  ،المسدداهمة العامددة الكويتيددة

 المؤهددل العلمددي المناسددبوتبددين مددن النتددا ج أيضددا أهميددة امددتال  المددد ق الدددا لي بمسددتو  مرتفددع، 

تعلمدددده للبددددرامج الدراسددددية وتعزيدددز  درتدددده علددددى التعامددددل مددددع السدددداليب الحديثددددة فددددي مجددددال التددددد يق و 

التددي تؤهلدده للقيددام بهددذه  المناسددبةال بددرة الفنيددة ، فضددال عددن أهميددة امددتال  المددد ق الدددا لي المنظمددة

  تتددوفر الكفددا ا  إلددى اندده توصددل  التددي  (2114الرمحددي ) دراسددة وتتعددارض مددع نتيجددة  .المهنددة

الدددالزم لتطبيدددق أسدددلوب التدددد يق المبندددي علدددى الم ددداطر لدددد  المصدددارف الردنيدددة والتلهيدددل العلمدددي 

 والكفا ا  الحالية بحاجة إلى تطوير وتلهيل.

في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة  الدا لي سؤولية القانونية للمد قلملأثر وجود  -4

 دددد جدددا   بمسدددتو  متغيدددر بهدددذا اللفقدددرا  المتعلقدددة ل الحسدددابيةالمتوسدددطا  وأن  ،العامدددة الكويتيدددة

 علدى الشدركة وواجباتده تجاههداالمدد ق الددا لي وضو، حقدوق  وتبين من النتا ج أيضا أهميةمرتفع، 

فضددال عددن أهميددة تمتددع المددد ق الدددا لي  علددى  ددوانين ولددوا   وتعليمددا  واضددحة ومكتوبددةواعتمدداده 

قدددوانين الشدددركا  وأسدددواق المدددال بصدددالحيا  كافيدددة للقيدددام بواجبدددا  مهندددة التدددد يق معدددززة بمعرفتددده ب

 (2009Zwaan & Subramaniam ,) دراسدةوتتفق هدذه النتيجدة مدع نتيجدة  .والمحاسبة والتد يق

هنا  مشاركة عالية في إدارة الم اطر مدن  بدل المدد قين الددا ليين، وأن المدد قين  والتي أظهر  أن

 الدا ليين يحرصون على تقديم بالغا  دورية لردارا  في مؤسساتهم عن احتمال و وع م اطر.
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 التوصيات 2-5

، يقدم الباحد مجموعدة الحالية الدراسةمن  الل توصل إليها تم الفي ضو  النتا ج التي 

 ، وهذه التوصيا  هي:للشركا  المساهمة العامة الكويتية التوصيا من 

اإلجرا ا   يامه بو الدا لي  لمد قتي يتمتع بها الا ا ستقاللية والحياديةالتلكيد على أهمية  :أوال

فني محايد حول مد  عدالة تمثيل القوا م  برأيالمدروسة لل روج  والساليبال طوا  و التنظيمية 

وذل  من ، تحسين إدارة الم اطروذل  لتلثيرها المباشر في ، كفا ة إدارة الم اطرالمالية ومد  

 اآلليا  التالية: إتباع الل 

باسددتقالل فكددري وحيدداد فدي جميددع مددا يتعلددق بالعمددال المدد ق الدددا لي تمتددع التلكيدد علددى أهميددة  -1

 .المنوطه به

للقيدام بلعمالده علدى الوجده  الشدركة على الدعم الكدافي مدن إدارةالمد ق الدا لي ل و حص ضرورة -2

 .الكمل

العال دددا  التدددي  دددد تفقدددده الموضدددوعية وتعرضددده لهيمندددة المدددد ق الددددا لي ب يدددتجنالحدددر  علدددى  -3

 أطراف أ ر 

 .المعلوما  إلى إدارة الشركة بعدالةبتقديم المد ق الدا لي  يام التلكيد على أهمية  -4

مد ق الكفا ة من مد  بالتحقق مساهمة العامة الكويتية  يام الشركا  الالتلكيد على أهمية  ثانيا:

 إتباعوذل  من  الل ، تحسين إدارة الم اطرفي  لتلثيرهامهنية المعايير التزامه بالومد  الدا لي 

 اآلليا  التالية:

لتقليددل مددن  طددر وجددود ال طددا  فددي ل  دددرا  إضددافية مددتال  لمددد ق الدددا لي إتاحددة الفرصددة ل -1

 .ةالقوا م المالي
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ه اتمسد وليتلديدة علدى  العمل على تحسين الطر التي تؤدي إلى امتال  المد ق الددا لي  ددرا  -2

 .المهنية على أكمل وجه

 .الدولية والمحلية التد يقالمد ق الدا لي على تطبيق معايير  على أهمية تحسين  درا  دالتلكي -3

 ةالم تلفدة بلفضدل صدور   دراتدهتثمار اسدعلدى أكبدر  على امتال   ددرا المد ق الدا لي مساعدة  -4

 . دامها ا ست دام المثلواست

والذي يؤهله للقيام بلعمال  الدا لي لمد قلد  لتلهيل العلمي والعملي االتلكد من توفر  :ثالثا

تحسين إدارة ستحقها كونها على عال ة مباشرة في الهمية التي يايال  هذا الجانب و  لتد يقا

  وذل  من  الل إتباع اآلليا  التالية:، لمساهمة العامة الكويتيةالم اطر في الشركا  ا

التدددي تفرضدددها لمسدددتجدا  والمتطلبدددا  لتطدددورا  واا ةواكبدددالمدددد ق الددددا لي علدددى م تعزيددز  ددددرا  -1

 .المعايير الدولية

 .بالتدريب العملي حتى يتمكن من ممارسة المهنة بسهولةالمد ق الدا لي اهتمام توجيه  -2

إيجددداد الحلدددول للمشددداكل التطبيقيددة التدددي تواجهددده فدددي حياتددده المدددد ق الددددا لي علددى  درا تنميددة  ددد -3

 .العملية

التدددي تؤهلددده للقيدددام بهدددذه  ال بدددرة الفنيدددة المناسدددبةامدددتال  المدددد ق الددددا لي التلكيدددد علدددى ضدددرورة  -4

 .المهنة

شاركته في إ رار موضرورة  الدا لي لمسؤولية القانونية للمد قالجوانب المتعلقة با: تعزيز رابعا

 المهام وا  تصاصا  والواجبا  والمسؤوليا  ال اصة بإدارة الم اطر وفي إ رار إستراتيجيتها

وذل  من  الل  في تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية،تؤثر لكونها 

  إتباع اآلليا  التالية:

 .النافذة في الشركة ةالقانوني التزام المد ق الدا لي بالقوانين والتشريعا  -1
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 .وواجباتهالمد ق الدا لي وجود القوانين والتشريعا  التي توض  حقوق على أهمية  التلكيد -7

  .إجرا ا  عمل واضحة ومكتوبةتقيد المد ق الدا لي بضرورة  -3

المحاسدبة قدوانين الشدركا  وأسدواق المدال و بلمعرفدة لزيدادة االكافيدة الفرصدة المدد ق الددا لي مدن   -4

 .والتد يق

، لكونها يمكن أن الدراسة الحاليةا ستمرار بإجرا  مزيد من البحود المستقبلية في مجال  خامسا:

 تسهم في إثرا  هذا الموضوع، ولذا يقتر، الباحد التوجها  التالية لدراسا  مستقبلية:

سدددين إدارة الم ددداطر فدددي تحلمعدددايير التدددد يق الدا ليدددة ومعدددايير التدددد يق ال ارجيدددة التوافدددق بدددين  -1

 .الشركا  الصناعية الكويتية

 .ةعمال المصرفيالبي ة تحسين إدارة الم اطر في في المد ق الدا لي دور  -2

 .في  طاع التامين في تحسين جودة المعلوما  المحاسبيةالمد ق الدا لي دور  -3

ادا  المهنيدددة الالزمدددة فدددي بالشدددهلدددديها  نالددددا لييبتلهيدددل وتزويدددد المدددد قين  الشدددركا  يدددام  سادسرررا:

الدا ليدددة لددددورها فدددي تحسدددين إدارة المحاسدددبة والتدددد يق لمدددنحهم  ددددرا  إضدددافية للقيدددام بلعبدددا  الر ابدددة 

 .ي هذه الشركا ف الم اطر
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 للنشر والتوزيع، عمان.

إدارة م اطر التمويل وا ستثمار في المصارف، بحد مقدم  (،2115، )يعبد اهلل، شاهين عل -

 ،الجامعة اإلسالمية، غزة )ا ستثمار والتمويل في فلسطين(،بعنوان:  الل المؤتمر العلمي الول 

 .2115فلسطين، 
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(، "مد  تطبيق معايير التد يق الدا لي المتعارف عليها في البنو  2113عبد المغني، فضل، ) -

 جارية اليمنية"، رسالة ماجستير، جامعة اليرمو ، عمان.الت

مددددد  التددددزام مددددد ق ال ددددارجي فددددي الردن بددددإجرا ا  وا تبددددارا  تقيدددديم  (.2119) .عددددرار، شددددادن -

رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة، جامعدة الشدرق  .م اطر ال طا  الماديدة عندد تدد يق البياندا  الماليدة

 ن.الوسط للدراسا  العليا، عمان، الرد

الجز  الثاني، مكتبة المجتمع العربي، عمان،  :نظر مصرفية وجها  (،2116) عقل، مفل ، -

 .الردن

مد  تطبيق معايير التد يق الدا لي " (، 2116العمري، أحمد، وعبدالمغني، عبدالفتا،، ) -

معة الردنية، الجا، المجلة األردنية في إدارة األعمال، "المتعارف عليها في البنو  التجارية اليمنية

 ، 360-346، (3)(، 2. )عمان، الردن

(، ا  تيددار التكيفدي  سددتراتيجيا   يداس وضددبط م داطر العمددال 2114عدوض، أمددال محمدد، ) -

، أكاديميدة المعهرد العرالي لرردارة والتكنولوجيرامجلة وتلثيره على جودة الدا  المهني في المراجعدة، 

 .20-06، (04) (08)المدينة، 

(، أسدددواق الوراق الماليدددة فدددي الدددبالد العربيدددة، اتحددداد المصدددارف العربيدددة، 2101أحمدددد، ) فهمدددي، -

 بيرو ، لبنان.

، دار النصر للنشر والتوزيع، " واعد المراجعة في أعمال البنو "(، 2116القبطان، محمد، ) -

 القاهرة.

دارة الم ددداطر،أطدددر أساسدددية ومعاصدددرة فدددي الر ابدددة علدددى البندددو   (.2116) ابدددراهيم. الكراسدددنة،-  وا 

 النقد العربي، معهد السياسا  ا  تصادية، أبو ظبي.  قصندو 
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(، مراجعدة وتدد يق نظدم المعلومدا ، الددار الجامعيدة للنشدر والتوزيدع، 2225لطفي، أمدين السديد، ) -

 مصر.

 –(، " دور وظيفدددة التدددد يق الددددا لي فدددي ضدددبط الدا  المدددالي واإلداري 2119المددددلل، يوسدددف، ) -

طبيقيدة علدى الشدركا  المسداهمة العامدة المدرجدة فدي سدوق فلسدطين لدكوراق الماليدة"، رسدالة دراسة ت

 غزة. -ماجستير، الجامعة اإلسالمية

(،" دور المد ق الدا لي في تفعيل إدارة الم اطر في المصارف 2100المدهون إبراهيم، ) -

 المية ،  طاع غزة ، فلسطين.العاملة في  طاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلس

تد يق الحسابا  المعاصر، الناحية النظرية، دار المسيرة للنشر "(، 2119المطارنة، غسان، ) -

 والتوزيع، عمان.

(، دور التد يق الدا لي في إدارة الم اطر المصرفية، 2101معارفي، فريدة، وصال ، مفتا،، ) -

 ، سكيكدة.0955او   21الوا ع واآلفاق، جامعة  -رالملتقى الوطني حول مهنة التد يق في الجزا 

(  درة المد ق على اكتشاف مؤشرا  الش  باستمرارية 2119) ،المومني، منذر، وشويا ، زياد -

 .094-040(، 0( )04)جامعة أل البي ، المفرق، الردن،  ،مجلة المنارةالعمال ، 

ز السوري لالستشارا  والبحاد ( أسواق رأس المال، المرك2112، )أمينالميداني، محمد  -

 والتدريب في إدارة العمال.

(، إدارة ا  تمان والقروض المصرفية المتعثرة، مؤسسة شباب 2101نجار، فريد راغب، ) -

 الجامعة، اإلسكندرية، مصر.

 2104النشرة السنوية لسوق الكوي  لكوراق المالية، -

لتد يق الدا لي المتعارف عليها في البنو  مد  تطبيق معايير ا"  ،(2119النونو، كمال، ) -

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة."اإلسالمية العاملة في  طاع غزة
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(، الفكر الحديد في إدارة الم اطر: الهندسة المالية باست دام 2103هندي، منير إبراهيم، ) -

 .كندريةاإلس حديد،الالعربي  التوريق والمشتقا ، الجز  الثاني، المكتب

والتوزيع، عمان،  للنشر الصفا  المالية، دار والسواق (، ا ستثمارا 2113هوشيار، معروف، )-

 الردن.

(. 2119. )الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين، دليل  واعد سلو  وآداب المهنة-

sa/rule/index.htmhttp://www.socpa.org. 

(، "دور الجهزة الر ابية في تفعيل اإلطار المحاسبي لحوكمة الشركا "، 2113ياسين، حازم، ) -

 المحاسبي واإلفصا، لهيكل الشركا  في مصر. اإلفصا،ورشة عمل حول 

 

http://www.socpa.org.sa/rule/index.htm
http://www.socpa.org.sa/rule/index.htm
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 (1الملحق رقم )

 ةاستبانة الدراس

  الشرق األوسطجامعة 
 كلية العمال /  سم المحاسبة

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 أ تي المستجيبة،،،
 أ ي المستجيب،،،
 ،،،تحية احترام وتقدير

 حول موضوع: استبانة

 

دور المدقق الداخلي في تحسين إدارة المخاطر في الشركات 
 المساهمة العامة الكويتية

 
رف على دور المد ق الدا لي في تحسين إدارة الم اطر في التع دف هذه الدراسة إلىهت

أرجو التعاون في اإلجابة الدراسة،  رأيكم حول موضوع ولهمية الشركا  المساهمة العامة الكويتية،
، مقابل اإلجابة التي تناسب رأيكم)×(  إشارةوذل  بوضع ة، هذه ا ستبان في الواردة الس لةعلى 

وهذه الدراسة  غراض البحد العلميبسريه تامة ول تعاملستدلون بها سوف علما بان البيانا  التي 
 .فقط

 لتعاونكم وشكرا  
 

 الباحد                                                                
 محمد دهش المطيري                                                      
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 خصية: البيانات الشاألولالقسم 

 الخاصية الخاصية توزيع

 سنة 45-36          سنة 35 -26   فل ل       سنة 25

 فلكثر سنة 56    سنة  55 – 46

 العمر -1

 سبكالوريو           دبلوم متوسط

 دكتوراه             ماجستير   

 المؤهل العلمي -2

        سنوا      12-6سنوا  فل ل                      5
 سنة فلكثر 16                      سنة  11-15

 سنوا  ال برة -3

CFA                        CISA                 CMA  
CPA                          CIA                 أ ر 

 الشهادا  المهنية -4
 

 
 .معلومات حول متغيرات الدراسة: الثانيالقسم 
 يرجددى  را تهددا وبيددان رأيكددم فددي كددل منهددا، ،ا  الددواردة فددي هددذه القا مددة تمثددل متغيددرا  الدراسددةالعبددار 

 .( على اإلجابة المحاذية لكل عبارةxوذل  بوضع إشارة )
 المحور األول: المتغيرات المستقلة
ثر تدددؤ  الدددا لي لمددد قتددي يتمتدددع بهددا الا ا سددتقاللية والحياديددةالسددؤال الول: إلددى أي مددد  تدددر  أن 

 تحسين إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية؟
مؤثرة  العبارة ت

 جدا  
مؤثرة إلى  مؤثرة

 حد ما
غير 
 مؤثرة

غير مؤثرة 
 إطالقا

العمدال بنزاهدة وتجدرد مدن المد ق الدا لي بتلديدة   يام 1
 أي تحيز وتعارض في المصال 

     

د فدي جميدع باسدتقالل فكدري وحيداالمد ق الدا لي تمتع  2
 ما يتعلق بالعمال المنوطه بهم

     

علددى مكافددآ  ماليددة إضدددافية المددد ق الدددا لي ل و حصدد 3
 عن المكافلة التي يحصل عليها

     

العال ددددددا  التددددددي  ددددددد تفقددددددده المددددددد ق الدددددددا لي تجنددددددب  4
 الموضوعية وتعرضه لهيمنة أطراف أ ر 
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5 
 حر  المد ق الدا لي على التقليل من  طر وجود

 ال طا  في القوا م المالية
     

6 
على الدعم الكافي من إدارة المد ق الدا لي ل و حص

 للقيام بلعماله على الوجه الكمل الشركة
     

تغليب المد ق الدا لي مصدلحة الشدركة علدى مصدالحه  7
 الفردية

     

تقددددديم المددددد ق الدددددا لي المعلومددددا  إلددددى إدارة الشددددركة  8
 بعدالة

     

 
تحسددين تدؤثر  الددا لي لمددد قتدي يتمتدع بهدا الاالكفدا ة المهنيددة  ال الثداني: إلدى أي مددد  تدر  أنالسدؤ 

 إدارة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية؟
مؤثرة  العبارة ت

 جدا  
مؤثرة إلى  مؤثرة

 حد ما
غير 
 مؤثرة

غير مؤثرة 
 إطالقا

تقتحسين العمل على  تمتع المد ق الدا لي بقدرة 9       انهوا 

جيدددة التامددة والمعرفددة الدرايددة امددتال  المددد ق الدددا لي ال 12
 بلعمال التد يق 

     

 التدددددد يق دددددرة المدددددد ق الدددددا لي علدددددى تطبيددددق معدددددايير  11
 الدولية والمحلية

     

امتال  المد ق الدا لي  درة على التقليل من  طر  12
 وجود ال طا  في القوا م المالية

     

أدا  مس ولياته المد ق الدا لي  درة على امتال   13
 المهنية بكفا ة وا  ال 

     

  دراتهاستثمار امتال  المد ق الدا لي  درة على  14
  دامها ا ست دام المثلواست ةالم تلفة بلفضل صور 

     

دورا  دا ليددددددددة أو حصددددددددول المددددددددد ق الدددددددددا لي علددددددددى  15
  ارجية

     

ه اتمسدددد وليتلديددددة علددددى امددددتال  المددددد ق الدددددا لي  دددددرة  16
 المهنية على أكمل وجه
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تؤثر فدي تحسدين إدارة  الدا لي لتلهيل العلمي والعملي للمد قاالسؤال الثالد: إلى أي مد  تر  أن 
 الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية؟

مؤثرة  العبارة ت
 جدا  

مؤثرة إلى  مؤثرة
 حد ما

غير 
 مؤثرة

غير مؤثرة 
 إطالقا

      المؤهل العلمي المناسبامتال  المد ق الدا لي  17

التدددي  ال بدددرة الفنيدددة المناسدددبةامدددتال  المدددد ق الددددا لي  18
 تؤهله للقيام بهذه المهنة

     

      للبرامج الدراسية المنظمةالمد ق الدا لي تعلم  19

بالتدريب العملي حتى يتمكن المد ق الدا لي اهتمام  22
 ة بسهولةمن ممارسة المهن

     

إيجاد الحلول للمشاكل  درة المد ق الدا لي على  21
 التطبيقية التي تواجهه في حياته العملية

     

 درة المد ق الدا لي على التعامل مع الساليب  22
 الحديثة في مجال التد يق

     

لتطورا  ا ةواكب درة المد ق الدا لي على م 23
 فرضها المعايير الدوليةالتي تلمستجدا  والمتطلبا  وا

     

 
في تحسين إدارة تؤثر  الدا لي لمسؤولية القانونية للمد قا السؤال الثالد: إلى أي مد  تر  أن

 الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتية؟
مؤثرة  العبارة ت

 جدا  
مؤثرة إلى  مؤثرة

 حد ما
غير 
 مؤثرة

غير مؤثرة 
 إطالقا

قددوانين الشددركا  وأسددواق المددال ي بمعرفددة المددد ق الدددا ل 24
 والمحاسبة والتد يق

     

المددد ق وجددود القددوانين والتشددريعا  التددي توضدد  حقددوق  25
 وواجباتهالدا لي 

     

علدددى الشدددركة وواجباتددده المدددد ق الددددا لي وضدددو، حقدددوق  26
 تجاهها

     

 ةالتدددزام المددددد ق الدددددا لي بددددالقوانين والتشددددريعا  القانونيدددد 27
 الشركة النافذة في

     

     على  وانين ولوا   وتعليما  اعتماد المد ق الدا لي  28
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 واضحة ومكتوبة
      إجرا ا  عمل واضحة ومكتوبةتقيد المد ق الدا لي ب 29

تمتع المد ق الدا لي بصالحيا  كافية للقيام بواجبا   32
 مهنة التد يق

     

 
 المحور الثاني: المتغير التابع:

 ة الم اطر في الشركا  المساهمة العامة الكويتيةتحسين إدار 
موافق  العبارة ت

 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

 يسهم المد ق الدا لي في

تحديددددد الم دددداطر و ياسددددها ووضددددع اسددددتراتيجيا  بديلددددة  31
 لمواجهتها

     

تحليددددددددل الم دددددددداطر اإلسددددددددتراتيجية المتمثلددددددددة بالسددددددددواق  32
 افسينوالمنتجا  والمن

     

تقددددددددديم تقددددددددارير ر ابيددددددددة دوريددددددددة لمجلددددددددس اإلدارة حددددددددول  33
 ا ستراتيجيا  البديلة إلدارة الم اطر

     

34 
إجدددرا  تعدددديال  مال مدددة علدددى سياسدددا  إدارة الم ددداطر 
بصددددورة دوريددددة بمددددا يتناسددددب مددددع اسددددتراتيجياتها الحاليددددة 

 والبديلة

     

35 
 تطدددددوير نمددددداذج عمدددددل وممارسدددددا  مبنيدددددة علدددددى أسددددداس
الم ددددداطر با سدددددتعانة بمستشدددددارين ضدددددمن إطددددددار إدارة 

 متكاملة في الهيكل التنظيمي إلدارة الم اطر

     

المساهمة في فهدم الم داطر  سدتثمار الفدر  وت فيدف  36
 حالة عدم التلكد

     

تحديد الم اطر وابتكار التقنيا  وطرق التحكم في هدذه  37
 الم اطر ضمن إستراتيجيا  بديلة

     

متابعدددة القضدددايا المحاسدددبية ذا  الثدددر الجدددوهري علدددى  38
 البيانا  المالية إلدارة الم اطر
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متابعدددددددة أنظمدددددددة الضدددددددبط والر ابدددددددة الدا ليدددددددة فدددددددي إدارة  39
 الم اطر

     

تزويددددد مجلددددس اإلدارة بتقددددارير دوريددددة حددددول الم الفددددا   42
 التي  د تواجه إدارة الم اطر

     

ع اإلدارة وتجاوبهدا مدع التغيدرا  تقييم كيفية تصدور وتو د 41
 ذا  الطبيعة السو ية والتي تؤثر على سمعة الشركة

     

دارة الحددددداد المحتمددددل حدددددوثها إلدارة  42 تحديددددد وتقيدددديم وا 
 الم اطر ومرا بتها

     

      تقديم التوصيا  المناسبة لتحسين العمليا  وتطوريها 43

إدارة الم ددداطر  مسددداعدة اإلدارة فدددي تصدددميم إسدددتراتيجية 44
 تبعا لنواع الم اطر الم تلفة

     

45 
تحديددد سياسددا  الحدددود العليددا للتعددرض للم دداطر التددي 
يتوجددب علددى إدارة الم دداطر التقيددد بهددا بمددا يتوافددق مددع 

 التعليما  ومعايير التد يق ذا  الصلة 

     

أ طدددار اإلدارة عدددن أي تطدددورا   دددد تطدددرأ وتدددؤثر علدددى  46
 الم اطر إستراتيجية إدارة

     

ات دداذ مددا يلددزم للتلكددد مددن عدددم م الفددة الشددركة لكنظمددة  47
 والقوانين السارية في الدولة

     

تحسددين السياسددا  المحاسددبية التددي تتبناهددا الشددركة  بددل  48
 إعتمادها وأي تغيير في هذه السياسا 

     

 انته  ا ستبانة شاكرا لكم تعاونكم
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 (2الملحق رقم )

 استبانة الدراسةأسماء محكمي 

 الجامعة الرتبة األكاديمية واالسم التسلسل

 الشرق الوسطجامعة  عبد العزيز فريد صايمة الدكتور 0

 جامعة عمان العربية الدكتور احمد السكر 2

 جامعة فيالدلفيا الدكتور محمد منصور أبو جليل 3

 جامعة الزر ا  ال اصة الدكتور أيمن حرب 4

 جامعة اإلسرا  سيدالدكتور صال  ال 5

 جامعة اربد الهلية الدكتور سفيان جبارة  6

 

 


