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 المقدمة1. 

الرقابة الداخلیة مؤخًرا إحدى الركائز في مؤسسات األعمال ، ألنھا تتیح مراقبة كفاءة وفعالیة العملیات التي تقوم بھا الشركات ؛   تقییم المخاطر ومتابعة  أصبح 
. وبالمثل ، تجدر اإلشارة إلى ) Aaltola, 2018( فضال عن موثوقیة السجالت واالمتثال للقوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا والمطبقة في عملیات اإلنتاج  

میة وجود تخطیط أن الشركة التي تطبق عناصر الضوابط الداخلیة في عملیاتھا ، ستكون قادرة على معرفة الوضع الحقیقي لنفسھ على وجھ الیقین ، نظًرا ألھ
لدى    . فیما یتعلق بإدارتھا ، من المھم أیًضا أن یكون )Abdel-Halim & Ahmed, 2022(قادر على التحقق من استیفاء الضوابط إعطائھا رؤیة أفضل  

التنفیذ خاصة إذا كانت تركز الكفاءة واإلنتاجیة في وقت  لقیاس  العملي  التطبیق  الشركات بسبب  على األنشطة    المنظمة عناصر نظام رقابة داخلیة جید في 
یة ، حیث تعتبر عناصر الرقابة الداخلیة  األساسیة التي یقومون بھا ، حیث أنھم یعتمدون علیھا للبقاء في السوق وفقًا لمعاییر الرقابة الداخلیة للجمعیات التعاون

، المصمم لمواجھة المخاطر والتأكد من  )Andersen & Torp, 2019(بمثابة أداة تشمل العملیة المتكاملة التي یقوم بھا رئیس ومسؤولو وموظفو الجمعیة  
لرقابة الداخلیة من جانبھم جمیعًا التزاًما وتخطیًطا منھجیًا والتحقق من تنفیذ المھام أنھا تتحقق أھداف الجمعیة اإلداریة. في ھذا الصدد یتطلب تطبیق عناصر ا 

الرقابة  التقییم المستمر لنظام  ثر في األداء المالي من خالل  ما یتعلق بمتابعة عناصر الرقابة فإنھا تؤفی  )Baird et al., 2019(الموكلة إلیھم. وفقا لدراسة  
 والتعدیل حسب التغیرات في الظروف وبیئة العمل.الداخلیة 

تعمل على تأمین السلع االستھالكیة بأسعار رخیصة للمساھمة في القضاء على مسببات االستغالل التي  في دولة الكویت  أن الجمعیات التعاونیة االستھالكیة  
حلقة من حلقات یتعرض لھا المواطن نتیجة التعامل مع التجارة الخاصة. كما أن التعاون االستھالكي یعمل على رفع مستوى معیشة األعضاء المنتمین إلیھ ك

، وضمان توفیرھا للجمھور.  النظام االقتصادي في البلد. ویساعد في القضاء على السوق السوداء والتالعب باألسعار، وسوء توزیع المواد والسلع االستھالكیة
استقرار وثبات   كما أنھ یقلل من طول مسار حركة السلع من المنتج إلى المستھلك من خالل القضاء على السماسرة، والوكالء في العملیات التجاریة، وزیادة

وثبات األسعار. كذلك تعمل التجارة التعاونیة مع المؤسسات   األسعار. باإلضافة إلى كل ذلك تعمل التجارة التعاونیة مع المؤسسات اإلنتاجیة إلى زیادة استقرار
 االقتصادیة األخرى على توسیع السوق الداخلیة مع تنمیة المؤسسات اإلنتاجیة وزیادة المعروض من السلع االستھالكیة وتحسین نوعیتھا. 

 األدب مراجعة2. 

الدفاع األول لحمایة األموال العامة وضمان االستخدام األمثل لھا، ولكونھا األداة الفعالة في تكتسب الرقابة الداخلیة أھمیة خاصة في القطاع العام باعتبارھا خط  
دعائم األساسیة لتمكین  تطویر السیاسات وزیادة الكفاءة اإلنتاجیة، بما یعود بالنفع على مختلف قطاعات المجتمع في الدولة، حیث تعد الرقابة الداخلیة إحدى ال

المساعد في اتخاذ جباتھا على أكمل وجھ، وأحد األذرع الفاعلة لإلدارة في المحافظة على سالمة أموال المؤسسة وحمایة أصولھا، والعامل  الدولة من القیام بوا 
 .  ) Bento et al., 2018(  القرارات والتخطیط وتقویم األداء وحسن االستثمار للموارد المتاحة والتوجیھ األمثل لھا

نشاط المنشآت وتمكینھا من إدارة المخاطر التي قد تتعرض لھا، وھذا بدوره یمكن المنشأة من حمایة قیمتھا وتعزیزھا، تعد الرقابة الداخلیة بمثابة نظام لحوكمة  
نشأة والمحافظة  وال شك أن وجود نظام رقابة داخلیة سلیم ومناسب وفعال یمكن المنشأة من استغالل الفرص وتجنب التحدیات التي تعزز من إضافة القیمة للم 

ذلك، فإن من  بالتالي یؤدي ھذا األمر إلى توفیر میزة تنافسیة للمنشأة تمكنھا من إدارة المخاطر التي قد تطرأ على أعمالھا بشكل أفضل. وبناًء على  علیھا، و
زمات المالیة المتنوعة التي األھمیة للمنشآت باختالف أنواعھا وأنشطتھا أن یتوفر لدیھا نظام فعال ومتكامل للرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر، وقد أكدت األ 

ضعیفة وغیر    طرأت على العدید من منشآت األعمال في مختلف الدول العالم أن ھذه المنشآت التي تضررت من تلك األزمات قد عانت من أنظمة رقابة داخلیة
 ,Berg & Madsen, 2020; Bernd & Beuren(  فعالة، حیث كانت ھذه المنشآت غیر مدركة بالشكل الصحیح لحجم المخاطر المالیة التي تحیط بھا

إعداد  إال أن تلك األزمات المالیة قد سلطت الضوء على حقیقة أن المخاطر التي عصفت بالمنشآت في مختلف دول العالم ترجع إلى أسباب أخرى غیر  .  ) 2022
األعمال یجب أن یأخذ في  التقاریر المالیة، مثل العملیات التشغیلیة والمؤثرات الخارجیة، وبالتالي، فإن تبني نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة في منشآت  

وجود نظام فعال إلدارة المخاطر والرقابة الداخلیة یجب   االعتبار تأثر المنشآت بالعدید من المتغیرات التي غالباً ما تكون خارج نطاق سیطرتھا. وبالتالي، فإن
 شامالً لكافة عملیات المنشأة وأنشطتھا أن یكون ھو األمر األكثر أھمیة من قبل متخذي القرارات وإدارات المنشآت، كما یجب أن یكون  
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المخاطر ومتابعة عناصر الرقابة نحو تعزیز االداء المالي للجمعیات   تقییم   ھدفت الدراسة الحالیة الى التقصي حول دور  
تم  اتبعت الدراسة المنھج التحلیلي. تم استخدام االستبانة لجمع البیانات باتباع الزمن المقطعي.  التعاونیة في دولة الكویت.  

خاطر في تحسین األداء المالي للجمعیات ) استبانة. أظھرت النتائج وجود دور مھم ذو داللة إحصائیة لتقییم الم150توزیع (
التعاونیة في دولة الكویت، وھو ما أكده اختبار فرضیات الدراسة، وھذا األمر بدوره یعكس األھمیة الكبیرة التي تتمتع بھا  

األداء    بیئة الرقابة في ھذا الشأن. كما أظھرت النتائج وجود دور مھم ذو داللة إحصائیة لمتابعة عناصر الرقابة في تحسین 
المالي للجمعیات التعاونیة في دولة الكویت، وھو ما یؤكد على أھمیة الدور الذي تقوم بھ أنشطة الرقابة في تحسین األداء  

 . المالي للجمعیات التعاونیة الكویتیة 
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لتعریف   للتطویر    )Bisbe et al., 2019(وفقًا  الفرص  أو  للتھدیدات  تعد مصدًرا محتمالً  والتي  بیئتھا ،  المنظمة مع  تقیمھا  التي  بالعالقة  المخاطر  ترتبط 
لمؤسسة أو العملیة. ھذا ھو سبب قیاس المستقبلي للمنظمة المذكورة. في ظل ھذا االفتراض ، فإن الخطر ھو احتمال حدوث حدث یكون لھ تأثیر على أھداف ا 

ادل عدد تكرارات  المخاطر من مجالین: إمكانیة حدوثھا والعواقب التي تترتب علیھا في حالة حدوثھا. تقاس إمكانیة وقوع حدث من خالل تواترھا ، وھو ما یع
ن وقوع الحدث (العواقب التي یمكن أن تكون إیجابیة أو سلبیة) والتي الحدث في وقت معین. من ناحیة أخرى ، تشیر النتائج إلى النتائج أو اآلثار المستمدة م 

. االحتمال ھو القیاس األكثر دقة لوقوع حدث ما ویتم التعبیر عنھ بالعالقة بین عدد المرات  ) Bukh & Svanholt, 2020(یمكن قیاسھا كمیًا و / أو نوعیًا  
  (Bürkland et al., 2019))التي یقع فیھا الحدث في فترة معینة مقابل العدد اإلجمالي لألحداث التي تحدث في نفس الفترة. فیما یتعلق بإدارة المخاطر ، یشیر  

احصائیة ھامة وایجابیة، حیث ان تقییم المخاطر عملیة منظمة ومتسقة ومستمرة في جمیع أنحاء    إلى ان تقییم المخاطر یؤثر على االداء المالي تاثیرا ذو داللة
دید األحداث المحتملة  المنظمة لتحدید وتقییم وقیاس واإلبالغ عن التھدیدات والفرص التي تؤثر على القدرة على تحقیق أھدافھا، من خالل تحدید استراتیجیة لتح 

اظھرت وإدارة تلك التي تم قبولھا بالفعل في الكیان. البحث عن القیمة ، و وبالتالي توفیر تأكید معقول فیما یتعلق بتحقیق أھدافھا.  التي قد تؤثر على الكیان  
تقییم المخاطر    یشكل العامل األكثر أھمیة في التأثیر على  إساءة استخدام سلطة الرقابة الداخلیة في الجمعیات التعاونیةعلى أن  ) Corsi & Arru, 2021(دراسة  

لرقابة الداخلیة یضعف من  في الجمعیات وارتباطھا بتحسین األداء المالي، وھذا یعد أمراً منطقیاً كون تدخالت اإلدارة العلیا أحیاناً أو أطراف خارجیة في عمل ا
التكلفة    والبرامج واإلجراءات التي قد تقرر قبول مخاطرة  كفاءة األداء وشفافیة العمل. أما تقییم المخاطر فإنھا تؤثر في األداء المالي من خالل وجود الخطط

نتائج   ذلك  أكدت  وقد  العلیا.  اإلدارة  قبل  من  الداخلیة  الرقابة  نظام  في  التجاوزات  إلى  باإلضافة  الرقابة،  لعملیة  والمرصودة  السابقة دراسالالمرتفعة    ات 
)Damayanthi et al., 2021; Diab, 2020; Diab & Mohamed Metwally, 2019; Grieser & Pedell, 2021; Grima & Thalassinos, 

2020; Jermias et al., 2022; Jollands et al., 2018( . 
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انیة، الجھراء، تكون مجتمع الدراسة من جمیع فروع الجمعیات التعاونیة والمنتشرة في دولة الكویت في المحافظات الستة (العاصمة، حولي، األحمدي، الفرو
ارة الجمعیة والمراقبین الذین یتم فرعاً. وتم اختیار عینة الدراسة من المبحوثین من المدققین الداخلیین المعینین من قبل إد  60مبارك الكبیر)، والبالغ عددھا  

) استبانة 150حیث تم توزیع (  تعیینھم من قبل وزارة الشئون االجتماعیة والعمل بالجمعیة. وتم توزیع االستبانات على المجتمع كامالً وبطریقة المسح الشامل.
الفروع تم توزیع ثالثة استبانات لوجود أكثر من مدقق أو مراقب،   وبمعدل استبانتین في كل فرع من فروع الجمعیة (واحدة للمدقق واألخرى للمراقب) وبعض

  .وتم على ضوء الردود اعتماد وإخضاع االستبانات الصالحة للتحلیل والمناقشة 

 Davilaو    )Barros et al. (2021قام الباحث بتطویر وتصمیم استبانة بحیث تغطي جمیع فرضیات الدراسة، حیث تم إعداد استبانة الدراسة استناداً لدراسة  
et al. (2018( . 

وسنوات   االستبانة إلى قسمین، حیث تضمن القسم األول البیانات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة والتي اشتملت على كل من: العمر، والمؤھل العلمي،وتم تقسیم  
 . الخبرة، والشھادات المھنیة، في حین تضمن القسم الثاني فقرات االستبانة والتي تشمل بیئة الرقابة، وأنشطة الرقابة، واداء الجمعیات

 النتائج. 4

%)، وھو ما یعد أمراً منطقیاً كون الموظفین العاملین  39.3) بواقع (سنة   45- 36إلى أن أعلى فئة في متغیر العمر كانت لفئة (   1تشیر النتائج الواردة في الجدول  
ة عملیة كافیة حتى أصبحوا مدققي حسابات أو مراقبي  في مھنتي مدقق الحسابات ومراقب الحسابات ھم غالباً من الفئة العمریة الكبیرة نسبیاً كونھم اكتسبوا خبر

%) وھو ما یعد منطقیاً كون فئة مدققي ومراقبي الحسابات  45.3سنة) ھي األعلى بواقع (   15أقل من  - 10أما في متغیر سنوات الخبرة فقد كانت فئة ( حسابات.  
سنة تقریباً یعد أمراً طبیعیاً. أما متغیر المؤھل التعلیمي    15إلى    10فإن وجود خبرة من  یحتاجون لسنوات طویلة نسبیاً من الخبرة للعمل في ھذا المجال، وبالتالي  

%) وھو أمر منطقي بحكم أن أفراد عینة الدراسة من مدققي ومراقبي الحسابات ھم في الغالب من حملة  64.0) بواقع ( بكالوریوس كانت الفئة األعلى ھي (
%) وھي نسبة  40.7) وبواقع (ال یوجد( وفي متغیر الشھادات المھنیة فقد كانت الفئة األعلى ھي فئة    مؤسسات والھیئات. الدرجة الجامعة األولى في العدید من ال

لى شھادات تعد مرتفعة جداً وتعكس حاجة ضروریة إلعادة النظر من قبل الجمعیات التعاونیة الكویتیة حول أھمیة حصول مدققي الحسابات في الجمعیات ع 
%)، وھو ما یعد أمراً منطقیاً كون عینة  52.0) وبواقع (أما متغیر المسمى الوظیفي كانت الفئة األعلى ھي (مدقق حساباتین جودة العمل.  مھنیة بھدف تحس

سابات ومراقب مدقق ح الدراسة ھي مدققي الحسابات ومراقبي الحسابات لذلك كانت النسبة متقاربة بین الفئتین على اعتبار أن الباحث قام باختیار عینتھ بواقع  
ر حجم أعمال  حسابات لكل فرع من فروع الجمعیات التعاونیة الكویتیة موضوع الدراسة، وفي بعض الفروع كان ھناك أكثر من مدقق حسابات داخلي تبعاً لكب 

 الدراسة.  ھذا الفرع، كما أن بعض الفروع كان من نصیبھا أكثر من مراقب حسابات تبعاً لكبر حجم أعمال وأنشطة ھذا الفرع عینة 
 

 وصف أفراد عینة الدراسة من حیث البیانات الشخصیة: 1جدول 
 النسبة% العدد  الفئة  المتغیر 

 0.7 1 سنة فأقل 25 العمر 
 28.7 43 سنة  26-35
 39.3 59 سنة  36-45
 25.3 38 سنة  46-55

 6 9 سنة فأكثر  56
 %100 150 المجموع 

 0.7 1 سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة 
 30.0 45 سنوات  10أقل من  -5

 45.3 68 سنة 15أقل من  -10
 24.0 36 سنة فأكثر  15

 %100 150 المجموع 
 -  -  دبلوم متوسط  المؤھل التعلیمي 

 64.0 96 بكالوریوس 
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 32.0 48 دبلوم عالي 
 2.7 4 ماجستیر
 1.3 2 دكتوراه 

 %100 150 المجموع 
 النسبة% العدد  الفئة  المتغیر 
 CFA 29 19.3 الشھادات المھنیة 

CISA 12 8.0 
CMA 40 26.7 
CPA 2 1.3 
CIA 6 4.0 

 40.7 61 ال یوجد 
 %100 150 المجموع 

 52.0 78 مدقق حسابات المسمى الوظیفي
 48.0 72 مراقب حسابات

 %100 150 المجموع 
 76.0 114 محاسبة التخصص العلمي 

 12.0 18 تمویل 
 6.0 9 مالیة ومصرفیةعلوم 

 2.0 3 اقتصاد
 4.0 6 إدارة مالیة 

 -  -  أخرى
 %100 150 المجموع 

اختبار ألفا كرونباخ.    من أجل الموثوقیة، استخدم الباحث اختباراً مشھوراً الختبار تناسق العناصر المستخدمة في االستبیانات لكل متغیر. االختبار الشھیر ھو
 وما فوق.  0.7یجب أن تكون القیم المقبولة لالختبار 

، تكشف البیانات عن وجود اتساق داخلي كبیر بین عناصر البحث، حیث سجلت جمیع المتغیرات درجات أعلى  2وفقًا للنتائج الموجودة في الجدول  
 الختبار ألفا كرونباخ. تظھر النتائج المتحصل علیھا أن قیم ألفا لمتغیرات الدراسة ھي كما یلي: 0.7من  

 عناصر.   8في   و تتمثل 0.811= تقییم المخاطر .  1
 عناصر.  8و تتمثل في  0.809=  متابعة عناصر الرقابة .  2
 عنصر.  8و تتمثل في  0.814. المتغیر التابع (تحسین األداء المالي) =  3
 

 اختبار الموثوقیة :  2جدول 
 (الفا كرونباخ) نتائج ثبات مجاالت الدراسة المستقلة والتابعة 

 ألفا كرونباخ قیمة  عدد الفقرات    المتغیرات  الرقم 
 المتغیر المستقل 

 0.811 8 تقییم المخاطر  1
 0.809 8 متابعة عناصر الرقابة  2

 0.814 8 المتغیر التابع (تحسین األداء المالي) 

اختبار التأثیر المباشر    التأثیر المباشر ھو االختبار الذي یتم استخدامھ لمعرفة نوع العالقات بین المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع. في اإلحصاء، یسمى 
القیم التي   3األداء المالي. یوضح الجدول التالي    أیًضا اختبار االرتباط. المتغیرات المستقلة ھي (أنشطة الرقابة، و بیئة الرقابة)، بینما المتغیر التابع ھو تحسین

 تكشف عن العالقات اإلیجابیة والھامة. 
 ، تم استخالص االستنتاجات التالیة: 3بناًء على الجدول  

، حیث حجم االثر  و تحسین األداء المالي للجمعیات التعاونیة في دولة الكویت تقییم المخاطر. توجد عالقة إیجابیة و ھامة ذات داللة احصائیة بین 1
 . 0.000والداللة االحصائیة   8.533وقیمة تي   0.256= 

و تحسین األداء المالي للجمعیات التعاونیة في دولة الكویت، حیث    متابعة عناصر الرقابة. توجد عالقة إیجابیة و ھامة ذات داللة احصائیة بین  2
 . 0.000والداللة االحصائیة  2.911وقیمة تي   0.198= حجم االثر 

 
 فرضیات  الاختبار   :3جدول 

االنحراف   حجم االثر  المسار 
 المعیاري 

 T P Values قیمة
 

 0.000 8.533 0.031 0.256 تحسین األداء المالي  >- تقییم المخاطر

 0.000 2.911 0.068 0.198 تحسین األداء المالي    -> متابعة عناصر الرقابة
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بغض النظر عن مستواھم ، قرارات تأثیر قصیرة األجل و / أو طویلة األجل تؤثر على أدائھا ، وتتطلب معلومات دقیقة وذات   یتخذ جمیع أعضاء المنظمة ،
مة بأكملھا لدعم صلة وفي الوقت المناسب حول المنظمة كأساس التخاذ القرار. من خالل مؤشرات األداء ، توفر أنظمة التحكم في اإلدارة معلومات حول المنظ

واستیعابھا من قبل  یة صنع القرار للمدیرین التنفیذیین والموظفین ، والجمع بین الماضي والحاضر والمستقبل للمنظمة من الناحیة التشغیلیة. لتسھیل فھمھا  عمل
بناءً  المعلومات  بجمع وتوفیر  تسمح  التي  اإلداري  التحكم  المقترحات ألنظمة  تم تصمیم سلسلة من   ، الصدد  في ھذا   . على متطلبات واحتیاجات   الموظفین 

، والتي یتم تحلیلھا في ھذا العمل. في العقود األخیرة ، تم دمج مؤشرات األداء غیر المالي في )Jukka, 2021; Jukka & Pellinen, 2020(المستخدمین  
بشروط قابلة للقیاس وتقییم أداء المنظمة. تحتاج منھجیات بناء    أنظمة الرقابة اإلداریة ، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات المالیة للتعبیر عن األھداف التنظیمیة

الرقابة اإلداریة ھي عملیة إداریة تسمح بتقییم درجة  .  المؤشرات إلى إشراك جمیع أعضائھا وتتطلب معرفة واضحة بالمجاالت والعملیات التي تحدد النجاح
إنھ بمثابة أداة لتقییم اإلدارة المنفذة حتى لحظة معینة ، وقبل كل شيء ، لتنسیق   ئة اإلداریة للشركة.االمتثال لألھداف المختلفة التي وضعھا فریق اإلدارة أو الھی

 ,Kapiyangoda & Gooneratne(  المجاالت المختلفة للشركة وجمع المعلومات والبیانات الالزمة التخاذ أفضل القرارات الموجھة لالمتثال لخطة العمل
2021; Kaufman et al., 2021( . 

ي والرقابي في الشركات الكبیرة ومدھونًا تماًما ، ولكن من الممكن أن تعتقد الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم أو أصحاب عادة ما یتم تحدید الھیكل اإلدار 
  عمال التجاریة.المھن الحرة الذین ال یزال حجم مبیعاتھم صغیًرا أن تخصیص الوقت والموارد لھذه المھام یبدو غیر مجٍد وذو أھمیة قطعة أساسیة لصحة األ 

كون ضارة بالعمل  ع ذلك ، فإن تحدید تخطیط المشاریع ومدخالتھا والنفقات التي ستسببھا والحفاظ على السیطرة علیھا سیسمح بتوقع المواقف التي یمكن أن توم
حتیالیة مختلفة قد تؤثر على أصول  وتجنب اآلثار المالیة الخطیرة الناتجة ، على سبیل المثال ، من االنتھاكات القانونیة التي تنطوي على غرامات أو سلوكیات ا

تعتبر الرقابة اإلداریة وثیقة الصلة بالموضوع ألنھا تتیح رؤیة موارد الشركة وكیف یتم   إلى جانب تقییم اإلدارة الداخلیة واالمتثال لألھداف ،   الشركة وأموالھا. 
وتقدیم األدوات الالزمة الكتشاف عملیات تحویل األموال    -إما بسبب اإلھمال في اإلدارة أو االحتیال    -إنفاقھا وما یتم إنفاقھا فیھ ، وتجنب الخسائر المحتملة  

 ب التي تمنع اتباع خارطة طریق الشركة. والموارد في الوقت المناس

 الخالصة . 6

للجمعیات التعاونیة في دولة الكویت، وھو ما أكده اختبار فرضیات   في تحسین األداء المالي  المخاطر  لتقییم   مھم ذو داللة إحصائیة   دورأظھرت النتائج وجود  
لمتابعة    مھم ذو داللة إحصائیة  دوركما أظھرت النتائج وجود    بیئة الرقابة في ھذا الشأن.الدراسة، وھذا األمر بدوره یعكس األھمیة الكبیرة التي تتمتع بھا  

للجمعیات التعاونیة في دولة الكویت، وھو ما یؤكد على أھمیة الدور الذي تقوم بھ أنشطة الرقابة في تحسین األداء    في تحسین األداء المالي  عناصر الرقابة 
 یتیة. المالي للجمعیات التعاونیة الكو

أن ھذه البیئة قد حصلت على أعلى أھمیة التركیز على بیئة الرقابة في الجمعیات التعاونیة الكویتیة، وذلك نظراً لما أظھرت النتائج من  بتوصي ھذه الدراسة  
 .تحسین األداء المالي للجمعیات التعاونیة الكویتیة متوسط حسابي بین مجاالت مكونات الرقابة الداخلیة، وھذا تأكید على أھمیة ھذا البعد في إطار السعي نحو  
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