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 .……………..… أهدي جهدي هذا إلى وطني العزيز
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 العسحثة زينل: إ دا 



 

 

 

 

 االهداء
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 أيب العزيز الذم كىبٍت كل ما يبلك كمل يبخل علي يوما بعطائو

 أمي العزيزة نبع اغبناف كالعطاء كاليت مل تبخل علي يوما بالدعاء

إخويت كأخوايت الذين تقاظبوا معي عبء اغبياة............................كما أىدم شبرة جهدم إىل   

 كإىل جديت أطاؿ اهلل يف عمرىا ككل عائليت من قريب كبعيد

 كإىل كل من علمٍت حرفا أثناء مشوارم الدراسي من االبتدائي حىت اعبامعي

رفقاء دريب يف اؼبشوار الدراسي ...................................... كما ال أنسى أعز الناس علي كإىل  

 كإىل كل من سهاـ يف اسباـ ىذه الدراسة كلو بدعوة صادقة

.كاىل كل طلبة العلم كاؼبعرفة صغَتا ككبَت  

 

 الطالبة صبعة 



 

 

 

 

 الشلخ والعخ قسن

أع اصطنف إلنلم أعخو قس  جسزووا  ق ن  : ققسل د نل اهلل صكى اهلل  كنه و كم
 جز م  ع أجسزا ها  قس  نا له حلى  عكلنا أالم قد ولخ م  ق ن اهلل يتل  

 صدق د نل اهلل.الشس خيع

ال يتعنس واتع  ي هذا اللبقسم إال أن البدم انا ف الشلخ واللبديخ إلى أع لم  
يعتل  كننس اننساته وإدوس ا ه  خخار هذا العتح اب ضل صندر أللنة الد لند  

 ان زر  عد البقس د

والبدم انا خ اللبديخ إلى أ ضسء لجنة اللنسقشة الذي وخ ناس اسلبعنل  كى  
 .أنسقشة هذو اللذ خر والتلم  كنهس

 لس ال يفن نس  ي هذا اللبقسم أن البدم اتسلل الشلخ واللبديخ للل أع أ هم  
اخأيه ووجعنس ولن الكلة طنعة  خخار هذا العتح إلى حنز النجن  أع أ س ذر  

 .وزأالء و سأكنع الديخية الضخاال اب داد
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        تعد الضريبة ظاىرة أساسية تفرضها الدكلة من أجل سبويل اػبزينة العمومية، كربقيق أغراضها، حيث ؽبا 
دكرا ىاـ يف توجيو األنشطة االقتصادية، كبالرغم من أنبيتها إال أف ربصيلها يصطدـ بكثَت من اؼبعوقات 

 .كاؼبشكبلت كالتهديدات أنبها الغش الضرييب

       حيث تعترب ظاىرة عاؼبية توجد حيثما توجد الضريبة فهي تسبب بشكل كبَت يف إعاقة التقدـ االقتصادم، 
كتعترب ىذه الظاىرة من أكرب اؼبشاكل اليت تعاين منها الدكلة، نتيجة لعدـ التزاـ اؼبكلفُت بدفع الضريبة، مستعملُت 

 .شىت الطرؽ التدليسية كاالحتيالية للتملص من دفعها كؽبذا الدكلة تعمل جاىدة حملاربة ىذه الظاىرة

I. إشكالية الدراسة 

 :   من خبلؿ ما سبق يبكننا صياغة اإلشكالية الرئيسية التالية

 إلى أي مدى يمكن أن تساىم الكفاءة المحاسبية للمدقق الجباري في الحد من ظاىرة الغش الجباري؟ -

  .من خالل دراسة ميدانية بمديرية الضرارب لوالية بأدرار

 :كؼبعاعبة ىذه اإلشكالية اليت تتفرع ؽبا تساؤالت فرعية

 ،ىل من الضركرم اعتماد اؼبدقق اعببائي على الكفاءة احملاسبية 
 ىل تساىم كفاءة اؼبدقق اعببائي يف تدنئة الغش اعببائي. 
II. فرضيات البحث: 

 :لئلجابة على التساؤالت نطرح الفرضيات التالية

 ،ليس بالضركرة اعتماد اؼبدقق اعببائي على الكفاءة احملاسبية 
 تساىم كفاءة اؼبدقق اعببائي يف اكتشاؼ الغش اعببائي. 
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 :مبررات اختيار الموضوع

    ىناؾ دافعاف يف اختيار ىذا اؼبوضوع

 :دافع شخصي*
 ،كوف ىذا اؼبوضوع يدخل يف ؾباؿ زبصصنا 
 ؿباكلة اإلؼباـ هبذا اؼبوضوع أكثر. 

 :دكافع موضوعية*
 ،معرفة السبب اغبقيقي لظاىرة الغش اعببائي كإبراز كيفية اغبد منها 
 قلة الدراسات السابقة اؼبتعلقة بالكفاءة احملاسبية. 

III. أىداؼ الدراسة: 
 ،التأكد ما إذا كانت الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي يساىم يف اغبد من الغش اعببائي 
 ،إبراز الدكر اؽباـ الذم يلعبو التدقيق اعببائي يف اغبد من ىذه الظاىرة 
 ،اقًتاح الطرؽ كآليات اليت ربد من ظاىرة الغش اعببائي 
 تشخيص كفاءة اؼبدقق اعببائي للتصدم لكل أنواع الغش اعببائي. 

IV. أنبية الدراسة: 
تظهر أنبية الدراسة كوف أف اعبباية ىي اؼبصدر األساسي لتمويل اػبزينة العمومية، حيث ؽبا دكر كبَت يف  -

 توجيو األنشطة االقتصادية،
كمن أنبية اؼبوضوع أيضا أف التدقيق اعببائي كسيلة أساسية الكتشاؼ الغش كاعتماد اإلدارة اعببائية على  -

 .نتائجو
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V. حدكد الدراسة: 
سبت الدراسة يف اؼبديرية الوالئية إلدارة الضرائب بأدرار يف قسم مصلحة اؼبراجعة : اجملاؿ اؼبكاين - أ

 .اعببائية

    مت إسقاط اعبانب النظرم على الدراسة اؼبيدانية لدراسة عينة من اؼبديرية الوالئية إلدارة الضرائب بأدرار يف 
 .شكل استبياف موجو ؼبختلف إطارات كمسؤكيل  إدارة الضرائب

 . 2018 افريل 12 فيفرم إىل غاية 22 تعلقت الدراسة من :اغبدكد الزمنية - ب

VI. سنتناكؿ يف ىذه الدراسة فصلُت رئيسيُت حسب منهجية :ىيكل الدراسة IMRADكما يلي : 

اإلطار النظري والتطبيقي للكفاءة المحاسبية للتدقيق والغش الجباري  : الفصل األول

مفاىيم حول الكفاءة المحاسبية للتدقيق والغش الجباري  : المبحث األول

تحليل الدراسات السابقة  : المبحث الثاني

اإلطار الميداني للدراسة : الفصل الثاني

 الطريقة المعتمدة واألدوات المستعملة في إجراء الدراسة التطبيقية: المبحث األول

 التحليل الوصفي للخصارص الديمغرافية ألفراد العينة وتحليل االستبيان:المبحث الثاني

VII. مت استخداـ مراجع ذات طبيعة متفرقة اليت كاف ؽبا عبلقة دبوضوع الدراسة، ىناؾ :مرجعية الدراسة 
مذكرات دكتوراه كماجستَت ك ماسًت كملتقى كمقاالت علمية يف ـبتلف اجملاالت كاليت كانت باللغة 

 . العربية
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  د

 

VIII. يف ىذه الدراسة مت االعتماد على اؼبنهج الوصفي يف اؼببحث  :منهج الدراسة واألدوات المستخدمة
األكؿ من الفصل األكؿ، ككذا اؼبنهج التارىبي من نفس الفصل، أما يف الفصل الثاين فقد اعتمد على 
اؼبنهج التحليلي، الذم كاف من خبلؿ توزيع استبياف الدراسة كمقابلة بعض اؼبوظفُت للمديرية الوالئية 

 . إلدارة الضرائب بأدرار كذلك للخركج بنتائج دقيقة كحاظبة لبلستبياف

IX. صعوبات البحث: 
 ،قلة اؼبراجع اؼبتعلقة بالتدقيق اعببائي باللغة العربية 
 قلة كجود دراسات سابقة يف الكفاءة احملاسبية. 
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: تمهيد

 ظاىرة الغش اعببائي تعددت كتطورت بشكل سريع، كىي من أكرب اؼبشاكل اليت يعاين        إف
 بعض اؼبفاىيم اؼبفتاحية للدخوؿ إىل اإلشارةمنها اجملتمع، كللتعرؼ أكثر على اؼبوضوع هبدر بنا 

. لصلب اؼبوضوع

 كسنتطرؽ من خبلؿ ىذا الفصل على ـبتلف األدبيات النظرية اؼبتعلقة بالكفاءة احملاسبية للمدقق 
اعببائي كالغش اعببائي مث سنتطرؽ إىل األدبيات التطبيقية اؼبتمثلة يف الدراسات السابقة اليت ؽبا صلة 

. باؼبوضوع
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ماىية الكفاءة المحاسبية والتدقيق الجباري : المبحث األول  
إف قباح أم مؤسسة ما، يًتتب على كجود كفاءة ؿباسبية كاليت تطبق من طرؼ األفراد الزباذ القرارات اؼبستقبلية  

ككذلك ربقيق األىداؼ، كرغم كجود ىذه الكفاءة يف اؼبؤسسة إال أهنا ليست كافية إلعطاء الصورة الصادقة 
كالصحيحة عن الوضعية اؼبالية للمؤسسة، كال يتم ذلك إال بوجود تدقيق يف اؼبؤسسة، كالتدقيق اعببائي يعترب من 

 .أىم األنواع اليت تتبعها اؼبؤسسة يف اغبد من ظاىرة الغش اعببائي

سيتم من خبلؿ ىذا اؼببحث التعرؼ إىل مفهـو الكفاءة احملاسبية كمطلب أكؿ كإىل ماىية التدقيق اعببائي يف 
   .اؼبطلب الثاين كاؼبطلب الثالث قيم زبصيصية ؼباىية الغش اعببائي ككيفية اغبد منو

 تعريف الكفاءة المحاسبية والمميزات التي يتصف بها المحاسب : المطلب األول

    أصبحت اؼبؤسسات اليـو تطمح لوجود كفاءة يف كحدهتا االقتصادية من أجل تضاعف فرص النجاح، ؽبذا 
نرل العديد من اؼبؤسسات يسعوف لتحقيق ىذه الكفاءة، كخاصة من الناحية احملاسبية حبيث ؽبا أنبية كبَتة يف 

 .اؼبؤسسة كلؤلطراؼ اليت تستخدـ البيانات احملاسبية

هبدر بنا قبل التعرض إىل تعريف الكفاءة احملاسبية أف نتعرض إىل تقدًن بعض اؼبفاىيم األساسية مثل احملاسبة 
 .كالكفاءة كاألداء احملاسيب

 مفهوم المحاسبة واألداء المحاسبي: ًأوال

 :يلي توجد عدة تعاريف للمحاسبة نذكر منها ماتعريف المحاسبة -1

احملاسبة : "بالنص التايل1953 عاـ AICPللمحاسبين القانونيين  صدر عن اؼبعهد األمريكي :التعريف األول
، ما وبدث يف اؼبؤسسة من عمليات مالية (بشكل عاـ كبصورة نقدية)فن ىبتص بتسجيل كتصنيف مث تلخيص 

 1".كاليت ىي ذات طبيعة مالية كمن مث تفسَت تلك العمليات

                                                           
، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، 2007، الطبعة الرابعة  ومشاكل االعتراف والقياس واإلصالحالمحاسبيةة مبادئ المحاسبة المالية للدورؿبمد مطر، 1

 . 25، ص 2006
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تعترب عملية ربديد كقياس كنقل اؼبعلومات كالبيانات االقتصادية لبلستفادة منها يف ازباذ : "التعريف الثاني
 1".القرارات

ىي ؾبموعة من الفركض كاؼببادئ اؼبتعارؼ عليها اؼبقبولة كاليت ربكم تسجيل كتبويب كربليل :"ًوتعرف أيضا
 اؼبركز اؼبايل لكالعمليات اؼبالية اؼبتعلقة بوحدة ؿباسبية بقصد ربديد نتيجة النشاط من ربح أك خسارة متحققة ككذ

      2."الذم يتمتع بو يف هناية الفًتة اؼبالية

 كحىت يستطيع احملاسب اقباز عملو بشكل جيد هبب أف يتمتع بكفاءة ؿباسبية، حيث :تعريف الكفاءة-2
مصطلح هبمع بُت اؼبعارؼ النظرية، كالتطبيقية كاؼبهارات كاػبربات اؼبًتاكمة لؤلشخاص اليت : "تعرؼ الكفاءة بأهنا

  3".تستخدـ من طرؼ الفرد عند أدائو لوظائفو

اػبربة اؼبعرفية للفرد، أم اؼبعرفة السابقة اليت اكتسبها من خبلؿ اؼبمارسات اليت : "على أنهاًوتعرف أيضا  _ 
سيستعملها يف صورة عمليات عقلية تسمح لو بًتتيب كتنظيم السلوؾ قصد مواجهة موقف ما أك ربقيق ىدؼ 

 4".معُت

يعترب األداء انعكاس لكيفية استخداـ اؼبؤسسة للموارد اؼبادية كالبشرية، كاستغبلؽبا : تعريف األداء المحاسبي-3
 .بكفاءة كفعالية بالصورة اليت ذبعلها قادرة على ربقيق أىدافها

ىو الوصوؿ إىل أساس منهجي سليم لتقييم كتقوًن استخداـ األمواؿ كاؼبوارد اؼبتاحة بفعالية  ":واألداء المحاسبي
 5".ككفاءة داخل اؼبنشأة

                                                           
 16 :،ص2002، دار الشركؽ، عماف، أصول المحاسبة المالية أضبد ؿبادمة كؾبدم زريعات، 1
، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، اعبزء األكؿ، الطبعة (األسس العلمية والعملية في القياس المحاسبي) مبادئ المحاسبة المالية ىادم رضا الصفار، 2

 25ـ، ص 2011- ىػ 1432الثانية،
اؼبديرية اعبهوية بتلمساف كشركة تسويق كتوزيع اؼبنتجات البًتكلية  ، دراسة حاليت مؤسسة سونلغازوظيفة تقييم كفاءات األفراد في المؤسسة ىاملي عبد القادر، 3

 51، ص 2011-2010نفطاؿ تلمساف، رسالة لنيل درجة اؼباجستَت يف علـو التسيَت، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف - اؼبتعددة
 25،ص 2008، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اعبزائر، الكفاءة مفاىيم ونظريات فاطمة الزىراء بوكرمة، 4
 رسالة مقدمة للحصوؿ على درجة استخدام مدخل القيمة االقتصادية المضافة في تقييم األداء المحاسبي للشركات، نيفُت عبد القادر ضبزة إبراىيم حاؿ، 5

 23، ص2014 قسم احملاسبة كاؼبراجعة، اؼباجستَت يف احملاسبة، جامعة بور سعيد،
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ىو عملية قياس النتائج احملققة أك اؼبنتظرة كفقا للمعايَت احملددة، كمن مث معرفة مدل " :تقييم األداء المحاسبي
ربقيق األىداؼ اؼبوضوعة بفعالية كربديد األنبية النسبية بُت النتائج احملققة كاؼبوارد اؼبستخدمة، كمن مث اغبكم على 

  1".درجة الكفاءة احملاسبية للمؤسسة

 :تعريف الكفاءة المحاسبية: ً   ثانيا 

:   يبكن استنتاج مفهـو للكفاءة احملاسبية بأهناتعريف الكفاءة والمحاسبة واألداء المحاسبيمن خبلؿ      
كمعارفو الفنية  قدرة احملاسب على تسجيل كتصنيف العمليات احملاسبية كالتجارية معتمدا على خرباتو كمهاراتو

 . كالفكرية من أجل االستفادة منها يف ازباذ القرارات

 IES3تقع ىذه اؼبهارات كفقا للمعيار التعليم الدكيل الثالث : المهارات الواجب توفرىا في المحاسب: ًثالثا
 2:يف طبس  ؾبموعات كىي

ىي اؼبهارات اليت سبكن الفرد من استخداـ أنشطتو الذىنية، من فهم كتفكَت، كتذكر، : المهارات الذىنية- 1
 .كذكاء

ىذه اؼبهارات سبكن احملاسب من معرفة أصوؿ احملاسبة، كخلق خلفية علمية سبكنو من : مهارات فنية ووظيفية-2
 .حسن األداء

 

 

 

 

                                                           
 23 ص ، مرجع سبق ذكره،ضبزة إبراىيم حاؿ نيفُت عبد القادر 1
، محافظ مصرف ليبيا المركزي " لتطويرىاالمهارات الواجب توفرىا في المحاسب ومجهوداتو"كرقة حبثية بعنواف  عبد السبلـ علي العريب كرندة عطية بوفارس، 2

 9-07-06ص ص  ، فندؽ اؼبهارم،12/06/2006تقييم كإصبلح، طرابلس ...... ربت شعار احملاسبة مهنة المؤتمر الوطني األول للمحاسبة، 
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10 

 

كىي مهارات مرتبطة باذباىات كسلوؾ احملاسب، كتطوير ىذه اؼبهارات يبكن : المهارات الشخصية-3 
 .احملاسب من التعلم، كهتذيب سلوكو، كتغيَت اذباىاتو

كىي مهارات سبكن احملاسب من العمل مع اآلخرين يف اذباه : مهارات التعامل مع اآلخرين واالتصال بهم-4 
ربقيق اؼبنفعة اؼبشًتكة للمنظمة، كسبكنو من استقباؿ كنقل اؼبعلومات بفعالية، كصياغة األحكاـ اؼبعقولة، كصنع 

 1.القرارات

ىذه اؼبهارات سبكن احملاسب من فهم صبيع مظاىر سَت : مهارات تنظيمية ومهارات إدارة األعمال-5
من فريق صنع القرار، ًالعمل بالتنظيم، كتأيت أنبية اتصاؼ احملاسب ؽبذه اؼبهارات كونو أصبح جزءا

كمطالب بلعب دكر أكثر فعالية يف اإلدارة الركتينية للتنظيمات، كمطالب كذلك بتطوير نظرتو 
  2.كتوقعاتو إىل عامل األعماؿ اؼبتوسع، كبتطوير كعيو السياسي كالعاؼبي

ماىية التدقيق الجباري : المطلب الثاني

من     تعد اعبباية كسيلة أساسية للسياسة االقتصادية كاالجتماعية يف اجملتمع، كمن خبلؽبا هبب اتباع ؾبموعة 
، كؽبذا القواعد القانونية كاإلدارية اليت تنظم ـبتلف الضرائب كالرسـو كاليت ذبىب لصاحل الدكلة كاعبماعات احمللية

 . تسند إىل اإلدارة اعببائية مسألة التأكد من تلك التصروبات من خبلؿ اللجوء إىل الرقابة اعببائية

   كدبا أف التدقيق اعببائي يعد أىم أطر الرقابة اعببائية سيتم من خبلؿ ىذا اؼبطلب تقدًن بعض التعاريف 
 :كاػبصائص اؼبرتبطة بو على النحو التايل

 

 

 
                                                           

 10، صمرجع سبق ذكره عبد السبلـ علي العريب كرندة عطية بوفارس، 1
 12- 11 ص ص ،نفس المرجععبد السبلـ علي العريب كرندة عطية بوفارس، 2



 [ والغش الجباريمدقق الجبارياإلطار النظري للكفاءة المحاسبية للــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولالفصل ]

 

 

11 

 

  والصفات الواجب توفرىا في المدققمفهوم التدقيق الجباري: ًأوال

يقصد بو إبداء رأم على ؾبموع اؽبياكل اعببائية للوحدة كتسَتىا أم جباية الوحدة ":التدقيق الجباريتعريف - 1
التدقيق اعببائي كاختبار احملاسبة من : "في مقالو colin. Mوعرف ".ربت كل أشكاؽبا ىي موضوع التدقيق

  1".طرؼ اإلدارة اعببائية بأنو مراقبة كاحًتاـ القواعد اعببائية

ىو اختبار اغبالة اعببائية للمؤسسة من أجل إبداء رأم مهمتو كإعطاء تشخيص، كبفضل التدقيق  ":02التعريف 
 2".اعببائي تصبح اؼبؤسسة قادرة على االستخداـ األمثل للجباية، كيساىم يف األمن اعببائي للمؤسسة

: التدقيق اعببائي على أنو ATCعرفت الجمعية التقنية لتنظيم مكاتب المراجعة واالستشارة  :03التعريف 
كطريقة توظيفها، كبالتايل قبد اعبباية بكل  (للمؤسسة  )إبداء رأم على ؾبموعة من اؽبياكل اعببائية للوحدة "

  3".أنواعها موضوع اؼبراجعة داخل اؼبؤسسة

ىو ؾبموعة من العمليات اؼبطبقة من قبل اؼبصاحل اؼبختصة لئلدارة اعببائية، ىذا األخَت بإمكانو  :04التعريف 
ازباذ عدة أشكاؿ كاؼبعاملة يف إطار منظم ربت نصوص العدالة اليت هتدؼ إىل التأكد من احًتاـ القوانُت اعببائية، 

 4.كذلك لتجنب كل ما قد ينتج من اعتداءات كذباكزات

 : على النحو اآلتيتعريف شامل للتدقيق الجباري   كمن خبلؿ التعاريف السابقة نستنتج 

ىو ؾبموعة من اإلجراءات كالعمليات اليت يقـو هبا اؼبدقق اعببائي للتأكد من احًتاـ اؼبكلفُت :التدقيق الجباري
. بالضريبة للقوانُت كالتصروبات اعببائية، كما ىو متعارؼ عليو

 

                                                           

 Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Bert Editions, Alger, 2013, p :94( 1  
 Rédha Khelassi,op.cit, p :94.(2  

، مذكرة لنيل شهادة  االقتصادية بوالية الواديالمؤسسات المخاطر الجبارية، دراسة حالة عينة من تدنيودور المراجعة في ضبيداتو صاحل، 3
 .37،ص 2012،اؼباجستَت

،مقدمة لطلبة السنة الثانية ماسًت، زبصص تدقيق كمراقبة التسيَت، جامعة أضبد دراية مطبوعة محاضرات في مقياس المراجعة والتدقيق الجباريبوعزة عبد القادر، 4
 06ص ،2017/2018،أدرار، 
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 الصفات الواجب توفرىا في المدقق الجباري- 2

 أماـ أطراؼ ذات عبلقة باؼبؤسسة، من حيث التزامو بتقدًن تقرير حبيادية كنزاىة لذا ًيعترب اؼبدقق اعببائي مسؤكال  
 1:الصفات الواجب توفرىا في المدقق الجباري على النحو التاليسنتطرؼ إىل أىم 

 :يبتلك اؼبدقق اعببائي الكفاءات اؼبهنية البلزمة كاؼبتمثلة يف ما يلي أف: المؤىالت والكفاءة المهنية-1

 التدقيق الضرييب، معرفة الطرؽ كأساليب 
 ،معرفة الشكل القانوين للوحدة االقتصادية موضوع التدقيق 
 ،هبب أف يبتلك مهارات االتصاؿ للحصوؿ على ـبتلف السجبلت اليت تساعده يف أداء اؼبهمة 
 معرفة اؼببادئ األساسية اؼبتعارؼ عليها يف علم احملاسبة. 

تسعى األطراؼ اؼبستفيدة من التدقيق اعببائي إىل اغبصوؿ على معلومات ذات *:االستقالل والحياد- 2
مصداقية لبلعتماد عليها يف سن قرارات مستقبلية، إذ أف ربديد مدل االعتماد على ىذه اؼبعلومات يكوف على 

 عن باقي األنشطة اليت ىي موضوع التدقيق، لذا ًأساس مدل استقبللية اؼبدقق، حبيث هبب أف يكوف مستقبل
هبب أف ال يكوف يف موضع يعرضو للخطر اؼبتعلق حبريتو التامة يف التصرؼ كالتفكَت، كعليو ينبغي توفر شرطُت 

 :أساسيُت، لتحديد مدل استقبللية اؼبراجع كنبا

 ،عدـ كجود مصاحل مادية للمدقق كىذا لضماف اغبياد التاـ، ككجود استقبلؿ ذايت للمدقق 
  هبب توفَت االستقبللية يف كل أكجو التدقيق من خبلؿ استقبلؿ اؼبدقق يف إعداد برنامج التدقيق اعببائية

اؼبناسب ككذا استقبللو يف ؾباؿ الفحص كمن مث يف إعداد التقارير اليت تكمل الرأم الفٍت كاحملايد الذم 
 .يبكن الوثوؽ بو من طرؼ صبيع اعبهات

 

                                                           
 48، ص 2005 مذكرة ماجيستَت يف اؼبنازعات الضريبية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطُت، التدقيق ألغراض الضريبية،ؿبمد ؿبمود ذيب حوسو،  1
 .عدا عبلقة التدقيق، عدـ االكبياز من طرؼ اؼبدقق، أم أف يكوف مستقبل سباما عن اؼبؤسسة موضع التدقيق كال تربطو هبا أم عبلقة منفعة: يقصد بالحياد*
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أم إعطاء االىتماـ الكايف عبميع مراحل عملية التدقيق فيجب غلى : بذل العناية المهنية والكفاءة المالرمة-3
اؼبدقق الكفء ليس فقط االلتزاـ دبعايَت العمل اؼبيداين كمعايَت إعداد التقرير كإمبا عليو التخطيط كاإلشراؼ كفقا 

ؼبعايَت العمل اؼبيداين كلتغطية أم تقصَت يبكن أف يقع فيو اؼبدقق الكفء هبب أف تتصف بعض الصفات 
 1:األخبلقية منها

 ،الصدؽ كالدقة يف األقواؿ كاألفعاؿ 
 ،األمانة كالنزاىة 
 ،الصرب، كذالك ليتمكن من تفهم العمليات كتدليل الصعاب 
 اللياقة، دبعٌت حسن اؼبعاملة كالتصرؼ مع الغَت سواء عند طرح األسئلة أك عند اكتشاؼ األخطاء. 

 خصارص وأنواع التدقيق الجباري: ثانيا

 :من خصائص التدقيق اعببائي ما يلي: خصارص التدقيق الجباري (1
 حيث أف التدقيق اعببائي يسمح بتقييم األداء الضرييب : تقدير األداء والفعالية الجبارية للمؤسسة

  2للمؤسسة، عبعل اإلدارة الضريبية أكثر كفاءة من حيث العبء الضرييب كالسيطرة عن انتظاـ الضرائب،
  كما أنو من ناحية يسمح للمؤسسة بإدارة ضرائبها بشكل جيد، كمن ناحية أخرل لقياس اؼبخاطر اليت

يتم ذالك من خبلؿ ربديد صبيع اؼبخالفات اؼبرتكبة  كأف تنشأ عن الرقابة اؼبالية احملتملة، يبكن
 3.كتصحيحها

 أنواع التدقيق الجباري (2

    من خبلؿ التعاريف اؼبقدمة ىناؾ جانبُت للتدقيق اعببائي، جانب يتمثل يف إدارة الضرائب كالثاين يتمثل يف 
 .اؼبؤسسة، حيث كبل منهما يكلفوف مراجع داخلي كمراجع خارجي ألداء عملية التدقيق

                                                           
 48، ص مرجع سبق ذكرهؿبمد ؿبمود ذيب حوسو، 1
 جامعة قاصدم مرباح بورقلة، حول مراجعة العمليات الجبارية للمؤسسة، دراسة حالة مؤسسة األعمال التكميلية للبناء،حاجي قباة، مذكرة 2

 .31، ص 2010-2011
 Rédha Khelassi,op.cit, p :98.(3
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 : التدقيق الذي تقوم بو مصلحة الضرارب: ًأوال

     تعمل على مراجعة التصروبات اؼبكتتبة للمؤسسة ككذا السجبلت احملاسبية، كما يظهر عليها من معلومات، 
كيف ىذا اإلطار مصلحة الضرائب تقـو بنوعُت من . مستندة يف ذالك إىل التشريعات اعببائية اؼبعموؿ هبا

اؼبراجعات، األكىل زبضع ؽبا اؼبصاحل الداخلية لئلدارة اعببائية أما الثانية فيقـو هبا مراجع إدارة الضرائب للمكلفُت 
 .(أم اؼبؤسسة )

يف ىذا النوع من التدقيق تقـو اإلدارة اعببائية بتعيُت : التدقيق الجباري للمصالح الداخلية لإلدارة الجبارية- 1
مراجعُت للقياـ دبراجعة ـبتلف اؼبصاحل اعببائية للتأكد من مدل التزاـ األعواف اللوائح الضريبية الداخلية، كمن 

  . حفاظا على حقوؽ اػبزينة العمومية بشكل عاـ كاؼبكلف بشكل خاص... احًتاـ فرض الضريبة 

 :كينقسم إىل قسمُت: التدقيق الجباري للمكلفين بالضريبة- 2

كاليت  )كىنا يقـو اؼبدقق اعببائي بدراسة التصروبات اؼبقدمة إليو :  التدقيق الجباري على مستوى المكاتب2/1
كعلى ضوء ذالك يقرر قبوؽبا مكتبيا دكف الذىاب ؼبكاف عمل  (مل يتم قبوؽبا ضمن عينة التصروبات اؼبقبولة

اؼبكلف كتدقيق حساباتو كذالك لقناعتو بعدالتها كصحة ما كرد فيها بناءا على اؼبعلومات اؼبتوفرة لديو يف ملف 
 .اؼبكلف كسَتتو الضريبية

دبوجبو يقـو اؼبدقق اعببائي بتدقيق حسابات اؼبكلف يف مكاف عملو كذالك بعد : التدقيق الجباري الميداني2/2
 .أف تبُت لو أف البيانات الواردة يف التصروبات غَت عادلة

 التدقيق الجباري على مستوى المؤسسة: ًثانيا

 )      حبيث تقـو بو اؼبؤسسة بنفسها من أجل التسيَت اعببائي اػباص هبا فتعمل على تكليف إما جهة خارجية 
، كىذا من أجل تسيَت اػبطر اعببائي، كىو بدكره ينقسم إىل (مدقق داخلي ) أك جهة داخلية  (مدقق خارجي

 1:قسمُت

                                                           
 07 صمرجع سبق ذكره، بوعزة عبد القادر، 1
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مهمة يقـو هبا شخص أك عدة أشخاص : يبكن تعريف التدقيق اعببائي الداخلي بأنو: تدقيق جباري داخلي-1
إجراء داخل اؼبؤسسة يقوموف بوظائفهم ربت تصرؼ اإلدارة، فالتدقيق اعببائي الداخلي ىو فحص تقٍت صاـر 

كمتقن يقـو بو اؼبدقق الداخلي الذم يتصف باالستقبللية كالكفاءة اؼبهنية قصد اػبركج برأم فٍت ؿبايد كمربر عن 
مدل دقة كصدؽ اؼبعلومة اؼبرتبطة بالوضعية اعببائية للمؤسسة كىذا من كجهة نظر القواعد القانونية كاإلجراءات 

 1.اعببائية السارية اؼبفعوؿ

   يوضح دور المدقق الجباري الداخلي في المؤسسة(1.1 )الشكل 

  صدق البٌاهات                      
 

 

 

 .92سميرة بوعكاز،مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

، يظهر اىتماـ كبل من اؼبسانبُت كإدارة الضرائب كاألطراؼ األخرل بالوضعية اعببائية، الشكل أعالهمن خبلؿ 
قصد التحقق كإضفاء نوع من اؼبصداقية عن اؼبعلومات اعببائية اؼبدققة اليت يبكن للمسَتين االعتماد عليها يف 

 .ازباذ القرارات ذات الصلة باعبانب اعببائي

 ىذا النوع من التدقيق ينسب إىل جهة خارجية ؿبايدة كمستقلة سباما عن اؼبؤسسة :التدقيق الجباري الخارجي-2
 من أجل زبفيض التكاليف اعببائية للمؤسسة، كذالك بتدقيق القوائم ًىدفها جعل التسيَت اعببائي أكثر أداءا

اؼبالية مع الًتكيز الكبَت على الناحية اعببائية، كسبارس ىذه اؼبهمة بصفة متقطعة أك مستمرة كقد تكوف يف بعض 

                                                           
 08، ص ، مرجع سبق ذكرهبوعزة عبد القادر1

 الوضعٌة الجبائٌة المــؤسسة المسٌـــر

 المساهمٌن

 اإلدارة الضرًبٌـــة

 األطراؼ األخرل التدقيق اعببائي
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أم أف اؼبؤسسة تلجأ . األحياف تكملة ؼبهاـ اؼبدقق الداخلي ككذلك أف التدقيق اػبارجي قد يكوف مهمة تعاقدية
 1.إىل اؼبراجع اػبارجي من أجل القياـ دبهمة ؿبدكدة يف إطار عقد مرـب

 يوضح دور المدقق الجباري الخارجي في المؤسسة (2.1 )الشكل 

 

 

 

  اؼبصداقية                                               التدقيق                  

 

                                  .93سميرة بوعكاز،مرجع سبق ذكره، ص : المصدر                     

 2:يظهر الشكل أعبله دكر اؼبدقق اعببائي اػبارجي، حيث أف مكتب التدقيق يقـو دبا يلي

  ،التأكد من أف اؼبؤسسة غَت معرضة ؼبخاطر جبائية غَت ؿبددة 
  ،التحقق من أف العبء الضرييب يف حده األدىن 
 ربديد اػبيارات الضريبية اليت أقدمت عليها اؼبؤسسة. 

 

 

 

 
                                                           

 09، ص مرجع سبق ذكره، بوعزة عبد القادر1
 94ص ،مرجع سبق ذكرهبوعزة عبد القادر، 2

دققتقرًر الم المسٌرًن  
 هتٌجة المؤســـسة

 معلومات جبائٌة

 مكـتب المدقق
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 :  كمن خبلؿ أنواع التدقيق اؼبذكورة سابقا نلخصها يف الشكل اآليت

يوضح أنواع التدقيق الجباري : (3.1) شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الطالبتان باالعتماد على المعلومات السابقة: المصدر

 

 

 

 أأهواع امتدكيق اجلبايئ

دارة امرضائب  امتدكيق اجلبايئ ػىل مس توى املؤسسة امتدكيق اذلي تلوم بو اؤ

امتدكيق اجلبايئ نومعاحل 

دارة اجلبائية  ادلاخوية مالؤ

 

امتدكيق نوملكفني 

 ابمرضيبة

 

 امتدكيق اجلبايئ امليداين امتدكيق اجلبايئ ػىل مس توى املاكتب

امتدكيق اجلبايئ 

 ادلاخًل

 

امتدكيق اجلبايئ 

 اخلاريج
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 أىمية وأىداف التدقيق الجباري: ثالثا

 1:تكمن أنبية التدقيق اعببائي يف ما يلي: أىمية التدقيق الجباري-1

 التدقيق اعببائي يسمح باكتشاؼ نقاط ضعف اؼبؤسسة من خبلؿ إعداد تشخيص جبائي ؽبا، 
 ككضع اػبطوط العريضة لئلسًتاتيجية اعببائية  ،*النجاعة الجبارية تقييمالتدقيق اعببائي يسمح ب

 ،للمؤسسة
 ،التدقيق اعببائي يضمن الفعالية للمؤسسة كاألمن اعببائي ؽبا 
 التدقيق اعببائي يعمل على تفادم العقوبات كالغرامات اليت يبنكن أف تتحملها اؼبؤسسة. 

 أىداف التدقيق الجباري- 2

    تشكل عملية التدقيق اعببائي أىداؼ أساسية بالنسبة إلدارة الضرائب، كالذم يعمل على مراقبة كصحة 
 .أىداؼ رئيسية كأىداؼ ثانوية: التصروبات كذلك لتحقيق أىدافها كاليت يبكن تقسيمها إىل نوعُت

  2:يبكن تقسيم ىذه األىداؼ إىل ثبلث نقاط: األىداف الرريسية ( أ

 ،التأكد كالتحقق من مدل انتظاـ اؼبؤسسة اذباه القوانُت اعببائية 
 ،مراقبة شركط معاعبة اؼبشاكل ذات الطابع اعببائي بالنسبة لئلجراءات السارية اؼبفعوؿ 
 تقييم مدل قابلية اؼبؤسسة الستعماؿ اإلمكانيات اليت يتيحها اؼبشركع اعببائي. 
 : تتمثل ىذه األىداؼ يف ما يلي:األىداف الثانوية ( ب
 ،تقييم اػبطر اعببائي الناتج عن التطبيق السيء للقواعد اعببائية 
 ،ذبنب العقوبات كالزيادات الناذبة عن عدـ التصريح، أك التأخر فيو، أك االنتقاص منو 
 ،توضيح أنبية اػبطر اعببائي الناتج عن عدـ األمن اعببائي 

                                                           
 38ص ، مرجع سبق ذكرهضبيداتو صاحل، 1
 ،ملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالميةكؽبي بوعبلـ، تفعيل الرقابة اعببائية للجد من أثآر األزمة، 2

 06، جامعة اؼبسيلة، ص 2009 أكتوبر21-20أياـ
 .تتمثل دبدل قدرة النظاـ اعببائي على ربقيق األىداؼ اؼبسطرة: النجاعة الجبارية*
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 ؿباكلة إبراز نقاط القوة كنقاط الضعف كمن مث ربسُت تطور القرار. 

عرفت ظاىرة الغش اعببائي انتشارا كتوسعا كبَتين خاصة مع تطور اقتصاديات دكؿ العامل كانفتاحها اقتصاديا     
بعد سنة  "OMCاؼبنظمة العاؼبية للتجارة "ـ، ك 1995قبل سنة " GATT"قات "من  خبلؿ منظمة 

ـ، ظهور كمبو مناطق التبادؿ اغبر، اؼبناطق اغبرة كاالتفاقيات التجارية الثنائية، ىذا االنفتاح أدل إىل زيادة 1995
عدد اؼببادالت التجارية الدكلية، اإلقليمية كاحمللية، كاتساع ؾباؿ نشاط اؼبؤسسات اؼبتعددة اعبنسيات خاصة أهنا 

 .تعترب من أىم شبكات التهرب كالغش اعببائيُت يف العامل 

 ماىية الغش الجباري :المطلب الثالث 

 كذلك بازباذ عدة طرؽ ً أك جزئياًيعترب الغش اعببائي ظاىرة وباكؿ اؼبكلف بالضريبة قانونيا بعدـ دفعها كليا      
كأساليب مشركعة كغَت مشركعة بالرغم من أف الضريبة تصب يف اؼبصلحة العامة للمجتمع، دبعٌت التضامن 

االجتماعي كاالقتصادم كاغبس الوطٍت لؤلفراد، إال أف بعض اؼبكلفُت هبا يقوموف بالتهرب منها، لذا أصبح من 
 . الواجب مكافحتها كاغبد من ىذه الظاىرة

 تعريف الغش الجباري وعناصره: أوال
 تعريف الغش الجباري (1
لقد تعددت اؼبفاىيم كالتعاريف للغش اعببائي من طرؼ العديد من اؼبؤلفُت كالباحثُت كمن ىذه التعاريف      

 :يلي نذكر ما

 كىو عبارة على هترب من الضريبة بطريقة غَت 1:الغش الضرييب ىو اللفظ اؼبرادؼ للخطأ العمد: "التعريف األول 
 مشركعة أم دبخالفة مباشرة للقانوف اعببائي، فهو زبلص من الضريبة ،كإعطاء عرض خاطئ للواقع، أك 

تفسَت مضل، كمن أجل ذلك يستعمل اؼبكلف طرؽ الغش كاالحتياؿ، مرتكبا بذلك جرائم مالية يعاقب عليها 
 2".القانوف

                                                           
 58، عماف، ص 2004 دار كائل للنشر كالتوزيع، الطبعة الثانية، ،(الناحية النظرية  )علم تدقيق الحساباتخالد أمُت عبد اهلل، 1
 153، ص 2011، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد، 2
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يعد تصرفا غَت مشركع، كيبثل عدـ احًتاـ إرادم ألنو انتهاؾ لركح القانوف كإدارة اؼبشرع، :"التعريف الثاني  
 1".باستخداـ طرؽ احتيالية كتدليسية من جانب اؼبكلف بالضريبة بقصد التخلص من عبء الضريبة 

ـبالفة مباشرة كصروبة سواء كانت على " على أنو Habib ayadi-  عرفو حبيب عيادم:التعريف الثالث 
كعي أـ ال للقانوف اعببائي، كىو يتمثل يف ؾبموعة من الطرؽ القانونية كاحملاسبية، كىي مادية بتجنب دفع 

 2".الضريبة

يقصد بالغش اعببائي تلك السلوكات كاؼبمارسات اليت تتم هبدؼ التحايل كذبنب أداء الضريبة  ":التعريف الرابع
 3".كىذا خارج إطار القانوف ،أم أهنا كلها فبارسات غَت مشركعة

ىو التصرؼ الذم تتجو فيو إرادة اؼبكلف عن قصد إىل التخفيف من العبء الضرييب :"التعريف الخامس
 4".باستخداـ طرؽ غَت مشركعة كاحتيالية هبدؼ إخفاء دخلو اغبقيقي الذم يبثل الوعاء الضرييب اغبقيقي

 :للغش الجباري ً شامبلًمن خبلؿ التعارؼ السابقة نستنتج تعريفا

   ىو عبارة عن تصرؼ غَت قانوين ناتج عن إرادة اؼبكلف بالضريبة بعدـ دفع مبلغ كلي أك جزئي للضريبة، 
 .كذالك باستعماؿ طرؽ احتيالية كتدليسية

  عناصر الغش الجباري (2

 5:من خبلؿ التعاريف السابقة يبكن استخبلص عنصرين للغش اعببائي

 

 
                                                           

 93ص ص ،2012 دار اؽبدل للطباعة كالنشر كالتوزيع،التحقق المحاسبي والنزاع الضريبي،عباس عبد الرزاؽ، 1
 94، صمرجع سبق ذكره ،عباس عبد الرزاؽ2
  170، ص 2003 دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،  اقتصاديات الجباية والضرارب،،ؿبمد عباس ؿبرزم2
، بَتكت، لبناف،  2008، منشورات اغبليب اغبقوقية، الطبعة األكىل ظاىرة التهرب وأثآرىا على اقتصاديات الدول الناميةسوزم عديل ناشد، 4

 .14- 13ص ص 
 95،ص ص مرجع سبق ذكرهعباس عبد الرزاؽ، 5
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 العنصر المادي2_1

   تعترب الطرؽ التدليسية من بُت اإلجراءات اليت يقـو هبا اؼبكلف من أجل ىدؼ كحيد يتمثل يف زبفيض اؼبادة 
اػباضعة للضريبة، كىو يعمل على إثبات صحة تصروباتو اؼبقدمة كدقتها، كلذلك يبقى اؼبكلف مقصرا يف ربديد 

 :اؼبادة اػباضعة، كيبكن أف يظهر العنصر اؼبادم يف إحدل الصور اآلتية

 1:(العنصر المعنوي ) عنصر القصد 2_2

    كيتعلق بإرادة الغش أك قصد الغش، فنميز يف ىذه اغبالة نوعُت من اإلرادة، فهناؾ حسن نية اؼبكلف، كتتمثل 
يف ارتكاب أخطاء يف اغبساب أك السهو، أما الثاين فيتمثل يف سوء نية اؼبكلف، فإرادة الغش يف ىذه اغبالة هبب 

 . إثباهتا أم إعطاء أدلة تثبت بأف اؼبكلف على علم بفعل من التهرب من الضريبة

 أنواع وأشكال الغش الجباري: ثانيا

 باختبلؼ الضريبة ؿبل التهرب منها، بصفة جزئية أك  زبتلف أنواع الغش الضرييب:أنواع الغش الجباري- 1
 :كلية، كبناء على ذلك يبكن ذكر التصنيفات اآلتية

 : الغش البسيط والغش المركب1_1

 يتمثل يف قياـ تقدًن معلومات خاطئة أك ناقصة لئلدارة اعببائية من أجل تضليلها، كأىم ىذه :الغش البسيط ( أ
 :اؼبخالفات نذكر

 النسياف الطوعي للتصريح بإحدل العناصر اليت تدخل يف حساب الضريبة. 
  عدـ دقة التصروبات اؼبقدمة من قبل اؼبكلف ككفايتها، كىذا الغش يؤدم إىل تطبيق ؾبموعة من

 .الغرامات كالعقوبات اليت وبددىا القانوف اعببائي
  كقد عرفو j.c.Martinez"  كل تصرؼ أك حذؼ بسوء نية ألجل التخلص من الضريبة." 

 

                                                           
 96 ، صمرجع سبق ذكرهعباس عبد الرزاؽ، 1
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أم أف اؼبكلف : إف الغش اؼبركب ىو اعبمع بُت الغش البسيط كاستعماؿ طرؽ تدليسية: الغش اؼبركب ( ب

يستعمل أساليب ماىرة سبكنو من التخلص من الضريبة، ككذلك إخفاء كل األدلة ترقبا ألية رقابة ؿبتملة، 
لذلك يعترب اؼبكلف متهما بطرؽ تدليسية عندما يقـو باإلضافة إىل التهرب من الضريبة دبسح كإخفاء صبيع 

 1.األثآر اليت قد تؤدم إىل اكتشاؼ مغالطاتو

  الغش المشروع والعش غير المشروع 2-1

ال يتضمن ـبالفة قوانُت الضرائب كاغبد من استهبلؾ السلع اليت تفرض عليها الضريبة  :التجنب المشروع ( أ
أك االنصراؼ عن فبارسة النشاط الذم ىبضع لضريبة مرتفعة إىل آخر معفى أك ىبضع لضريبة أقل، كما 

 2.وبدث التهرب اؼبشركع عند االستفادة من ثغرات القانوف الضرييب
، كىذا الغش ً أك جزئياًكيتم عن طريق اؼبخالفة اؼبباشرة لنصوص التشريع اعببائي كليا: الغش غير المشروع ( ب

 .يؤدم إىل خضوع اؼبكلف لعقوبات جبائية ـبتلفة

 3: الغش المحلي والغش العالمي3-1

 إف ىذا النوع من الغش يتم داخل حدكد السياسة اعببائية، كىو اؼبعرب عنو بالغش احمللي :الغش المحلي ( أ
يف ىذه اغبالة فإف األعماؿ اليت يقـو هبا اؼبكلف تكوف داخل حدكد جغرافية كاحدة، كيكوف ىذا 

 .اؼبكلف مسؤكال أماـ اعبهاز الضرييب اؼبوجود دبكاف إقامتو أك مكاف تواجو مركزه اؼبايل
 يتمثل ىذا النوع من الغش يف عدـ دفع الضرائب داخل البلد كربويل اؼبداخيل إىل بلد :الغش الدولي ( ب

نظاـ جذاب، قصد التقليل من اؼببالغ اؼبقتطعة، كارتفع ىذا الغش بسبب  (جبباية جذابة )آخر يتميز 
التطور الذم عرفتو اؼببادالت الدكلية كاالرتفاع الكبَت يف حركة رؤكس األمواؿ، كيبكن الغش الدكيل من 
استعماؿ النصوص التشريعية كالقانونية، حيث أف اؼبكلفُت لديهم كل اغبرية يف فتح مقرات يف كل بلد 

                                                           
 96  صنفس المرجع، عباس عبد الرزاؽ،1
 211، ص 2011، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الطبعة الرابعة، المالية العامةعلي زغدكد، 2
 98-97 ص ،مرجع سبق ذكرهعباس عبد الرزاؽ، 3
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توجد فيو تسهيبلت جبائية كلذالك يقـو بتأسيس شركات أك فركع يف البلداف ذات الضغط اعببائي 
 . الضعيف

 1: للغش اعببائي ثبلثة أشكاؿ تتمثل يف:أشكال الغش الجباري-2

اؼبادم عدـ التصريح القانوين للمكلف لواقعة مادية، كقد يكوف ىذا يعترب التحايل :  التحايل المادي 1-2
 .التحايل إخفاء كلي أك جزئي بطريقة غَت شرعية

 يعترب التحايل القانوين األسلوب األكثر استعماال كتنظيما كاألرقى تقنية، فقد عرفو: التحايل القانوني 2-2
BRUMO  العملية اليت من خبلؽبا يتم خلق كضعية قانونية ـبالفة للوضعية القانونية اغبقيقية"على أنو .

: كيبكن ذكر شكلُت أساسيُت للتحايل القانوين كنبا

 عن طريق التالعب في تكييف الحاالت القانونية اإلخفاء : 
 عن طريق عمليات وىميةاإلخفاء  :

التحايل احملاسيب عن طريق تضخيم األعباء كزبفيض اإليرادات كىي على النحو  يتم:التحايل المحاسبي 3-2

 : التايل

 حيث يقـو اؼبكلف بتضخيم األعباء، بإضافة مستخدمُت كنبُت كيقـو بتسجيل ركاتب كأجور :تضخم األعباء-أ
يف الكشوؼ احملاسبية ؼبستخدمُت ال كجود ؽبم يف األصل، حيث ىذه الركاتب تسمح بتضخيم األعباء قصد 

 .التقليص من مبلغ الضريبة

 اؼبشركع ظبح للمكلف خبصم بعض األعباء اليت ؽبا عبلقة بنشاط :النفقات والمصاريف غير المبررة 
 .اؼبؤسسة، لكن اؼبكلف استغل ىذه الفرصة لتسجيل أعباء أخرل خارج النشاط

 
                                                           

، دراسة نظرية كتطبيقية، الطبعة الثانية، ديواف اؼبطبوعات (دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة الرسم على القيمة المضافة )جباية المؤسساتضبيد بوزيدة، 1
 48ػػػػ  45 ص ، ص2007اعبامعية، اعبزائر، 
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 كذلك حسب نوع االىتبلؾلقد قاـ اؼبشرع اعببائي اعبزائرم بوضع سلم خاص دبعدالت  :تقنية االىتالكات
، كبالرغم من ىذه اؼبعدالت يقـو اؼبكلف بالتبلعب هبا بوسائل متعددة، إما بتطبيق معدالت ال تتعلق األصوؿ

 .باألصل، أك برفع قيمتها

تعد ىذه الطريقة تقليدية يتبعها اؼبكلف للتخلص من الضريبة كأساسها امتبلؾ الدفاتر  :تخفيض اإليرادات-ب
 .م اإلعبلف عن إيراداتو اغبقيقيةمد اؼبكلف فيها إىل تقليص الوعاء الضرييب كذلك بتفادتاحملاسبية شكليا فقط كيع

 أسباب الغش الجباري وأثاره وكيفية الحد منو:ثالثا

 كىذا راجع لعدة أسباب ـبتلفة ً كبَتاً إف ظاىرة الغش اعببائي انتشرت انتشارا:أسباب الغش الجباري (1
كتتمثل يف أسباب متعلقة باؼبكلف بالضريبة كأسباب متعلقة بالنظاـ اعببائي كأخرل متعلقة باإلدارة 

 .اعببائية

 : األسباب المتعلقة بالمكلف بالجباية1_1

 إف العوامل النفسية تلعب دكرا ىاما يف ظاىرة الغش اعببائي كىذا راجع لنقص أك ضعف :األسباب النفسية_ أ
 الوعي الضرييب لدل اؼبكلف هبا، دبحاكلة مغالطة إدارة الضرائب من خبلؿ عدـ إيفائهم بالتزاماهتم اعببائية دكف 

شعور اؼبواطن بواجبو كما يقتضيو من تضحيات مادية "يقصد بو والوعي الضريبي اإلحساس بارتكاهبم ىذا اػبطأ 
 1."تعُت الدكؿ على مواجهة ما يلقى عليها من أعباء

 2.إضافة إىل ذلك ضعف الركح االجتماعية كالوالء االجتماعي - 

كمن األسباب النفسية كذلك، كجود اعتقادات راسخة يف أذىاف اؼبكلفُت بالضريبة كمن بُت ىذه االعتقادات  
 3:نذكر ما يلي

                                                           

  422ص ، 2014 دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اعبزائر،،شذرات النظرية الجباريةرضا خبلصي،1
  324 ص،2008 ـ كالطبعة الثانية 2003، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف ،الطبعة االكىل ، الضرارب ومحاسبتها نورعبد الناصر2
 36، ص مرجع سبق ذكره، ظبَتة بوعكاز3
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  اعتقاد اؼبكلف باف الضريبة اقتطاع مايل بدكف مقابل، إذ من الصعب ألم فرد منا أف يتخلى عن مبلغ
 مايل دكف أف وبصل على أم مقابل مادم أك معنوم،

  اعتقاد البعض من األفراد أف التهرب من الضرائب ال يعد تصرفا ـبالفا كأنو ال يشكل خسارة ألحد ما
 دامت الدكلة شخصا معنويا،

 يف شكل مبالغ تدفع إىل اإلدارة اعببائية مقابل . االعتقاد السائد بأف الضريبة دبثابة عقوبة متجسدة
 ؼبمارستهم لنشاط ما،

  االعتقاد الديٍت حوؿ عدـ شرعية الضريبة ألهنا ال تستند على منطلقات عقائدية بعكس الزكاة اليت تعترب
 .من أركاف اإلسبلـ

إذا كاف اؼبكلف يبيل إىل ؿباكلة الغش من االقتطاع اعببائي فإنو بسبب السياسة اليت  :األسباب السياسية_ ب
ىذه السياسة اليت تستعمل االقتطاع اعببائي ليس فقط ؼبواجهة النفقات العامة " Le fiscalismz"تدعى بػػػػػػ

أداة للسياسة االجتماعية حيث أنو عندما ربس الطبقة االجتماعية أهنا ظلمت : باعتبارىا اؽبدؼ األكيل لكن أيضا
 1.من طرؼ الطبقة اغباكمة ترل يف التهرب من الضريبة شكبل من أشكاؿ اؼبقاكمة

إف فًتات الكساد كاألزمات اليت يشهدىا البلد، تعمل على انتشار الغش اعببائي : األسباب االقتصادية _ ج 
كزيادتو بسبب قلة النقود كالبفاض دخوؿ اؼبكلفُت، كتدىور القدرة الشرائية لؤلفراد، كبالتايل زيادة حساسيتهم 

الرتفاع األسعار، فبا يصعب على اؼبنتجُت نقل عبء الضريبة، لذا يدفعهم إىل التهرب الضرييب باستعماؿ ـبتلف 
الطرؽ اؼبتاحة، بينما يف فًتات الرخاء كاالنتعاش االقتصادم يقل ميل اؼبكلفُت للتهرب الضرييب بسبب كثرة النقود 

كارتفاع الدخوؿ كربسن القدرة الشرائية لؤلفراد، فبا يسمح للمنتجُت نقل عبء الضريبة إىل اؼبستهلكُت، عن طريق 
 2.ًرفع أسعار منتجاهتم لذا يكوف الدافع النفسي للتهرب لدل اؼبكلف منخفضا

                                                           
 .422، ص مرجع سبق ذكرهرضا خبلصي، ( 1
 .422، ص مرجع سبق ذكرهرضا خبلصي، ( 2
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 ىناؾ عدة عوامل تؤثر على الغش اعببائي كاؼبرتبطة بطبيعة الفن : األسباب المتعلقة بالنظام الجباري2_1
 1:الضرييب كمدل استقرار التشريع اعببائي كاليت نذكرىا يف العناصر التالية

  إف كثرة عدد الضرائب كاؼبعدالت ككذلك طرؽ حساهبا جعلت النظاـ اعببائي : تعقد النظام الجباري
معقد إىل حد ما، كىذه الوضعية جعلت النظاـ اعببائي غَت عادؿ كفتح ثغرات للمكلفُت من أجل ذبنب 

 .الضريبة
 كىذا ناتج عن التغَتات الدائمة يف النظاـ اعببائي من فًتة ألخرل:عدم استقرار النظام الجباري  . 
 2. كيرتبط ىذا السبب باغبالة االقتصادية السائدة كبالنظم الضريبية اؼبطبقة:ارتفاع العبء الضريبي 

 3:األسباب المتعلقة باإلدارة الجبارية 3_1

 ،العدد اؽبائل للمكلفُت اػباضعُت للضريبة كاؼبلفات اؼبعركضة للدراسة 
 ،نقص عدـ اؼبوظفُت كنقص كفاءهتم اؼبهنية 
  ضالة اؼبرتبات كغياب اؼبكافآت احملفزة فبا هبعل اؼبوظفُت يتواطئوف مع اؼبكلفُت ؼبساعدهتم غلى التهرب

 .مقابل رشاكم
  صعوبة تقدير الوعاء الضرييب كاعتماد إدارة الضرائب على النظاـ اعبزايف الذم يقدر قيمة الضريبة بأقل

 .من القيمة اغبقيقية، أك أكثر من قيمتها
 4:يوجد عدة أثار سلبية للغش اعببائي كاؼبتمثلة يف: أثــار الغش الجباري (2

 :نلخصها يف النقاط التالية:  األثآر المالية2/1

 ،اإلضرار باػبزينة العامػػػة للدكلة حبيث يفوت على الدكلة جزءا ىاما من اؼبوارد اؼبالية 
 ،عدـ قياـ الدكلة باإلنفاؽ العاـ على الوجو األمثل 

                                                           
 .43 ص مرجع سبق ذكره،ضبيد بوزيدة،  ( 1
 218، ص 2003، دار كائل للنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل، عماف، ةأسس المالية العام، خالد شحادة اػبطيب كأضبد زىَت شامية2
 44- 43 ص ص ه،مرجع سبق ذكريد بوزيدة، حم3
 160، ص مرجع سبق ذكرهناصر مراد، 4
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 ،عجز الدكلة على أداء كاجباهتا األساسية اذباه مواطنيها 
  عبوء الدكلة إىل كسائل سبويلية أخرل كاالقًتاض كاإلصدار النقدم كبالتايل تتسبب يف ـباطر سبس

 .االستقبلؿ اؼبايل للبلد

 :تتمثل يف العناصر اآلتية: األثآر االقتصادية2/ 2

 فإف نقص إرادات الدكلة بسبب التهرب ال يسمح بتكوين ادخار عاـ كبالتايل :  بالنسبة إىل االستثمار
 اغبد من قدرة الدكلة على القياـ باؼبشاريع االستثمارية،

  البفاض معدالت االدخار هبعل الدكلة تقلص حجم اإلعفاءات اؼبمنوحة يف إطار تنمية اؼبشاريع
 االستثمارية، كيًتتب على ذالك ركود اقتصادم متميز بارتفاع معدالت التضخم كالبطالة،

 ،اإلخبلؿ بقواعد اؼبنافسة حيث تصبح اؼبؤسسات اؼبتهربة أفضل من تلك اليت تؤدم كاجباهتا الضريبية 
  تساىم ظاىرة الغش اعببائي يف توجيو االقتصاد الوطٍت كبو إرساء اقتصاد غَت رظبي أك ما يعرؼ

 .باالقتصادم اؼبوازم كالذم وبث مشاكل عديدة تعرقل السَت اغبسن لبلقتصاد الوطٍت

  1:نلخصها يف النقاط التالية:  األثآر االجتماعية2/3

 ،إضعاؼ ركح التضامن بُت أفراد اجملتمع 
  عدـ اؼبساكاة بُت اؼبكلفُت يف ربميل عبئ الضريبة، إذ يتحمل البعض الضريبة بكاملها بينما يتخلص منها

 الذين سبكنوا من التهرب منها،
 عجز اعبباية عن ربقيق التكافل االجتماعي، بُت أفراد اجملتمع،

  تصبح اعبباية عامل إفساد أخبلقي من خبلؿ البحث عن صبيع الوسائل سواء اؼبشركعة أك غَت اؼبشركعة
 .قصد التحايل كاإلفبلت من الواجب اعببائي

 

                                                           
 161  صمرجع سبق ذكره،ناصر مراد،  1
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الغش الضرييب يضعف إيباف اجملتمع بدكر الدكلة يف ربقيق اػبدمات الضركرية لؤلفراد كيقلل :  األثار النفسية2/4
 1.الثقة باإلدارة اؼبالية كتصبح الضريبة عامل إفساد أخبلقي

 طرق مكافحة الغش الجباري (3
 كيتم ذالك بتعريف اؼبواطنُت بالضريبة كطبيعتها كمشركعية حق الدكلة يف تقاضيها  :نشر الوعي الضرييب

ككجوه إنفاقها من خبلؿ أجهزة اإلعبلـ اؼبختلفة، كال يكتفي إذاعة نشرات تذكَتية بالصحف، ليقـو 
 2اؼبكلفوف بتقدًن إقراراهتم يف اؼبيعاد كسداد الضريبة يف الوقت اجملدد،

  ،إتباع بعض اإلجراءات الصحيحة يف التحصيل الضرييب كاليت ربد من إمكانيات الغش كالتهرب اعببائي
 3مثل حجر الضريبة من اؼبنبع، كحق االطبلع اؼبقرر ؼبقدار الضريبة كغَتىا،

 للتشريع الضرييب اعبيد ؾبموعة من الصفات من حيث حسن الصياغة : مراجعة التشريعات الضريبية
كانسجامو مع الوضع االقتصادم، فالتشريع اؼبايل اعبيد كاؼبنسجم كاؼبًتابط، عليو أف ال يتضمن ثغرات 

 4تًتؾ ؾباال للتهرب كعدـ اؼبساكاة، كىذا األمر يتطلب أيضا ربسُت اإلجراءات اإلدارية،
 ،5تبسيط النظاـ الضرييب 
 ،عقد اتفاقيات دكلية خاصة بتبادؿ اؼبعلومات الضريبية بُت الدكؿ 
  فرض العقوبات الصارمة على كل مكلف وباكؿ التهرب من الضريبة، دبثابة أنو أقدـ على عمل جريبة

 6كهبب معاقبتو،

 

 

                                                           
 223  صمرجع سبق ذكره،خالد شحادة اػبطيب كأضبد زىَت شامية، 1
 220،  ص مرجع سبق ذكرهخالد شحاتة اػبطيب، 2
 28، عماف، ص 2009دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل،  المحاسبة في علم الضرارب،ياسر صاحل الفرهبات، 3
 210، عماف، ص 2013 دار زىراف للنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل، المالية العامة،أضبد زىَت شامية ك خالد اػبطيب، 4
 427 ص مرجع سبق ذكره،رضا خبلصي، 5
 28ص ،مرجع سبق ذكرهياسر صاحل الفرهبات، 6
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  التنظيم األمثل لئلدارة الضريبية كخاصة يف البلداف النامية كالدم يتطلب ؾبموعة من اؼبقومات من
 1:أنبها

 توافر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية كاػبربة الواسعة، -
 التدريب الدكرم للموظفُت كاختيار أكفأ اؼبوظفُت الذين تتوافر فيهم اؼبواصفات العلمية كاألخبلقية، -
 تزكيد اإلدارة الضريبية باألجهزة اإلليكًتكنية اغبديثة البلزمة لتمكينها من رفع مستول خدماهتا، -
 تلجأ بعض التشريعات إىل الطلب من اؼبكلف حلف اليمُت شأف صحة : تقدًن إقرار مؤيد باليمُت

كىذه الطريقة ال تصلح يف صبيع الدكؿ لذا فإف استخدامها ... اؼبعلومات اليت يقدمها للدكائر الضريبية 
 2.ؿبدكد

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 266ص ، القاىرة، 2010، التهرب الضريبي وأساليب مكافحتو، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةؿبمد خالد اؼبهايٍت، 1
 53 ص مرجع سبق ذكره،ضبيد بوزيدة، 2
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 األدبيات التطبيقية حول الدراسة: المبحث الثاني

 يف ىذا اؼببحث سيتم التطرؽ إىل بعض ما توصل إليو باحثُت سابقُت يف ؾباؿ دراستنا ؼبا لو عبلقة هبا، فقد      
مت تقسيمو إىل ثبلث مطالب رئيسية، كيف كل مطلب مت التطرؽ إىل دراستُت سابقُت كنبا مرتبُت حسب اغبداثة 

 .أك ما يعرؼ باإلطار الزمٍت

 دراسة قتال عبد العزيز:ًأوال

، 2008إلى 2003أسلوب تفعيل الرقابة الجبارية في الحد من التهرب والغش الضريبيين حالة الجزارر من 
، بجامعة الدكتور يحي 2009، 2008مذكرة ماجستير في علوم التسيير، تخصص، مالية ومحاسبة، سنة 

 .فارس بالمدية

عاعبت الدراسة اؼبشكلة اؼبطركحة حوؿ سبل تفعيل الرقابة اعببائية كدكرىا للحد من التهرب الضرييب،       
حيث ىدفت إىل إبراز األجهزة اؼبكلفة بالقياـ بالرقابة اعببائية كمكافحة ظاىرة التهرب الضرييب، كأىم الوسائل 

كاإلجراءات اؼبتخذة لذلك للوقوؼ على مدل قدرهتا كفعاليتها يف اؼبكافحة، كما تعرضت إلىى إبراز فعالية الرقابة 
 للحد من الظاىرتُت، كما ىدفت إىل إبراز معوقات الرقابة 2008، 2003اعببائية يف اعبزائر خبلؿ الفًتة 

اعببائية، كاليت تعمل على اغبد من كفاءهتا بغية ربسينها، حيث استخدـ اؼبنهج الوصفي لسرد اغبقائق اؼبتعلقة 
 .بالتهرب كالرقابة اعببائية، كالتحليلي لعرض ـبتلف التوجيهات كالعركض للحالة اليت مت معاعبتها

اؼبستول اغبايل لئلدارة الضريبية ال يسمح ؽبا بتسيَت رقابة جبائية :  كقد سبثلت نتائج ىذه الدراسة يف أف      
على أكمل كجو كما أف طريقة التحقيق احملاسيب تبقى ؿبدكدة الفعالية، ألهنا ال تستطيع أف تصل إىل كافة 

اؼبداخيل اؼبتحصل عليها من طرؼ األشخاص الطبيعيُت، كما أكدت الدراسة على أف الرقابة اعببائية مازالت 
 .تعاين من نقص الفعالية يف مكافحة ظاىرة التهرب الضرييب
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      عاعبت ىذه الدراسة إشكالية التهرب كالغش الضريبيُت، حيث تطرقت إىل ربليل الظاىرة مع طرؽ كأساليب 
معاعبتها، كىنا كجو التشابو بُت الدراسة السابقة كالدراسة اغبالية، إال أهنا أنبلت اعبانب اؼبهٍت من قبل اؼبدقق 

 .اعببائي كىو ما سيتم التعرؼ لو يف الدراسة اغبالية

دور المراجع الجباري في ترشيد القرارات الجبارية دراسة حالة لمؤسسة : دراسة عاد البشير بعنوان: ًثانيا
بحاسي مسعود، مذكرة ماستر في العلوم التجارية، تخصص دراسات محاسبية وجبارية معمقة،  (نفطال

 .، بجامعة قاصدي مرباح بـــورقلة2012 – 2011سنة

 تناكلت الدراسة مشكلة ما مدل مسانبة اؼبراجع اعببائي يف ترشيد القرارات اعببائية ؟ كهتدؼ إىل ؿباكلة       
إىل ربديد اإلطار النظرم كالعلمي للمراجعة اعببائية بصفة خاصة كاؼبراجعة بصفة عامة، كإىل إبراز الدكر اؽباـ 

الذم تلعبو اؼبراجعة اعببائية، كإىل دكر اؼبراجعة يف عملية ازباذ القرار، ككذلك إىل ؿباكلة تشخيص كاقع اؼبراجعة 
اعببائية يف مؤسسة نفطاؿ، كقد استخدـ الباحث األسلوب الوصفي التحليلي، حيث أجريت الدراسة على 

 .اؼبقاطعة التجارية لنفطاؿ حباسي مسعود، من حيث معرفة دكر فرع اعبباية يف ترشيد القرارات

 كقد كانت نتائج الدراسة على أف اؼبراجعة اعببائية تستخدـ لًتشيد القرارات اعببائية، كتفعيل االلتزامات       
الضريبية، كما يسمح بتخفيض األعباء اعببائية، كيركف أيضا أف ىناؾ استغبلؿ أمثل لبلمتيازات اعببائية من طرؼ 
اؼبؤسسة، كمن ناحية أخرل توصلوا إىل أف اؼبراجع اعببائي يستنبط طرؽ كتقنيات لتحقق كالرقابة اعببائية اؼبستخدـ 

من طرؼ اإلدارة اعببائية، كيركف أيضا أف اؼبراجعة اعببائية كسيلة أك إجراء من إجراءات التسيَت اعببائي اليت 
تساعد يف تفادم األخطار اعببائية بأقصى قدر فبكن، كمن نتائج الدراسة أيضا أنو على اؼبراجع اعببائي التحقق 

 .من مبلئمة اػبيارات اعببائية للسياسات العامة للمؤسسة

 أبرزت ىذه الدراسة بعض اعبوانب اليت يعتمد عليها اؼبراجع اعببائي يف ترشيد القرارات اعببائية، حيث      
تطرقت إىل دراسة اؼبراجع اعببائي للمؤسسة، كما يبيز الدراسة اغبالية عن الدراسة السابقة، أنو مت الًتكيز على 

 .الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي، كإىل كيفية اغبد من الغش اعببائي
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دراسة حالة عينة )دور المراجعة الجبارية في تدنئو المخاطر الجبارية، : دراسة حميداتو صالح بعنوان: ًثالثا
،مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، (المؤسسات االقتصادية بوالية الوادي، ودراسة حالة حول المؤسسة

 .، بجامعة قاصدي مرباح بور قلة2012 جوان 17تخصص محاسبة وجباية، نوقشت وأجيزت 

 ىذه الدراسة عاعبت مشكلة كيفية مسانبة اؼبراجعة اعببائية يف تدنئو اؼبخاطر اعببائية، كهتدؼ ىذه       
الدراسة يف البحث عن آلية قانونية كمشركعة يبكن إتباعها قصد زبفيض األعباء الضريبية اليت ترىق كاىل 

اؼبؤسسات االقتصادية، كهتدؼ كذلك إىل إبراز دكر اؼبراجعة اعببائية يف تدنئو اؼبخاطر اعببائية اليت تتعرض ؽبا 
 . اؼبؤسسات

كقد استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي، حيث أجرل يف الشق األكؿ دراسة حالة عينة من اؼبؤسسات 
.                                           االقتصادية بوالية الوادم، كالشق الثاين قاـ بدراسة حالة حوؿ اؼبؤسسة مستعمل اؼبراجعة اعببائية

توصلت إىل أف اؼبراجعة اعببائية تسمح بالكشف عن مناطق اػبطر اعببائي، أين تكوف اؼبؤسسة قد ارتكبت 
أخطاء كـبالفات ذات طابع جبائي أك ؿباسيب، كمن نتائجو كذلك أف التسيَت اعببائي يبثل اؼبستول األعلى من 

استعماؿ اعبباية لفائدة اؼبؤسسة دكف خرؽ القوانُت اؼبعموؿ هبا، كيرل كذلك أف اؼبراجعة اعببائية تسمح 
بالتشخيص اعببائي للمؤسسة، من خبلؿ معرفة كضعيتها اعببائية كتأثَتىا على الوضعية اؼبالية، ككذا معرفة كيفية 

 .إدراج اعبباية يف القرارات التسيَتية لتحديد أدائها اعببائي

حيث تناكلت موضوع اؼبراجعة اعببائية كدكرىا يف تدنئو اؼبخاطر اعببائية، كعنصر اؼبراجعة اعببائية ىو اعبزء       
اؼبشًتؾ مع الدراسة السابقة، كما يبيز الدراسة السابقة عن الدراسة يتمثل أساسا يف تركيز الدراسة اغبالية على دكر 

اؼبراجع اعببائي يف اغبد من الغش اعببائي ليس التدنئة منو فقط، بغض النظر عن اىتمامنا بالكفاءة احملاسبية 
 .للمدقق
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دراسة تطبيقية في مصلحة الضرارب )التدقيق الضريبي: دراسة فضيل أسماء وحكوم فاطمة بعنوان: ًرابعا
، (2014، 2015بسعيدة،مذكرة ماستر في العلوم التجارية، تخصص محاسبة وجباية، اإلطار الزمني 

 .موالي الطاىر بسعيدة/ جامعة د

  ككانت اإلشكالية حوؿ ما مدل مسانبة عملية التدقيق الضرييب يف اغبد من ظاىرة الغش ك التهرب الضرييب؟

       هتدؼ ىذه الدراسة إىل إبراز دكر التدقيق اعببائي يف ؿباربة الغش كالتهرب الضرييب، حيث قاـ الباحثاف يف 
ىذه الدراسة دبعرفة الدكر الذم تلعبو عملية التدقيق الضرييب يف الكشف كمكافحة الغش كالتهرب الضرييب، كقاـ 
أيضا بالتعرؼ على أساليب التحقيق كاعبهات اؼبسؤكلة ؼبصلحة الضرائب، كما أهنا هتدؼ أيضا غلى خلق نظاـ 

 .فعاؿ لبللتزامات الضريبية للمكلفُت يف اعبزائر كذلك باالعتماد على اؼبنهج الوصفي التحليلي

          لقد كانت نتائج ىذه الدراسة على أف التدقيق الضرييب يعترب أىم ركيزة يف النظاـ اعببائي كمن بُت النتائج 

كذلك أف التدقيق الضرييب يتم من طرؼ مصاحل جبائية ـبولة قانونا بإتباع طرؽ كإجراءات جبائية، إضافة إىل 
اغبرص على تطبيق حق االطبلع كاؼبعاينة ؼبساعد األعواف كاؼبدققُت على كشف األخطاء كالتجاكزات، كقد 
استخدموا دراسة حالة ؼبعاعبة اؼبشكلة حيث استهدفوا قضية التحقيق اؼبعمق كالتحقيق احملاسيب من النشاط 

 . العادم كليست مراقبة مفاجئة

    كبالرغم من أنبية اؼبوضوع إال أف الدراسة السابقة مل تتعرض إىل أنبية التدقيق اعببائي،فضبل عن غياب إبراز 
العبلقة بُت التدقيق اعببائي كاحملاسيب، كذلك من خبل االكتفاء فقط بشرح اؼبعاعبة اعببائية فقط، دكف التطرؽ إىل 

 .اعبانب احملاسيب
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 مساىمة المراجعة الجبارية في مكافحة الغش : بعنوانمقالة سمية براىيمي وميادة بلعايشي:  ًاخامس
.   2014والتهرب الضريبي لتفعيل مبادئ حوكمة الشركات سنة 

 هتدؼ ىذه الدراسة إىل معرفة مفهـو اغبوكمة، كطرؽ قياس الفساد، ككذالك إىل معرفة ما إف كانت اؼبراجعة   
من خبلؿ طرح اعببائية كسيلة تساىم يف تفعيل مبادئ حوكمة  الشركات ؼبكافحة التهرب كالغش الضرييب 

 يبكن للمراجعة اعببائية أف تساىم يف مكافحة التهرب كالغش الضرييب لتفعيل مبادئ ؼكي:اإلشكالية التالية
 ؟حوكمة الشركات

ؿباربة الفساد جبميع أنواعو بواسطة اؼبراجعة اعببائية ال تكفي كإمبا هبب تدعيم ك أف مراجعة       توصلت إىل
  كأشاركا كذالك إىل .الشركات بتطبيق نظاـ اغبوكمة، باعتباره اؼبساىم الكبَت كاألساس يف ضباية اغبصيلة الضريبية

أف دكر اغبوكمة ال يقتصر على كضع القواعد كالقوانُت كمراقبة تنفيذىا فحسب كلكنو يبتد ليشمل توفَت الثقة 
 .البلزمة لدعم مصداقيتها، كىذا ال يتحقق إال بالتعاكف بُت كل من اغبوكمة كالسلطة التشريعية

أشارت ىذه الدراسة إىل معاعبة اؼبراجعة اعببائية يف مكافحة الغش كالتهرب الضرييب لتفعيل مبادئ حوكمة      
ك بالرغم من أنبية اؼبوضوع إال أهنم أنبلوا اعبانب . الشركات، حيث كاف التشابو يف كيفية ؿباربة الغش الضرييب

 .اؼبيداين للدراسة، ككذلك كفاءة اؼبدقق اعببائي من الناحية احملاسبية كىذا ما ميز دراستنا عن دراستهم
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دور التدقيق الضريبي في اكتشاف التهرب الضريبي :  بعنوانمقال سليمان الدالي وراود داؤد: ًسادسا
 19 قبل للنشر 2014 أوت 27دراسة ميدانية في مديريات المالية بمحافظة الالذقية أجريت سنة )

 .2015جانفي 

      هتدؼ ىذه الدراسة إىل دراسة دكر التدقيق الضرييب يف اكتشاؼ التهرب الضرييب يف سويا، كبياف أثر 
إجراءات التدقيق الضرييب يف اكتشاؼ ظاىرة التهرب الضرييب كربديد الصعوبات اليت تواجهها عملية التدقيق 

 .الضرييب يف سوريا، كاقًتاح اآلليات اليت تدعم عملية التدقيق الضرييب الكتشاؼ ظاىرة التهرب الضرييب

لقد كانت النتائج اؼبتوصل إليها أنو مت القياـ بعملية التخطيط ألعماؿ التدقيق من قبل اإلدارة       
الضريبية قبل البدء بتلك العملية، كيركف أنو بالرغم من كجود عبلقة ارتباطيو بُت عملية التحقق من 
الدفاتر كالسجبلت احملاسبية كصبع أدلة إثبات كبُت مدل إمكانية كشف التهرب الضرييب، إال أف 

 . يف قياـ بعض مراقيب الدخلًىناؾ قصورا

      تناكلت الدراسة السابقة مسألة إبراز دكر التدقيق الضرييب يف اكتشاؼ التهرب الضرييب يف 
حيث مل تتعرض إىل دكر اؼبراجع اعببائي كأىم اؼبعايَت اؼبطلوبة لتوظيفو، كىو ما سيتم التعرض  سوريا،

 . لو من خبلؿ الدراسة اغبالية
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تعترب الكفاءة احملاسبية عنصر فعاؿ للقياـ بعملية التدقيق اعببائي، حبيث هبب على اؼبدقق اعببائي التمتع خبربة 
 .  على مهارات متعددة من اجل االستفادة منها يف ازباذ القرارات اؼبناسبةًؿباسبية معتمدا

 باالستقبللية ًكيتعُت على اؼبدقق اعببائي إبداء رأم على ؾبموعة من اؽبياكل اعببائية للمؤسسة كتسَتىا،متصفا
كالنزاىة التامة مع بذؿ العناية اؼبهنية إلعطاء اىتماـ كبَت لعملية التدقيق، كللمدقق اعببائي دكر ىاـ للقياـ بعملية 

 .التدقيق من حيث  إضفاء نوع من اؼبصداقية عن اؼبعلومات اعببائية اؼبدققة

      كالغش اعببائي يعترب تصرؼ غَت قانوين ناتج عن إرادة اؼبكلف بالضريبة كذلك باستعماؿ عدة طرؽ احتيالية 
من اجل التخلص الكلي أك اعبزئي من عبء الضريبة منجم عنو اثار اقتصادية كاجتماعية كسياسية كمالية كاثآر 

نفسية، كؼبعاعبة ىذه الظاىرة البد من إتباع عدة طرؽ ؼبكافحتها،كنشر الوعي الضرييب، كمراجعة التشريعات 
 .الضريبية، ك تنشيط النظاـ الضرييب

بعد اإلؼباـ جبانب القاعدة احملاسبية للمدقق اعببائي كالغش اعببائي بشكل مفصل قمنا بوضع دراسة ميدانية ؼبديرية 
الضرائب بأدرار الكتشاؼ التحايل كالغش اعببائي كإبراز كيف يبكن لكفاءة اؼبدقق اعببائي يف اغبد من الغش 

اعببائي
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   : تمهيد

يعد التدقيق اعببائي من أىم التقنيات اليت تعتمد عليها اؼبؤسسة بشكل خاص كالدكلة بشكل عاـ، كعلى ىذا 
األساس مت إجراء دراسة ميدانية هبدؼ التعرؼ على الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي كدكرىا يف اغبد من الغش 

. اعببائي

 مت ربديد ؾبتمع الدراسة كعينتو اليت استخدمت يف ذبميع البيانات األكلية كذالك من خبلؿ قائمة استبياف مت 
 هبدؼ التوصل لنتائج spssإعدادىا، كمن مث إجراء التحاليل اإلحصائية للبيانات اليت مت ذبميعها باستخداـ نظاـ 

الدراسة 
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 الطريقة المعتمدة واألدوات المستعملة في إجراء الدراسة التطبيقية: المبحث األول

حيث سيتم يف ىذا اؼببحث استعراض الطريقة اؼبعتمدة كاألدكات اؼبستعملة يف الدراسة التطبيقية كمت تقسيم       
ىذا اؼببحث إىل ثبلث مطالب رئيسية، يف اؼبطلب األكؿ سنتطرؽ إىل ؾبتمع الدراسة، كاؼبطلب الثاين إىل عينة 

. الدراسة كطريقة اختيارىا، أما يف اؼبطلب الثالث إىل أدكات صبع بيانات الدراسة كؾباالهتا

طريقة إجراء الدراسة الميدانية : المطلب األول

I.   مجتمع الدراسة

     مت اختيار ؾبتمع الدراسة من مدرية الضرائب بقسم اؼبراجعة اعببائية بأدرار، أما عينة الدراسة تتكوف دبجموعة  
من احملاسبُت اؼبعتمدين، كؿبافظي اغبسابات، كخرباء ؿباسبيُت على مستول الوالية، كىذا من خبلؿ اؼبتغَت 

. اؼبستقل اؼبتمثل يف الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي

 مت انتقاء العينة اؼبدركسة من ؾبتمع الدراسة عينة قصدية، حيث ضمت كل من ؿبافظي حسابات، كأساتذة 
. جامعيُت، كخرباء ؿباسبُت، كموظفي فرع اؼبراجعة اعببائية ؼبديرية الضرائب بأدرار

II. اختيار عينة الدراسة 

 موظفا 33موظفا، كقد كاف توزيع االستبياف على العينة اؼبكونة من 50      كيتشكل ؾبتمع الدراسة من حوايل 
 من قسم اؼبراجعة اعببائية 07 أساتذة جامعيُت ذات صلة دبهنة التدقيق كاعبباية، ك14من ؾبتمع الدراسة، منهم 
حبيث مل يتم .  عينة تضم ؿبافظي اغبسابات، كؿباسبُت معتمدين، كخبَت ؿباسيب12ؼبديرية الضرائب بأدرار، ك

. ربديد عينة الدراسة بشكل مسبق قبل توزيع استمارة االستبياف، كقد اعتمدنا على التسليم كاالستبلـ اؼبباشر
 استمارة، 17 استمارة لتمثل عينة الدراسة بعدما مت استبعاد 33كبعد عملية الفرز كالتنظيم مت االحتفاظ على

. للتضارب اؼبوجود يف اإلجابات، أك لعدـ استبلمها، أك لسبب استبلمها بعد األجل احملدد
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األدوات المستعملة في الدراسة التطبيقية : المطلب الثاني

يف الدراسة اؼبيدانية مت استعماؿ االستبياف من نوع ليكارث اػبماسي كأداة، أم أف أرآء اجمليبُت عليو تكوف       
 .مقسمة ما بُت موافق بشدة، موافق، ؿبايد، غَت موافق، غَت موافق بشدة

:    حيث مت إعداد ىذا االستبياف كما يلي

 ،إعداد استبياف أكيل من أجل استخدامها يف صبع البيانات كاؼبعلومات 
 ،عرض االستبانة للتحكيم 
 ،توزيع االستبانة على أفراد العينة 
 انتظار الرد من اؼبستجوبُت. 

      حيث تضمن احملور األكؿ من االستبانة ؾبموعة من البيانات الشخصية اليت يبلؤىا كل مستجوب حسب ما 
يتطابق معو، مث يأيت احملور الثاين من االستبانة الذم مت بناؤه على الفرضية األكىل كالثانية للدراسة، كالذم تكوف 

 عبارة كلها تدخل ضمن الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي، أما احملور الثالث من االستبانة مت بناؤه على 20من 
 عبارة اليت تدخل ضمن إسهاـ التدقق اعببائي يف تدنئة الغش 18الفرضية الثالثة كالرابعة للدراسة كقد ضم 

. اعببائي

من بُت األدكات اإلحصائية اليت استعملت للوصوؿ ؽبدؼ الدراسة، مت استخداـ االختبارات التالية عن طريق 
: spssبرنامج 

 ،التوزيعات التكرارية كالنسب اؼبئوية 
 ،اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية من أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة كمعرفة اذباه العينة 
 ،معامل ألفا كركنباخ للتأكد من درجة الثبات للمقاييس اؼبستخدمة 
 ،معامل االرتباط بَتسوف 
 اختيار معامل كوؼبوكركؼ ظبَتنوؼ للتأكد من التوزيع الطبيعي للعينة. 

 spss.كيف األخَت مت اختبار الفرضيات، كمناقشة نتائج ـبرجات 



 إلطار التطبيقي إلسهام التدقيق الجباري في تدنئة حجم  الغش الجباري اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 

 

41 
 

التحليل الوصفي للخصارص الديمغرافية ألفراد العينة وتحليل االستبيان : المبحث الثاني

      سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل أـ النتائج اؼبتوصل إليها يف الدراسة عن طريق االستبياف، حيث مت تقسيمو إىل 
. مطلبُت رئيسيُت، األكؿ يتم فيو عرض نتائج االستياف، كالثاين سيتم فيو مناقشة النتائج اؼبتوصل إليها

عرض نتارج الدراسة وتحليلها : المطلب األول

I. إجراء معالجة الدراسة 

  من أجل ربليل االستبانة مت كضع مقاييس اإلجابات لقياس أرآء أفراد العينة اؼبدركسة عن طريق االستبانة من 
: خبلؿ مقياس ليكارت اػبماسي كاليت ىي كما يلي يف اعبدكؿ التايل

 وأوزانها  مجاالت اإلجابة على أسئلة االستبانة: (1.2)جدول رقم 

5 4 3 2 1 

 بشدة موافق غَت موافق غَت ؿبايد موافق بشدة موافق
  إعداد الطالبتان:                                                                                        المصدر

 :سيتم ذبديد االذباه حسب اؼبتوسط اؼبرجح كما يلي

معايير تحديد االتجاه : (2.2)جدول رقم 

 اإلجابة المرجح المتوسط
  بشدة موافق غَت 1.8 إلى 01من 
 موافق غَت 2.6 إلى 1.9من 
 ؿبايد 3.4 إلى 2.7من 
 موافق 4.2 إلى 3.5من 
 بشدة موافق 05 إلى 4.3من 

 20 إصدر  spssإعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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II.  عرض ومناقشة نتارج الدراسة

  spss      سيتم يف ىذا العنصر استعراض ـبتلف النتائج اؼبتحصل عليها من خبلؿ االستبياف عن طريق برنامج
. كىذا باستخداـ ـبتلف األساليب كاألدكات اإلحصائية كاختبارىا على االستبانة

 توزيع العينة حسب المؤىل العلمي (3.2)جدول  .1

% المئوية النسبة المطلق التكرار العلمي المؤىل
 مهنية شهادة

 ليسانس
 ماستر

 ماجستير
 دكتوراه

09 

03 

07 

04 

10 

27.3 %

4.1 %

21.2 %

12.1 %

30.3 %

% 100 33 المجموع

 20 إصدارspssإعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج :   المصدر                     

الذين يبلكوف مستول الدكتوراه قد احتلوا اؼبرتبة األكىل من بُت اؼبستويات األخرل كىذا % 30.3نبلحظ أف 
يدؿ على أف أغلبية أفراد العينة ؽبا مستول عايل من الكفاءة كىذا مؤشر بالغ ألنبيتو، بينما اؼبرتبة الثانية بنسبة 

 من حاملي الشهادة اؼبهنية، كىي الفئة اليت يبلكوف أصحاهبا شهادات يف معاىد كمراكز تكوين من% 27.3
على % 12.1، %4.1حاملي الشهادة اؼبهنية، بينما كاف مستول ليسانس كماجستَت بأقل نسبة تقدر بػ 

 توزيع العينة حسب المؤىل العلمي (4.2 )شكل :           الًتتيب كما ىو موضح يف الشكل التػػػايل

 
spssإعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج :   المصدر   
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: توزيع العينة حسب الوظيفة الحالية (4.2)جدول  .2

% المئوية النسبة المطلق التكرار الحالية الوظيفة
خبٌر محاسبي 

محافظ حسابات 
محاسب معتمد 

إطار مصلحة الضرائب 
ساتذة جامعٌٌن ذات الصلة 

 
ا

 بمهوة التدقٌق  والمحاسبة

01 

08 

03 

07 

14 

03 %

24.2 %

09.1 %

21.2 %

42.4 %

% 100 33 المجموع

                                                             20 إصدارspssإعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج :                                       المصدر
من إطار مصلحة الضرائب، % 21.2من عينة ؿبافظي اغبسابات، ك%24.2نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف 

من عينة األستذة اعبامعيُت ذات الصلة دبهنة التدقيق %42.4بأقل نسبة، أما % 03كعينة خبَت ؿباسيب بنسبة 
  .كاحملاسبة أكرب نسبة كىذا راجع إلقباؿ كبَت عكس الوظائف األخرل

 الوظيفة الحالية توزيع العينة حسب ( 5.2)شكل 

 
Spssإعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج:               المصدر 
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 توزيع العينة حسب التخصص العلمي (5.2)جدول .3

% المئوية النسب المطلق التكرار العلمي التخصص
 محاسبة

 إدارة
 اقتصاد
 قانون

20 
05 
07 
01 

60.6 %
15.2 %
21.2 %

03 %
% 100 33 المجموع

 20إصدارspss إعداد الطالتان باالعتماد على مخرجات برنامج:        المصدر

من عينة زبصص احملاسبة، % 60.6 بأقل نسبة، ك%03 نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف عينة زبصص القانوف 
.  من عينة االقتصاد،كىذا يدؿ على أف معظم أفراد عينة الدراسة تصب يف ؾباؿ احملاسبة كاالقتصاد%21.2ك 

توزيع العينة حسب التخصص العلمي  (6.2)                                                شكل 

 

 20إصدارspssإعداد الطالتان باالعتماد على مخرجات برنامج :                                      المصدر
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  توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية(6.2) جدول  .4

% المئوية النسب المطلق التكرار المهنية الخبرة
 سنوات 05 من أقل  
 سنوات10 من أقل إلى05من  
 سنة15 من أقل إلى 10 من 

11 

08 

14 

33.3 %

24.2 %

42.4 %

% 100 33 المجموع

 20إصدارspssإعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات نظام :  المصدر               

 سنوات، كأف 05من العينة تًتاكح خربهتم أقل من % 33.3أف نسبة ( 6.2) نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ 
 إىل 10 سنة، كالنسبة األكرب من العينة تًتكاح خربهتم بُت 15 إىل أقل من 05من العينة من % 24.2

.  سنة، كىذا يدؿ على كجود خربة مهنية15أقل من 

 تطبيق األساليب اإلحصارية .5
ألفاكرونباخ اختبار ثبات أداة الدراسة  (7.2 )جدول  -أ

 ألفاكرونباخ األسئلة عدد المحاور

 0.568 20 الثاني المحور

 0.811 18 الثالث المحور

 0.814 33 المحاور مجموع

 20 إصدارspssإعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات نظام :                                   المصدر

 يتضح لنا أف عبارات االستبياف يف كبل احملورين تتميز بالثبات حسب معامل (7.2)    من خبلؿ اعبدكؿ 
 أم أهنا %81.4 أم 0.814 كالنسبة احملققة ىي ،%60أم  0.6كركنباخ الذم ذباكز الداللة اإلحصائية 

أما احملور الثالث ، %56.8 عبارة حيث حقق احملور الثاين قريب من الثبات بنسبة 33مقبولة، كىذا دبجموع 
%. 81.1نسبة ثباتو قدرت ب 
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 عرض  نتارج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري مع تحديد اتجاه العينة -ب
 تحديد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري مع اتجاه العينة للمحور الثاني من االستبيان: (8.2)جدول 

 المتوسط العبارات رقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 العينة اتجاه

 بشدة موافق 0.50 4.42 احملاسب ككفاءة قدرة على دليل للمؤسسة كاػبارجي الداخلي احمليط تغَتات مع التكيف 01
 بشدة موافق 0.78 4.60 التدقيق بعملية للقياـ اؼبدقق لدل ؿباسبية كخربة كفاءة كجود الضركرم من 02
 محايد 0.91 2.90 كاؼبساءلة العامة للرقابة زبضع ال اعببائي اؼبدقق تقارير  03
 بعملو للقياـ يبكنو حىت اعببائي للمدقق ؿباسبية كفاءة كجود على التدقيق مكتب وبرص 04

 .اؼبهنية كاؼبتطلبات للمعايَت كفقا
 موافق 0.72 4.03

 موافق 0.84 4.09 اعببائي اؼبدقق كفاءة من يقلل اػبرباء مع كالتواصل االتصاؿ ضعف 05
 موافق 1.11 4.12 .اجملاالت شىت يف مهامو أداء على اعببائي اؼبدقق تساعد الضركرية اؼبعارؼ امتبلؾ 06
 بشدة موافق 0.66 4.51 .التدقيق بعملية القياـ يف تساعده اؼبدقق يف ككظيفية فنية مهارات كجود 07
 موافق 1.008 4.27 .كاعببائية احملاسبية اإلجراءات جبميع اإلؼباـ اعببائي اؼبدقق كفاءة من 08
 موافق 0.76 4.27 .التدقيقية العملية أطراؼ كل مع االتصاؿ دبهارة يتصف أف اعببائي اؼبدقق على 09
 القوائم يف البنود بعض إدراج عن تغفل اؼبؤسسات هبعل الضريبية بالقوانُت اإلؼباـ عدـ 10

  .اؼبالية
 بشدة موافق 0.60 4.39

 موافق غير 0.92 2.36 .اعببائي التدقيق مهاـ أداء كنوعية اعببائي  اؼبدقق كمهارة كفاءة بُت تأثَت يوجد ال 11
 موافق 1.22 3.51 .احملاسبة يف متمكنا يكوف أف اعببائي للمدقق الضركرم من 12
 موافق 0.82 3.93 .اعببائي اؼبدقق يواجهها الذم اؼبشاكل حل يف يساعد كاؼبايل احملاسيب النظاـ تطبيق 13
 بشدة موافق 0.61 4.48 .  التقرير إعداد أثناء كالنزاىة باغبيادية اعببائي اؼبدقق التزاـ ضركرة 14
 بشدة موافق 0.77 4.33 .التدقيق عملية ألداء أساسية ركيزة دبثابة اعببائي اؼبدقق استقبللية تعترب 15
 محايد 1.09 3.15 .اؼبايل احملاسيب النظاـ تطبيقات مع تتماشى اآلف غبد الضريبية النصوص 16
 دفاتر من اؼبستخرجة كاؼبالية احملاسبية اؼبعلومات مبلئمة من بالتأكد يقـو ال اعببائي اؼبدقق 17

 .الفعلي بالواقع كاؼبرتبطة اؼبؤسسة
 محايد 1.21 2.66

 بشدة موافق 0.78 4.39 .باؼبصداقية يتمتع تقريره يكوف أف يف تكمن اؼبدقق مسؤكلية 18
 بشدة موافق 0.59 4.66 .اعببائي للمدقق ضركرية كاألفعاؿ األقواؿ يف كالدقة الصدؽ يعترب 19
 محايد 1.03 3.27 احتياجها عند لآلخرين معلومات يقدـ أف اعببائي للمدقق وبق  20

 موافق 0.8464 3.917 العام الحسابي المتوسط 

 20إصدارspssإعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج :                                                             المصدر
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 أف اؼبتوسط اغبسايب لكل عبارة من عبارات احملور الثاين اػباص بالكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي، (8.2)    يبُت لنا اعبدكؿ
باإلضافة إىل االكبراؼ اؼبعيارم لكل منها مع اذباه العينة، حبيث كانت النتيجة األخَتة للمتوسط اغبسايب العاـ للمحور الثاين 

.  أم أف اذباه العينة ؽبذا احملور كاف دبوافق0.8464باكبراؼ معيارم متوسط 3.917

تحديد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري مع اتجاه العينة للمحور الثالث من االستبيان : (9.2)جدول 

 المتوسط  العبارات رقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 العينة اتجاه

 موافق 1.20 3.72 .اعببائي  الغش ؼبمارسة حقيقي سبب يعد( صارمة ) رادعة عقوبات كجود عدـ 01

 موافق 0.76 4.18 .الداخلية الرقابة يف التقصَت عن اإلببلغ اؼبدقق على الواجب من اؼبؤسسة يف ربايل كجود حالة يف 02

 موافق 0.94 3.72 .اعببائي الغش أك التهرب فبارسة على دليل كالفواتَت بالسجبلت اؼبكلفُت احتفاظ عدـ 03
. اػباضعة كاؼبؤسسات اعببائي اؼبدقق على تؤثر اؼبتكررة( التعديبلت )اإلصبلحات 04

 
 موافق 0.93 3.75

 موافق 0.78 4.21 .اعببائي الغش ظاىرة يف تدرهبي كبشكل التخفيض يف يسهم أف اعببائي للتدقيق يبكن 05
 موافق 0.97 4.15 .اعببائي الغش ظاىرة من للحد اغبقيقي اؼبفتاح يعد اعببائي التصريح قوانُت تطبيق 06
 موافق 0.82 4.06 .أكثر الضرائب بإدارة اؼبكلفُت لتعريف دعائية ضببلت إجراء 07
 محايد 1.11 2.75 .الضرائب إلدارة اؼبقدمة اؼبعلومات صحة إلثبات كاؼ اعببائي للمدقق باليمُت اغبلف يعد 08
 موافق 1.064 3.51 .اؼبؤسسات يف كالغش األخطاء صبيع اكتشاؼ عن مسؤكؿ اعببائي اؼبدقق 09
 من للحد كسيلة الدكؿ بُت الضريبية كاالتفاقات التنسيق إطار يف الضريبية اؼبعلومات تبادؿ يعترب 10

 .الضرييب الغش
 موافق 0.63 3.81

 موافق 0.88 3.96 .كاألخطاء الغش اكتشاؼ من سبكنو اليت التدقيق ؼبعايَت كافية معرفة اعببائي اؼبدقق لدل يتوافر 11
 عمليات عن للكشف الدكلية التدقيق ؼبعايَت كفقا الواجبة اؼبهنية العناية ببذؿ اعببائي اؼبدقق يقـو 12

 .اؼبتعمدة التبلعب
 موافق 0.72 4.18

 ىذه من للحد البلزمة اؼبهنية كالكفاءة العالية اػبربة ذكم دبدققُت االحتفاظ التدقيق مكتب يراعي 13
 .الظاىرة

 موافق 0.91 4.09

 موافق 0.87 4.09 .ؽبا اعببائي كاألمن للمؤسسة الفعالية يضمن اعببائي التدقيق 14
 اليت اؼبالية القوائم يف األخطاء اكتشاؼ عليو تسهل كاالحتياؿ العش بطرؽ اعببائي اؼبدقق معرفة 15

 .اعبباية زبص
 موافق 0.86 4.024

 الغش ظاىرة من اغبد أجل من استخدامو كحسن جيدا اعببائي النظاـ فهم اؼبدقق كفاءة من 16
 .اعببائي

 بشدة موافق 0.56 4.42

 موافق 1.003 4.15 .تضليلو يسهل ال كبالتايل اعبباية حوؿ كافية معلومات اعببائي اؼبدقق يبتلك 17
 موافق 1.26 3.66 .اعببائيُت اؼبدققُت عبميع مناسب كمهٍت علمي تأىيل يوجد 18

 موافق 0.9037 3.913 العام الحسابي المتوسط 
 20إصدر spss إعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج:  المصدر
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 أف اؼبتوسط اغبسايب لكل عبارة من عبارات احملور الثالث اػباص بإسهاـ التدقيق اعببائي يف تدنئة الغش (9.2)   يبُت لنا اعبدكؿ
اعببائي، باإلضافة إىل االكبراؼ اؼبعيارم لكل منها مع اذباه العينة، حبيث كانت النتيجة األخَتة للمتوسط اغبسايب العاـ للمحور 

. أم أف اذباه العينة ؽبذا احملور كاف دبوافق 0.9037 باكبراؼ معيارم متوسط  3.913الثالث 

اختبار الطبيعة بمعامل كولموكروف سميرنوف لكال المحورين - ج

اختبار الطبيعة للمحورين من خالل معامل كولموكروف سميرنوف  (10.2 )جدول 

 المحاسبية بالكفاءة الخاص المحور 
 الجباري للمدقق

 التدقيق بإسهام الخاص المحور
 الجباري الغش تدنئة في الجباري

z 0.121 سميرنوف كولموكروف 

0.139 

0.951 

 sig معنوية 0.20
 20إصدار spss إعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج :  المصدر

حسب معامل اختبار الطبيعة ً طبيعياً يتبُت لنا أف البيانات تتبع توزيعا (10.2)     من خبلؿ اعبدكؿ 
، أم كلما كانت اؼبعنوية أكرب من sig>0.05كوؼبوكركؼ ظبَتنوؼ الذم وبدد قيمة الداللة اإلحصائية بػ 

 Z يف اختبار 0.121، حيث حقق احملور الثاين ًطبيعياً  كلما تبُت لنا أف البيانات تتبع توزيعا0.05
، دبعٌت أف sig عند 0.20و Z يف اختبار 0.951، مث احملور الثالث الذم حقق sigعند  0.139و

. ًالبيانات يف كبل احملورين موزعة توزيعا طبيعيا
( المستقل والتابع )حساب معامل االرتباط بيرسون بين المتغيرين   (11.2 )جدول - د

   d 1  d 2 

 للمدقق احملاسبية بالكفاءة اػباص احملور
 اعببائي

 0.752** 1 بَتسوف االرتباط معامل

 sig   0.000معنوية

 33 33 التكرارات

 يف اعببائي التدقيق بإسهاـ اػباص احملور
 اعببائي الغش تدنئة

 بَتسوف االرتباط معامل
  sigمعنوية

**0.752  

0.000 

1 

 33 33 التكرارات

 20إصدار spss إعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج:  المصدر
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 sig =0.000 موجب، كأف معنوية 0.752= أف معامل االرتباط بَتسوف (11.2)نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ 
. فيمكننا القوؿ أف ىناؾ عبلقة ارتباط طردية بُت كبل ؿبورم االستبياف ألف معامل االرتباط يقًتب من الواحد

المطلب الثاني نتارج التحليل اإلحصاري للدراسة 

I. منا قشة نتارج المحور الثاني من االستبيان :

يتبُت لنا أف العبارتُت األكىل كالثانية حسب اذباه العينة موافق بشدة دبتوسط  (8.2)  كمن نفس اعبدكؿ السابق 
على أف كفاءة كخربة احملاسب ضركرية للمدقق من أجل التكيف مع % 4.60ك% 4.42حسايب يقدر ب

. تغَتات احمليط الداخلي كاػبارجي للمؤسسة

، كىذا يدؿ على أف العديد من 2.90      أما العبارة الثالثة حسب اذباه العينة ؿبايد دبتوسط حسايب يقدر ب 
. أفراد العينة ليست ؽبم دراية ما إف كانت تقارير اؼبدقق اعببائي زبضع للرقابة العامة كاؼبساءلة أـ ال زبضع

 حسب اذباه العينة سبيل كبو موافق كموافق بشدة دبتوسطات حسابية تقدر 10 إىل 4      ككانت العبارات من 
على الًتتيب، كىذا يدؿ على أف العديد  ( 4.39، 4.27، 4.27، 4.51، 4.12، 4.09، 4.03)ب 

من أفراد العينة كافقوا على ضركرة كجود كفاءة ؿباسبية للمدقق اعببائي للقياـ بعملو كفقا للمعايَت كاؼبتطلبات 
 لغالبية 11اؼبهنية، حيث على اؼبدقق اعببائي أف يكوف ملم جبميع اإلجراءات احملاسبية كاعببائية، ككانت العبارة 

، كىذا يعٍت أنو يوجد تأثَت بُت كفاءة 2.36أفراد العينة تتجو للمستول غَت موافق دبتوسط حسايب قدره ب 
. كمهارة اؼبدقق كنوعية أداء مهامو

 حسب اذباه العينة موافق كموافق بشدة دبتوسطات حسابية 15 إىل 12      كخبصوص تفصيل العبارات من 
كىذا يعٍت أف  من الضركرم للمدقق اعببائي أف يكوف متمكنا يف  ( 4.33، 4.48، 3.93، 3.51)تقدر ب 

احملاسبة، تطبيق النظاـ احملاسيب كاؼبايل يساعد يف حل اؼبشاكل اليت يواجهها اؼبدقق اعببائي، ضركرة التزاـ اؼبدقق 
اعببائي باغبيادية كالنزاىة أثناء إعداد التقرير، تعترب استقبللية اؼبدقق اعببائي دبثابة ركيزة أساسية ألداء عملية 

 كىذا 2.66 ك3.1) حسب اذباه العينة ؿبايد دبتوسطات حسابية تقدر ب 17 ك16ككانت العبارتُت . التدقيق
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يذؿ على على أف أغلبية أفراد العينة هبهلوف ما إذا كانت النصوص الضريبية غبد اآلف تتماشى مع تطبيقات 
. النظاـ احملاسيب اؼبايل

 4.39 حسب اذباه العينة موافق ك موافق بشدة دبتوسطات حسابية تقدر ب 19ك18      كخبصوص العبارتُت 
 ك ىذا يدؿ على أف أغلبية أفراد العينة كافقوا كبشكل كبَت على أف مسؤكلية اؼبدقق تكمن يف أف يكوف 4.66ك 

 كىذا يدؿ على أف 3.27 حسب اذباه العينة  ؿبايد دبتوسط حسايب 20أما العبارة . تقريره يتمتع باؼبصداقية
. غلبية أفراد العينة تتجو كبو اغبياد

II. منا قشة نتارج المحور الثالث من االستبيان: 

 حسب اذباه العينة تتجو كبو 07 إىل 01يتبُت لنا أف عبارات احملور الثالث من  (9.2)من خبلؿ اعبدكؿ 
، كذلك بأف غالبية أفراد (4.06، 4.15, 4.21، 3.75، 3.72، 4.18، 3.72)اؼبوافقة دبتوسط يقدر ب 

العينة موافقة على أف التدقيق اعببائي يساىم يف اكتشاؼ ظاىرة الغش اعببائي، ككافقوا كذالك على أف ىناؾ 
. جهل للمكلفُت يف القوانُت الضريبية كىذا يدؿ على عدـ كجود اتصاؿ بُت اؼبكلف كإدارة الضرائب

 حسب اذباه العينة دبوافق كموافق بشدة دبتوسطات حسابية يقدر بػ 18 إىل 09أما خبصوص العبارات من 
 دبعٌت أف معظم  أفراد 3.66، 4.15، 4.42، 4.024، 4.09،4.9، 4.18، 3.96، 3.81، 3.51

العينة توافق كبشكل كبَت على أف اؼبدقق اعببائي يقـو ببذؿ العناية اؼبهنية الواجبة كفقا ؼبعايَت التدقيق الدكلية 
لضماف األمن اعببائي للمؤسسة، كما ككافقوا على أف كفاءة اؼبدقق تعتمد على ضركرة فهم النظاـ اعببائي جيدا 

. كحسن استخدامو من أجل اكتشاؼ كل عمليات الغش كاالحتياؿ
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III. النتارج واختبار الفرضيتين األولى والثانية 

اختبار الفرضيتين _ 1

مت صياغة فرضيتُت رئيسيتُت حملورم االستبياف كسيتم اآلف إجراء اختبار الفرضيتُت عن طريق اختبار العينة 
. الواحدة

 الفرضية األولى (أ

: كما يلي (فرضية العدـ )سبت صياغة الفرضية الصفرية

H0 : ليس بالضرورة اعتماد المدقق الجباري على الكفاءة المحاسبية

: أما الفرضية البديلة فتمت صياغتها كما يلي

H1 : ضرورة اعتماد المدقق الجباري على الكفاءة المحاسبية

  ANOVA            (     12.2 )وكانت نتيجة االختبار كاآلتي في جدول 

 المربعات مجموع  المستقل المتغير
 االنحدار

 F sig االنحدار مربعات معدل الحرية درجة

 كمهارة كفاءة بُت تأثَت يوجد ال
 مهاـ أداء كنوعية اعببائي  اؼبدقق

. اعببائي التدقيق

0.602 
5.87 

1 
31 

0.602 
6.107 

3.24 0.83b 

 من امرضوري وجود كفاءة وخربة حماسبية دلى املدكق نوليام بؼموية امتدكيق: المتغير التابع

 20إصدار spss إعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج:  المصدر

 أكرب من مستول داللة الصفرية sig0.83 أف مستول داللة االختبار ( 12.2)    يتبُت من خبلؿ اعبدكؿ 
 حيث ال توجد فركقات ذات داللة إحصائية بُت ضركرة اعتماد اؼبدقق اعببائي على كجود كفاءة 0.005

%. 95ؿباسبية عند مستول الثقة 
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 الفرضية الثانية (ب

 :كما يلي (فرضية العدـ )مت صياغة الفرضية الصفرية

H0 :ال تساىم كفاءة المدقق الجباري في اكتشاف الغش الجباري .

H1 :تساىم كفاءة المدقق الجباري في اكتشاف الغش الجباري .

( 13.2 )وكانت نتيجة االختبار كاآلتي في جدول 

 F sig المربعات متوسطات الحرية درجة المربعات مجموع المستقل المتغير
 في الجباري التدقيق اسهام
 الجباري الغش من الحد

6.526 28 0.181 2.010 0.120 

الكفاءة المحاسبية للمدقق الجباري : المتغير التابع

( 13.2)   يوضح اعبدكؿ 20إصدار spss إعداد الطالبتان باالعتماد على مخرجات برنامج:  المصدر
 ، ا كىذا يعٍت أنو ال توجد فركقات ذات داللة إحصائية يف مسانبة كفاءة fمقارنة اؼبتوسطات عن طريق اختبار 

 اؼبدقق اعببائي يف اكتشاؼ الغش اعببائي تعزل ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي 

.  كبذالك تقبل الفرضية الصفرية0.05> 0.120= كالداللة اؼبعنوية 
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 تحليل نتارج الدراسة_ 2

: من خبلؿ ربليل كمناقشة نتائج االستبياف يبكننا أف نلخص النتائج كما يلي

 ينتمي أكثرية أفراد عينة اؼبؤىل العلمي للدكتوراه، .01
 أغلبية أفراد عينة الوظيفة اغبالية ينتموف إىل أساتذة جامعيُت ذات صلة دبهنة التدقيق كاحملاسبة، .02
 معظم أفراد عينة التخصص العلمي تصب يف ؾباؿ احملاسبة، .03
  سنة،15 إىل 10أفراد عينة اػبربة اؼبهنية أكثرىم تًتاكح من  .04
أغلبية أفراد العينة كافقوا على أف كفاءة كخربة احملاسب ضركرية للمدقق من أجل التكيف مع احمليط  .05
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من خبلؿ العينة اليت قمنا بدراستها سبكنا من التقرب إىل مديرية الضرائب بأدرار، كؿبافظي 
اغبسابات كخرباء ؿباسبيُت، حيث استطعنا معرفة جوانب كثَتة يف التدقيق اعببائي، كما توصلنا 

يف الدراسة اؼبيدانية إىل أف ىناؾ عبلقة طردية ما بُت متغَت الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي 
تكيف اؼبدقق اعببائي مع تغَتات كمدل إسهامو يف تدنئة الغش اعببائي، كذالك  من خبلؿ 

فهم النظاـ اعببائي مع ضركرية كجود كفاءة ؿباسبية، من احمليط الداخلي كاػبارجي للمؤسسة، ك
خبلؿ ربليلها إحصائيا فبا مهدت لنا تأكيد الفرضيات كاليت بدكرىا ستجيب على اإلشكالية 

 .اؼبطركحة كاألسئلة الفرعية اليت تندرج ربتها
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      إف العديد من اؼبؤسسات يف بداية نشاطها تواجو الكثَت من اؼبشاكل اليت ينجم عنها عدة أثار اقتصادية، 
كاجتماعية، كسياسية، كاإلدارة اعببائية بدكرىا تسعى جاىدة حملاربة ىذه األثآر، كمن ىذا اؼبنطلق قمنا بدراسة كربليل 

موضوع الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي كدكرىا يف اغبد من الغش اعببائي، حيث يعد التدقيق اعببائي من أىم 
الوسائل اليت تساعد يف اكتشاؼ العديد من األخطاء كالتجاكزات القانونية، كيتوقف قباح ىذه العملية على كجود 

كفاءة ؿباسبية كخربة مهنية للقياـ بعملية التدقيق بأكمل كجو فبكن، حيث أف التدقيق يسمح بتقييم األداء الضرييب 
 .للمؤسسة عبعل اإلدارة اعببائية أكثر كفاءة كفعالية، كما أنو أيضا يسمح باكتشاؼ نقاط القوة كالضعف يف اؼبؤسسة

I. اختبار فرضيات الدراسة 

فبا سبق يف اؼببحث الثاين من الفصل الثاين كمن خبلؿ االختبار اإلحصائي لكبل الفرضيتُت مت التوصل إىل ما 
 :يلي

سبثلت يف ضركرة اعتماد اؼبدقق اعببائي على الكفاءة احملاسبية، كمت إثبات ذالك من خبلؿ : الفرضية األولى
تقارب اؼبفاىيم مابُت ضركرة كجود كفاءة ؿباسبية للمدقق اعببائي، كال يوجد تأثَت بُت كفاءة اؼبدقق اعببائي 

 .كنوعية أداء مهامو

سبثلت غي مسانبة الكفاءة احملاسبية يف اعبد من الغش اعببائي، حيث مت إثباهتا من خبلؿ : الفرضية الثانية
 .تقارب احملورين ما بُت الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي، كإسهاـ التدقيق اعببائي يف تدنئة الغش اعببائي

 نتارج الدراسة

 ،الكفاءة احملاسبية عنصر مهم للقياـ بعملية التدقيق اعببائي 
 ،بذؿ العناية اؼبهنية كالنزاىة التامة ضركرية  إلضفاء نوع من اؼبصداقية عن اؼبعلومات اعببائية اؼبدققة 
 ،تعقد النظاـ اعببائي كعدـ استقراره يعد من أسباب الغش اعببائي 
 ،أف ىناؾ عبلقة بُت الكفاءة احملاسبية للمدقق، كمدل إسهامو يف تدنئة الغش اعببائي 
 ،فهم النظاـ اعببائي ضركرم للقياـ بعملية التدقيق 
 هبب على اؼبدقق التكيف مع تغَتات احمليط الداخلي كاػبارجي للمؤسسة. 
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 توصيات الدراسة

      يف ضوء اإلطار لنظرم ؽبذه الدراسة كالدراسات السابقة اليت الرجوع إليها إضافة إىل نتائج الدراسة اؼبيدانية 
 :يبكن تقدًن صبلة من التوصيات اؼبتمثلة يف

 ،ضركرة القياـ برقابة موظبية ؼبعرفة ما إف كانت النصوص الضريبية تتماشى مع تطبيق النظاـ احملاسيب أـ ال 
 ،من الواجب إخضاع تقارير اؼبدقق اعببائي للمساءلة كالرقابة 
  العمل على خلق ثقافة حوار بُت اإلدارة اعببائية كاؼبؤسسات،دبا يعزز كيزيد من درجة الثقة بُت الطرفُت، كمن

 مث التأثَت اهبابيا على قباعة عملية اؼبراجعة اعببائية كـبرجاهتا،
  ضركرة تركيز اعبهات اؼبسؤكلة على تنمية الوعي الضرييب لدل موظفي الضرائب بشكل عاـ كاؼبكلفُت يشكل

 خاص،
 االىتماـ دبوظفي اإلدارة اعببائية من خبلؿ رفع مستوياهتم. 

 :آفاق الدراسة

 إجراء دراسة تبحث عن الطرؽ اك السبل اليت من شأهنا تقوية العبلقة بُت اؼبكلف كاإلدارة اعببائية. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقارــــمة المراجع والمصادر  
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III. مؤتمرات وملتقيات: 
المهارات الواجب توفرىا في "كرقة حبثية بعنواف عبد السبلـ علي العريب كرندة عطية بوفارس،  (24

، محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤتمر الوطني األول للمحاسبة، " لتطويرىاالمحاسب ومجهوداتو
 .، فندؽ اؼبهارم12/06/2006تقييم كإصبلح، طرابلس ...... ربت شعار احملاسبة مهنة 

ملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية كؽبي بوعبلـ، تفعيل الرقابة اعببائية للجد من أثآر األزمة،  (25
 .، جامعة اؼبسيلة2009 أكتوبر21-20،أياـ واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية

IV. القوانين والمراسيم: 
، صدر يف 76، اعبريدة الرظبية، العدد  المتعلق بالوجبات القانوف الشعبية، الديبقراطيةاعبمهورية اعبزائرية  (26

 .64ق، اؼبادة 1417 رجب عاـ27

 :الكتب باللغة األجنبية: ًثانيا

27) Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Bert Editions, Alger, 2013. 
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 االستبيان 01ملحق 

جامعة أحمد دراية بأدرار 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

                                                                                                                                           
تخصص تدقيق ومراقبة التسيير                                    سنة ثانية ماستر 

استمارة استبيان في إطار تحضير إلعداد مذكرة ماستر 

الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي كدكره يف اغبد من الغش اعببائي،يتمثل اؼبتغَت اؼبستقل يف الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي كاؼبتغَت التابع : يف إطار ربضَت مذكرة ماسًت بعنواف
.  يف الغش اعببائي، هبدؼ إبراز ما إف كانت كفاءة اؼبدقق اعببائي ؿباسبيا تساىم يف اغبد من الغش اعببائي

. أرجوا من سيادتكم اؼبشاركة كاؼبسانبة يف إعداد موضوع حبثنا، من خبلؿ تفضلكم باإلجابة على صبلة من األسئلة اؼبطركحة

. (إف إجابتكم بكل صراحة كتركيز على أسئلة ؿبتول ىذا االستبياف ؽبا دكر ىاـ يف إقباح ىذه الدراسة )

  .كاحدة أماـ اػبانة اؼبناسبة لكل سؤاؿ (×)يرجى االلتزاـ بوضع عبلمة  :مالحظة
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 البيانات الشخصية :المحــور األول

المؤىل العلمي: أوال  
 شهادة مهنية           ليسانس           ماسًت           ماجستَت           دكتوراه  

 
الوظيفة الحالية:ثانيا  

 
 خبَت ؿباسيب           ؿبافظ حسابات            ؿباسب معتمد            إطار مصلحة الضرائب         

 
   أساتذة جامعيُت ذات صلة دبهنة التدقيق كاعبباية

       
التخصص العلمي: ثالثا  

 
        قانوف       اقتصاد          ؿباسبة             إدارة          

             
الخبرة المهنية: رابعا  

  سنة   15 إىل أقل من 10 سنوات           من 10 إىل أقل من 05 سنوات           من 05أقل من 
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الكفاءة المحاسبية للمدقق الجباري: المحور الثاني     

الرقم 
 

موافق العــــــــــبارات 
بشدة 

غير محايد موافق 
موافق 

غير موافق 
بشدة 

     امتكيف مع تغريات احمليط ادلاخًل واخلاريج نومؤسسة دميل ػىل كدرة وكفاءة احملاسب  01

      من امرضوري وجود كفاءة وخربة حماسبية دلى املدكق نوليام بؼموية امتدكيق   02

     ىل تلارير املدكق اجلبايئ ل ختضع نوركابة امؼامة واملساءةل؟  03

حيرص مكتب امتدكيق ػىل وجود كفاءة حماسبية نومدكق اجلبايئ حىت ميكنو نوليام بؼمهل وفلا  04

. نومؼايري واملتعوبات املينية

     

      ضؼف التعال وامتواظل مع اخلرباء يلول من كفاءة املدكق اجلبايئ 05

     . امتالك املؼارف امرضورية تساػد املدكق اجلبايئ ػىل أأداء همامو يف ص ىت اجملالت 06
     .  وجود همارات فنية ووظيفية يف املدكق تساػده يف امليام بؼموية امتدكيق 07

ملام جبميع الؤجراءات احملاسبية واجلبائية 08      . من كفاءة املدكق اجلبايئ الؤ

     . ػىل املدكق اجلبايئ أأن يتعف مبيارة التعال مع لك أأظراف امؼموية امتدكيلية 09

دراج بؼغ امبنود يف املوامئ املامية  10 ملام ابملواهني امرضيبية جيؼل املؤسسات تغفل غن اؤ      . ػدم الؤ

     . ل يوجد تأأجري بني كفاءة وهمارة املدكق  اجلبايئ وهوغية أأداء همام امتدكيق اجلبايئ 11

     . من امرضوري نومدكق اجلبايئ أأن يكون خبريا يف احملاس بة 12

     . تعبيق امنظام احملاس يب واملايل يساػد يف حل املضالك اذلي يواهجيا املدكق اجلبايئ 13

ػداد امتلرير 14      .   رضورة امزتام املدكق اجلبايئ ابحليادية وامزناىة أأجناء اؤ

     . تؼترب اس تلالمية املدكق اجلبايئ مبثابة ركزية أأساس ية لأداء معوية امتدكيق 15

     . امنعوص امرضيبية حلد الآن تامتىش مع تعبيلات امنظام احملاس يب املايل 16
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17 

املدكق اجلبايئ ل يلوم ابمتأأكد من مالمئة املؼوومات احملاسبية واملامية املس تخرجة من دفاتر املؤسسة 

. واملرتبعة ابمواكع امفؼًل

     

     . مسؤومية املدكق تمكن يف أأن يكون تلريره يمتتع ابملعداكية 18

      .يؼترب امعدق وادلكة يف الأكوال والأفؼال رضورية نومدكق اجلبايئ 19

     ىل حيق نومدكق اجلبايئ أأن يلدم مؼوومات ملآخرين غند احتياهجا؟  20

سيام امتدكيق اجلبايئ يف تدهئة جحم  امغش اجلبايئ : احملور امثامث اؤ

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 الرقم العبارات

 01 .يؼد سبب حليلي ملٌلرسة امغش  اجلبايئ (ظارمة )ػدم وجود غلوابت رادػة      

يف حاةل وجود حتايل يف املؤسسة من امواجب ػىل املدكق الؤبالغ غن امتلعري يف امركابة      

 .ادلاخوية

02 

 03 .ػدم احتفاظ امللكفني ابمسجالت وامفواتري دميل ػىل ممارسة اههترب أأو امغش اجلبايئ     

. املتكررة تؤثر ػىل املدكق اجلبايئ واملؤسسات اخلاضؼة (امتؼديالت)الؤظالحات      

 

04 

 

 

. ميكن نوتدكيق اجلبايئ أأن يسيم يف امتخفيغ وبضلك تدرجيي يف ظاىرة امغش اجلبايئ     05 

 

 

. تعبيق كواهني امترصحي اجلبايئ يؼد املفتاح احلليلي نوحد من ظاىرة امغش اجلبايئ     06 

دارة امرضائب أأكرث      جراء محالت دػائية متؼريف امللكفني ابؤ . اؤ 07 

جبات حصة املؼوومات امللدمة لؤدارة امرضائب      . يؼد احلوف ابهميني نومدكق اجلبايئ اكيف لؤ 08 

. املدكق اجلبايئ مسؤول غن اكتضاف مجيع الأخعاء وامغش يف املؤسسات      09 
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ظار امتنس يق والتفاكات امرضيبية بني ادلول وس يةل نوحد من       يؼترب تبادل املؼوومات امرضيبية يف اؤ

. امغش امرضييب

10 

. يتوافر دلى املدكق اجلبايئ مؼرفة اكفية ملؼايري امتدكيق اميت متكنو من اكتضاف امغش والأخعاء      11 

يلوم املدكق اجلبايئ ببذل امؼناية املينية امواجبة وفلا ملؼايري امتدكيق ادلومية نوكضف غن معويات      

. امتالغب املتؼمدة

12 

يراغي مكتب امتدكيق الاحتفاظ مبدكلني ذوي اخلربة امؼامية وامكفاءة املينية امالزمة نوحد من ىذه      

. امظاىرة

13 

. امتدكيق اجلبايئ ىل يضمن امفؼامية نومؤسسة والأمن اجلبايئ ميا      14 

مؼرفة املدكق اجلبايئ بعرق امؼش والاحتيال تسيل ػويو اكتضاف الأخعاء يف املوامئ املامية اميت      

. ختط اجلباية أأم ل

15 

من كفاءة املدكق فيم امنظام اجلبايئ املؼلد جيدا وحسن اس تخدامو من أأجل احلد من ظاىرة      

. امغش اجلبايئ

16 

. ميتكل املدكق اجلبايئ مؼوومات اكفية حول اجلباية وابمتايل ل يسيل تضويهل      17 

. يوجد تأأىيل ػومي وهمين مناسب دليع املدكلني اجلبائيني      18 

 

 شكرا لكم على إعطارنا بعضا من وقتكم ولتعاونكم معنا

.                                                      مع خالص تحياتنا لكم بمزيد من الشكر والعرفان  
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  االختبارات واألساليب اإلحصارية لالستبيان 02ملحق 
20إصدار   Spss  

 

 العلمي_المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 27.3 27.3 27.3 9 مهنية_شهادة

 36.4 9.1 9.1 3 ليسانس

 57.6 21.2 21.2 7 ماستر

 69.7 12.1 12.1 4 ماجستير

 100.0 30.3 30.3 10 دكتوراه

Total 33 100.0 100.0  

 

 الحالية_الوظيفة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.0 3.0 3.0 1 محاسبي_خبير

 27.3 24.2 24.2 8 حسابات_محافظ

 36.4 9.1 9.1 3 معتمد_محاسب

 57.6 21.2 21.2 7 الضرائب_مصلحة_إطار

 100.0 42.4 42.4 14 بالمهنة_صلة_ذات_أساتذةجامعين

Total 33 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

 الحالية_الوظيفة العلمي_المؤهل 

N 
Valid 33 33 

Missing 0 0 

 العلمي_التخصص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 60.6 60.6 60.6 20 محاسبة

 75.8 15.2 15.2 5 إدارة

 97.0 21.2 21.2 7 اقتصاد

 100.0 3.0 3.0 1 قانون

Total 33 100.0 100.0  
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Correlations 

 d1 d2 

d1 

Pearson Correlation 1 .752
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 33 33 

d2 

Pearson Correlation .752
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 33 33 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 50189. 4.4242 33 1أ

 78817. 4.6061 33 2أ

 91391. 2.9091 33 3أ

 72822. 4.0303 33 4أ

 84275. 4.0909 33 5أ

 1.11124 4.1212 33 6أ

 66714. 4.5152 33 7أ

 1.00849 4.2727 33 8أ

 76128. 4.2727 33 9أ

 60927. 4.3939 33 10أ

 92932. 2.3636 33 11أ

 1.22783 3.5152 33 12أ

 82687. 3.9394 33 13أ

 61853. 4.4848 33 14أ

 77728. 4.3333 33 15أ

 1.09320 3.1515 33 16أ

 1.21621 2.6667 33 17أ

 78817. 4.3939 33 18أ

 59512. 4.6667 33 19أ

 1.03901 3.2727 33 20أ

Valid N (listwise) 33   

 المهنية_الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 33.3 33.3 33.3 11 سنوات05من_أقل

 57.6 24.2 24.2 8 سنوات10من_أقل_إلى05من

 100.0 42.4 42.4 14 سنة15من_أقل10من

Total 33 100.0 100.0  
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 1.20605 3.7273 33 1ب

 76871. 4.1818 33 2ب

 94448. 3.7273 33 3ب

 93643. 3.7576 33 4ب

 78093. 4.2121 33 5ب

 97215. 4.1515 33 6ب

 82687. 4.0606 33 7ب

 1.11888 2.7576 33 8ب

 1.06423 3.5152 33 9ب

 63514. 3.8182 33 10ب

 88335. 3.9697 33 11ب

 72692. 4.1818 33 12ب

 91391. 4.0909 33 13ب

 87905. 4.0909 33 14ب

 86712. 4.2424 33 15ب

 56071. 4.4242 33 16ب

 1.00378 4.1515 33 17ب

 1.26656 3.6667 33 18ب

Valid N (listwise) 33   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.811 18 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.814 42 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.568 20 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.568 20 
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Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 y1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: y2 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.346 .547  6.115 .000 

y1 .279 .156 .307 1.793 .083 

a. Dependent Variable: y2 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .307
a
 .094 .065 .43281 

a. Predictors: (Constant), y1 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .602 1 .602 3.214 .083
b
 

Residual 5.807 31 .187   

Total 6.409 32    

a. Dependent Variable: y2 

 

b. Predictors: (Constant), y1 
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Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

d1 

 4.35 3.60 4.1825 3.7397 09602. 28807. 3.9611 9 مهنية_شهادة

 3.85 3.70 3.9564 3.5769 04410. 07638. 3.7667 3 ليسانس

 4.10 3.45 3.9996 3.5289 09619. 25448. 3.7643 7 ماستر

 4.10 3.60 4.2566 3.4934 11990. 23979. 3.8750 4 ماجستير

 4.55 3.60 4.2953 3.8247 10403. 32897. 4.0600 10 دكتوراه

Total 33 3.9212 .28886 .05028 3.8188 4.0236 3.45 4.55 

d2 

 4.67 3.33 4.4321 3.7901 13920. 41759. 4.1111 9 مهنية_شهادة

 4.17 3.78 4.4476 3.4783 11264. 19510. 3.9630 3 ليسانس

 4.33 3.28 3.9568 3.2020 15424. 40807. 3.5794 7 ماستر

 4.22 3.22 4.6130 2.9148 26680. 53359. 3.7639 4 ماجستير

 4.50 3.11 4.3817 3.7516 13927. 44041. 4.0667 10 دكتوراه

Total 33 3.9293 .45161 .07861 3.7692 4.0894 3.11 4.67 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

d1 

 4.10 3.60 4.0203 3.7979 04992. 16556. 3.9091 11 سنوات05من_أقل

 4.40 3.55 4.0586 3.5414 10938. 30938. 3.8000 8 سنوات10من_أقل_إلى05من

 4.55 3.45 4.1974 3.8026 09139. 34194. 4.0000 14 سنة15من_أقل10من

Total 33 3.9212 .28886 .05028 3.8188 4.0236 3.45 4.55 

d2 

 4.33 3.22 4.2257 3.6632 12624. 41870. 3.9444 11 سنوات05من_أقل

 4.39 3.11 4.0537 3.2379 17250. 48789. 3.6458 8 سنوات10من_أقل_إلى05من

 4.67 3.28 4.3140 3.8448 10860. 40633. 4.0794 14 سنة15من_أقل10من

Total 33 3.9293 .45161 .07861 3.7692 4.0894 3.11 4.67 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

total .121 33 .200
*
 .951 33 .139 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

total Mean 141.7879 2.24062 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 137.2239  

Upper Bound 146.3519  

5% Trimmed Mean 141.7980  

Median 144.0000  

Variance 165.672  

Std. Deviation 12.87138  

Minimum 120.00  

Maximum 163.00  

Range 43.00  

Interquartile Range 21.00  

Skewness -.050- .409 

Kurtosis -1.145- .798 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

total 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

total Mean 141.7879 2.24062 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 137.2239  

Upper Bound 146.3519  

5% Trimmed Mean 141.7980  

Median 144.0000  

Variance 165.672  

Std. Deviation 12.87138  

Minimum 120.00  

Maximum 163.00  

Range 43.00  

Interquartile Range 21.00  

Skewness -.050- .409 

Kurtosis -1.145- .798 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

total 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 
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 ملخص الدراسة

 

 

:  الدراسةملخص

سبت ىذه الدراسة دبذرية الضرائب إلبراز ما اذا كانت كفاءة اؼبدقق اعببائي ؿباسبيا ؽبا دكر يف اغبد من الغش        
اعببائي، حيث تعترب الكفاءة احملاسبية للمدقق اعببائي عنصر مهم الكتشاؼ اؼبخالفات ك التحايبلت اؼبرتكبة من 

.  طرؼ اؼبكلفُت بالضريبة

 على فرضيات الدراسة كمن خبلؿ دراستنا اإلجابةكلقد مت اختبار ذلك كفقا لنتائج دراسة االستبانة لتدعيم       
ؽبذه الفرضية لعينة من مديرية الضرائب كؾبموعة من احملاسبُت اؼبعتمدين، خرباء ؿباسبيُت، كؿبافظي حسابات مت 

 أف فهم النظاـ اعببائي ضركرم للقياـ بعملية التدقيق، كأف ىناؾ عبلقة بُت الكفاءة احملاسبية للمدقق، التوصل اىل
 .كمدل إسهامو يف تدنئة الغش اعببائي، كأف الكفاءة احملاسبية عنصر مهم للقياـ بعملية التدقيق اعببائي

 .اعبباية، التدقيق اعببائي، اؼبكلف بالضريبة، التهرب الضرييب: الكلمات اؼبفتاحية

Abs tract: 

    This study was conducted by the tax Administration to highlight whether the 
efficiency of the tax auditor has an accounting role in reducing the tax fraud. 

      The accounting efficiency of the tax assessor is an important element for 
detecting irregularities and frauds committed by taxpayers. Studying this 
hypothesis for a sample from the tax directorate and a group of certified 
accountants, it was concluded that understanding the tax system is necessary to 
conduct the audit and that there is a relationship between the accounting 
competence of the auditor and the extent of the and that accounting efficiency is 
an important element in conducting the fiscal audit. 

Les Mots clés : fiscalité, audit fiscal, le responsible de l`impéot ,Lévasion fiscale.  

    


