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  شكر وعرفان

  الحمد هللا الذي أتانا من العلم ما ينفعنا ونسأله أن يعلمنا ما جهلنا  

  قدم بجزيل الشكر والعرفـان والتقدير لألستاذ  نتال يسعني إال أن  

  "العايب وليد"

  "محفوظ جبار"وكما أتقدم بشكر خاص الى البروفيسور  

  تقدم بالشكر المسبق ألعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة المذكرة  أكما  

  وعلى مجهوداتهم وتصحيحاتهم لألخطاء والنقـائص وتقديم المالحظات  

 . على إتمام هذا العمل من قريب أو من بعيدني  وساعد منيشكر كل من دعأو كذلك  



 

I 

 

 إهداء

  

  أهدي هذا العمل المتواضع الذي هو ثمرة جهدي الى:

  حفظها اهللا." دليلة  أمي الحبيبة"منبع الحنان ورمز العطاء الى نور طريقي ومنبع طموحي  

  حفظه اهللا  " بوبكر أبي الغالي"من كان حبه واهتمامه قوام عزيمتي , إلى ضياء حياتي  

  .إلى من يذكرهم القـلب قبل أن يكتبهم القـلم خالي وابنه رحمهما اهللا وأسكنهما فسيح جناته

  " لؤي""لجينوالى  الكتاكيت " سامية سارة أميرة بثينة إلى شموع حياتي أخواتي

  في الدفعة  وكل الزمالء "وسام", "منى أحسن من عرفني بهم القدر صديقـاتي"  إلى

  إلى كل من شجعني ولو بكلمة طيبة من قريب أو من بعيد .

  عفـاف



 

II 

  إهداء

  "قل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون "بسم اهللا الرمحان الرحيم 

  صدق اهللا الرحيم

  إالهي ال يطيب الليل بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال تطيب

  اآلخرة إال بعفوك وال تطيب اجلنة إال برؤيتك

  اىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة اىل نيب الرمحة ونور العاملني سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

  اىل من قال فيهما الرمحان وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا

  اىل من أمحل امسه بكل فخر

  اىل من أفتقده منذ الصغر

  طيب اهللا ذكره" علي"ن أودعين اهللا أهديك هذا العمل أيب الغايل يا م

  " فاطمة"اىل من أرضعتين احلب واحلنان وكانت اسم الشفاء ورمز احلب والعطاء أمي الغالية 

  اىل سندين يف احلياة أخويت فاتح يوسف عبد اهللا زينب

  إسحاق اناس يعقوب واىل جة البيت

  ياسمين قمر نورة عفافعبلة المياء اىل صديقايت 

  وكل من ساهم يف هذا العمل

  غانية 



 

IV 

  الملخص

 ،املالئمة من خالل حتقيق خاصية ، حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةالدراسة اىل إبراز دور املراجعة اجلبائية يف دف هذه

ستبيان موزع على عينة عشوائية من جمتمع الدراسة عن طريق دراسة ميدانية متثلت يف افهم، للقابلية اللمقارنة و القابلية لاملوثوقية، 

سي أدوات االقتصاد القياال مث حتليلها باستعم ،مكاتب اخلربة احملاسبية وموظفني مبصلحة احملاسبة وكذا مصلحة الضرائباملتمثل يف 

مت  .)Smart Pls، SPSS (باالستعانة بربامج التحليل اإلحصائي )R²و Q²،F²(املستقل والتابع الختبار العالقة بني املتغري 

 . حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةىل أن املراجعة اجلبائية تساهم يفمن خالل الدراسة إالتوصل 

 اإللتزام الضرييب. التصرحيات اجلبائية، جودة بائية، املراجعة اجل: الكلمات المفتاحية

Summary:  

 The study aims to highlight the role of the tax audit in improving the quality of tax 

statements, through achieving the quality characteristics: relevance, reliability, comparability and 

understandability, by using a questionnaire to gather the primary data from the tax 

administration, accounting expertise offices and employees of the Accounting Department, then 

analyze the data using econometric tools to test the relationship between variables (Q²، F² and 

R²) with statistical analysis programs (Smart Pls, SPSS). The study concluded that the tax audit 

in improving the quality of tax statements. 

 Keywords: tax audit, tax statements, quality, econometric tools. 
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  الصفحة  العنوان  الرقم

  23  التصميم العام لإلستبيان  )01 (جدول رقم

  23  المستعمل في الدراسةLekert Scqleسلم ليكرت   )02(جدول رقم
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  VIF 37معالجة اإلرتباط الخطي بين العوامل   )20( جدول رقم
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 مقدمة 

يعملون جاهدين لفهمها من  لفاعلني االقتصادين مبختلف اهتمامامإن التطور الكبري واملتسارع يف بيئة األعمال، جعل ا  

خالل دراستها وحتليلها وذلك باستخدام قاعدة البيانات املرتبطة ا، من أجل اختاذ قرارات خمتلفة بناء على نتائج حتليلهم. إن 

  احتياجات أولئك الفاعلني ختتلف باختالف عالقام باملؤسسة.

تعترب املصاحل اجلبائية من كبار ، وخاصة احملاسيب واملايل منه، و هناك الكثري من املهتمني مبخرجات نظم املعلومات باملؤسسة  

ادة اجلبائية اخلاضعة للضريبة وحجم الضرائب املمكنة املهتمني باملعلومات املالية للمؤسسات االقتصادية، إذ بناء عليها حتدد امل

  التحصيل للخزينة العمومية، واليت تعترب من أهم إيراداا.

اجلزائري، يكون للتصرحيات اجلبائية املقدمة من طرف املؤسسات اجلبائي ئية التصرحيية وهي حالة النظام يف األنظمة اجلبا  

          االقتصادية أمهية بالغة يف حتديد الوعاء الضرييب اخلاضع، وبذلك فإن صحة هذه التصرحيات هلا دور كبري يف دقة الوعاء 

ا بدون مقابل، فإا تسعى أكاليف اليت ترهق كاهل املؤسسات االقتصادية وخاصة احملدد، وباعتبار أن الضرائب تعترب من الت

، مما يستدعي مراجعتها شوا الشك يف صحتهايأن للتصرحيات اجلبائية للمؤسسات أن للتخفيف منه دائما، وعليه فإا ميكن 

  .، أمال يف بلوغ وحتقيق جوداوالتدقيق فيها

استعمال آليات بعلى املستوى احمللي عند تلقيها للتصرحيات اجلبائية مبراجعتها يف مراحل خمتلفة و  تقوم املصاحل اجلبائيةإذ   

واختاذ إجراءات ردعية صارمة يف كل من حياول تضليلها، وهذا من شأنه أن يقلل من حماوالت املساس متعددة للتأكد من مصداقيتها، 

النوعية للتصرحيات اجلبائية والذي من شأنه أن حيقق جودا. وعليه فإننا من مبصداقيتها، وعليه ميكن ذلك أن يعزز من اخلصائص 

خالل هذا البحث سنحاول اختبار العالقة التأثريية للمراجعة اجلبائية على اخلصائص النوعية للتصرحيات اجلبائية، من خالل اإلجابة 

  على إشكاليته الرئيسة.

  :كاليةطرح اإلش.1

  :ن إبراز اإلشكالية الرئيسية اليت نسعى ملعاجلتها من خالل هذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايلا تقدم ذكره ميكل ممن خال

  ؟ ي تحسين جودة التصريحات الجبائيةما مدى مساهمة المراجعة الجبائية ف

  :  ميكن صياغتها على النحو التايلجمموعة من اإلشكاليات الفرعية واليت اإلشكالوتندرج حتت هذا 

  :األسئلة الفرعية.2

 ؟ئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائيةأي مدى ميكن أن تؤثر املراجعة اجلبائية يف حتقيق مال إىل �

 ؟وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية قارنةاملقابلية  حتقيق يف ما مدى تأثري املراجعة اجلبائية �

التالية وسنحاول اإلجابة عنها والتأكد من صحتها ضمن هذه لإلجابة على السؤال الرئيسي قمنا بصياغة الفرضيات :الفرضيات.3

  :الدراسة
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  .املراجعة اجلبائية تساهم يف جودة التصرحيات اجلبائية:الفرضية الرئيسية - أ

  :الفرضيات الفرعية - ب

 .املراجعة اجلبائية تساهم يف حتقيق خاصييت املالئمة واملوثوقية يف التصرحيات اجلبائية �

  .اجلبائية تساهم يف حتقيق خاصييت القابلية للمقارنة والفهم يف التصرحيات اجلبائيةاملراجعة  �

  :حتقيق مجلة من األهداف نذكر منها إىليهدف هذا البحث  :الدراسة أهداف.4

 .لكل األطراف املعنية ا تطبيقهاوكيفية  املراجعة اجلبائية التعرف على �

 .التصرحيات اجلبائيةيف حتقيق وتعزيز اخلصائص النوعية جلودة  املراجعة اجلبائيةأمهية  إبراز �

 التدرب اجلوانب املنهجية والعلمية إلجناز مثل هذه البحوث. �

 االحتكاك باملختصني مبوضوع البحث من خالل توزيع االستبيان لالستفادة من خربام. �

 مواضيع التخصص. التدرب على استعمال أدوات االقتصاد القياسي والربامج اإلحصائية يف �

يف اختاذ القرار وانعكاس جودا على سالمة القرار املتخذ بناء  التصرحيات اجلبائيةمن أمهية أمهيته يستمد البحث  :أهمية الدراسة.5

أخرى.  من جهة التصرحيات اجلبائيةعليها من جهة، وأمهية املراجعة اجلبائية كأحد األدوات الفعالة يف تعزيز اخلصائص النوعية جلودة 

كانية إىل جانب األمهية البالغة لدراسة مثل هذه املواضيع بالنسبة للطالب ملا تتيحه من إمكانية املزج بني اجلوانب النظرية والتطبيقية وإم

  االستعانة بدراسة احلالة وأمهيتها يف دعم معارف الطلبة يف موضوع البحث.

  :سبب اختيار الموضوع.6

  .اجلبائيالرغبة يف التخصص يف جمال  �

 .للبحث يف هذه املواضيعالشخصي يول امل �

  .التصرحيات اجلبائية، خاصة يف زيادة مصداقية أمهية هذا املوضوع يف الواقع �

  إمكانية البحث فيه لتوفر املادة العلمية الالزمة لذلك وإمكانية الوصول اىل النتائج املطلوبة. �

  :صعوبات الدراسة.7

 .قلة املراجع يف هذا اال �

  .خاصة يف مصلحة الضرائب لوالية برج بوعريريج صعوبة توزيع استمارة االستبيان �

 الوصول اىل نتائج ذات مصداقية.التضارب يف آراء املبحوثني مما يصعب  �

 .smart plsصعوبة تطبيق نظام  �

  :حدود الدراسة.8

  مت اجراء الدراسة خالل شهر جوان  :مانيةز الحدود ال - أ

  .برج بوعريريج وسطيف يتمت اجراء الدراسة بوالي :الحدود المكانية - ب
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 نوعية اجلودةمستقل وأربع خصائص  كمتغري  اجلبائيةمت هذه الدراسة بدراسة موضوع املراجعة هتا :الحدود الموضوعية -ـج

  .كمتغريات تابعة قسمت إىل جموعتني  التصرحيات اجلبائية

يف ضبط وحتليل املفاهيم لإلجابة على األسئلة مت اتباع املنهج الوصفي  :منهج البحث واألدوات المستعملة في الدراسة.9

دوات االقتصاد القياسي املالئمة األال باستعميدانية املدراسة المنهج  من خاللواملنهج التحليل البحث،  وضوعاملرتبطة مباألساسية 

  .smart plsبة باالستعانة بربنامج لتحليل العالقة التأثريية بني متغريات الدراسة واستخالص النتائج املطلو 

  :تبويب الخطة . 10

  مت تقسيم الدراسة اىل فصلني فصل نظري وآخر تطبيقي. حتيط جبوانب اإلشكالية املطروحة، علمية دراسةللوصول اىل      

حيث مت تقسيمه اىل  ،بائيةاجلالفصل النظري والذي كان عنوانه اإلطار النظري والتطبيقي للمراجعة اجلبائية وجودة التصرحيات       

أما  ،ساسية حول املراجعة اجلبائية أما املبحث الثاين فتناول جودة التصرحيات اجلبائيةتناول املبحث األول مفاهيم أ ثالث مباحث 

  املبحث الثالث فتضمن الدراسات السابقة ألهم املواضيع اليت تطرقت اىل املراجعة اجلبائية .

وكذا  ،منا بدراسة ميدانية من خالل توزيع استبيان وجه ملكاتب اخلربة احملاسبية وموظفني مبصلحة احملاسبةالفصل التطبيقي ق     

وقابلية مقارنة وفهم التصرحيات اجلبائية حىت مصلحة الضرائب حول مدى مسامهة املراجعة اجلبائية يف حتقيق جودة مالئمة وموثوقية 

  .نتمكن من اإلجابة على إشكالية البحث
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  : الفصل تمهيد

وترشيد قراراا وحتليل وضعيتها اجلبائية،  اليت تعتمد عليها املؤسسة من أجل تشخيص األدواتتعترب املراجعة اجلبائية إحدى 

وكشف خمتلف االحنرافات من خالل احلرص على التحكم يف خمتلف األعباء والتكاليف اجلبائية الناجتة عن سوء التعامل مع ، املالية

فرضها املشرع اجلبائي على املؤسسة باعتبارها  األخريةحتسني جودة التصرحيات اجلبائية هذه  إىلباإلضافة ، القوانني الواقعة على عاتقها

  .األنظمة الضريبيةو  التأكد من مدى امتثال املؤسسات للقوانني إىلوبالتايل دف ، وسيلة تقر ا على كافة املعلومات

ات إبراز جودة التصرحي إىلعلى أهم األساسيات اليت ختص املراجعة اجلبائية باإلضافة  نتعرفومن خالل هذا الفصل س

  .املتعلقة مبتغريات البحثكذا معرفة أهم الدراسات السابقة و  اجلبائية
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  مفاهيم أساسية حول المراجعة الجبائية: المبحث األول

متثل مرحلة جوهرية يف عملية احملاسبة الضريبة عن طريق التحقق من مراعاة املكلف و رقايب مهم  اجلبائية إجراءتعد املراجعة 

مشول هذا امللف لكافة العمليات اليت نص ، و مللفه اجلبائيو  إلحكام املتطلبات القانونية القانونية للضريبية عند إعداده لتصرحياته اجلبائية

  .ت جيب خضوعها ومت إغفاهلا عمدا أو حبسن نيةنه ال توجد أية عملياأو  القانون الضرييب على خضوعها

  المراجعة الجبائية ماهية: المطلب األول

  هلا.مفهوم  نبدأ بإعطاءلمراجعة اجلبائية سوف لكمدخل : المراجعة الجبائية مفهوم -أوال

وهي تلك العملية اليت ، جعة كلمة مشتقة من اللغة الالتينية وتعين الشخص الذي يتحدث بصوت عالااملر: المراجعة تعريف. 1

تتمثل يف إبداء الرأي حول مصداقية البيانات والقوائم املالية ، يقوم ا شخص مهين مستقل والقائمة على أسس ومبادئ علمية منظمة

جة من حيث يقوم هذا الشخص املعين أو املراجع بتدعيم رأيه بدالئل وقرائن وإثباتات تعطي در ، اليت تصف الوضعية املالية ملؤسسة ما

  1.ختاذ القراراتامح ملستخدميها بتبين هذا رأي يف الثقة للقوائم املالية تس

املراجعة علم يتمثل يف جمموعة : ن جممل التعاريف تصب يف مفهوم واحد وهوكن إعطاء مفهوم شامل للمراجعة ألكما مي

ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات املثبتة يف الدفاتر املبادئ واملعايري واألساليب اليت ميكن بواسطتها القيام بفحص انتقادي منظم 

 والسجالت والقوائم املالية للمشروع دف إبداء رأي فين حمايد يف تغيري القوائم املالية اخلتامية عن نتيجة أعمال املشروع من ربح أو

  2.خسارة وعن مركزه املايل يف اية فرتة حمددة

  : يتوردت عدة تعاريف للمراجعة اجلبائية نذكرها كاآل: تعريف المراجعة الجبائية. 2

 خمتلف مكاتب وجمالس املراجعة بأن املراجعة اجلبائية هي اجلانب اجلبائي ملهمة املراجعة احملاسبية أو هي مهمة علىعرفت 

  3فحص مل الوضعية اجلبائية ملؤسسة ما. إىلشكل عقد يهدف 

اختبار انتقادي للحالة اجلبائية للمؤسسة ومدى احرتامها للقوانني  "بائية بأا ويرى األستاذ صاحل محيداتو املراجعة اجل

وكذا تطوير التسيري  ،الضرائب إدارةوالتحقق من مدى انتظام املؤسسة اجتاه  بالتأكيدفهي العملية اليت تم  ،والتشريعات املعمول ا

  4الضرييب من أجل االقتصاد من مبلغ الضريبة .

 

                                                           

  .09، ص 2003، اجلزائر، بن عكنون، ديوان املطبوعات اجلامعية، المراقبة ومراجعة الحسابات من النظرية الى التطبيق: .حممد بوتني1
ص ، 2012، اجلزائر، جامعة ورقلة، غري منشورة، مذكرة ماسرت، المراجعة الجبائية ودورها في الحد من المخاطر الجبائية للمؤسسة: .أمحد العناق2

02.  
ص ، 2008، اجلزائر، جامعة أم البواقي ،غري منشورة، مذكرة ماجيسرت، المراجعة الجبائية والتسيير الجبائي للمؤسسات االقتصادية: لطيفة بوذن .3

33.  
غري  ،مذكرة ماجيسرت، دراسة حالة عينة باملؤسسات االقتصادية بوالية الوادي، دور المراجعة الجبائية في تدنئة المخاطر الجبائية:صاحل محيداتو.4

  .30،ص 2012،اجلزائر، ورقلة، منشورة
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فتتمثل املراجعة اجلبائية يف إبداء رأي حول جمموع ) ATIC(االستشارة و  اجلمعية التقنية لتنظيم مكاتب املراجعةوحسب 

  1.توظيفهاطريقة و  اهلياكل اجلبائية للوحدة

هي عملية مراقبة ملدى احرتام املؤسسة  " املراجعة اجلبائية: فقد عرفها كاآليت )colin.M( وحسب الربوفيسور م.كولني

  2.القواعد اجلبائية املطبقة لديهاو  للقوانني

بأا وسيلة تقيس كفاءة املؤسسة لتعبئة مواد القانون اجلبائي يف  ValléeوP.Bougonمن جهة أخرى عرفها األستاذين 

  3حتقيق سياساا العامة املرجوة. أيطار تسيريها دف

  : خالل التعاريف السابقة ميكننا تعريف املراجعة اجلبائية على أا من

بائية هي فحص للوضعية اجلبائية للمؤسسة قصد إبداء رأي فين عام يسمح بتشخيص هذه الوضعية دف املراجعة اجل

حيث تساهم يف ، مصاحلها ) مؤهلة الستعمال اجلباية فيما خيدمات اجلبائية مما جيعلها (املؤسسةصدق التصرحيو  التأكد من صحة

  .تساهم يف حتسني التسيري اجلبائي أما من جانب الفاعلية فهي، حتقيق األمن اجلبائي وهذا من اجلانب القانوين

ائية لتزام الضرييب الطوعي للقوانني اجلبإن اهلدف الرئيسي من املراجعة اجلبائية هو تشجيع اال: أهداف المراجعة الجبائية - اثاني

  4: يب املبين على التصريح من خالليالنظام الضر  إطارلتزام الضرييب يف ق أعلى معدالت االوضمان حتقي

  .جتماعي لإلدارة عن طريق تقدمي بيانات مالية صادقة وواضحةتعزيز صدق األداء اال �

 ؛لية منتظمة ومتوازنة من املكلفنيحتقيق موارد ما إىلباإلضافة ، تقدمي تصرحيات جبائية صحيحة وعادلة �

لتزام دافها املخصصة هلا ضمن معايري االلك من خالل قدرة األقسام يف اإلدارة الضريبية بتحقيق أهحتقيق العدالة الضريبية وذ �

 ؛ة من طرف إدارة املراجعة املركزيباإلجراءات املرسوم

  ؛ملفات العمالء الضريبية ستخدام العنصر البشري يف تقييم ودراسةاة أي قدرة اإلدارة املركزية على حتقيق الكفاءة املركزي �

 ؛التهرب الضرييب إىلما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو تزوير أو تالعب أو غش يؤدي  كتشافا  �

  5؛ السارية املفعول لإلجراءاتالطابع اجلبائي بالنسبة مراقبة شروط معاجلة املشاكل ذات  �

وتنقسم من هذه الزاوية ، اجلبائية من خالل اجلهة اليت تقوم بعملية املراجعةميكن متييز أنواع املراجعة : أنواع المراجعة الجبائية - ثالثا

 : إىل

املراجعة اجلبائية الداخلية هي عملية يقوم بتنفيذها شخص ما من داخل املؤسسة أي موظف تابع : المراجعة الجبائية الداخلية. 1

ومصداقية  بكل شفافية ووضوح حول نوعيةإلبداء رأيه  ،ص كفء ومستقلاختبار تقين دقيق وبناء من طرف شخإلدارا وهو 

                                                           
1.ATIC,L'audit naissance d’une fonction, étude réalisée par le cabinet,atic,d'apres50responsable d'audit 
interne,paris,1985. 
2. M.P.Colin,La vérification fiscale, Edition Economica ,paris.1985,p38. 
3.Ridha Khalassi, presentation et mise en place d'une servise d'audit fiscale, mémoire de fin d'étude,2001,p07. 

، اجلزائر، جامعة ورقلة، دراسة حالة مديرية الضرائب بوالية بسكرة، دور المراجعة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية: . قحموش مسية4

  . 29،ص ،2012
  10، ص 2009،اجلزائرجامعة ، منشورة ،مذكرة ماجيسرت، أثر مردودية المراجعة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي. وهلي بوعالم 5
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يشمل دراسة وتقييم كفاءة لذلك فإن نطاق املراجعة الداخلية  ،املعلومات املتعلقة بالوضعية اجلبائية للمؤسسة وفقا للقواعد القانونية

  1وواقع نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة ونوعية العمل يف تنفيذ املسؤوليات املستندة .

املعمول ا  اإلجراءاتذا كانت إكد مما أهي التهذا النشاط الدوري  إطارة للمراجعني الداخليني يف فاألهداف الرئيس

  2واضحة ومناسبة.، التنظيمات فعالة اهلياكل، العمليات الشرعية، املعلومات صادقة ،تتضمن الضمانات الكافية

دارا عملية يقوم بتنفيذها شخص ما من داخل املؤسسة اي موضع تابع إلا أملراجعة الداخلية على اوبالتايل ميكن تعريف 

بداء رايه بكل شفافية ووضوح حول مصداقية املعلومات املتعلقة وهو اختبار تقين دقيق وبناء من طرف شخص كفء ومستقل إل

املراجعة الداخلية تشمل دراسة وكفاءة وواقع لذلك فان ، املعمول ا واإلجراءاتبالوضعية اجلبائية للمؤسسة وفقا للقواعد القانونية 

  نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة ونوعية العمل يف تنفيذ املسؤوليات املستندة. 

ينسب هذا النوع من املراجعة اىل اجلهة اليت تقوم بعملية املراجعة واليت هي جهة خارجية حمايدة : المراجعة الجبائية الخارجية.1

وذلك مبراجعة القوائم  ،ومستقلة متاما عن املؤسسة هدفها جعل التسيري اجلبائي أكثر أداء من أجل ختفيض التكاليف اجلبائية للمؤسسة

ومتارس هذه املهنة بصفة متقطعة أو مستمرة . وقد تكون يف بعض األحيان تكملة ملهام  ،ةاملالية مع الرتكيز الكبري من الناحية اجلبائي

املراجعة اخلارجية قد تكون مهمة تعاقدية أي أن املؤسسة تلجأ اىل املراجع اخلارجي من أجل القيام مبهمة  املراجعة الداخلية .كذلك

  3.حمدودة يف إطار عقد مربم

  : ـب تتميز املراجعة اجلبائية عن غريها من خمتلف املراجعات: نواع المراجعة األخرىأالجبائية ب عالقة المراجعة- رابعا

ينطلقان  ألمامعلومات املراجعة و  املراجعة احملاسبية يف منهجيةو  هناك تشابه بني املراجعة اجلبائية: المراجعة المحاسبية. عالقتها ب1

يف التقييم من خالل نظرة عامة  يبدأمعا بالتخطيط فاملراجع اجلبائي يف بداية مهمته  يبدأنحيث ، املعلومات داخل املؤسسة أنظمةمن 

مبراجعة احملاسبة ميكن التحقق من صحة احلسابات الديون اجلبائية للمؤسسة وهذا لتحقق من قانونية و  على املراجعة الداخلية

تعبريها و  يف مدى عدالة القوائم املالية الرأي إبداءفهدف املراجع هو  ،املرجوة األهدافقد خيتلفا يف  أماغري ، احلسابات املالية

يد من صحة االلتزامات الضريبية املصرح عنها من قبل كأالت إىلالصادق عن حقيقة املركز املايل يف حني دف املراجع اجلبائي 

  4.املكلفني

املنجزة من طرف املراجع احملاسيب الن  األعمالن املوازاة بني هدفيهما تسمح للمراجع اجلبائي من االعتماد على أاال 

  .توجيه نوعي يف املراجعة إىللذلك فهو حيتاج ، حد ما حمدود خصوصا ما تعلق منها باجلانب اجلبائي إىلتبقى  األخرياسهامات هذا 

املراجعة ، و وسائل حتديثهاو  توسيع نطاقهاو  يتم استخدام التكنولوجيا عند املراجعة من اجل تسهيل: المراجعة المعلوماتيةعالقتها ب.2

اليت و  يانات املكلفني بالضريبية يف شكل الكرتوينع قادرا على احلصول على معظم البهي تلك العملية اليت يكون فيها املراج اآللية

                                                           

  .10، ص مرجع سبق ذكره: . وهلي بوعالم1
  .15، ص 2005،اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق: . حممد بوتني2
  .11،ص مرجع سبق ذكره: .أمحد لعناق3
  .24، ص مرجع سبق ذكره: .قحموش مسية4
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قدر  بأكربن النوع من املراجعة هو ختفيض مقدار الوقت املستخدم لعملية املراجعة اهلدف م، و املراجعة إجراءيستخدمها ملساعدته يف 

الدقة يف حتليل البيانات   إىل باإلضافة، كفاءة من الطرق التقليدية  وأحسن السجالت اخلاصة باملكلفني بسرعةو  معاجلة امللفات، و ممكن

  1.موثوقيةو  مصداقية أكثريف حتليلها ما يعطي  اإلحصائية األساليبكان يستخدم املراجع 

خلي يستطيع يف حاالت فاملراجع الدا، املراجعة اجلبائية هي مهمة حتدد من املراجعة الداخلية: خليةاالمراجعة الد. عالقتها ب3

  2.اجلبائي ليستدل ا املراجع، يف شكل مالحظات حول النظام اجلبائي آراءهون دي أنحمدودة 

حيلل  أيبالتحليل  يبدأن املراجعة اجلبائية احلقيقية تطبق غالبا من طرف املراجع اخلارجي حيث إ: المراجعة الخارجية. عالقتها ب4

  3.اجلبائية اإلدارةحلول فاملراجع اجلبائي يبين تقنيات قريبة من تلك املطبقة من قبل  أوتاسرتاتيجيااقرتاح  إىلالوضعيات ليصل 

اجلبائية   تاالسرتاتيجيااجلبائية تسمح بتحديد التزامات املؤسسات اجلبائية كما تقوم بتوضيح املراجعة : التسيير الجبائي. عالقتها ب5

حيث ، تدنية التكاليف اجلبائية إىلفعالية مما يؤدي  أكثرذلك جلعل التسيري اجلبائي و  كما تسمح بتحديد التزامات املؤسسة اجلبائية

  : لتاليةا األهدافالتسيري اجلبائي بتحقيق و  ميكن للمراجعة

  .ن املؤسسة ال تتعرض ملخاطر جبائية مل يتم اكتشافهاأكد من أالت �

  4.البحث عن اهلياكل القانونية اليت تسمح بتخفيف العبء اجلبائي �

  مراجعة التصريحات الجبائية: نيلمطلب الثاا

 املؤسسة جمربة بتقدمي تصرحيات أنتلتزم املؤسسات االقتصادية بعدة تصرحيات جبائية قام بوضعها املشرع اجلزائري حيث 

  .الرسوم هلذا وجب على املراجع اجلبائي مراجعة مثل هذه األمورو  تسديد الضرائبو 

  المراجعة الجبائية للضرائب على أرباح الشركات: والأ

من غريها و  املداخيل اليت حتققها الشركاتو  األرباحهي ضريبة تطبق على جممل : )IBSالضريبة على أرباح الشركات (

  : متر املراجعة اجلبائية للضريبة على أرباح الشركات على مرحلتني5.تدفع هذه الضريبة لصاحل امليزانية العامة للدولةو  شخاص املعنوينياأل

يا  أالشركات هي االرباح الصافية احملددة حسب نتيجة العمليات  أرباحن القاعدة اخلاضعة للضريبة على إ: مرحلة مراجعة الوعاء. 1

 األصوألثناءعنصر من عناصر  أيكانت طبيعتها احملققة من طرف كل مؤسسة مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التنازالت عن 

  .االستغالل أو ايته

                                                           

  .25ص : مرجع سبق ذكره: قحموش مسية. 1
  .14ص ، مرجع سبق ذكره: .أمحد لعناق2
  .25ص  ،مرجع سبق ذكره: . قحموش مسية3
، باتنة، دكتوراهرسالة ، دراسة حالة شركة مطاحن االوراس، دور المراجعة الجبائية في تحقيق األمن الجبائي بالمؤسسة االقتصادية: . فتحة أمرية4

  .46،ص 2018، اجلزائر
  .2019سنة ، 135املادة ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةوزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، .5
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الشركات جيب معرفة جمموعة من العناصر اليت تسمح حبساب الربح الذي يستخدم   أرباحولتحديد وعاء الضريبة على 

، تكاليف االستغالل املؤونة، التجارية واألعمال زوناتاملخ، تالكااله، ب دراسة النتائج اخلاضعةجل هذا جيألو  كقاعدة للضريبة

  .فوائض القيم الناجتة عن التنازل

تصحيح هذا الربح احملاسيب وفقا للقواعد اجلبائية و  ليتعد وإمنا خذ بعني االعتبار الربح فقطأالشركات ال ي إخضاع إن

 ساس االقتطاع الضرييبأيف الربح اجلبائي الذي سيشكل  أدرجتعباء اليت ترفض مصلحة الضرائب بعض األلذلك و  السارية املفعول

  1: ميكن صياغة عالقة الربح اجلبائي ما يليو 

  التخفيضات –االسرتدادات  + الربح احملاسيب =الربح اجلبائي 

  : كد من التايلأعلى املراجع الت: التسديدو  مراجعة التصفية. 2

حسب نوع النشاط  )%26، %23، %19(ن املعدالت املطبقة اخلاصة ذه الضريبة هي أحيث : المعدل المطبق صحة. أ

  .م. ر. م.من ق. ض150املذكورة يف املادة رقم 

يف حالة عدم عن كل نشاط، و ليهم تقدمي حماسبة مفصلة خمتلفة عختضع ملعدالت نشطة أالذين ميارسون  األشخاصما أ

  2.%26تطبيق منهجي ملعدل  إىلاحرتام مسك حماسبة منفصلة يؤدي 

وهي ، طرف املكلف بالضريبة ساس تسبيقات مقدمة منأالشركات يكون على  أرباحن تسديد الضريبة على أ: اللتزام بالتصريحا ب.

عدد  ،من ق ض م ر م 356وقد حددت املادة ، السنة املاضية رباح احملققة يفرباح السنة احلالية بالنسبة لألأ تسبيقات على

  : 3يلي التسبيقات وكذا مبلغ كل تسبيق حيث تنص على ما

  ؛مارس 20 إىلفيفري  20من : ولاأل لتسبيقا �

  ؛جوان20إىلماي 20من: التسبيق الثاين �

  ؛نوفمرب20 إىلكتوبر أ 20من: التسبيق الثالث �

 )التصريح السنوي إيداع(بعد من السنة املقبلة فريلأ20قبل: رصيد التصفية �

جتدر اإلشارة أن الشركات ميكن أن ختضع للضريبة على الدخل اإلمجايل فئة األرباح الصناعية والتجارية بدال من الضريبة 

على أرباح الشركات حسب النوع واالختيار، وهي مشاة هلا إال فيما تعلق باملعدل واألقساط، ويف هذه احلالة تكون املراجعة بنفس 

  ريقة.الط

  الرسم على النشاط المهني.: ثانيا

  ويتم فيها مراجعة التصفية والتسديد بعد ما يراجع الوعاء.

                                                           

  .52،ص،مرجع سبق ذكره: .أمحد لعناق1
  .150املادة ، مرجع سبق ذكرهوزارة املالية، . 2

  .156املادة ، مرجع سبق ذكرهوزارة املالية، .3



�� ..........................ا
	�� ا�ول ....................................... ���
ا�ط�ر ا
���ي و ا  

 

 

8 

 األعمالاو رقم  اإلمجاليةسيس الرسم على املبلغ االمجايل للمداخيل املهنية أكد من تأيت أنجيب على املراجع : مراجعة الوعاء. 1

مراجعة التخفيضات  إىلضافة ذا الرسم احملقق خالل السنة باإلباخلاضعني هل األمربدون الرسم على القيمة املضافة عندما يتعلق 

  1.الوعاء إىلوالعناصر الواجب عدم ضمها 

  : 2يقوم املراجع على ما يلي: التسديدو  مراجعة التصفية. 2

  من ق.ض.م.ر.م.219مادة  األحكامالذي يستند عند تطبيق  األعماليربز التصريح بوضوح جزء رقم  �

 األنابيبيف حالة نشاط نقل احملروقات عرب  أما%2معدل الرسم على النشاط املهين ال يفوق  أنكد املراجع من أيت أنجيب  �

  .3%3ال يفوق معدل الرسم أنجيب 

كد من ان التصرحيات السنوية مستندة على الكشف الذي أن يتأفيما خيص العمليات اليت متت باجلملة فانه على املراجع  �

  علومات اخلاصة بكل زبون.حيتوي امل

  .يف كل البلديات األمالشركات التابعة للشركة  األعمالكد من الرسم حيتسب على رقم أالت �

يوما لكل  20) املودعة يف50Gتحقق املراجع من تسديد الرسم على النشاط املهين من خالل التصرحيات الشهرية (ي �

  شهر. 

  للمؤسسة كونها وسيط جبائي  الجبائية المراجعة - ثالثا

 جور المرتبات واألفئة  اإلجماليمراجعة الضريبة على الدخل . 1

  : كد من أن الوعاء الضرييب حيتوي على العناصر التاليةأعلى املراجع الت: مراجعة الوعاءأ. 

  .واألجورالرواتب  �

  .كالتعويضات ومنح املردود  واألجورالرواتب  إىلاملبالغ امللحقة  �

  .سواء كانت جمانية او متنح بأقل من قيمتها احلقيقية، متيازات باألجراال �

  .أن العناصر غري مدرجة يف الوعاء د منأككما على املراجع اجلبائي الت �

  .مصاريف التنقالت واملهام، تعويضات �

  .تعويضات خاصة باملناطق اجلغرافية �

  .األمومةحيد واملنح العائلية ومنح جر الو عائلية املنصوص عليها قانونا كاألالتعويضات واملنح ال �

  .فني يعملون يف مناطق طور التنميةظية والسكن املمنوحة لعمال ومو متيازات اخلاصة بالتغذاال �

  .بناء على قرار العدالة إجبارياالتعويضات املمنوحة  �

                                                           

  .57ص ،ذكرهمرجع سبق : . أمحد لعناق1
  .31ص،2017، ورقلة اجلزائر،مذكرة ماسرت، دراسة حالة مبؤسسة للبناء اجلنوب الشرقي، مراجعة العمليات الجبائية للمؤسسة: . مشري خضرة2
  .222املادة مرجع سبق ذكره، ، . وزارة املالية3
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جتماعي قد مت طرحها االشرتاكات يف الضمان خلاصة بالتكوين منحة التقاعد واالقتطاعات اجيب التحقق كذلك من أن االو 

  1من الوعاء.

على املراجع اجلبائي أن يتأكد من أن الضريبة على الدخل اإلمجايل قد مت احتساا على أساس : التسديدمراجعة التصفية وب. 

مت  إنكد املراجع من أن يتأاجلزافية واليت جيب  اإلمجايليف حالة الضريبة على الدخل  إالالضرائب  إدارةالسلم املوضوع من طرف 

  G50.2ما سبق فانه من الضروري مراجعة التصرحيات املقدمة يف الوثيقة إىلضافة املعدل اجلغرايف باإل أساساحتساا على 

  مراجعة الرسم على القيمة المضافة. 2

  : 3الوعاء يف اآلتيةكد املراجع من ضم العناصر أن يتأجيب : مراجعة الوعاء الضريبيأ. 

  .للمبيعات بالنسبة لعمليات البيع اإلمجايلاملبلغ  �

  .كل املصاريف املفوترة للزبون �

ال تدخل يف  اآلتيةالعناصر  أنكد من أالرسوم مع طرح الطوابع اجلبائية والرسم على القيمة املضافة كما جيب التو  احلقوق �

  الوعاء.

  املفوترة. أواحلسومات املتفق عليها و  التخفيضات �

  .املسرتجعةمصاريف الغالف  �

  .كد منهاأوجيب على املراجع االحتياط من احلاالت التالية والت �

متعلق  األمركان   إذابسلع منقولة تكون من سعر االجناز  األمرتعلق  إذاالقاعدة الضريبية مكونة من سعر البيع باجلملة  �

  بالعقارات.

ن كانت غري خاضعة للرسم على القيمة إحىت و  ةار البيع املطبق من الشركة املشرت هي سع اإلخضاعن تكون قاعدة أجيب  �

  معفية منه. أواملضافة 

اليت  األخرىقاعدة الضريبة مكونة من قيمة السلع املقدمة مضاف عليها مبلغ الزيادة او قيمة السلع  إنجيب التحقق من  �

  وهذا عند اختالف قيمة السلعتني موضوع التبادل.، تقدم كزيادة

والرسم على القيمة املضافة يف ، جيب على املراجع التأكد من أن تطبيق معدل الرسم املناسب: مراجعة المعدالت المطبقةب. 

  : اجلزائر له معدالن

  .جتماعي أو الثقايفقتصادي أو اال% وخيص السلع واخلدمات اليت متثل حالة خاصة يف اال اال9: المعدل المخفض �

  .املخفض% وخيص العمليات والسلع غري اخلاضعة للمعدل 19: المعدل العادي �

                                                           

  .57،ص،2014، اجلازائر، جامعة ورقلة، ماسرت مذكرة، دور المراجع الجبائي في ترشيد القرارات الجبائية للمؤسسة: .عاد البشري1
  .32،ص، مرجع سبق ذكره: . مشري خضرة2
  .57ص ، مرجع سبق ذكره: . عاد البشري3
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، لكل شهرG50جيب على املراجع أن يتأكد أن املؤسسة قد أودعت لدى إدارة الضرائب تصرحيا يف وثيقة: مراجعة التصريحجـ. 

  .وىل لكل شهرجيب أن يودع يف العشرين يوم األ اإليداعمتنح من طرف إدارة الضرائب وهذا  هذه الوثيقة

كما أنه على املراجع أن يتأكد من أن التصريح يتضمن جمموع الرسم على القيمة املضافة امع والقابلة للتخفيض من 

  1.وتتأكد من وجود تصرحيات تصحيحية إذا لزم األمر، ورقم األعمال سواء كان خاضعا للرسم أو معفيا منه، جهة

  ةجودة التصريحات الجبائي: الثانيالمبحث 

النظام على إقرار  تصرحييةتمد وتع، م تصرحيي كالعديد من األنظمة املطبقة يف معظم الدول املتقدمةاالنظام اجلزائري نظيعترب 

االمتثال وان عدم ، ومعامالم اخلاصة للقطاع الضرييب انطالقا من شعورهم باملسؤولية وبالتايل حتمل أعباء الضريبة مبداخليهماملكلفني 

وبالتايل احتمال ، من مصداقية املعلومة اجلبائية وبالتايل ضعف الثقة بني اإلدارة اجلبائية واملكلفني بشكل عاميقلل  للقاعدة اجلبائية

ولذلك وجب ، تكبة واليت تعترب خطر جبائي وتكاليف إضافية بالنسبة للمكلفنير تطبيق عقوبات وغرامات حبسب نوع املخالفة امل

  .جل حتقيق اجلودةأاملوجودة وذلك من إعادة النظر يف األخطاء والنقائص 

  : ماهية التصريحات الجبائية: األولمطلب ال

  : التصريحات الجبائية تعريف-أوال

 ،متثل التصرحيات اجلبائية الوثائق القانونية اليت تربط بني املكلف بالضريبة ومصاحل اإلدارة اجلبائية لتسهيل عملية االتصال بينهما 

  2واليت حتدد أسس األوعية الضريبية . ،حتتوي هذه الوثائق على معلومات تعرب عن الذمة املالية وأرقام األعمال احملققة من قبل املكلف

 ."االعرتاف اخلطي أوهو اإلقرار ": التصريح اجلبائي لغة

وثيقة موقعة قانونيا متأل من طرف املكلف سواء كان شخص طبيعي عن  فهو عبارة: ما التعريف العملي للتصرحيات اجلبائيةأ

يتضمن التصريح  ،وله موعد حيدده القانون )االجتماعيالضمان  ،مصلحة الضرائب(أو معنوي ليقوم بإرساهلا اىل املصاحل املختلفة 

احتفاظ اإلدارة لنفسها حبق الرقابة على التصريح يف حالة ومستنداته مع  حتتويه دفاتره اىل مااملادة اخلاضعة للضريبية اخلاصة ا استنادا 

  .3" ما بين على خطأ أو غش كما ميكن أن يقدم التصريح من غري املكلف شريطة أن تربطه عالقة به

واليت تكمن  ،دارة الضرائبأو إللمكلف تكتسي التصرحيات اجلبائية أمهية كبرية سواء بالنسبة ل: أهمية التصريحات الجبائية - ثانيا

  : فيما يلي

  4: وتتمثل هذه األمهية فيما يلي: أهمية التصريحات الجبائية بالنسبة للمكلف. 1

 يرضي التصريح املكلف ألنه هو ادرى مبقدره التكليفية ولذلك فان الوعاء احملدد من قناعته الذاتية يف حتقيقه. �

صة به، حيث ابوضعية السيولة اخل أدرىملكلف باعتبار انه الضرييب على ا للعبءيتضمن أسلوب التصريح العدالة بالنسبة  �

 .االلتزام بالتسديد على ما صرح بهااللتزام الضرييب يتمثل يف جانبني، جانب االلتزام بالتصريح من قبل املكلف، وجانب  أن

                                                           

  .33صمرجع سبق ذكره،: .مشري خضرة1
2

  .47، صمرجع سبق ذكره. �
�وش ����: 

  .56ص ، 2012جامعة ورقلة اجلزائر ، مذكرة ماسرت غري منشورة، دراسة حالة ميدانية، الوظيفة الجبائية في المؤسسات االقتصادية: . لطيفة غولة3
  .49، ص مرجع سبق ذكره: . قحموش مسية4
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قة قيمة الضرائب املستحيعترب التصريح الوسيلة األكثر سهولة بالنسبة للمكلف حيث تنمي له الشعور باملشاركة يف حتديد  �

رك يف عملية تقدير وحتديد دخله النافع للضريبية، كلما زاد التزامه بتقدمي تصرحياته، مما اعليه فكلما شعر املكلف بانه ش

 .فاع احلصيلة اجلبائية من الضرائبينعكس إجيابا على ارت

 .1 عنهاىنغرة الضرائب وجتنب لعقوبات هو يف تسوية وضعية املكلف بينه وبني اإلدا �

  :متكن أمهية التصريح بالنسبة إلدارة الضرائب يف: أهمية التصريحات الجبائية بالنسبة إلدارة الضرائب .2

 يعترب التصريح وسيلة فعالة متكن اإلدارة الضريبية من تنبع كل دخول املكلف. �

على اطالع مبكان مزاولة نشاط يعطي التصريح إلدارة الضرائب املعلومات عن ميالد ضريبة جديدة حيث تصبح اإلدارة  �

 املكلف وبدايته مما يتسىن هلا ممارسة وحساب الضرائب وحتصيلها.

يسهل التصريح العمل امللقى على كامل اإلدارة الضريبة حبيث يوفر الوقت واإلجراءات كذلك خيفض من احتمال نشوء  �

 منازعات واالعرتاضات.

 ة املكلفني بالضريبة.يسهل على اإلدارة الضريبة اإلحصاء اجلبائي لفئ �

 يتسىن إلدارة الضرائب مراقبة املكلفني ومدى صدقهم يف تصرحيام. �

 .2الضريبية حيث يبىن على الثقة املتبادلة بني اإلدارة واملكلفني واألداةيعترب نظام التصريح أداة اتصال بني املكلف بالضريبة  �

 

                                                           

  .50، صنفس المرجع السابققحموش سمية 1
  .14ص  ،2014 ،اجلزائر ،مذكرة ماسرت جامعة الوادي، دور المراجعة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية: ملوكه.حممد هشام 2
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  : هناك عدة أنواع للتصرحيات اجلبائية فهي ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر منها إليها: أنواع التصريحات الجبائية - ثالثا

  : حسب هذا التصنيف هناك نوعان من التصرحيات اجلبائية: التصريح. حسب مقدم 1

كما ،  اخلاضعة للضريبة أعمالهيلتزم املكلف بالضريبة مبختلف التصرحيات عن نتائجه وأرقام : تصريح مقدم من طرف المكلف أ.

  .إدارة الضرائب اليت يتبعها إىلموجود ومدون يف دفاتره ومستنداته احملاسبية 

 فرضن إمث فومن  ،ضعة للضريبة تقديرااهذه الطريقة بتحقيق العدالة الضريبية فهي من جهة تعمل على تقدير املادة اخل تتميز

خل احلقيقي للمكلف ومن جهة أخرى ميكن مراعاة الظروف الشخصية للمكلف فتزداد احلصيلة الضريبية الضريبة يتناسب مع الد

 1.نفس نسبة زيادة الدخولب

عدم الكشف احلقيقي عن  أوالتملص والتهرب الضرييب  إىلالعيب املوجود يف هذه الطريقة هو إمكانية جلوء املكلف  إن

من  للتأكد، اجلبائية بأنواعهاوعليه فان القوانني اجلبائية تنص على اخضاع تصرحيات املكلفني للرقابة ، قيمة املادة اخلاضعة للضريبة

  2.وكذلك حرصا منهم على تامني إيرادات اخلزينة العامة، صحة التصرحيات املدىل ا

غري املكلف بالضريبة  آخرتلزم اإلدارة الضريبية مبوجب هذه الطريقة شخص : )(المكلف القانونيتصريح مقدم من طرف الغير ب. 

املادة اخلاضعة يف هذه الطريقة يكون الغري مبينا للممول مبالغ تعترب ضمن  واألصل، بتقدمي التصريح عن بعض الضرائب والرسوم

  3للضريبة والشخص مقدم التصريح . اضعةاملادة اخلضمن  الغري مبينا للممول مبلغ تعترببللضريبة ويشرتك كذلك ان تكون 

الغري  أنخاصة ، املادة اخلاضعة للضريبةهذه الطريقة هلا اعتبارات عامة للمصاحل الضريبية حيث تعد األكثر مالئمة لتحديد 

 4.ليس له مصلحة يف إخفاء مقدار الدخل او التهرب من الضريبة

 : التصريححسب توقيت تقديم . 2

طاع من املصدر، يتم تعن طريق االق آوبالضريبة والرسوم احملصلة نقدا  إشعاروهو تصريح وحيد يعترب كجدول : التصريح الشهريأ. 

  5.لدى قباضة الضرائب اليت يتبع هلا مقر املكلف من الشهر املوايل، يف العشرين يوما األوىل إيداعه

وهو تصريح خيص املكلفني اخلاضعني للنظام املبسط، حيث وجب عليهم اكتساب تصرحيام فيما : الثالثي أوالتصريح الفصلي ب.

خيص الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف أجور، الرسم على النشاط املهين والرسم على القيمة املضافة، خالل العشرين يوما األوىل 

  فيه. أعمالاو حتقيق رقم للشهر املوىل للثالثي املدين الذي مت من خالله دفع األجور 

و الضريبة على أهو تصريح يلزم املكلفني التابعني للنظام احلقيقي واخلاضعني للضريبة على أرباح الشركات : لتصريح السنويا -جـ

حققها  ضعة للضريبة اليتماي من كل سنة تصرحيا مببلغ األرباح اخلا أوليكتبوا قبل  أنالدخل اإلمجايل صنف أرباح جتارية وصناعية، 

                                                           

  . 253ص ، 2008، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، 3ط ، اقتصاديات المالية العامة: حممد عباس حمرزي. 1
، مذكرة ماسرت ،دراسة حالة مبؤسسيت األخوة عموري لآلجر، ودورها في تحسين جودة التصريحات الجبائية المراجعة الجبائية: . خالدي عصام2

  .07ص،2017، اجلزائر، جامعة ورقلة
  .13،صمرجع سبق ذكره: .حممد هشام ملوكة3
  .145،ص 2004، اجلزائر، دار هومة للنشر، اقتصاديات الجباية والضرائب: .حممد عباس حمرزي4
  .64ص،2019،الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة ، املديرية العامة للضرائب:. وزارة املالية5
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و املكلف واملتعلقة بالدورة السابقة لدى مفتشية الضرائب ملقر فرض الضريبة، ونفس الشيء للمكلفني املمارسني ملهن أاملؤسسة 

  1.مدا خيلهماب تصريح خاص يف إطار تري جتارية هم ملزمون باكتغهن م أوجتارية، صناعية وفالحية 

ند بداية النشاط يتمثل كل األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين عبه كل املكلف بالضريبة  هو تصريح يلزم: وجودالتصريح بال. 3

ويتمثل هذا التصريح يف  IBSأوالضريبة على اإلمجايل  أومهين خاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة  أوميارسون نشاط جتاري صناعي 

مفتشية  إىليوم األوىل من بداية النشاط  30ويتم تقدميه يف  8رقم  Gطرف اإلدارة اجلبائية املتمثل يف سلسلة سليم من  منوذج

  .2الضرائب متعددة اخلدمات التابعني هلا

اب تصريح مطابق للنموذج الذي تقدمه تى القيمة املضافة توجب عليهم اكتما فيما خيص املكلفني اخلاضعني للرسم علأ

  3.الضرائب يتبع هلا متفشيةميه لدى يوما من بدا عمليات ويتم تقد 30اإلدارة خالل

يرافق التصرحيات نسخة مطابقة  أنيتعني على الشركات  األعمالم رقمن قانون الرسم على  52جاء يف املادة  وحسب ما

و املدير ويف حالة عدم النص عليها يف قانوا األساسي أاملصادقة عليه من املسري  وباإلمضاء، ومصادقة عليها من قانوا األساسي

 .4و جملس املسامهة الذي عينهاأاإلدارة  ملداولةفوجب عليها تقدمي نسخة مطابقة او مصادق عليها 

استغالل  أوالتوقف عن ممارسة مهنة حرة  أويتعني على املكلفني بالضريبة يف حالة التنازل : الوفاة أوالتصريح في حالة التنازل . 4

من تاريخ التنازل  أيام ابتداء 10اخلاص يف اجل اكتساب التصريح اخلاص بالضريبة على الدخل اإلمجايل والتصريح ، مستثمرة فالحية

وتصريح ، إمجايلمن خالل تصريح ضعة للضريبة اجيب التصريح باملداخيل اخل، او التوقف عن النشاط يف حالة وفاة املكلف بالضريبة

  5.اكتساب هذه التصرحيات من طرف ذوي حقوق املتويف خاص حيث جيب

  .جودة التصريحات الجبائيةماهية : المطلب الثاني

ن التحكم يف املعلومات املوجودة على مستوى التصرحيات اجلبائية واالستغالل األمثل هلا حيقق جناحا وضمانا الستمرار إ

  والسالمة من التضليل واالخطاء.ن تتميز التصرحيات باجلودة أال بد ، وتطور املؤسسات

   

  : تعريف جودة التصريحات الجبائية -أوال

هي دقة وصحة احملتوى فما جودة املعلومات ،أستفيد منهاامللرغبة توج ومطابقته نقدرة استخدام امل باجلودة يعىن: مفهوم الجودة .1

حيث تتحقق هذه األخرية بتجنب األخطاء والتزوير وكذا عدم ، جودة التصرحيات يهاألساس الذي تبين علعن معربا ، الفعلي للبيانات

                                                           

  .18،ص،مرجع سبق ذكره: .حممد هشام ملوكة1
  .43ص ،2019لسنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  183. املادة 2
  .22ص، 51،2019املادة ، قانون الرسوم على رقم األعمال،املديرية العامة للضرائب،. وزارة املالية3
  .23ص ،52املادة ، نفس المرجع السابق. 4
  .09-08ص:  ص ،مرجع سبق ذكره: .عصام خالدي5
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وفرت ما حيتاجه  جودة او قيمة استعمالية اال اذاتكون ذات ال وهلذا فان املعلومات ، التحيز يف معاجلة البيانات وطرق عرضها

  1منها لتوظيفها يف جمال معني حلل مشكلة ما.املستفيد 

ال يوجد تعريف مدد ملصطلح جودة التصريح اجلبائي ولكن ميكن استنباط مفهوم هلا من : تعريف جودة التصريحات الجبائية. 2

 خالل جودة املعلومات.

جودة التصرحيات اجلبائية تبني جودة املعلومات الواردة فيها واليت تتحدد من خالل اخلصائص اليت تتسىن ا املعلومات 

  .استخدامها لتعزيز نوعية املعلومات احملاسبية احملاسبية ذات األمهية او القواعد األساسية الواجب

اليت تعترب ، على حمتويات تلك القوائم ني قيمة الدين الواجب الدفع بناءجودة التصرحيات اجلبائية هي جمرد وسيلة التزام تبي

ير املالية وما حيققه من منفعة املفصح عنها يف التقار اال هي صحة مصداقية املعلومات من خمرجات احملاسبة وبالتايل اجلودة يف هذا 

تعد يف  فاملعلومات اجلديدة هي تلك املعلومات األكثر فائدة ولتحقق ذلك جيب ان ختلو من التحريف والتضليل وان، نيمدتخللمس

  2ينة مبا حتقق اهلدف من استخدامها.القانونية والرقابية واملع.ضوء جمموعة من املعايري

  : لتحقق اجلودة يف التصرحيات جيب توفرها على جمموعة من اخلصائص منها: الجبائيةخصائص جودة التصريحات  - ثانيا

حداث أثر حداثة وان تكون قادرة على أكوان تكون ، اجلهعدت من أالذي  رضمة للغئن تكون املعلومات مالأب جي: مةئالمال. 1

ذلك يتجنب ومنها صحة املعلومات الواردة فيها الن  جال التصرحيات اجلبائيةآه قرار مستخدميها من اجل احرتام يف اجتا تأثري

 .املؤسسة العديد من املشاكل

تتعلق مبدى إمكانية خلق حالة االطمئنان لدى مستخدم املعلومات احملاسبية لكي تعتمد عليها يف اختاذ : و المصداقيةأالموثوقية . 2

 .لتحقق املصداقية (صدق التعبري)القابلية ل، عدم التحيز)احلياة (و  قرارها املختلفة وميكن حتقيق هذه اخلاصية من خالل املوضوعية

ن تكون املعلومات املفصح عنها دقيقة وواضحة أي جتنب األخطاء يف املعلومات واحلد منها ومن الواضح أجيب : الدقة والوضوح. 3

 .فضل للتصرحيات اجلبائيةألوضوح والدقة كلما حتققت جودة اانه كلما كانت األساليب املستخدمة متميزة ب

مام أبدقة حىت تكون املعلومات متاحة  ن جودة التصرحيات اجلبائية تكمن يف مدى صحة املعلومات املفصح عنهاأ: اإلفصاح. 4

 .املستخدمني

ذلك ميكن بنسبة املالية وكأي إمكانية مقارنة املعلومات الواردة يف التصريح مع املعلومات املالية الواردة يف القائم : القابلية للمقارنة. 5

يها من خمتلف اجلهات مع إمكانية استخدامها يف الرقابة ولتقييم وتصحيح األخطاء اليت إلمقارنتها مع املعلومات الواردة لإلدارة اجلبائية

 .تنتج عن سوء االستخدام

وذلك ليتمكن املستخدمني من االستفادة منها بشكل تام ويعتمد ذلك على مؤشرين مها درجة الوضوح والسالمة : القابلية للفهم. 6

  3.لدى مستخدمي املعلومات املختلفةومستوى الفهم والوعي 

  .العناصر المساهمة في تحقيق جودة التصريحات - ثالثا

                                                           

  .65،ص مرجع سبق ذكره: . قحموش مسية1
  .65ص ،نفس المرجع السابق. 2
  .16، ص نفس المرجع السابق: . خالدي عصام3
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  .تكتسي التصرحيات اجلبائية عناصر تساهم يف جودا

  .بالنسبة للمكلف. 1

علومات الواجب صادقا يف اإلفصاح عن املن املبادئ اليت تنبع من الوازع الديين واألخالقي للمكلف جتعله إ: المبادئ األخالقيةأ. 

 .زيادة الثقة بني الكلفني واإلدارة اجلبائية إىلإضافة ، مما يزيد من جودة املعلومات املصرح ا، غفال وسرتإدالء ا دون اإل

نفاقها إالضرائب اليت يدفعها يعاد ن تلك أقيق اجلودة فعندما يعلم املكلف تلعب الثقافة اجلبائية دورا فعاال يف حت: الثقافة الجبائيةب. 

ن املبادئ الثقافية يف اتمع والوعي الضرييب إن يعود عليه بالنفع اخلاص أيق النفع العام والذي من املمكن يف حتق بأخرىأو بطريقة 

عيف كلما زاد التهرب ضلدى املكلف تعكس مدى التزامه وتطبيقه للمبادئ اجلبائية فيدفع الضريبة فكلما كان الوعي الثقايف واجلبائي 

 .اجلبائي والعكس

يعمل هذا العامل على تشجيع دفعي  خوف املكلفني من احتمال الكشف بعد عملية املراجعة حيث: الخوف من االكتشافجـ. 

جراءات مبدى تصنيف املؤسسة للقوانني واإلبالغ بدقة عن مدان هلم واملرتبط واالمتثال للقوانني الضريبة واإل الضريبة على االلتزام

 .اجلبائية

  .بالنسبة لإلدارة الجبائية .2

حد حماوره العامة متكن اإلدارة اجلبائية من الوصول أ ن فعالية النظام اجلبائي والذي يعترب املراجعة اجلبائيةإ: فعالية النظام الجبائيأ. 

تنفيذ القوانني الضريبية وقوة اإلدارة  وقدرة اإلدارة اجلبائية، قني ومن افرتاض الصحة والدقة عن البيانات املكلفاعلى درجة من البأ إىل

 .كل حقوق اخلزينة العامة كاملة دون نقصان  إىلحكام الوقائية والوصول أ إىلالضريبية وقوة اإلدارة قد يؤدي تنفيذ القوانني  اجلبائية

الدراسات حول موضوع احتمال ارتكاب املكلف خاصة املؤسسات األخطاء  معظمجتمع : تبسيط مواد القانون الجبائيجـ. 

.وكذا مدى  الضرييب  زامتلاملكلف بالضريبة وسلوكه اجتاه اإلاملطالب ا  االلتزاماتوخمالفات يزداد تعبا لتعدد التشريع الضرييب وبعدد 

 كفاءة املصاحل اجلبائية املعتمدة عليها سواء كانت داخلية أو خارجية.

ما مييز األنظمة اجلبائية هو التصرحيات اجلبائية واليت تتطلب على األقل مستوى معقول من  أهمن إ: تبسيط التصريحات الجبائيةد.

 .بائي اجل تزاملتصرحيام بدقة وزيادة اإل إلمتامتساعد املكلفني بالضريبة  أنالبساطة هذه األخرية ميكنها 

االقتصادي واملايل له أمهية بالغة يف حتمل واستنتاج  الواقع ععصرنة اإلدارة اجلبائية مبا يتالءم م إن: عصرنة اإلدارة الجبائية. ه

حتسني جودة اخلدمات من جهة ثانية ومن جهة ثالثة سهولة اكتشاف الغش والتهرب  إىلإضافة ، العمليات اجلبائية من جهة

.الضرييب
1  

 السابقةالعلمية الدراسات مراجع األبحاث و : المبحث الثالث

وحتديد أوجه التشابه وأوجه االختالف وأهم  ،من خالل هذا املبحث سنعرض أهم الدراسات اليت سبقتنا يف ميدان املراجعة اجلبائية

  النقاط اليت متيز دراستنا عن الدراسات األخرى .

  

                                                           

  .76-  75ص  ،نفس المرجع السابق1



�� ..........................ا
	�� ا�ول ....................................... ���
ا�ط�ر ا
���ي و ا  
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  دراسات سابقة باللغة العربية  -أوال

في مذكرة ماجيستر "الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائيةدور المراجعة "دراسة قحموش سمية . 1

هو دور المراجعة الجبائية في التحسين من جودة  ما: وكانت اشكاليتها حول.2012ورقلة  ،جامعةالعلوم االقتصادية

  التصريحات الجبائية؟

الرقابة اجلبائية مما تشمله من أنشطة ومراحل  أدواتعن املراجعة اجلبائية واليت تعترب من أهم تكلمت الطالبة يف دراستها 

تساهم يف حتسني االلتزام الضرييب وذلك ما يعكس حتسني جودة التصرحيات اجلبائية وأهدافها وأمهيتها وأداة فعالة يف حماربة الغش 

املختصة هلا. ومنه مت اكتشاف اخللل والتهرب الضرييب، ومت كذلك تبيني أهم ضرائب النظام اجلبائي اجلزائري وأنواع التصرحيات اجلبائية 

  والثغرات يف فحص التصرحيات من خالل املراجعة اجلبائية.

الشق األول تقييم نتائج املراجعة اجلبائية من خالل مؤشرات التسيري املعتمدة من طرف : ومتثلت الدراسة امليدانية يف شقني

ومت التوصل إىل أن املراجعة اجلبائية تعمل دورا كبريا يف حتسني جودة  الضرائب، والشق الثاين متثل يف الدراسة االستبيانية إدارة

  التصرحيات اجلبائية.

مذكرة "،دراسة عينة عن المؤسسات بوالية الوادي"دور المراجعة الجبائية في تدنية المخاطر الجبائية". حميداتو صالح 2

أي مدى يمكن  إلى: شكالية التاليةت هذه الدراسة اإلوقد عاجل.2012/ 2011، جامعةورقلة، في العلوم االقتصاديةماجيستر 

  ؟أن تساهم المراجعة الجبائية في تدنئة المخاطر الجبائية

قصد ختفيف األعباء الضريبية اليت ترهق كاهل املؤسسات وقد  إتباعهاقانونية ومشروعة ميكن  آليةواهلدف منها البحث عن 

  : توصلت إىل النتائج التالية

  : اجلبائية تقوم بأن املراجعة 

  الكشف عن املخاطر اجلبائية. �

  الكشف عن املخاطر اجلبائية. �

  .ضمان ايداع التصرحيات اجلبائية �

  تقييم اخلطر اجلبائي الناتج عن عدم التصريح. �

  القيام بالتشخيص اجلبائي. �

جامعة  ماجيستر في العلوم االقتصادية،، مذكرة جبائية في مكافحة التهرب الضريبي"أثر مردودية المراجعة ال"ولهي بوعالم . 3

  ؟المراجعة الضريبية على مكافحة التهرب الضريبي مردودية تأثيرما مدى : وكانت اشكاليته حول.2004الجزائر 

  واهلدف من هذه الدراسة 

  أهم الوسائل والتقنيات يف قياس ومكافحة التهرب الضرييب  إبرازحماولة  �

  لتفعيل املراجعة اجلبائية اإلدارةاملتخذة من طرف  اإلجراءاتحماولة الوقوف على مدى جناعة  �

  : ويف اية هذه الدراسة توصل إىل أهم النتائج التالية �



�� ..........................ا
	�� ا�ول ....................................... ���
ا�ط�ر ا
���ي و ا  
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اجلبائي لغرض مكافحة الغش والتهرب  اإلصالحأهم األدوات اليت استحدثت مع  إحدى تعترب املراجعة اجلبائية �

  الضرييب.

  إىل تعزيز األمن اجلبائي للمؤسسة والتحقق من مدى انتظام املؤسسة جتاه القوانني اجلبائية دف املراجعة اجلبائية �

إن مردودية املراجعة اجلبائية ترتكز على جمموعة من عوامل التنظيم واالنضباط قصد الرفع من قدرة األداء للحد  �

  من تنامي ظاهرة التهرب الضرييب.

  دراسات باللغة األجنبية  - ثانيا

1.Rokia Titien Sanago، "la maitrese des risques opérationnels lies an processus des gestion 

fiscal la banque de solidarité(BMS ;SA) cas de lits de la taf et d'irf-04/2013 centre africaine 

de étudessupérieures en gestion. 

املالية صعبة بالنسبة للمنظمات  اإلدارةالذي جعل  األمرهذه الدراسة إىل قانون الضرائب باعتباره مرن كثري التغري،  تطرقت

بشكل عام خاصة البنك اليت معظم معامالا خاضعة للضريبة.وهلذا أصبحت إدارة الضرائب مقلقة على حنو متزايد لبنوك بسبب 

  .خماطر إعادة ودفع الفوائد والغرامات

جهاز حتكم يف املخاطر  إلنشاءيف اية الدراسة نالحظ انه جيب تقييم عملية إدارة الضرائب البنكية نظرا للحاجة امللحة 

  .إعفاءعندما يصبح البنك غري مستفيد من  إزعاجالتقشفية للضريبة من اجل جتنب أي 

2. MesfinGebyehu،“tax audit practiceand Its audits Significance in increasing revenue in 

Ethiopia the case of AddisAbaba، city administration،Addis Ababa University، Faculty of 

business Economics،Addis Ababa،2008 

بالنسبة لنزاهة  الرأي إبداءاجلبائية بوصفها امتداد لعملية املراجعة يف )التدقيق  (تعرضت هذه الدراسة أمهية املراجعة 

الضريبية ومكافحة الغش والتهرب  اإلدارة إيراداتقوية لزيادة  أداةقية البيانات املالية املعدة لغرض جبائي، باعتبارها امصداحلسابات و 

الدراسة ن نتائج متلف طرق تطبيقها، و للمراجعة اجلبائية مع تبيني خم األساسيةقد هدفت هذه الدراسة للبحث عن املفاهيم الضرييب، و 

التقليل من تستطيع ا الدولة التصدي و  آليةاملراجعة اجلبائية، باعتبارها  ممارسةنتائج بناءة حول كفاءة و فعالية تقدمي مالحظات و 

  ظاهرة التهرب اجلبائي.

  بين الدراسات السابقة والمذكرة محل الدراسة واالختالفأوجه التشابه -ثالثا

 : . أوجه التشابه1

  أغلب الدراسات ركزت على أمهية املراجعة اجلبائية ومسامهتها يف حتسني االلتزام الضرييب. �

  ات كانت حول كفاءة وفعالية ممارسة املراجعة اجلبائية.غلب النتائج واملالحظأ �

  أغلب الدراسات طرحت احللول والتوصيات لكيفية التخلص من الغش والتهرب الضرييب. �

  : . أوجه االختالف2

  .كانت دراسة حالة على غرار دراستنا كانت عبارة عن استبيان  إليهاأغلب الدراسات املشار  �

تطرقت إىل املراجعة اجلبائية من ناجية املؤسسة عكس دراستنا كانت على مستوى مصلحة  إليهامعظم الدراسات املشار  �

  .الضرائب،مكتب اخلربة احملاسبية، واملوظفني مبصلحة احملاسبة



�� ..........................ا
	�� ا�ول ....................................... ���
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  .خلت نوعا ما اجلانب املهين للمراجعة اجلبائيةب األكادميي للمراجعة اجلبائية وأسات ركزت على اجلانمعظم الدرا �

والكشف عن العالقة  اإلشكاليةعلى  اإلجابةالسابقة من حيث التقنية املستخدمة يف  كذلك اختلفت دراستنا عن الدراسة �

 اإلحصائيةبدال من برنامج احلزمة smart plsالصغرى اجلزئية بني متغريات الدراسة، حيث قمنا باستخدام طريقة املربعان 

املستخدمة يف الدراسات السابقة، واليت بدورها تكشف العالقة التوازنية باإلضافة إىل االختالف يف  spssللعلوم االجتماعية 

  حجم العينة.
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  : خالصة الفصل

يف هذا الفصل فإن املؤسسة حتتاج يف غالب األحيان إىل املراجعة اجلبائية اليت تعد وسيلة إىل  إليهمن خالل ما تطرقنا 

يعترب أداة بني أيدي  اجلبائية اجلبائية،هذا التشخيص اجلبائي املنوط للمراجعة للمراجعة اإلدارةتشخيص جبائي أمثل لوضعيتها جتاه 

عن وجود خطر جبائي وكيفية التخلص منه  )املراجعة اجلبائية(ات اليت تقدمها هلم املسريين الختاذ القرارات سواء من خالل املعلوم

زيادة عن كل هذا فالتصرحيات  وجتنبه مستقبال وكذلك من خالل التحكم على مدى مالئمة القرارات اجلبائية املتخذة من طرفهم.

صيل املوارد املالية،ومتويل اخلزينة العمومية باعتبارها وسلة ضريبية اليت تستغلها اإلدارة اجلبائية من أجل حت األدواتاجلبائية تعد من أهم 

وقانونية هامة وفعالة، كذلك كلما كان التصريح ذا جودة متضمنا معلومات صحيحة ودقيقة ومعربا عن الوضعية احلقيقية للمكلفني 

لذا وجب على  ة قيامهم بأعمال تدليسية،جنبهم ذلك أعباء وتكاليف زائدة ناجتة عن عقوبات وغرامات قد تسلط عليهم يف حال

 تصرحيام يف األوقات واألماكن احملددة مسبقا وفق القوانني والتشريعات املنصوص عليها. بإيداعاملكلفني بالضريبة االلتزام 



  

 

 

 

  :الفصل الثاني

  االطار التطبيقي 
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  : تمهيد الفصل

ية التصرحيات هاوم، ة اجلبائية وخمتلف مفاهيمهايف اجلانب النظري اىل كل من ماهية املراجع إليهمن خالل ما تعرضنا 

واليت تشري اىل الدور الفعال الذي تلعبه املراجعة اجلبائية يف التحسني من ، وأنواعها وخمتلف العناصر املسامهة يف حتقيق جودا اجلبائية

 االستبياناتوإلسقاط اجلانب النظري على اجلانب امليداين متت بناء فرضيات مت اإلجابة عليها من خالل . جودة التصرحيات اجلبائية

  . فق أسلوب اختبار الفرضياتاملوزعة وذلك و 

  . الطرق واألدوات مث النتائج واملناقشة: ف نتناول يف هذا الفصل مبحثني مهاوسو 
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  . األدواتو  الطرق: المبحث األول

ملعرفة أراء فئة ال الستقصاء ألا األنسب مقدمات الدراسة استخدمنا طريقة ا على نتائج ذات أمهية من أجل إبقاء مجيع للحصول

  . بأس ا من جمتمع الدراسة

  . اسةطريقة الدر : المطلب األول

الذي ميكننا من االتصال املباشر مبجتمع الدراسة بنتائج أكثر و  نتناول يف هذا اجلزء من احلث عرضا مفصال عن االستبيان  

  . دقةو  وضوحا

  عرض االستبيان : أوال

 احملاسيب ممن حيملون شهادة الليسانس فما فوقو  الدراسة بناء على عالقة أفراده باال اجلبائيمت اختيار جمتمع  :مجتمع الدراسة .1

 . كانت هذه الفئة قليلة جدا تشغل منصب موظف مبصلحة احملاسبة نتيجةو  التحليل ظهر لنا املستوى الثانويو  لكن أثناء عملية الفرزو 

  . كذا موظفني مبصلحة احملاسبةو  حماسبني معتمدينو  حيث مشل جمتمع الدراسة ذوي االختصاص يف احملاسبة العملية

مهنيني حيث مت التوزيع بالطريقة املباشرة و  استبيانا على جمتمع الدراسة الذي تضمن أكادمييني 135لقد مت توزيع  :عينة الدراسة. 2

  . تبيان األسئلة بشكل جيدو  توضيحو  احملدد للدراسةبغية احلصول على اإلجابات يف الوقت 

لشرح االستبيان أو  متثلت أدوات الدراسة يف االستبيان أساسا باإلضافة إىل املقابلة مع بعض احملاسبني :أدواتهاو  أساليب الدراسة. 3

استعمال املنهج التحليلي املناسب  على جمموعة من األساليب متثلت يف كما استندت الدراسة،  مناقشته لالستفادة من خربام

حتليلها باستخدام و  مث توزيعها يف جداول. باستعمال أداة االستبيان للدراسة مبا يوفره من إمكانية جلمع البيانات من مصدرها األويل

اإلحصائية للعلوم احلزمة باالستعانة ب. معامل املالئمة التنبؤيةو  حجم األثر، معامل التحديد أدوات االقتصاد القياسي اختبار

 (Smart-Pls)طريقة املربعات الصغرى اجلزئية و SPSSاالجتماعية

الدراسات السابقة مبا يستجيب للفرضية الرئيسية و . على النموذج النظري للدراسة مت تصميم االستبيان بناء: تصميم االستبيان. 4

دور يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية اليت مت استنباطها من هذا النموذج حيث مت إعداد  للمراجعة اجلبائية: للدراسة املتمثلة يف

سؤاال توزعت على  28مع االستبيان حيث تضمنت قاعدة االستقصاء  التجاوبذلك لتسهيل عملية و  االستبيان باللغة العربية

اعتمدت و  اليت من شاا وضع تصور أفراد العيينة يف إطار حمدوداملغلقة  بني األسئلة تراوحت ما. بني األسئلة قسمني رئيسيني ما

  : كااليتغري موافق كان تقسيم األسئلة  و  حمايدو  جمموعة من األسئلة خيارات موافق

املستوى التعليمي) من السؤال ، الوظيفة، اخلربة، حيتوي على األسئلة املتعلقة بالصفات الشخصية لإلفراد العينة (العمر: القسم األولأ.

  . 04إىل رقم  01رقم 

  : قسمت إىل ثالثة حماول كالتايلو  على املعلومات تتعلق مبوضوع الدراسة حيتوي: القسم الثانيب. 

  . 13إىل السؤال رقم  01اخلاص باملراجعة اجلبائية تضمنت األسئلة من رقم : المحور األول �

إىل  14موثوقية التصرحيات اجلبائية من السؤال رقم و  يتعلق مبسامهة املراجعة اجلبائية يف حتسني مالئمة: المحور الثاني �

  . 20السؤال رقم 
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فهم التصرحيات اجلبائية من السؤال رقم قابلية و  يتعلق مبسامهة املراجعة اجلبائية يف حتسني القابلية للمقارنة: المحور الثالث �

  . 28إىل السؤال رقم  21

  . وفقا هلذه األسئلة قمنا بصياغة جمموعة من الفرضيات اليت سيتم اختبارها اعتمادا على اإلجابات املقدمة من قبل أفراد العينةو 

  تصميم االستبيان ):01الجدول رقم (

رقم  اسم المحور  العوامل الفرعية للمحور العبارة الخاصة بالمحور

رمحو ال  

1-4 اخلربة، الوظيفة، املستوى التعليمي، العمر    01 املعلومات الشخصية 

1- 4  مؤهالت املراجع اجلبائي 

أراء املبحوثني حول و  اجتاهات

 املراجعة اجلبائية

02 

 

 اإلجراء اإلضافية  5

6-10  أمهية املراجعة اجلبائية كأداة قانونية 

 الضوابط اجلبائية  11

 الثقافة اجلبائية  12

أداة محاية املراجعة اجلبائية 13  

1-2 قابلية التحققو  صدق التعبري   

 مسامهة املراجعة اجلبائية يف حتسني

اتمالئمة وموثوقية التصرحي  

 اجلبائية

 

3-4  مالئمة التصرحيات اجلبائية  

03 
 توقيت املناسب 5

 قيمة تنبؤية 6

 قيمة رقابية  7

1-2  قابلية للفهم 

يف  مسامهة املراجعة اجلبائية

قابلية املقارنة والفهم يف  حتسني

اتالتصرحي  اجلبائية 

04 

 قابلية املقارنة 3

 صدق العرض 4

 املصداقية 5

 الشمولية 6

 املوضوعية 7

 الثبات 8

  . الفرضياتو  بناء على النموذج النظري للدراسةالطلبتني من إعداد : المصدر

  : تبويب البيانات كما يليو  جلمع(LEKERTSCALE)رت قد مت استعمال ليكو  

  : املستعمل يف الدراسة(LEKERTSCALE)رتسلم ليك: )02جدول رقم (

  موافق جدا  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

1  2  3  4  5  

  كتب االحصاء :المصدر
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على دراسات سابقة متخصصة تشمل  بناءعناية و  بالنسبة لعبارات االستبيان فقد مت انتقاءها بدقة :ضبطهو  إعداد االستبيان. 5

  . سنأيت إىل توضيح ذلك الحقا يف مؤشرات القياسو  حمور أو أكثر من حماور االستبيان

املالئمة مت و  الشموليةو  إلعطاء االستبيان درجة من الدقةو  ،اإلعداد األويل لالستبيانو  بعد صياغة العبارات املقابلة لكل حمور

 . حتكيمهو  اجلباية بغرض تقييمهو  الذين كانوا يف األغلب ممن لديهم عالقة باحملاسبةو  األساتذةعرض االستبيان على جمموعة من 

القيام بالتصحيحات الالزمة املشار إليها من طرف احملكمني مت توزيع االستبيان على عينة جتريبية تتكون و  مت تنقيح االستبيان

 مناسبة ألغراض البحث بغية احلصول على إجاباتو  ،تعقيدات أو صعوباتالتأكد من خلوه من أي و  دف اختباره، أساتذة 4من 

  . أهدافهو 

الضبط النهائي لالستبيان متت عملية التوزيع النهائي لالستبيان و  ،بعد االنتهاء من اخلطوات السابقة: التوزيع النهائي لالستبيان. 6

كانت طريقة التوزيع هي و  االستبيان على الفئة املستهدفة لإلجابة عليهكما قمنا بتوزيع ،  135على أفراد العينة املقدر عددهم ب

مباشر إضافة إىل و  ألن من اجيابيات االتصال املباشر بأفراد العينة هو احلصول على إجابات بشكل سريع، االتصال املباشر بأفراد العينة

نتائج الدراسة كل ذلك من أجل احلصول على إجابات هذا يساهم يف دعم و  ذلك تقدمي التوضيحات الالزمة يف حالة وجود اللبس

  . مضبوطة لعكس الواقع احلقيقي ملوضوع إشكالية الدراسة على مستوى حمل الدراسة

ميكن توضيح ذلك من خالل و استمارة 122اسرتجاع  أياستمارة  13بـ  كان العدد ناقصا و  بعد ذلك مت مجع االستبيان

 : اجلدول التايل

  االحصائيات الخاصة باستمارة االستبيان.: )3جدول رقم (

  %النسبة  العدد  البيان

  100  135  االستمارات املوزعة

  90.37  122  االستمارات املسرتجعة

  9.62  13  االستمارات املفقودة 

  00  00  االستمارات امللغاة 

  90.37  122  االستمارات الصاحلة

 . عملية توزيع االستبيان، مجعه وتبوبيهنتائج استنادا إىل  البتانمن إعداد الط: المصدر

استمارة للدراسة من جمموع االستمارات  122مت اعتماد ، التنظيمو  التبويبو  بعد عملية الفرزو  03من خالل اجلدول رقم   

  . استمارة 13ذلك بعد فقدان و  استمارة 135البالغة و  املوزعة

استقصاء هو حماولة معروفة وجهات النظر فيما يتعلق مبوضوع الدراسة الذي إن اهلدف من االستبيان كأداة : مشاكل الدراسة. 7

كغريه من الوسائل املستخدمة للحصول على املعلومات قد تعرتض الباحث املنتهج هلذا األسلوب و  ،يتطرق إليه أي باحث

لية توزيع االستمارات جند املماطلة يف ومن املشاكل اليت واجهناها يف أثناء القيام بعم، (االستقصاء) مشاكل قد تعيق مسار حبثه

 . طرح أسئلة جديدة حول االستبيانو  اإلجابة
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سنوضح يف هذا ، ىل املنهجية العلمية لبناء املقاييساستنادا ا الدراسة: استبياني بناء مقاييس الخلفية النظرية والعلمية ف- ثانيا

وسيتم وصف خصائص . ملتغريات هذا البحث بنوع من التفصيلعملية تطوير املقاييس ومؤشرات القياس املطلب جمريات وخطوات 

  . عينة الدراسة

  المعلومات الشخصية  .1

يفة الوظ، املستوى التعليمي، بالنسبة للمعلومات الشخصية واليت تضمنت معلومات حول أفراد العينة خبصوص كل من العمر

وبذلك جتنبنا ، األخرىوحسب ما خيدم احملاور ، البحث بإشكاليةعالقتها  أساسحيث مت اختيار هذه املعلومات على ، واخلربة

 . املعلومات التقليدية املتعلقة باجلنس

 : ميكن توضيحها من خالل اجلدول والشكل التاليني: توزيع األفراد حسب العمر. أ

  توزيع العينة حسب العمر: )04(جدول رقم 

  اموع  سنة 50اكرب من  سنة50- 40من  سنة40- 30من  30اقل من   العمر 

  122  14  35  57  16  التكرار

  %100  %11  %29  %47  %13  النسبة

 Excelمخرجات برنامج : المصدر

 العينة حسب العمر أفرادتوزيع : )01(الشكل رقم 

 
  Excelمخرجات برنامج : المصدر

 - 30من اخلاص بتوزيع العينة حسب العمر تبني أن الفئة األكثر تكرار هي الفئة العمرية  أعالهمن خالل اجلدول والشكل 

ونظرم  املستهدفني أراءة تساهم يف معرفة وهي فئمن النسبة الكلية للمجيبني على االستبيان  %47سنة ومتثلت نسبتها يف  40

فكانت نسبتها 30أقل من وهي الفئة العمرية الفئة الثالثة أما، %29 بنسبة50 - 41من تليها الفئة العمرية ، حول موضوع الدراسة

 . هذه الفئات تنعكس على نتائج البحث باإلجياب فأراء% 11بنسبة سنة 50من  كبرألاالفئة العمرية  وأخريا13%

13%

47%

29%

11%

�وز� ا����
 	�ب ا���ر
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  : أدناهنوضحها من خالل اجلدول والشكل : العينة حسب المستوى التعليمي أفرادتوزيع . ب

  توزيع العينة حسب المستوى التعليمي: )05(جدول رقم 

  المجموع  أخرىدراسات   دراسات عليا  جامعي  البيان

  122  21  36  65  التكرار

  %100  %17  %30  %53  النسبة

  Excelمخرجات برنامج : المصدر

 توزيع العينة حسب المستوى التعليمي: )02(الشكل رقم 

  
  Excelمخرجات برنامج : المصدر

نسبة كانت للجامعيني  أعلىحسب املؤهل العلمي أن العينة  أفرادبتوزيع  نياخلاص عالهأ والشكلنالحظ من خالل اجلدول 

هلا مؤهالت علمية تسمح هلا باستيعاب حمتوى  أيوهي فئة عملية  %53فردا بنسبة  65والبالغ عددهم (ليسانس أو ماسرت) 

وهي فئة لديها رصيد معريف  %30فردا وبلغت نسبتهم  36وعددهم  (ماجستري أو دكتوراه) تليها فئة الدراسات العليا، االستبيان

اخل وكانت . . . . مستوى ثانوي، مثل تقين سامي أخرىواملتمثلة يف دراسات  األخريةأما الفئة ، حول عمليات املراجعة اجلبائية

  . نتائج البحث إثراءيف  يات العلمية من شان وان يساهموبالتايل اختالف املستو ، فردا 21وبلغ عددهم  %17نسبتها 

  : نوضحها من خالل اجلدول والشكل التاليني: توزيع العينة حسب الوظيفة. جـ

  

  

  

  

  

53%

30%

17%
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  توزيع العينة حسب الوظيفة: )06 (الجدول رقم

  النسبة  التكرار  البيان

  %16  19  موظف بمصلحة المحاسبة

  %20  25  مكتب الخبرة المحاسبية 

  %64  78  مصلحة الضرائب

  %100  122  المجموع

  Excelمخرجات برنامج : المصدر

  توزيع العينة حسب الوظيفة: )03(الشكل رقم

  
 Excelمخرجات برنامج : المصدر

بتوزيع العينة حسب الوظيفة جنذ أن اكرب نسبة هي فئة مصلحة الضرائب وكان  انواملتعلق أعاله والشكلالل اجلدول من خ

وهي فئة جد هامة بسبب املسؤولية اليت تقع عليهم فهم من يقوم بتسجيل العمليات اليت تقوم ا  %64بنسبة  أيفرد  78عددها 

فئة مكتب اخلربة احملاسبية حيث بلغت أما الفئة اليت تليها مباشرة وهي ، الشيء الذي ميكننا من حتقيق نتائج اجيابية للبحث، املؤسسة

وهي فئة  األخريةوالفئة ، القوائم املالية للمؤسسة بإعداددا فهي من يقوم فرد وهي فئة مهمة ج 25وكان عددهم  %20نسبتها 

احملاسيب من خالل تسجيل العمليات اخلاصة باملؤسسة واليت بلغت نسبتها  اإلطارموظف مبصلحة احملاسبة هذه الفئة تنشط ضمن 

  . موظف 18وكان عددهم  16%

  : أدناهنوضحها من خالل اجلدول والشكل : العينة حسب الخبرة أفرادتوزيع . د

  توزيع العينة حسب الخبرة: )07(جدول رقم 

1

2

3

19
25

78


�وز� ا����
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  المجموع  سنة15اكثر من   سنة15-10من  سنوات10- 5من  سنوات5اقل من   البيان

  122  25  27  55  15  التكرار

  %100  %20  %22  45%  %12  النسبة

 Excelمخرجات برنامج: المصدر

  الخبرة توزيع العينة حسب: )04(الشكل رقم 

  
  Exelمخرجات برنامج : المصدر

جند أن العينة اليت حازت على اكرب نسبة العينة حسب معيار اخلربة  أفرادبتوزيع  انواملتعلق أعاله والشكلحسب اجلدول 

سنة والبالغ عددها  15 - 10أما الفئة اليت تليها فهي الفئة اليت هلا خربة من  % 45سنوات بنسبة  10-5هي الفئة اليت خربا من 

 5وهي الفئة أقل من  األخريةفردا أما الفئة  25سنة وكان عددها  15والفئة الثالثة واليت هلا خربة أكثر من  % 22فردا بنسبة  27

، كن أن يساهم يف كسب البحث ملزيدا ن الدقة والوضوحوتفاوت اخلربات هذا مي % 12فردا بنسبة  15ت واليت كان عددها اسنو 

  . فكل هذه االختالفات تصب يف هدف واحد وهي دعم نتائج البحث

وكل حمور يتفرع بدوره إىل جمموعة من العوامل ، ثالث حماور أساسيةتتفرع : جودة التصريحات الجبائية عوامل تحقيق.2

  : يلي وهي كما، الفرعية

ا مت وضع مؤشرات عليه بناء، ئيةتساهم يف حتسني جودة التصرحيات اجلباتسي املراجعة اجلبائية عدة عناصر تك: المراجعة الجبائيةأ. 

  : ميكن توضيحها وتلخيصها يف اجلدول التايل 13اىل  01املوافقة للعبارات ،  حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةتساهم يف
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  المراجعة الجبائية: )08(جدول رقم

  العبارات املوافقة للعنصر  ؤشرات امل  العامل 

  املراجعة اجلبائية

  04-01  مؤهالت املراجع اجلبائي 

  05  اإلجراءات اجلبائية 

  10-06  أمهية املراجعة اجلبائية كأداة قانونية 

  11  الضوابط اجلبائية 

  12  واملبادئ األخالقية الثقافة اجلبائية 

  13  محاية  كأداةاملراجعة اجلبائية  

  الطلبة استنادا الى استمارة االستبيان  إعداد: المصدر

حتسني جودة  تساهم يف مت وضع عدة مؤشرات: التصريحات الجبائية مة وموثوقيةمالئالمراجعة الجبائية في تحسين مساهمة  ب.

  : ميكن توضيحها وتلخيصها يف اجلدول التايل 07اىل  01املوافقة للعبارات ، التصرحيات اجلبائية

  مالئمة وموثوقية التصريحات الجبائية : )09(جدول رقم 

  العبارات املوافقة للمؤشر   املؤشرات   العامل 

  

  

  مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية 

  02-01  صدق التعبري وقابلية التحقق

  04-03  مالئمة التصرحيات اجلبائية 

  05  التوقيت املناسب 

  06  القيمة التنبؤية 

  07  الرقابية  القيمة

  الطلبة استنادا الى استمارة االستبيان  إعدادمن : المصدر

املوافقة للعبارات جودة التصرحيات اجلبائية حتسني مت وضع مؤشرات تساهم : التصريحات الجبائيةقابلية المقارنة وقابلية فهم  - ج

  : ميكن توضيحها وتلخيصها يف اجلدول التايل 08اىل  01

  قابلية مقارنة وقابلية فهم التصريحات الجبائية : )10( جدول رقم

  العبارات املوافقة للمؤشر  املؤشرات  العامل

  

  

  

قابلية مقارنة وقابلية فهم التصرحيات 

  اجلبائية

  01  القابلية للفهم

  03-02  القابلية للمقارنة

  04  صدق العرض

  05  املصداقية

  06  الشمولية

  07  املوضوعية

  08  الثبات

  الطلبة استنادا الى استمارة االستبيان  إعدادمن : المصدر
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  عرض النتائج ومناقشتها : المبحث الثاني

  لك يتم اختبار الفرضيات.ومن خالل ذ، إليهانتناول يف هذا املبحث عرض خمتلف النتائج املتوصل 

  عرض النتائج : المطلب األول

  بالعواملواختبار التجانس الخاص ، تقييم التوجه -أوال

باختبار جتانس هذه العوامل مباشرة  عيتب، شكلة جلودة التصرحيات اجلبائيةتقييم التوجه حنو العوامل امل يتضمن هذا العنصر

  . واحدة بواحدة

 smart"و" " spssتضمنت هذه املرحلة فرز وحتليل اإلجابات املتحصل عليها معتمدين يف ذالك على برناجمني 

pls" حسب إجابات عينة  االستبياناتيانات الواردة يف ويكون بتفريغ الب. جداول التكرارات وبعض املؤشراتيف احلصول على

غري موافق وغري موافق (وتكون عدم املوافقة يف حالة ، أو موافق بشدةوتعترب موافقة على الفقرة إذا كانت اإلجابة مبوافق ، الدراسة

  . )بشدة

  : المراجعة الجبائية. 1

  : نتائج التفريغ مبينة يف اجلدول التايل: التوجه تقييم. أ

  تقييم توجهات أفراد العينة حنواملراجعة اجلبائية : )11(جدول رقم 

  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة  العبارات  احملور
غري موافق 

  بشدة
  عدم املوافقة  املوافقة

املراجعة 

  اجلبائية

01  26% 54%  %9%  9%  02%  80%  11%  

02  17%  66%  8%  9%  0%  83%  9%  

03  46%  48%  2%  3%  1%  94%  4%  

04  43%  44%  10%  3%  0%  87%  3%  

05  27%  53%  16%  3%  0%  80%  3%  

06  43%  50%  5%  2%  0%  93%  2%  

07  19%  60%  11%  9%  1%  79%  10%  

08  25%  55%  9%  10%  1%  80%  11%  

09  14%  33%  14%  36%  3%  47%  39%  

10  28%  63%  7%  2%  0%  91%  2%  

11  20%  50%  29%  1%  0%  70%  1%  

12  35%  52%  11%  1%  0%  88%  1%  

13  9%  40%  36%  12%  2%  %49  15%  

  . SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات : المصدر



........ا����� ا������ا��
	 ا�����.........................................................................  

 

 

31 

، بشدةستبيان سواء مبوافق أو موافق افقة أفراد العينة على عبارات االمن خالل اجلدول يتبني أن اكرب النسب تعرب عن مو 

يف حني مل . وهي أقل من النصف 9بالنسبة للعبارة  %49وكانت أدناها  %94ب  03حيث بلغت النسبة أقصاها يف العبارة 

وثني على العابرات املتعلقة موافقة املبحنطباع أويل على وهذا ما يعطي ا. 9 العبارة رقم اليت كانت يف% 39تتعدى نسبة عدم املوافقة 

  . باملراجعة اجلبائية

، نتأكد من عدم وجود اختالف بني مفردات عينة الدراسة مما قد يؤثر على إجابام االختبارمن خالل هذا :اختبار التجانس. ب

  : ونتائج االختبار موضحة يف اجلدول التايل

  التجانس للمراجعة الجبائية  اختبار)12 (الجدول رقم 

  مستوى املعنوية  2الكاي  لعبارةا  احملور

  اجلبائيةاملراجعة 

01  10. 324 0. 588  

02  14. 204 0. 115  

03  12.753  0.387  

04  11.574  0.238  

05  6.277  0.712  

06  3.791  0.925  

07  12.561  0.402  

08  18.716  0.227  

09  9.131  0.692  

10  15.214  0.085  

11  6.011  0.738  

12  16.352  0.06  

13  8.118  776 .0  

 spssبرنامج  مخرجات: المصدر

ألن  %5معنوية الواردة يف اجلدول يتبني عدم وجود فروق دالة بني أفراد العينة عندمستوى )²يكا(من خالل قيم الكاي تربيع 

وأن أفراد العينة باختالف وظيفتهم ومستواهم الدراسي . االختالفات اليت ترد يف إجابات أفراد العينة ال يتعلق بعدم التجانس بينهم

  . يتقاربون فيما خيص توجههم اىل العالقة بني املراجعة اجلبائية وجودة التصرحيات اجلبائية

  مالئمة وموثوقية التصريحات الجبائية. 2

  : نتائج التفريغ مبينة يف اجلدول التايل: تقييم التوجه. أ
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  تقييم توجهات أفراد العينة حنو مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية : )13(جدول رقم 

  العبارة  احملور
موافق 

  بشدة
  غري موافق  حمايد  موافق

غري موافق 

  بشدة
  عدم املوافقة  املوافقة

مالئمة 

وموثوقية 

التصرحيات 

  اجلبائية 

01  %34 %53  4%  %8  %1  %87  %9  

02  %7  %54  %29  %10  %0  %61  %10  

03  %16  %63  %14  %7  %0  %79  %7  

04  %20  %53  %16  %8  %3  %73  %11  

05  %27  %58  %9  %6  %0  %85  %6  

06  %20  %46  %23  %7  %4  %66  %11  

07  %22  %69  %5  %3  %1  %91  %4  

 SPSSخمرجات برنامج: المصدر

، املنخفضةمع وجود بعض النسب ، % 91إىل %73كانت نسب اإلجابة باملوافقة مرتفعة عموما من اجلدول   من خالل

يف  االعتبارحيث تعرب هذه النسب على وجود مستوى مقبول من املالئمة واملوثوقية للتصرحيات اجلبائية والذي مت أخذها بعني 

  . البحث

مالئمة  عن عدم اكتمال شروط وهي تعرب، %11و 4%كانت نسبها عموما بني ،  أما خبصوص اإلجابة بعدم املوافقة

  . أيضاالنقائص مسجلة وموجودة ، كما يعكس ذلك وجود النقائص وعدم بلوغ درجة الكمال،  اجلبائيةوموثوقية التصرحيات 

  : "نتائج االختبار موضحة يف اجلدول التايل:اختبار التجانس. ب

  التجانس لمالئمة وموثوقية التصريحات اختبار 14جدول رقم 

  مستوى املعنوية  2الكاي  لعبارةا  احملور

  مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

01   8.941 0.708  

02  10.056 0.346  

03  9.870  0.361  

04  19.524  0.077  

05  6.517  0.687  

06  11.246  0.508  

07  9.536  0.657 

 spssمخرجات نظام : المصدر
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يدل على عدم وجود فروق ذات داللة مما ، إذا الشرط حمقق 0.05بأن قيم مستوى املعنوية يفوق يتضح من خالل اجلدول 

أي أن أراء اموعات املشكلة للعينة تتميز بنوع من ، فيما خيص معايري املالئمة واملوثوقية للتصرحيات اجلبائية، معنوية بني أفراد العينة

أفراد العينة ال ميكن اعتباره سببا كافيا الختالف وجهات النظر خبصوص عامل املالئمة  إجاباتالتقارب مما يدل على أن التباين يف 

  . وموثوقية التصرحيات اجلبائية

  لية للمقارنة وقابلية الفهم التصريحات الجبائيةالقاب. 3

  : نتائج التفريغ مبينة يف اجلدول التايل: تقييم التوجه. أ

  وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية  العينة حنو قابلية مقارنةت أفراد تقييم توجها: )15(جدول رقم 

  موافق  لعبارةا  احملور
موافق 

  بشدة
  غري موافق  حمايد

غري موافق 

  بشدة
  عدم املوافقة  املوافقة

قابلية 

املقارنة 

وقابلية فهم 

التصرحيات 

  اجلبائية

01 %18  68%  %10  %4  %0  %86  %4  

02  38%  %52  %5  %6  %0  %90  %6  

03  21%  %64  %12  %3  %0  %85  %3  

04  43%  %52  %3  %2  %0  %95  %2  

05  %22  %34  %20  %19  %5  %56  %24  

06  %9  %40  %27  %21  %3  %49  %24  

07  %22  %35  %20  %22  %1  %57  %23  

08  %11  %52  %20  %16  %1  %63  %17  

 SPSSمخرجات برنامج : المصدر

مع تسجيل نسبة مرتفعة ، % 90اىل % 49من خالل اجلدول الحظنا أن نسبة اإلجابة ب املوافقة كانت عموما من 

 أمان هذه النسب تدل على وجود اهتمام كبري بقابلية مقارنة وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية إوبذلك ف. 04عند العبارة 95%

التصرحيات  هو وجود نقاط ضعف يف موضوع جودة وتفسري ذلك، %24إىل  %2خبصوص نسب اإلجابة بعدم املوافقة كانت من 

، وأن التوجه حنو قابلية مقارنة وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية مؤكد ولكن تتخلله بعض النقائص، اجلبائية على مستوى عينة الدراسة

  . ويتطلب مزيد من العمل والرتكيز

، بني مفردات عينة الدراسة مما قد يؤثر على إجابام اختالفنتأكد من عدم وجود  االختبارهذا من خالل : اختبار التجانس. ب

  : موضحة يف اجلدول التايل االختبارونتائج 
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  التجانس لقابلية املقارنة وقابلية الفهم للتصرحيات اجلبائية  اختبار: )16 (جدول رقم

  مستوى املعنوية  2الكاي  لعبارةا  احملور

قابلية املقارنة وقابلية فهم التصرحيات 

  اجلبائية

01 5.085  0.827  

02  11.944  0.216  

03  8.184  0.33  

04  8.345  500 .0  

05  20.691  055 .0  

06  19.862  70 0.0  

07  13.406  0.340  

08  13.525  0.332  

 spssمخرجات برنامج : المصدر

، 0.05فروق دالة بني إجابات أفراد اموعات الثالثة للعينة عند مستوى معنوية قراءة نتائج اجلدول يتبني عدم وجود عند 

  . الذي يربط التباين بعدم جتانس أفراد العينةوهذا ما جيعل األسباب األخرى املذكورة يف التقييم أكثر مصداقية من التفسري 

ومن ، ومصداقية العوامل املكونة للنموذج، كل من الثباتنتناول من خالل هذا العنصر اختبار  : اختبار النموذج القياسي -ثانيا

يف حني مت اختبار املصداقية مبجموعة من العوامل  يالختبار ثبات النموذج القياس كروم باخعلى معامل ألفا   االعتمادأجل ذلك مت 

  . سنذكرها الحقا

على معاملي  االعتمادمت ، املستعملة يف الدراسةمن أجل التعرف على ثبات أدوات القياس : أدوات القياسثبات اختبار . 1

مسجلة يف اجلدول  االختبارنتائج ، Composite Reliabilityومؤشر املوثوقية املركبة ، AlphaCronbach 'sكروم باخألفا  

  : املوايل

  . املركبةومؤشر املوثوقية ، كروم باخباستعمال معامل ألفا  ، ثبات أدوات النموذج اختبار: )17(جدول رقم

  املوثوقية املركبة  كروم باخألفا    احملور

 0.840  0.707  املراجعة اجلبائية

 0.851  0.725  مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

قابلية املقارنة وقابلية فهم التصرحيات 

  اجلبائية

0.798  0.893  

 smart plsخمرجات نظام: المصدر
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مما يدل على ، شرط حمقق 0.7أكرب من، واملوثوقية املركبة كروم باخنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيم كل من ألفا  

أي أن هذه األدوات تعطي نفس النتائج يف . وجود ثبات يف أدوات القياس اليت بين عليها النموذج القياسي املستعمل يف هذه الدراسة

  . دات العينةحالة تكرار القياس على نفس مفر 

، اخلاصة بذلك االختباراتمصداقية النموذج القياسي باستعمال جمموعة من  اختباريتم : اختبار مصداقية أدوات القياس. 2

 Fornel - Larkerوصدق التمايز املعروف ، أو ما يسمى بتشبعات العوامل مبؤشراا لتقاريباوهي أدلة الصدق 

عامل من العوامل املكونة يظهر مدى تشبع كل  بارتاخوهو ، أو ما يسمى بأدلة الصدق التقاريب: اختبار تشبع العوامل بمؤشراتها. أ

  : يتضمنها اجلدول التايل االختبارنتائج هذا . باملؤشرات املكونة له، لنموذج القياس

  )تقاريبالأدلة الصدق (تشبع العوامل مبؤشراا  اختبار: )18(جدول رقم 

 AVE  التشبع قيمة  المؤشر  احملور

  املراجعة اجلبائية

03  0.881 

0.726  

04  0.912 

06  0.859  

07  0.881  

10  0.751  

12  0.873  

13  0.796  

  مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

01 0.867  

0.757  
03 0.789  

05 0.896  

06 0.923  

قابلية املقارنة وقابلية فهم التصرحيات 

  اجلبائية

01 0.888  

0.688  

02 0.854  

03 0.789  

04 0.744  

05 0.875  

06 0.819  

 smart plsعلى خمرجات برنامج باالعتمادمن إعداد الطلبة : المصدر
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(شرط حمقق) وهذا بالنسبة لكل  0.7نالحظ أن كل القيم املمثلة لتشبعات العوامل مبؤشراا أكرب منمن خالل اجلدول 

وهو ما يدعم ، وان الصدق التقاريب مرتفع مع وضوح االستبيان شكال ومضمونا، أي أن درجة التشبع جيدة، املؤشرات والعوامل

  . يف التحليل اإلحصائي استعمالهويثبت صالحية . عليه الدراسة اعتمدتمصداقية النموذج القياسي الذي 

بالنسبة لكل املؤشرات ما يعين أن نسبة املعلومات اليت ت تتوفر عليها   0.5فإن مجيع قينها تتعدىAVEما خيص قيمأما في

مما يدل على ، ؤشر الدالة عليهلذات امل )%50يتعدى  (تعترب مفسر جيد ، كل مؤشرات من املؤشرات املكونة للنموذج القياسي

  . ومصداقية النموذج بالنسبة للدراسة. العوامل بالنسبة للنموذجمصداقية املؤشرات بالنسبة للعوامل وبالتايل مصداقية 

اليت تقيس مصداقية  االختباراتيعد صدق التمايز من بني : )Fornell-Larckerالركار-فور نالاختبار صدق التمايز (. ب

 Fornell-Larckerالركار  –اختبارفور نالصدق التمايز باستعمال  اختبارويف هذه الدراسة مت ، النموذج القياسي

 )Average Varianceلكل عامل ملتوسط التباين املستخلص رتبيعيالعلى مقارنة قيم اجلذر  االختبارحيث يعتمد هذا 

Extracted(موضحة يف اجلدول املوايل االختبارنتائج ، هذا العامل مع العوامل األخرى للنموذج باطاتمع قيم ارت :  

 Fornell-Larckerالركار– فور نالصدق التمايز باستعمال اختبار  اختبار: )19(جدول رقم 

  
قابلية املقارنة وقابلية فهم 

  التصرحيات اجلبائية
  املراجعة اجلبائية

مالئمة وموثوقية التصرحيات 

  اجلبائية

  0.000 0.000  0.830  قابلية املقارنة وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية

  0.000  0.972  0.852  املراجعة اجلبائية

  0.980  0.870  0.930  مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

  Smart plsخمرجات برنامج: المصدر

لكل عامل AVEجند أن قيمة اجلذر الرتبيعىي ملتوسط التباين املستخلص ، من خالل قراءة القيم املدونة يف اجلدول أعاله

وان هذه احلالة . الرتباطات هذا العامل مع العوامل األخرى املكونة للنموذجمن عوامل منوذج القياس هي أكرب من كل القيم املمثلة 

العوامل عن بعضها وعدم وجود تكرار يف مؤشرات القياس بني عوامل النموذج  استقالليةأي . موجودة ومتكررة عند كل العوامل

  . قية يف القياسيعطيه مصدا، وهذا ما يدل على توفر خاصية التمايز على مستوى النموذج. القياسي

سنقوم يف هذا املطلب باختبار ، السابق العنصربعد اختبار النموذج القياسي يف : اختبار النموذج الداخلي (البنائي) -ثالثا

  : النموذج الداخلي

  : تقييم النموذج البنائي. 1

عدم  أومن ناحية معاجلة مشكلة وجود ، وفيه يتم تقييم النموذج البنائي: )VIF(معالجة مشكل االرتباط الخطي بين العوامل . أ

الذي يسمح ، )(VIF Variance Inflation Factorوذلك باستعمال معامل التضخيم ، وجود ارتباط خطي بني عوامل النموذج

  : مبينة يف اجلدول املوايل االرتباطنتائج هذا ، اخلطي بني مكونات أو عوامل النماذج القياسية االرتباطبتقييم النموذج ومعاجلة مشكلة 
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 VIFاخلطي بني العوامل االرتباطمعاجلة : )20(جدول رقم

  
قابلية املقارنة وقابلية فهم 

  التصرحيات اجلبائية
  املراجعة اجلبائية

مالئمة وموثوقية 

  التصرحيات اجلبائية

  0.000  0.000  0.000  قابلية املقارنة وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية

 0.000 0.000 1.000  اجلبائيةاملراجعة 

 0.000 0.000 0.000  مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

 smart plsمخرجات برنامج : المصدر

خطي بني العوامل  ارتباطما يدل على عدم وجود  )شرط حمقق( 5أقل من VIFنالحظ من خالل اجلدول أن كل قيم   

وأن املعلومات واألبعاد اخلاصة بكل عامل ختتلف متاما عن معلومات وأبعاد . البعضأي أا مستقلة عن بعضها ، املكونة للنموذج

  . وهو مؤشر على قوة ومصداقية نتائجه. أي أن العوامل تعترب مفسرا جيدا هلذا النموذج، العوامل األخرى املكونة للنموذج البنائي

من أجل ، البنائيوفيه يتم تقييم خمتلف املسارات اليت تربط بني عوامل النموذج : تقييم داللة وأهمية عالقة النموذج البنائي. ب

والتمييز بينها  )0.2ضعيفة أقل من ، 0.4اىل  0.2متوسطة من ، .40 جيدة إذا كانت أكرب من(التعرف على قوة هذه املسارات 

  . ماهو مهم منها وحذف املسارات األخرى واختيارمما يسمح باملفاضلة بينها 

، على النموذج النظري للبحث اعتمادهاواليت مت ، ومن أجل ذلك مت حتديد كل املسارات املفرتضة بني عوامل منوذج القياس

هذه املسارات كفرضيات أولية  اقرتاحوبذلك مت ، باإلضافةاىل الوصف والتحليل الذي تضمنه اجلزء النظري، والفرضيات املستنبطة منه

كما هو ،  حبيث مت اقرتاح مسارين، يف هذا العنصر تقييم املسارات اليت تربط بني املتغري املستقل والتابعويتم ، سيتم تقييمها الحقا

  : موضح يف اجلدول املوايل

  املقرتحة يف الدراسة )الرئيسية والفرعية (الفرضيات األولية : )21(ل رقمجدو 

  الفرضيات الفرعية  الفرضية الرئيسية

  يف جودة التصرحيات اجلبائية  اجلبائية تساهماملراجعة 

يف حتقيق خاصييت املالئمة واملوثوقية يف التصرحيات  اجلبائية تساهماملراجعة 

  اجلبائية

يف حتقيق خاصييت القابلية للمقارنة والفهم يف  اجلبائية تساهماملراجعة 

  التصرحيات اجلبائية

  على استمارة االستبيان باالعتمادمن إعداد الباحث : المصدر

 CP: ـوقابلية املقارنة والفهم بBP: ـواملالئمة واملوثوقية بAP: ـحبيث رمزنا للمراجعة اجلبائية ب

  : وعليه النموذج البنائي للمسارات موضحة يف الشكل املوايل

  تقييم املسارات املقرتحة للنموذج البنائي : )05(الشكل رقم 
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 Smart plsمخرجات برنامج : المصدر

ونفس الشيء ، على األقل وإال يتم استبعاد العبارة من النموذج %70مقبولة إذا كانت موثوقية كل عبارة تكون املسارات 

وبذلك ميكن االعتماد عليها يف ، تكون العوامل متشبعة مبؤشرااوعليه  0.5أكرب من  AVEوتكون قيم ، بالنسبة للموثوقية املركبة

حتفاظ بالعبارات واملسارات املوضحة يف الشكل املوايل واليت ميكن االعتماد عليها يف الالزمة مت اال االختباراتبعد إجراء . القياس

  . منوذج الدراسة من خالل الشكل أعاله

  تقييم داللة وأمهية عالقات النموذج البنائي: )06(الشكل رقم 

 smart plsمخرجات برنامج : المصدر
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املراجعة اجلبائية مع ، يلي املراجعة اجلبائية مع القابلية للمقارنة والفهم كماوهي  ، املسارات قوية وذات أمهية أن أغلبية نالحظ

 . وبذلك فإن املسارات األساسية املكونة للنموذج البنائي تعترب قوية ومهمة. املالئمة واملوثوقية

وحتديد طبيعة املسارات ، السابقةبعد تقييم النموذج البنائي يف اخلطوة :Bootstrappingاختبار معنوية معامالت المسار . جـ

ومن أجل ذلك مت استخدام ، مما يسمح باختبار األثر الكلي للنموذج البنائي، حنتاج إىل اختبار معنوية األمر للمسارات، وأمهيتها

ويسمى أيضا اختبار ، %95والذي يستعمل الختبار معنوية األثر عند مستوى املعنوية ، )(Bootstrappingأسلوب البوتس ترابني 

t  فإن ذلك يدل على أن القيم ذات داللة  0.05وإذا كانت هذه القيم من ، %95ستودنت بني املتوسطات عند مستوى املعنوية

 : نتائج االختبار موضحة يف اجلدول املوايل، معنوية

 bootstrappingاختبار معنوية املسارات بأسلوب : )22 (جدول رقم

  Échantillon 
initial (O)  

Moyenne de 
l’échantillon 

(M)  

Écart-type 
(STDEV)  

Valeur t (| 
O/STDEV |)  

valeurs-p  

> - المراجعة الجبائية 

  القابلية للفهم والمقارنة
0.972 0.967 0.019 51.906 0.000 

> - المراجعة الجبائية 

  المالئمة والموثوقية
0.980 0.975 0.016 62.507 0.000 

 smart plsنظاممخرجات : المصدر

القيم ذات داللة مما يدل على كل ، 0.05 منجند أن كل قيم املعنوية أقل ، اجلدول أعاله من خالل مالحظة نتائج

وهذا يعين أن النموذج البنائي ذو ، وكل مسار منها يقيس أثر معني، أي أن كل مسارات النموذج البنائي ذات داللة معنوية، معنوية

ومبا أن إشارة اختبار . من خالل استعماله تكون مهمة وصادقة إليهاداللة معنوية وذو أمهية يف القياس والنتائج اليت يتوصل 

Original Semple" لية ابالق ة املالئمة واملوثوقية وجودة" موجبة هو يدل على العالقة املوجبة بني املتغريات أي كلما كانت جود

  . اجلبائية التصرحياتللمقارنة والفهم كلما زاد حتسني جودة 

فإن اخلطوة املوالية تتمثل يف حساب قيم ، مث إثبات داللتها املعنوية، بعد توضيح قوة املسارات وأمهيتها:R2معامل التحديد. د

حيث كان ذلك باستعمال ، املتغريات املستقلة يف املتغريات التابعةأو حتديد أو حتكم ، التحديد للعوامل اخلارجية على العوامل الداخلية

 : والنتائج مبينة يف اجلدول املوايل، R squareمعامل التحديد 

  R squareمعامل التحديد : )23 (جدول رقم

  R2  R2معدل  

  0.944  0.944  القابلية للفهم والمقارنة

 0.960 0.960  المالئمة والموثوقية

  Smart plsخمرجات برنامج: المصدر
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أي أن العوامل اخلارجية مفسر قوي ، أا ذات قيم مرتفعةالواردة يف اجلدول نالحظ R squareمن خالل قراءة قيم 

وهذا يعين أن ، )0.960(حيث جند أعلى قيمة ملعامل التحديد عند املالئمة واملوثوقية ، للعوامل الداخلية وتتحكم فيها بدرجة كبرية

  . تأثري عوامل أخرى% 4والباقي أي. %96بنسبة  اجلبائية التصرحياتة يؤثران يف واملوثوقية وقابلية الفهم واملقارن املالئمة

  

ويتم ذلك باالعتماد على معامل ، )التابع(على العامل الداخلي  )املستقل (ويقصد درجة تأثري العامل اخلارجي :f2حجم األثر  -هـ

Cohen ، حيث يكون حجم األثر صغري عندما تكون قيمةf2  0.15كون حجم األثر متوسط عند القيمة وي، 0.02تساوي ،

وبعد التأكد من أن التغريات املستقلة تفسر املتغري التابع بنسبة ، 0.35أكرب من F²بينما يكون حجم األثر قوي عندما تكون قيمة 

نتائج االختبار موضحة يف اجلدول ، تفسري كل متغري مستقل للمتغري التابع كل على حدىنقوم باختبار ، مقبولة يف االختبار السابق

  : التايل

  اختبار حجم األثر: )24(جدول رقم 

  
قابلية املقارنة وقابلية فهم 

  التصرحيات اجلبائية
  املراجعة اجلبائية

مالئمة وموثوقية التصرحيات 

  اجلبائية

قابلية املقارنة وقابلية فهم 

  التصرحيات اجلبائية

0.000  0.000  0.000  

 0.214 0.000 0.996  املراجعة اجلبائية

 0.000 0.000 0.000  مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

  Smart plsخمرجات برنامج: المصدر

يف حني تفسر ، % 96.6 التصرحيات اجلبائية تفسر وحدهبيانات اجلدول أن قابلية املقارنة وقابلية فهم  يتبني من خالل

-0.15[وهي نسبة مقبولة ومتوسطة باعتبار أا تقع يف اال . من املتغري التابع .%21.4وموثوقية التصرحيات اجلبائية مةمالئ

0.35[ .  

املعامل  هذا يعترب Q2: Blindfolding Procedeur ( Stone - Geisser)معامل المالئمة التنبؤية  -و

فهو خيترب قدرة العوامل ، )دقة بيانات املؤشرات (حيث يقصد به قياس اجلودة التنبؤية للنموذج ، كمؤشر إضايف ملعامل التحديد

دل ذلك على مالئمة مسارات  باإلجيابوكلما ابتعدت القيم عن الصفر ، )التابعة (التنبؤ بالعوامل الداخلية )على املستقلة(اخلارجية 

وتعد ، االعتماد على منوذج الدراسة يف التنبؤ باملتغري التابع إمكانيةيقيس هذا االختبار مدى . اد من مالئمتها التنبؤيةالنموذج وز 

  : يف اجلدول املوايل إليهاوتوضح النتائج املتوصل . ] 0.35-0.25[مقبولة ألا أكرب من الصفر ومتوسطة كوا يف اال 
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 Q²معامل املالئمة التنبؤية : )25(جدول رقم 

  SSO  SSE  Q² (= 1-SSE/BSP)  

قابلية املقارنة وقابلية فهم 

  التصرحيات اجلبائية
732.000  313.991  0.571  

 0.000 854.000 854.000  املراجعة اجلبائية

  0.643 174.268 488.000  مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

   Smart plsمخرجات برنامج : المصدر

وذلك يدل على توفر اجلودة ، وباإلجيابيتبني من خالل اجلدول أن كل قيم معامالت املالئمة التنبؤية بعيدة عن الصفر 

  . وبالتايل توفر اجلودة التنبؤية يف النموذج، أي قدرة العوامل الداخلية على التنبؤ بقيم العوامل الداخلية، التنبؤية يف مسارات النموذج

وهي تعرب عن أمهية Smart plsتعترب مصفوفة األمهية واألداء من بني أهم األدوات املعتمدة يف برنامج  :األهمية واألداء مصفوفة. 2

  . وأمهية العوامل حسب تأثريها على األداء بالنسبة لكل عامل، العوامل املكونة للنموذج

  األهمية واألداء: )26(جدول رقم

  ا$داء  ا$ھ"!   

قابلية املقارنة وقابلية فهم 

  التصرحيات اجلبائية
0.988  77.974 

 77.974 0.971  مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

  Smart plsمخرجات برنامج  :المصدر

مع قيمة األداء املقابل له  )98.8%(  0.988أمهية قابلية مقارنة وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية يعترب األكرب أمهية  نواملالحظ هو أ

أي نوع  77.974واألداء  )%97.1( 0.971صرحيات اجلبائية أمهيتها مالئمة وموثوقية الت، داء مرتفعأي أمهية كبرية وأ 77.974

  . ألداءمن التقارب بني األمهية وا

  مناقشة النتائج: المطلب الثاني

  سنحاول يف هذا املطلب مناقشة النتائج املتعلقة بالنموذج وتفسريها

  تفسير النتائج: أوال

  مناقشة النتائج المتعلقة بالنموذج. 1

وبرنامج Spssعلى برنامج  باالعتمادمن خالل النموذج الذي قمنا فيه بتقييم التوجه واختبار التجانس اخلاص بالعوامل   

Smartpls ، الختبارمتثلت هذه النتائج يف وجود ثبات يف أدوات القياس املتضمن ، تثبت وجود جتانس بني العواملتوصلنا اىل نتائج 

بعد ذلك قمنا باختبار مصداقية هذه األدوات ،  0.7حيث حتقق الشرط وكانت القيم أكرب من  ومؤشر املوثوقية كروم باخألفا  

مث قمنا باختبار صدق التمايز ، يدل على تشبع العوامل مبؤشراا وهذا ما، 0.7 كانت أيضا أكرب من  AVEقيم  اختبارتضمنت 
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توصلنا اىل عدم وجود تكرار يف مؤشرات القياس مما يدل على وجود استقاللية العوامل Fornell- larkerالركار  فور نالباستعمال 

  . عن بعضها البعض

أي أن ، أي أن شرط حمقق 5اليت كانت كل قيمه أقل من  VIFعواملاخلطي بني ال االرتباطبعد ذلك قمنا مبعاجلة مشكل 

  . كل العوامل تتمتع باالستقاللية وأن النموذج قابل للقياس اإلحصائي

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيات. 2

وحتديد طبيعة املسارات وأمهيتها حيث اعتمدنا يف ذلك على اختبار ، قمنا بتقييم داللة وأمهية عالقة النموذج البنائي

Boutstapping وهذا ما، موجبة إليهاوصل وكانت النتائج املت، %95والذي يستعمل يف اختبار معنوية األثر عند مستوى املعنوية 

قيم التحديد للعوامل اخلارجية الذي يتمثل يف حساب  R²مث قمنا باختبار معامل التحديد. يدل على العالقة املوجبة بني املتغريات

كبري على   تأثرييدل على أن املراجعة اجلبائية هلا  كانت القيم مرتفعة وهذا ما  إليهاعلى العوامل الداخلية ومن خالل النتائج املتوصل 

  . %96مالئمة وموثوقية وقابلية مقارنة وفهم التصرحيات اجلبائية بنسبة 

تبني أن قابلية مقارنة وقابلية فهم ، والذي يعين تأثري العامل اخلارجي على العامل الداخلي ²fر حجم األثر ومن خالل اختبا

من املتغري التابع وهي نسبة % 21.4يف حني تفسر مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية  % 96.6تفسر وحدها  التصرحيات اجلبائية

وخيترب العوامل املستقلة ، الذي يقيس اجلودة التنبؤية للنموذجQ²معامل التنبؤية  اختبارومن خالل . ]0.35-0.15[مقبولة يف اال

وهذا ما يدل على توفر اجلودة التنبؤية يف ، وباإلجياببعيدة عن الصفر تبني أن كل قيم معامالت التنبؤية ، على التنبؤ بالعوامل التابعة

مصفوفة األمهية واألداء حيث الحظنا أن أمهية قابلية املقارنة وقابلية الفهم للتصرحيات اجلبائية تعترب  اختباربعد ذلك مت ، النموذج

أما أمهية مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية كانت بنسبة ، %77.97مع قيمة األداء املقابل هلا ب %98.8األكرب أمهية بنسبة 

  . وع من التقارب بني األمهية واألداءأي وجود ن % 77.97مع قيمة األداء ب  97.1%

على  كبري  تأثريهلا التصرحيات اجلبائية أي نستنتج يف األخري أن املراجعة اجلبائية مرتبطة مبالئمة وموثوقية وقابلية فهم ومقارنة 

  . لتصرحيات اجلبائيةجودة ا

  تقييم الفرضيات: ثانيا

اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية على مستوى والية برج بوعريريج من خالل الدراسة امليدانية ملسامهة املراجعة   

يف اختبار العوامل ومدى مصداقيتها وثباا ومدى تأثريها على بعضها البعض قمنا بتقييم  إليهاووالية سطيف والنتائج املتوصل 

  : يف هذه الدراسة وهي كاآليت طرحتاهايات اليت الفرض

وكان ، )وقابلية املقارنة والفهم ، واملوثوقية، املالئمة (اجيايب للمراجعة اجلبائية على العوامل املطروحة فيما بينها  تأثريوجود 

  : ذلك على مستوى املسارات التالية

 . أثر إجيايب للمراجعة اجلبائية على مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية �

 . على قابلية املقارنة وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية أثر إجيايب للمراجعة اجلبائية �
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كذا و  ،ومن خالل النتائج الدراسة املتوصل إليها تبني وجود عالقة بني املراجعة اجلبائية ومالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

رح األول على مستوى مسار واحد من كما أثبتت صحة الط،  عالقة املراجعة اجلبائية وقابلية املقارنة وفهم التصرحيات اجلبائية

  : وهومسارات منوذج الدراسة 

 . وجود أثر اجيايب للمراجعة اجلبائية يف حتسني جودة مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية �

 . وجود أثر اجيايب للمراجعة اجلبائية يف حتقيق جودة موثوقية وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية �

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



........ا����� ا������ا��
	 ا�����.........................................................................  

 

 

44 

  : خالصة الفصل

من خالل إجراء دراستنا حول مسامهة املراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية على مستوى والية برج بوعريريج 

حتليل وإثراء متغريات  ووالية سطيف يف كل من مصلحة الضرائب ومكاتب اخلربة احملاسبية ومصاحل احملاسبة والذي تناولنا من خالله

حيث اعتمدنا يف دراستنا على االستبيان بعد ضبط عباراته والتأكد من صحتها وذلك باستخدام ، يا وربطها بالواقعالبحث نظر 

وكذا قياس توجهات ، قمنا بعرض اخللفية العلمية واملنهجية ببناء مقاييس االستبيان، األسلوب العلمي واملنهجية العلمية اخلاصة بذلك

بعدها قمنا بعرض النتائج ومناقشتها واعتمدنا يف ذلك على الربنامج اإلحصائي ، األساسية لالستبيانأفراد العينة اجتاه احملاور 

Smart pls ،ذا توصلنا اىل نتائج مهمة ساعدتنا يف اإلجابة على إشكالية البحث .  
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  : الخاتمة

مع دراسة ميدانية خاصة مبركز الضرائب لوالية  لدور املراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةانطالقا من دراستنا 

إذ تعترب املراجعة اجلبائية وسيلة ملكافحة التجاوزات احلاصلة، . سطيف وعلى مستوى مكاتب اخلربة احملاسبية لوالية برج بوعريريج

ئية تساهم يف اكتشاف نقاط القوة تعتمد عليها إدارة الضرائب إلحالل النظام يف الدولة، لضمان سيولة خزينة الدولة، فاملراجعة اجلبا

  والضعف وذلك باستدراك الثانية وتعزيز األوىل، كما تؤكد على القوانني والتشريعات املوضوعة وتلزم املكلفني باحرتامها والعمل ا.

حيث يلتزم  ويف ظل األنظمة التصرحيية للنظام الضرييب، فإن املراجعة اجلبائية تساهم يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية،

 املكلفون بإيداع تصرحيام لدى إدارة الضرائب، ومبا أن املراجعة اجلبائية تكشف عن حاالت الغش والتهرب الضرييب اليت يقوم ا

وبالتايل تعرضهم لعقوبات وغرامات تقرها إدارة الضرائب، وهذا ما يلزم املكلفني بإيداع تصرحيام بطريقة صحيحة وسليمة  املكلفون

وبالتايل حتقيق النتائج املرجوة من املراجعة اجلبائية ما   ومن خالل تعزيز ثقافة اجلودة على مستوى املصاحل اجلبائية. الوقت احملددويف 

طوعي لديهم يف لتزام الضرييب اللدى املكلفني بالضريبة وزيادة االينبثق عنها حتسني جودة التصرحيات اجلبائية من خالل الوعي اجلبائي 

  .الوقائية من أي أخطاء أو جتاوزات ميكن أن تؤثر على تصرحيام اليت تتمتع بالشروط واملبادئ املنصوص عليها الردعية ظل توفري

 : لى مايليعأسفرت نتائج اختبار الفرضيات اختبار الفرضيات:-أوال

ميكن أن تؤثر املراجعة اجلبائية يف "ختبارات تبني أن الفرضية القائلة االبناء على الدراسة امليدانية ومن خالل : . الفرضية األولى1

من خالل امجاع معظم املستجوبينعلى اجلودة يف مالئمة . صحيحة وعليه يتم قبوهلا "حتقيق مالئمة وموثوقية التصرحيات اجلبائية

هذه األخرية خالية من اخلطأ والتالعب فذلك يساعد على رفع مصداقية التصرحيات  حبيث أن تكون ،وموثوقية التصرحيات اجلبائية

  اجلبائية.

حيث ثبتت صحة  "تؤثر املراجعة اجلبائية يف حتقيق قابلية املقارنة وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية"واليت مفادها أن : .الفرضية الثانية2

قابلية املقارنة وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية فكلما كانت املعلومة املالية بسيطة  من خالل اتفاق جل املستجوبني على ،هذه الفرضية

  .وواضحة وقابلة للمقارنة والفهم كلما زادت من جودة ومصداقية التصرحيات اجلبائية

مبا أن الفرضية األوىل مت  "تساهم املراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية"واليت تتمحور حول : الفرضية الرئيسية  -3

إثبات صحتها والفرضية الثانية مت قبوهلا فإن الفرضية الرئيسية مقبولة باعتبار أن املراجعة اجلبائية تساهم يف حتقيق جودة مالئمة 

حتسني جودة  وموثوقية التصرحيات اجلبائية، كما تساهم يف حتقيق قابلية مقارنة وقابلية فهم التصرحيات اجلبائية فإا تساهم يف

  .التصرحيات اجلبائية

  : من خالل هذه الدراسة توصلنا اىل مجلة من النتائج وهي كالتايلالنتائج: :ثانيا 

  : الجانب النظري. 1

  للتصرحيات اجلبائية.تعترب املراجعة اجلبائية مرآة عاكسة  �

  .اجلبائيالتحديد الدقيق للوعاء التطبيق اجليد للمراجعة اجلبائية يساهم يف حتقيق  �

  وتزيد مصداقية التصرحيات.املراجعة اجلبائية تساهم يف حتقيق األمن اجلبائي وبالتايل تقل االحنرافات  �
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  .املراجعة اجلبائية تساعد يف اختاذ القرار من خالل اكتشاف نقاط القوة والضعف �

  : النتائج املتوصل إليها يف مايلي متثلت أهم. الجانب التطبيقي:2

 ،لتصرحيات اجلبائيةل )قابلية الفهم واملقارنة  ،املالئمة واملوثوقية(وتعزيز اخلصائص النوعية اجلبائية تساهم يف حتقيق املراجعة  �

  .حيث تقدم معلومات تتمتع باملوضوعية واملصداقية والعرض السليم

  .توفر التصرحيات اجلبائية على إمكانية الفهم واملقارنة يساعد يف حتقيق اجلودة �

  .الئمة واملوثوقية يساهم يف حتقيق جودة التصرحيات اجلبائيةعامل امل �

  نقرتح التايل: على النتائج املتوصل إليها  بناءاالقتراحات: –ثالثا 

  ة وضع برنامج مراجعة جبائية فعال.ضرور  �

ألن  ،املتعارف عليهان املعلومات والبيانات اليت يقدمها متوافقة مع املبادئ احملاسبية ورة مساعدة املكلف بالضريبة لتكو ضر  �

  .ذلك يعطي مؤشرا اجيابيا عن مصداقية التصرحيات اجلبائيةاملقدمة من املكلف

وذلك من خالل القيام بندوات يف املؤسسات واجلامعات والنقابات ،العمل على زيادة الوعي الضرييب لدى املكلفني بالضريبة �

  املهنية.

  .لربط بني التعليم األكادميي والتعليم التطبيقيالعمل على تكوين املتخصصني يف اال من خالل ا �

  .سن قوانني ردعية صارمة للحد من االحنرافات والتالعبات �

  .العمل على خلق عالقة بني إدارة الضرائب واملكلفني من خالل زرع الثقافة اجلبائية وتعزيز الثقة بينهم �

  آفاق البحث : رابعا

دراسة أثر املعرفة  ،تفعيل املراجعة اجلبائية يف اجلزائر: للبحوث األخرى يف املستقبل منها يف األخري نأمل أن تكون هذه الدراسة منطلقا

  .املراجعة اجلبائية ودورها يف حتقيق األمن اجلبائي ،الضريبية على حتسني اإللتزام الضرييب
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  قائمة المصادر والمراجع 

  اللغة العربية ب-أوال

  الكتب  - أ

 ،اجلزائر  ،بن عكنون  ،ة ديوان املطبوعات اجلامعي ، المراقبة ومراجعة الحسابات من النظرية الى التطبيق:حممد بوتني  -1

2003   

اجلزائر ،املطبوعات اجلامعية ديوان  ،الطابعة الثانية  ، المراقبة ومراجعة الحسابات من النظرية الى التطبيق:حممد بوتني  -2

،2005   

  2008،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،3ط، اقتصاديات المالية العامة :حممد عباس حمرزي  -3

  2004،اجلزائر  ،دار هومة للنشر ، والضرائباقتصاديات الجباية  :حممد عباس حمرزي  -4

  القوانين والمراسيم- ب

   2019،الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة ،املديرية العامة للضرائب ،وزارة املالية  -5

  ..2019نشرة ،ئريةزاقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة للجمهورية اجل -6

  .2019نشرة ،للجمهورية اجلزائرية،قانون الرسوم على رقم األعمال  -7

  الرسائل الجامعية ومذكرات التخرج- ج

جامعة ،غري منشورة ،مذكرة ماسرت ، المراجعة الجبائية ودورها في الحد من المخاطر الجبائية للمؤسسة :أمحدالعناق  -8

  ،2012،اجلزائر ،ورقلة 

جامعة أم  ،غري منشورة  ،مذكرة ماجيسرت  ، اإلقتصاديةللمؤسسات  المراجعة الجبائية والتسيير الجبائي :لطيفة بوذن  -9

  2008،البواقي اجلزائر 

اجلزائر  ،ورقلة ،غري منشورة  ،مذكرة ماجيسرت،دور المراجعة الجبائية في تدنئة المخاطر الجبائية :صاحل محيداتو  - 10

،2012  

  2012،اجلزائر،جامعة ورقلة ، الجبائيةدور المراجعة الجبائية في تحسين جودة التصريحات  :قحموش مسية - 11

جامعة اجلزائر  ،منشورة ،مذكرة ماجيسرت، أثر مردودية المراجعة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي :وهلي بوعالم - 12

،2009  

اجلزائر ،باتنة ،رسالة دكتوراه، دور المراجعة الجبائية في تحقيق األمن الجبائي بالمؤسسة اإلقتصادية :فتحة أمرية - 13

،2018  

  2017،ورقلة اجلزائر ،مذكرة ماسرت ،مراجعة العمليات الجبائية للمؤسسة :مشري خضرة  - 14

  2014 ،جامعة ورقلة اجلزائر ،سرت مذكرة ما، دور المراجع الجبائي في ترشيد القرارات الجبائية للمؤسسة :عاد البشري - 15
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جامعة ورقلة اجلزائر ،اسرت مذكرة م،المراجعة الجبائية ودورها في تحسين جودة التصريحات الجبائية :خالدي عصام - 16

،2017  

  باللغة الفرنسية- ثانيا

  الكتب- أ

1.M.colin ،la verification fiscale ،Edition،Economica ،paris،1985. 

 ئل جامعيةاسمذكرات ور - ب

2.Ridha Khalassi،Presentation et mise en place d'une servise d'audit fiscale،mémoire de fin 

d'etude،2001. 

  تقارير- ج

3.ATIC،Laudit naissanse d'une fonction ،etude réaliser par le cabinet atic، d'apres 

50responsable، d،auditinterne،paris1985. 
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  – برج بوعريريج –جامعة حممد البشري اإلبراهيمي 

  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري 

يف إطار التحضري إلعداد مذكرة خترج املدرجة ضمن متطلبات احلصول على شهادة ماسرت حماسبة وجباية 

   "مساهمة المراجعة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية" :معمقة بعنوان 

 smart plsباستعمال  دراسة ميدانية

بدقة , حيث أن صحة نتائج هذا  نأمل من سيادتكم التكرم بإعطاء رأيكم حول عبارات االستبيان

  االستبيان يعتمد بدرجة كبرية على صحة اختياركم .

  بحث العلمي فقط .مع العلم أن املعلومات اليت سنحصل عليها نستدخدمها إال يف أغراض ال

  مع فائق الشكر واالحرتام لسيادتكم .

   :حثتاناالب

 أقموم عفاف -

  صوشي غانية -

 

  : المعلومات الشخصيةأوال. 

  :أمام اخلانة املناسبة إلجابتك  )X (الرجاء وضع عالمة

  �سنة  50أكرب من -  �سنة  50- 41من -  �سنة  40-  30من  - �سنة  30أقل من  :العمر -1

  اخرى اذكرها ........... - �دراسات عليا  - �جامعي  - : المستوى التعليمي -2

   �  مصلحة الضرائب -�مكتب اخلربة احملاسبية - �موظف مبصلحة احملاسبة  -   :الوظيفة  -3

 15أكثر من  - �سنة  15 -11من  - �سنوات 10 - 5من  - �سنوات 5أقل من  - :الخبرة  -4

 �سنة
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غير موافق 

 بشدة 

اتجهات وآراء  :المحور األول  موافق بشدة  موافق  محايد غير موافق

المستهدفين حول موضوع المراجعة 

  الجبائية.
ديه التكوين الكايف املراجع اجلبائي ل .1     

  واحملاسيب. اجلبائياملتخصص يف اال و 

اليت  املراجع اجلبائي اخلربة الكافية تلكمي .2     

 أ.متكنه من اكتشاف الغش واخلط

تساهم القدرات العلمية والعملية لدى . 3     

املراجع اجلبائي يف حتسني خدمة املراجعة 

 .اجلبائية

فهم عملية املراجعة اجلبائية دراسة و تتطلب . 4     

 .الرقابة الداخلية للمؤسسةكاف لنظام 

اجراءات اضافية يف بيلتزم املراجع اجلبائي . 5     

حالة وجود ظروف تشري اىل احتمال وجود 

 .تظليل يف القوائم املالية

ئية يف التخفيض من تساهم املراجعة اجلبا. 6     

 .التهرب الضرييبظاهريت الغش و 

ء عباملراجع اجلبائي يساهم يف جعل األ. ا7     

 .كثر معقوليةأالضريبية للمؤسسة 

متثل املراجعة اجلبائية ردع لتجنب الغش . 8     

 .والتدليس

العقوبات والغرامات املطبقة بعد القيام . 9     

بعملية املراجعة اجلبائية كافية لردع املكلفني 

 .بالضريبة خاصة املتهربيني ضريبيا

كتشاف يف ا املراجعة اجلبائية  . تساهم10     

 .وتصحيحها األخطاء

 تدريب ملعدي التقارير والوثائق اجلبائية. 11     

 . املتعلقة بذلكخمتلف الضوابط  على

بني  الثقة زرع الثقافة اجلبائية وتعزيز.12     

  .حتكاكلف واإلدارة اجلبائية من خالل االاملك

من  مبثابة محاية ملعدي الوثائق اجلبائية. 13     

 جشع املالك .
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غير موافق 

 بشدة

مساهمة المراجعة الجبائية  :المحور الثاني  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

في تحسين مالئمة وموثوقية التصريحات 

 .الجبائية

خلو التصرحيات اجلبائية من األخطاء .1     

والتالعبات يساعد على رفع مصداقية 

  التصرحيات اجلبائية.

لومة احملاسبية ميكن إختبار مدى صحة املع.2     

ج من خالل التوصل لنفس النتائ املصرح ا

ستخدام نفس الطرق يف قياس املعلومة با

  احملاسبية .

 لتصريح املدىل به لإلدارة اجلبائيةيتضمن ا .3     

معلومات مالئمة للغرض الذي أعدت من 

 أجله. 

القرارات املعلومات املصرح ا تؤثر على .4     

 املتخذة من طرف مستخدمي القوائم املالية .

املعلومات احملاسبية يف فرتة زمنية  .تقدم5     

مناسبة لكي التفقد قيمتها أو قدرا على 

 التأثري يف إختاذ القرار.

رار على متخذ الق املقدمة املعلومات .تساعد6     

ملستقبل .التنبؤ با  

احملاسبية إمكانية االستخدام  لعلومات.تتيح ا7     

يف الرقابة والتقييم لتمكن احملقق اجلبائي من 

الكشف عن األخطاء اليت حتتويها التصرحيات 

  اجلبائية .

  

غير موافق 

 بشدة

  مساهمة المراجعة الجبائية  :المحور الثالث  موافق جدا موافق محايد غير موافق

في تحسين القابلية للمقارنة وقابلية الفهم 

             جبائية.التصريحات ال

تقدم املعلومة احملاسبية يف الصورة وبالوسيلة  .1     

اليت يقبلها مستخدم هذه املعلومات من حيث 

. الشكل واملضمون  

مقارنة املعلومات  .ميكن لإلدارة اجلبائية2     

املصرح ا من طرف املكلف مع املعلومات 

  واإلحصائيات اليت حبوزا .
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تساعد املعلومة املالية على متكني املستخدم .3     

من إجراء مقارنات بني الدورات املالية املتتالية 

  وبني املؤسسات املختلفة .

وتقدمي  .طرق عرض التصرحيات اجلبائية4     

املعلومة احملاسبية حمدد من طرف املشرع 

  الضرييب وذلك بواسطة مناذج التصريح .

تعرب املعلومات احملاسبية بصدق عن  .5     

  الظواهر واالحداث اخلاصة ا .

يوجد عرض للمعلومات احملاسبية كاملة  .6     

 دون حذف او نقص فيها .

هي باملوضوعية و . املعلومة احملاسبية متتاز 7     

 بعيدة عن التحيز والذاتية .

تتميز املعلومات احملاسبية بالثبات التباع .8     

 . نفس القواعد احملاسبية عرب الزمن
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IV 

  الملخص

 ،املالئمة من خالل حتقيق خاصية ، حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةالدراسة اىل إبراز دور املراجعة اجلبائية يف دف هذه

ستبيان موزع على عينة عشوائية من جمتمع الدراسة عن طريق دراسة ميدانية متثلت يف افهم، للقابلية اللمقارنة و القابلية لاملوثوقية، 

سي أدوات االقتصاد القياال مث حتليلها باستعم ،مكاتب اخلربة احملاسبية وموظفني مبصلحة احملاسبة وكذا مصلحة الضرائباملتمثل يف 

مت  .)Smart Pls، SPSS (باالستعانة بربامج التحليل اإلحصائي )R²و Q²،F²(املستقل والتابع الختبار العالقة بني املتغري 

 . حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةىل أن املراجعة اجلبائية تساهم يفمن خالل الدراسة إالتوصل 

 اإللتزام الضرييب. التصرحيات اجلبائية، جودة بائية، املراجعة اجل: الكلمات المفتاحية

Summary:  

 The study aims to highlight the role of the tax audit in improving the quality of tax 

statements, through achieving the quality characteristics: relevance, reliability, comparability and 

understandability, by using a questionnaire to gather the primary data from the tax 

administration, accounting expertise offices and employees of the Accounting Department, then 

analyze the data using econometric tools to test the relationship between variables (Q²، F² and 

R²) with statistical analysis programs (Smart Pls, SPSS). The study concluded that the tax audit 

in improving the quality of tax statements. 

 Keywords: tax audit, tax statements, quality, econometric tools. 

 

 


