
 

 

 ������� 	
 	����� ������ ��� ��� 	
 ������ ���� ������� �� 

!������� !���"#��  

The Impact of Business Intelligence Applications on Controlling of 

Internal Auditing Quality at the Kuwaiti Industrial Companies 

  

��$:  

������� 	
�
 ���  

 ��
���� �����)401130033(  

&���$:  

������� ����� ���� ����	�� 

  

������
�� ���	 ��� �����  ���!�
� "#�
���� ������� $%&  
	� �'�����
��   

���
���� �����
�� ���  

��
�(� ����  

!��(� )���� *�
��  

 ����+�/2015  

 



 ب

 

 
 

 

 

 

 



 ج

 

 

 



 د

 

 

 

 شــكر وتقديـــر

أتكّجو بالشكر الجزيؿ إلى جامعة الشرؽ األكسط ممثمةن برئيس الجامعة 

كما أتكجو بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة األفاضؿ عمى ما أتاحكه مف كقت لمناقشة ىذه الرسالة 

كأخّص بكّؿ الشكر كالتقدير المربي الفاضؿ 

 يونس عميان الشوبكيالدكتور 

رشاد كتكجيو حتى تخرَج ىذه الدراسة بصكرتيا النيائية  عمى كؿ ما قّدمو مف جيد كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه

 

 

 

 ءداــــاإله

 

أتقدـ بيذا االنجاز المتكاضع 

إلى عائمتي الكريمة 

لى كؿ مف ساندني في ىذا الطريؽ  كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و

 

 فيرس المحتويات

 

الصفحة الموضــــــــــوع 

أ العنكاف 

ب تفكيض 

ج قرار لجنة المناقشة 

د شكر كتقدير 

ىػ اإلىداء 

ك فيرس المحتكيات 

م قائمة الجداكؿ 

ؿ قائمة األشكاؿ 

ـ قائمة المالحؽ 

ف الممخص بالمغة العربية 

ع الممخص بالمغة االنجميزية 

 1مقدمة عامة لمدراسة : الفصل األول

 2 المقدمة 1-1

 4  كأسئمتيامشكمة الدراسة 1-2



 ز

 

الصفحة الموضــــــــــوع 

 5  أىمية الدراسة1-3

 5  الدراسةداؼأه 1-4

 6  الدراسةنمكذجأ 1-5

 6  فرضيات الدراسة1-6

 7  مفاىيـ الدراسة1-7

 9  ذات الصمة النظري والدراسات السابقةطاراإل: الفصل الثاني

 10  ذكاء األعماؿ2-1

 10  مفيكـ ذكاء األعماؿ2-1-1

 11 أىمية أنظمة ذكاء األعماؿ 2-1-2

 13 المياـ األساسية ألنظمة ذكاء األعماؿ 2-1-3

 14 تطبيقات ذكاء األعماؿ 2-1-4

 15  ذكاء األعماؿمككنات نظاـ 2-1-5

 16 دكرة حياة ذكاء األعماؿ 2-1-6

 17 بناء أنظمة ذكاء األعماؿ 2-1-7

 18 األعماؿ ذكاء بيئة في المستخدمة االتصاؿ أنماط 2-1-8

 19  التدقيؽ الداخمي2-2



 ذ

 

الصفحة الموضــــــــــوع 

 20  تعريؼ التدقيؽ الداخمي2-2-1

 21  تطكر أىمية التدقيؽ الداخمي2-2-2

 23  أىداؼ التدقيؽ الداخمي2-2-3

 24  الكفاءة المينية لممدقؽ الداخمي2-2-4

 26  المعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي2-2-5

 27 الداخمي التدقيؽ بمينة المرتبطة  المبادئ2-2-6

 28  مينة التدقيؽ في دكلة الككيت2-2-7

 29 القطاع الصناعي الككيتي 2-3

 32  ذات الصمةالدراسات السابقة 2-4

 40 ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ذات الصمة

 42 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

 43 منيجية الدراسة 3-1

 43  مجتمع الدراسة كعينتيا 3-2

 444 أساليب جمع البيانات 3-3

 44  أدكات الدراسة3-4

 45  كثباتياصدؽ األداة 3-5



 ط

 

الصفحة الموضــــــــــوع 

 49  المعالجة اإلحصائية3-6

 51 نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 69  والتوصياتالنتائج: الفصل الخامس

 70  النتائج5-1

 71 التكصيات 5-1

 73قائمة المراجع 

 80المالحؽ 

 

 

 



ٌ 

 

 قائمة الجداول

 

الصفحة المحتــــوى الرقم 

 44االستبانات المكزعة كالمستردة كالصالحة لمتحميؿ  1

 45 (الفا كركنباخ)نتائج ثبات أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في الشركات الصناعية الككيتية   2

 46 (الفا كركنباخ)نتائج ثبات ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية   3

 47 كصؼ أفراد عينة الدراسة مف حيث المتغيرات الديمكغرافية 4

 ضبط جكدة التدقيؽ أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 5

  حسب المتكسط الحسابيمرتبة ترتيبان تنازليان   الشركات الصناعية الككيتيةالداخمي في

52 

عمى جكدة التدقيؽ دعـ القرار ألثر تطبيقات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  6

  حسب المتكسط الحسابيمرتبة ترتيبان تنازليان الداخمي 

53 

عمى جكدة التدقيؽ  إدارة المعرفة ألثر تطبيقاتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  7

  حسب المتكسط الحسابي مرتبة ترتيبان تنازليان الداخمي

55 

عمى جكدة التدقيؽ  التطبيقات التكنكلكجية ألثرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  8

  حسب المتكسط الحسابي مرتبة ترتيبان تنازليان الداخمي

57 

ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات ؿ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 9

  حسب المتكسط الحسابيمرتبة ترتيبان تنازليان الصناعية الككيتية 

58 

 حسب المتكسط في األىمية مرتبة ترتيبان تنازليان المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  10

 الحسابي

60 



 ن

 

الصفحة المحتــــوى الرقم 

 حسب المتكسط في المكضكعية مرتبة ترتيبان تنازليان المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  11

 الحسابي

61 

 حسب في جكدة أداء العمؿ مرتبة ترتيبان تنازليان المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  12

 المتكسط الحسابي

62 

 64( tolerance)كالتبايف المسمكح بو  (VIF)قيـ معامالت االلتكاء كاختبارم تضخـ التبايف  13

لبحث اثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط االنحدار المتعدد نتائج تحميؿ االنحدار الخطي  14

جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية 

65 

 الناتجة مف تحميؿ  لداللة اىمية ىذه المعامالتtقيـ معامالت االنحدار كنتائج اختبار  15

لتطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات االنحدار المتعدد ألثر  

الصناعية الككيتية 

66 

 

 

 

 

 

 

 



 ل

 

قائمة األشكال 

 

الصفحة المحتــــوى الرقم 

 6 أنمكذج الدراسة 1

 13 المياـ األساسية ألنظمة ذكاء األعماؿ 2

 18 بناء أنظمة ذكاء األعماؿ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و

 

قائمة المالحق 

 

الصفحة المحتــــوى الرقم 

 81 (االستبانة)أداة الدراسة  1

 89 (االستبانة)أعضاء تحكيـ أداة الدراسة  2

 90 الشركات الصناعية الككيتية 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌ 

 

 

أثر تطبيقات ذكاء األعمال في ضبط جودة التدقيق الداخمي في الشركات الصناعية 

 الكويتية

 :إعداد

 ناصر محمد العتيبي

: إشراف
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الممخص 

 تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في أثرتحميؿ  ىدفت الدراسة إلى

، حيث قاـ الباحث بإعداد استبانة مف محكريف، تناكؿ المحكر األكؿ الشركات الصناعية الككيتية

أبعاد، في حيف تناكؿ المحكر الثاني  (3)فقرة مكزعة عمى  (18)تطبيقات ذكاء األعماؿ كتككف مف 

أبعاد، حيث قاـ الباحث بتطبيؽ  (3)فقرة مكزعة عمى  (24)ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي كتككف مف 

المكظفيف العامميف في أقساـ المحاسبة كالتدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية أداة الدراسة عمى 

( 175)مف إجمالي المجتمع بكاقع  (%50)فردان، كتـ أخذ عينة عشكائية بكاقع  (350) بكاقع الككيتية

استبانات غير مكتممة  (3)فردان، كبعد أف قاـ الباحث بتكزيع االستبانات كجمعيا اتضح أف ىناؾ 

 .فردان  (172)اإلجابة، حيث قاـ الباحث باستبعادىا مف التحميؿ، لتصبح عينة الدراسة النيائية 



 ش

 

كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة نظران لمالءمتو لطبيعة الدراسة 

اختبار االنحدار المتعدد لبياف أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة الحالية، حيث تـ استخداـ 

 .التدقيؽ الداخمي

أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي أف كأظيرت الدراسة في نتائجيا 

ضبط جكدة التدقيؽ مستكل أف ان، كما أظيرت النتائج  كاف متكسطفي الشركات الصناعية الككيتية

 داللة ككجكد تأثير ذ كاف متكسطان، كذلؾ أظيرت النتائج الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية

 .ية لتطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتيةئاحصا

حرص إدارات الشركات الصناعية الككيتية عمى كقدمت الدراسة عددان مف التكصيات أىميا 

دارة المعرفة كالتطبيقات التكنكلكجية  .تعزيز مستكيات كؿ مف دعـ القرار كا 

. ذكاء األعمال، جودة التدقيق الداخمي، الشركات الصناعية الكويتية: الكممات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed to analyze the impact of business intelligence 

applications on Controlling of Internal Auditing Quality at the Kuwaiti 

industrial companies, where the researcher prepared a questionnaire from two 

axes, the first axis about business intelligence applications consisted of (18) 

items distributed on (3) dimensions, while the second axis about internal 

auditing quality control and consisted of (24) items distributed on (3) 

dimensions, and the researcher applied the study tool on accounting 

departments staff and internal audit in the Kuwaiti industrial companies of 

(350) persons, were taken random sample rate (50%) of the total community 

of (175) individuals, and after that, the researcher distributed questionnaires 

and collected turned out to be there are (3) questionnaires incomplete answer, 

where the researcher excluded from the analysis, to become the final study 

sample (172) individuals. 

The descriptive analytical method were used to achieve the objectives 

of the study due to the nature of its relevance to the current study, where the 

use of multiple regression tests to demonstrate the impact of business 

intelligence applications in internal auditing quality control. 



 ف

 

The study showed the results of the impact of business intelligence 

applications in controlling the internal audit quality in the Kuwaiti industrial 

companies was average, and the results showed that the level of the internal 

audit quality in the Kuwaiti industrial companies was average, the results also 

showed the presence of the effect statistically significant applications business 

intelligence to adjust internal audit quality in the Kuwaiti industrial 

companies. 

The study made a number of recommendations including the 

importance for the managements of the Kuwaiti industrial companies to 

enhance all levels of decision support, knowledge management and 

technological and applications, and the need for action by the managements of 

the Kuwaiti industrial companies to raise decision support, knowledge 

management and technological applications levels. 

 

Keywords: Business Intelligence, Internal Auditing Quality, Kuwaiti 

Industrial Companies. 
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الفصل األول 

مقدمة عامة لمدراسة 

 : المقدمة1-1

أدل التطكر المالي كاإلدارم الذم شيدتو كافة أنشطة منظمات األعماؿ إلى سعي ىذه 

المنظمات لمبحث عف سبؿ كآليات تساىـ في تحسيف العممية الرقابية كالتقييمية في إداراتيا المختمفة، 

كمف ىذه األساليب التي بدأت منظمات األعماؿ بشكؿ عاـ كالقطاعات الصناعية بشكؿ خاص 

. بتكظيفيا ما يعرؼ بتطبيقات ذكاء األعماؿ

كبما أف كظيفة التدقيؽ الداخمي مف الكظائؼ الميمة في المنظمات بسبب تعدد أنشطتيا كزيادة 

حجـ األعماؿ كزيادة التنافسية بيف المنظمات، كألف ذكاء األعماؿ يقكـ عمى مبدأ صنع القرار األفضؿ 

بناءن عمى جمع البيانات كتحميميا عبر استخداـ تقنيات كتطبيقات تكنكلكجية حديثة، لذلؾ بدأت العديد 

مف المنظمات تتجو إلى تبني تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي سعيان لمكصكؿ 

كالقطاع الصناعي الككيتي يسعى كباقي القطاعات االقتصادية إلى . إلى مستكل أفضؿ في األداء

ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي فيو سعيان إلى تحسيف الرقابة، كذلؾ عبر تبني أساليب حديثة تساىـ في 

تحقيؽ تحسيف العممية الرقابية كمنيا ذكاء األعماؿ، حيث يعمؿ القطاع الصناعي الككيتي عمى تطكير 

. إمكاناتو كتعزيز مكانتو الدكلية في السنكات القميمة الماضية

كالقطاع الصناعي الككيتي ىك أحد القطاعات الرئيسية في االقتصاد الكطني، كيتمقى ىذا 

القطاع دعمان كبيران مف الحككمة الككيتية التي اتخذت عددان مف اإلجراءات لمدفع قدمان بيذا القطاع، 

كما ، ليقدـ الدعـ المالي لممشركعات الصناعية 1973 عاـ بنؾ الككيت الصناعي حيث تـ تأسيس
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البنية األساسية ليذه المكاقع كتييئة كقامت الييئة العامة لمصناعة بتخصيص مكاقع األراضي الصناعية 

. (www.ibkuwt.com) ما يمـز مف خدمات صناعية دعمان ليذا القطاع

اإلجمالي المحمي كعمى الرغـ مف أىمية قطاع الصناعة التحكيمية إال أف مساىمتو في الناتج 

تمثؿ الصناعات الكيماكية ، حيث مف الناتج المحمي غير النفطي% 10، كحكالي %5ال تتعدل نسبة 

، كيقدر %22لية كيمييا الصناعات المعدنية المصنعة بنسبة ممف إجمالي الصناعات التحك% 34.6

كيبمغ عدد المنشآت الصناعية ،  مميكف دينار ككيتي831.4 قرابةالناتج المحمي لمصناعة التحكيمية 

 في يف الككيتيالعامميف منشأة صناعية باستثناء منشآت القطاع النفطي، ككصؿ عدد 5,400حكالي 

 بما يف الككيتيالعامميفمف إجمالي % 10 كتمثؿ نسبة فردان، 7,997إلى  2012 النشاط الصناعي عاـ

، كمرد ذلؾ إلى القصكر الكاضح في االستفادة مف التقنيات الحديثة في فييا قطاع تكرير النفط

الصناعات الككيتية بما يخدـ التنافسية المحمية كالعالمية، إضافة لضعؼ الكفاءة المينية في المجاالت 

(. 19، 2013الكندرم، )التقنية لمقكل العاممة في القطاع الصناعي 

كىذا القطاع الذم أصبحت أىميتو تزداد في السنكات القميمة الماضية جنبان إلى جنب مع 

القطاع النفطي مف حيث تشغيؿ العمالة الكطنية الككيتية، كمف حيث دعـ االقتصاد الككيتي، بات 

بحاجة ماسة إلى تطكير كسائؿ عممو كآلياتيا بما يتناسب كالتطكرات التقنية الحاصمة في كافة مناحي 

دكر ذكاء األعماؿ في النيكض بالقطاع الحياة، ما استدعى إجراء ىذه الدراسة لمحاكلة تكضيح 

أىمية مفيكـ ذكاء األعماؿ الذم يساعد في كلعؿ ذلؾ يتـ مف خالؿ تحديد . الصناعي الككيتي

 .استيعاب الكضع السائد لبيئة العمؿ التي أصبحت تتصؼ بشدة المنافسة كالتعقيد
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أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة  لتحديد الدراسة ىذه جاءت سبؽ، ما عمى بناءن 

. التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية

 : وأسئمتيامشكمة الدراسة 1-2

، كحكالي %5في الناتج اإلجمالي ال تتعدل نسبة بما أف مساىمة القطاع الصناعي الككيتي 

، أصبح ىذا األمر يتطمب بحثان في أسباب ىذا الضعؼ كمحاكلة مف الناتج المحمي غير النفطي% 10

معالجتيا، كتحديد المشكالت التي يعاني منيا القطاع الصناعي الككيتي مثؿ الضعؼ المتمثؿ في 

استخداـ التطبيقات الحديثة، كالضعؼ في جكدة التدقيؽ الداخمي ليذا القطاع، بناءن عميو تتمثؿ مشكمة 

أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الدراسة في بياف 

 :كعميو، تحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي .الككيتية

أثر لتطبيقات ذكاء األعماؿ عمى ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية  ىؿ ىناؾ

 ؟الككيتية

 :كيتفرع عنو األسئمة الفرعية اآلتية

 ؟أثر لدعـ القرار عمى ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتيةىؿ ىناؾ  .1

ىؿ ىناؾ أثر إلدارة المعرفة عمى ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية  .2

 الككيتية؟

ىؿ ىناؾ أثر لمتطبيقات التكنكلكجية عمى ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية  .3

 الككيتية؟
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 :أىمية الدراسة 1-3

بما أف تطبيقات ذكاء األعماؿ مف المكاضيع التي لـ تمؽ القدر الكافي مف البحث كالدراسة 

عمى مستكل دكلة الككيت عمى حد اطالع الباحث، كتحديدان في القطاع الصناعي الككيتي حيث لـ يجد 

الباحث دراسات تناكلت ذكاء األعماؿ في ىذا القطاع، كبما أف ىذا المكضكع يرتبط بتطكير القطاع 

 األمر الذم يعكد في نياية المطاؼ بالمنفعة كالفائدة عمى المكاطف بشكؿ مباشر أك الصناعي الككيتي

في الشركات الصناعية لتبني تطبيقات ذكاء األعماؿ غير مباشر، كىذا بدكره يعكس األىمية البالغة 

أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط الككيتية، كىك ما يكضح أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ تحديد 

 .جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية

:  أىداف الدراسة1-4

أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط سعت الدراسة إلى تحقيؽ ىدفيا الرئيس المتمثؿ في بياف 

: جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية، كذلؾ عبر تحقيؽ األىداؼ الفرعية اآلتية

 .أثر دعـ القرار في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتيةبياف  .1

 .أثر إدارة المعرفة في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتيةبياف  .2

أثر التطبيقات التكنكلكجية في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية بياف  .3

 .الككيتية
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:  أنموذج الدراسة1-5

        المتغيرات المستقمة                                المتغير التابع 

 ذكاء األعمال                                              تطبيقات        

دعـ القرار                                                                  ضبط جكدة . 1

 إدارة المعرفة                                                              التدقيؽ الداخمي   . 2

التطبيقات التكنكلكجية                                                    . 3

 

( 1)شكؿ رقـ 

أنمكذج الدراسة 

، كدراسة (2013إرتيمو كآخركف، )، كدراسة (2012الصكاؼ، )األنمكذج مف إعداد الباحث اعتمادان عمى دراسة * 

(. 2012عثماف كجميؿ، )، كدراسة (2012العبدلي، )

 

 : فرضيات الدراسة1-6

: سعت ىذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية

ال يكجد أثر لتطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في : الفرضية الرئيسة األولى

. الشركات الصناعية الككيتية

: كيتفرع عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية

ال يكجد أثر لدعـ القرار في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في : الفرضية الفرعية األولى -

 .الشركات الصناعية الككيتية
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ال يكجد أثر إلدارة المعرفة في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في  :الفرضية الفرعية الثانية -

 .الشركات الصناعية الككيتية

ال يكجد أثر لمتطبيقات التكنكلكجية في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي  :الفرضية الفرعية الثالثة -

 .في الشركات الصناعية الككيتية

 : مفاىيم الدراسة1-7

 يعّرؼ ذكاء األعماؿ بأنو المظمة التي تحتكم عمى األدكات، كقكاعد البيانات، :ذكاء األعمال. 1

كمستكدعات البيانات، كمنيجيات إدارة األداء، متكاممة جميعيا في برمجيات مكحدة تخدـ أىداؼ 

. (Turban et al., 2007)المنظمة 

 عممية تحميؿ البيانات لمساعدة كحدات اتخاذ القرار في الحصكؿ عمى معرفة أفضؿ :دعم القرار. 2

 .(Westerland, 2008, 13)كأشمؿ عف عمميات المنظمة كصكالن إلى اتخاذ القرار األمثؿ 

 كىي عمميات تحكيؿ البيانات إلى معمكمات، كتحكيؿ المعمكمات إلى معرفة :إدارة المعرفة. 3

(Golfarelli et al., 2004, 3). 

 كتعني مجمكعة األدكات كالتقنيات كالتطبيقات البرمجية التي تعمؿ معان :التطبيقات التكنولوجية. 4

 .(Dayal et al., 2009, 1)كمنظكمة متكاممة لتحقيؽ ىدؼ النظاـ 

 األداء الجيد لنظاـ الرقابة الداخمية كمالءمة النظاـ المحاسبي المطبؽ :جودة التدقيق الداخمي. 5

لمكصكؿ إلى الفاعمية كالكفاءة المناسبة في العمميات كالقيكد بشكؿ مستمر بيدؼ حماية أصكؿ المنظمة 

الصادر عف " 65"المعيار رقـ )كخدمة أىدافيا كمساعدتيا في التكصؿ إلى الكفاية االنتاجية القصكل 

 .(المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف
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: مؤشرات قياس جودة التدقيق الداخمي. 6

الصادر عف المعيد األمريكي  (65)تقاس جكدة التدقيؽ الداخمي باالعتماد عمى المعيار رقـ 

: لممحاسبيف القانكنييف، كىي

 . تقاس مف خالؿ المستكل العممي لممدقؽ الداخمي كشياداتو المينية:األىمية -

 . تقاس مف خالؿ تحديد مدل استقاللية المدقؽ الداخمي:الموضوعية -

 . تقاس مف خالؿ دقة برامج التدقيؽ الداخمي ككفايتيا كنطاؽ التدقيؽ:جودة أداء العمل -
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الفصل الثاني 

  والدراسات السابقة ذات الصمةاإلطار النظري

المياـ ، أىمية أنظمة ذكاء األعماؿمفيـك ذكاء األعماؿ، ): كيتضمف:  ذكاء األعمال2-1

 ذكاء األعماؿ، مككنات نظاـ، تطبيقات ذكاء األعماؿ، األساسية ألنظمة ذكاء األعماؿ

 بيئة في المستخدمة االتصاؿ أنماط، بناء أنظمة ذكاء األعماؿ، دكرة حياة ذكاء األعماؿ

 (.األعماؿ ذكاء

تطكر أىمية التدقيؽ الداخمي، تعريؼ التدقيؽ الداخمي، ): كيتضمف:  التدقيق الداخمي2-2

المعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي، الكفاءة المينية لممدقؽ الداخمي، أىداؼ التدقيؽ الداخمي، 

 .(مينة التدقيؽ في دكلة الككيتالداخمي،  التدقيؽ بمينة المرتبطة المبادئ

 القطاع الصناعي الكويتي 2-3

 (الدراسات العربية كاألجنبية): كيتضمف:  ذات الصمةالدراسات السابقة 2-4

 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة ذات الصمة 2-5
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الفصل الثاني 

  والدراسات السابقة ذات الصمةاإلطار النظري

األدب النظرم كالدراسات  مف خالؿ عرض عرضان لمتغيرات الدراسة، كذلؾ يتناكؿ ىذا الفصؿ 

، كعمى السابقة التي تناكلت ىذا المكضكع، كما يتناكؿ نبذة تعريفية عف القطاع الصناعي الككيتي

 :النحك اآلتي

:  ذكاء األعمال2-1

كذلؾ بغرض مراقبة نظمة، ألداء كتعزيز قدرة ما يسمى بذكاء الـؿ ان قياسـذكاء األعماؿ يعد 

ييدؼ ذكاء األعماؿ لصنع أفضؿ قرار عمؿ ، حيث سمكؾ اإلجراءات كتصحيح أم انحراؼ في أدائيا

يتضّمف ذكاء األعماؿ عدة أنظمة تساعد  كما .مف خالؿ استخداـ المعمكمة الدقيقة بالكقت المناسب

كنتيجة لمقرارات ، كناجحة، كالمساعدة عمى التنبؤ بتأثير المستقبؿىا  عمى فيـ ما يجعؿمنظماتاؿ

كما منظمة، ان في عممية التخطيط االستراتيجي لؿم تمعب ىذا األنظمة دكران أساسالمتخذة في المنظمة

 .تساعد حمكؿ ذكاء األعماؿ عمى تحسيف أداء األعماؿ في كّؿ المستكيات

:  مفيوم ذكاء األعمال2-1-1

لجمع  عممية تحميمية ىادفو: "بأنياأنظمة ذكاء األعماؿ ( 18، 2008)عرؼ العزاكم 

البيانات المعمكمات عف المنافسيف كاألسكاؽ كالزبائف، كتحميميا بدقة لدعـ قرارات األعماؿ، أك تحكيؿ

مجمكعة البرمجيات : "نياأكما عرفت ب. "كالمعمكمات كالمعارؼ إلى ذكاء ذم قيمة كجعمو قابالن لمتطبيؽ

فضال عف دكرىا في تقديـ احدث ، المستخدمة في ترشيد القرارات داخؿ المنظمة كزيادة فاعميتيا

كبذات االتجاه تقريبان عرفت  .(Pirttimaki, 2004, 385)" المعمكمات عف الفعاليات التجارية المختمفة
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االمكانيات المتكفرة لدل المنظمة كاالتجاىات  مجمكعة مف األدكات التحميمية المستخدمة في فيـ: "نياأب

كاعماؿ المنافسيف، لغرض تكفير المعمكمات  السائدة في السكؽ كالتكنكلكجيا المستخدمة في البيئة

لغة : "كما عرفت بأنيا. (Negash, 2004, 177) " القرار داخؿ المنظمةمالالزمة لممخططيف كمتخذ

معرفية بصيغة تقارير أك عركضان تعددة ذات آلية عمؿ مستقمة لتقدـ  ـ تستعمؿ تقنياتقيمةتفاعؿ 

ىيكمة كتنقية كتحميؿ كتكامؿ كؿ البيانات ذات الصمة بمكضكع االىتماـ  رسـك بيانية كصفية مف خالؿ

كالتطبيقات كقكاعد البيانات المختمفة لتزكد بالقيمة المعمكماتية لكؿ المجاميع مف  كالمنتشرة عبر األنظمة

ككبار المفكريف إلى أبسط العامميف كالمستخدميف كذلؾ بصكرة معالجة تحميمية  مديرم األعماؿ

(. 49، 2007شاىيف، )" بالكقت الفعمي المطمكب الستفسارات األعماؿ

مما سبؽ، يرل الباحث أنو مف الممكف تعريؼ ذكاء األعماؿ بأنو كظيفة تحميؿ بيانات البيئة 

الداخمية كالخارجية الخاصة بالمنظمة كتحكيميا إلى معمكمات تشكؿ معرفة لدل المنظمة بيدؼ دعـ 

. القرارات المتخذة فييا

: أىمية أنظمة ذكاء األعمال 2-1-2

 يعمؿ عمى إلغاء االنحرافات في مف خالؿ دكرىا الذمتبرز أىمية أنظمة ذكاء األعماؿ 

مصادر )مف تحقيؽ التكامؿ لمصادر بيانات الشركة بتتبعيا مف لكائح الجداكؿ  البيانات كيمكف

 ليعمؿ كجية نظرهالبيانات كصكالن إلى مستكدعات بيانات المشركع، كمف ثـ يعرض  إلى قكاعد (إدخاليا

الحاصمة باألنظمة التشغيمية، كبذلؾ يمارس نظاـ ذكاء األعماؿ دكر الشخص  عمى إزالة االنحرافات

 .امعايرة مقاييس البيانات، مما يجعؿ الجميع يتفقكف عمى المعمكمات التي يحممكنو الكسيط كيساعد في

 مف المكظفيف الذيف يقكمكف تطكير كفاءة العامميف في الخط األكؿكما تعمؿ أنظمة ذكاء األعماؿ عمى 
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التي تمكف مف تحديد المكارد اليامة كتقميؿ  يزكد النظاـ بالبيانات الحديثة كالدقيقةبالمياـ التشغيمية، إذ 

الجداكؿ ككذلؾ تكفير المالؾ المطمكب  العدد المطمكب ألداء المياـ عبر التحديث الكامؿ لالئحة

بيف الئحة الجداكؿ كذكاء األعماؿ ىي  ف مضاميف تحقيؽ التكامؿأ أم ،إلجراء التحميالت لمبيانات

نما نكعية أيضان ليست كمي  ، حيثدعـ البنية التحتية التنظيمية كما تساىـ ىذه األنظمة في .ة فقط كا 

ككنو مصدر لممعمكمات، فكمما جمس  أصبح ذكاء األعماؿ جزء مف البنية التحتية األساسية لممنظمة

كالبريد اإللكتركني كممارسة أعماليـ  المكظفكف عمى مكاتبيـ كمف بداية عممية الدخكؿ لمشبكة،

لمصادر البيانات المالئمة عبر أنظمة ذكاء  المختمفة، يتـ تزكيدىـ كبشكؿ متزايد بقابمية الدخكؿ الميسر

 (.51-50، 2007شاىيف، ) األعماؿ

زيادة تكسع كانتشار ممارسات األعماؿ مف جية أخرل تعمؿ أنظمة ذكاء األعماؿ عمى 

 المستندة تكاليؼمحاسبة اؿكالزبكف،  استناد المنظمة لممارسات مثؿ إدارة عالقةمف خالؿ  ،الجديدة

كىنا يظير دكر ذكاء األعماؿ في تصنيؼ ىذه ، التكريد الخارجيكالتحالفات اإلستراتيجية، كلمنشاط، 

المساىمة في زيادة ذكاء  كذلؾ .عمى المعمكمات كمعالجتيا بما يخدـ إنجاح ىذه الممارسات الطمبات

المجيزيف كعمميات األعماؿ  الذم يتضح مف كيفية التعامؿ مع الزبائف،ك  بشكؿ عاـ،منظمات األعماؿ

مف خالؿ استعماؿ األبعاد التي ؾ الداخمية، كقابمية بناء ىياكؿ البيانات التي تخمؽ اإلدراؾ لألعماؿ كذؿ

(. 41، 2010يكنس، ) تحمؿ معاني مشتركة داخؿ المنظمة

كيرل الباحث مما سبؽ أف أىمية أنظمة ذكاء األعماؿ التي سبؽ ذكرىا تمعب دكران محكريان في 

تطكير العنصر البشرم بشكؿ خاص، حيث تقكـ ىذه األنظمة بتطكير كفاءة كأداء المكظفيف التشغيمييف 

الذيف يقكمكف بالتعامؿ المباشر مع األنظمة كالبيانات كالمعمكمات بشكؿ يجعؿ منيـ أكثر قدرةن ككفاءةن 
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عمى التعامؿ مع ىذه األنظمة، فالعنصر البشرم ىك العنصر األىـ في نياية األمر، فيك العنصر 

. الذم يقـك بالتعامؿ مع البيانات كالمعمكمات بشكؿ مباشر، كتحميميا كقراءتيا لالستفادة منيا

: الميام األساسية ألنظمة ذكاء األعمال 2-1-3

 نظمة ذكاء األعماؿ بعدد مف المياـ األساسية التي تساعد عمى تنفيذ كاجبيا تجاهأتقـك 

 حيث أكضح العزاكم دعـ مكقفيا التنافسي،مالمنظمة بالشكؿ الذم يساعدىا عمى اتخاذ القرارات ك

أف المياـ األساسية ألنظمة ذكاء األعماؿ تتمثؿ في جمع البيانات، كتقييميا، كتحميميا،  (56، 2013)

كخزنيا، كبالتالي االستفادة منيا في دعـ عممية اتخاذ القرارات، إال أف ىذه المياـ ترتبط ارتباطان كثيقان 

ببعضيا البعض، كفؽ تسمسؿ منتظـ يساعد في االستفادة مف المعمكمات التي تجمعيا أنظمة ذكاء 

األعماؿ بالشكؿ األمثؿ، كبالطريقة التي تضمف لممنظمة االستفادة القصكل مف البيانات المكجكدة في 

: النظاـ، كالشكؿ التالي يكضح ىذه المياـ

 
( 56 ،2013)العزاكم : المصدر* 

( 2)شكؿ 

المياـ األساسية ألنظمة ذكاء األعماؿ 
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كيتبيف مف الشكؿ السابؽ أف المياـ األساسية ألنظمة ذكاء األعماؿ تبدأ بمرحمة جمع البيانات، 

كتنتيي بمرحمة تحكيؿ ىذه البيانات إلى معرفة تساىـ في دعـ عممية اتخاذ القرارات كتدعيـ المكقؼ 

  مف المصادر الداخميةىانظمة ذكاء األعماؿ بجمعأجمع البيانات تقـك التنافسي لممنظمة، ففي مرحمة 

البيانات تمؾ تقييـ ، ليتـ بعد ذلؾ  منيا كبما يخدـ عممية اتخاذ القرارةحسب األغراض المرجك كالخارجية

لقرارات  ا التخاذةتحميؿ البيانات لمحصكؿ عمى المعمكمات المطمكب، كمف ثـ منياة  االستفادككيفية

البيانات لكي  في قكاعد خزف المعمكمات، كبعد ذلؾ يتـ المختمفة لممنظمة كبما يعزز مكقفيا التنافسي

 ،اتخاذ القرارات كدعـ المكقؼ التنافسي، كأخيران تأتي مرحمة  لمتخذم القرار حيف طمبياةتككف جاىز

قكاعد البيانات لالستفادة منيا في اتخاذ القرارات المختمفة   يتـ استرجاع المعمكمات المخزنة فيحيث

 .لممنظمة في ظؿ البيئة التي تعمؿ فييا كالتي تساىـ في دعـ المكقؼ التنافسي

 :تطبيقات ذكاء األعمال 2-1-4

 مثؿ معرفة نكع الزبائف الحالييف أك رغباتيـ، أك ماىية  تطبيؽ ذكاء األعماؿمجاالتتتعدد 

الزبائف المحتمميف أك تكزعيـ الجغرافي أك الديمكغرافي، أك كيفية تحديد األسعار أك ماىية الخدمات أك 

كىناؾ ، البضائع التي يمكف تسكيقيا في منطقة معينة يتصؼ سكانيا بطبيعة محددة أك صفات محددة

أمثمة كثيرة عمى ىذه التطبيقات منيا عمى سبيؿ المثاؿ تكليد تقارير تخطيط المكارد العامة 

(Enterprise Resource Planning “ERP” Reporting) ،مؤشرات األداء الرئيسية ك(Key 

Performance Indicators KPI) ،معرفة أكثر المنتجات ربحية ك(Product Profitability) ،

 Activity Based)معرفة تكمفة نشاطات العمؿ ك، (Risk Management)إدارة المخاطرك

Costing) ،إدارة عمميات دعـ المنتجات كالخدمات ك(Logistics) ،إضافةن إلى تحميؿ المبيعات ،
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، (Segmentation)تقسيـ المبيعات حسب فئات معينة ك، (Forecasting)التنبؤ بالمبيعات ك

 ”Customers Relationship Management “CRM)تحميالت أنظمة إدارة عالقات الزبائف ك

Analytics) ،التخطيط لمحمالت الدعائية في المكاف كالزماف المناسبيف ك(Campaign 

Planning)الزبائف  ربحية  أكثر كمعرفة (Customer Profitability) ( ،13، 2007حمامي). 

كيتضح مما سبؽ أف أنظمة ذكاء األعماؿ تساىـ في كافة العمميات كاألنشطة الميمة داخؿ 

. المنظمة بشكؿ يعكس مدل أىمية ىذه األنظمة

 : ذكاء األعمالمكونات نظام 2-1-5

، تتآلؼ فيما بينيا لتككيف مف التقانات المختمفة كالمتنكعة ان ذكاء األعماؿ حقالن كاسعيتضمف 

 لتطكير إمكاناتيا الحالية لتطبيؽ االستراتيجية الحالية كتطكيرىا المنظمةنظاـ يتصؼ بالذكاء، يخدـ 

 فيو، كتتمثؿ في ف أم نظاـ يتألؼ مف أمكر أساسية يجب تكفرىا، حيث أبما يخدـ تحقيؽ األىداؼ

أدكات يقـك باستعماليا المستخدـ النيائي لتشكيؿ التقارير مف ، كData warehouseمخزف لمبيانات 

أدكات تقـك بالتنقيب في البيانات ، كما يتضمف البيانات كالمعمكمات المكجكدة في مستكدع البيانات

(Data Mining)  اكتشاؼ أف نسبة ، كمثاؿ ذلؾ كتحميؿ النتائج الستخالص عالقات غير مباشرة

 كبيرة ممف يشترم الشكككال يشترم أيضان كيسان مف األرز إذا ُرّتب المنَتجاف بصكرة متتالية في المتجر

 .(38، 2007حسيف، )عمى سبيؿ المثاؿ 

كجكد بنية تحتية قكية قادرة عمى تخديـ مختمؼ كظائؼ إال أف نجاح ىذا النظاـ يعتمد عمى 

كضع سياسة أمنية خاصة بمخزف ، كما يعتمد عمى النظاـ كالتعامؿ مع مخزف البيانات بسرعة

ليف Data warehouseالبيانات  صالحيات محددة، بككيفية الكصكؿ إليو مف قبؿ أشخاص ُمخكَّ
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بناء التطبيقات بطريقة تمكف مف ، كذلؾ قادريف عمى التحميؿ كاستنباط عالقات جديدة أك مخفية

كذلؾ يعطي استقالالن عف ( Web Based Application) اإلنترنت تصفحاستخداميا عف طريؽ ـ

الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد  كما يعتمد نجاح نظاـ ذكاء األعماؿ عمى .نظاـ التشغيؿ المستخدـ

بكصفو ُكالًّ متكامالن يتألؼ مف عدة متطمبات فرعية، ينبغي تحقيقيا جميعان لتحقيؽ الكظائؼ التي 

نرغب أف ينفذىا النظاـ، كذلؾ بالسعي لبناء كافة مككنات النظاـ مع البنية التحتية بجكدة مناسبة 

ىماؿ أجزاء أخرل، لمتطبيؽ المطمكب تطبيؽ منيجيات متقدمة ، ككليس االقتصار عمى جزء كا 

، كأخيران (BPMBusiness Process Management)خصكصان في مجاؿ إدارة إجراءات األعماؿ 

االستفادة مف الدركس المستقاة مف نتائج تطبيؽ أنظمة مشابية  في مؤسسات يعتمد نجاح النظاـ عمى 

 .(16، 2007حمامي، ) أخرل كالتقدير الدقيؽ لمتكاليؼ غير المنظكرة لمنظاـ

إذان يتضح مما سبؽ أف مككنات أنظمة ذكاء األعماؿ المختمفة ترتبط ارتباطان كثيقان بنجاحيا 

عمى البنية التحتية الخاصة بيا، كالسياسات كالضكابط المكضكعة مف قبؿ المنظمة عمى ىذه األنظمة، 

 .كبالطبع العنصر البشرم الذم يتعامؿ مع ىذه األنظمة

 :دورة حياة ذكاء األعمال 2-1-6

عدة مراحؿ تشكؿ دكر حياة ذكاء األعماؿ، حيث تبدأ ىذه  (3، 2013)أكرد إرتيمو كآخركف 

تحقيؽ ، كالكصكؿ إلى أىداؼ مؤسسة األعماؿ الخاصة بالمنظمة مف حيث تحديد المتطمباتالدكرة ب

ات العمؿ التي ءإجرا، كاحتياجات العمؿ الحالية كالمستقبمية، كالرؤية االستراتيجية لمؤسسة األعماؿ

بنية نظاـ المعمكمات المستخدـ حاليان تساعد عمى ، كالتأكد مف أف يجب تعديميا أك حذفيا أك إضافتيا

جمع البيانات ثـ تأتي المرحمة الثانية الخاصة ب. دعـ المؤسسة بطريقة فعالة في زيادة عكائد االستثمار
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 المعمكمات المتكفرة حاليان مف أنظمة المعمكمات المختمفة ، حيث يتـ التحقؽ مف أفكالمعمكمات المناسبة

حداث تأثير إيجابي فيو المعمكمات ، كمراجعة صحيحة ككافية لفحص كتحميؿ كمراقبة العمؿ لحظيان كا 

تغيير شكؿ المعمكمات ، كمعرفة ما إذا كاف مف الممكف التي نحتاج إلييا إضافةن لممعمكمات المتكفرة

 استخالص البيانات ثـ تحكيميا إلى شكؿ مناسب،  مرحمةكىنا تبرز أىمية ، الكاردة لتككف أشد فعالية

استخداـ أدكات تحميؿ البيانات كالمعمكمات،  كبعد ذلؾ تأتي مرحمة .ثـ تحميميا إلى مخزف البيانات

كذلؾ لجعؿ المكظفيف قادريف عمى إنشاء تقارير مختمفة كمتنكعة، حسب الحاجات التي يركنيا، بحيث 

 كأخيران يأتي دكر .تككف ذات فعالية أشد كفائدة أعظـ، إضافةن لمتقارير الجاىزة المبنية داخؿ النظاـ

 .القياـ بالفعؿ المناسب تبعان لنتائج ىذا التحميؿ، كقياس األداء بعد إجراء الفعؿمرحمة 

: بناء أنظمة ذكاء األعمال 2-1-7

عماؿ   التعاكف معإف بناء نمكذج عاـ ألنظمة ذكاء األعماؿ في المنظمات يتطمب منيا

لممنظمة  نظمة ذكاء األعماؿ جمع المعمكمات عف البيئة الداخميةأالمعرفة لدييا، اذ يتطمب في بناء 

جمع  كعف البيئة الخارجية التي تعمؿ فييا، كما يتطمب منيا بناء مخزف لمبيانات كالذم يشير الى

القرارات  منطقي لممعمكمات المجمكعة مف قكاعد البيانات المختمفة كالتي تستخدـ في دعـ عممية اتخاذ

سكاؽ بيانات  ألىإكالمكقؼ التنافسي لممنظمة، كقد تعمؿ بعض المنظمات عمى تقسيـ مخزف البيانات 

، كقد تعمد بعض المنظمات نشطة المنظمةأحدل إكالتي تخصص لخزف جزء مف المعمكمات المتعمقة ب

  كيكضح.(Jones, 2010)إلى تقسيمات أخرل خاصة بيا كفقان لظركؼ الخاصة بيذه المنظمات 

: نظمة ذكاء األعماؿأالنمكذج العاـ لبناء الشكؿ التالي 
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                                                   المعمكمات الداخمية 

                                                   الزبائف، المنتج، المجيزيف 

                                                     العامميف، المالية، البحث كالتطكير 

     مستكدع أنظمة 

     ذكاء األعماؿ                                                         المعمكمات الخارجية 

                                                                   المنافسيف، األسكاؽ، البيئة السياسية 

                                                                   االقتصادية، االجتماعية، الجغرافية، 

                                                                  التكنكلكجية 

( 3)شكؿ 

بناء أنظمة ذكاء األعماؿ 

 (Jones, 2010): المصدر

كيتضح مف الشكؿ السابؽ أف مستكدع أنظمة ذكاء األعماؿ في المنظمة في نياية األمر يجب 

أف يحتكم عمى كافة البيانات كالمعمكمات الداخمية كالخارجية الخاصة بالمنظمة كالمحيطة بيا بالشكؿ 

الذم يضمف لمتخذم القرارات في ىذه المنظمات الحصكؿ عمى كافة المعمكمات التي تتطمبيا عممية 

. اتخاذ القرارات، كفي الكقت المناسب

 :األعمال ذكاء بيئة في المستخدمة االتصال أنماط 2-1-8

 لنمط ككفقان  االتصاالت، شبكة عبر المرتبطة األجيزةبكاسطة  البيانات كاستقباؿ إرساؿ يتـ

 نظـ مف الشكؿ كىذا، الكاحد باالتجاه يسمى ما أك  البسيطالتراسؿ كىي أنماط، ثالثة يكجد االتصاؿ
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 يسمح ال أنو أم ،ىاؿ استقباؿ أك لمبيانات إرساؿ إما فقط، كاحدة بعممية القياـ خاللو مف يتـ االتصاؿ

 أشكاؿ مف النمط كىذا المزدكج نصؼراسؿ كالت كاحد، آف في كاالستقباؿ اإلرساؿ عمميتيجراء بإ

 اإلرساؿ بعمميتي يسمح أنو أم الكقت، نفس في ليس كلكف بعمميتيف القياـ خاللو مف يتـ االتصاؿ

 االتصاؿ لطرفي يسمح  الالتراسؿ مف النكع ىذا أف أم مختمؼ، كقت في كلكف معان  اتتـ أف كاالستقباؿ

 معان  كاالستقباؿ باإلرساؿ يسمح النمط ىذا باالتجاىيف، يسمى ما أك المزدكج راسؿكالت زامف،المت التراسؿب

 الشبكة تعريؼ تـ جيازيف عبر يتـ الشبكات في اإلرساؿ مف النكع كىذا الكقت، نفس كفي كاحد آف في

(. 556، 2012القطاكنة، )  المزدكجالتراسؿ أساس عمى لدييما

:  التدقيق الداخمي2-2

كقد   الداخمي،تدقيؽ مف قبؿ الشركات كالمؤسسات في الدكؿ المتقدمة باؿتنامي االىتماـ المتزايد

تمثؿ ىذا االىتماـ في نكاح متعددة يأتي في مقدمتيا تزايد اىتماـ الشركات بإنشاء إدارات مستقمة 

 الداخمي مع العمؿ عمى دعميا بالكفاءات البشرية التي تمكنيا مف تحقيؽ األىداؼ بالكفاءة تدقيؽلؿ

كلعؿ مف أىـ األسباب التي أدت إلى مثؿ ىذا االىتماـ ىك فصؿ اإلدارة عف  .كالفعالية المطمكبة

 كالشركات الدكلية التي تمتاز ، كظيكر الشركات متعددة الجنسيات، ككبر حجـ المشركعات،الممكية

  الداخميتدقيؽلذلؾ مف الكاجبات األساسية لإلدارة أف تضع أنظمة لؿ .بتعدد مالكييا كتعقيد عممياتيا

، 2007مخمكؼ، ) تكفؿ حسف سير العمؿ كااللتزاـ بسياسات كتعميمات اإلدارة العميا أك الشركة األـ

46). 

 التقميدية إلى األساليب تدقيؽ الداخمي مف أساليب اؿتدقيؽقد تطكرت إجراءات كعمميات اؿك

الحديثة المنبثقة عف الجمعيات المينية في الكاليات المتحدة كأكركبا كالتي مف أىميا تخطيط كتنفيذ 
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 الداخمي نحك المجاالت األكثر خطكرة كذات تدقيؽ، بحيث يتـ تركيز جيكد إدارة اؿتدقيؽأنشطة اؿ

 يمتاز بالكفاءة كالفاعمية كيتـ تطبيقو مف تدقيؽ داخمي كضع نظاـ كيعد ،األىمية الكبرل في المنشأة

حتمالية التعرض ليا ال تقميالن ك لمنشأة مف المخاطر التي تكاجييا،احماية ، أساسان ؿدارةاإلقبؿ األفراد ك

 (.41، 2012العازمي، ) إلى أدنى حد ممكف

كنظران لالختالؼ في ظركؼ كبيئة العمؿ التي يعمؿ بيا التدقيؽ الداخمي، كاختالؼ أىداؼ 

كأحجاـ المنشآت، إضافة الختالؼ القكانيف الداخمية كالتشريعات مف دكلة ألخرل، فإف التدقيؽ بدكره 

كجكد يتأثر بيذه االختالفات مف حيث انتاجية كطبيعة عمؿ المدقؽ الداخمي، كىذا بدكره تطمب ضركرة 

 الداخمي كمحاكلة لخمؽ تجانس بيف نتائج األعماؿ التي يؤدييا التدقيؽتحكـ عمؿ  معايير كأسس

 .(70، 2012رضكاف، )  الداخمييف، ككذلؾ إمكانية االعتماد عمييا بصكرة أكسعدققيفالـ

ذىب االىتماـ حتمية لتطكر األعماؿ كاتساع أنشطتيا  كيرل الباحث مما سبؽ أنو كنتيجة

أصبح يعتمد عميو في تقييـ فاعمية ككفاءة العمميات التشغيمية ك إلى نطاؽ أكسع، الداخمي تدقيؽباؿ

ستخدـ كأداة لفحص كتقييـ مدل فعالية األساليب م ككفاءة كأمانة العامميف فييا، كما أصبح اتلممؤسس

 اإلدارة العميا بمعمكمات ذات مصداقية كصالحة تزكيد ك، كالتنبؤ بالفشؿ المالي ليذه المؤسسات،الرقابية

.  بشكؿ يساىـ في تحسيف أداء ىذه الشركاتالتخاذ القرارات

:  تعريف التدقيق الداخمي2-2-1

نشاط مستقؿ كمكضكعي يقدـ تأكيدات "يعّرؼ معيد المدققيف الداخمييف التدقيؽ الداخمي بأنو 

كخدمات استشارية بيدؼ إضافة قيمة لممؤسسة كتحسيف عممياتيا، كيساعد ىذا النشاط في تحقيؽ 

دارة  أىداؼ المؤسسة مف خالؿ اتباع أسمكب منيجي منظـ لتقييـ كتحسيف فاعمية عمميات الحككمة كا 
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كظيفة مستقمة "بأنو  (19، 2010 )بف حكاء، كما عّرفتو (www.theiia.org)" المخاطر كالرقابة

ضمف منشأة يقـك مف خالليا شخص تابع لممنشأة بالفحص الدكرم لنشاطات المنشأة بيدؼ مراقبة 

دارة نشاط ىذه المنشأة، كلتحديد فيما إذا كانت  اإلجراءات المعمكؿ بيا تتضمف الضمانات الكافية، كا 

كأف العمميات شرعية كالمعمكمات صادقة كأف التنظيمات فعالة كاليياكؿ كاضحة كمناسبة، كمساعدة 

". نشكدة في تحقيؽ أىدافيا الـنشأةإدارة الـ

كيمكف مف التعريفيف السابقيف تعريؼ التدقيؽ الداخمي بأنو كظيفة داخمية في المنشأة تيدؼ إلى 

تقديـ الخدمات كاالستشارات لممنشأة لتحسيف عممياتيا كضبط إجراءاتيا، كذلؾ سعيان لتحقيؽ أىداؼ 

دارة المخاطر المرتبطة بالمنشأة كالرقابة عمى كافة  المنشأة مف حيث تحسيف فاعمية العمميات كا 

. العمميات الداخمية فييا

:  تطور أىمية التدقيق الداخمي2-2-2

المؤسسة،  إلدارة الرقابية الكظيفة تدعيـ في تؤديو الذم التدقيؽ الداخمي بالدكر أىمية تتحدد

 لممؤسسة، كيمكف الرقابي األداء بضركرة تحسيف ينادم الذم المتزايد االتجاه مف خاصة بصكرة كتتضح

فالسيا، كالتغيير المؤسسات فشؿ زيادة حاالت: كىي عكامؿ ثالث إلى االتجاه ىذا ظيكر إرجاع  في كا 

(. 33، 2008الجرد، )المؤسسات  التي تعمؿ فييا النظامية البيئة في كالتغيرات الممكية، أنماط

 فييا انيارت تمؾ الحاالت التي المؤسسات خصكصان  فشؿ حاالت مف العديد ظيكر كنتيجة

 بمجاالت مف الميتميف كالباحثيف، كغيرىـ كالمشرعيف، المستثمريف، أنظار ذلؾ كلفت عمالقة، شركات

 المؤسسات، ىذه أسباب انييار التي تتناكؿ كالبحكث الدراسات مف العديد كأجريت كاالقتصاد، األعماؿ

 استقاللية في كجكد قصكر نتيجة الرقابي فييا األداء ضعؼ ىك الرئيسي السبب أف إلى كخمصت
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لطفي، )التدقيؽ الداخمي  غياب كظيفة أك التدقيؽ، لجاف أداء جكدة انخفاض أك اإلدارة، مجمس

2007 ،187 .)

ممكية األسيـ  تحكؿ نتيجة الممكية أنماط تغييران في منظمات األعماؿ شيدت أخرل، ناحية كمف

ذلؾ  كغيرىا، كأدل كالبنكؾ االستثمار، صناديؽ مثؿ االستثمارية، المؤسسات إلى الفرد المستثمر مف

اإلدارة،  عمى مجمس فعاؿ تأثير ليـ أصبح الذيف المستثمريف مف قميؿ عدد يد في الممكية تركيز إلى

 كاألساليب الرقابية اإلدارية كاإلجراءات المكاصفات في التغير بضركرة يناشدكف المستثمركف ىؤالء كبدأ

(. 91، 2008نقاز، )لمصالحيـ  الحماية يحقؽ بما المؤسسات تستخدميا التي

كالتشريعية  الرقابية الجيات لتدخؿ الحاجة ظيكر إلى األعماؿ بيئة في التطكرات ىذه كأدت

البيئة  في التغيير مظاىر أبرز مف كلعؿ المختمفة، المؤسسات في المستثمريف حقكؽ حماية لضماف

 عاـ في تريدكام لجنة تقرير صدكر فييا أثرت التي كالدراسات المؤسسات فييا تعمؿ التي النظامية

 كاألداء الرقابة كلتحسيف المالية، القكائـ مف الغش في لمحد التكصيات مف العديد كضع الذم 1987

 مستقمة تدقيؽ لجاف ككجكد اإلدارم، األداء التقرير بضركرة تحسيف كينادم المؤسسات، في الرقابي

شراؼ كفاعمة، . الداخمييف كالمدققيف الخارجي المدقؽ مف كؿ استقاللية مف التدقيؽ لمتأكد دقيؽ لمجاف كا 

في  األمريكي الككنجرس عف(Sarbanes-Oxly Actأككسمي  – ساربانيس)قانكف  كذلؾ صدكر

 مف القكاعد التي عددان  كضع كالذم العمالقة، الشركات في االنييار حاالت نتيجة 2002 عاـ منتصؼ

الية في الكاليات المتحدة، بما في ـبعد ارتفاع عدد الفضائح اؿؼ، المساىمة شركات بيا تمتـز أف يجب

 بغرض  Sarbanes-Oxley Actصدر قانكف ساربانيس أككسمي، ذلؾ شركة انركف ك ككرلدككـ

حماية المستثمريف عف طريؽ تحسيف دقة كمكثكقية نظاـ اإلفصاح أك التعريؼ  المقدمة عمالن لقكانيف 
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 كىذا النظاـ يؤثر عمى جميع الشركات المدرجة في أسكاؽ األكراؽ ،األكراؽ المالية، كألغراض أخرل

كذلؾ   كؿ تقرير سنكم عمى تقرير لمرقابة الداخميةكيتطمب أف يحتكم. المالية في الكاليات المتحدة

جراءات اؿ ،  الداخمية مف الجية المصدرة إلعداد التقارير الماليةرقابةيتضمف تقييمان لفاعمية ىيكمة كا 

 بشكؿ يحدد لـ القانكف ىذا أف مف فبالرغـ ىذا القانكف، مع متطمبات التدقيؽ الداخمي أىمية زادت حيث

 لكؿ بالنسبة الحككمة متطمبات تكسيع أف إال حككمة المؤسسات، التدقيؽ الداخمي في كظيفة دكر قاطع

دكر التدقيؽ  تكسيع أيضا يقتضي اإلدارة كمجمس العميا كالمدقؽ الخارجي، كاإلدارة لجنة التدقيؽ، مف

 .(Zwaan et al., 2011, 589)المؤسسات  حككمة رابعان في الداخمي باعتباره طرفان 

إلى  قدمت كالتي 2002 أبريؿ في الداخمييف المدققيف لمعيد التكصيات مف عددكما صدرت 

عف  الرقابي، كاإلفصاح األداء بمبادئ االلتزاـ ضركرة تضمنت كالتي بنيكيكرؾ المالية سكؽ األكراؽ

لمتدقيؽ  مستقمة كضركرة إنشاء كظيفة المؤسسة، في الداخمية الرقابة نظاـ لفاعمية اإلدارة مجمس تقييـ

 عف إصدارىا فضال المؤىميف، الكافية كاألفراد المكارد ليا تكفر أف الداخمي كاإلبقاء عمييا، عمى

 ، 2004مف سنة اعتبارا نافذة كأصبحت 2003 كضعت سنة لمتدقيؽ الداخمي كالتي الدكلية لممعايير

 .عمييا تؤثر التي المستجدات حسب إلى أخرل فترة مف لمتحديث تخضع كالتي

:  أىداف التدقيق الداخمي2-2-3

أف أىداؼ التدقيؽ الداخمي أعـ كأشمؿ مف مجرد  (108، 2009)يرل الصحف كسمير 

كافة األنشطة، كىي نكع مف  العمميات المالية لممنظمة، فيي كظيفة تقييـ مستقمة تنشأ لفحص كتقييـ

: الرقابة ىدفو فحص كتقييـ فعالية كسائؿ الرقابة األخرل، كتتحدد أىدافو عمى النحك اآلتي
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فحص كتقييـ نظـ الرقابة الداخمية بشكؿ يضمف تقميؿ المخاطر كىذا مف خالؿ القياـ  .1

.  كالمتطمبات الحككميةتحديد مدل التزاـ العامميف بالسياسات كالمكائح ؿباالختبارات الرقابية

تحديد مدل ان، ك كادارمان  كماليان مراجعة تقييـ نظـ إدارة المخاطر كالرقابة كالحككمة محاسبي .2

 .االعتماد عمى نظاـ المحاسبة كالتقارير المالية

القياـ بمراجعات منتظمة كدكرية لألنشطة المختمفة كرفع تقارير بالنتائج كالتكصيات إلى اإلدارة  .3

 .منع الغش كاألخطاء كاكتشافيا إذا ما كقعت بيدؼ حماية أصكؿ المشركع العميا

يقدـ التدقيؽ الداخمي مساعدة لمتدقيؽ الخارجي في تنفيذ التدقيؽ بسيكلة كذلؾ مف خالؿ  .4

االختبارات التي سبؽ أف أجراىا المدقؽ الداخمي بالشكؿ الذم يساىـ في تخفيض تكمفة التدقيؽ 

 .الخارجي

:  الكفاءة المينية لممدقق الداخمي2-2-4

تتمثؿ الكفاءة المينية لممدقؽ الداخمي في التأىيؿ كالصفات الشخصية لو كعالقتيا بجكده 

كنكعية األداء المطمكب، كمف ثـ فإنو يجب عمى المدقؽ قبؿ التعاقد عمى ميمة التدقيؽ أف يقرر ما إذا 

كانت كفاءتو المينية تتطابؽ مع أداء ىذه الميمة، كلكي يتـ الفحص كالتدقيؽ بدرجة مقبكلة كمالئمة 

فإف المدقؽ يجب أف يتكفر لديو كؿ مف التعميـ كالخبرة، كيناؿ المدقؽ المستكل العممي مف خالؿ برامج 

جيدة كرسمية منظمة في المحاسبة كالتدقيؽ، كلككف المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا تمثؿ المعيار 

الذم يطبقو كيستخدمو المدقؽ في تقرير ما إذا كانت القكائـ المالية لمعميؿ قد عرضت بشكؿ عادؿ، 

كفي مجاؿ . فإنو ال يمكف أف يككف ىذا الشخص مدققان ماىران كبارعان قبؿ أف يككف محاسبان ماىران كبارعان 

التدقيؽ المالي يخضع المدقؽ لمتطمبات معينة لمدخكؿ إلى ممارسة المينة، فالمدقؽ المالي يجب أف 
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 Institute Of Internal) التنظيمات المينية المختصة فيحصؿ عمى ترخيص بمزاكلة المينة ـ

Auditors IIA, 2009, 11) .

كمما ال شؾ فيو أف كافة إجراءات التدقيؽ تتطمب قدران مف الحكـ الشخصي، كمف ثـ فإنو 

بغض النظر عف قدر التعمـ الرسمي الذم حصؿ عميو المدقؽ، فإنو لف يككف كافيان كحده كأساس 

إلبداء رأيو، كليذا فإف التعميـ الرسمي المنيجي يجب أف يدعمو خبره كافية، كذلؾ بالشكؿ الذم يمكف 

المدقؽ مف إجراء ما يمـز مف تقديرات حكمية كشخصية عند أداء ميمة التدقيؽ، كمف ثـ فإف المدققيف 

عند كافة المستكيات يجب أف ينالكا قدران مف التدريب بحيث يككف مناسبان لممستكل الذم يعممكف عنده، 

بحيث يزيد ىذا التدريب كمما زاد ىذا المستكل، كأف ىذه الضركرة الممحة لمتعميـ كالتدريب تعتمد عمى 

 Prawitt)، فضالن عف مسؤكلية المدقؽ تجاه المجتمع كالعميؿ عمى حد سكاء "فرض التزامات المينة"

& Wood, 2009, 73) .

كيتضح مما سبؽ أنو إذا لـ يتكفر لدل المدقؽ الخبرة العممية كالفنية في معالجة أك التعامؿ مع 

مشكمة معينة مف مشاكؿ التدقيؽ، فإنو يجب عميو الحصكؿ عمى الخبرة كالميارة الالزمة إذا ما كاف 

 .الكقت يسمح أك إحالة الميمة إلى مدقؽ أكثر خبرة كدراية، أك أف يرفض الميمة

أنو يجب عمى المدقؽ بذؿ العناية المينية ( 13، 2009)عبد الصمد مف جية أخرل فقد أكرد 

الكاجبة عند ممارسة عممية الفحص كالتدقيؽ، حيث يتعمؽ مفيـك العناية المينية الكاجبة بماذا يجب أف 

يتحمؿ مسؤكلية أداء  يعممو المدقؽ ككيفية أداء ىذا العمؿ، فكؿ فرد يقدـ خدمات لممجتمع يجب أف

زاء ذلؾ  ميمتو كميني كبنفس درجة الميارة العادية المتكافرة بشكؿ عاـ لدل غيره في نفس المجاؿ، كا 

فإف مفيـك بذؿ العناية المينية الكاجبة إنما يفرض مستكل مف مسئكلية األداء يجب تحقيقو بكاسطة كؿ 
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عداد التقرير، فالمدقؽ يجب أف يبذؿ العناية  األشخاص المعنييف بتحقيؽ معايير العمؿ الميداني كا 

. المينية الكاجبة في التحقؽ مف أف دليؿ اإلثبات كاؼ كمناسب لتدعيـ كتأييد تقرير التدقيؽ

كيرل الباحث أف مفيـك العناية المينية الكاجبة يعترؼ أف المدقؽ معرض لمخطأ في التقدير 

كالحكـ، فيك يؤدم خدمتو بكؿ إخالص كلكنو قطعان ليس معصكمان مف الخطأ، فيك مسؤكؿ أماـ العميؿ 

. كأماـ الطرؼ الثالث عف اإلىماؿ كعدـ اإلخالص

:  المعايير الدولية لمتدقيق الداخمي2-2-5

 طار ممارساتإسماىا أكسائؿ تنظيـ داخمية  (IIA)كضع مجمع المدققيف الداخمييف االمريكي 

كمجمكعة معايير الممارسػة المينيػة لمتػدقيؽ (Code of Ethics)خالقية أمينية تشتمؿ عمى معايير 

ف تككف عمييا، كىي معايير عامة ألنيا تنطبػؽ ألداخمي، تضمنت معايير لمتدقيؽ الداخمي كما يجب ا

ف بعض المعايير كاستػشارات الممارسػة أال إ. جميع المدققيف الداخمييف بصرؼ النظر عف المنظمةعمػى

كفي ىذا  (IIA, 2009, 3)كصت بيا تتعامؿ بشكؿ خاص مع جكانب مف حككمة الشركات أالتػي

 :ىناؾ ثالثة معايير ىي السياؽ فػإف

 .Performance Standard 2100معيار األداء  .1

 .Implementation Standard 2120معيار التنفيذ  .2

 .Evaluation Standard 2130معيار التقييـ  .3

، لى طبيعة العمؿيشير إ( 2100) معيار االداء أف (262، 2009الدكغجي، )كقد أكضح 

كصفان عامان جيدان لعمؿ المدقؽ الداخمي فيحدد حجـ عمؿ التدقيؽ الداخمي كيضع قائمة  كيعطي المعيار

ما معيار التنفيذ أ. كيبيف كيؼ يقكد تقييـ المدقؽ الى تقييـ العممية االدارية الكمية بمػسؤكليات االدارة
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الداخمي حكؿ  الػذم يقدمػو المػدقؽ (Assurance)فيعالج بشكؿ خاص الجانب التككيدم  (2120)

مكثكقية كتكامؿ   التي تحتكييا الحككمة كنظـ العمميات كالمعمكمات كتشمؿةة كفعالية الرقابءكفا

ىنا يتكفر ك. االنصياع لمقكانيف كالنظـ كالعقكد، كفعالية ككفاءة العممياتكالتشغيمية، كالمعمكمات المالية 

مياـ مجمس  خرل تشير كميا الى الحككمة فتكسع في شػرحأالنصح في الممارسة بتقديـ معمكمات 

المخاطر  االدارة بما في ذلؾ ترسيخ عممية الحككمة كالحصكؿ عمى التأكيدات المتعمقػة بفعاليػة ادارة

المخاطر  كما تؤكد عمى دكر االدارة العميا في متابعة اقامػة كادارة كتقيػيـ نظػاـ ادارة. كعمميات الرقابة

درجات  كعمميات الرقابة، كما تذىب الى اف عمى المدققيف سكاء الػداخمييف اك الخػارجييف اف يػكفركا

فيعالج  (2130)ما معيار التقييـ أ. مختمفة مف التأكيد حكؿ حالة فعالية ادارة المخاطر كعمميات الرقابة

ف يقدـ التكصيات المناسبة أك ف يقّيـأبشكؿ خاص الحككمة، حيث يجب عمى نشاط التدقيؽ الداخمي 

ضماف األداء التنظيمي ، كلتحسيف عممية الحككمة لتعزيز االخالقيات كالقيـ المناسبة ضمف المنظمة

االيصاؿ الفعاؿ لممعمكمات حكؿ المخاطر كالرقابة الى االطراؼ المناسبة في ، كالفعاؿ لإلدارة كالمساءلة

 التنسيؽ الفعاؿ بيف نشاطات مجمس االدارة كالمدققيف الخارجييف كالػداخمييف كاالدارة كتكاصػؿ، كالمنظمة

 .المعمكمات بينيـ

: الداخمي التدقيق بمينة المرتبطة  المبادئ2-2-6

  الداخمييفدققيفالـ مف يتكقع حيث ،لمتدقيؽ الداخمي العممية كالممارسة بالمينة المبادئ ىذه ترتبط

 عمى لالعتماد األساس تكفر يمنحكنيا كالتي التي الثقة مف تنشأكالنزاىة التي  ستقامةاال كدعـ تطبيؽ

 في المينية المكضكعية درجات أعمى الداخميكفدققكف الـ ُيظير، كذلؾ مكضكعيتيـ، حيث أحكاميـ

يصاؿ ،تقييـك جمع، الداخميكف  فدققكالـ يضعكما . الفحص تحت العمؿ أك النشاط حكؿ المعمكمات كا 
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إصدار  في آلخريف ؿأك الشخصية لمصالحيـ يتحيزكف كال العالقة ذات الظركؼ لجميع ان متكازف ان تقييـ

 عف يفصحكف كال عمييا، يحصمكف التي المعمكمات كحيازة قيمة الداخميكف دققكفالـ يحتـر كذلؾ .األحكاـ

، كمف جية ذلؾ لفعؿ الميني أك اإللزاـ القانكني حالة في إال مناسبة، صالحيات بدكف المعمكمات ىذه

 خدمات تقديـ المطمكبة في كالخبرات ،المياراتك المعرفة،  كالن مفالداخميكف دققكفالـ يطبؽأخرل 

 .(IIA, 2009, 2)التدقيؽ الداخمي 

كيرل الباحث مما سبؽ أف السمكؾ الشخصي لممدقؽ الداخمي ينعكس انعكاسان مباشران عمى 

جكدة عممية التدقيؽ، ىذا مف حيث العكامؿ الشخصية، أما مف حيث التدقيؽ ككظيفة فإنيا تتأثر 

إضافة لتأثرىا بالعامؿ الشخصي فإف جكدة عممية التدقيؽ تتأثر تأثران مباشران باآللية التي يتـ مف خالليا 

جمع البيانات كتنظيميا كتبكيبيا في المنظمة، كىذا يعكد بدكره لمدل نجاح تطبيؽ أنظمة ذكاء األعماؿ 

في ىذه المنظمة، حيث أنيا المسؤكلة عف جمع البيانات، كترتيبيا، كنقميا، كخزنيا، كمف ثـ تقديميا 

. لصناع القرارات في المنظمة عمى ىيئة معمكمات يمكف فيميا كقراءتيا كاالستفادة منيا

 :مينة التدقيق في دولة الكويت 2-2-7

أف ىناؾ قصكران كاضحان في بيئة عمؿ مراقب الحسابات في  (94، 2010)أكضح التكيجرم 

  لسنةقانكف التجارة الككيتيكفقان ؿاألحكاـ المتعمقة بدكر كميمة مراقب الحسابات دكلة الككيت مف حيث 

 :كعمى النحك اآلتي ،كالسارية المفعكؿ، 1980

نظران لكافة التطكرات الحديثة كالتحديات التي طرأت عمى مينة التدقيؽ، كنظران لمتطكر الحاصؿ  -

في التشريعات الخاصة بالتدقيؽ كالصادرة عف الجمعيات كالييئات الدكلية المتخصصة 
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بالتدقيؽ، فإف مينة التدقيؽ في دكلة الككيت ال زالت تعاني مف تأخر كاضح في مكاكبة ىذه 

 .المستجدات

 المحاكالت التي تـ تقديميا لممينة بمناسب تقديـ مشاريع قكانيف معينة ذات صمة كثيقة إف -

بعمؿ المراقب كبالتحديد مشركع قانكف الشركات التجارية كالتي قدمتو كزارة التجارة كالصناعة 

 بؿ اكتفت ببعض ،لـ تأتي باقتراحات كحمكؿ جذرية لترتيب المينة (24/6/2007)لمنقاش منذ 

، كىذا ما يعكس حاجة الككيت إلى تطكير التشريعات كالمعايير كالمكائح المقترحات الجزئية

الخاصة بيذه المينة بيدؼ االرتقاء بمستكل جكدة التدقيؽ، لتحقيؽ قدرة عمى مكاكبة 

المستجدات المحمية كاالقميمية كالعالمية، كأحذ مركز في ظؿ التنافسية الدكلية الكاضحة في 

 .المنطقة

:  القطاع الصناعي الكويتي2-3

 كقد ازدادت ،تمثؿ التنمية الصناعية عنصران ىامان مف عناصر التطكر في أم دكلة مف الدكؿ

أىمية الصناعة في العصر الحالي كخاصة بالنسبة لمدكؿ النامية التي تسعى االف جاىدة لتعكيض ما 

كينطبؽ ذلؾ بالطبع عمى الككيت رغـ . فاتيا كتقميص الفجكة الكبيرة المكجكدة بينيا كبيف الدكؿ المتطكرة

اعتمادىا الكبير عمى النفط كمصدر أساسي مف مصادر الدخؿ القكمي، كلعؿ أىداؼ التصنيع بالنسبة 

كلكف تظؿ . لدكلة نفطية مثؿ الككيت ربما تختمؼ مف حيث أكلكياتيا عف دكلة أخرل نامية غير نفطية

الصناعة كسيمة أساسية مف كسائؿ تنكيع مصادر الدخؿ القكمي التي تركز عمييا الككيت في الكقت 

 تطكر الصناعة في الككيت في السنكات الماضية مقدار االىتماـ بيذا الركف األساسي كيكضح. الحالي

ـ 1970 فقد كاف الناتج المحمي اإلجمالي مف الصناعة التحكيمية لعاـ ،مف أركاف التنمية االقتصادية
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مميكف دينار، ككاف عدد المنشآت الصناعية  (350)ـ حكالي 1979مميكف دينار، كبمغ في عاـ  (45)

زاد عدد ىذه المنشآت الصناعية إلى ، كـ1966نتيجة إلحصاء الصناعة لعاـ .  منشأة2030حكالي 

بمغ عدد ثـ ، ـ1974 منشأة، كذلؾ كفؽ إحصاء لممنشآت الصناعية تـ في الككيت عاـ 3000

ال ،  منشأة صناعية5,400حكالي 2004  المنشآت الصناعية في آخر إحصاء لكزارة التخطيط عاـ

 بمغ اجمالي عدد المنشآت الصناعية في دكلة الككيت 2008، كفي عاـ تشمؿ منشآت القطاع النفطي

 (.2008النجادة، ) منشأة 6.900

 تبيف لمحككمة في الككيت مدل الحاجة إلى تنمية صناعية شاممة في 1952كمع بداية عاـ 

 فأخذت عمى عاتقيا تشجيع القطاع الصناعي كتنميتو في إطار خطط التنمية الشاممة لمبالد ،البالد

نشاء مناطؽ صناعية تتكافر فييا الخدمات كالمنافع الالزمة لجذب الصناعات كتكطينيا ككاف مف  .كا 

األىداؼ الكطنية دائمان التقميؿ مف اعتماد االقتصاد الككيتي عمى النفط كتشجيع النمك االقتصادم 

عمدت الحككمة إلى اتخاذ العديد مف 1965كفي عاـ . لممحافظة عمى مستكل المعيشة كرفعو في البالد

:  كمف ىذه اإلجراءات،اإلجراءات لتنفيذ سياستيا في دعـ كتنمية التكسع في الصناعات التحكيمية

 1965 لسنة 6تنظيـ الييكؿ اإلدارم لمقطاع الصناعي في ضكء ما كرد بقانكف الصناعة رقـ  .1

كقد تـ بمكجبو  (1996 لسنة 56كقد حؿ محمو حديثا القانكف الجديد رقـ )مف مكاد كأحكاـ 

 .إنشاء الييئة العامة لمصناعة

إنشاء معيد الككيت لألبحاث العممية ككمية اليندسة بجامعة الككيت كالييئة العامة لمتعميـ  .2

ية ـالتطبيقي كالتدريب لتككف ركافد أساسية لدعـ الصناعة الككيتية بالدراسات كالخبرات العؿ

 .التخصصية
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كقد قاـ البنؾ مذ ، 1973إنشاء بنؾ الككيت الصناعي لتمكيؿ المشركعات الصناعية عاـ  .3

. العديد مف المشركعات الصناعية بتمكيؿ 2000تأسيسو ك حتى عاـ 

كلدفع عجمة التقدـ الصناعي قامت الحككمة بتخصيص بعض الحكافز كتكفير قسائـ األراضي 

عفاء المعدات المستكردة كقطع الغيار كالمكاد الخاـ مف الرسكـ ،الصناعية مقابؿ إيجار زىيد  كا 

 ككذلؾ تزكيد المشاريع الصناعية بالماء ، باإلضافة إلى عدـ فرض ضرائب عمى الصادرات،الجمركية

سياـ الحككمة في تكاليؼ دراسات الجدكل االقتصادية ،كالكيرباء كالغاز الطبيعي بأسعار رمزية  كا 

%. 4لممشاريع الصناعية الجديدة كتزكيد مثؿ ىذه المشاريع بقركض طكيمة األمد كبسعر فائدة ضئيؿ 

ككدعـ منيا ليذه المشاريع عمدت الحككمة إلى إعطاء األكلكية في الشراء لممنتجات المحمية عف 

%. 10مثيالتيا مف المنتجات المستكردة في المناقصات العامة كلك زاد سعرىا عف نسبة 

 في الشئكف الصناعية كتحديدان في 56/1996كاعتمادان عمى ما كرد في قانكف الصناعة رقـ 

 فإف المنشأة الصناعية ىي كؿ منشأة يككف غرضيا األساسي ،فصؿ المنشآت كالحرؼ الصناعية

 أك تحكيؿ ،تحكيؿ الخامات أك المكاد األكلية إلى منتجات كاممة الصنع أك نصؼ مصنعة أك كسيطة

المنتجات نصؼ المصنعة أك الكسيطة إلى منتجات كاممة الصنع، كيدخؿ في ذلؾ أعماؿ المزج 

عادة التشكيؿ كالتجميع كالتعبئة كالتغميؼ  كؿ ذلؾ إذا كاف العمؿ في المنشأة يدار ،كالفصؿ كالتشكيؿ كا 

 .(56/1996قانكف الصناعة رقـ  مف 2المادة ) أساسان بقكة آلية
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:  ذات الصمةالدراسات السابقة 2-4

 Business Intelligence: A Way to Get in Control of“ (Westling, 2008)دراسة 

Your Data”. 
ىدفت الدراسة إلى تغطية حقؿ ذكاء األعماؿ نظريان كعمميان في السكيد، حيث استعرضت 

الدراسة في جزئيا النظرم مفيكـ ذكاء األعماؿ كىيكمتو كالفكائد التي يمكف أف يقدميا لممنظمة، كما 

أما . (االستخالص، كالنقؿ، كالتحميؿ)تناكلت تقنية مستكدع البيانات، كآلية عمؿ تقنية تكامؿ البيانات 

الجانب العممي مف الدراسة فقد تـ تقسيمو إلى جزأيف، تناكؿ الجزء األكؿ بناء نظاـ ذكاء أعماؿ 

منخفض الكمفة باالعتماد عمى الطرؽ المقترحة في الجانب النظرم، أما الجزء الثاني فقد استعرض 

كأظيرت . كيفية تكليد التقارير الديناميكية، كسبؿ تنفيذ الخكارزميات التنبؤية في التطبيقات المقترحة

الدراسة في نتائجيا أنو مف الممكف النجاح في بناء تطبيقات ذكاء أعماؿ فعالة كذات كمفة منخفضة 

كأكصت الدراسة بتطبيؽ . باالعتماد عمى تقنية مستكدعات البيانات، كتكامؿ البيانات، كتكليد التقارير

. النتائج التي تكصمت ليا الدراسة في بناء نظـ ذكاء أعماؿ بسيطة كمنخفضة الكمفة كتتسـ بالكفاءة

دراسة حالة مؤسسة صنع : رالتدقيق الداخمي كأداة فعالة في اتخاذ القرا( "2008)دراسة نقاز 

". األدوية

 في تفعيؿ القرارات المتخذة مساىمة التدقيؽ الداخمي إمكانيةمدل ىدفت الدراسة إلى تحديد 

، كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة (الجزائر-مجمع صيداؿ)بمختمؼ مستكياتيا اإلدارية داخؿ المؤسسة 

مكظفان كمكظفة مف العامميف في مؤسسة صنع األدكية في الجزائر، حيث قاـ الباحث  (150)مككنة مف 

بتطكير استبانة لغايات الدراسة، كقد تبنت الدراسة المنيج التحميمي الختبار فرضيات الدراسة حيث 
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بدرجة كبيرة في  بجميع مقكماتو مف شأنو أف يساىـ  داخميتدقيؽاعتماد أظيرت نتائج الدراسة أف 

 دقؽالـ- الخارجية  تفعيؿ القرارات المتخذة عمى جميع المستكيات، كما تزيد تكجييات الخبرات

 أف ، كما أظيرت النتائجتخاذ القراراتامف فاعمية التدقيؽ الداخمي في اإلسياـ في عممية – الخارجي 

مساىمة التدقيؽ الداخمي في عممية تفعيؿ جميع القرارات المتخذة يتكقؼ عمى مدل قناعة المستكيات 

المؤسسة االقتصادية ، كما أظيرت نتائج الدراسة أف اإلدارية المختمفة بأىمية كظيفة التدقيؽ الداخمي

. التدقيؽ الداخميتيتـ بالجزائرية تتبنى نماذج كطرؽ تسييرية حديثة تساعدىا عمى بمكغ أىدافيا، ك

 .”Critical Success Factors of BI Implementation“ (Vodapalli, 2009)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى محاكلة معرفة أىـ عكامؿ النجاح الحرجة لتطبيؽ نظاـ ذكاء األعماؿ مف 

خالؿ جمع البيانات مف المتخصصيف في مجاؿ تنفيذ نظاـ ذكاء األعماؿ، كتحميؿ ىذه اإلجابات 

لمكصكؿ إلى أىـ العكامؿ الحرجة لتنفيذ ذكاء األعماؿ، كاستخدـ الباحث أسمكب المقابمة في جمع 

. مف أىـ المتخصصيف في حقؿ ذكاء األعماؿ كتكنكلكجيا المعمكمات في الدنمارؾ (7)البيانات مع 

كضكح الرؤية : كأظيرت نتائج الدراسة أف أىـ عكامؿ النجاح الحرجة مرتبة حسب األكلكية ىي

كاألىداؼ، كالتزاـ اإلدارة بالدعـ كالرعاية، كمشاركة اإلدارة العميا، كالتفاعؿ بيف مجتمع األعماؿ 

. كتكنكلكجيا المعمكمات، كحككمة المعمكمات عبر مفيكـ ذكاء األعماؿ، كمشاركة المستفيديف النيائييف

كقدمت الدراسة عددان مف التكصيات أىميا ضركرة اىتماـ منظمات األعماؿ بعكامؿ النجاح الحرجة 

لتطبيؽ نظاـ ذكاء األعماؿ حيث أف النتائج أظيرت تأثر تطبيؽ نظاـ ذكاء األعماؿ بالعديد مف 

. العكامؿ الحرجة
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دراسة حالة : دور وأىمية التدقيق الداخمي في تحسين أداء المؤسسة "(2010)دراسة بن حواء 

". مؤسسة سونمغاز

ىدفت الدراسة إلى تكضيح مدل تأثير التدقيؽ الداخمي عمى فعالية التسيير كاألداء في مؤسسة 

مكظفان كمكظفة مف العامميف في أقساـ المحاسبة  (55)سكنمغاز الجزائرية، كقد تككنت عينة الدراسة مف 

التابعة لممؤسسة، كقد قامت الباحثة بتطكير أداة لمدراسة يمكف مف خالليا تحديد دكر كأىمية التدقيؽ 

كأظيرت نتائج الدراسة أف التدقيؽ الداخمي كظيفة مستقمة نسبيان نظران . الداخمي في تحسيف أداء المؤسسة

لخضكعيا لممدير العاـ في المؤسسة، ما يكسبيا القكة عمى الرقابة عمى كافة أقساـ كمدراء المؤسسة، 

كما أظيرت النتائج أف نجاح عممية التدقيؽ ال يتكقؼ عمى كفاءة المدقؽ بؿ يرجع إلى احترامو 

لممعايير الدكلية المتعارؼ عمييا، كما أظيرت النتائج أف اعتماد المعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي مف 

. شأنيا أف تساىـ بدرجة كبيرة في تفعيؿ كصنع القرارات، كتحسيف النتائج كالرفع مف حجـ المردكدية

. كأكصت الدراسة بأىمية الحرص عمى استقاللية كظيفة التدقيؽ الداخمي في مؤسسة سكنمغاز الجزائرية
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 Are internal auditing" (Sarens, Allegrini, D'Onza, & Melville, 2011)دراسة 

practices related to the age of the internal audit function?: Exploratory 

evidence and directions for future research". 
 ذات ممارسات كتطبيقات التدقيؽ الداخمي تتحميؿ كاستكشاؼ ما إذا كاف  إلىىدفت الدراسة

المشتركة  الييئة عمى بيانات جمعت مف كاعتمدت الدراسة كظيفة التدقيؽ الداخمي، عمرب عالقة

، كاستغرؽ تطبيؽ االستبانة 2006الداخمي في عاـ  م الحساباتدقؽـ معيد التي أجراىا المعرفة لدراسة

أظيرت نتائج الدراسة كقد  .بمدان  92 مكزعيف عمى، شخصان  9366 عمى عينة الدراسة أربع سنكات بكاقع

أف المدقؽ الداخمي األكبر عمران كاألكثر خبرة بالتالي ىك األكثر ممارسة كتطبيقان لمعايير التدقيؽ 

 كما أظيرت النتائج أف المدققيف الداخمييف ،الداخمي الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف الدكلي

 كذلؾ أظيرت نتائج ،مستكل األداءكتحسيف  ضماف الجكدة األكبر عمران أكثر حرصان عمى مراعاة

. الدراسة أف المدققيف الداخمييف األكبر عمران ىـ أصحاب جداكؿ أعماؿ في التدقيؽ الداخمي أكثر تنكعان 

. كأكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ المدققيف ذكم الخبرة الطكيمة

 Internal audit" (Zwaan, Stewart & Subramaniam, 2011)دراسة 

involvement in enterprise risk management". 
عمى  إدارة المخاطر في المؤسسة في الداخمييف المدققيف أثر مشاركة ىدفت الدراسة إلى تحديد

إدارة المخاطر، كتـ تطبيؽ الدراسة في استراليا عمى   بياف تفصيمي إلجراءاتمدل رغبتيـ في تقديـ

. مدققان داخميان معتمدان  (117)المؤسسات العامة كالخاصة عمى حد سكاء، كتككنت عينة الدراسة مف 

كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ مشاركة عالية في إدارة المخاطر مف قبؿ المدققيف الداخمييف، كأف 

المدققيف الداخمييف يحرصكف عمى تقديـ إبالغات دكرية لإلدارات في مؤسساتيـ عف احتماؿ كقكع 
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مخاطر، كما أظيرت نتائج الدراسة أف كافة المؤسسات التي تـ تكزيع االستبانة عمييا تتمتع بقسـ 

كأكصت . خاص إلدارة المخاطر، كتحرص عمى مشاركة المدققيف الداخمييف في نشاط ىذا القسـ

 .الدراسة بضركرة تعزيز مشاركة المدققيف الداخمييف في إدارة المخاطر

دراسة استطالعية : ذكاء األعمال ودوره في تعزيز قرارات اإلنتاج والعمميات "(2012)دراسة الصواف 

". في الشركة العامة لأللبسة الجاىزة في الموصل

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ دكر ذكاء األعماؿ في تعزيز قرارات اإلنتاج كالعمميات في الشركة 

فردان مف  (22)العامة لأللبسة الجاىزة في محافظة المكصؿ العراقية، حيث تككنت عينة الدراسة مف 

كأظيرت نتائج الدراسة ضعؼ درجة الكعي . العامميف في الشركة العامة لأللبسة الجاىزة في المكصؿ

لدل المديريف في الشركة حكؿ نظـ تقانة المعمكمات كدكرىا في دعـ القرارات عمى اختالؼ أنكاعيا، 

كما أظيرت النتائج عدـ اعتماد نظـ دعـ القرارات في اتخاذ القرارات العممياتية كاالعتماد عمى الحدس 

كأكصت الدراسة بضركرة تفعيؿ اىتماـ المديريف في الشركة بإدخاليـ في دكرات . في اتخاذ القرار

. تدريبية حكؿ نظـ تقنيات األعماؿ

 في ضبط جودة التدقيق Six Sigmaاستخدام منيج سيجما ستة ( "2012)دراسة نور وآخرون 

دراسة ميدانية عمى المستشفيات الخاصة الحائزة عمى جائزة الجودة والتميز في محافظة : الداخمي

". عمان

 في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في Six Sigmaىدفت الدراسة إلى استخداـ منيج 

المستشفيات الخاصة األردنية الحائزة عمى جائزة الجكدة كالتميز في محافظة العاصمة، كتككنت عينة 

كأظيرت . فردان مف العامميف في أقساـ الجكدة كالتدقيؽ الداخمي أك مف يقكـ مقاميـ (67)الدراسة مف 
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التزاـ كدعـ القيادة العميا، كالتغذية ) Six Sigmaنتائج الدراسة كجكد أثر ذك داللة معنكية لمعايير 

عمى جكدة التدقيؽ  (العكسية كالقياس، كالتحسيف المستمر، كالعمميات كاألنظمة، كالمكارد البشرية

دارة أنشطة التدقيؽ الداخمي، كتقييـ إدارة المخاطر، كتخطيط كتنفيذ عممية )الداخمي  العناية المينية، كا 

 كاستخدامو في المستشفيات Six Sigmaكأكصت الدراسة باالىتماـ بمفيـك . (التدقيؽ، كايصاؿ النتائج

. لما لو مف أىمية مف الناحية العممية مف خالؿ تقميؿ األخطاء الطبية كتحسيف جكدة الخدمات

تأثير نتائج تطبيق ذكاء األعمال في مجال التمويل عمى ربحية  "(2012)دراسة زويمف والحنيطي 

". المصارف اإلسالمية

ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير عمميات التكريؽ كأحد نتائج تطبيؽ ذكاء األعماؿ في مجاؿ 

التمكيؿ عمى ربحية المصارؼ اإلسالمية، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى بنؾ دبي اإلسالمي نمكذجان، حيث 

 مف أجؿ تحديد ىدؼ ذلؾ، 2010-2003تـ االعتماد عمى التقارير المالية المنشكرة لمبنؾ لمفترة مف 

العائد عمى األصكؿ، كالعائد عمى حقكؽ الممكية، : كتـ استخداـ أربعة مؤشرات مالية لقياس الربحية ىي

كأظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ في جميع . كربحية السيـ الكاحد، كالعائد عمى المبيعات

مؤشرات قياس الربحية لبنؾ دبي اإلسالمي تعزل لمقياـ بعمميات التكريؽ كأحد نتائج تطبيؽ ذكاء 

 .األعماؿ، كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ تطبيقات ذكاء األعماؿ في المصارؼ اإلسالمية

 The Impact of Business Intelligence and“ (Mohammad, 2012)دراسة 

Decision Support on the Quality of Decision Making: An Empirical Study 

on Five Stars Hotels in Amman Capital”. 
ىدفت الدراسة إلى محاكلة معرفة أثر ذكاء األعماؿ كنظـ دعـ القرار عمى جكدة صناعة 

القرار، حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى الفنادؽ مف فئة خمسة نجـك في العاصمة األردنية عماف، كتككنت 
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كأظيرت نتائج الدراسة كجكد أثر كاضح لدكر ذكاء األعماؿ في جكدة . فردان  (113)عينة الدراسة مف 

صناعة القرار في الفنادؽ مف فئة الخمسة نجـك مف خالؿ تقديميا لتقارير تحتكم عمى معمكمات ذات 

كأكصت الدراسة بضركرة أف تعمؿ الفنادؽ فئة الخمسة نجـك . جكدة عالية تسرع في عممية اتخاذ القرار

عمى بناء نمكذج متكامؿ لتحقيؽ أقصى قدر مف األرباح الصافية مف استخداـ ذكاء األعماؿ كنظـ 

. دعـ القرار مف خالليا

امكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في ضبط جودة التدقيق ( "2012)دراسة عثمان وجميل 

". دراسة ميدانية في الشركات المساىمة العامة األردنية: الداخمي

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى امكانية استخداـ تقنيات الذكاء الصناعي في ضبط جكدة 

فردان مف  (188)التدقيؽ الداخمي في الشركات المساىمة العامة األردنية، كتككنت عينة الدراسة مف 

كأظيرت نتائج . المديريف المالييف كرؤساء أقساـ المحاسبة كمديرم التدقيؽ الداخمي في ىذه الشركات

الدراسة كجكد أثر الستخداـ تقنيات الذكاء الصناعي في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي كالتي حددىا 

دارة أنشطة التدقيؽ الداخمي، كتقييـ إدارة المخاطر، كتخطيط ): الباحث باألبعاد اآلتية العناية المينية، كا 

كقدمت الدراسة عددان مف التكصيات أىميا ضركرة استخداـ . (كتنفيذ عممية التدقيؽ، كايصاؿ النتائج

برمجيات تكنكلكجية متطكرة كأجيزة كمعدات تكنكلكجية كحاسكبية حديثة لتطكير عمميات التدقيؽ 

. الداخمي
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أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية عمى جودة التدقيق الداخمي في الشركات ( "2012)دراسة العبدلي 

". الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

ىدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيؽ دعائـ الحاكمية المؤسسية في جكدة عممية التدقيؽ 

الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية المدرجة في سكؽ األكراؽ المالية، كتككنت عينة الدراسة مف 

فردان مف المديريف المالييف كرؤساء أقساـ المحاسبة كمديرم التدقيؽ الداخمي كالعامميف في أقساـ  (114)

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد أثر لتطبيؽ دعائـ الحاكمية . المحاسبة كالتدقيؽ الداخمي في ىذه الشركات

في  (االفصاح كالشفافية، كالمساءلة، كالمسؤكلية، كالعدالة، كاالستقاللية، كالقكانيف كاألنظمة)المؤسسية 

جكدة عممية التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية، كقد حدد الباحث أبعاد قياس جكدة 

كأكصت الدراسة بأىمية . (األىمية، كالمكضكعية، كجكدة أداء العمؿ)التدقيؽ الداخمي باألبعاد اآلتية 

ايالء استقالؿ المدقؽ الداخمي األىمية التي يستحقيا، كضركرة االلتزاـ باألنظمة كالتشريعات الخاصة 

. بالتدقيؽ الداخمي

دراسة حالة لشركة أدوية : ذكاء األعمال وأثره عمى االبداع التقني( "2013)ارتيمة وآخرون دراسة 

". الحكمة

مستكدعات البيانات، كالتنقيب عف )ىدفت الدراسة إلى قياس أثر ذكاء األعماؿ بمتغيراتو 

فردان  (50)عمى اإلبداع التقني، حيث تككنت عينة الدراسة مف  (البيانات، كالمعالجة التحميمية المباشرة

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد أثر . مف العامميف في شركة الحكمة لصناعة األدكية في العاصمة عماف

 (مستكدعات البيانات، كالتنقيب عف البيانات، كالمعالجة التحميمية المباشرة)لذكاء األعماؿ بمتغيراتو 
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عمى اإلبداع التقني، كأكصت الدراسة بضركرة اعتماد منظمات األعماؿ عمى التكنكلكجيا الحديثة في 

 .تطكير أعماليا لما ليذه التكنكلكجيا مف دقة عالية في انجاز األعماؿ

 دراسة :استخدام أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال البشري( "2013)دراسة العزاوي 

". استطالعية لعينة من الموظفين في وزارة الصحة

 البشرم في الماؿ رأس تنمية في األعماؿ ذكاء أنظمة دكر عمى التعرؼىدفت الدراسة إلى 

 ذكاء أنظمة في استخداـ كاضح قصكر الصحة العراقية، حيث أكضحت مشكمة الدراسة كجكد كزارة

 كزارة الصحة العراقية، كتككنت عينة في البشرم الماؿ رأس تنمية في مزاياه مف كاالستفادة األعماؿ

 ذات كتأثير ارتباط عالقة كأظيرت نتائج الدراسة كجكد. فردان مف العامميف في الكزارة (31) الدراسة مف

 البشرم في كزارة الصحة العراقية، كقد أكصت الماؿ رأس كتنمية األعماؿ ذكاء أنظمة بيف معنكية داللو

 الدكؿ تجارب عمى االطالع خالؿ مف البشرم رأس ماليا كزارة الصحة بتنمية الدراسة بضركرة قياـ

 .لذلؾ الالزمة المستمزمات كافة قياميا بتكفير عف فضالن  منيا، كاالستفادة المتقدمة

:  ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة ذات الصمة2-5

ذكاء األعماؿ كعالقتو بمتغيرات  أنيا تناكلت الدراسات السابقة يتضح مف خالؿ عرض

التي تناكلت عالقة ذكاء األعماؿ بجكدة التدقيؽ  (2012)مختمفة، باستثناء دراسة عثماف كجميؿ 

الداخمي، إال أف الدراسة الحالية اختمفت في معالجة فرضيات الدراسة كتحديد أبعاد المتغير المستقؿ، 

مستكدعات )ذكاء األعماؿ متمثمة بكؿ مف فقد تناكلت أبعاد  (2013)أما دراسة إرتيمو كآخركف 

كىي كما رأل الباحث أبعاد مرتبطة  (البيانات، كالتنقيب عف البيانات، كالمعالجة التحميمية المباشرة

كما أف الدراسات السابقة تناكلت . بتقنية دعـ القرار الذم يمثؿ بعدان رئيسان مف أبعاد ذكاء األعماؿ
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أثر تقنيات ذكاء  الدراسة الحالية بتحميؿ قامت، في حيف تطبيقان عمى مجتمعات عربية كأجنبية مختمفة

، كعمى حد اطالع الباحث الشركات الصناعية الككيتيةاألعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في 

. ىذا األمرفإف أيان مف الدراسات السابقة لـ تتناكؿ 
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

عرضان لمنيجية الدراسة كمتغيراتيا، إضافة لمجتمع الدراسة كعينتيا  ىذا الفصؿ يتضمف

 كعرضان الختبار ثبات أداة الدراسة، كعمى النحك ،كاألدكات المستخدمة في جمع البيانات كتحميميا

 :اآلتي

 : الدراسةيةمنيج 3-1

تبنت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، أما كصفيان عبر مراجعة األدب النظرم كالمراجع 

كالدراسات السابقة التي تناكلت كالن مف ذكاء األعماؿ كجكدة التدقيؽ الداخمي في محاكلة لبناء إطار 

نظرم حكؿ ىذه المتغيرات، في حيف تمثؿ الجانب التحميمي عبر إعداد استبانة قاـ الباحث بإعدادىا 

أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ بيدؼ جمع بيانات أفراد عينة الدراسة حكؿ 

الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية، حيث قاـ الباحث بتطبيؽ دراسة ميدانية عمى الشركات عينة 

. الدراسة

: مجتمع الدراسة وعينتيا 3-2

تمثؿ مجتمع الدراسة في المكظفيف العامميف في أقساـ المحاسبة كأقساـ التدقيؽ الداخمي في 

، حيث تـ استبعاد (3ممحؽ )(kse.com.kw)شركة  (35)الشركات الصناعية الككيتية كالبالغ عددىا 

فردان، كتـ  (350)شركات صناعية غير ككيتية عاممة في دكلة الككيت، حيث بمغ مجتمع الدراسة  (4)

فردان، كبعد أف قاـ الباحث بتكزيع  (175)مف إجمالي المجتمع بكاقع  (%50)أخذ عينة عشكائية بكاقع 
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استبانات غير مكتممة اإلجابة، حيث قاـ الباحث باستبعادىا  (3)االستبانات كجمعيا اتضح أف ىناؾ 

: فردان، كالجدكؿ التالي يكضح ىذا التكزيع (172)مف التحميؿ، لتصبح عينة الدراسة النيائية 

( 1)جدكؿ 

االستبانات المكزعة كالمستردة كالصالحة لمتحميؿ 

 االستبانات الصالحة لمتحميل االستبانات المستردة االستبانات الموزعة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

175 100%  175 100%  172 98%  

 

: أساليب جمع البيانات 3-3

أثر تطبيقات ذكاء استبانة يقاس مف خالليا آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ  :المصادر األولية -

 .األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية

ذكاء  تناكلت كالن مف التي كاألبحاث المحكمة كالرسائؿالكتب المراجع ك :المصادر الثانوية -

 .األعماؿ كجكدة التدقيؽ الداخمي

 

 : الدراسةتاوأد 3-4

 : كفقان لمتفاصيؿ اآلتية دراسة ميدانية عمى القطاع الصناعي الككيتيإجراء

تطكير استبانة يمكف مف خالليا جمع آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ أثر تطبيقات ذكاء  -1

 .األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية
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استخداـ اختبارات االنحدار البسيط كالمتعدد لبياف أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط  -2

 .جكدة التدقيؽ الداخمي

:  وثباتياصدق األداة 3-5

بيدؼ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة قاـ الباحث بتكزيعيا عمى عدد مف أعضاء الييئة 

التدريسية في تخصص المحاسبة في الجامعات األردنية، كذلؾ بيدؼ إبداء الرأم حكؿ مدل صالحية 

التعديالت المقترحة مف إجراء ، حيث قاـ الباحث ب، االستبانة كفقراتيا لمتطبيؽ عمى أفراد عينة الدراسة

قبؿ المحكميف كالتي تضمنت إعادة صياغة عدد مف الفقرات، كما تضمنت حذفان لبعض الفقرات 

ضافة لفقرات جديدة، كما تضمنت دمجان لعدد مف الفقرات المكررة . كا 

كالجدكؿ التالي . كما تـ اختبار ألفا كركنباخ ألبعاد فقرات االستبانة بيؼ التأكد مف ثباتيا

: يكضح ذلؾ

 

( 2)جدكؿ 

 (الفا كركنباخ)نتائج ثبات أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في الشركات الصناعية الككيتية  

 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال الرقم

 
 0.838 7 دعـ القرار

 
 0.732 6 إدارة المعرفة

 
 0.672 5 التطبيقات التكنكلكجية

 0.849 18 ذكاء األعماؿ 
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  ف مجاالت  أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في الشركات الصناعية الككيتيةأ( 2)يبيف الجدكؿ 

 كفقا لمعيار ككىيف حيث بمغت 0.60ذ كانت اكبر مف ، إتتمتع بقيـ اتساؽ داخمي بدرجة عالية

 ك إدارة المعرفة لمجاؿ 0.732 ك لمجاؿ دعـ القرار 0.838 كما بمغت 0.849لالستبياف ككؿ 

مثؿ ىذه إجراء  كتعد جميع ىذه القيـ مناسبة ككافية ألغراض التطبيقات التكنكلكجية لمجاؿ 0.672

كتعكس ىذه النتائج كجكد انسجاـ كتقارب ما بيف مجمكع تبايف . الدراسة كتشير الى قيـ ثبات مناسبة

فقرات المجاؿ الكاحد إلى التبايف الكمي لممجاؿ ما يشير إلى تناسؽ التبايف الفرعي مع الكمي كبالتالي 

. االستنتاج بثبات ىذه الفقرات ضمف مجاليا

 فقد تـ نتائج ثبات ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتيةكفيما يتعمؽ ب

: إجراء اختبار اآلتي

( 3)جدكؿ 

 (الفا كركنباخ)نتائج ثبات ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية  

 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال الرقم

 
 0.812 8 األىمية

 
 0.832 8 المكضكعية

 
 0.756 8 جكدة أداء العمؿ

 0.900 24 ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي 

 0.931 42االستبياف ككؿ  
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  اف مجاالت ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية (3)يبيف الجدكؿ 

 كفقا لمعيار ككىيف حيث بمغت 0.60ذ كانت اكبر مف ، إتتمتع بقيـ اتساؽ داخمي بدرجة عالية

 0.756 ك المكضكعية لمجاؿ 0.832 ك لمجاؿ األىمية 0.812 كما بمغت  0.900لالستبياف ككؿ 

مثؿ ىذه الدراسة كتشير إجراء  كتعد جميع ىذه القيـ مناسبة ككافية ألغراض جكدة أداء العمؿلمجاؿ 

كتعكس ىذه النتائج كجكد انسجاـ كقرب ما بيف مجمكع تبايف فقرات المجاؿ . الى قيـ ثبات مناسبة

الكاحد إلى التبايف الكمي لممجاؿ ما يشير إلى تناسؽ التبايف الفرعي مع الكمي كبالتالي االستنتاج بثبات 

. ىذه الفقرات ضمف مجاليا

كما قاـ الباحث بتحميؿ المتغيرات الديمكغرافية الخاصة بأفراد عينة الدراسة، كالجدكؿ اآلتي 

: يكضح ىذا التكزيع

( 4)جدكؿ 

كصؼ أفراد عينة الدراسة مف حيث المتغيرات الديمكغرافية 

النسبة العدد الفئة المتغير 

 العمر

 23.26 40  سنة30أقؿ مف 

 40.70 70  سنة39 إلى 30مف 

 29.07 50  سنة49 الى40مف 

 6.97 12  سنة فأكثر50

 100.00 172 المجمكع

  العمميالمؤىؿ

 76.74 132 بكالكريكس

 19.19 33 ماجستير

 4.07 7 قدكتكرا
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 100.00 172 المجمكع

 الدكرات

 3.49 6 ال يكجد

 85.46 147 5اقؿ مف 

 6.98 12  دكرات9 - 5

 4.07 7  دكرات فاكثر10

 100.00 172 المجمكع

  الكظيفيةالخبرة

 45.35 78  سنكات5أقؿ مف 

 19.19 33  سنكات9 إلى  5مف 

 25.58 44  سنة14 إلى 10مف 

 9.88 17  سنة فأكثر15

 100.00 172 المجمكع

 المسمى الكظيفي

 40.70 70 مدقؽ

 59.30 102 محاسب

 100.00 172 المجمكع

 الشيادات المينية

 51.74 89 ال يكجد

CPA 5 2.91 

CMA 11 6.40 

CIA 9 5.23 

 33.72 58أخرل 

 100.00 172 المجمكع
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 في متغير العمر كانت األعمى بنسبة  سنة39 إلى 30 مف أف فئة (4)يظير مف الجدكؿ 

األعمى بكاقع " بكالكريكس "مف إجمالي المجتمع، أما في متغير المؤىؿ كانت فئة (40.70%)

  .كىذا يدؿ عمى فيـ أفراد العينة ألسئمة الدراسة مما يعزز مف مصداقيتيا( 76.74%)

ما  كفي،(%45.35)بكاقع "  سنكات5أقؿ مف "أما متغير الخبرة كانت النسبة األعمى لفئة 

دكرات تدريبية  (5)منيـ خضعكا ألقؿ مف  (%85.47)التدريبية ألفراد العينة فإف قرابة  الدكرات يخص

 .عمى األقؿ مما يعزز كيساىـ في القدرة عمى اإلجابة عمى أسئمة الدراسة

%( 59.30)في متغير المسمى الكظيفي كانت األكبر بكاقع " محاسب"كما يظير أف فئة 

أما في متغير . كذلؾ نظران ألف عدد المحاسبيف غالبان ما يككف أكبر مف عدد المدققيف في الشركات

كقد تككف ىذه النسبة منطقية  (%51.74)ىي األعمى بكاقع " ال يكجد"الشيادات المينية فكانت فئة 

حيث أف الشيادات المينية تتصؼ بالصعكبة كالندرة لذلؾ تككف الفئات الحاصمة عمى ىذه الشيادات 

. غالبان قميمة

 : المعالجة اإلحصائية3-6

 عمؿ الباحث عمى إدخاؿ البيانات التي تـ جمعيا مف عينة الدراسة عف طريؽ االستبانة في 

، بيدؼ معالجة بيانات الدراسة كتحميميا كفقان SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

: لألساليب اإلحصائية المقترحة التالية

 .كصؼ أفراد عينة الدراسة مف حيث المتغيرات الديمكغرافية -

. المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة -

 .اختبار ألفا كركنباخ لثبات أداة الدراسة -
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 . لمتبايف األحادمt-testاختبار  -

 .إجراء اختبارات االنحدار البسيط كالمتعدد الختبار فرضيات الدراسة -
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الفصل الرابع 

 

نتائج الدراسة 

 

 

 عرض النتائج 4-1

 

  اختبار الفرضيات4-2
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الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

،  مف تحميؿ بياناتإليولنتائج الدراسة كفقان لما تـ التكصؿ تفصيميان يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان 

 :عمى النحك التالي

 :استخدـ الباحث المقياس التالي في تصنيؼ قيـ المتكسطات الحسابية

منخفض   قؿ  أ ؼ2.33

  متكسط 3.67قؿ مف أ – 2.34

 مرتفع عمى  أؼ 3.67

 (5)جدكؿ 

 ضبط جكدة التدقيؽ أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

  حسب المتكسط الحسابيمرتبة ترتيبان تنازليان   الشركات الصناعية الككيتيةالداخمي في

المجال الرقم 
المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

األىمية 

النسبية 
الرتبة المستوى 

 1 متكسط 61.20 0.71 3.06 دعـ القرار 1

 3 متكسط 60.80 0.66 3.04 التطبيقات التكنكلكجية 2

 2 متكسط 59.60 0.65 2.98 إدارة المعرفة 3

  متكسط 60.60 0.51 3.03 ذكاء األعماؿ 
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أف أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في  (5)يالحظ مف الجدكؿ 

بأىمية نسبية  (3.03) كاف متكسط حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي الشركات الصناعية الككيتية

، (2.98–3.06)، كقد كاف مستكل المجاالت متكسط  إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف(60.60)

، كفي (61.20)كأىمية نسبية  (3.06) بمتكسط حسابي  دعـ القراركجاء في الرتبة األكلى مجاؿ

كقد تـ  ،(59.60)بأىمية نسبية ( 2.98) بمتكسط حسابي مجاؿ إدارة المعرفةالمرتبة األخيرة جاء 

أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في الشركات الصناعية الككيتية كفقان لمجاالتيا كذلؾ عمى النحك  تحميؿ

: التالي

دعـ القرار : أكال

 .يبيف ذلؾ (6)في دعـ القرار كالجدكؿ  تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية

 (6)جدكؿ 

مرتبة عمى جكدة التدقيؽ الداخمي دعـ القرار ألثر تطبيقات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

  حسب المتكسط الحسابيترتيبان تنازليان 

الر

قم 
الفقرة 

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

األىمية 

النسبية 
الرتبة المستوى 

 1 متكسط 63.40 0.99 3.17 يتكفر في الشركة االستعداد الالـز الستخداـ برامج ضبط الجكدة 1

7 
يكفر دعـ القرار القدرة عمى تكفير مجمكعة مف الكسائؿ كاألساليب المتنكعة 

 إلعداد التحميؿ ألغراض معينة 
 1 متكسط 63.40 1.09 3.17

 3 متكسط 62.00 0.93 3.1 يتكفر لدل الشركة مستكدعات بيانات تساىـ في دعـ عممية اتخاذ القرارات 2
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 4 متكسط 61.00 0.96 3.05 تسيؿ عممية دعـ القرار في الشركة مف سرعة االستجابة لممكاقؼ غير المتكقعة 6

 5 متكسط 59.80 0.97 2.99يتـ تحكيؿ البيانات إلى معمكمات ثـ إلى معرفة بغرض اتخاذ القرارات في الشركة  3

 6 متكسط 59.60 1.06 2.98يتيح دعـ القرار في الشركة حرية االختيار بيف البدائؿ المتاحة  5

4 
تكفر نظـ محكسبة في الشركة يساعد مف قدرة المدقؽ عمى اتخاذ القرارات 

 المناسبة الخاصة بعممية التدقيؽ
 7 متكسط 59.20 0.96 2.96

  متكسط 61.20 0.71 3.06 دعـ القرار 

، إذ بمغ المتكسط الحسابي ان مستكل دعـ القرار كاف متكسطأف  (6)يالحظ مف الجدكؿ 

، إذ تراكحت المتكسطات ، كجاء مستكل فقرات المجاؿ متكسط(61.20 )بأىمية نسبية( 3.06)

يتكفر في الشركة كىي  (7)ك (1 )تاف، كجاءت في الرتبة األكلى الفقر(2.96–3.17)الحسابية بيف 

يكفر دعـ القرار القدرة عمى تكفير مجمكعة مف " ك" االستعداد الالـز الستخداـ برامج ضبط الجكدة

كبأىمية نسبية  (3.17) بمتكسط حسابي "الكسائؿ كاألساليب المتنكعة إلعداد التحميؿ ألغراض معينة

تكفر نظـ محكسبة في الشركة يساعد مف قدرة  "كىي (4)، كجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة (63.40)

بأىمية نسبية  (2.96)بمتكسط حسابي " المدقؽ عمى اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بعممية التدقيؽ

(59.20 .)
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إدارة المعرفة : ثانيا

 .يبيف ذلؾ (7)في إدارة المعرفة كالجدكؿ  تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية

 (7)جدكؿ 

 عمى جكدة التدقيؽ الداخمي إدارة المعرفة ألثر تطبيقاتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

  حسب المتكسط الحسابيمرتبة ترتيبان تنازليان 

الفقرة الرقم 
المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

األىمية 

النسبية 
الرتبة المستوى 

 1 متكسط 62.60 0.91 3.13تساىـ إدارة المعرفة في تخفيض التكاليؼ لتكليد ايرادات جديدة في الشركة  1

4 
تحفز إدارة المعرفة مف قدرة الشركة عمى تنمية القدرات االبداعية لممكارد 

البشرية 
 2 متكسط 59.80 1.06 2.99

 3 متكسط 59.20 1.02 2.96تساىـ إدارة المعرفة في خمؽ كتعزيز الميزة التنافسية لمشركة  5

6 
تعزز إدارة المعرفة مف تحسيف أداء كظائؼ الشركة بما فييا كظيفة 

التدقيؽ 
 3 متكسط 59.20 1.02 2.96

3 
تعزز إدارة المعرفة مف القدرة عمى االحتفاظ باألداء المؤسسي المعتمد 

عمى المعرفة 
 5 متكسط 59.00 0.97 2.95

 6 متكسط 58.00 0.97 2.9تساىـ عممية إدارة المعرفة في تنسيؽ أنشطة الشركة  2

  متكسط 59.60 0.65 2.98 إدارة المعرفة 

     



56 

 

( 2.98)مستكل إدارة المعرفة كاف متكسط، إذ بمغ المتكسط الحسابي أف  (7)يالحظ مف الجدكؿ 

، إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف ، كجاء مستكل فقرات المجاؿ متكسط(59.60 )بأىمية نسبية

تساىـ إدارة المعرفة في تخفيض التكاليؼ "كىي  (1)، كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (2.90–3.13)

، كجاءت في (62.60)كبأىمية نسبية  (3.13) بمتكسط حسابي "لتكليد ايرادات جديدة في الشركة

بمتكسط حسابي " تساىـ عممية إدارة المعرفة في تنسيؽ أنشطة الشركة "كىي (2)الرتبة األخيرة الفقرة 

(. 58.0)بأىمية نسبية  (2.90)

التطبيقات التكنكلكجية : ثالثا

يبيف  (8)في التطبيقات التكنكلكجية كالجدكؿ  تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية

 .ذلؾ
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 (8)جدكؿ 

 عمى جكدة التدقيؽ الداخمي التطبيقات التكنكلكجية ألثرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

  حسب المتكسط الحسابيمرتبة ترتيبان تنازليان 

الفقرة الرقم 
المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

األهميت 

النسبيت 
الرتبت المستوى 

4
تىخذتعضانخطىرجفٍاستخذاوانثريدُاخانخاصحتانتذلُكيثماختراق

األخهسجوانفُروساخ
1 يتىسظ 62.60 1.02 3.13

5
تحسٍُخىدجانتذلُكفٍتساهىانتطثُماخانتكنىنىخُحانحذَثحفٍانشركح

انذاخهٍ
1 يتىسظ 62.60 0.94 3.13

3
َتىفرنذيانًذلمٍُانعايهٍُفٍانشركحانتأهُمانتمنٍانًناسةنهتعايميع

األخهسجوانثريدُاخانحذَثح
3 يتىسظ 59.80 0.89 2.99

1
تمىوانشركحتتحذَجأخهستهاوشثكاتهاتشكميستًرَضًٍتحسٍُاألداء

فُها
4 يتىسظ 59.60 1.11 2.98

4 يتىسظ 59.60 1.05 2.98تحرصانشركحعهًالتناءأحذثترايحانًحاسثحوانتذلُكتشكميستًر2

 يتىسظ 60.80 0.66 3.04 انتطثُماخانتكنىنىخُح

    

، إذ بمغ المتكسط ان مستكل التطبيقات التكنكلكجية كاف متكسطأف  (8) يالحظ مف الجدكؿ 

، إذ تراكحت المتكسطات ان فقرات متكسطاؿ، كجاء مستكل (60.80 )بأىمية نسبية( 3.04)الحسابي 

تكجد "  عمى التكاليكىي (5)ك (4 )تاف، كجاءت في الرتبة األكلى الفقر(2.98–3.13)الحسابية بيف 

تساىـ " ك "بعض الخطكرة في استخداـ البرمجيات الخاصة بالتدقيؽ مثؿ اختراؽ األجيزة كالفيركسات

( 3.13)بمتكسط حسابي  " تحسيف جكدة التدقيؽ الداخميفيالتطبيقات التكنكلكجية الحديثة في الشركة 

تقـك الشركة بتحديث  "كىي (2)ك  (1 )تاف، كجاءت في الرتبة األخيرة الفقر(62.60)كأىمية نسبية 
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تحرص الشركة عمى اقتناء أحدث برامج "ك " أجيزتيا كشبكاتيا بشكؿ مستمر يضمف تحسيف األداء فييا

(. 59.60)أىمية نسبية ك( 2.98)بمتكسط حسابي " المحاسبة كالتدقيؽ بشكؿ مستمر

 (9)جدكؿ 

ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية ؿ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

  حسب المتكسط الحسابيمرتبة ترتيبان تنازليان الككيتية 

المجال الرقم 
المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

األىمية 

النسبية 
الرتبة المستوى 

 1 متكسط 62.20 0.66 3.11 األىمية 1

 2 متكسط 61.80 0.60 3.09 جكدة أداء العمؿ 3

 3 متكسط 60.60 0.69 3.03 المكضكعية 2

  متكسط 61.60 0.55 3.08 ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي 

 

 كاف أف ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية (9)يالحظ مف الجدكؿ 

، كقد كاف مستكل (61.60)بأىمية نسبية  (3.08) حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي تكسطان،ـ

، كجاء في الرتبة األكلى (3.03 – 3.11) إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف ان،المجاالت متكسط

مجاؿ ، كفي المرتبة األخيرة جاء (62.20)كأىمية نسبية  (3.11) بمتكسط حسابي  األىميةمجاؿ

. (60.60)بأىمية نسبية ( 3.03) بمتكسط حسابي المكضكعية
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كقد يككف االىتماـ بتطبيقات ذكاء األعماؿ كمفيكـ حديث نسبيان في الشركات الصناعية 

(. 3)الككيتية لذلؾ كانت النتائج جميعيا متكسطة كحكؿ الكسط الحسابي 

ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية كفقان لمجاالتيا كذلؾ  كقد تـ تحميؿ

: عمى النحك التالي

 األىمية: أكال

 .يبيف ذلؾ (10)في األىمية كالجدكؿ  تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية
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 (10)جدكؿ 

  حسب المتكسط الحسابيفي األىمية مرتبة ترتيبان تنازليان المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

الر

قم 
الفقرة 

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

األىمية 

النسبية 

المستو

ى 

الر

تبة 

 1 متكسط 66.80 1.02 3.34 لدل المدقؽ كعي لكيفية اتماـ اإلجراءات التدقيقية 5

 1 متكسط 66.80 1.07 3.34يمتاز المدقؽ بتحصيؿ عممي مناسب مع مياـ كظيفتو   8

 3 متكسط 64.40 0.96 3.22 يتمتع المدقؽ بالخبرة المينية الكافية التي تمكنو مف أداء مياـ كظيفتو عمى أفضؿ كجو 6

 4 متكسط 63.00 0.97 3.15 يتكفر لدل المدقؽ المعرفة الكافية بأداء عمميات التدقيؽ 7

 5 متكسط 60.80 0.97 3.04يخضع المدقؽ لدكرات تدريبية مستمرة تساىـ في تحسيف أدائو لمياـ كظيفتو  3

 6 متكسط 59.60 0.97 2.98 لدل المدقؽ شيادات مينية تعزز مف كفاءتو في أداء مياـ كظيفتو 4

 7 متكسط 58.40 1.07 2.92 يحرص المدقؽ عمى بذؿ العناية المينية الالزمة عند أدائو لمياـ كظيفتو 2

 8 متكسط 57.20 1.03 2.86 يحرص المدقؽ عمى متابعة التطكرات الحاصمة في معايير التدقيؽ الدكلية 1

  متكسط 62.20 0.66 3.11 األىمية 

( 3.11)مستكل األىمية كاف متكسط، إذ بمغ المتكسط الحسابي أف  (10)يالحظ مف الجدكؿ 

، إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف ، كجاء مستكل فقرات المجاؿ متكسط(62.20 )بأىمية نسبية

لدل المدقؽ كعي " ما عمى التكاليكه (8)ك (5 )تاف، كجاءت في الرتبة األكلى الفقر(2.86–3.34)

بمتكسط " يمتاز المدقؽ بتحصيؿ عممي مناسب مع مياـ كظيفتو" ك "لكيفية اتماـ اإلجراءات التدقيقية

يحرص المدقؽ  "كىي (1)، كجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة (66.80)كبأىمية نسبية  (3.34)حسابي 
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بأىمية نسبية  (2.86)بمتكسط حسابي " عمى متابعة التطكرات الحاصمة في معايير التدقيؽ الدكلية

(57.20 .)

المكضكعية : ثانيا

 .يبيف ذلؾ (11) كالجدكؿ ،في المكضكعية تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية

 (11)جدكؿ 

 حسب المتكسط في المكضكعية مرتبة ترتيبان تنازليان المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 الحسابي

الفقرة الرقم 
المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

األىمية 

النسبية 
الرتبة المستوى 

 1 متكسط 62.40 1.05 3.12يتجنب المدقؽ أية عالقات قد تفقده المكضكعية كتعرضو لييمنة أطراؼ أخرل  8

 2 متكسط 62.20 1.01 3.11يراعي المدقؽ مبدأ المكضكعية أثناء أداء عممو  1

 3 متكسط 61.80 0.96 3.09يتأكد المدقؽ مف مالمة األىداؼ كالسياسات المكضكعة مف قبؿ اإلدارة  3

 4 متكسط 61.60 1.18 3.08تقـك إدارة التدقيؽ بتحديد أىداؼ النشاط الذم ستتـ مراجعتو  5

 5 متكسط 60.60 1.01 3.03يقـك المدقؽ برفع تقارير عف نتائج التدقيؽ لإلدارة فكر االنتياء منيا  6

 6 متكسط 59.80 0.97 2.99يحرص المدقؽ عمى التخطيط لعممية التدقيؽ  7

 7 متكسط 58.60 0.88 2.93يتمتع المدقؽ باستقاللية كظيفية تمكنو مف مراعاة المكضكعية في أداء كظيفتو  2

 8 متكسط 57.00 1.05 2.85يقـك المدقؽ بالتحقؽ مف فعالية النكاحي الرقابية عمى السجالت  4

  متكسط 60.60 0.69 3.03 المكضكعية 
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مستكل المكضكعية كاف متكسط، إذ بمغ المتكسط الحسابي أف  (11)يالحظ مف الجدكؿ 

، إذ تراكحت المتكسطات ، كجاء مستكل فقرات المجاؿ متكسط(60.60 )بأىمية نسبية( 3.03)

يتجنب المدقؽ أية عالقات "كىي  (8)، كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (2.85–3.12)الحسابية بيف 

كبأىمية نسبية  (3.12)بمتكسط حسابي " قد تفقده المكضكعية كتعرضو لييمنة أطراؼ أخرل

يقـك المدقؽ بالتحقؽ مف فعالية النكاحي الرقابية  "كىي (4)، كجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة (62.40)

(. 57.0)بأىمية نسبية  (2.85)بمتكسط حسابي " عمى السجالت

جكدة أداء العمؿ : ثالثا

 .يبيف ذلؾ (12)في جكدة أداء العمؿ كالجدكؿ  تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية

 (12)جدكؿ 

 حسب المتكسط في جكدة أداء العمؿ مرتبة ترتيبان تنازليان المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 الحسابي

الفقرة الرقم 
المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

األىمية 

النسبية 
الرتبة المستوى 

 1 متكسط 64.20 0.94 3.21تمكف دقة ككفاءة برامج التدقيؽ مف تحسيف جكدة أداء كظيفة التدقيؽ  6

 2 متكسط 64.00 0.98 3.2يمتـز المدقؽ بتطبيؽ المبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن عامان  7

 3 متكسط 63.80 1.01 3.19تؤدم كفاية مدل كنطاؽ عممية التدقيؽ في تحسيف جكدة أداء كظيفة التدقيؽ  8

5 
يحرص مدير التدقيؽ بالشركة عمى تأميف التعميمات المالئمة لممرؤكسيف في 

بداية كؿ عممية تدقيؽ 
 4 متكسط 62.40 0.94 3.12
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 5 متكسط 62.00 0.99 3.1تتـ متابعة المشكالت التي تظيرىا تقارير التدقيؽ كمعالجتيا  4

 6 متكسط 60.40 1.10 3.02يمتـز المدقؽ بالمعايير المينية لمتدقيؽ  1

 7 متكسط 59.40 0.89 2.97يخضع عمؿ المدقؽ لمراجعة جيات مسؤكلة تراعي جكدة العمؿ  3

2 
يساىـ فحص جكدة األداء بمعرفة أطراؼ مف خارج الشركة في تحسيف جكدة 

أداء كظيفة التدقيؽ 
 8 متكسط 58.80 1.07 2.94

  متكسط 61.80 0.60 3.09 جكدة أداء العمؿ 

مستكل جكدة أداء العمؿ كاف متكسط، إذ بمغ المتكسط الحسابي أف  (12)يالحظ مف الجدكؿ 

، إذ تراكحت المتكسطات ، كجاء مستكل فقرات المجاؿ متكسط(60.60 )بأىمية نسبية( 3.03)

تمكف دقة ككفاءة برامج "كىي  (6)، كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (2.94–3.21)الحسابية بيف 

، (64.20)كبأىمية نسبية  (3.21)بمتكسط حسابي " التدقيؽ مف تحسيف جكدة أداء كظيفة التدقيؽ

" يمتـز المدقؽ بتطبيؽ المبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن عامان  "كىي (4)كجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 

(. 58.80)بأىمية نسبية  (2.94)بمتكسط حسابي 

 :اختبار الفرضيات

 مدل تحقؽ بعض الشركط لؿعقاـ الباحث بالتعرؼ الدراسة ختبار فرضية اقبؿ البدء ب

لى قيـ معامالت عاالساسية لتنفيذ تحميؿ االنحدار كالمتمثمة بالتكزيع الطبيعي مف خالؿ التعرؼ 

تبايف كاختبار ؿااللتكاء اضافة إلى عدـ جكد مشكمة االرتباط الخطي المتعدد مف خالؿ اختبارم تضخـ ا

 :تاالتبايف المسمكح بو كيكضح الجدكؿ التالي نتائج ىذه االختبار
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 (13)جدكؿ 

( tolerance)كالتبايف المسمكح بو  (VIF)قيـ معامالت االلتكاء كاختبارم تضخـ التبايف 

 VIF Toleranceااللتواء  المتغير المستقل

 0.39 2.54 0.60-  دعـ القرار

 0.40 2.50 0.75-  ادارة المعرفة

 0.96 1.03 0.47-  التطبيقات التكنكلكجية

 

لمتطبيقات  (0.47- )قد تراكحت بيف   إلى اف قيـ معامالت االلتكاء(13 )تشير نتائج الجدكؿ

إلدارة المعرفة كتعتبر ىذه القيـ قريبة مف القيـ المقبكلة لمتكزيع الطبيعي حيث  (0.75- )التكنكلكجية ك 

 حيث كانت 4كما يبيف الجدكؿ اف قيـ تضخـ التبايف قد كانت اقؿ مف . 3+ إلى 3– تراكحت بيف 

عمى في أ كىي القيمة التي تعتبر حدان 4كىي اقؿ مف  (2.54)اكبر قيمة لمتغير دعـ القرار اذ بمغت 

ما يشير إلى عدـ كجكد مشكمة ارتباط خطي بيف المتغيرات ، معظـ الدراسات بحيث ال يجكز تجاكزه

 حيث عادة ما تعبر ىذه 0.2المستقمة الثالثة كما كتبيف قيمة التبايف المسمكح بو انيا كانت اكبر مف 

القيـ عف عدـ كجكد مشكمة ارتباط خطي متعدد بيف المتغيرات المستقمة اذا كانت قيمة التبياف المسمكح 

 .0.2بو اكبر مف 

ال يكجد أثر لتطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في  :الفرضية الرئيسة االكلى

  .الشركات الصناعية الككيتية
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الختبار ىذه الفرضية فقد استخدـ تحميؿ االنحدار المتعدد كيكضح الجدكؿ التالي نتائج اختبار ىذه 

الفرضية 

 (14)جدكؿ 

لبحث اثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة االنحدار المتعدد نتائج تحميؿ االنحدار الخطي 

التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية  

 r R2 المتغير المستقل
Adjusted 

R2  
f Sig f 

 دعـ القرار

0.809 65.4 

64.8 

 ادارة المعرفة 0.000 106.05

 التطبيقات التكنكلكجية

تشير الى كجكد عالقة ذات داللة احصائية   (*)

 

ية لتطبيقات ذكاء األعماؿ في ئ داللة احصاك إلى كجكد تأثير ذ(14 )تشير النتائج في الجدكؿ

حيث بمغت قيمة العالقة بيف مككنات  .ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية

كتعتبر ىذه القيمة دالة  (0.809)النمكذج الذم تـ الحصكؿ عميو مف خالؿ تحميؿ االنحدار المتعدد 

كبر مف القيمة أكىي ، كانت دالة إحصائيان  (106.05) المحسكبة كالبالغة fإحصائيا كذلؾ الف قيمة 

 كتشير 0.05كىك اقؿ مف  (0.000) بمستكل داللة ،168 ك 3 بدرجات حرية 2.67الجدكلية البالغة 
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ىذه النتيجة إلى تأثير تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية 

  .الككيتية

 إلى نسبة تبايف المتغير التابع الذم يمكف تفسيره مف خالؿ المتغير المستقؿ كقد R2كتشير قيـ 

كتبيف ىذه النسبة مدل قدرة مككنات النمكذج الثالثة الذم تـ الحصكؿ  (٪65.4)بمغت ىذه النسبة 

. عميو في التنبؤ بالمتغير التابع

ذكاء  أم يؤثر ، البديمة الفرضيةكبيذه النتيجة يتـ رفض فرضية الدراسة الصفرية كقبكؿ

كما يبيف الجدكؿ التالي نتائج معامالت . ط جكدة التدقيؽ الداخميبمجتمعة في ضاألعماؿ بمككناتو 

لتكصؿ إليو  انمكذج االنحدار الذم تـ 

 (15)جدكؿ 

 الناتجة مف تحميؿ االنحدار المتعدد  لداللة اىمية ىذه المعامالتtقيـ معامالت االنحدار كنتائج اختبار 

لتطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية  ألثر  

 β0 المتغير المستقل

Std 

err 
β t Sig t 

 دعـ القرار

0.698 

0.056 0.227 4.02 0.000* 

 *0.000 7.37 0.452 0.061 ادارة المعرفة

 *0.005 2.84 0.110 0.039 التطبيقات التكنكلكجية

 0.05داؿ إحصائيا عند مستكل  (*)
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 التكصؿ إلى نمكذج التنبؤ بقيـ ضبط جكدة التدقيؽ (15 )يمكف مف خالؿ نتائج الجدكؿ

 :الداخمي كذلؾ كاالتي

التطبيقات × 0.110+ادارة المعرفة × 0.452+  دعـ القرار ×0.227= ضبط جكدة التدقيؽ 

 .0.698+ التكنكلكجية 

 . لممعامالتtثير الفرضيات الفرعية مف خالؿ قيـ اختبار أكما سيستخدـ ىذا الجدكؿ في استخداـ ت

: اختبار الفرضيات الفرعية

ال يكجد أثر لدعـ القرار في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات : H1-1: الفرضية الفرعية األكلى

 .الصناعية الككيتية

ضبط جكدة التدقيؽ )قيمة المتغير التابع دعـ القرار  في  مدل تأثير βتبيف قيـ المعامؿ 

. (0.227)في نمكذج االنحدار الذم تـ التكصؿ اليو حيث بمغت قيمة ىذا التأثير  (الداخمي

 مستكل قيـ اف كحيث إليو التكصؿ تـ الذم( β) األىمية الخطية لممعامؿ tكما تبيف قيمة 

 فاف قيمة المعامؿ التي تـ 0.05 كانت اقؿ مف لمتغير تطبيؽ دعـ القرار ( 0.005 )البالغ الداللة

. التكصؿ الييا تعتبر ذات أىمية في نمكذج االنحدار

 أم يؤثر ، البديمة الفرضية كقبكؿالعدمية الفرعية األكلىفرضية اؿكبيذه النتيجة يتـ رفض 

.  في الشركات الصناعية الككيتية في ضبط جكدة التدقيؽ الداخميتطبيؽ دعـ القرار
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ال يكجد أثر إلدارة المعرفة في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في : H1-2: الفرضية الفرعية الثانية

 .الشركات الصناعية الككيتية

ضبط جكدة التدقيؽ )قيمة المتغير التابع ادارة المعرفة  في  مدل تأثير βتبيف قيـ المعامؿ 

. (0.452)في نمكذج االنحدار الذم تـ التكصؿ اليو حيث بمغت قيمة ىذا التأثير  (الداخمي

 مستكل قيـ اف كحيث إليو التكصؿ تـ الذم( β) األىمية الخطية لممعامؿ tكما تبيف قيمة 

 فاف قيمة المعامؿ التي تـ 0.05 كانت اقؿ مف لمتغير تطبيؽ ادارة المعرفة ( 0.005 )البالغ الداللة

. التكصؿ الييا تعتبر ذات أىمية في نمكذج االنحدار

 أم يؤثر ، البديمة الفرضية كقبكؿالعدمية الفرعية الثانيةفرضية اؿكبيذه النتيجة يتـ رفض 

.  في القطاع الصناعي الككيتي في ضبط جكدة التدقيؽ الداخميتطبيؽ ادارة المعرفة

 ال يكجد أثر لمتطبيقات التكنكلكجية في ضبط جكدة التدقيؽ : H1-3: الفرعية الثالثةالفرضية 

 .الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية

ضبط جكدة )قيمة المتغير التابع التطبيقات التكنكلكجية  في  مدل تأثير βتبيف قيـ المعامؿ 

. (0.227)في نمكذج االنحدار الذم تـ التكصؿ اليو حيث بمغت قيمة ىذا التأثير  (التدقيؽ الداخمي

 مستكل قيـ اف كحيث إليو التكصؿ تـ الذم( β) األىمية الخطية لممعامؿ tكما تبيف قيمة 

 فاف قيمة المعامؿ التي تـ 0.05كانت اقؿ مف لمتغير التطبيقات التكنكلكجية  ( 0.005 )البالغ الداللة

. التكصؿ الييا تعتبر ذات أىمية في نمكذج االنحدار

 أم تؤثر ، البديمة الفرضية كقبكؿالعدمية الفرعية الثالثةفرضية اؿكبيذه النتيجة يتـ رفض 

 . في القطاع الصناعي الككيتيفي ضبط جكدة التدقيؽ الداخميالتطبيقات التكنكلكجية  
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الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة كتكصياتيا كفقان لما تـ عرضو في فصكؿ الدراسة، 

: كفيما يمي تفصيؿ بذلؾ

: النتائج 5-1

 أثر تطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في أفأظيرت نتائج الدراسة  .1

ان، كمف الممكف تفسير ىذه النتيجة بناءن عمى اتجاىات  كاف متكسطالشركات الصناعية الككيتية

إجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة، حيث أف ىذه النتيجة تعكس حاجة الشركات 

دارة المعرفة كالتطبيقات  الصناعية الككيتية إلى تعزيز مستكيات كؿ مف دعـ القرار كا 

 .التكنكلكجية

دارة المعرفة كالتطبيقات التكنكلكجية كانت  يات كالن مفمستكأف أظيرت النتائج  .2 دعـ القرار كا 

متكسطة، كحيث أف ىذه األبعاد نمثؿ عناصر تطبيقات ذكاء األعماؿ التي جاءت نتيجتيا 

متكسطة فإف أبعاد المتغير المستقؿ كانت متكسطة بطبيعة الحاؿ، كككف ىذه األبعاد ىي 

عناصر تطبيقات ذكاء األعماؿ فإف ىذا يكضح أف الشركات الصناعية الككيتية ال تزاؿ تكاجو 

 .نقصان في التطبيؽ المنشكد لذكاء األعماؿ

ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات مستكل مف جية أخرل أظيرت نتائج الدراسة أف  .3

 كاف متكسطان، كقد يرتبط مستكل ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي بالعديد مف الصناعية الككيتية
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العكامؿ التي تؤثر عمى مستكاه، كمنيا المستكل الذم أظيرتو عناصر ذكاء األعماؿ التي 

 .اتضح أف مستكل تطبيقيا في الشركات الصناعية الككيتية كاف متكسطان أيضان 

أف مستكل كالن مف األىمية، كالمكضكعية، كجكدة أداء العمؿ كاف متكسطان، كما أظيرت النتائج  .4

كمف الممكف تفسير ىذه النتيجة نتيجة قمة الدكرات لدل المدققيف العامميف في الشركات 

 .دكرات (5)حصمكا عمى أقؿ مف  (%85.47)الصناعية الككيتية، حيث أف 

ية لتطبيقات ذكاء األعماؿ ئ داللة احصاككجكد تأثير ذمف جية أخرل أظيرت نتائج الدراسة  .5

، كذلؾ ما أكدتو نتائج دراسة في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية

كجكد أثر الستخداـ تقنيات الذكاء الصناعي التي أظيرت في نتائجيا  (2012)عثماف كجميؿ 

 .في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي

التطبيقات ، كتطبيؽ ادارة المعرفة، كتطبيؽ دعـ القرار أفكذلؾ أظيرت نتائج الدراسة  .6

، كىك ما يعكس أثر ىذه العناصر في ضبط جكدة التدقيؽ الداخميتؤثر جميعيا  التكنكلكجية

 .في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في الشركات الصناعية الككيتية

: التوصيات 5-2

 مف نتائج في الدراسة، كما تـ عرضو سابقان تكصي الدراسة بما إليوبناءن عمى ما تـ التكصؿ 

: يمي

أىمية قياـ إدارات الشركات الصناعية الككيتية بالحرص عمى تعزيز مستكيات كؿ مف دعـ  .1

دارة المعرفة كالتطبيقات التكنكلكجية، كذلؾ نظران لما أظيرتو نتائج الدراسة مف مستكل  القرار كا 

 .متكسط ليذه التطبيقات
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ضبط جكدة التدقيؽ مستكل مف األىمية لمشركات الصناعية الككيتية أف تعمؿ عمى رفع  .2

، حيث أف مستكل ضبط جكدة التدقيؽ يؤثر حتمان عمى الكضع الشركاتىذه الداخمي في 

 .كاف متكسطان المالي بشكؿ عاـ في ىذه الشركات، ذلؾ أف مستكل ضبط جكدة التدقيؽ 

ضركرة تكثيؼ الدكرات التدريبية المتخصصة لممحاسبيف كالمدققيف عمى كجو الخصكص مف  .3

مف  (%85.47)العامميف في الشركات الصناعية الككيتية، حيث أف نتائج الدراسة أظيرت أف 

 .دكرات فقط (5)فردان قد حصمكا عمى أقؿ مف  (172)إجمالي أفراد العينة البالغة 

مف خالؿ ما أظيرتو  الشركات الصناعية الككيتيةاالستفادة مف نتائج الدراسة الحالية في  .4

ية لتطبيقات ذكاء األعماؿ في ضبط جكدة التدقيؽ الداخمي في ئ داللة احصاكذالنتائج مف أثر 

، مف قبؿ إدارات ىذه الشركات بما ينعكس بالفائدة عمى ضبط الشركات الصناعية الككيتية

 .جكدة التدقيؽ الداخمي في ىذه الشركات

ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث حكؿ ذكاء األعماؿ حيث أف ىناؾ قمة في  .5

الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع في دكلة الككيت، مع امكانية تطبيؽ ىذه الدراسات عمى 

 .مجتمعات أخرل غير القطاع الصناعي الككيتي
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( 1)ممحؽ 

 (االستبانة)أداة الدراسة 

 
قسم المحاسبة والتمويل 

كمية األعمال 

 جامعة الشرق األوسط

 

تشكؿ ىذه االستبانة جزءان مف دراسة يقكـ بيا الباحث لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

: تخصص المحاسبة كالتمكيؿ في جامعة الشرؽ األكسط، كالدراسة بعنكاف

" أثر تطبيقات ذكاء األعمال في ضبط جودة التدقيق الداخمي في الشركات الصناعية الكويتية"

يرجى منكـ التفضؿ باإلجابة عمى فقرات االستبانة المرفقة بمكضكعية، حيث أف االستبانة 

. معدة لغايات البحث العممي كسيتـ التعامؿ مع المعمكمات بمنتيى السرية

 

شاكران لكـ حسف تعاكنكـ كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير،،، 

 

        الباحث
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 (المعمومات الشخصية)البيانات األولية : القسم األول

. في المربع الذم ينطبؽ عمى شخصكـ الكريـ (√)يرجى كضع عالمة 

 

  :العمر- 1

 فأكثر 50(              49-40(             )39-30(            )30)   أقؿ مف 

: المؤىؿ العممي- 2

     بكالكريكس             ماجستير                دكتكراه                 أخرل 

: الدكرات- 3

فأكثر  (10(                 )9-5(            )5)    ال يكجد                 أقؿ مف 

: الخبرة الكظيفية- 4

فأكثر  (15(                )14-10(                )9-5)(          5)    أقؿ مف 

: المسمى الكظيفي- 5

    مدقؽ                   محاسب 

 

: الشيادات المينية- 4

    CPA                 CMA                CIA                    أخرل  
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 االستبانة: القسم الثاني

 تطبيقات ذكاء األعمال: المحور األول

                                      درجة الموافقة م 

العبارة 

موافق 

بشدة 

غير محايد موافق 

موافق 

غير 

موافق 

بشدة 

دعم القرار 

      يتكفر في الشركة االستعداد الالـز الستخداـ برامج ضبط الجكدة 1

يتكفر لدل الشركة مستكدعات بيانات تساىـ في دعـ عممية اتخاذ  2

 القرارات

     

يتـ تحكيؿ البيانات إلى معمكمات ثـ إلى معرفة بغرض اتخاذ  3

 القرارات في الشركة

     

تكفر نظـ محكسبة في الشركة يساعد مف قدرة المدقؽ عمى اتخاذ  4

 القرارات المناسبة الخاصة بعممية التدقيؽ

     

      يتيح دعـ القرار في الشركة حرية االختيار بيف البدائؿ المتاحة 5

تسيؿ عممية دعـ القرار في الشركة مف سرعة االستجابة لممكاقؼ  6

 غير المتكقعة

     

يكفر دعـ القرار القدرة عمى تكفير مجمكعة مف الكسائؿ كاألساليب  7

 المتنكعة إلعداد التحميؿ ألغراض معينة 

     

إدارة المعرفة 

     لتكليد ايرادات جديدة في تخفيض التكاليؼ تساىـ إدارة المعرفة في  8



84 

 

                                      درجة الموافقة م 

العبارة 

موافق 

بشدة 

غير محايد موافق 

موافق 

غير 

موافق 

بشدة 

 الشركة

      الشركةتنسيؽ أنشطة إدارة المعرفة في  عممية تساىـ 9

تعزز إدارة المعرفة مف القدرة عمى االحتفاظ باألداء المؤسسي  10

 المعتمد عمى المعرفة

     

تحفز إدارة المعرفة مف قدرة الشركة عمى تنمية القدرات االبداعية  11

 لممكارد البشرية

     

      تساىـ إدارة المعرفة في خمؽ كتعزيز الميزة التنافسية لمشركة 12

تعزز إدارة المعرفة مف تحسيف أداء كظائؼ الشركة بما فييا كظيفة  13

 التدقيؽ

     

التطبيقات التكنولوجية 

تقـك الشركة بتحديث أجيزتيا كشبكاتيا بشكؿ مستمر يضمف  14

 تحسيف األداء فييا

     

تحرص الشركة عمى اقتناء أحدث برامج المحاسبة كالتدقيؽ بشكؿ  15

 مستمر

     

يتكفر لدل المدققيف العامميف في الشركة التأىيؿ التقني المناسب  16

 لمتعامؿ مع األجيزة كالبرمجيات الحديثة

     

     تكجد بعض الخطكرة في استخداـ البرمجيات الخاصة بالتدقيؽ مثؿ  17
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                                      درجة الموافقة م 

العبارة 

موافق 

بشدة 

غير محايد موافق 

موافق 

غير 

موافق 

بشدة 

 اختراؽ األجيزة كالفيركسات

تساىـ التطبيقات التكنكلكجية الحديثة في الشركة عمى تحسيف جكدة  18

 التدقيؽ الداخمي
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 ضبط جودة التدقيق الداخمي: المحور الثاني

                                      درجة الموافقة م 

العبارة 

غير غير موافق محايد موافق موافق شدة 

موافق 

بشدة 

األىمية 

يحرص المدقؽ عمى متابعة التطكرات الحاصمة في معايير  1

 التدقيؽ الدكلية

     

يحرص المدقؽ عمى بذؿ العناية المينية الالزمة عند أدائو  2

 لمياـ كظيفتو

     

يخضع المدقؽ لدكرات تدريبية مستمرة تساىـ في تحسيف أدائو  3

 لمياـ كظيفتو

     

لدل المدقؽ شيادات مينية تعزز مف كفاءتو في أداء مياـ  4

 كظيفتو

     

      لدل المدقؽ كعي لكيفية اتماـ اإلجراءات التدقيقية 5

يتمتع المدقؽ بالخبرة المينية الكافية التي تمكنو مف أداء مياـ  6

 كظيفتو عمى أفضؿ كجو

     

      يتكفر لدل المدقؽ المعرفة الكافية بأداء عمميات التدقيؽ 7

     يمتاز المدقؽ بتحصيؿ عممي مناسب مع مياـ كظيفتو  8

الموضوعية 

      يراعي المدقؽ مبدأ المكضكعية أثناء أداء عممو 9
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                                      درجة الموافقة م 

العبارة 

غير غير موافق محايد موافق موافق شدة 

موافق 

بشدة 

يتمتع المدقؽ باستقاللية كظيفية تمكنو مف مراعاة المكضكعية  10

 في أداء كظيفتو

     

يتأكد المدقؽ مف مالمة األىداؼ كالسياسات المكضكعة مف  11

 قبؿ اإلدارة

     

يقـك المدقؽ بالتحقؽ مف فعالية النكاحي الرقابية عمى  12

 السجالت

     

      تقـك إدارة التدقيؽ بتحديد أىداؼ النشاط الذم ستتـ مراجعتو 13

يقـك المدقؽ برفع تقارير عف نتائج التدقيؽ لإلدارة فكر  14

 االنتياء منيا

     

      يحرص المدقؽ عمى التخطيط لعممية التدقيؽ 15

يتجنب المدقؽ أية عالقات قد تفقده المكضكعية كتعرضو  16

 لييمنة أطراؼ أخرل

     

جودة أداء العمل 

     يمتـز المدقؽ بالمعايير المينية لمتدقيؽ  17

يساىـ فحص جكدة األداء بمعرفة أطراؼ مف خارج الشركة  18

في تحسيف جكدة أداء كظيفة التدقيؽ 

     

     يخضع عمؿ المدقؽ لمراجعة جيات مسؤكلة تراعي جكدة  19
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                                      درجة الموافقة م 

العبارة 

غير غير موافق محايد موافق موافق شدة 

موافق 

بشدة 

العمؿ 

     تتـ متابعة المشكالت التي تظيرىا تقارير التدقيؽ كمعالجتيا  20

يحرص مدير التدقيؽ بالشركة عمى تأميف التعميمات المالئمة  21

لممرؤكسيف في بداية كؿ عممية تدقيؽ 

     

تمكف دقة ككفاءة برامج التدقيؽ مف تحسيف جكدة أداء كظيفة  22

 التدقيؽ

     

      يمتـز المدقؽ بتطبيؽ المبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن عامان  23

تؤدم كفاية مدل كنطاؽ عممية التدقيؽ في تحسيف جكدة أداء  24

 كظيفة التدقيؽ
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( 2) ممحؽ 

 (االستبانة)أعضاء تحكيـ أداة الدراسة 

م  االسم الجامعة

 1 محمد مطر. د. أ جامعة الشرؽ االكسط

 2 عبد الناصر نكر. د. أ جامعة الشرؽ االكسط

 3 عبد الرحيـ القدكمي. د جامعة الشرؽ االكسط

 4 عمي الذنيبات . د. أ الجامعة االردنية

 5 نبيؿ الحمبي. د. أ جامعة عماف العربية

 6 اىر القشيظ. د جامعة عماف العربية
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( 3)ممحؽ 

الشركات الصناعية الككيتية 

 اسم الشركة م

 شركة أسمنت الككيت  1

 شركة صناعات التبريد كالتخزيف  2

 شركة الخميج لمكابالت كالصناعات الكيربائية  3

  الصناعات اليندسية الثقيمة كبناء السففركةش  4

 شركة الخميج لصناعة الزجاج  5

 شركة اسمنت اليالؿ  6

 شركة أسيكك لمصناعات   7

 شركة أسمنت بكرتالند ككيت  8

 شركة الشعيبة الصناعية   9

 شركة المعادف كالصناعات التحكيمية  10

 الشركة الككيتية لصناعة مكاد التغميؼ  11

 الشركة الككيتية لصناعة مكاد البناء   12

 شركة الصناعات الكطنية   13
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 شركة المعدات القابضة   14

 الشركة الكطنية االستيالكية القابضة  15

 الككيتية لصناعة كتجارة الجبس   16

 شركة الصمبكخ التجارية   17

 شركة المجمكعة المشتركة لممقاكالت  18

 شركة االمتيازات الخميجية القابضة   19

 الشركة الكطنية لممياديف  20

 شركة صفكاف لمتجارة كالمقاكالت   21

 شركة نفائس القابضة   22

 شركة رابطة الككيت كالخميج لمنقؿ  23

 شركة ىيكمف سكفت القابضة   24

 الشركة الككيتية لبناء المعامؿ كالمقاكالت  25

 المجمكعة التعميمية القابضة  26

 شركة سيتي جركب  27

 الشركة الكطنية لمتنظيؼ   28

 شركة أجيميتي لممخازف العمكمية  29



92 

 

 شركة مشرؼ لمتجارة كالمقاكالت   30

 شركة المشاريع المتحدة لمخدمات الجكية  31

 جير الطائراتأأالفكك لتمكيؿ شراء كت  32

 شركة كي جي اؿ لكجستيؾ   33

 شركة أسمنت الخميج  34

 شركة مبرد لمنقؿ   35

 

 مكقع سكؽ األكراؽ المالية الككيتي عمى شبكة االنترنت : المصدرkse.com.kw 

 

 


