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المولى عّز وجّل في  قال

 : كتابه الكريم

األَْرِض ِإنِ ي  ق َالَ اْجَعْلِني َعَلى َخزَاِئِن  } 
(55االية  يوسف){َحِفيظٌ َعلِيمٌ   

لَ وَِعاِء أَِخيِه ُثمَّ  }  فََبَدأَ بِأَْوِعيَِتِهْم قَب ْ
اْسَتْخرََجَها ِمْن وَِعاِء أَِخيِه َكذَِلَك ِكْدنَ ا  

لُِيوُسَف َما َكاَن لِيَ أُْخذَ أَخَاُه ِفي ِديِن اْلَمِلِك  
ُ َنْرفَُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء َوفَْوَق   ِإَّلَّ أَْن َيَشاَء اَّللَّ

 يوسف االية){ يٌم  ُكلِ  ِذي ِعْلٍم َعلِ 

76) 

 



 االهداء
 لى التي شربت الدماء حتى الثمالة الجزائر الغاليىةإ

 تكون أن قبل أنفسنا وفي ذواتنا في هي التغيير نجاح بذور بأن يؤمن من كل وإلى
 أخرى  أشياء في

 لى كل من يناضل كي نكون حق ا خير أمة بين األممإ
 األمم مصاف إلى األمة هذه لرفع وطريق ا   للحياة وسيلة العلم جعلل ىعيس من كل إلى

 وأخالق ا   حضارة   المتقدمة
 من ويرفع اإلسالم أمة يخدم ورآه به تمسك رأي أو فكرة إليصال عمل من كل إلى

 ومجدها تهاعز 
 .واالجتهاد العمل مسيرة ليواصل لغيره الطريق ليفسح  هلل  عمله أخلص من كل وإلى

 الدراسية مسيرتي في ومرافقي الدنيا في سندي إلى
 أبصر فيه صمودي وانتصارتي من إلى

 الغالي أبي نجاحي أجل من جاهد الذي إلى
 لى من تملك جنة تحت القدمإ

 والحنان المحبة ينبوع الدنيا هذه في  أملكه ما أغلى إلى
 العزيزة أمي الحياة في األولى مدرستي إلى

 الغاليات أميمة،امينة، مالك، لينة أخواتي أزري بهم أشد من إلى
 الكبيرة عائلتي وأفراحي تيانجاح وشاركوني محبتهم غمرتني من إلى

 الزمان هذا في مخلص صديقصديقة و   كل إلى
المغامرات أصدق ائي وزمالئي   كل معي الذكريات وعاشو أجمل معي صنعوا من إلى

 من االبتدائي الى الجامعة
 النافع بالعلم عق لي إنارة في بعيد أو قريب من ساهم من كل إلى

 وطالب للعلمالى كل باحث  
 الى كل من تصفح هذه المذكرة

 ...مذكرتي تسعهم ولم ...ذاكرتي سعتهم من كل إلى



 اإلهداء
 : إلى العمل هذا ثمرة اهدي

 ووفقني عمرها هللا أطال العزيزة والداتي
 . تجاهها واجباتي أداء إلى

 إلى والدي العزيز حفظه هللا لي
 إلى زوجي الغالي

 عائلتي أفراد  إلى كل
 على وتشرفت بالتعلم درسني من إلى كل

 يديه
 والزمالء األصدق اء إلى كل

 إكرام بن حمدو



 شكر وعرفان

 

 

 

 ال اليت نعمه على وتعاىل سبحانه هلل الشكر شيء كل وقبل أوال
 هذه إلمتام اووفقن انخطا وسدد اأعانن الذي حتصى، وال تعد

 .املذكرة

بوعزة عبد  الدكتور الفاضل انألستاذ وعرفاان اشكر  سجلن كما
 نامع فشارك ملذكرةا هذه على اإلشراف بَقبول تكرم الذي القادر
 قط ناعلي يبخل ومل اللحظة، هذه إىل بدايِته من العمل هذا إجناز

 .وبعلِمه بوقِته
 أعضاء إىل والتقدير الشكر خبالص املقام هذا يف أيضا   قدمنت  كما

 كلواىل   ،العمل هذا وإثراء مناقشة على ملوافقتهم املوقرة اللجنة
 .والتعلم البحث طريق يف وِنرباسا   عوان   نال كان من

 

 سالوي رفيدة                                

 بن حمدو إكرام 
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 المقدمة العامة

 

 
 أ

 توطئة:

المالية العالمية،  واألزماتفي ظل االنهيارات المالية الكبرى التي شهدها العالم نهاية القرن العشرين       
 إلى باإلضافةللعديد من الشركات الرائدة والعمالقة،  اإلفالسالكثير من حاالت  حدوث إلىالتي أدت 
بات من الضروري على المؤسسة التكيف مع هذه  االمحيطة بالمؤسسة في جميع مجاالتهالتغيرات 

 في المهنية والمنظمات المالية األوراق وبورصات الدولية المؤسسات من كثير سارعتالتغيرات، حيث 
 للرقابة األخالقية والمبادئ واألنظمة واألعراف والضوابط القوانين من مجموعة بوضع الدول من العديد
 التالعب من العالقة ذات واألطراف المستثمرين لحماية وذلك ، الشركة إدارة على المالية وغير المالية
 المالية القوائم في المحتواة المحاسبية المعلومات في والمصداقية الثقة وتعزيز اإلداري  والفساد المالي

وضمان بقائها  أرباحهاتعظيم  إلىالعوامل تسعى المؤسسات االقتصادية  وفي خضم كل هذهالمعلنة. 
 الرشيدة. اإلدارةتبني مفهوم حوكمة الشركات كأسلوب لممارسة  إلى، هذا ما دفعها إنتاجياتهاورفع 

ركات الحين ظهرت أنواع مختلفة من المؤسسات من شركات متعددة الجنسيات إلى ش ذلكومنذ      
ب عن هذا التنوع في حجم المؤسسات ظهور ما يسمى بالملكية قد ترتالمساهمة وشركات افتراضية، ف

ظهور   ختصاص مما استلزملذوي اال األمر إحالة فكان البد من ،اإلدارةعن الغائبة أي انفصال الملكية 
ضفاءالمالكين  أموالعلى  حفاظااجة الملحة لنوع من الرقابة الح  المتعاملة األطرافالثقة مع مختلف  وا 

، هنا بدأ تتجلى أهمية المراجعة داخل المؤسسة سواء كانت تتم بواسطة أفراد من داخل أو مع المؤسسة
 خارج المؤسسة.

وباعتبار المؤسسة وحدة اقتصادية أساسية فان استمرارها ونموها مرهون بقدرة وكفاءة المسير في      
كونه عبئ يتم اقتطاعه  عتبرا مثبطا يعرقل نموها وتطورهاالعامل الجبائي ي أنإال  صنع القرارات المهمة

 أداءمراجعة تتعلق بالميدان الجبائي لمراجعة  توظيففمن هذا المنطلق جاءت ضرورة  .إيراداتهامن 
 .والتشريعات الجبائيةبالقوانين  اإلخاللالمؤسسة والتحكم في التزاماتها الجبائية دون 

 

 

 



 المقدمة العامة

 

 
 ب

 :البحث إشكالية -أ

المفاهيم التي يتميز تطبيقها باإلفصاح والشفافية واالستقاللية فهي تحمل في  تعد حوكمة الشركات من
 طياتها البعد األخالقي للممارسات المحاسبية والجبائية التي يقوم بها المراجع الجبائي داخل المؤسسة

 البحث كالتالي: إشكاليةواستنادا للعرض الموجز تتضح لنا معالم 

تساهم المراجعة الجبائية في تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات  أنإلى أي مدى يمكن 
 االقتصادية؟

 يمكننا طرح التساؤالت التالية: اإلجابةومن خالل التساؤل الرئيسي وضمن سياق 

 ؟أنواعهاما المقصود بالمراجعة الجبائية، وما  .1
 ماذا نعني بحوكمة الشركات؟ .2
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انتشار ظاهرة الفساد وما انجر عنه من انهيارات شركات عمالقة بسبب القصور في تطبيق  ❖
 مفاهيم حوكمة الشركات؛

 .المتواضع البحث بهذا يةالجامع إثراء المكتبة ❖
 اختيار الموضوع: أهداف -د
 فهم وتقريب المفهوم للباحثين؛ ❖
 إلقاء الضوء على مفهوم المراجعة الجبائية في المؤسسة االقتصادية؛ ❖
 االقتصادية؛ المؤسسيةمعرفة مدى تطبيق آليات حوكمة الشركات في  ❖
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 تتجلى أهمية الدراسة في العوامل التالية:

تمكن المؤسسة من  أنها إذ الجبائية، المراجعة وباألخص المراجعة مهنة على الضوء إلقاء ❖

  قيامها بالتشخيص الجبائي من خالل نقاط القوة والضعف
 المنهج المتبع: -و
 وتطور المراجعة، وتطور حوكمة الشركات؛ نشأةوتتبع  إظهارالمنهج التاريخي: استخدم في  ❖
النظري للمراجعة الجبائية وكذا حوكمة  اإلطار: تم االعتماد عليه في وصف المنهج الوصفي ❖

، وتم استخدام أسلوب دراسة حالة المدعم باالستبيان، وذلك لربط الجانب النظري بالواقع الشركات
 اإلحصائية األدواتالعملي من خالل 

 :الدراسة مجتمع-ز

 على المتحصلين في العينة فتمثلت للمهنيين، األكاديمية الشهادة معيار على ةراسالد مجتمع اختيار تم
 نوعية يخص فيما أما مهنية، شهادة على األقل على حاصلين و فوق، فما االختصاص في ليسانس
 الدراسة مجتمع عناصر تلخيص يمكن وعليه جعة،راالم و المحاسبة على اقتصر فقد المهنة أو الشهادة

 :التالية الفئات في
داريين الشركات في سامية تطاراإ ❖  . وا 
 و المحاسبة مكاتب في الحسابات، مفتشي و الحسابات، محافظي محاسبين، ءراخب من مهنيين ❖

 جعةاالمر 
 الشركات في جعيناومر  محاسبين ❖
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 :سةاالدر  حدود -ح
 :يلي ما في سةاالدر  وأبعاد حدود تمثلت
 أدرار والية على العينة داأفر  اقتصرت :ةالمكاني الحدود .1
بالنسبة للمذكرة ككل، أما بالنسبة للدراسة  2018-2017الحدود الزمانية: السنة الدراسية  .2

 غاية منتصف شهر افريل إلىشهر مارس الميدانية فكانت من منتصف 
في  الشركات حوكمةتطبيق ل كآلية جبائيةال جعةرابالماسة لدر ا هذه تهتم : الموضوعية الحدود .3

 الجانب في الموضوعهذا ب المرتبطة المفاهيم مختلف عرض سيتم عليه والمؤسسات االقتصادية 
ى المقابالت المباشرة مع أهل االختصاص من عل االعتماد تم التطبيقي الفصل في بينما النظري،
المحاسبة  أساتذةومستشارين جبائيين ومحاسبين وأساتذة جامعيين) لمؤسسات اقتصادية  مسيرين

 .االستبيان أسئلةعلى  اإلجابةوالمراجعة وحوكمة الشركات( من أجل 
 صعوبات الدراسة: -ط

 هذا البحث والمتمثلة في ما يلي: إعدادواجهتنا بعض الصعوبات خالل 

 التطبيقي الجانب على النظري  الجانب سرد صعوبة ❖
 للموضوع العينة رادأف تفهم و االستبيان توزيع صعوبة ❖
 قة:السابالدراسات  -ي
 متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة الشركات، حوكمة لجودة كمدخل المراجعة ريمة، ليلى هيدوب .1

 2112 ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة معمقة، وجبائية محاسبية سات درا الماستر، شهادة نيل
 الباحثة عالجت وقد الشركات حوكمة جودة تفعيل في المراجعة مساهمة مدى على البحث إشكالية تدور

 الثاني وعالج ,الشركات لحوكمة العملي و العلمي التأصيل األول الفصل تناول فصول ثالثة في اإلشكالية
 رانظ و الميدانية سةرا الد الثالث الفصل في وتناولت الشركات حوكمة جودة تطبيق في جعةراالم دور
 جعةراالم آليات تفعيل أن إلى توصلت الباحثة فإن الشركات حوكمة تفعيل في عةراجللم الهام للدور

 و اإلدارة مجلس بين الربط بعملية القيام خالل من الشركات حوكمة أسلوب تفعيل إلى بدوره سيؤدي
 كفاءة و االستقاللية بتحقيق يسمح بما جعةراالم لجان مختلف و الداخلي جعراالم و الخارجي جعاالمر 

 األخذ من البد ئرية،االجز  بالمؤسسات جعةاللمر  والحقيقي الفعلي الدور تجسيد أجل من وأنه المهني األداء
 جعةراالم دور تفعيل إلى باإلضافة المؤسسات، لحوكمة األساسية الركائز ترسيخ ضرورة االعتبار بعين
 .فيها
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، مذكرة الجزائر في الشركات مبادئ حوكمة لتفعيل كآلية الخارجية المراجعةشراد محمد أصيل،  .2
مقدمة الستكمال متطلبات بيل شهادة الماستر، تخصص مالية وحاكمية المؤسسات، جامعة محمد 

 2016بسكرة  -خيضر
 إطار في الجزائر في تبذل التي المجهودات بعض مع معالجته منتزا في الموضوع هذا أهمية تتمثل
الجانب النظري للمراجعة الخارجية وحوكمة  إلىحيث تم التطرق  اإلداري، الفساد ومحاربة الراشد الحكم

تفعيل  في الخارجية المراجعة تلعبه الذي الهام الدور إبراز خالل من الدراسة أهمية تظهر كما الشركات،
 و اإلفصاح تطبيق في الخارجية  تساهم المراجعة أن إلىالشركات، وتوصلت هذه الدراسة  حوكمة مبادئ

 من آليات تعتبر كما  بالشركة، العالقة ذات األطراف كافة تخدم التي المعلومات كافة عن الشفافية
 و مختلف النزاعات من الحد و الحوكمة هذه تطبيق فعالية زيادة إلى تهدف التي الخارجية الحوكمة
 المؤسسة. في القائمة المشاكل
 جعةراالم مهنة في التوقعات فجوة على الشركات حوكمة تطبيق تأثير مدى: "لخلي محمد هاني .3

،  ماجستير ، رسالةالمستثمرين و الخارجيين آلراء المراجعين تحليلية سةادر  ن"فلسطي في
 ،2009،غزة  اإلسالمية الجامعة ، تمويل و محاسبة تخصص

 على فلسطين في الشركات حوكمة تطبيق مساهمة مدى"حول البحث لهذا الرئيسية اإلشكالية تدور 
 مدى و الشركات حوكمة إطار سةالدر   سةاالدر  هذه تهدف و، جعةراالم مهنة في التوقعات فجوة تضييق
 فجوة على التنفيذية و التنظيمية و فيةاإلشرا الجهات مختلف بين المسؤوليات توزيع و تحديد تأثير

 و الثقة من مالئم قدر يحقق الشركات حوكمة مبادئ تطبيق أن إلى الباحث توصل و ، التوقعات
 وفقا روجعت و أعدت التي المالية التقارير على اعتمادا تراراالق متخذي و المستثمرين لدى الطمأنينة
 .الشركات حوكمة لمبادئ
نيل  متطلباتمذكرة الستكمال  "دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات" براهمة كنزة  .4

 2014سنة  2جامعة قسنطينة  شهادة الماجستير في علوم التسيير
النظري  اإلطار األولفي ثالثة فصول، حيث تناولت في الفصل  اإلشكالية الباحثةوقد عالجت 

الداخلي في تطبيق حوكمة مدى مساهمة التدقيق والفصل الثاني لحوكمة الشركات  لحوكمة الشركات
الشركات، وكان الفصل الثالث عبارة عن دراسة حالة مؤسسة المحركات بقسنطينة  والتي توصلت من 

 أن مدى نجاح وظيفة التدقيق الداخلي تكمن في دعم التطبيق السليم لحوكمة الشركات إلىخاللها 
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 البحث: هيكل -ك
 الدراسة قيد الموضوعة الفرضيات صحة اختبار وكذا البحث، إشكالية على اإلجابة من نتمكن حتى

 :كاألتيفصول  ثالثة إلى التعرض منا تطلب جوانبه لمختلف والتطرق 
 

تم  حيث مباحث على ثالث  احتوى هذا الفصل "للمراجعة الجبائية النظري  اإلطار":األول الفصل 1- 
مدخل للمراجعة بصفة عامة، وتم تخصيص المبحث الثاني للمفاهيم  إلى األولالتطرق في المبحث 

وؤليات المراجع سصفات وم أهمللمراجعة الجبائية أما في المبحث الثالث فقد اشتمل على  األساسية
 الجبائي.

 هذا الفصل على ثالث مباحث احتوى  "الشركات حوكمةل التأهيل العلمي والعملي  ":الثاني الفصل 2- 
وفي المبحث الثاني أهم مبادئ  لحوكمة الشركات األساسيةالمفاهيم  األولحيث جاء في نص المبحث 

في تفعيل حوكمة إسهامات المراجعة الجبائية ومعايير حوكمة الشركات، جاء في محتوى المبحث الثالث 
 الشركات في المؤسسة االقتصادية

 هذا احتوى  حيث الواقع، أرض على النظرية ةراسالد إسقاط: الميدانية ةراسالد":الثالث الفصل 3- 
 تحضير إلى بالتطرق  وذلك الميدانية سةراللد المنهجي اإلطار فيهما تناولنا مبحثين، على الفصل

 إلى تطرقنا حيث االستبيان، نتائج تحليل و سةادر  تم األخير وفي سة،االدر  ومجتمع وتحليله االستبيان
 ودراسة تحليلية لمحاور االستبيان واختبار الفرضيات. للعينة، فيةاالديمغر  الخصائص

 جميع في إليها التوصل تم التي النتائج أهم فيها نلخص عامة بخاتمة البحث هذا ننهي األخير وفي 
 تكون  أن يمكن الحقة لموضوعات إشارات وا عطاء واالقتراحات التوصيات بعض تقديم مع البحث، جوانب
 البحث. لهذا مستقبلية كآفاق
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 :تمهيد

ن ررررر و  ررررر وطر  تتررررر اووطالقتصررررر تسورطتتررررر  ورتنرررررر ونظرررررتطورات ررررررتطاوطر عررررررتموطرتررررر و ت  ررررر وطر  ررررر  
رتعررررررتتوطرضررررررتط  وظ رررررررتاووطإلتطتمظ ررررررررتوطرلررررررت  اوطرترررررر وتتتررررررر وب ن صرررررر  وطر ا  ررررررةو ررررررر ووررررررر  ةوإب إلضرررررر 
ترترررر ووحررررر و،طر تط عررررةواح ظ رررررتو صرررروإررررر   رررر و ت وتقرررر ع و ح رررر ووطالتررررتع نةوع  رررر   إررررر طرح  ررررةو

 رررررتمو نررررررط وحتررررر وطرح  رررررةووإرررررر  ترررررت تطو ررررر و التاررررر وطر  ررررر الاورت رررررت ور رررررتروت ررررررتطوو   رررررر وطر تط عرررررةو
،ور رررر وعررررر واررررمروطعنرررررط وطر تط عررررةوطر ب   ررررةورطرترررر وعررررت اوحررررتر  ونظررررتطورح  ررررةوطر  تتررررةوراررررتح  و رررر وإرر رررر 

و  ةورحت وتتررتا .رضعرت  وطر ب 

 ارررررر و ع ررررررت  اوطر تط عررررررةوبصرررررر ةوإررررررر واررررررمطوطر صرررررر وتقترررررر  ووتأرنرررررر طوطر  رررررر  وطتو ررررررم   ررررررتوعوررإلر رررررر  
و   ةورطر تط عةوطر ب   ةوبص ةوال صةورمركو  والال وطرت تقوإر و ال و ب ح و ت ت ة:

  ررررررررررتال ورعارررررررررر وطر تط عررررررررررةو رررررررررر والررررررررررال وتنرررررررررر ر ونلررررررررررأت  ور   ر  رررررررررر ،ووطعر طر بحرررررررررر ووترررررررررر  ر و
 تررررررتعتمو   ررررررر ور ع ررتارررررر ،ورطر  رررررر اوطر تررررررت رتمو رررررر وطر تط عررررررةوور نرط  رررررر ،و  رررررر و رررررر وطر بحرررررر وطر رررررر ن و

ب ر تط عررررررررر اووطر تط عرررررررررةوطر ب   رررررررررةورالص  صررررررررر  ور ارررررررررتط   ،ورطعرررررررررت وطر  ررررررررر ا  وطر لررررررررر ع ةور ررررررررر ور القت ررررررررر 
طر  رررررر وإرررررر و تررررر رر  اوطر تط رررر وطر بررررر   ور تطحررررر و  اررررر ورطاررررر و رررر وطر بحررررر ووطعالررررت ،ورقرررررتوت ررررراوطإللررررر تم

وطرص  اوطررط  وطالتص روع  .

وو

و

و

و

و

و

و

 

 

 



 األول                                                                              اإلطار النظري للمراجعة الجبائيةالفصل 

 

 

7 

 المراجعة إلى: مدخل األول المبحث

واطإل ررررررررتط ططرترررررررر وترررررررر طر و رررررررر و ررررررررترو تررررررررتق ور ارررررررر وب رقرط ررررررررتوروتعتعررررررررتوطر تط عررررررررةو رررررررر وطر  رررررررر و
و ترررررر رر  رررررررتطاو عرررررررتمو رررررر و التارررررر وحررررررتر وت رررررر وتغ وبغ ررررررةوإعررررررتط وت سو نرررررر و ح رررررررت،وروبرررررر روطر ح تررررررع ة
ورط  تط طت  وإالو ن ور و حت و سوتغررتو  وطر   ر وطعت ت ورا تط عة.طر تط عةو

وطر بح وإر و ال و   ر وتت   و  و  ورا :و  قتت وترقتو

 ؛نلأمور   ر وطر تط عة -
 ؛رطر   اوطر تت رتمو ن  و اتطروطر تط عة -
و. ع ررتوطر تط عةور نرط    -

 نشأة ومفهوم المراجعة :األول المطلب

تتررررررررت تو  نررررررررةوطر تط عررررررررةونلررررررررأت  و رررررررر وح  ررررررررةوطإلنترررررررر  وإررررررررر وطرتحقرررررررر و رررررررر وصررررررررحةوطر عار رررررررر او
طرتأ ررررتو رررر و   بقت رررر ورارطقرررر ور ررررت وصررررتق  ،ورووقتطتطترررر اوطر ح تررررع ةوطرترررر و عت ررررتو ار رررر و رررر وطتالرررر مورطرع  نرررر 

ورب رت ر وتت  ترو  وطتال موقتطتطت .

 :: نشأة المراجعةاألولالفرع

وطر التررررررررررررررر   ةوطرالترن ررررررررررررررةوطراغررررررررررررررة لرررررررررررررررتقةو رررررررررررررر و وارررررررررررررر و ا ررررررررررررررةوauditingعررررررررررررررة طر تط  ا ررررررررررررررةو
(auditum,audair,audioو)رررررر ونترررررر  ةو  ا ررررررةو رررررر ،ورووإرقرررررر   لررررررال وو ترررررر عر ورلررررررالوو رررررر و نررررررتوو س 

ر   ررررر وقرررر نرن وحررررر و صرررربحوطر تررررت  ووطإلصررررغ  نتر ررررةو الررررمو ا ررررةوو   ر  رررر  لررررتوت رررررتووطر  ن ررررةطرحقبررررةو
 1.طعح   طرعتطرةو  وبعمووض ب 

 ررررررررر وتظ ررررررررتوطر تط عررررررررةوإالوبعررررررررتوظ رررررررررتوطر ح ترررررررربةورطتررررررررتالتط وقرط ررررررررتا ورنظت  ت رررررررر و رررررررر وإ برررررررر او
وطرع ا رررررررر اوطر  ر ررررررررة،ورط  و ر و رررررررر و ررررررررتروطر ررررررررتط عر وارررررررر وقررررررررت   وطر صررررررررت ر ورطرررن نرر ،...حررررررررر و رررررررر  

 2 راتأ تو  وتال ت  وطر تط  ورقت  و تت  وإر وطرقررتوطر ت اةوب رت  تتورطرت الا

 قتونلرررررررأاو،رالررررررر ووطالقتصررررررر ت ةطو لررررررر  ورحرررررررتطاوطرق ررررررر  رطر تط عرررررررةور و ررررررر وطتتررررررر ون ررررررر قوطرترررررررتق
ارطقرررر وحرررر  وطر لررررتر ،وراررررمطو رررر وروت رررر  وطرتقررررةوطرحترررر ع ةوراترررر الاور   بقح  ررررةوطر  تترررر اوإررررر وطرتأ ررررتو رررر

                                                           
1Khelassireda, l'audit iterene- audit operatioel- houmaeditios,alger, 3  èdision, 2010, p 21 

 27،ووو2013،وتطتوار ةورا ب  ةورطرنلتورطرتر   ،وطر  ط ت،وعتر و بعة،وتنةوومرام المراجعة الداخلية للمؤسسةتض والالص ،وو2
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 عرررررتو رررررال ووطر تط عرررررةرقرررررتو رررررتوت ررررررتوروو1، تالصصرررررة ت وإرررررر وظ ررررررتو نظ ررررر اوترر رررررةورار ررررر او  ن رررررةو
و:طر تطح و رضحةو  وطر تر وطرت ر 

وطرت ت ال ةوطرت و تاوع  وطر تط عةو ا وطر تطح وررضح :(1-1قم)ر  الجدول

و20 ت  وتع وم تر،ووووتض والالص ،و تط وطر تط عةوطرتطالا ةورا  تتة،و:المصدر

وةمفهوم المراجع الفرع الثاني:

عرررررررر وو رالوطرت ررررررررر وحرررررررر ور ررررررر و التا رررررررةورا تط عرررررررةت  وطر اتعرررررررتعرررررررتمو ررررررر وارررررررمطوطر رررررررت وررت وطرتررررررر 
و:  رت ر ور  وطرت وتص و  ون سوطر عن وطر   ا  

وت ت ت،إ  تمو حو،وطرنظت،وإ  تموتعن وطر تط عةورغة:

وطرتقةو  و،تحقر ،إ تطط،وبح ضب  ح   ،طرتتقر ورغة:

وإلتطر،تصتووورغة:وطرتق بة

                                                           
و8،ووو2015،وتطتوطر ن  ورانلتورطرتر   ،وطر بعةوطعرر ،و    ووالتدقيق المحاسبي وفق المعايير الدولية، ح توق رتونرتوطرتر ،وو1

وةو ا  ةوطر تط عو ت وطر حووطر ترو  و  ا ةوطر تط عةوطر تتم
و ت وطال تتطروع  وب رت صر وط تل روطرتال  ورطالالتالسو1500قع و

1500-
و1850

و ت وطال تتطروع  وب رت صر وط تل روطرتال  ورطالالتالس

1850-
و1905

ط تلرررررررررررررررررررررررررررررر روطرتال رررررررررررررررررررررررررررررر و (1
 رطالالتالس

وطر ت ع ةو ال  ط تل روطع (2

بعررررررررررررموطالالت رررررررررررر تطاو
ارررررررررووطعترررررررر سرر رررررررر و

وطر تط عةوطرت صرا ةو
و ت وطال تتطروع  

و-1905
و1933

تحترررررتو ررررت وتررررال ة،ورصررررحةو (1
 تقت توطر ت  وطر  ر 

ورطعال   ط تل روطرتال  و (2

ب رت صرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر و
وطالتب ت  ر تط عة

وط تتطروت ح 

و-1933
و1940

تحترررررتو ررررت وتررررال ة،ورصررررحةو (1
 تقت توطر ت  وطر  ر 

وط تل روطرتال  ورطعال    (2
وعتط ةو  وطالات   وطالتب ت   تط عة

و-1940
و1960

تحترررررررتو ررررررت وتررررررال ةورصررررررحةوتقت ررررررتو
وطات   ورتت ر وطالتب ت   تط عةوطر ت  وطر  ر 
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و ا وطرنحروطرت ر :طر التصةوطر تط عةوبعموطر   ت  ورطر ر  اوورقتو تر

 :1تعت  

 ت ررررررررررررررررراووAmericanAccountingAssociationطع ت   رررررررررررررررررةحتررررررررررررررررر و  ع رررررررررررررررررةوطر ح تررررررررررررررررربةو
 ارررررر وتأ رررررررتطاوو-بلرررررر  و رضررررررر  -  ا ررررررةو نظ ررررررةور  رررررر ورتقررررررر  و ترررررررةوإ برررررر اوطر تط عررررررةو ارررررر و ن رررررر :و 

ر حرررررتط وطقتصرررررر ت ةوطرتررررر وررررررتتب وع ررررر وطر رررررتتو روطرتنظرررررر  وطررررررمسو قرررررر وبع ررررر وتارررررركوتتعاررررر وعنتررررر  ةوتصرررررت  او
و1طرتأ رتطاورطر ع ررتوطر قتتمورترصر وطرنت  ةوإر و تتالت  وطرتق ت توطر تض نةوتاكوطرتأ رتطا 

و:2تعت  

و2:  آلت وطر تط عةور ع ررتا و ا و تتر ر و ت ت  ااو  و ت  و    و تو

توطرتررررر وتعنررررر ورطر تط عرررررةو عاررررر و ن ررررر و   ر رررررةو ررررر وطر  ررررر ا  ورطر رررررترمورطر عررررر طر ترررررتر وطرنظرررررتس:وتعرررررترو
وبلرررررررأن  سوت وإعرررررررتط ب حرررررررووطرتررررررر الاورطر ترررررررتنتطاورطر عار ررررررر اوطرتررررررر وتحتر  ررررررر وطرقررررررررط  وطر  ر رررررررةوع رررررررترو

و تعتتمورو التا ةوور  تطر و  رتور   او مركوطرتوو  حر و
وعنظ ررررررةطر حررررررووطالنتقرررررر تسوطر تررررررتق وطر ررررررنظ ووبأن رررررر    رررررر وتعت رررررر وطر تط عررررررةو   نررررررةو:وطر تررررررتر وطرع ارررررر 

طرتق بررررررررةوطرتطالا ررررررررةوروطر تررررررررتنتطاوروطرررررررررت  تتوروطرترررررررر الاوروطر عار رررررررر اوطرترررررررر وتحتر  رررررررر وطرقرررررررررط  وطر  ر ررررررررةو
وع ترو

وطرتق بةوطرتطالا ة؛و نظ ة ت وتقةووتحترت -
و ت وتال ةوروصحةوطر تتنتطا؛ -
وت وتال ةورصحةوطرت  تتوروطرت الا؛  -
 اوطرتررررررر وتحتر  ررررررر وطرقررررررررط  وطر  ر رررررررةورو رررررررت وتععرتاررررررر ورو رررررررت وترررررررال ةورصرررررررحةوطر عار ررررررر -

و.طر نل مور ت  ا وطر  ر و     ت  را  وبصتقورو تطرةو  ونت  ةو
و:3تعت  و

اررررر و  ا رررررةوت   ررررر وطعتررررررةو ررررر وطر عار ررررر اوب ررررر ورررررر تسووةطر تط عررررر  و ت ت ررررر و نررررر  وطرقبررررر ن و اررررر و
  ا رررررررةووإت ررررررر  إررررررر وتحتررررررررتوتت ررررررةوطرعالقرررررررةوعرررررررر وطر عار رررررر اورطر قررررررر ر سوطر حرررررررتتمور رررررر و ررررررر وقعررررررر ور  رررررر و

و3طر تط عةوعرطت ةولالوو تتق  

وطالتب ت ررررر   ا رررررةوو ن ررررر رطتتالالصررررر و ررررر وطرتعررررر ت  وطر قت رررررةو  رررررالرو   ررررر وتعت ررررر وطر تط عرررررةو اررررر و 
رطرتحقرررر وورإل برررر ا تررررتق وبغررررتمو  رررر و ترررررةوولررررالوور التارررر وطرررررت  تتورطرترررر الاوطر ح تررررع ةو رررر و ررررتر

                                                           
و3،وو2008،وطرتطتوطر   ع ة،وطإلت نتت ة،وطر بعةوطعرر ،وفلسفة المراجعة  ر وطرترتو ح تور   ،و1
و8،ووو2008وطر بعةوطالرر ،و،و   عةوطرق اتم،أساسيات المراجعة ومعاييرهاورآالتر وو  تو عتوطر رر وطرصب غ،طح2
و13،وو2007 ن  وطرقب ن ،وطر تط عة،وطرتطتوطر   ع ة،وطإلت نتت ة،و3
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عتط  رررررر و  وتارررررركوطرررررررت  تتورطرترررررر الاوتق قررررررةورلرررررر  اة، تاعرررررر وترتطوو ن رررررر   رررررر ووت  رررررر وطر ح رررررررتو رررررر وتقت ررررررت،ورط 
وطرنق  وورتع   وطرتق بةوتطال وطر  تتة.وط تل را   و  و

 جهات المستفيدة منهاأهداف المراجعة والالمطلب الثاني: 

 ارررررر وو  ررررر وتتعررررررتتوطر  ررررر اوطر تررررررت رتمو ن ررررر وطعاررررررتطرتترررررع وطر تط عرررررةوإررررررر وتحقرررررر وطرعترررررررتو ررررر و
 طرنحروطرت ر :

 أهداف المراجعة :األول الفرع

و1 اتطروت  ت ة:

طرتحقررررررر و ررررررر وصرررررررحةورتقرررررررةورصرررررررتقوطرع  نررررررر اوطر ح ترررررررع ةوطرع  نررررررر اوطر ح ترررررررع ةوطر  عترررررررةوب ررررررررت  تتو -
 ر ت وطال ت  تو ار  ؛

 إعتط وت سو ن و ح رتو تتنتو ا و ترةوقر ةو  و ت و   بقةوطرقرط  وطر  ر ةورا ت  وطر  ر . -

و:2طرحتر ةوطعاتطر

 طالنحتط  ا؛ور تب  وطرتن رموتت ةور ت بعةورطرت  ت اوطرال  و تطقبة -
 طر  تت ا؛وقع و  وطر حققةوطع    ورنت  ةوطعتط وتقر   -
نت   ة؛وطقتص ت ةو    ةو قص وتحقر  -  رط 
و   رررررتو صررررتطق ةوإل     ررررر وطإلتطتمو ررررترو ررررر وطر رت ررررةورطرتقررررر ت توطر  ر ررررةوطرر ررررر   و ارررر وطر صرررر تقة -

 طرقتطت؛وطتال مو  وتت  تو تتالت ر  وحت 
وطرضرررررررت بةو عاررررررر و ررررررر ور ررررررر وطرضرررررررت ع وطرر ررررررر  وتحتررررررررتو ررررررر ورا  تتررررررر اوطر  ر رررررررةوطإلتطتطاو تررررررر  تم -

 ت ع ؛وطررط  
و.طرح ر  ةوطر   اوب ت  تموطرر ن وطالقتص توتال   و  وطر ل ت ة -

 المراجعة : الجهات المستفيدة منالثاني الفرع

 

 

                                                           
،و  عر ةو ح ضتطاو قت ةور ابةوطرتنةوطر  ن ةو  تتت،وتالصووتتقر ور تطقبةوطرتتررت،و   عةو تتطت،والمراجعة والتدقيق الجبائي عتوطرق تتوعر  م،وو1

و2،وو2018تنةو
،ووو2010،و3   عةطر  ط توغرت نلرتم،و   تترت،و م تموالخارجية، والمراجعة الداخلية المراجعة بينوطرت    وتت ة،و عروتعرتووهللاو عتو عتطرتا  و2

و13
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مطاوطر صرررررراحةو رررررر وورطع ررررررتطرطرعترررررررتو رررررر وطر  رررررر اوطر تط عررررررةورتررررررراةوالوغ  ررررررةوتتررررررتالت   ووب  تبرررررر ت
و:،ورتت   وطر   اوطر تت رتمو ن  و  و  ورا تطال وطر  تتةور  وال ت   

 إتطتموطر  تتة: (1
طر ر قرررررررةو عررررررررتوطالات ررررررر  وطر عررررررررتورا تررررررررت  وتطالررررررر وطر  تترررررررةوب رع  نررررررر اورطر عار ررررررر اوطر ح ترررررررع ةو

 اررررر وتررررر الت  ورقرط   ررررر وطر  ر رررررةو ررررر وطال ت ررررر تو اررررر وتتررررر وطرت  تررررر اورطرتال ررررر  ورا ترررررتقع ،و  ررررر و
ت  ن ررررر و ررررر و ت بعرررررةوتن ررررررموطرال ررررر ورتقرررررر  و تط وطرعررررر  ار ورط تلررررر روطعال ررررر  ورطرتال بررررر ا،وراررررررمطو

 1ا وب عار  اوقتوت او تط عت  .  والال و ت
 :طإلقتطمو  تت اطرعنركورو (2

تقت ررررررتوطر تط رررررر ورتتطتررررررةورتحاررررررر وطرقرررررررط  وو  ارررررروطإلقررررررتطمطرعترررررررتو رررررر وطرعنررررررركور  تترررررر اووتعت ررررررتو
 نرررررر و رررررر ووطإلح ررررر  طر  ر رررررةوقعرررررر وطرلرررررتر و رررررر و رررررنحوطرقررررررترمورتعت رررررترو أترررررر سوراترتررررر و  رررررر و رو

رارررررمطونتر رررررةورر رررررتوطرعتررررررتو ررررر وطر  تتررررر اوطرتررررر وت اررررر وطرحصرررررر وو2 ت ررررر وتقرررررر  وتت رررررةوطرال رررررت،
و  وقترموعن  ةوبغتموترت  ونل   ت  و رونتر ةو تتو  ر .

 طرضتط  :وإتطتم (3
طرضررررررررتط  و رررررررر وطرتأ ررررررررتو رررررررر وتررررررررال ةوتحترررررررررتوطرر رررررررر  وطرضررررررررت ع وإ  رررررررر  و صررررررررتطق ةووإتطتمتقررررررررر و

طر برررررررر تبوطر ح تررررررررع ةوراتصرررررررت ح اوطر ب   ررررررررةوب ال ت رررررررر تو ارررررررر وطرنصررررررررووطرق نرن ررررررررةورطرتلررررررررت ع ةورو
و3طر قعررةو  ر  .

 :طر تت  تر )و صح  وطر ص رح( (4
 ا  ررررةو ررررر ونلررررأموطرح  ررررةوإررررر وتعررررررر و تط رررر وحترررر ب اوقررررر نرن و تررررتق ور ح رررررتونتر رررررةوطن صرررر  وطر

رر و روطر حت اررررررررر وبررررررررأ و  رررررررررطر  وررررررررر ور وطر تررررررررت  تر وترررررررررط وطرحرررررررر طر  تتررررررررة،و  رررررررر و   رررررررر وإتطتم
 ررررر وورطرتأ رررررتطر  تترررررةووإتطتمرارررررمطورق ررررر  وطر تط ررررر وب تطقبرررررةوتصرررررت  اووال رررررتو  رترررررتقةوعستتعرررررتمو

و4طنت  كوطرقرطنر وطعت ت ةور  .
 ترررررت رتمو ررررر وطر تط عرررررةو  ررررررتط نر ورطر ررررررتتر ووارررررمروطر  ررررر اوتر رررررتو  ررررر او الرررررت ووإرررررر وب إلضررررر  ة

و.راتعترو ا وطر ت  وطر  ر ،ور تطوت   وطالقتص تورنق ب اوطرع   

 

                                                           
 م تمورنر ول  تموطر   تترت،وتالصوو ح تبةور ب  ة،و   عةوق صتسوودور المراجعة الجبائية في تحسين التصريحات الجبائية،قح رشوت  ة،و1

و14،ووو2013 تب حورتقاة،وتنةو
)تتطتةوح رةوب ترت ةوطرضتط  و صاحةوطعبح  ورطر تط ع اوبت تم(،وضريبيمساهمة  فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الت رتموعر    ،وو2

تم،وتنةوتت رةو قت ةورنر ول  تموطرت ترتطر،و ا ةوطرعار وطالقتص ت ةورطرت  ت ةور ار وطرتتررت،وتالصوو ح تبة،و،و   عةو ح توال ضت،و نلرتم،وبت 
و76،ووو2015

و14،ووومرجع سبق ذكرهقح رشوت  ة،و3
و457،58وووو2004طرتطتوطر   ع ة،وطإلت نتت ة،وعتر و بعة،وتنةووأسس المراجعة، ،رآالتر و  رصحط عتوطر ت حوو
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والمراجعةمعايير  المطلب الثالث:

ب  تبرررررر توطر تط عررررررةو   نرررررررةوتعت ررررررتو اررررررر و   ر ررررررةو رررررر وطر عررررررر ررتوطر تعرررررر ترو ار ررررررر ورطرترررررر وت تضررررررر  و
ورط  رررررتط طاار ررررر او  ن رررررةوتت تررررر وبررررر رقعر وطرعررررر  ،وحرررررر وتحتررررررسو اررررر و ررررر و ررررر ورتعاررررر وبررررر رنرطح وطرلالصررررر ةو

ورتت   وامروطر ع ررتو  و  ورا :وطرتقت تورط  تطتطرع  وطر رتطن و

 :طرلالص ةطر ع ررتوطرع  ةو رو (1
وتتعا وامروطر ع ررتوب رت ر  وطرلالص وراق   وبع ا ةوطر تط  ورطر ت  اةو  و  ورا :

تتطتررررررةو رررررر وطر ع اررررررتوو  ررررررر ورررررررت وطر تط رررررر و  ر رررررر و1را تط رررررر :وطرتأارررررر وطرعا رررررر ورطرع ارررررر  -
ب التارررررررررر و  ررررررررررالاوطر ح ترررررررررربةوورطإلر رررررررررر  ورطر ا رررررررررر اوطر تالصصررررررررررةو رررررررررر واررررررررررمطوطر  رررررررررر  

ررررررت و حرررررتوطرالعرررررتط و ررررر وطر  نرررررةورترررررتت  وقضررررر  و ترررررتمو ررررر وطو ررررر  قتضررررر و اتط عرررررة،و  ررررر ورطر 
 .  نت و  طررةقع وعت  و  و

الت رررر رور رررر و  ورتررررر تو رررر وطر تط رررر وح رررر تو رررر وط2:طرقررررتطتوطتالرررر مرطرح  ت ررررةو رررر ووالتررررتقالر ة -
طر ررررررتوتر و سوضرررررغر  اووطعتط ،ورطرتررررر وت  نررررر و ررررر و   ارررررطررررررمان والرررررال و   رررررةو تطحررررر و

 .     و سو ترو
طر   رررررررررةوب ت قرررررررررةوو تط رتعن وحرررررررررتووطر تط ررررررررر و اررررررررر و:طر  ن رررررررررةوطر عقرررررررررررةعرررررررررت وطرعن  رررررررررةو -

طرعن  رررررررةوور ررررررر و ا رررررر وصررررررح حةو رررررر والرررررررال وطالتررررررتعتطتور رررررر ورطالرتررررررر ط وبررررررأتط وطر   ررررررة،   
 طرتقت ت.عت عر وطر ب تبورطرقرط توطرت وتت ت وب رقعر وطرع  وطر عت تمو

 :طر حووطر رتطن و ع ررت (2
اررررةوطر تط عررررةورطر ت  اررررةو رررر و رررر ور  وتن رررررمطر تبعررررةو رررر ووطإل ررررتط طاطرترررر وتلرررر  ووطر عرررر ررتورارررر وتاررررك

ورا :
  ررررر  مور ررررر وطررقررررراوبو تط ررع اررررر و ررررر و  ررررر وو عرررررتوال رررررةو ال  رررررةو  ر ررررر و اررررر وطر تط ررررر و -

 ع عرررررررررةورنرررررررررر ورح ررررررررر و  ا رررررررررةوو تط ررررررررر م ررررررررر و اررررررررر وطر تررررررررر  تر ،وورطإللرررررررررتطروطر ن تررررررررر 
 3طر تط عة؛

تحترررررررتو رررررت وطرترترررررر و رررررر و...  واتق برررررةوطرتطالا ررررررةورتقر   ررررر رتتطترررررةو ن ترررررربةووإ ررررررتطتر ررررر و  -
 4طر حو وإلت   و تط طاطإلالتب تطاوروطال

 رررررر والررررررال و  ا ررررررةوطر حررررررووراررررررمطورت ررررررر و ترررررررةوو،طر ال  ررررررةورطر    ررررررةوطعترررررررةر رررررر و  رررررر و -
و1طرتا  .وطرقتطتوطتال مطر تط  و  وإ ب اورانت  ةوطر ترص وإرر  و   و ت  تو

                                                           

 و  ر وطرترتو ح تور   ،ومرجع سبق ذكره، وو1881
 وتض والالص ،ومرجع سبق ذكره،ووو87_902

لت ةو ال ورا ب  ة،وطرق اتم،ووالقوائم المالية،، المحاسبة والمراجعة في ضوء المعايير وعناصر اإلفصاح في  ح رتو ح تو عتوطرتال وطرعرر  و3
و167،و،ووو2003طر بعةوطعرر ،وتنة

 و ن  وطرقب ن ، مرجع سبق ذكره،ووو214
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 : ع ررتوإ تطتوطرتقت ت (3
 رررر وإمطو  نرررراوطرقرررررط  وطر  ر ررررةوقررررتوترررر وإ ررررتطتا ور قرررر ورا برررر تبوورتط رررر و  ر رررر و ارررر وطر تط رررر و -

 2طر ح تع ةوطر قعررةوقعرالو    و  ن  وإ تطتوتقت تر؛
ور ررررر و  وررررررنووطرتقت رررررتو ررررر و رررررت و بررررر اوطرت عرررررر ورا بررررر تبوطر ح ترررررع ةوطر تعررررر ترو ار ررررر  -

 3؛عر وطر تتموطرح ر ةورطر تتموطرت بقة
طرترررررر وورطإل ضرررررر ح ا و ارررررر و   رررررةوطرع  نرررررر او   ترررررتمو  وتحترررررررسوطرقرررررررط  وطر  ر رررررةور احق ت رررررر -

طر   رررر ،و ررررر وررررر وررررررتتو رررر وطرتقت رررررتوالرررررالرووطإل ضررررر حر رررر وإ رررررال وطرقرررر تبوع ررررر و بقرررر ور عرررررت و
 4مرك. 

 الجبائية : ماهية المراجعةالمبحث الثاني

طر تط عرررررةوبصررررر ةو   رررررةور رررررت وب رتحتررررررتوعتتطترررررةوو نررررررط تعتعرررررتوطر تط عرررررةوطر ب   رررررةونرررررر وحرررررتر و ررررر و
تقررررر وبرررر و رررر وونظررررتطور رررر وسوع رررر و رررر وطر  تتررررةبررررأوتحترررر و   نررررةوالو ن رررر طر  نرررر وطر برررر   ورا  تتررررة،وحررررر و

 ع رنرررررةوصرررررحةوطرحررررر الاوطر ب   رررررة،ور رررررمطو تررررر  تت  و اررررر وطرتصرررررتسور التاررررر وطعال ررررر توطر ب   رررررةوطر ح  رررررةو
و.طرق نرن ةطرت ر وإر وطرنصرووع  و  وظ و

والمراجعة الجبائية المطلب األول: مفهوم وخصائص

رطرال صرررررر  اوطرتررررررر ور تط عرررررررةوطر ب   ررررررةوطو   ررررررر وطرتعرررررررترو ارررررر وترررررررت ووطر  ارررررر و رررررر والررررررال وارررررررمط
وطعالت وو  وطر تط ع ات ر ا و  وغرتا و

 تعريف المراجعة الجبائية الفرع األول:

ونم تو ن  و  ورا :وطر تط عةوطر ب   ةوتع ت  وتعتتا

و:1طرتعت  

طر ب   رررررررةوتعتعرررررررتوطر  نررررررر وطر بررررررر   ووةطر تط عررررررربرررررررأ وسوطر تط عرررررررةو التاررررررر و   تررررررر ور  ررررررر رو ت رررررررا
 قرررررررتور رررررررتروإرررررررر و حررررررروو   ررررررر وطررضرررررررع ةوولررررررر  اررررررر و   رررررررةو اررررررر وو رر   رررررررةوطر تط عرررررررةوطر ح ترررررررع ةو

و.1طر ب   ةور  تتةو   

                                                                                                                                                                                           

 تض والالص ،ومرام المراجعة الداخلية،و ت  وت ع وم تر،وووو87،881
  ن  وطرقب ن ،ونفس المرجع أعاله، وو222

 و  ر وطرترتو ح تور   ،ومرجع سابق ذكره،ووووو188،1893
)وتتطتةوح رةو رنةو  وطر  تت اوطالقتص ت ةوعرال ةوطررطتس(،و م تموالتت    و ت اب اودور المراجعة في تدنئة المخاطر الجبائيةح رتطتروص رح،و4

و32،ووو2012طر   تترت،و نلرتم،وتالصوو ح تبةور ب  ة،و نلرتم،و   عةورتقاة،وتنةو
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و:2تعت  
وطحترررررررتط  طر تط عرررررررةوطر ب   رررررررةواررررررر و  ا رررررررةو تطقبرررررررةور رررررررت ووM.coliln ت  ررررررر وطرعتر  تررررررررتو . رررررررررر 

 .2طر  تتةوراقرطنر وروطرقرط توطر ب   ةوطر  بقةورتر   
و:3تعت  

 ررررررررررر والرررررررررررال و ت ع  ررررررررررر وطر تط عرررررررررررةووJ.M.VALLEEرووP.BOGO Nطعترررررررررررت مر   ررررررررررر و ت  ررررررررررر و
طر ب   ررررةوتترررر حوبق رررر سوق عا ررررةوطر  تتررررةو ارررر وتحت رررركو رطتتارررر وبغررررتمووةطر تط عرررربررررأ :ورطرتتررررررتوطر برررر   و

ت ةو ررررر و  رررررةور رررررمطوطرتحقررررر و ررررر و ارررررتط   وطر تررررر تموطر ب   رررررةو ررررر وإ ررررر توت  ترررررت  وطرتتررررررروطرقررررررطنر وطحترررررتط 
 .3ض  وطرت  تةوطرع  ةو  و  ةو الت  

و:4تعت  

طر ب   رررررررةورا  تترررررررةوبغرررررررتموتلررررررر ر وت سو روورارضرررررررع ة طر تط عرررررررةوطر ب   رررررررةو بررررررر تمو ررررررر و حررررررروو
و4تقر  ،وطر ترو ن واروإ تطتورتلال وو ب   ورا  تتة 

 نرررررر و ح رررررررتو رررررر ووت سارررررر و  ا ررررررةوإعررررررتط ووطتررررررتالالوو  وطر تط عررررررةوطر ب   ررررررةر  رررررر وتررررررع و   رررررر و
ترررررررتا و ب   ررررر و ررررر و  رررررةورو رررررت والرررررال و حرررررووطررضرررررع ةوطر ب   رررررةورا  تترررررة،و  ررررر وتتررررر ا و ررررر وحتررررر وت

و.   وب رتلت ع اوطرضت ع ةو  و  ةو الت وطرت ط

 ةالمراجعة الجبائي خصائص: ثانيالفرع ال

  ا  ت رررررر و رررررر و رررررر والررررررال وطرتعرررررر ت  وطرترررررر بقةوو   رررررر وطتررررررتالالووالصرررررر  ووطر تط عررررررةوطر ب   ررررررةو 
و5رطع ع  ورطرت وتقرتن وإر و  ورا :ور  اوطر الحظةورطرتحقر و  وطعتط    وطر عاو ت ت  طرت و

 طرتتقر و  وطررضع ةوطر ب   ةورا  تتة؛ -
طر رررررتووطرتررررر وتتررررر حوعتحقرررررر ور رررررتطاوضرررررت ع ةووإعرررررتط رطر ع ر رررررةوطر ب   رررررةو ررررر والرررررال ووطعتط تقرررررترتو -

 رطر لتر ةو ب    ؛
 ق  سوطرال توطر ب   وطرت وتتح ا وطر  تتةونتر ةوطرتقصرتو روطرحمر؛ -
و روطر    وطرق نرن .و  إل    طاطر  تتةو  وطال ت   طاوطر  نرحةووطتت  تمطرتحق و  و -

 
                                                                                                                                                                                           

 م تموض  و ت اب اونر ول  تموطر  تتت،و نلرتم،و   عةوطررطتسوجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية، ، دور المراجعة ال ح توال  و ار ةو1
و48،ووو2014طر  ط ت،تنة

2 M.colin : la vérification fiscal, editionéconimice, paris, 1985, p38 
3 P. Bougon et J. M .Vallee, Audit et gestion fiscale, édition clef, ATD, 1986, p: 53 

وو20،ووو200،وتت رةو   تترتوغرتو نلرتم،و ا ةوطرعار وطالقتص ت ةورطرتتررت،و   عةوطر  ط ت،والمراجعة الجبائية تقديمها ومنهجيتهاالالص وتض ،و4
  تموطر  تتت،و نلرتم،ووتالصصتتطت او،و م تمورنر و ت اب اولالمراجعة الجبائية ودورها في الحد من المخاطر الجبائية في المؤسسةرعن قو ح ت،وو5

و10،ووو2012رتقاة،ووق صتسو تب ح،وو ح تع ةور ب   ةو ع قة،و   عة



 األول                                                                              اإلطار النظري للمراجعة الجبائيةالفصل 

 

 

15 

 وأهدافها المراجعة الجبائية: أنواع الثانيالمطلب 

 ررررر ون ح رررررةوتع  ررررر وو ع ررررررةو ررررر و  ا رررررةوطرتلرررررال ووطر ب رررررتورا  تترررررةو تطموطر ب   رررررةوطر تط عرررررةتعتعرررررتو 
و ال  تا وطر ب   ةون ة  ن  ورتت

 الجبائيةالمراجعة  أنواع :األولالفرع 

 طر تط عةوطر ب   ةوطرتطالا ة: . 
وإلتطتم رظررررررر و ررررررر  ور ترررررررتق وتررررررر ب ووعتن ررررررررما طر تط عرررررررةوطر ب   رررررررةوطرتطالا رررررررةواررررررر و  ا رررررررةو قرررررررر و

طر عار رررررر اوور صررررررتطق ةطر  تتررررررة،و رررررر و  رررررر وإعررررررتط وت  رررررر وب رررررر ولرررررر    ةورورضرررررررحوحررررررر ونر  ررررررةو
و.1طر تعاقةوب ررضع ةوطر ب   ةورا  تتة

تتطتررررررررةورتقررررررررر  و  رررررررر  مورورطقرررررررر ونظرررررررر  وطرتق بررررررررةوطرتطالا ررررررررةووتلرررررررر  ن رررررررر قوطر تط عررررررررةوطرتطالا ررررررررةووإ  
و.2ب ر  تتة،ورنر  ةوطرع  و  وتن رموطر ت رر  اوطر تتنتم 

ترتوطر تط عررررررررةوطر ب   ررررررررةوطرتطالا ررررررررةو رررررررر وطر  تتررررررررة،وتررررررررررونعررررررررت وطالات رررررررر  وطر عرررررررررتووإل ضرررررررر حرو
وب ر تط عةوطر ب   ةو  والال وطرل  وطرت ر :

و

وترتوطر تط عةوطر ب   ةوطرتطالا ة(:1-1) الشكل

و

وصتقوطرع  ن ا

و
و
و
و

و ت  وتع وم تروت رتموعر    والمصدر:
و

 طر تط عةوطر ب   ةوطرال ت  ة: . 
ال ت  ررررةوو  ررررة عرررررتواررررمطوطرنررررر و رررر وطر تط عررررةوإررررر وطر  ررررةوطرترررر وتقررررر وبع ا ررررةوطر تط عررررةورطرترررر وارررر و

 ح ررررررررتمور ترررررررتقاةوت   ررررررر و ررررررر وطر  تترررررررة،وحرررررررر وتقرررررررر وب تط عرررررررةوطرقررررررررط  وطر  ر رررررررةورا  تترررررررةو ررررررر و
                                                           

 و ح توال  و ار ة،ومرجع سبق ذكره،وو50و1
 ورعن قو ح ت، مرجع سبق ذكره،وو10و2

 طر ت ا ر 

 طرضت ع ةوطإلتطتم

وطع تطر
 طعالت و

 طر ترت طر  تتة طر ب   ةوطررضع ة

 طرتتقر وطر ب   
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طرتت رررررر و اررررر وطر  نررررر وطر بررررر   ،ورت ررررر تسوارررررمروطر   رررررةوبصررررر ةو تق عرررررةو رو ترررررت تمو،ورقرررررتوت رررررر و
.وطرلرررررر  و1ت رررررر و   ررررررةوتع قت رررررةو     ارررررةورا تط عررررررةوطرتطالا رررررة،و  ررررر و   رررررر ووطعح رررررر   ررررر وبعرررررمو

  ظ توطرترتوطرمسوتقر وب وطر تط عةوطر ب   ةوطرال ت  ة:وطآلت 
وترتوطر تط عةوطر ب   ةوطرال ت  ةو:(2-1) الشكل

 

 

و

وطر صتطق ةو)طرتأ رت(ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطر تط عةو

و ت  وتع وم تروعر  مو عتوطرق تتوالمصدر:

 أهداف المراجعة الجبائية :الفرع الثاني

ت  ررررر ووإل بررررر ارا تط عرررررةوطر ب   رررررةوارررررروت  رررررر وطر تط ررررر و ررررر وطربحررررر و ررررر و تررررررةو    رررررةووطعت تررررر طر رررررترو
 2:وطعاتطرحر و ت وصحةورحق قةوحت ب اوطر  تتة،ورمطو    وطرت رر وعر ونر ر و  و

 طرت  ت ة:وطعاتطر . 
 طر  تتةوطت  روطرقرطنر وطر ب   ةوطنتظ  طرتأ تورطرتحق و  و ت و -
 طرت ورت ح  وطر لتر وطر ب   وطإل   ن  اتقر  و ت وق عا ةوطر  تتةوالتتع   و -
 ل   ومطاوطر  ب وطر ب    تطقبةولترطو ع ر ةوطر  -

 طر  نر ة:وطعاتطر . 
    ،وطرتأالتت ن وطرعقرب اورطر   تطاوطرن ت ةو  و ت وطرتصت ح،و رو -
 راقرط توطر ب   ة؛وطرترئتقر  وطرال توطر ب   وطرن تةو  وطرت عر و -
 3.قتطتطاوتت حورا  تتةوعالا وطرت ط  او ب   ةوإصتطت -

 األخرى راجعات مللمراجعة الجبائية وعالقتها بالالمفاهيم المشابهة  الثالث:المطلب 

 والمفاهيم المشابهة لها لمراجعة الجبائيةا :الفرع األول

                                                           

 ح رتطتروص رح،ومرجع سبق ذكره،ووو411
و12،ووومرجع سابق ذكرهح رتطتروص رح،و2
   عةورتقاة،وتنةوو نلرتم،و،و م تمورنر ول  تموطر  تتت،وتالصووتتطت او ح تع ةور ب   ةو ع قة،مراجعة العمليات الجبائية للمؤسسةح   ون  م،و3

و29،ووو2011

 المؤسسة نتيجة
 جبائية أخرى  معلومات

 المراجعة مكتب

 المسيرين المراجعة تقرير
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حترررررر ورتتررررررن ورنرررررر وطر  رررررر وطر رررررررتورا تط عررررررةوطر ب   ررررررةورتحترررررررتوترتارررررر وب رنترررررربةورا  تتررررررةوطالقتصرررررر ت ة،و
 ر تتوطرت رر وعرن  وربر وبعموطر   ا  وطر ل ع ةور  ورطر ت  اةو  و  ورا :

 :رطالتتل تطاوطر ب   ةوطر ب   ةوطر تط عة (1
ةوطرتععررررررتو ررررر وت  ررررر ورررررر وحت رررررو  وإالراررررر  وطرقررررر نر وطر تط ررررر وبعرررررت وطرترررررتال و ررررر وتترررررررتوطر  تترررررة،و

حارررررر ورا لررررر   وطر ب   رررررةوطرتررررر وط تلررررر   ووبررررر قتتطح وحرررررترتو   تررررر ،حر و قرررررر و ررررروعتقرررررت  وترصررررر  ا
تتررررربق  و  ا رررررةو تط عرررررة،ورطر رررررتقو   ررررر وو  ر   تررررر .و  ررررر وطالتتلررررر تمو  ررررر وترررررت وتر وو تط ررررر الرررررال و

 ررررر و  وطر تتلررررر توطر بررررر   و عاررررر و تررررربق وب ر لررررر   وطرتررررر و قترررررتحور ررررر وحرررررالو اررررر و  رررررسوطر تط ررررر و
و.1الال و  ا ةوطرتتقر وطرت و قر وع  و  تل   طر ب   وطرمسو

 رطرتتررتوطر ب   :وطر ب   ةو عةطر تط (2
ر ب   رررررة(ورطررررررمسورر ررررر و اررررر و ررررر وظررررر ور ررررررتو ررررر و عرررررتروب ضررررر  وطرحت رررررةوطر ب   رررررةو)طرال ررررر تطاوط

رطررررررمسور عا ررررر وتتررررراكو ت قررررر و قررررر والضرررررر  ووحررررر و بررررر   وط  ررررر ،وإرررررر طر  تترررررةوترظ  ررررر ورارصرررررر و
تتررررررر حوطر تط عرررررررةوو حررررررررطر بررررررر   .وتو ررررررر و تررررررر  وب رتترررررررررتوروظ ررررررروإرررررررر و ت  ررررررر وراضرررررررت بةورارررررررمطو

ن   رررررررةوو   رررررررتطر ب   رررررررةورا  تترررررررة،ورت عررررررر وطرتترررررررررتوطر بررررررر   وورالرت ط ررررررر اعتحقرررررررر وطرتلرررررررال وو
 ررررررررر والت رررررررررةوطرتترررررررررررتوو تطم  ر تط عرررررررررةوطر ب   رررررررررةواررررررررر ووإم طرضرررررررررت ع .ووطرعررررررررر   ررررررررر وورتال رررررررررم
و2طر ب    

 3رطرتحقر وطر ب   :وطر ب   ةوطر تط عة (3
  وطرتحقررررررر وطر برررررر   ووإال   رررررر وطرقررررررر و  وطر تط عررررررةوطر ب   ررررررةورطرتحقررررررر وطر برررررر   وترررررر  ورطحررررررت،و

رنررررررتةو ا رررررر و قربرررررر او رررررر وحرررررر  و ررررررت وطالنتظرررررر  ،و  رررررر وو  طرررررررمسوتقررررررر وبرررررر و تطتموطرضررررررتط  و   رررررر و
وطر تط عةوطر ب   ةو رنتةو ن  وط تل رو ت وطالنتظ  ورت ن وطرعقرب اوالحق .

 األخرى  بالمراجعات: عالقة المراجعة الجبائية الفرع الثاني

 طر تط عةوطر ب   ةورطر تط عةوطر ح تع ة:طرعالقةوعر و (1
طر عار رررر او رررر وو نظ ررررةورن اقرررر  و رررر وعن  رررر ،و رررر وحررررر وطر ررررن ةو عتعررررتواررررمط وطرنر رررر  و تلرررر ع   

طر ب   رررررة،ور رررررمطوتعتعرررررتووطعح ررررر  بعرررررر وطال تبررررر توو أالرررررمطر  تترررررة،ورمرررررركوع وطر تط ررررر وطر ح ترررررع و
ور ب  ةوطر  تتة.و ت ت ةطر ح تبةوق  تمو

ر اررررر وت ع قررررر ووطالارررررتالك اررررر وحتررررر  وورنصررررروطرتلرررررت  وطر بررررر   و ررررر وطر  ط رررررتوو    ررررر الون رررررتو 
و رالكوب عرررررت و تنررررر قوو روب عرررررت و تنررررر قوو رو ت طررررررتورر ررررر و نرررررتوت عرررررر وطالارررررتو  عررررراب عرررررت و

ارررررمروطرح ررررررةو ررررر  و ررررر و ررررر وطر تط ررررر وطر ح ترررررع ووطرضرررررتط  وعرررررمرك،و  ررررر وإتطتم رررررال و ت طررررررتور ررررر وإو
                                                           

 ح   ون  م،ومرجع سبق ذكره،ووو451
 ح   ون  م،ومرجع سبق ذكره ،وو272

 ح رتطتروص رح، مرجع سبق ذكره،ووو463
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و الاتالكبرررررررطر تط رررررر وطر برررررر   وتررررررررو قر رررررر  وبع ا ررررررةو تط عررررررةوطرتترررررر  الاوطر ح تررررررع ةوطرال صررررررةو
 .1ر ق ور مروطرتلت ع ا 

 قةوعر وطر تط عةوطر ب   ةورطر تط عةوطرع ا  ت ة:طرعال (2
 ررررر وط ررررر وتحقرررررر و ارررررتط   ،و  رعالقرررررةووطر  تترررررةو تط ط عرررررةوطرع ا ررررر اواررررر و بررررر تمو ررررر و تط عرررررةو تو

ت  ررررررر وعرن  رررررررر و ررررررر و  و ررررررررالوطرنررررررررر ر و ترررررررت رتط و رررررررر وبعضرررررررر   وإمطو  نررررررراو  ا رررررررر اوطر تط عررررررررةو
 تط عررررررةوطرع ا رررررر او رترررررر ون  قرررررر وحررررررر وت تررررررتوإررررررر وقضرررررر   وو   تلرررررر ع ة،ور ن  رررررر ورالتا رررررر  و رررررر و

و.2رت ر ا ة.و   وطر تط عةوطر ب   ةو تت  و ا وطر  ن وطر ب   و ق وت ترت ة
 طرعالقةوعر وطر تط عةوطر ب   ةورطر تط عةوطر عار  ت ة: (3

 رررررر و  ا رررررةوطر تط عررررررةوطر ب   ررررررةو رررررر وط ررررر وتترررررر ر ورترترررررر  ون  ق رررررر ووطرت نررر  رررررر    ررررر وطتررررررتالتط و
ررترررررر   وتحررررررتر   ،وحررررررر وتترررررر ا و رررررر وتال رررررر مو قررررررتطتوطررقرررررراوطرررررررمسوتتررررررتغتق و  ا ررررررةوطر تط عررررررةو

و.3رط     وع  ن او   تو صتطق ةور رضر  ة
 ةوطر ب   ةورطر تط عةووطرتطالا ة:عطرعالقةوعر وطر تط  (4

ةورا  تتررررررةو ررررر وطالتصرررررر ووطر تط ررررر وطر برررررر   ،و حرررررووطررضررررررع ةوطر ب   رررررو   ررررر وطر ت ررررر و ا رررررر و
 ال ال وبررررررطرترررررر  حوررررررر و رررررر والررررررال وو ترررررر  توطر تط رررررر وطر برررررر   و  ر رررررر و   رررررر ورا تط رررررر وطرررررررتطالا و

و4 ا وآتط  ور الحظ ت وحر وطرنظ  وطر ب   ورا  تتة.
 رطر تط عةوطرال ت  ة:وطر ب   ةطرعالقةوعر وطر تط عةو (5

ورعرررررت وحرررررر وطرالررررر ت  ،و رررررتروطر تط ررررر و ررررر ت عررررر ووطرغ رررررر و ررررر وطرحق ق رررررةوطر ب   رررررةو وطر تط عرررررةإ
ةوتقن ررررررتعنررررر ووطرالررررر ت  وطر تط ررررر و ررررر  ورررررررمركوطقترررررتطحوحارررررر ورطترررررتتطتر   ا،وإرررررر وررنت ررررر وب رتحارررررر 

و.5طر ب   وتط  طر و ترو  و بقةطر وتاكو  وقت بة

 

 

 

 

 
                                                           

 ح رتطتروص رح، مرجع سابق ذكره،وو431
  مرجع سابق ذكره أعاله،وو44و452

 و ح توال  و ار ة،ومرجع سابق ذكره،وو533
 ورعن قو ح ت،ومرجع سابق ذكره، وو144

  تتت،و نلرتم،وتالصووتتقر وض  و ت اب اونر ول  تموطر،و م تموالجبائي األمندور المراجعة الجبائية في تحقيق   تتوحارط  ،وو5
و81،ووو2014تنةو ح تع ،   عةوطررطتس،و
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 و الصفات الواجب توفرهاومراحل عمله مسؤوليات المراجع الجبائي : المبحث الثالث

و التارررر و ترررر رر  اوطر تط رررر وطر برررر   ور تطحرررر وترررررتو   ترررر وإررررر  رررر واررررمطوطر بحرررر ووطرت ررررتقوترررررت و
ور ا وطرص  اوطررط  وتر تا 

 المراجع الجبائي مسؤوليات :األولالمطلب 

 :طر ت رر ةوطرق نرن ة (1
  رررررر  و   ررررررر وطر ترررررر ا ر و رررررر وح رررررررةو رالوطر تط رررررر وررط ب ترررررر و ن ررررررتو  وطر تط رررررر و ترررررروإا رررررر   رارررررررو

انررررر ووطرضرررررتتوع ررررر وإرحررررر ق تط عتررررر ورحتررررر ب اوطرلرررررت ةوطر تررررر ا ة،و ررررر مطورقررررر وال رررررأو نررررر ور ت وإرررررر و
و1 ت   و ت رررت وطرق نرن 

 طر ت رر ةوطرتقصرت ة: (2
 رررر وطرتال رررر و رررر و تقرررر  وطرررررتال و رررر والررررال وتال رررر مو تقرررر  وطرررررتبحوبغررررتموت نرررر ووطإلتطتمقررررتوتتغرررر و

 عتعرررررررتوطر تط ررررررر وطر بررررررر   و تررررررر رالو ررررررر وط تلررررررر رووررررررررمط2.  و قررررررر ت ررررررر وطرضرررررررتط  و روتترررررررترتوضرررررررتط
طرررررررترتوطر رررررر  وطرررررررمسوراعبرررررر و رررررر ووإررررررر وطر  تتررررررة،ور ت رررررر واررررررمطوإتطتمحرررررر الاوطرغررررررشورطرتال رررررر و رررررر و

ر رررررر و ارررررر وطر ررررررتط عر و  و  ررررررر و رررررر وتقت ررررررتر،وحررررررر و رررررر وصررررررحةوطرقرررررررط  وطر  ر ررررررةووتأ رررررررتو   رررررر إو
و3  وامروطرح الا.ورتر  و تتر و عر و  ون  ةوطرلكوطر  ن ورا   ورطرتع   

 4طر ت رر ةوطر ن   ة: (3
 رررر و  رررر  و تط عررررةوطرقرررررط  وطر  ر ررررةووطعالرررررتتت  رررر و رررر وق رررر  وطر تط رررر وبأ  رررر  وطرغررررشور عررررترواررررمطو

وتحت  و تع تور  وعر وامروطر تط  ومطاوطر ت رر ةوطر ن   ةو  ورا :وبأن 
 ؛طرتضار وإر ع  ن او  مبةوت تسووإ ب اتع توطر تط  و -
 ؛طر نلأموطرت ورتط  وحت ب ت  ورض وتقت تو  م و   -
و. ت  تموطر  تتةو ا وطرت ت و  وطرضتط  وعتال  موتق وطرتبح -

 طرتأترع ة:وطر ت رر ة (4
 رررأ و قرررر و ررر الوعرضررر وطتررر  و اررر وتقت رررتوبلرررتروطر  نرررةووق ررر  وطر تط ررر وبررر إلالال ت رررر و ررر وح ررررةو

و ر روطرترررررربراو روطرترقرررررر وطررررررتط  ووطإلنرررررمطتالررررر ووبقررررررط  و  ر رررررةورررررر و قررررر وعترررررتق ق  ،ور  رررررر و  ط ررررر و
و5طر  بت.

                                                           
 م تموتتال وض  و ت اب اونر ول  تموطر  تتت،وتالصووتتطت اوو، دور المراجع الجبائي في ترشيد القرارات الجبائية للمؤسسة،  توطربلرتو1

و74،ووو2012 ح تع ةور ب   ة،   عةوق صتسو تب حورتقاة،وغرتو نلرتم،وتنةو
 و  تقو عتوطرع  وح  ت،والتقارير المالية،و ا ةوطرت  تم،و   عةو ر ول س،وطرتطتوطر   ع ة،وطر بعةوطعرر ،وتنةو2006،ووو4032

309،وو2007،و   عةوطإلت نتت ة،وطرتطتوطر   عة،وعتر و بعة،وتنةودراسات متقدمة في: مراجعة الحسابات،رآالتر وو ح تو ح تونرتو  
 و  توطربلرت،ومرجع سايق ذكره،ووو744
 ورعن قو ح ت، مرجع سبق ذكره، وو265



 األول                                                                              اإلطار النظري للمراجعة الجبائيةالفصل 

 

 

20 

 عمل المراجع الجبائي مراحلالمطلب الثاني: 

ورطر ت  اةو  و  ورا :و ت ت ة قر وع ال وال رطاوو  ر  و ا وطر تط  وطر ب   و

ور   ةطوإ تطت:و تحاةو رال

ورتنقت وامروطر تحاةوعترتا وإر :و،  اةوحر وطر  تتة وامروطر تحاةو ا وط تت  و عت ةولتقرو

 طرتحضرت ةورا   ة:ووطع     . 
طرترررر وتحرررر  وب ر  تتررررة،ووطعال رررر ت رررر والررررال و  رررر وطر عار رررر اورطرع  نرررر اوطرترررر وتترررر  تو رررر وتحترررررتو

و.1طر ب   ةو رطر ح تع ةوو روطإلتطت ة   ت  و و  ناوتالوونلترط
 طرتال   ورعتن  ةوطرع  : . 

ب ربحرررر و رررر و  لررررتطاو الررررت و قنعررررةوو  ضرررر بعررررتوق رررر  وطر تط رررر وع  رررر وطر عار رررر اورطرع  نرررر ا،و قررررر و
ر    رررررةوت  نررررر و ررررر وتلرررررال ووطرح ررررررةوطر ب   رررررةورا  تترررررة،ورتتررررر  ترو ررررر وتتررررر رتو ال ررررر ورع ا رررررةو

وطر ب   ة،ور تض  وامطوطر ال  و  ورا :وطر تط عة
  وت رررررر ورت ررررر ونظرررررتمووطر عت رررررةوطرع  رررررةوب ر  تترررررة:  وارررررمروطر تحارررررةور ررررر و اررررر وطر تط ررررر  -

 رقع ررررر ورولررررر  ور ع عرررررةورتعاررررر وب ر  تترررررةو ررررر وتررررر ت اوتأت تررررر  وروو  رررررحرررررر و ررررر ولررررر  اةو
 .2رطر ب   ركوتق وتت را  و  وطرت  وطرت  تسونل    ،ور م

 عت رررررررةوطرر ررررررر   وطر ح ترررررررع ةورطرق نرن رررررررةورطرتتررررررررت ةورا  تترررررررة:و ررررررر والرررررررال وق   ررررررر وبع ا رررررررةو -
 ب   ررررة،و  رررر :وتررررنتطاونقت ررررة،و تررررتر وطرتحاررررر و حرررروور   رررر وطرر رررر   وطرترررر ور رررر وتررررأ رتطاو

حرررررر وررررررت وطربحررررر وو3طر ررررر ر وطر  عررررر وتقررررر ت تو حررررر  ظ وطرحتررررر ب اوطر قت رررررةورا  تترررررة...،
  ر  و  و عار  اومطاو ع عةو ب   ة.

:وتررررررت واررررررمروطرع ا ررررررةو رررررر والررررررال وطر عار رررررر اوطر  تترررررربةو رررررر ورطعاررررررتطروطعال رررررر تتحترررررررتو -
ر ررررر وتحتررررررتوطر الررررر  توطر ح  رررررةوع ررررر و  ررررر و تحارررررةوطر عت رررررةوطرع  رررررةوب ر  تترررررة،و  ررررر ورتررررر حو

 4. اتط   طر   تو  وطر ع ر ةو  وتحقر ووإتتطكتت حور  و
طرضررررررتط  :ور رررررر و ارررررر وطر تط رررررر وطر برررررر   وطرق رررررر  ووعرررررر تطتمطرتعررررررترو ارررررر و القررررررةوطر  تتررررررةو -

وإمططرضرررررتط  ،و  ررررر ور ررررر و ا ررررر وطرتحقررررر و  ررررر وب حرررررووطرعت رررررتوطالر تترنررررر وطرررررررطتتو ررررر وإتطتم
را  تترررررةو اررررر وطر عار ررررر اوطرال صرررررةوب ررررررترتطاوطرغررررررتوو تترررررااطرضرررررتط  وقرررررتووإتطتم  نررررراو

 .5 صتحوع  
                                                           

 و ح توال  و ار ة، مرجع سبق ذكره،ووو541
 و  تتوحارط  ،ومرجع سبق ذكره،ووو872
 وح   ون  م،ومرجع سبق ذكره،ووو303

و30،ووومرجع سبق ذكرهقح رلت  ة،4
و3،ووومرجع سبق ذكره  عتوطربلرت،وو5
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ب رنظرررررر  وطر برررررر   ووطإلح  ررررررةطرتعررررررترو ارررررر وطرالصرررررر  ووطر ب   ررررررةورا  تتررررررة:و رررررر والررررررال و -
طر  عرررر و رررر وطر  تتررررة،ورطرتحقرررر و رررر و ررررت وطتررررت  تت  و رررر وطال ت رررر  طاورتن رررررما ور التاررررر و

 1طالرت ط  اوطر ب   ة.

و2طر   ةوتن رمو  ن  :و تحاة

ارررررمروطر تحارررررةو قرررررر وطر تط ررررر وطر بررررر   وعتقرررررر  ونظررررر  وطرتق برررررةوطرتطالا رررررةوطرال صرررررةوب ر ررررررتط وطر بررررر   و ررررر و
و  والال و  ورا :و ق 

وإعررررتط نظرررر  وطرتق بررررةوطرتطالا ررررةواررررروغ  ررررةوطر تط رررر و رررر والررررال وتقر  رررر وروتقررررر  ونظرررر  وطرتق بررررةوطرتطالا ررررة: . 
 وارررررررمطوطرنظررررررر  ،ونقررررررر طوقررررررررمورضرررررررعور عت رررررررةطر ب   رررررررةورا  تترررررررةووطإل رررررررتط طات سووحرررررررر ونر  رررررررةو

ورألارررررتطروطر ت ررررررموق   رررررةو تررررر اةوتعرررررتور قررررر و رر عت رررررتوطر تط ررررر و ررررر وارررررمطوطرتقرررررر  و اررررر وطالترررررتع   و
  ا وطرنحروطرت ر :

و   ر رررررررررةو ررررررررر و ر تضررررررررر وطترررررررررتع  ن اوطرتق برررررررررةوطرتطالا رررررررررةوطرال صرررررررررةوب ر ررررررررررتط وطر بررررررررر   : -
رتتنررررر ر ووب ر  نررررر وطر بررررر   وطر تعاقرررررةوطعتررررر اةو ررررر و   ر رررررةوتلررررر  وطر ت ع رررررةوطالتت تررررر تطا

 .طر  تتةونل طونرطح و    
و تررررررت رتو  ورا تط رررررر و   رررررر وطر  تترررررةو ررررررترو رررررر وطر رت رررررةوراتصررررررت ح اوطر رررررر ر وطرتحارررررر  -

وطر صرررررتحوطرعن صررررتو اررررر وت عرررر وطرتقن ررررر اواررررمروطر رررر ر ،وطرتحارررررر وق  ررررتمو ررررر و عرررررتوبلرررر  
وطر  ر ررررةوطررضررررع ةو عت ررررةواررررر وطرتحارررررواررررمطورطر ررررترو رررر وطر ب   ررررةوالررررال وطرر رررر   و رررر وع رررر 

 را  تتة.
وتترررررررر و رررررررر و برررررررر تمواررررررررروطر ب   ررررررررةوطر عار ررررررررةوتررررررررت  و:طر ب   ررررررررةوطر عار ررررررررةوتررررررررت  و ال رررررررر  -

و تررررر حورطررررررمسو ب   رررررةورر ررررر   و بررررر   وإ رررررتط و تررررر تو ررررر و عرنرررررةورحظرررررةو صررررررتوتال   رررر 
و  ارررررر و ت قررررررةورتحاررررررر وطرترررررر تواررررررمطو ع ر ررررررةورتن رررررررموطرضررررررترت ةوطرع ا رررررر اوتتاترررررر وعت  ررررررر 
 . ال  ت ور ت 

وإمطوإحصررررررر   ةوب ت قرررررررةوإ رررررررتط رو   ررررررر وطرتقرررررررر  وارررررررمطوو:طر ب لرررررررتمورتحقرررررررر طاوطإ رررررررتط وتن ررررررررم -
وطر ب   رررررة،وطرقرط رررررتوطحترررررتط و اررررر وتعت رررررتوطرتررررر وطرتق برررررةوارررررمطوراتحقرررررر ،وطرعررررر  وبررررر رال توتعاررررر 

وطال ت ررررر  وراتلرررررت  و اررررر وطر  تترررررةوقرررررتتموحرررررر وت سوإعرررررتط وارررررروطرال ررررررمورارررررمورطر رررررترو ررررر 
و رررررررتموربرررررررر وطرقرط رررررررتوطحترررررررتط عرررررررر وون ح رررررررةو ررررررر وررررررررتب و  وطر تط ررررررر و اررررررر ورر رررررررمطوطر بررررررر   
 3ن ح ةو الت .و  وطرتصت ح ةوطالرت ط  ا

                                                           

 و ح توال  و ار ة، مرجع سبق ذكره،ووو551
 و  تتوحارط  ،ومرجع سبق ذكره،ووو882
 قح رشوت  ة، مرجع سبق ذكره، وو333
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و1تقت توطر تط عةوطر ب   ةوإ تطت  ر  :و تحاةو

وطر ب   رررررةوطر تررررر   ور حرررررووطرتررررر بقةوطرع ا ررررر اوإ رررررتط وبعرررررتورارررررمطوطر تط عرررررةو  ا رررررةو ررررر و تحارررررةوالرررررتآوراررررر 
وطر تط عرررررررةوالررررررررطت وع  رررررررتطت و قررررررررووحرررررررر وطر ب   رررررررةوطالرت ط ررررررر اورلررررررر  و رضرررررررر و ررررررر وطر تط ررررررر و رررررررترو ررررررر 

وحرررررررر ونتررررررر  ةوت  رررررر و ررررررر وبررررررر و ععررررررتوطررررررررمسوتقت رررررررتو  لرررررر  ورا  تترررررررةو تررررررررتسووإررررررر وطر ر  رررررررةورطرترصرررررر  ا
وطر ب   ة.وطر تط عة

 :2طر ب   ةوطر تط عةوتقت توالص  و . 
و  ورا :وإر وطإلل تم ا وو حترسوطرتقت تو  ور   -
    ت ؛وإ  تو  وع  و ق وطرت وطع    و التا  -
وطر تط ررررر و ر ررررر و ت وطرتررررر وبررررر رظتررو اررررر و اررررر وب ر تط عرررررةوطآل رررررتو  رررررر وو  وطعت رررررحو اررررر  -

 رط    ؛وطرت وطرصعرب اورال صةوتحت  ت 
وطر  تتررررررررةوتتح ا رررررررر وطرترررررررر ورطرغتط رررررررر اوطرعقربرررررررر او تط رررررررر مو رررررررر وطرضررررررررت ع وطرال ررررررررتوتقررررررررر   -

 طر  تتة؛وتطال وطرضت ع ةوطر  ا ر وب ررظ  ةو ت رر ةورترض ح
 طر  تتة؛و ن  وتتت رت و و    وطرت وطرضت ع ةوطال ت   طاوطقتتطح -
وطرضت ع .وطرتتررتورتحتر وال ر  ارطر وطرعرر وإلصالحوترص  او  تقت -

 :طر ب   وطر تط  وترص  ا . 
و   نرررررةوتت رررررةو قصررررر وتقاررررر ووترررررع وعترضررررر حورمرررررركوطر تط ررررر وترصررررر  او  ضررررر وطرتقت رررررتورتضررررر  

طعال ررررر تورتر رررررتونرررررر ر ووا تررررر و صررررر تتو اررررر وطرقضررررر  ور رررررمركورطعال ررررر توطر ب   رررررةوطع بررررر  و ررررر 
و  وامروطرترص  ا:

 ترص  اومطاو  ب و ال  : 1
   ررررررررررر و  وت رررررررررررر وترصررررررررررر  او ال  رررررررررررةورتصرررررررررررح حوطررضرررررررررررع ةوطر ب   رررررررررررةو روطررضرررررررررررع ةو

و  رت ر :طر ح تع ةو
طرترصررررررر  اوطرتررررررر وتتررررررر حوعتصرررررررح حوطررضرررررررع ةوطر ب   رررررررةورا  تترررررررة:وتت  ررررررر و ررررررر و -

ورط  رررررررررتط طاطر تت برررررررررةو نرررررررررتوإ رررررررررتطتوطرتصرررررررررت ح اوطر ب   رررررررررةووطعال ررررررررر  تصرررررررررح حو
 ربررررررررر و ررررررررر وطرتترررررررررر ةورطرتعرررررررررتر ،ورتالتاررررررررر وحتررررررررر وطر ال ر رررررررررةوطرتررررررررر وقرررررررررتوت رررررررررر و

طرتصررررررررت ح او روطرتحضرررررررررتوطر تررررررررأالتورا تررررررررتنتطاو رو ررررررررت وصررررررررحةو رررررررر وتحتر رررررررر و
 .3تحتتوترطت اوتتال وطر تط  وبعن  ةو  طرتصت ح ا،و   ور  و

                                                           

 وومرجع سبق ذكره أعاله،ووو341
 و  تتوح رط  ، مرجع سبق ذكره،ووو912

 و  عتوبلرت،ومرجع سبق ذكره،ووووو42،433
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طرترصررررر  اوطرتررررر وتتررررر حوعتصرررررح حوطررضرررررع ةوطر ح ترررررع ة:  وطرضرررررترتسوتصرررررح حو -
طرتررررر وتقررررر و اررررر و ررررر ت وطر  تترررررة،ووطالرت ط ررررر ارن ت رررررةو ررررر وطررضرررررع ةوطر ح ترررررع ةوط

 ا  رررررةوعتقرررررت  وحتررررر ب او نتظ رررررةورصررررر تقة،وررررررمطو ررررر  وارررررمرووطعالررررررتمارررررمروو  حرررررر و
 1رتض ن  وطرتقت توطرن    ورا تط  .و  طرتصح ح اور  و

 ترص  اومطاو  ب ورق   : 2
و2  ورا :وإر ر تروطر تط  و  والال وامروطرترص  او

ضررررررررترتمو  وت ررررررررر وقرررررررر تتمو ارررررررر وتعت ررررررررتورضررررررررعرت  ووإررررررررر ر رررررررراوطنتبرررررررر روطر  تتررررررررةو -
 طرضتط  وبع ا ةو تطقبة؛وإتطتمطر ب   ةو  وح رةوق   و

تترررررع و رررررت وو  طربحررررر و ررررر وطرتغررررررتطاو ررررر و رررررتقوتنظررررر  وطر  تترررررةورطرتررررر و   ررررر و -
 طالنتظ  ؛

 ت ن وطر  تتةو  وطررقر و  وح الاو ت وطالنتظ  ؛وإ تط طاطقتتطحو -
طرتلرررررت  وطر بررررر   ورطرقرط رررررتوطر رضرررررر ةووح ررررر  عطر  تترررررةوو ال ر ررررر اطرتت ررررر و اررررر و -

 طرضت ع ة؛وطإلتطتم  و ترو
و تن قضة.وإل تط طاطرضتط  و نتوط تل    ووإتطتمتعت تطاو    وتق بةووإر  ت -

 والصفات الواجب توفرها خدمات المراجع الجبائي المطلب الثالث:

طررررررت  تتوورط  تررررر كوطررررررت سوإعرررررتط بعرررررتموالرررررت  او ن ررررر ووالررررر ت  و رتررررررط و ررررر  وتطالاررررر وو قرررررر وطر تط ررررر وطر بررررر   
ورطرالت  اوطرضت ع ةووطر ح تع ة

 : خدمات المراجعة الجبائيةاألولالفرع 

 طرت سورطرتأ رت:وإعتط الت  او (1
طرتررررررر وتتضررررررر ن  ووطإلتطتمتطق ةو اررررررر وتأ ررررررررتطاوصرررررررارررررررتروارررررررمروطرالرررررررت  اوإرررررررر وإضررررررر  ةوطر قرررررررةورطر 

طرررررت سووإعررررتط طر عار رررر اوروطرقرررررط  وطر  ر ررررةورطرترررر وتعتعررررتو ترررر رر ةو ررررتروآالررررت،وحررررر و  والررررت  او
طرترررررنر ةوطرتررررر ووطإلررررررتطتطا ررررر و  ارررررةوو%50رطرتأ ررررررتو ررررر و   تررررر وطر ح تررررربةوطرع  رررررةوطر عررررررتموحررررررطر و

و.3تحقق  
 :طرت  تتورط  ت كالت  اوطر ح تبةو (2

                                                           

 و  تتوحارط  ،ومرجع سبق ذكره،ووو921
 و  عتوبلرت، مرجع سبق ذكره،ووو432

 و  ر وطرترتو ح تور   ،ودراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد،وطرتطتوطر   ع ة،وطإلت نتت ة،وطر بعةوطعرر ،وتنةو2007،ووو2683
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طر بررررررر   و ررررررر و نررررررر و   ررررررر وعتط رررررررةوراتقررررررر ت وراتررررررر الاوةوطرتتررررررر ر وطر ح ترررررررع ورا تط ررررررر وت  ررررررر و ا  ررررررر
رب رترررر ر و رررر  وو،ور عررررر و ع عررررةوطررحررررتموطرق نرن ررررةورطالرت ط رررر اوطر  ترضررررةو ار رررر ح تررررع ة رطرررررت  تتوطر

و.و1تق و ا و   ةوطر  تت او عرتموطرح    ترتموضت ع ةووإصتطت
  و رومرسوطرترررررتتو  ار وطرح ررررر وقرررررتوالو  رررررر وررررررتر  وطرعرررررطرعتررررررتو ررررر وطر نلررررر اوصرررررغرتمونظرررررتطورر ررررررتو

 رررر و روبعررررمووبررررأتط بةوطرع  ررررةو وتقررررر و   ترررر وطر ح تررررط  وطر  ر ررررةو نررررتاطرقرررررووإل ررررتطترررررتر  وطرالا  ررررةو
ورطإل ررررررتطتطر  رررررر ووإ ررررررتط طا،وبصرررررر ةو   ررررررةوتقتصررررررتوطرررررررت  تتورط  ترررررر كتارررررركوطرالررررررت  اوطر ح تررررررع ةو

طر   رررررةووطعال ررررر   ررررر تمو اررررر وت  ررررر ونلررررر طوطرع رررررر ورط  رررررتطتوطرقررررررط  وطر  ر رررررةو ررررر وتحتررررررتوالاراررررر و ررررر و
طرلررررررأ ور رررررر واررررررمطو رررررر  ووت سو روتأررررررررتو رررررر واررررررمطوإعررررررتط طررطضررررررحةورب رترررررر ر و ارررررر سو رررررر وطرضررررررترتسو

و2  و سوطنحتطرو  وطر ب تبوطر ح تع ة.وطإل ص ح  وطرتصح حوروو ت ر طر ح ت و
 طرالت  اوطرضت ع ة: (3

رطرترررررر وقررررررتوتتضرررررر  وطرالررررررت  اوطرضررررررت ع ةووتلرررررر  و التارررررر والررررررت  اوطرتال رررررر  ورطر حررررررووطرضررررررت ع 
طرع ررررر و رررر و  رررر وتقاررررر ووإررررر برررر قتتطحوطالنررررت  وو رررر و لررررتر  او الررررت ورتقررررت  وطرنصررررحووطرترررر وتررررتتب 

ر ترقررررررر ون ررررررر حوطر تط ررررررر وو، 3 ررررررر ورت عررررررر و ررررررر وضرررررررتط  ورطالترررررررت  تمو ررررررر وبعرررررررموطر  ط ررررررر وطر ب   رررررررة
رطربحررررر وو ررررر و صررررر تتا وطر التا رررررةوطإل بررررر اتررررررةوطر بررررر   و اررررر و رررررت وقتتتررررر و ررررر وطرحصرررررر و اررررر و 

و4  وطرقتط  ور  و ظ تور و  ورق   و  ن  وق    وب   ت ، 
 5:طإلتطت ةالت  اوطالتتل تطاو (4

تحترررررر و  ررررر  مووإرررررر تعرررررتروارررررمروطرالرررررت  اوبأن ررررر وتاررررركوطالتتلررررر تطاوطر  ن رررررةوطرتررررر وت رررررترو ت تررررر و
ر ع ر رررررةوطترررررتالتط وطرع ررررررر ورا  قررررر اورطر رررررررطتتوطر ت حرررررةوررررررر ،ورط و قرررررر وعرررررربعموطرتتطتررررر اوطرال صررررررةو

،ور نرررررتةو ررررر وررررررإلتطتمر  ررررر ا  و رررررتتوو   ررررر ترتقرررررت  وورطإلتطت رررررةطترررررةونظررررر وطرتق برررررةوطر ح ترررررع ةو  ررررر وتتو
ارررررمطوطالتتبررررر طوطرر رررررر وعرررررر وطر تط ررررر ورطرع رررررر و  ررررر و  قرررررتروطترررررتقالررت و ررررر ونظرررررتو ترررررتالت  وطرقررررررط  و

 عت ررررررررتر و ارررررررر وتارررررررركوطر عار رررررررر اوطر تط عررررررررة،ور ررررررررمطونلررررررررأمور نررررررررةوتترررررررر  وعا نررررررررةووطر  ر ررررررررةوطرررررررررمر 
رتررررررر رتوطرررررررت  وطر نرررررر ووطع ت  رررررر ب   رررررر وطر ح تررررررعر وطرقرررررر نرنرر وورطإلتطت ررررررة ةوطرالررررررت  اورطالتتلرررررر تو

تل ت  طرق   ر وعتاكوطرالت  ا.ورط 

 

 
                                                           

،و  ترحةوطتت   الور ت اب اوطر   تترت،وتالصووطر ن    اوطرضت ع ة،و   عةو ات ر ،وتنةوالتدقيق لألغراض الضريبية ح تو ح رتومر وحرتر،وو1
و118ووو2005

 ورعن قو ح ت،ومرجع سبق ذكره،ووو232
 و  توطربلرت،ومرجع سبق ذكره،ووو723

 وتحتر وع   اوطرل مر ،ورطالتر و، الفحص الضريبي،و   عةوطرق اتم،وعتر وتطتوطرنلت،عتر وتنةوطرنلت،وووو14
 ورعن قو ح ت،و ت  وتع وم تر،ووو255
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 الفرع الثاني:الصفات الواجب توفره في المراجع الجبائي

تترررررر تو ررررر وو   عتعرررررتوطرعنصرررررتوطربلرررررتسوطرقاررررر وطرنررررر بمور التاررررر و تطحررررر وطر تط عرررررةوطر ب   رررررة،ور رررررمطور ررررر و
رطر ت  اررررررةووصرررررر  او حررررررتتموعررررررترن  والو   رررررر وطن رررررر  وطر ررررررتروطرت  ترررررر ورع ا ررررررةوطر تط عررررررةوطر برررررر   وطر تط رررررر 

و  و  ورا :

 طر  االا (1
طر  ن رررررةوطر ال  رررررةورطر ت  ارررررةووطر  ررررر  م  تاررررركوطر تط ررررر وطرقررررر   وبأ  ررررر  وطر تط عرررررةوطر ب   رررررةوو  ر ررررر و

و1  و  ورا :
  عت ةوطر تقور ت رر وطرتتقر وطرضت ع ؛ -
 را  تتةو رضر وطر تط عة؛ عت ةوطرل  وطرق نرن و -
   و  و  تطروطرع ا ةوطر تط ع ة؛   تطاوطالتص  و -
طر تعررررررر ترو ار ررررررر و ررررررر و اررررررر وطر ح تررررررربةورطر تط عرررررررةوطر ب   رررررررة،ووطعت تررررررر ة عت رررررررةوطر بررررررر تبو -

 ؛ ب تبو الت ور  و القةوب رتتقر ور س
  رررررررر وطر تط ررررررر و اررررررر وتت رررررررةو  ر رررررررةو ررررررر وطر  ررررررر تموطر  ن رررررررةورطر  ررررررر  موطرعا  رررررررةوو  ور ررررررر  -

 2رات   و  وتحقر و رتموطر  تمو ح وطر تط عة.
 رطرن طاةوةطالتتقالر ةورطر رضر   (2

طرتررررر ووطعتررررر ستعتعرررررتوطترررررتقالر ةوطر تط ررررر وب   برررررةوح رررررتوطر طر رررررةو ررررر و   تترررررةوطر  نرررررةوعررررر وتعتعرررررتو
و3تقالر ةوطر تط  و  نعر و   ر ورا  :ق  او ار  و  نةوطرتتقر ،ورتتن ر وطت

:و   ررررررر وطترررررررتقالر ةوطر تط ررررررر و ررررررر وطرن ح رررررررةوطرعقا رررررررةوطرنررررررر ب و ررررررر ولالصررررررر ةوطر تط ررررررر وطعر طر  نررررررر و
و.إتطتت وطرلالص ة،و سوطتتقالر ةوإنت ن ب  تب ترو

ر عظرررررر ووطإلتطتمطالتررررررتقالر ةوطر  ن ررررررةوراررررررروطر صرررررر وعررررررر وطرتررررررا  ا،و   ر رررررر و  ووطر  نرررررر وطر رررررر ن :
طررررررمر ور ررررر وطرحررررر و ررررر وحررررر وطرتصرررررر او ررررر وتعررررررر ور ررررر  وطر تط ررررر ،ووطعتررررر    تطتاررررر و ررررر وح ارررررةو

   ر رررر و  نرررراوطالتررررتقالر ةو لرررر ركو ر رررر .ورب رترررر ر ور رررر وتبرررر و رط رررر وطرررررتح  وب ر ررررتق وعرررررتور نررررةو
 لررررر ت ر وب نتالررررر  و رررررتق ووطإلتطتمتق ع رررررةو لررررر اةو ررررر وطر تررررر ا ر والو  رررررر و ر ررررر و  ضررررر  و  ارررررسو

ولت  ا.  والال ور نةوطرتتقر و  وطرطرحت ب او رو
   رررررر وطرت عرررررراورطرترررررر وضررررررر  ةوطال ت رررررر تو ارررررر وق رررررر سوطرع  نرررررر اوطر  ر ررررررةورطر ح تررررررع ةو ر رور قصررررررتوب

ون رررررسوطرنترررر  ةو رررر و   ررررر وطرحرررر الاو سو ررررت وطرتحرررررر وإررررر  ن رررر وعرطترررر ةوالعررررتط و ررررر اار ورطرترصرررر و

                                                           
و48،ووومرجع سبق ذكره ح تو ح رتومر وحرتر،وو1

 ونصتوص رحو ح ت،ونظرية المراجعة،وتطتوطر ترتورانلتورطرتر   ورطر ب  ة،و    ،وطر بعةوطعرر ،و2015،ووو1552
 ومرجع سبق ذكره أعاله،ووو483
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الو   ررررررر وطرلالصررررررر ،وحرررررررر وتعتعرررررررتوطر رضرررررررر  ةو ررررررر وطرضرررررررترت  اوعسوق ررررررر سو  ررررررر وربرررررررترن  و
 1.طال ت  تو ا ونت  ةوطرق  سوطر  ر و  وطتال موطرقتطتطا

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

                                                           

 نصتوص رحو ح ت، مرجع سبق ذكرهووو491
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 خالصة الفصل:

 اررررر وطر  ررررر ا  ورا تط عرررررةورطر تط عرررررةوطر ب   رررررةووإرررررر   ررررر وو وطرت رررررتقو رررر والرررررال وارررررمطوطر صررررر وطرنظرررررتسوطررررررمسوتررررر
وطر ت  اةو  و  ورا :

رت ررررررررتاو ررررررر ووطر ح ترررررررع ةوطرع  نررررررر اراتحقررررررر و ررررررر وصرررررررحةووطإلنتررررررر  نلرررررررأموطر تط عرررررررةو ررررررر وح  رررررررةو -
و؛رتال ةورصحةوتقت توطر ت  وطر  ر تق ع ةوو تطمطرعصرتورتصبحو

وطر بررررر تبوت عررررر و رررر وطرتحقرررر وع ررررتروطر  ر ررررةورطرقررررررط  وطرحترررر ب او حرررروو  ا ررررةوارررر وطر تط عررررةو   -
  ن و ح رت؛وت سورتض  وتقت توإ تطتوبغتموتا  ةوب ت قةوطر ح تع ةورطإل تط طا

رطرلالصررررر ةور عررررر ررتوطرع ررررر وطر ررررررتطن ورط  رررررتطتوطرتقت رررررتو ررررر و اررررر و عررررر ررتوتعتعرررررتوطر عررررر ررتوطرع  رررررةو -
 ؛طر تط عة

و ر ررررررررةطر وطرقرررررررررط  و تررررررررتالت  وإررررررررر وتط رررررررر طر ورت سوطرنترررررررر  ةوترصررررررررر وطرتقت ررررررررتوإ ررررررررتطتو رررررررر وترطر رررررررر -
  ص رح  ؛و ا ورطر ح  ظةو تتةطر وال توو روتطال وترط وطرعالقةومطاورطع تطر

تتلررررر ب وو  ررررر الون رررررتو ن ررررر وطعالرررررت وطر ب   رررررةوربررررر ق وطر تط عررررر اووتط عرررررةرا وةتا رررررتر رررررتو القررررر او ال -
ةور رررررر و الرررررت و رررررر وطر رررررترو  ر تط عررررررةوطرع ا  ت ررررررةوطر ح تررررررع ون ةو  ر تط عرررررة رررررر ررررر وطررررررربعمو ررررر وطر
 ؛  وطرن ح ةوطرق نرن ةو  رتحقر وطر ب   وطآلالترتالتا و  وطربعمو

 ؛ ب   ةوال ت  ةور تط عةوال ت  ةو ب   ةو تط عةونر   ،وطر ب   ةوتط عةطر  -
طر ن   ررررررررررةوطرتقصرررررررررررت ةورووروطر ترررررررررر رر ةوطرق نرن ررررررررررةا تط رررررررررر وطر برررررررررر   و ترررررررررر رر  او تعررررررررررتتمورارررررررررر ور -

 ؛ر ت رر ةوتأترع ة
العرررررتو  و  رررررر وطر تط ررررر وطر بررررر   و اررررر وب  نتررررر و ررررر وطر  نررررر وطرعا ررررر ورطرع اررررر ورط و  رررررر و ترررررتقالو -

 ر رضر   ورن    وإلض   وطر قةورطر صتطق ةو  وتق ت تر.

 

 

 

 



 



 الشركاتالفصل الثاني                                              التأهيل العلمي والعملي لحوكمة 

 

 
29 

 تمهيد
مإذمتزايدددددتمام تمدددددحوممم ادددددتوميتامدددددممااالدددددياح ملدددددةماالتيدددددتممددددد مام ت دددددحت ح ماامت تمدددددممتاا حالددددد م

ماأليددددددتا لا ددددددحةم   دددددد مممدددددد مماامؤ  ددددددم أ ددددددملممدددددد ماامتاادددددد ضماامددددددحيز مااتددددددةمت ددددددي م   دددددداحم  دددددد م
م مييددددد متم  ددددد  اح دددددمماا دددددي ماالالدددددي  متاتا دددددمماا دددددي مااتايدددددتمتاالالدددددي  الدددددات حماالدددددحاوممماامتكددددديي مااتدددددة

 ت يت دد ح ت آ دد ح الددي م تتل لددة كبددي ماا اامحا ددم زمددح األيددتممدد مام ا ددحيا ماامحا ددممتماالتلددةم
 اإلتاي   دت  ت اإلتاييم ت اامددحاة اا  ددحتماهلجدي ااتدةتمممتمخت د ماادتتلمااليا دد اامتيدت  ااتم دح 

اامدددددحي ي ما تلمدددددممأك ددددديملدددددةمممحي دددددح ميتامدددددممااالدددددياح مم  دددددمماات دددددت م  ددددد مي دددددتلمممدددددحمالدددددتمأ  دددددحيم
مددددددفيممدددددد ملددددددةماا دددددد تا مم مل ددددددتمم دددددد م بددددددتممم اح  ددددددمماازمددددددح ماامحا ددددددممااتددددددةمتددددددزتاتمادددددد ممددددددي م م ددددددح

 .األخيي 
تااممدددددددحت مممتم اتمادددددددح الدددددددف ماايتادددددددمممإبددددددديازملدددددددةم ددددددذاماا  ددددددد ميتو دددددددتمدددددد مخدددددددالممدددددددحم دددددددبمم

م تممددددحتملددددحيييممأ ددددومإادددد  دددديتوماات ددددي ملمأمددددحملددددةماامميدددد ماا ددددح ةم األتللددددةماامميدددد ممااددددحماأل ح دددد م
ات بيددددددمميتامددددددممماآا ددددددماامياجلددددددممااجمح  ددددددمممإ دددددداحمح  دددددديتوم ددددددي مماألخيدددددديميدددددد ممتلددددددةمااماايتامددددددم
 لةماامؤ  ممام ت حت م.مااالياح 
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 لحوكمة الشركات أساسيةالمبحث األول: مفاهيم 

اامحا دددددددمماا دددددددلمممخدددددددالمماألزمدددددددح  ح ددددددد ماالتيدددددددتممددددددد ماامؤ  دددددددح مام ت دددددددحت ممااكبدددددددي ممددددددد م
اامؤ  ددددددح مااتددددددةمتب دددددد م تا ددددددتممإمماألزمددددددح  ددددددذ ممأمددددددحوتاددددددوميدددددد جلملددددددةماا ددددددمتتممماألخيددددددي اا دددددد تا م

 دددديتومااتلددددي مماألتل ددددا مم حاددددممل ددددةماام  ددددممملددددة ددددذاماامميدددد م ددددي م مت دددديتوميتامددددممااالددددياح 
لدددددةماام  دددددمماا دددددح ةمتاا حاددددد مل ددددديتومااتلدددددي م  ددددد مأ دددددوممأمدددددح متم ادددددتوميتامدددددممااالدددددياح م الدددددف م  ددددد 

 خ ح صمتممحت متياح زميتامممااالياح .

 نشأة حوكمة الشركات ومفهومهاالمطلب األول: 

 : نشأة حوكمة الشركاتاألولالفرع 

اددددد يممحاجتيدددددت مل دددددتمبدددددتاماايدددددتي م  ادددددحمليا دددددةم حيددددد م ددددد مممااالدددددياح اايدددددتي م ددددد ميتامدددددمممإ 
يتامددددددمممجدددددذتيتلدددددتتم م"تم1 م دددددومتتا ددددد  مااميدددددت مإاددددد مقح دددددمماات دددددلي ح ممددددد ماا دددددي ماالالدددددي  1929

اا دددذا م لدددتا مأتلممددد مت دددحتمممتادددت مل ددد مم «means & berkle » اام ادددي  مإاددد ااالدددياح م
ح ما دددددتماا جددددت مااتدددددةم مادددد مأ متيدددددت متمتدددددفتةميتامددددممااالدددديام1932تذادددددةم ددددحومماإلتاي اام ك ددددمم دددد م

 .2بي ممتيييمتمحاكةمااالياممجيا مااممحي ح ماا  ب ممااتةم ما مأ متايماااليام"

"ممحم تمدددددحوممم ادددددتوميتامدددددممjensen and Meckli دددددحوماددددد ممددددد "م1976تلدددددةم دددددحوم
بدددديازااالددددياح م أ ميتدددد ملددددةماايددددتممدددد ماات  يدددد ممدددد ماامالددددحك مااددددذيم ددددتمت الددددفممدددد ماا  دددد مبددددي ماام ك ددددمممتا 
مإ دددددددتات مت حمددددددد ماا ج دددددددمماات   دددددددممتااخح دددددددمممحم ييالدددددددح ملدددددددةمتااتدددددددةمم  تادددددددحم  ي دددددددممااتاحادددددددممتاإلتاي 

تاادددددذيمتادددددم ممجمت دددددممم"National Commissionت ي ي دددددحماام دددددم م"مبإ دددددتايماا دددددتا وماامحا دددددم
تمممطمباددددددحممدددددد ميددددددتت ماا دددددد تمددددددحميدددددديتمبت بيددددددمم تا ددددددتميتامددددددممااالددددددياح مدددددد مااتت دددددد ح مااخح ددددددمم

تا ددددمملددددةمأ ددددتاتماا ددددتا وماامحا ددددممتذاددددةم دددد م ي ددددممام تمددددحوممم اددددتوم  ددددحومااي حمددددممااتاخ  ددددممتت ت ددددمماا
 .3ما مماامياجلم

م ددددت ميددددتي حم ددددحومم" corporate gonernance" ادددديمم دددد  لميتامددددممااالددددياح ما ددددتم
تاح دددددددد ممف ددددددددح مب ددددددددةممددددددددحي  ممدددددددد مأبيز ددددددددحم ددددددددحومم األ دددددددديت ماامحا ددددددددممماألزمددددددددم  ددددددددمما  جددددددددحيمم1997
تاي لدددددةماا حمدددددح متاادددددذيمادددددح ميتدددددتا مم دددددؤتا ممت دددددم وم1992   دددددتتماامالدددددت ح ممددددد مم ددددديمااب دددددةملدددددةممتا 

                                                
 مميمتمااالي  مب مزاتي محوكمة الشركات والهندسة المالية،متايماا ايمااجحملة ماا ملمماألتا  ماإل ا تي م م  مم2016 مصم 1301

 ماام ت  مللقطاع الخاص الجزائري  واإلداري دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي يحمتم تيمااتي  م ح ةمل  مم متي مممل تا مم2
م 2 مصم2012 مجحملممم اي  م  ممتاإلتاييما يتمم ماا  حتماامحاةمماآا ماات  ةميتلميتامممااالياح م

 مميمتمم    م   مح  مدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري  مااتايمااجحمل م ماا ملمماا ح  م ماإل ا تي م م2009 مصم 153
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مأ ددددددتي مت ددددددتم1 م  دددددد ميؤ ددددددح  .خ ددددددح يممإخ ددددددح ااالددددددحمم  اددددددتميم   ددددددت  مل ددددددتمتمادددددد ممدددددد مم دددددد  حلتي 
تتدددددددددومم1999 دددددددددحوممممدددددددددحت ميتامدددددددددممااالدددددددددياح م(OECD)م  مدددددددددممااتلدددددددددحت مام ت دددددددددحتيمتاات م دددددددددمم

ييدددددد مأ ددددددمي متالددددددا مأ ح ددددددحماممددددددحتيا ميتامددددددممااالددددددياح ملددددددةمادددددد ممدددددد متتلمم2اام ددددددحت مم  ياددددددح 
 3م  مممااتلحت مام ت حتيمأتمقيي حمم مااتتلم   ميتم تا .

امددددددحم اددددددي ماالتيددددددتممدددددد ماألزمددددددح ملددددددةماا ددددددي ماالالددددددي  مم اددددددحملادددددد يممااالددددددياح ماألمي ا ددددددممم
 مددي هاام ددح مدد  ا يددي تكبددت إادد   ددذ ماألزمددح  أت ت ددتمتمتتياددتماددتو مما دديت متآي دديمأت  ددت م

 ا دتلتات   د  ا  دتا  ادوأ بتادت   ل  دتا أ  ح مي محام د أت  اادذي محاالدا  محا دمملحتيدم بخ دح ي
 األتادمم   بدت مممحم دت محي وحما  د  بد  اام دت ميت م أ دمل امدح , اإلتاي  ت دت  اا  دحت  تدح   اتيمد 
 ا ممحي دح  تل دح حإلياتتاد يدتو , وها دت محيا  جدذم لدة تيقدم ااتدة ااالدياح  أ    د  يد هتاابديا

 ت   دم .مماد  يدت أ د  إاد  اإلتاي  ت دت  اا  دحت إماح  دم ت  يد  تادم  تااتدة األ مدحلماا د  مم
ت لتبدديما   ددحلمم ااالددياح  يتامددم اايالدديت  تاأل ددحايم األ مددحل اا دد  مم ااممحي ددح    ددذه   دد 
ماإلتاي تتلددددحي مل دددد مم ددددحالممت دددد م ددددتلددددةمماألزمددددح  دددد ماام ك ددددمم ددددتماام ددددتيمااي   ددددةمااددددذ مماإلتاي 

 4ممضمم حالمااماة.

 الثاني:مفهوم حوكمة الشركاتفرع ال
مة:  لميتامممااالياح م ذايمم احممحمياخت   متلحي  مم  

م:م1تلي  
تااي حمددددمم  ياددددحمتلددددمم  ادددد مملددددي ميتاددددم متتز ددددضممااالددددياممإتاي "مجمت ددددمممدددد ماا تا ددددتميددددتومممتجباددددحممم

تاامدددددتيي  ماات  يدددددذيي مماإلتاي ااالدددددياممم ددددد ممج ددددديممإتاي ااي دددددت متااتاجمدددددح مل مدددددحمبدددددي ماامالدددددحياي ملدددددةم
م.5تاام ح مي "

م
م
م

                                                
 مصم2009 األتا  متايماامليلممااجحمل م ماا ملمم:مدخل حوكمة الشركاتاألداءالفكر الحديث في التحليل المالي وتقييم   تي ممإبيا  وم ييمم1م
8  

 مأيمتم  ةمخاي، حوكمة الشركات،متايماا ايمااجحملة اإل ا تي م مماا ملمماألتا  م  مم2012مصم 922
هاني محمد خليل، مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في فلسطين، رسالة استكماال لمتطلبات الحصول  

 على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة، 2009 ص  213

 لة اامحج تيي  محته  ي  مت  مح  ام   ممذاي  ضمن التحوالت االقتصادية العالمية المصرفيةقي المنظومة  شركاتالحوكمة ميمتمجام م 4
 55 مصم2010  مم م3 مجحملممااجزا يمأعمال تخصص إدارةقييمم التي  مماات ييي    تو

  5 مميمتمم    م   و ممرجع سبق ذكره مصم18
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م:2تلي  م
اات دددددحي يممإ دددددتاتم دددددتا  ممالم  دددددمممإ  دددددح ااتدددددةمت دددددتات مماأل الددددد م"يتامدددددممااالدددددياح م دددددةممجمت دددددمم

م  حمادددددحممإماامحا دددددم مييددددد مأ ماامياجلدددددمماددددد مت دددددةممحادددددتتيماام الدددددتتمم ادددددحملدددددةممجدددددحلميتامدددددممااالدددددياح م
م1اام تا  مم   ماامل تمح مااتةمتتام احماا تا وماامحا م."مبإا ح 
م:3تلي  م

تت  ددددد وماات ب  دددددح متااممحي دددددح ماا ددددد  ممما  دددددح مي ممبإيجدددددحت"يتامدددددممااالدددددياح ممل  دددددمممأ  ماددددد ماا دددددتلم
محاالددددددديامممتاالدددددددحم ي تيم دددددددمماا ددددددد تا مماأل ددددددداوااالددددددديام مممدددددددحم يدددددددحل م  ددددددد مي دددددددت ميم ددددددمممإتاي   دددددد م

تيددددددييمت  يددددددذم دددددد  ماالا ددددددممااتلح ت ددددددممااتددددددةمتددددددياطممتأ دددددديحمماام ددددددحالمتقيددددددي و متذاددددددةممدددددد مخددددددال
م2تااال حل ممااتاجمم."ماإلل ح ممتل حماملحيييماامحا ممتااميح ب مماا   مماألتتا بي او متمح تختاوم

مجمت دددددددمممددددددد ماا دددددددتا ي مممف ادددددددحمأ دددددددا ت ماددددددد ما دددددددتخاصمم ادددددددتوميتامدددددددممااالدددددددياح ممددددددد مااتلدددددددحي  م
ااالددددددياممتااممددددددتاي متأ دددددديحمماام ددددددحال مممددددددحمتاددددددم مااددددددوممإتاي تاا تا ددددددتمااتددددددةمتيددددددتتماالا ددددددممبددددددي م

متااال حل ممتاام ح ام.ماإلل ح ي ت اوملةم  م
 وأهداف حوكمة الشركات   الثاني :خصائصالمطلب 
 3خصائص حوكمة الشركات :األولالفرع 

ماإلتاي ام ادددددددمحم:ممت دددددددتومتادددددددةممددددددد مخدددددددالمتتي دددددددتمب ح دددددددح متااددددددديمما جمادددددددتيمتتجدددددددتتميدددددددحلزمادددددددت م
اام ح دددددممتمماألخا ددددةاا دددد تةممإتمدددددح مأياتي يددددمم ددددليم دددددحتلما  دددداومتاات ددددتييماا ددددد  وماي ددددت ماام ك ددددم.

ماا ي لم.
مأيااالدددد حل م:مممل دددد متددددتاليمادددد ممدددد مااتلحمدددد ماا ز دددد متااماتمدددد متمددددحم ددددتمم  ددددتمممدددد ماات ددددحي يماامحا ددددممم

ت ددددت وممأيااالددددياممتاا زا ددددمماات ددددحي يممأ مددددحلتا مت ددددتوم ددددتي ممتتاز ددددمم دددد ميحاددددمممأمي ددددمتكددددت ممأ ي م ددددةم
م تي مي    مماك ممحم يت .

م .ممممتتجتمتف ييا متا تممقييممزممما لممأيام ت اا م:م
مجددددددحايممأ مأياات  يذ ددددددم ممماإلتاي تمماإلتاي مج دددددديممأ مددددددحلت يدددددد ومتت ددددددتييممإماح  ددددددمممل دددددد مماام ددددددح ام:

م ددددددح مياحمت  ددددددضم  دددددد ما يامددددددحم ددددددم ماا  ددددددحومبددددددتتي متجلدددددد ماام ددددددؤتا ممللحاددددددمممأمددددددحومم دددددد تامممماإلتاي 
تي يدددددددمم دددددددتاممددددددد مخدددددددالمجدددددددتت ماامل تمدددددددح مااتدددددددةميدددددددتومت دددددددت ماحممإاددددددد لدددددددةميحجدددددددممماإلتاي لمجدددددددحايم

ما م ح مي ملةميي م  توماام ح مت مبت لي مم ؤتا حتاوماماة.
                                                

دارةالتخطيط -العمل المؤسسي-التشويق-في الشركات والمؤسسات)القيادة اإلدارة بتمهللامجت ي مم1 مؤ  ممالمحمممالحوكمة(،-القوة العاملة وا 
مم 208 مصماإل ا تي مااجحملم م

 ماألتا  ااتايمااجزا ي م ماا ملممتطبيق حوكمة الشركات على مخاطر نظم المعلومات المحاسبية تأثير م  الةمإبيا  و امميمتمالت ةمم 2
م 20 مصم2015

  حي م بتماالحلميمحت حوكمة الشركات)المفاهيم،المبادئ،التجارب( تطبيقات الحوكمة في المصارف ص16مم 183
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يتامدددددددممااالدددددددياح مااملحم دددددددمماامت دددددددحت مماالحتادددددددممبددددددد وماام دددددددح مي ممإ دددددددحي ادددددددم ممأ يجدددددددمم:ماالتاادددددددم
ماام  يمملةماااليامم.ممأ يحممت جممايتياومي ت ممخت  ماامجمت ح 

ااالددددددياممامددددددتا  مجيددددددتمت جددددددمم  دددددد ماامؤ  ددددددممز ددددددحت مااددددددت ةممإادددددد اا  دددددديممأي ممامجتمح  ددددددم:اام ددددددؤتا
مامجتمح  م.ماام ؤتا مامجتمح ةمم مخالمتب ةم

 (:مخ ح صميتامممااالياح 1-2ااالا :)

مالمصدر:من إعداد الطالب
ممحوكمة  أهداف:ثانيالفرع ال

م:1مأ ماحم مماأل تا متي مميتامممااالياح مااجيت ما ييامم ممم
مإيجدددددحتتي يدددددممااالددددد حل ممتاالتاادددددممتيمح دددددممي دددددت ماام دددددح مي ملدددددةمااالدددددياممت دددددذاميدددددتوممددددد مخدددددالم -

 تماتامطمتات متي يممااال حل ممتاالتاام؛مأ  مم تا تمتم
ااجمل دددددمماالحمدددددمممأمدددددحوااالددددديامممإتاي تمددددد لميدددددممم دددددح امممإتاي دددددم تا دددددتمتم  حكددددد متممادددددتامطمإيجدددددحت -

 اااليام؛تمتام مي ت ماام ح مي ملةم
 ؛اام ح مي مأمحوماإلتاي ت م ممام ت محيا متمتتل احمم مخالمميح ممم -
 ؛ت ت يمتمتي ي م تيتاحماات حل  ملي مااي حمممااجيت م   مااتيتا مام ت حت مما -
ماإلتاييممأتاالمدددددد م  دددددد مميحياددددددمماات دددددديلح مقيدددددديماام بتاددددددمم ددددددتا ماح دددددد ملددددددةمااجح ددددددمماامددددددحتي م -

 ؛األخا ةمأت
 ؛امياجلمماامحا مما يتمم ماا  حتمااميح مممتمامإجيا ا ااال حل مملةم -

                                                
ضمن مؤتمر دولي حول حاكمية الشركات و المسؤولية دور المسؤولية االجتماعية في تفعيل حوكمة المؤسسات محمد زرقون،جميلة العمري، 1

  ، األردن2013الناشئة كلية االقتصادية و العلوم اإلدارية،جامعة اليرموك االجتماعية، تجربة األسواق 

خصائص حوكمة 
الشركات

المسؤولية 
اإلجتماعية

العدالة المساءلة ةاإلستقاللي الشفافية
اإلنضباط
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 اا د  تج دم   د  ا لمد  اات  يذ دم اإلتاي  مج دي أ ادح  قيدي مد  مياجلدم اج دم تكدت   -
 1.تت  ي امحمتااتتا ي
 المعنية بتطبيق حوكمة الشركات األطرافالمطلب الثالث:
تتدددددف يمتمتدددددف يملددددددةماات بيدددددمماا ددددد  وما تا دددددتميتامدددددممااالدددددياح م تتيددددددتتمممإ ددددديا مأيالدددددم  دددددحةم

مم  ددددمملددددةمااالددددا مماأل دددديا بيددددمم ددددذ ماا تا ددددت مت ددددذ ماا الدددد ملددددةمت مأتتيجددددممابيددددي ممددددت ماا جددددح ممإادددد 
 :اآلتة

ماامل  ممبت بيممم اتوميتامممااالياح ماأل يا :ميتالم(2-2ااالا م)

 

ممن إعداد الطالبتين المصدر:
م

 المساهمين: .1
ت دددددددوممددددددد م  تمدددددددت مبت دددددددت وميأيممدددددددحلما الددددددديامم ددددددد م ي دددددددممم كيدددددددتاوماأل ددددددداومتمتادددددددةمم حبددددددد م

 وم  مددددددممااالدددددديامم  دددددد ماامددددددت متل ددددددمأ اددددددحتمماام ح ددددددمممم ددددددت محيات  ماألياددددددح ااي ددددددتلم  دددددد م
 2 اام ح بي مايمح ممي ت او.ماإلتاي ت ومم مااوماايمملةماخت حيممج يم  اا ت  

 م:اإلدارةمجلس  .2
 ح ت  دددددمم  دددددايم  ددددد ميتامدددددممااالدددددياممااتدددددةميختمددددد  متمم  دددددح وملدددددةماا الدددددحمم ي دددددممي دددددم ممم دددددت

ييددددد مم1 اايتتي دددددةماادددددحمبددددد م  ددددد مخ ددددد ماالم  دددددح مااتدددددةمتدددددتوميتم دددددحممددددد مخدددددالمت دددددت وماا  دددددل
                                                

 مج مم،ةاألردني العامة المساهمة الشركات في منه والوقاية الفساد ظاهرة مكافحة في دورها وتقييم الحوكمة قواعدااالتاتي م ميمتت ل      1
م127 مصم2009 ماميت  م  مماا ح ة االتت  25 اامج ت تاا ح ت  م ام ت حت م ا ل تو تمالم جحملم

 20ص   مرجع سبق ذكره،محمد مصطفى سليمان،2

االطراف المعنية 
بتطبيق مفهوم حوكمة 

الشركات

المساهمين

مجلس االدارة

االدارة

اصحاب المصالح
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تتاددددد ممأ ممامددددمما تمح  دددددممتتم دددد ملددددةمااي حمددددمم  ددددد مااالددددياممامددددحم مادددد ممم ل ددددةممج دددديمااددددتاي م
م2اتتايممخت  مماحا تي م   م زلماام يي.مإا  

  :اإلدارة .3
مج دددددديممإادددددد اا ل  ددددددمما الددددددياممتمت يدددددد وماات ددددددحي يمااخح ددددددمممددددددحألتا مماإلتاي  دددددد مماام دددددد تامت ددددددةم
ااالددددددددياممتز ددددددددحت م  متاددددددددحممأياددددددددح  دددددددد متل دددددددد ومماام دددددددد تامااالدددددددديامم ددددددددةممإتاي .متتلتبدددددددديماإلتاي 

تمااالددددددددد حل مملدددددددددةماامل تمدددددددددح مااتدددددددددةمت الدددددددددي حمماإلل دددددددددح م دددددددددؤتايتاحماتجدددددددددح ممإاددددددددد محإلادددددددددحلمم
م3ا م ح مي .

 المصالح: أصحاب .4
اادددددددومم دددددددحالمتاخددددددد مااالدددددددياممم  :ااتا  ي  تاامدددددددت ي متاالمدددددددحلمماأل ددددددديا ت دددددددوممجمت دددددددمممددددددد م

 ادددددت مادددددتياومم دددددحالم دددددتمتكدددددت ممتلحيادددددممماأل ددددديا  دددددؤم ممأ تاامدددددت  ي  ميجدددددممااماي دددددمم
 لحاددددددتا  ت م  دددددد م ددددددبي ماام ددددددحل ياتمت ممم ددددددتي مااالدددددديامم  دددددد مماألي ددددددح تمخت  ددددددمملددددددةمملدددددد م
م4االمحلمتاامت  ي م   مم تي ماااليامم   مام تمياي.ماا تات لةميي مياتو

لددددددةمماأل دددددديا م اددددددتوميتامددددددممااالددددددياح ميتددددددف يممحالا ددددددح مل مددددددحمبددددددي ممأ  ايدددددد ممأ ت جددددددمم
 ددددح ا ممأتمألددددياتاااددددذي م ددددتم ات ددددت مماأل دددداوا  ددددحوماايتامددددممتأ دددديحمماام ك ددددح ماا حامددددمممدددد م

يددددؤ يتاممأ ات ددددمممتيحا ددددممأتمأ ددددممالددددياح مأخددددي متلمدددد ممدددد مخددددالمالدددديامم حماددددممممددددحم مادددد ممأت
مممملةم  تةماااليام.

مح تمدددددحي ومماأل دددددتا ل دددددةماات ددددد ماايدددددحاةمتتزايدددددتمم حادددددممماام دددددت مي  ماامؤ  دددددي ملدددددةمملددددد م
 ادددددت ماادددددومتتيملدددددةميتامدددددممااالدددددياح مت دددددحت ممدددددحممم  دددددل ممأ ي دددددت مم ك دددددمملدددددةممأ ددددديحم

ا تمحمددددددحممأك دددددديتماكدددددد اوم ددددددتم اددددددت ممااياتمددددددمممحي ددددددممي ددددددت اوملددددددةممإادددددد متاأللدددددديااام ددددددح مت م
ماإلتاي محات دددددددددددتلم  ددددددددددد مملحم دددددددددددمم حتادددددددددددمممددددددددددد ماام دددددددددددح مي مذتيماام ك دددددددددددح ماا حامدددددددددددمممددددددددددد م

  تمدددددتاممأ يتامدددددممااالدددددياممت ماددددد اوممأ  مدددددمااالددددديام ت  لمماادددددتا  ت متتيام حمدددددحملدددددةم دددددتتممددددد م
 ت متتيام حمددددددحممحإل دددددداحوملددددددةم جددددددح مااالدددددديامم امددددددحماالددددددحممأتا   دددددد ممااخددددددحيجةاددددددتتيمااميا ددددددمم

اامؤ  دددددةمماإل دددددحيماإل الدددددح بي مدددددحمتلمددددد مااخدددددتمح م  ددددد م ماا ت ددددد ماألجددددد ااالدددددياممتأتا ادددددحملدددددةم

                                                                                                                                                   
1 Arlyne diamond, gouvernement d’entreprise : enjeux managèriaux comptables et financiers, productive 
publications, canaada, 2005, p : 11 

 81صمممرجع سبق ذكره، مميمتمااالي  مب مزاتيم 2 
  3  محمد مصطفى سليمان، مرجع سبق،  ص 20

4 Arlyne diamond,op cit, p 12 
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تت دددددح اتاومل مدددددحمماأل دددديا تاا ددددح ت ةمااالدددددحم مايتامددددممااالدددددياح مت تمدددددحي متتيمادددد ممددددد م دددددؤم م
م1بي اومتمحي حمتا لحمتمذاةمي مماا يت ماا  ح  ممتام ت حت ممتاا  حل مماا ح ت .

 حوكمة الشركات مبادئ ومعايير أهمالمبحث الثاني:
مدددددد ممأ ددددددملمم اددددددتوميتامدددددممااالددددددياح ملددددددةماالتيددددددتماامؤ  دددددح  مييدددددد ممام تمددددددحو  دددددياماتزايددددددتم

ام تمددددحومباددددحممدددد ممإادددد ممحمتلددددضماام  مددددح مام ت ددددحت مم.ت ددددي م   دددداحم  دددد ماامؤ  ددددم  اام ددددح  ومااتددددة
 دددددذاممددددد مماألتلاام  دددددممخدددددالمتادددددلاحمامجمت دددددمممددددد مااممدددددحت متااملدددددحيييمااتدددددةم ددددد تلي م  يادددددحملدددددةم

 مااممي .
 :معايير ومبادئ حوكمة الشركاتاألولالمطلب 
 2:معايير حوكمة الشركاتولالفرع األ 

  ددددددحةممجمت ددددددمممدددددد ماامؤالدددددديا مااتددددددةميددددددتومممتجباددددددحم  ددددددحيممددددددت ملح   ددددددمماايتامددددددممتتتاجددددددت حم
 ام ت محي مماامخت  ممتا وم ذ مااملحيييم:ماأل تا تم  ممخح مملةم

ممحي دددددددمممأ ددددددحايممددددددت متجددددددتتمب ددددددح ممحاتالددددددي لح متاا دددددددتا ي متاا ددددددتا لماامتاددددددم ي مأللادددددد م .1
ااالددددددددياح متمددددددددت م دددددددداتاممااي ددددددددتلم  ياددددددددحمتمددددددددت مماإلتاي لددددددددةماامجددددددددحايمماإلتاي  دددددددد  مم

مخات م  ت احمت  حقتاحمتمت ما حيتاحمت اتامملاماح.
مأمدددديمددددت ماامالددددحيامماا  ددددب مما يدددديماامددددتيي  ملددددةم دددد ضماا دددديايا متتتج دددد مم ددددحيماالمدددد مت ددددتم .2

ماإلالدددددديا جيددددددت ما تتج دددددد متااي حمددددددممتاتي ددددددي ممإتاي يددددددتليممأ ييدددددد مممدددددد مالددددددف  ممأ م ددددددممددددددحا م
مااال حل م.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتاتي يمماامز تمم 

تاددددددي ماام ددددددؤتلمماإلتاي بددددددي مي دددددد يممج دددددديمماألتتاي.مددددددت متجددددددتتمل دددددد متت  دددددد وما لمدددددد متم .3
 اات  يذيمااي   ةمتامحم ي   م ذاماا   مم مييت ممتلح   م.مم

ميددددد ممإاددددد ااتدددددةمتيتدددددح مماأل مدددددحلتت دددددحتلمماإلتاي مدددددت متجدددددتتماجدددددح مي   ددددد ممتحملدددددممامج ددددديم .4
ت دددددت يمتت دددددتوم دددددذ ماا جدددددح مبت دددددت وممإاددددد ااتدددددةمتيتدددددح مماأل الددددد متتت دددددحتلممت  دددددي  متتيا دددددمم
 ممحم  ح تم   ملاومي   مممحميجيي.ممماإلتاي مج يممإا ت حي ي حم

 ددددددد مميتمدددددددح متماحل دددددددح مامدددددددحيماامدددددددتيي  متمدددددددحميت ددددددد مبادددددددحممددددددد مماإلل دددددددح مدددددددت متيجدددددددمم .5
احممددددضممددددحمتددددوما جددددحزا متأ مددددحلمتددددوماا  ددددحومباددددحمتمددددت ممددددحمي  دددد مادددد ممدددد اوممدددد م تددددح  متمات ددددح 

م.ااتلح تممضما مم او

                                                
 نفس الصفحةمرجع سبق ذكره، محمد مصطفى سليمان،  1
مؤسسة شباب اإلدارة في الشركات و المؤسسات)القيادة_التسويق_العمل المؤسسي_تخطيط و إدارة القوة العاملة_الحوكمة عبد هللا جوهر،2

    221اإلسكندرية ص الجامعة، 
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 : مبادئ حوكمة الشركات:يثانالفرع ال
، ولقد تم 1999عام  ocedمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية  أعلنتهاكن اإلشارة إلى المبادئ التي يم

 .2004-04-22إضافة مبدأ في 

 1ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات: .1
ييدددد م اددددت م ددددذاماإل ددددحيممذتمتددددف ييمتجددددتتمإ ددددحيمللددددحلمايتامددددممااالددددياح مم  دددد م ددددذاماامبددددتأ

  دددددد ماألتا مام ت ددددددحتيمااالددددددحم مت زا ددددددمماا ددددددت  مت اددددددت م ددددددذاماإل ددددددحيم ددددددحتيام  دددددد متكددددددت  م
م.مت تي مم ذاماامبتأمم مخالمااتحاة: وممحاال حل ممتمااتات أ تا ممحا ممتت

تكددددت ماامت  مددددح ماا ح ت  ددددممتاات   م ددددمما يتامددددمممتتال ددددمممددددضمأياددددحوماا ددددح ت ممأ يجددددمم -
 ت حب مما ت  يذ؛

ي م ددددددةمأ م اددددددت متتز ددددددضماام ددددددؤتا ح متلددددددمماخت ددددددحصمتالددددددي لةممددددددحمتميددددددتتممالددددددا م -
  ام مختممماام حالماالحمم؛

ماا   ممتاا زا م.متاات  يذ متاات   م ممماإلاليال م ات مات مااجاح ممأ  -
 2محقوق المساهمين و الوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية: .2

تؤادددددتماام  مدددددمملدددددةم دددددذاماامبدددددتأم  ددددد مي دددددت ماام دددددح ومااجتيدددددت مااتدددددةمتتم ددددد ملدددددةممااتدددددتاتلمتم
تاددددددم مت بيددددددمم ددددددذامما إيالددددددحتااالدددددديا متمااب ددددددضمتمااتمت دددددد متمقيي ددددددح متتاددددددضماام  مددددددمم ددددددت م

اامبدددددتأمم اددددددحمتددددددفمي مأ ددددددحايممت ددددددجي مم ك ددددددمماأل دددددداومتمااي ددددددتلم  دددددد ماامل تمددددددح مااميتم ددددددمم
بادددددذ ماأل ددددداو متماامالدددددحياممتماات دددددت  ملدددددةماجتمح دددددح مااجمل دددددمماالحمدددددممتما تخدددددحممتم دددددزلم
أ ادددددددح ممج ددددددديماإلتاي  متميادددددددز ماام  مدددددددمملدددددددةم دددددددذاماامبدددددددتأمادددددددذاةم  ددددددد ماددددددديتي مإتحيدددددددمم

 لحادددددممتماات دددددت  ملدددددةماجتمح دددددح مااجمل دددددمماالحمدددددمممددددد مخدددددالمتزت دددددت وماا ي دددددمما مالدددددحيامماا
 محامل تمح مااكحل مملةماات  ماام ح ممتميممتتج  ماأل   ممأل اح ماامج ي.

 لة العادلة و المتساوية للمساهمين: مالمعا .3
يتامددددددمممإ ددددددحيياددددددتوم ددددددذاماامبددددددتأممحاملحم ددددددمماامتكحل ددددددمماجم ددددددضماام ددددددح مي  ماددددددذام"ي م ددددددةم  دددددد م

ماأل   ددددددممم ددددددح مةاكحلددددددمماام ددددددح مي مممددددددحملددددددةمذااددددددةمممت ددددددحت م اددددددم مملحم ددددددمممأ مااالددددددياح 
ت  م دددددةمأ متتدددددح ماا ي دددددمماكحلدددددمماام دددددح مي ما ي دددددتلم  ددددد متلدددددت  مماألجح دددددمتاام دددددح مي م

 3للحلم  ما تاحةمي ت او"

                                                
  1   ح ةمميمتمخ ي  ممرجع سبق ذكره، صم32م

 م حاومب م حاوميميتماا  يتة  حوكمة الشركات المساهمة في سلطنة عمان، )األيت   مح  تايمأ حمم 2010(ممص  212
 ميمتمم    م   مح  ممرجع سبق ذكره مصم 553
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 1المصالح في حوكمة الشركات: أصحابدور  .4
تاددددت ماام  مددددمممدددد م ددددذاماامبدددددتأمإادددد مايتددددياومي ددددت م دددددذ ماام ددددحالمتمتاددددل ممجمت ددددمممددددد م

ااتددددةمتل ددددوم ددددذ ماا اددددي مم اددددحمإتحيددددمماا ي ددددمما ي ددددتلم  دددد متلددددت  مللددددحلمم حبدددد مماإليالددددحتا 
ا تاددددددددحةمي ددددددددت اومتتاددددددددضم  ددددددددحوميتاددددددددم ممالددددددددحيامماالمددددددددحلملددددددددةماإلتاي ممتمااي ددددددددتلم  دددددددد م

اات ددددد ماام ح دددددم متمامت دددددحلمااممحالددددديممف ادددددح ماامل تمدددددح مااكحل دددددمميدددددتلممحا دددددممااالددددديامملدددددةم
مج دددددديماإلتاي متمااتلبيدددددديم دددددد متجاددددددمم  ددددددي وملددددددةمملدددددد ماام ددددددح  ماامتل  ددددددممبددددددإتاي مااالدددددديامم

 تمحايتاح.
 اإلفصاح و الشفافية: .5

أل دددد مبددددتت ماإلل ددددح متمم  لتبدددديم ددددذاماامبددددتأمأ ددددومممددددحت ماايتامددددممااتددددةمياددددز م  ياددددحماام  مددددم
ااالدددد حل مملددددةمااب ح ددددح ماا ددددحتي م دددد مااالددددياممادددد متكددددت م  ددددحةملي ددددممم ح ددددممماتي يددددممتمت  يددددذم
ااممدددددحت ماألخدددددي مااتدددددةمتادددددم تاحماايتامدددددم متمت دددددت  ضمااالددددديامم ددددد م ي دددددمماإلل دددددح مااجيدددددتم
مدددد مادددد ممددددحميتل ددددممباددددحممدددد متددددتلييماا  ددددمملياددددحمتملددددةمإتايتاددددحمتمدددد م ددددومجددددذمميؤتيماألمددددتالمتم

م3يجم:تاتي يمماامبت  مم ماامبتأمم2يحل مم   م ملتاحمتم زا تاحملةماا ت  ماام
م أ اددددددددحماا تددددددددح  الددددددددم ممتا  مددددددددحااجت ي ددددددددممماامل تمددددددددح   دددددددد مماإلل ددددددددح مم  ت دددددددديممأ  -

ااخح دددددددممممدددددددؤ ا ممج ددددددديمماامل تمدددددددح اامحا دددددددممتااتالددددددد ي  مما الدددددددياممتأ دددددددتالاحمتادددددددتام
 .اإلتاي 

  ادددددددحم م دددددددحماملدددددددحيييمااميح دددددددممممتاإلل دددددددح اامل تمدددددددح مااميح دددددددب مممإ دددددددتاتيدددددددتومممأ  -
 ؛تاامياجلمماامحا ممتقييماامحا م

 ؛اامياجلمماا  ت مماي حمح مااالياممإجيا  -
أ م  دددددددتوممياجلدددددددتمااي دددددددحمح مااخدددددددحيجيي مت دددددددحي ي وما م دددددددح مي مت  دددددددياومبدددددددذلماال ح دددددددمم -

م.ااما  ممااكحل م
م4مسؤوليات مجلس اإلدارة:

م دددددددددؤتا حتاومتادددددددددل ماام  مدددددددددمممبدددددددددتأمخدددددددددحصمااددددددددمح ما ت دددددددددح ممج ددددددددديماإلتاي مممادددددددددحماومتم
مم دددددددؤتا ح ممج ددددددديماإلتاي متمااجدددددددزا ا مااتدددددددةمتت دددددددضم  يادددددددحم  دددددددتممخحا دددددددحتاوماادددددددذ ماام دددددددؤتا ح  م
تأ ميتاددددددم مإ دددددددحيماايتامدددددددمممجمت دددددددمممددددددد مااتل  مدددددددح مميا دددددددح مأ ادددددددح ماامج ددددددديما م دددددددحتا ملدددددددةم

                                                
  1 م حاومب م حاوميميتماا  يتةممرجع سبق ذكره مصم22

2 Jean jaccques du plessis & qnil hargovan & Mikro Bagaric, prinsiples of contemporay coporate 
governance, cambridage university press ; new york , 2011, p, 15 

 م ح ةمميمتمخ ي ، مرجع سبق ذكره،مصم 333
م56 مصممرجع سبق ذكرهميمتمم    م   مح  مم 4
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ح مااتلحمددددددد ممدددددددضماحلددددددددمماام دددددددح مي  متتتاددددددد لمخ ددددددددطم مددددددد مااالدددددددياممتماإلل ددددددددح م  ادددددددحمااددددددددم
اامج دددددديممدددددد ممأ اددددددح م ددددددح اتاوم  ددددددتم ددددددتومت  يددددددذ ح متتادددددد لم  ددددددحومااماحلددددددآ مااتددددددةم  ددددددتي احم

أ مددددددحااومتماأل ددددددحيمااددددددذيمتي ددددددمم   دددددد م ددددددذ مااماحلددددددآ  ماددددددمح مااالدددددد حل مملددددددةماخت ددددددحيمأ اددددددح م
اامج دددددي ممييددددد ميتددددديةماددددد ماام دددددح مي ملدددددةمامخت دددددحي ماددددديتي متليدددددي مأ ادددددح ممج ددددديمإتاي ممددددد م
قيدددددديممددددددت  ي مااالددددددياممتمااددددددذي م   ددددددمم  ددددددياومأ اددددددح مقيدددددديماات  يددددددذيي مااددددددذي م مادددددد اومااياددددددوم

م1مج يماإلتاي .مماام ت  م   مأتا 
م
م
م

م
م
م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
م23  يمااميجض صم 1
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 (: يوضح مبادئ حوكمة الشركات3-2الشكل )

م
م50ص مميجضم بممذاي  مميمتمم    ماام تي:م

يوضح مبادئ 
منظمة 

oced   التعاون و
التنمية

ضمان وجود أساس .1
إلطار فعال لحوكمة 

الشركات

ذو تأثير على اإلداء االقتصادي الشامل.1

اق المتطلبات القانونية و التنظيمية في نط.2
اختصاص تشريعي

توزيع المسؤوليت في نطاق تشريعي.3

لدى الجهات السلطة و النزاهة و للقيام .4
بواجباتها

حقوق المساهمين و .2
الوظائف الرئيسية 

ألصحاب حقوق 
الملكية 

.توفر الحقوق األساسية لللمساهمين.1

الحق في المعلومات على القرارات.2

الحق في المشاركة بالتصويت.3

تسهيل المشاركة الفعالة .4

التصويت شخصيا أو غيابيا.5

االفصاح عن الهياكل و الترتيبات.6

تسهيل الممارسة لحقوق الملكية.7

المعاملة المتساوية .3
للمساهمين

معاملة المساهمين معاملة متساوية.1

منح التداول بين الداخليين و التداول الشخصي .2
الصوري

االفصاح عن العمليات.3

دور أصحاب .4
المصالح

المصالح وفقا للقانون اواإلتفاقات .1

التعويص مقابل انتهاك الحقوق.2

تطوير األليات للمشاركة.3

المعلومات في الوقت المناسب.4

االهتمام بالممارسات.5

إطار لإلعتبار و آخر للدائنين .6

يةالإلفصاح و الشفاف.5

اإلفصاح عن السياسات.1

المستويات النوعية للمحاسبة.2

المراجعة المحاسبية.3

قابيلة المراجعة المحااسبية .4

الفرصة و التوقيت للمستخدمين.5

المنهج الفعال إلطار الحوكمة.6

مسؤوليات مجلس .6
اإلدارة

العمل وفقا للمعلومات  الكاملة.1

المعاملة العادلة  للمساهمين.2

تطبيق المعايير األخالقية.3

عرض السياسات.4

الحكم الموضعي المستقل.5

الةقت المناسب  إلتاحة المعلومات.6
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 ومرتكزات حوكمة الشركات أهمية :ثانيالمطلب ال
محوكمة الشركات: أهمية:األولالفرع 

 م:بالنسبة للمساهمين (1
ت ددددددح تملددددددةماددددددمح مااي ددددددت ماكحلددددددمماام ددددددح مي مم دددددد :يمماات ددددددت   يمماامالددددددحيامملددددددةم

ماااليامملةماام ت ب .مأتا اا يايا مااخح مممفيمت ييا مجت ي مم تمتؤ يم   م
مددددد مماامتخدددددذ ااالدددددياممتمااتادددددضماامدددددحاةمتماا ددددديايا مااجت ي دددددمممأتا ااكحمددددد م ددددد مماإلل دددددح 
يددددددتماامخددددددح يماامتيتمددددددمم  دددددد مام ددددددت محيماال  ددددددحم  ددددددح تماام ددددددح مي م  دددددد متيتماإلتاي  بدددددد م

م1.لةم ذ مااالياح 
 بالنسبة للشركات: (2

االا ددددممبددددي ممأ دددديتمادددد ممدددد ميلددددضمااك ددددح  مام ت ددددحت مما الدددديامممدددد مخددددالمتاددددضم -
 تاام ح مي .ماإلتاي متيييمااالياممتممج يم

مأ ددددددتا اات   مددددددةمااددددددذيم مادددددد ممدددددد مخاادددددد متيتيددددددتمماإل ددددددحيتلمدددددد م  دددددد متاددددددضم -
مج ددددددديممأل ادددددددح ااالددددددديامم دددددددب متي   ادددددددحممددددددد مخدددددددالمتدددددددتلييماايدددددددتالزماام ح دددددددممم

ااالدددددياممااتدددددةمتيا دددددةممأ دددددتا اات  يذ دددددمماكدددددةم لم دددددتام  ددددد متي يدددددممماإلتاي تمماإلتاي 
 م  يمماام ح مي .

تي دددد مااالددددياح مااتددددةمت بددددمم تا ددددتماايتامددددممبز ددددحت م  ددددمماام ددددت مي  ملددددةميمح ددددمم -
االددددياح مااتدددددةمت بدددددمممتادددددت ماايتامدددددمماام دددددت مي  ملدددددةمامأ ي ت او تاددددذاةم جدددددتم

لددددةمت ددددةمااالددددياح ميتدددد م  دددددتمحممأ ددددداماوجيتا  ددددتم  تمددددتاممددددحات اييمجيددددتا  ب مب ددددضم
ا  دددددتاوملدددددةم دددددتي ممأ ددددداماومأ دددددلحيا خ دددددح ممإاددددد تتلدددددي ماألزمدددددح ممؤ تدددددممتدددددؤتيم

ااالددددديامم  ددددد ماات  دددددمم  ددددد مت دددددةماألزمدددددح مممدددددحمميجلددددد مت دددددةمااالددددديامم دددددحتي م  ددددد م
 2اا متتملةملتي ماألزمح .

م:ركائز حوكمة الشركاتثانيفرع الال
متلتمتماايتاممم   م ا ممياح زم ما مت خ  احمامحمي ة:

 3مامح ماماتزاوماا  تاةمم مخالم:مأي:األخالقيالسلوك  (1
 ؛اومم تا تماا  تةمااما ةمااياليت اماتزم -
 ؛م حالماأل يا مااميتم مممحام الف ااتتاز ملةمتي يمم -

                                                
ااتايممراجعة الحسابات و حوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية و الدولية المعاصرة، بتماات حمم  يم  ةمتماليحتمماا يتماليحتم مم1 

مم29-28صمم2017 مم يماإل ا تي مااجحمل مم
  2 م بتمهللامجت ي مميجضم بممذاي  مص 

  حي م بتماالحلميمحت محوكمة الشكات)المفاهيم،المبادئ،التجارب( تطبيقات الحوكمة في المصارف ااتايمااجحمل م ام ا ت م 2005مص  473
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 ؛اماتزاوممحألخا  ح ماايميت  -
 ؛امجتمح  ممتمااي حظم   ماابي مماا  حوممحام ؤتا م -
مااال حل مم  تمت ت وماامل تمح ماامحا مم. -

 :الرقابة و المساءلة (2
تلت ددددددددةميتامددددددددممااالددددددددياح مبتيتيددددددددتمتت ددددددددم وم  ددددددددوما م ددددددددح امممتااي مددددددددمم  دددددددد ممخت دددددددد م

مت ات مذاةمم مخالم:ماام تت ح 
 ت لي مأتتايمأ يحمماام  يمملةم جح ماام الف . -
 اج ددددددددددددممااتت يم اامددددددددددددت  ي ماإلتاي اام ددددددددددددح مت  مج يممي حب ددددددددددددممممحالددددددددددددي :مأ دددددددددددديا  -

 ااتاخ ي متمااخحيجي .
 . م ماام ياتم م ماامتت تم م ماام تا كتم  ماالمااامتيتت ممأخي :مأ يا  -
ااالدددددددددياح  ااب ةممم مم ددددددددد ي ي دددددددددمم دددددددددت ماامدددددددددحلمي حب دددددددددمماالحمدددددددددممم ددددددددد :مأ ددددددددديا  -

 ااميازيملةميحاممااب تة.
 المخاطر:  إدارة (3

مخال:ت ات مذاةمم م
تادددددددضم  دددددددحومإلتاي ماامخدددددددح يما تلدددددددي م  ددددددد ماامخدددددددح يمااتدددددددةمتتاجددددددد مااالدددددددياممتم -

 ؛إتايتاح
م.اام  يممأ يحماام تختمي متممإا تتت ي ماامخح يمماإلل ح  -

 المطلب الثالث:محددات و آليات حوكمة لشركات
م1::محددات حوكمة الشركاتاألولالفرع 

اات بيدددددممااجيدددددتمايتامدددددممااالدددددياح ممددددد م تمددددد ميتت ددددد م  ددددد ممدددددت متدددددتاليممأ   دددددحةمات دددددح م  ددددد م
م ددددددتت مجددددددتت مميددددددتتا ماايتامددددددممااتاخ  ددددددممتااخحيج ددددددممت لددددددي مل مددددددحمي ددددددةم ددددددحتي ماامجمددددددت تي ممدددددد م

مااميتتا مامحمي ة:
تجتت ددددددحم اددددددم مي دددددد ممأ ااميددددددتتا مااخحيج ددددددمممأ م ددددددمتتيجددددددضممالمحددددددددات الخارجيددددددة: (1

 ااالياح .مإتاي 
:تااتددددةمو االجتماعيددددة والقانونيددددة و المندددداث العددددام لالسددددتثمار البيئددددة االقتصددددادية -

تتل دددددددممم ب لدددددددمماا  دددددددحوماا دددددددح ت ةمتام ت دددددددحتيمتمامجتمدددددددح ةماا دددددددح تمادددددددحا تا ي م

                                                
م ت  ماا لحا ح ماال م مماجمل ممااميح بي مفي جدب االستثمارات و تنمية الموارد البشرية، أهميتهاحوكمة الشركات و ميمتمخحاتمااماحي ة م 1

م 4  تي حمص2007اا ح ت يي ماا تي ي م
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اام  مدددددمما دددددت ماالمددددد مم ددددد :م دددددح ت مااالياح   دددددت ماالمددددد  ت   وماام حل م  ددددد ضم
 ااممحي ح ماميتكحي ممتاإللاي.

تتتل ددددمممحات  يددددذممملددددحيييممتيددددت م:التدددددقيقبة و االلتددددزام بالمعددددايير الدوليددددة المناسدددد -
تكددددت مم زمددددمماات بيددددمماتلز ددددزمخح دددد مماام حي ددددمممدددد مااب ح ددددح متاامل تمددددح ماامحا ددددمم

    ماام تت ماالحامةمتتاضمآا مماات  يذمباح.
ابيدددددددي ما يتامددددددمممحا  دددددددممماام ددددددت مي  مم دددددددحتيممأ م ددددددم:  دددددددحةممصددددددادر التمويدددددددل -

 يمتمت  ميت  مميتامممللحام.اامحا ممأل مم تماأل تا ااتمت  ملةم
اا دددددت ميتددددديةمبتف يياتددددد مااتاخ  دددددممتمااخحيج دددددمم  ددددد ممأ :مددددد ميؤادددددتمطبيعدددددة السدددددوق  -

مخدددددح يماا دددددت ممإتاي ماحمادددددحمت جدددددت حملدددددةممأتا ااالددددديامممددددد مييددددد م دددددتيتاحم  ددددد م
متمميا ممماا تح  .

 ا  الددحم اام  مددم اا ددتا ي  مخت دد  ااميددتتا   ددذ  تتالددم  :المحددددات الخارجيددة (2
متتيجددم ا الددياح   ااددازو ااتمت دد  تددتليي لددة اامددحاة اا  ددح  تا ددح     ام ت ددحتي
 إيادحو لدة ااي حب دم تاااي دح  األجادز  تا دح   اإل تدح   ت  ح دي اا د ض أ دتا  ت حل د م
  ادم  تجتت دح أ  إاد  ااخحيج دم ااميدتتا  أ م دم تتيجدض  ااالدياح    د  ااي حمدم
 2م مخال:1ماااليام إتاي  ي  متام  ااتة تاا تا ت اا تا ي  ت  يذ

ااتتج دددددددددددددد متاإليالدددددددددددددددحتمماإلتاي يتاددددددددددددددم ممج دددددددددددددديممأ يجددددددددددددددممم:اإلدارةمجلددددددددددددددس  -
اات  يذ ددددددددددمممتاإلتاي ماإلتاي ام ددددددددددتياتيجةما الددددددددددياممتا م يتمدددددددددد مادددددددددد ممدددددددددد ممج دددددددددديم

اام دددددددؤتا ممااممحالدددددددي متمقيددددددديمااممحالدددددددي م ددددددد ممدددددددت متي يدددددددممأتا مااالدددددددياممتتي يدددددددمم
م ددددد يمماام دددددح مي متاحلدددددممأ ددددديحمماام دددددحالمتمملدددددحم تاومملحم دددددمم حتادددددمميجدددددمم

 تميا ممماألتا .ماأل تا   ياومتاضم
ماإلتاي جددددددددز ممدددددددد ماام ددددددددؤتا مممج دددددددديممإ ددددددددتات ااددددددددذيمملددددددددتمم:الهيكددددددددل التنظيمددددددددي -

 دددددد مااايمددددددةما  دددددد  ممالددددددي متتيتيددددددتمااتاجمددددددح متتتز ددددددضمت تاددددددم م م  ددددددمماات  
 اام ؤتا ح متت ت  ماا   ح مم مأج مب تغماا تح  ماامتجتت .

م دددددتختمتمااب ح دددددح ممإايادددددحت دددددةماألتا مااتدددددةمتدددددتليممددددحم يتدددددح مم:النظدددددام المحاسدددددبي -
تااتالددددد ي  ممما دددددح  ملدددددإ م دددددذ مااددددد  ومماإل دددددتياتيج ماا ددددديايا ممامتخدددددذيتماامل تمدددددح م

 تؤ يملةم م  ممااتياوماامؤ  ة.
                                                

اام ت  ممإا  م حكيمميمتماالياة متي مم تم م تاإلل ح  ااال حل م مم تت م اميت ح  لة ااالياح  يتامم جمي مأيمت م  ييمميمت متج  ح م 1
تاي  مجحملممميمتمخ ايمم اي  ممخبيممحا ممب تةم2012محيمم07-06 متاإلتاييما يتمم ماا  حتماامحاةمماآا ماات  ةميتل:ميتامممااالياح م متا 

م6أ محل مصم
  2 مميمتمخحاتمااماحي ة مميجضم بممذاي  مص 4
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ا الددددياممتممم ددددتت ح م حا ددددممماألخا ددددةت ددددةمااتددددةمتتل ددددمممحا دددد تةم قدددديم الشددددركة: -
مدددددد ماا دددددد وماا ح مددددددمم  دددددد ماألخددددددا مااما  ددددددمممدددددد م زا ددددددممتممتاددددددت  ممتأمح ددددددمملددددددةم

 1ت  يذم م  ح ماااليام.
 (:مميتتا ميتامممااالياح 4-2ااالا م)

م
متي اا حابمإ تاتاام تي:

 :آليات تطبيق حوكمة الشركاتثانيالفرع ال
آا دددددح ميتامدددددممتاخ  دددددمممإاددددد يددددتومت بيدددددمماايتامدددددمممددددد مخدددددالممجمت دددددمممددددد ماآلا دددددح  م ددددد   م

متمأخي مخحيج م مت يتومت حتااحممالا ممخت يمتامحم فتة:
 أوال:اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات:

                                                
  1 مميمتمخحاتمااماحي ة مميجضم بممذاي  مصم4

محددات حوكمة 
الشركات

محددات داخلية 

البيئة االقتصادية و 
اإلجتماعية و القانونية و
المناخ العام لإلستثمار

الإللتزامبالمعايير الدولية 
المناسبة و التدقيق

مصادر التمويل

طبيعة السوق

محددات خارجية

مجلس اإلدارة 

الهيكل التنظيمي

النظام المحاسبي

قيم الشركة



 الشركاتالفصل الثاني                                              التأهيل العلمي والعملي لحوكمة 

 

 
45 

ماإلجدددددديا ا ماتيددددددحتتمللحا ددددددح مااالدددددديام متممأ الدددددد مااالددددددياح مااتاخ  ددددددمم  دددددد مميتامددددددممآا ددددددح ت  ددددددمم
ماااليام ت ما مت  ي مآا ح ميتامممااالياح مإا ممحم فتة:مممأ تا ااازممماتي يمم

اميا مدددددددمم ددددددد تةماإلتاي  مإذما ددددددد م يمدددددددةممأتا أي ددددددد مماإلتاي  لدددددددتممج ددددددديممجلدددددددس اإلدارة:  (1
لممدددد م بدددد ماإلتاي  متتاددددةممدددد مخددددالميأيممددددحلماام ددددت ميملددددةمااالدددديامممدددد م ددددت مام ددددتلمح

اال  دددددحمامددددددحمإ ممج دددددديماإلتاي مماإلتاي تمماحل ددددددممممإ  ددددددح  ددددداييت ماا ح ت  ددددددمملددددددةمتليدددددي متم
 ددددددمممادددددد تاي محاا ددددددتيم الددددددحيةمم ح   ددددددمملددددددةمتاددددددضمإ ددددددتياتج ممااالدددددديام مت  ددددددتوماايددددددتالزماام 

 1.متمحاتحاةمتل  وم  ممماااليامم  احت يا مم  تااحمت  تومأتا
 تدفاي  إاد  ي جدف مدماميا تا ااتتج د  لدة بتاجمحتد  اا  دحو مد  اإلتاي  مج ديميدتما  ادةتم

م2:ي ة مح أبيز ح اات  يذيي  قيي م  أ اح  مبي  م  اا جح  م  مجمت م
الديالاح اامحا دم اات دحي ي إ دتات بت   دم ت دتوم :التددقيق لجندة -  ت   دم   د  تا 

 ااالدياح  يتامدم أتتا  مد  ادفتا  لادة تم د  ااالدياح  لدة اادتاخ ة ااتدت يم
 ؛ااالياح    احمت  ل ااتة اامحا م اامل تمح  لة تااال حل م اا  م ز حت  لة

 ااالددياح  ميتامددم ااخح ددم ااتيا ددح  أق ددم تت ددةم:تالمكافدد  لجنددة -
 أ ادح  مد  ااماحلدآ  اجدح  تالدا  أ ميجدم مف د  بادح اا دحتي  تااتت د ح 

 تااماحلدآ ماايتاتدم تيتيدت لدة ت ح  ادح تتتيادز اات  يدذيي  قيدي اإلتاي  مج دي
 ؛اال  ح محإلتاي  ااخح م مزا حتاا

 بددي  مدد  تاامددت  ي  اإلتاي  مج ددي أ اددح  تليددي  يجددمم:التعيينددات لجنددة -
 يا ااخبد يا متاامادح مدض خبدياتاو ت مادحياتاومتدتا و اادذي  ااميالديي  ألاد 
 .اااليام م  ااميتت 

مإذممتتيام حمددددحملددددةم م  ددددمماايتامددددم متددددؤتيمت   ددددمماامياجلددددممااتاخ  ددددالمراجعددددة الداخليددددة:  (2
تلددددززم ددددت ماالم  ددددم متتاددددةمبز ددددحت م ددددتي ماامددددتا  ي م  دددد مم ددددح اممااالدددديام مييدددد م  ددددتوممأ اددددح

ااتدددددددةمي  دددددددذت احمبز دددددددحت ماام دددددددتا  م ماالتاادددددددم مماأل الددددددد ماادددددددتاخ يي ممددددددد مخدددددددالمماامدددددددت  ي 
مخدددددددح يتي دددددددي م ددددددد تةماامدددددددت  ي ماالدددددددحم ي ملدددددددةمااالدددددددياح ماامم تادددددددمما تتادددددددممتمت  يددددددد مم

  مدددددممتتي دددددي م م  دددددح ماام  مدددددم ملادددددتم  دددددح تممإادددددحلمااادددددت مم ددددد م دددددتمماإلتاييماا  دددددحتم

                                                
اام ت  مااتتاةممإا  ز ز مب م مي م م ب ةممي و ميتامممااالياح متتتي حملةمت لي م  حومااي حممم   مالياح مااتفمي مااتلحت ة متي مم تم مم 1

، كلية العلوم االقتصادية، العلوم 2012ديسمبر  04-03، يومي  الدول تجحيم – اات ت ي تآلح  االم ة ااتا ض ااتفمي  م  اا  ح م اا حمضميتل:
 8التجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي السلف، الجزائر، ص 

يتمةم  اام ل ت اات  ة اام ت   اإلداري، و لياالم داالفس من الحد في ادوره و تاالشرك حوكمة تاآلي ،لح مم يمز  ايامم  ميت  ي  م  ي ح ةم2م
م18 ص م اي   خ اي ميمت جحملم أ محل  إتاي  ت ب تة ت محا م مخبي لة   2012 محي 6-7



 الشركاتالفصل الثاني                                              التأهيل العلمي والعملي لحوكمة 

 

 
46 

مددددددد ا مم اددددددمطمتمدددددد  ومات يددددددد وممإيجددددددحت ددددددد م ي ددددددمممأ ددددددتالاح  ددددددد متي يددددددممماألخيددددددي  ددددددت م
 1اامخح ي ااي حمممتماايتامم.مإتاي تتي ي مللحا مم م  ح م

 2ثانيا:اآلليات الخارجية
اام دددددددحالمااخدددددددحيجيي ممأ ددددددديحمتتم ددددددد مآا دددددددح ميتامدددددددممااالدددددددياح مااخحيج دددددددمممحاي حمدددددددممااتدددددددةمتمحي ددددددداحم
اامتادددددت  مييددددد م الدددددا ممبادددددذا  ددددد مااالدددددياممتماااددددد تممااتدددددةمتمحي ددددداحماام  مدددددح مااتتا دددددممااماتمدددددمم

 ددددتاماام ددددتيمايدددددتماام ددددحتيمااكبددددي ماامتادددددت ماادددد طم ح دددد ممددددد ماجدددد مت بيددددمم تا دددددتماايتامددددم متمددددد م
مة:تاةممحي مأم  م

تلدددددتمم حل ددددمم دددددت ماام تجددددح مايدددددتماآلا دددددح م: اإلداري منافسددددة سدددددوق المنتجدددددات وسدددددوق العمدددددل  .1
بتاجمحتادددددحممحاالدددددا ماا دددددي ل ملإ ادددددحممماإلتاي اامامدددددممايتامدددددممااالدددددياح  متتادددددةمأل ادددددحماتامادددددومتدددددتوم

 دددددت مت الددددد ملدددددةمم حل دددددممااالدددددياح مااتدددددةمتلمددددد ملدددددةم  ددددديمي ددددد ماا ددددد ح م متمحاتدددددحاةمتتلدددددي م
اام تجدددددح متادددددتمم ددددد تةماإلتاي متخح دددددمماتاماح ددددد م  دددددحةم دددددت مللحادددددممما لددددداي ملم حل دددددمم دددددت م

 ا تاي ماال  ح.ماإلتاي ا لم م
ام دددددددتمحجح متامكت دددددددحمممددددددد ماألتتا ماات  يت دددددددمممأ ممدددددددحمممالدددددددةمل ددددددد م :االنددددددددماجات واالكتسددددددداب .2

االددددددحاو أل مامكت ددددددحممآا ددددددمممامددددددمممدددددد مآا ددددددح ممإ يددددددح إل ددددددحت مااا ا ددددددمملددددددةم  ددددددح مااالددددددياح ملددددددةم
اايتامدددددددمم تاتت ددددددد ممم ماددددددد ماا ددددددد  ي م  ددددددد م ددددددد تةماإلتاي ممالدددددددا مللدددددددحل ممييددددددد مقحامدددددددحممدددددددحميدددددددتوم
ام دددددددددت  ح م ددددددددد مخدددددددددتمح ماإلتايا مذا ماألتا ماامددددددددد خ  م  دددددددددتمحمتي ددددددددد م م  دددددددددممامكتتدددددددددحممأتم

 ام تمح .
اام ددددددح ت م  دددددد متي ددددددي م ت  ددددددممميددددددؤتيماامياجددددددضمااخددددددحيجةمتتياممامددددددحملددددددةمالمراجعددددددة الخارجيددددددة: .3

ااكالددددت ماامحا ددددم تاتي يممتاددددةمي م ددددةم   دددد مم ح الددددمماج ددددممااتددددت يمملددددةم ت  ددددممت ددددةمااكالددددت  متمددددضم
 ت  ددددددد متجددددددد مااخ دددددددتصماج دددددددمماامياجلدددددددمملدددددددةماخت دددددددحيماإلتاي تزايدددددددتمااتيايدددددددزم  ددددددد متتيممجدددددددحايم

اا الدددددددد  مماجددددددددح ماامياجلددددددددمماام ددددددددت  ممتممأ اامياجددددددددضمااخددددددددحيجةمتمام ددددددددتميايملددددددددةمتك   دددددددد  مييدددددددد م
 ددددددددت مت  ددددددددممتددددددددت   حمتتم ت  ددددددددمم حا ددددددددم متمحاتددددددددحاةماخت ددددددددحيماامددددددددت  ي متماامخت ددددددددي ملددددددددةمي دددددددد م

 اا  ح ممااذيمتلم مل  ماامؤ  م.
 دددددحت ممدددددحمتالدددددا متتدددددؤ يم ددددت ماآلا دددددح م  ددددد ماات دددددح ا مااتدددددةمتيدددددتيمبدددددي ممالتشدددددريعات و القدددددوانين: .4

ملدددددد مااتالددددددي لح متماا ددددددح  ي مااددددددتي م الددددددحيات ممالددددددا مممحالدددددديملددددددةم م  ددددددمماايتامددددددم ما ددددددتمأ ددددددي م
اا دددددددتا ي م  ددددددد ماا دددددددح  ي ماامامدددددددي متماأل ح دددددددي ملدددددددةم م  دددددددمماايتامدددددددم ا يمل مدددددددحميت ددددددد مبدددددددتتي وم

مات ح  اوممضمملااو.ماأل  تمتت   تاوملةم ت ماالم  م مب م   ما   ممأتم

                                                
  1 فاطمة حمزة مروى كرامة، رقية  حساني، مرجع سبق ذكره، ص 19

 382 ص   2009 م  ممم ي ااجحمل م  الدار العالمية، المالية األزمة و الشركات حوكمة ،يمحت االحل  بت  حي م  2
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المراجعددددددة الجبائيددددددة فددددددي تفعيددددددل حوكمددددددة الشددددددركات فددددددي المؤسسددددددة  إسددددددهامات:المبحددددددث الثالث
 االقتصادية

بدددددد مأ ددددددمي مم  مددددددحما ت ددددددحت حمتاجتمح  ددددددح ممإتاي ددددددحيتامددددددممااالددددددياح ما  دددددد متيلددددددحملاي ددددددحمأتم
لددددح ماامياجلددددممااجمح  ددددمممدددد مخددددالمتت دددد ضم  ح اددددحمم تمح تمددددحيماامياجلددددممايددددتمآا ددددح ميتامددددممااالددددياح 

مددددددد مخدددددددالم  دددددددحوماايتامدددددددمما الدددددددتم م  ددددددد مي ددددددد ماات ددددددديييمااجمدددددددح ةمتمتي يدددددددمماايتامدددددددممااادددددددي ب مم
تددددددددت ومتتيممآا ددددددددح  ماددددددددذام يتاددددددددم م ددددددددذاماامميدددددددد م  مددددددددمما مؤ  ددددددددممام ت ددددددددحت ممتمحاتددددددددحاةمإاددددددددحلم

اامياجددددددضمممدددددد م مدددددد ماألخيددددددي  ددددددذ ميتامددددددممااالددددددياح متمددددددت ما ددددددت حت ممإ ددددددحياامياجلددددددممااجمح  ددددددمملددددددةم
 .ااجمح ة

 الشركات حوكمة اطار في الجبائية جعةاالمر  دور تدعم آليات :األولالمطلب 

 ددةمت ددةمااتددةم ااالددياح  يتامددم لددة اامياجلددم تتي تددت و االم  ددممااتددةم اآلا ددح  ا مأ ددو
 اام ددح ام تت ليدد  اامياجلددم بجددتت  اميت ددح    دد مااجمددح ة اامياجددض يدديص ادديتي  تيدد م  دد 
 . ا مياجض ااما  م

 1االكاديمية االليات:أوال
 لدة اام دتمي اات دت ي  دم  تاامياجلدم محاميح دمم ام تمدحو ذتيم مد  األكدحت ميي   دحتم   د    دض
 إل تدح  تذادة اام دتمي ااتل د و تاديام  اال  دح تااتيا دح  اامادحاتي تي ميي تدةملدة ااتل د و م ابديم

 أت ااما  ددم ااممحي ددم مالددحك  ايدد  ااميددت  ااكددحلة متتتج دد  ااتف يدد  مؤ دد  تمياجددض ميح ددم
 لدة األكدحت ميي  تتي تيتيدت ت ماد  اام دتميمااما دة ااتل د و بديام  تت  يدذ تخ د ط لدة اامالدحيام
 تتتج د  ااميح دبة ااتل د و م ابديم مد مخدالمت دت يم ااالدياح  يتامدم لدة يجلدم ا اادو تتي تدت  و
م. اام تميمااما ة ااتل  و م اتايم اايتامم مالحك  اي  ااميح ب م ااميت 
م2العملية المهنية األلياتثانيا: 
 ااجمدح ة اامياجدض  دحتم   د  اام  دح  تاام د تا ح  تااتاجمدح  تاا دي م تاأل دحايم اات دح   تم د 

 اإليجدحبة اايتامدم اادتتي ت دو لدة إيجحب دم م دح مح  اادح  م  دم ما  دم آا دح ما ما دم ااممدحيي
 اايتامدم تتي مدف  م ت ًلدح    د  ااجمدح ة اامياجدض  اد  ادو مدحماادتتي  دذا تي يدم  ماد  تم ا مياجلدم
تتيملددةم ا مياجلددم أ  تا مددح  االم  ددممااما  ددم ااممحي ددم إ دديا  إادد  ت تيتدد  مح ددتلتات  مدديتمط

                                                
 356 مميجضم بممذاي  م  ي اات حم  بت  1

 ممذاي مم تمممم تكمحلممت  مح مبي مالجزائر في الشركات مبادئ حوكمة لتفعيل ك لية الخارجية المراجعةالياتمميمتمأ ي  م  2
م65صمم2016م اي مم-الاحت ماامح تي متخ صممحا ممتيحكم مماامؤ  ح  مجحملممميمتمخ اي
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 خدال مد  اادتتيم دذا يتي دم أ  ت ماد  ااالدياح   لدة اام د يم أل ديحم   د  ق د  م اايتامدم
 ااما  م. اام ح ام تت لي  اامياجلم بجتت  اميت ح      ااجمح ة اامياجض ييص
 آليات حوكمة الشركات المراجعة الجبائية الداخلية في دعمدور ثالثا: 

اادددددمح ماات بيدددددممااجيدددددتمايتامدددددممااالدددددياح ممادددددفتا " دددددتمازتاتمام تمدددددحومبت   دددددمماامياجلدددددممااتاخ  دددددمم
ةمت بيدددددمم  دددددحومااي حمدددددمملدددددةمأ  دددددحمما ا دددددحيماالتيدددددتممددددد مااالدددددياح  متاا حتجدددددمم ددددد مادددددل مت  دددددتيملددددد

ت مااتلحمدددددد ممددددددضماامخددددددح ي متاددددددذاةميتيددددددتتمتتيماامياجلددددددممااتاخ  ددددددممملددددددةممجددددددحلميتامددددددمم ددددددااتاخ  ددددددممتم
مم مخالممحمي ة:م1ةمليصمتت ي ومأ  مممااي حمممااتاخ  م"ااالياح مل

ااميحل دددددمم  ددددد مامت دددددحلمبدددددي  يماج دددددمماامياجلدددددممم ا ددددد م ددددد م تدددددح  ماامياجلدددددممااتاخ  دددددممتم -
م؛2اايتامممتال أ مما ييالح م تم

يلددددضما ددددح  متلح   ددددمماامؤ  ددددمممدددد مخددددالمتكحمدددد ماات ددددحي يمتاا ددددتا ومبددددي ماج ددددممااتددددت يممتااتددددت يمم -
 ااتت يممااخحيجة؛ااتاخ ةمتم

متااال حل م؛ماإلل ح ميا ح مي ت مأ يحمماام حالماامخت  م متمت متتاليم -
ماال  حما مؤ  م؛ممحأل تا ااجمح  ممتمت ميا احمماإل تياتيج مت ي وم -
متاماتزامح ماااي ب م؛متاإلجيا ا مت مت بيمماامؤ  مما  تا ي م -
مام ت حت مم ماممت حزا مااجمح  ممتي  ما ت اااح؛ -
ممخدح ي ت يد و أت اتفكيدت ااتالدي ل م ا   دتص ااتاخ  دم ااي حمدم أ  مدم ت بيدم مد  ااتي دم -

ماامل تمددح    دد  ييتكددز ااجمح  ددم اامياجلددم لددة ااتاخ  ددم ااي حمددم لت يدد ومااتاخ  ددم  ااي حمددم
م3 ااميح مممممت ت  م؛ م  اام تمم

مااجمح ة؛ت يييمااملتلماااي بةمتاا اومااجيتما مل تممماامحا ممم مجح باحم -
تيا ددددممااتاددددل ممااجمح  ددددمما مؤ  ددددممتااتددددةمتل ددددةماات يدددديا مااتددددةمتددددؤ يم  دددد مميدددد طماامؤ  دددددمم -

مخح مماامتل  مممحا تا ي مااجمح  ممتااميح ب ممتاامحا م؛
مااملحاجمماااي ب ممتامماقح مااميتم مممحامت ت  مملةماات حي يماامحا م؛ -
اايتامددددددددمممأ اااددددددددي بة مييدددددددد ممميحياددددددددمماا  ددددددددحتماااددددددددي بةماامتم دددددددد ملددددددددةمااتادددددددديممتاا دددددددد  -

م  تمددددمم ح مددددمم  دددد م ددددت مااب ح ددددح متااتددددةمت ددددح وملددددةمز ددددحت م ددددت مجاددددحزماام ح ددددمماددددتماا  ددددحتم
مم4.مالا م  ح تم   متي يممااياوماا   وملةماامؤ  مماألتا تمحاتحاةمتي ي م

                                                
  عالء محمد شوقي إبراهيم يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص  431 42

  حمد سعود العمر، أساسيات المراجعة الداخلية المبنية على دراسة المخاطر، دار الملك فهد للنشر، الرياض، سنة 2013، ص  442

  قحموش سمية، مرجع سبق ذكره، ص  323

 22ص  ، جامعة االردن،4، المجلد 8، العدد مجلة دراسات جبائية الضريبية وأثرها في الحد من التهرب الضريبي،، الحوكمة رعبد الرحمن بك 4 
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 الشركات حوكمة تفعيل في الجبائي المراجع عمل من االستفادة:الثاني المطلب الثاني:

 مبدأ اإلفصاح والشفافية وأثره في دعم استقالل وحياد المراجع الجبائي أوال

تلتمددددتمما ددددمماامياجلددددمممالددددا مي   ددددةم  دددد م  ددددممااجماددددتيما جحياددددحملددددةمت ددددت ومخددددتمحتاحماجم ددددضم
 لتبدددددديمااتددددددزاوماامياجددددددضمم تا ددددددتمت دددددد تةم متماأل دددددديا مااتددددددةماددددددتياحمم دددددد يمملددددددةممخيجددددددح م ددددددذ مااما ددددددم

ميدددددز مالم ددددد  مامدددددحمأ ما دددددت الماامياجدددددضم دددددتم دددددبمماا  دددددممااتدددددةماامماأل ح ددددد مااما دددددمممددددد مااخ دددددح صم
يتاياددددددددحمم ددددددددتختمتماا ددددددددتا وماامحا ددددددددممت لتمددددددددتت م  ياددددددددحملددددددددةما ددددددددتختاماوما مل تمددددددددح  متمتدددددددد متلددددددددي م
ا ددددددت الماامياجددددددضما الددددددةما تددددددز ماا  ددددددمملددددددةماا ددددددتا وماامحا ددددددممااتددددددةمتيمدددددد متت  لدددددد متاددددددل مام تمددددددحتم

م1مم.  ياحملةماتخحذماا يايا مام ت حت مماا   

 يتدددد ماامياجلددددت متتيامأ ح دددد حمتذاددددةمامددددحميت دددد ممدددد ممدددد ما ددددت اايت متااتددددةميدددد لايمأ ي ددددحملددددةم
ت دددددددتم دددددددتم ميتامدددددددممااالدددددددياح ملدددددددةمممحت ادددددددحممدددددددحميدددددددتلضممحتجدددددددح مجدددددددتت مم2اامدددددددحاةماا دددددددحت  ماإلل دددددددح 

ل ددددددددتميددددددددتت م ت  ددددددددمممoecdتااالدددددددد حل ممتمي ددددددددممماإلل ددددددددح اامياجلددددددددم مييدددددددد مأ اددددددددحمت ب  ددددددددحمامبددددددددتأم
متاإلل دددددح   ادددددحم م دددددحما م دددددتت ح ماا ت  دددددممااميت لدددددمما ميح دددددممممتاإلل دددددح مإ دددددتات حاامل تمدددددح ماامدددددياتم

اامدددددحاةمتقيددددديماامدددددحاة متتدددددت ومممدددددحت ماايتامدددددممتادددددضمملدددددحيييم حا دددددممتتا دددددح م ماددددد مأ متلمددددد م  ددددد م
ماح  ددددددمتي ددددددي مااالدددددد حل مم ل مددددددحمبددددددي مااددددددتتلمامددددددحمماألخددددددي مم حي ددددددمماا ددددددتا وماامحا ددددددممتاات ددددددحي يماامحا ددددددمممتا 
م3ي ماا  حومممياجلممخحيج مم  ت ممم ت  ممبتا  مممياجضمم ت  ما  ممؤ  .أكت م   مايتم

 لتبددددددديمأيدددددددتمااخ دددددددح صماااحمدددددددممااتاجدددددددممتتلي دددددددحماجدددددددتت مااب ح دددددددح متاامل تمدددددددح مملحإلل دددددددح 
ت امدددد متتيمم4اامليلددددم مإادددد ااتددددةمت ددددت تمم ياياتاددددحاامحا ددددممتااجمح  ددددمم مييدددد م مادددد ماامؤ  ددددمممدددد ماتخددددحذم

ت  دددددددلمااالددددددديامملدددددددةممأ ااادددددددي بةم ل دددددددةمملحإلل دددددددح ااادددددددي بة.مم دددددددح اإللاامياجدددددددضمااجمدددددددح ةملدددددددةمم
مدددددحا تا وماامحا دددددممااتدددددةمتلاددددديماا ددددد ومااي    دددددممماإل ددددديايااادددددي بةمماددددد متادددددت ممدددددضمتدددددت  ومذاادددددةممإ ياي دددددح

اا اددددديمااميح ددددددبةممددددددف م  ددددددحةم  ح ددددددمماحم ددددددمممدددددد م بدددددد ممأتب ددددددح ت ددددددتمأ ددددددي مم5اام  دددددمملددددددةمت ددددددةماا ددددددتا و 
ااميح دددددبةمتمددددحمي لمدددد ممددددد متتيمابيدددديملددددةمتي يدددددممماإلل ددددح ممف م ددددمااميح ددددبي مامكددددحتميي متااما يدددددي م

                                                
هاني محمد خليل، مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في فلسطين، رسالة استكماال لمتطلبات الحصول   1

  48ص  2009ة والتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة، على درجة الماجستير في المحاسب

، العدد 23رافد عبيد النواس، أثر حوكمة الشركات كنموذج مقترح في ظل األزمات العالمية، مجلة المحاسب للعلوم المحاسبية والتدقيقية، المجلد  2

  18ص  2016، العراق، أيلول 45

  هاني محمد خليل، مرجع سبق ذكره، ص  523

م حيدر عبد الجبار، رافد عبيد النواس، دور التدقيق الداخلي في زيادة كفاءة وفعالية المعلومات والتقارير المالية، مجلة المحاسب للعلو منى  4 

  8، ص 2017، يوليو 24، المجلد 48المحاسبية والتدقيقية، العدد

، مجلة دراسات 12ؤجلة عل وفق المعيار المحاسبي الدولي حيدر محمد علي يوسف، علي محمد ثجيل المعموري، اإلفصاح عن الضرائب الم  5

  102، ص 2015، جامعة بغداد، 30، العدد 10محاسبية ومالية، الجلد 
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مإادددد تيح ددددمماددددي بةمجيددددتملددددةماددددت مم ددددتا  مماامل تمددددح مااميح ددددب ممتاايددددتممدددد مااتادددديمماااددددي بةم
م1يتممح.

اايتي دددددممت دددددةم مدددددحي م ددددد ممجمت دددددمممدددددد مماإلتاي ددددددمااتتجادددددح ممأ دددددوتلتبددددديمااالددددد حل ممايدددددتمامدددددحم
 ادددددوماددددد ممددددد ماامالدددددحياممتاام دددددح امممإ دددددحي متممح تمحي دددددحماإلتاييماالم  دددددح مااتااددددديممات ددددداي ماا الدددددحمم

لدددددددددح ماادددددددددحمتتيمابيددددددددديملدددددددددةمميحيادددددددددمماا  دددددددددحت امحمت دددددددددح وملدددددددددةمتلز دددددددددزماا  دددددددددممبدددددددددي ماامياجدددددددددضممتاألتا 
تي يددددددممااالدددددد حل مماااددددددي ب م ممدددددد مخددددددالمتددددددتلييممإادددددد تاددددددذاةملددددددح ماامياجددددددضمااجمددددددح ةم  ددددددل م2 تاإلتاي 

تااتالددددددي لح مااجمح  ددددددممتمحاتددددددحاةماايددددددتممدددددد ماا  ددددددحتماابي ددددددمماام ح ددددددممما مؤ  ددددددمماا ددددددا م  دددددد ماا ددددددتا ي م
م.3تاااي بة مامحمت ح تم   مز حت ماات ةمااجمح ةماإلتاييم
 :الجبائي التخطيط خدمات ثانيا:

 احلدم ات دت و محا دم  أت  ح ت  دم أت ادي ب م اح د   دتا  اا   دم اات   دح  ت  يدذ   د  تيتكدز
   دد  اامتت لددم اااددي ب م تاأل مددح  اامخددح ي إلتاي  تذاددة اامما ددمماااددي بة ااتخ دد ط ي ددتل
 ااتحمددم اإليح ددم ذاددة ت  ددت زو اا ددح ت ة  تمحاالددا ماام ددت ب  م أت اا ح مددم  ددتا  االمددا  أ الدد م
 اامددحاة اا ددحمض تيمدد  ااتددةمت ددة تخح ددم باددح اامي  ددم تاامخددح ي تاأل مددح  االمددا  مف الدد م

م.4تاااي بة
تم لتبدددددديمااتخ دددددد طمام ددددددتياتيجةممدددددد ممت  مددددددح ماات بيددددددممااجيددددددتمايتامددددددممااالددددددياح مامددددددحم لتبدددددديمأ ددددددوم

إادددد مميي ددددمممدددد مميايدددد م ددددييممامددددمماامياجددددضمااجمددددح ة متااددددذيمت ددددل ممدددد مخاادددد مإتمددددح مخ ددددتا مت ددددتت م
م5محمي ة:

مااجمح  م  اا اح ح ملحاجم  ي م تيا م -
مخدح يم ت يد و أت اتفكيدت ااتالدي ل م ا   دتص ااتاخ  دم ااي حمدم أ  مدم ت بيدم مد  ااتي دم -

 ااتاخ  م؛ ااي حمم
 ااجمح ة؛ تاألم  اا لحا م ااح تام  اامؤ  م تاخ  ااجمح  م اامياجلم -
 يحادم لدة ااجمح  دم تادليتاح تبي دي   د   دحتي  تكدت م أ  اديتي  إاد  اامؤ  دم ا تمدح  ا د  -

مملم  ممااميا مم. ااايا م إتاي    حو
                                                

محمد عبد الرحمن محسن، عالء جاسم سليمان، مراقب الحسابات ودوره في تحقيق التحاسب الضريبي، مجلة المحاسب للعمليات المحاسبية   1

  154، ص 2016، ديسمبر 46، العدد32والتدقيقية، المجلد 

لمجلد منى حيدر عبد الجبار الطائي، متطلبات اإلفصاح والشفافية في أعمال المنظمات العامة، مجلة المحاسب للعمليات المحاسبية والتدقيقية، ا  2

  176 175، ص ص 2016، ديسمبر 46، العدد23

خاللها عرض القوانين واألنظمة والتعليمات الضريبية على المكلفين وذلك من شأنه أن  *الشفافية الضريبية: األسلوب أو الطريقة التي يمكن من
 يودي إلى زيادة قدرتهم في معرفة مقدار الضريبة المفروضة على الدخل

  سايمان عتير، نور الدين بلعيش، عمر الفاروق زرقون، دور الشفافية الضريبية في مكافحة الفساد اإلداري والمالي، ص  5733

  الياتمميمتمأ ي  مميجضم بممذاي  مصم 724

  صالح حميداتو، مرجع سبق ذكره، ص ص 30،  315
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م
فدددي  المراجدددع الجبدددائي فدددي اكتشددداف محددداوالت اليددد  والتهدددرب الضدددريبيمسدددؤولية المطلدددب الثالدددث: 

 ظل الحوكمة
اادددددمل مايتمح دددددحمت   دددددح مميملادددددامحاا  دددددحتم   ددددديا مميتم دددددح ممتميحيادددددم لدددددتمتلز دددددزماايتامدددددمم

اا دددددد متااتادددددديمماااددددددي بةم ددددددت ممدددددد مأ ددددددتا ماا  ددددددحتمااتددددددةمااددددددحمآ ددددددحيم دددددد ب مم  دددددد ماامؤ  ددددددمممبدددددديت لت
متااجاح مااياتم م

 )الفساد الضريبي(السلبية للي  والتهرب الضريبي اآلثارأوال:
   دددددددتممدددددددحاتايممااادددددددي بةمأ ددددددد "اا  ماادددددددذيميدددددددتوممدددددددد مخااددددددد متج دددددددمماا ددددددد تمملدددددددةمي ددددددد ماا ددددددددح ت متم

م2 متتتج  مآ حي ماا  ب مملةممحمي ة:1ااجمح ة"
االحمددددممممددددحم يدددديومااتتاددددمممدددد مم ددددتيمماإليددددياتا إ  ددددحصمي ددددي مممإادددد   ددددتتمااتادددديمماااددددي بةم -

تمحاتددددحاةم جددددتمااتتاددددمممجبددددي م  دددد مإتمددددح م  ح ددددمممحا ددددممت  ددددصممدددد ممااتمت دددد  ددددحوممدددد مم ددددحتيم
 يجوماا   ح ماالحمم؛

مح تمددددحيماااددددي ممممت يدددديما ت ددددحتيم ددددحوميددددتتيمااتادددديممم اددددحماادددد ما خ ددددح مااددددتخ ماالددددحومممددددحم -
اامالدددددددحي ضمام دددددددت محي ممت جل ادددددددحمماددددددد ي ما ت  يددددددد ممددددددد ممإ الدددددددح  يدددددددتممددددددد م دددددددتي مااتتادددددددمم  ددددددد م

مام ت دددددددحتيي تي  دددددددمماأل ددددددتا ممإ ددددددحياامم تيدددددددمملددددددةممتاإل  ددددددح ا م دددددددح اإل ح   حتاددددددح مخح ددددددمم
 ت تيجممذاةم تمااياتتمام ت حتيمتمحاتحاةمايت ح مملتلمااتاخومتاام حام؛

 لمددددد مااتاددددديممااادددددي بةم  ددددد مادددددملمأ دددددوممي دددددزما ت دددددحتيمت دددددتميت ماام حل دددددم مييددددد متكدددددت م -
اامؤ  دددددمماامتايادددددمملدددددةمتيجدددددممامت دددددح م ددددد مت دددددةمااتدددددةمتدددددؤتيمتاجمحتادددددحمااجمح  دددددمممفمح دددددم مت دددددتام

 اااح  ممااتمت   ممإلماح  حتاح
  ددددددددد مقددددددددديايمأ مااادددددددددي مممأتا م حمدددددددددممت دددددددددل ممددددددددد مخااادددددددددحمااتتادددددددددممإاددددددددد متي يدددددددددمماالتاادددددددددمم -

مإتياة  دددددددتممأل دددددد ممجتمددددددح ةتمح  ددددددم ملددددددح مااتادددددديممم اددددددحمم ددددددتيممددددددد مم ددددددحتيماا  ددددددومامج
اايلددددضممدددد م  مددددمممإادددد ماألي ددددح م ددددبممااتادددديممتيجددددضملددددةمااك يدددديممدددد مماإليددددياتا ااتتاددددممايجددددوم

ماااي بةم   مااما  مااذيممميتايم.ماالم ااايا م متمحاتحاةمز حت م
 في اكتشاف حاالت الي  والتهرب الضريبي الجبائي دور المراجعثانيا: 

تمأ ددددددددتالاحماامتم  ددددددددمملددددددددةميمح ددددددددممي ددددددددت ممممحت اددددددددحيت  ددددددددمم جددددددددح ميتامددددددددممااالددددددددياح متتي يددددددددمم
 ممدددددد مخدددددالمااتكحمدددددد مبدددددي ماات ددددددحي يماألخدددددي مماأل ددددديا اام دددددح مي متتي يدددددمماالتااددددددممتيمح دددددممم ددددددحالم

متتيتدددددمم  ددددد ماامياجدددددضمااجمدددددح ة مت  دددددياما م دددددؤتا ح مااتدددددةم3ااملددددت ممددددد م دددددي ماامياجدددددضمتاا دددددح وماامحا دددددم
                                                

1Jean claude martinez,la fraude fiscal, puf 1984, p 7  
  شريف جمال الدين نوفل، الحوكمة وآلياتها في محاربة الفساد،ورقة بحث، ص ص  2482 247

  3  رافد عبيد النواس، مرجع سبق ذكره، ص 22
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 ددددد مااي دددددتلم ددددد متفكيدددددتممل دددددتلممدددددف مااكالدددددت ماامحا دددددمملدددددةممجم ادددددحمتخ دددددتممم ددددد تميجدددددممأ م ادددددت م
مااتحا م:ماأل محمتذاةممم مأيمتيي  مجت ييمالتا مم ممق مأتمخ ح.

ت ت دددددد ممإاددددد  دددددد بةممددددد مالدددددف  ماإلخدددددالممحماتزامددددددح مااادددددي ب مميدددددؤتيممأتاددددد م الدددددحممايجدددددحبةم -
م1يممااخزا مماالحمممتاإللا مم مأتا ماااي مممت يتممااحماا ح ت م  حمح؛

اةمتخ دددددد  محااخحادددددلمما اددددددي مممتمحاتدددددماإليادددددح اات ددددديلح ماا دددددتي ممااتددددددةمت تادددددةمتخ دددددد  م -
 2االبئماااي بةماام يت م   ماامؤ  م

مدددد مااددددتخ ممدددد مخددددالمتخ دددد  مأي ددددحوماادددديالمم ددددي ممأي ددددحو ددددتمتيقددددمماإلتاي ملددددةمااتا ددددمملددددةم -
ااتدددددددةممأتتكدددددددحاي م  ح دددددد مم دددددددتمت ياددددددداحماا دددددد  ح م  ددددددد ماام الدددددددآ مابيددددددي ماايجدددددددوممأيتج ددددددمم

تي دددددممأيادددددح مابيدددددي مجدددددتا مامدددددحما ددددد مااالدددددياممت جدددددفمإاددددد متخ ددددد  مأي دددددحومااددددديالما دددددتاتماددددديا مم
م3أ  

 ددددح متااتددددةمت يددددمم لتبدددديماامياجددددضمااجمددددح ةمااتايدددد م دددد ماام ددددح مي ما ددددتمجم ددددضمأتجدددد مامختا -
اتجددددح م ددددتوم  حمدددد مبتاجمحتدددد ممالددددا ممتاام ددددؤتا ممتتاجمحتدددد ادددديياممحام ددددح مي ممدددد مخددددالمي ت دددد م

م4م ح م.
م اا حتجددددددمم دددددد متل ددددددتمتتلددددددحي مااتالددددددي لح مااادددددديتي ممدددددد ماالتامددددددماإلجدددددديا ا  ددددددتومالدددددد حل مم -

م5ااتايمماااي بةمإا اامؤت مم

  

م
م
م
م
م
م
م
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  عبد الرءوف كساسبة،مجلة المنار العدد 22، المجلد،2
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   2014، سنة 1
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مخا مماا   :
مااالياح متوما تخاصمم م ذاماا   ممحمي ة:لةمإ حيمااجح مماا  ييمايتاممم

م
 لتبددددديما   دددددحلماإلتاي م ددددد ماام ك دددددمماام دددددتيمااي   دددددةما ادددددتيماالتيدددددتممددددد ماألزمدددددح ماالحام دددددمم -

م؛ اتيمم   لميتامممااالياح تم  م
م؛يتامممااالياح م ةممجمت ممم مااممحي ح ماا   ممما  ح مي م   مإتاي ماااليام -
تاي ماامخددددددددح يممدددددددد مأ ددددددددومياددددددددح زمتت ددددددددح ومماا دددددددد تةماألخا ددددددددةمتااي حمددددددددممتم لتبددددددددي - اام ددددددددح اممتا 

م؛يتامممااالياح 
مدددد ما ددددوممتكحمدددد ماات ددددحي يمتاا ددددتا ومبددددي ماج ددددممااتددددت يممتااتددددت يممااددددتاخ ةمتااتددددت يممااخددددحيجةا م -

 ؛يتامممااالياح آا ح م
أيددددددددتمااخ ددددددددح صماااحمددددددددممااتاجددددددددممتتلي ددددددددحماجددددددددتت مااب ح ددددددددح مما  لتبدددددددديممتااالدددددددد حل مماإلل ددددددددح  -

 ؛ ممتااجمح  متاامل تمح ماامحا
ت دددددتممدددددحممم دددددؤتا مماامياجدددددضمااجمدددددح ةملدددددةماكتالدددددح مميدددددحتم ماا ددددد متااتاددددديممااادددددي بةمتكمددددد  -

 .  ح تملةمميحيامماا  حتماااي بة ميي مت لمميتامممااالياح متتيام حمحماميحيت 
 

 

 

م
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 تمهيد:

مبنظ يدددددرتبلم ملعددددرتمبلب ةيددددرتت،ت مددددرتمب ددددد     تتمأل بيدددد  مخللدددد تتإبدددد بعدددد تم تلدددد تمبلادددد  ت ددددد ب  ت
بلعدددد ىت لدددد تمتملدددد تت ددددرتمدددد تمبمق  دددد  تما ل دددد  يرتت دددد ممب  م ددددرتمبنظ يددددرت لدددد تملمتتتإ دددد    دددد ل ت

 دددددد متمب  دددددد تت دددددد  ملطتيدددددديتلاب دددددد ت،ت مددددددرتمب دددددد     تيتبلم ملعددددددرتمبلب ةيددددددرتتمدددددد  تممبعملددددددمبل ندددددد ت
متلددددددطتبمدددددد ملع  تترتبدددددد  تملل دددددد  تمبب،دددددد  ت لدددددد ت دددددد  تم ددددددلبي    م ددددددرتمبع  ددددددمبضددددددت ت لدددددد تتتي ددددددل 

 .تمإل م ي   ي تمبمق    تما ل   يرتت  بكتمبم  تم،  ب  ت

 إبد  مبم  منيدر مب  م در ل  دي تلد  مب  م در ي ضدي    د،ر مد   تمخلبد    بدك ل،  د  تبليدر
 يدي أمد    مبم  منيدر مب  م در يدي مبم دلخ مر تمأل تم  ب با ي در مألتل  هدل تمبب،د  ، د  مب،ثد  
 من   له  ت،  تل  تمبل  ي ت م ت لي: ت  م إب ه  مبنل ةجتمبملت   يي لع ض مبث ني مبمب، 

 .مبم  منير مب  م ر يي مبم لخ مر تمأل تم  مبا ي ر :مألتل بمب،  -
 .تمن   له  مب  م ر نل ةج   ض :مبث ني بمب، م -

تييتم ت لي:ت   ي  ت ةي    ت لمث تإب تله ىت  هتمب  م رتي  تتب بل بي

 متضدت  ب  لبد  ه بلمتضدت  مبنظد  ت بد بم،لت ت مبلع يد  ا يد   د  تت مبدكتإ  مدي  د ى -
 ؛ ،  

مخليد  ت تم، تبدر مبمتضدت   ،دتل مبمعلتمد   مد   د   أكبد  لمد  يدي  لمثد  مبثد ني مبهد ى -
مب  ضدددددي  ت  ددددد تمإل، ادددددرتبلتمنددددد تمب  م دددددرتتمددددد تألددددد تمبت دددددتلتإبددددد تمأل ددددد مىتتم دددددلخ  ت

 لدددد تمإل دددد  بيرتمبما ت،ددددرت دددد ل ت دددد ضتأ دددد تمأل تم تمبم ددددلعملرتمبنلدددد ةجتت ددددعي تمندددد تب ل بددددرت
 تييتمب  م رتمبم  منير.
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 أدوات جمع المعلومات المطلب األول:

تما لبي  تأ  م تأتا:

، ددددد تت مألكثددددد تيع ب لددددد تما دددددلبي  ت د،ددددد تأ تم تمبب،ددددد ا ي دددددرتإبددددد تتمب  م دددددرتلددددد تمبللدددددت تيددددديت ددددد ه
تيعددددد ىت لددددد تأندددددط:ة ب  ات ددددد تملمت دددددرتمددددد تمأل دددددةلرتمبلددددديتلتلددددد تتم دددددلعم ايعددددد تمددددد تأكثددددد تمأل تم ت

تمبمب،تث  تييتم  بلرت خ يرة.تإب 

ت مدددد تلدددد تما ددددلع نرتب لدددد ت لدددد تمدددد تلم،ددددت تيدددديتمبلدددد  تمبنظدددد  تتندددد  م تما ددددلبي  تبب، دددد ت ددددل تإ دددد م ت
تما ددددددلبي  ما دددددل   اتمددددد تمبخل يدددددرتمبنظ يدددددرتيددددديت دددددي  رتأ دددددةلرتتتم ملددددد تللعلددددد تب بمتضدددددت  تتتأيضددددد 

، تبندددد ت دددد  تمإلم دددد  تل ددددمي تمأل ددددةلرتب دددد رتب دددديار تتب  ضددددي  تمبب،دددد  تتمأل ددددةلرمدددد تم م دددد اتللايددددرت
ت  ميرتب بمتضت . ل تتي تنتمب،  تلكت ت  بلرتبل ه تم ت ب ت   ةه تتمب   تم تمبم  تضتأ ت

تتصميم االستبيان ثانيا:

ت ت  ةمدددددرتما دددددلبي  ت لددددد ت ل دددددلرتمددددد تمأل دددددةلرتمبمتلهدددددرتمبددددد تمبع ندددددرتمبم دددددله يرتتلكدددددت تم دددددم
تتميدددد  تم،  ددددد  متمي  تمتميدددد تلم مددددد تتت  دددد تمتميددددد تلم مدددد  ت  ددددد تم ل هدددد ت لددددد تمبن،ددددتتمبلددددد بي:تمإلل بددددرت

ت تما لبي  تإب تث  تم، ت :  

للعلدددددددد تب ببي ندددددددد  تمب خ دددددددديرتأليدددددددد م تمبع نددددددددرتتتأ ددددددددةلرت  مددددددددرتت،لددددددددت ت لدددددددد يتمبم،ددددددددت تمألتل: -
  لكت تم تمبلنس تمبعم  تمبمق  تمبعلمي تمبمق  تمبتظي يتتتمبخب اتمبمهنير.

 مدددددد تت ددددددقملتل،دددددد ت نددددددتم تمبملل دددددد تمبم ددددددل   مبم ملعرتمبلب ةيددددددر ت14تضدددددد يتمبم،ددددددت تمبثدددددد ني: -
  لضم تبع   :

o :أ ميرتمبم ملعرتمبلب ةير  بعرتأ ةلر لمث تييت مببع تمألتل 
o :تمق   تمبم مل تمبلب ةي  بعرتأ ةلر لمث تييت مببع تمبث ني

 مبم،ت تمبث ب : -
ت لضم تبع   : م ت قملتل، ت نتم تمبملل  تمبل ب  ،ت مرتمب      تت15تيض 
o مبمق  رتب تم  تتمب  ئت،ت مرتمب     تمبل م مببع تمألتل:تم  ت 
o :تآبي  ت،ت مرتمب     ت ت تمبم ملعرتمبلب ةيرتبل ع   مببع تمبث ني

 
 
 

 عملية نشر االستبيانثالثا: 
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م ،لددددرتت  تمبلدددديتلليددددط1،دددد ت  دددد  لمتضدددد تيدددديتمبمبعدددد تم تم دددد تما ددددلبي  تب دددد  تنهدددد ةيت مدددد ت ددددتت
 لددددددد ت ددددددد ات ندددددددتم ت  ددددددد تتمبع ندددددددرتمبم دددددددله يرتمددددددد تمهن ددددددد   تم لمددددددد ت ددددددد هتمبعمليدددددددرتلت يعدددددددطت لددددددد ت

ت ل تمبا  تمبل بير:تمنلهلن تمبا  تمبل بيربلت ي تما لبي  تمبع نرتمبم له ير تتتتإب مبت تلت
مال ددددددددد لتمبمب  ددددددددد تبددددددددددي م تمبع ندددددددددر م  ل تمبخبددددددددد اتمبم،  دددددددددبيرتتتمبم ملعدددددددددر تمبمق  ددددددددد  ت -

  ت، ددددد تيضدددددلن تمبم  بلدددددرتمب خ ددددديرتمددددد تأيددددد م تمبع ندددددرتمبمللمددددد تمبمددددد  تس تمددددد تما ل ددددد  ير
مبلمدددددتضتتتتل  دددد    تتتإ مبدددددرتمأل دددددةلرمعلتمددددد  تمب  دددد اتتبليدددددرت دددد  ت تمب، دددددتلت لدددد تألدددد

ب خ دددددير تتت ددددد متبليدددددرتإ تتلدددد  تتتمب، دددددتلت لددددد تمعلتمددددد  تمهمدددددرتمددددد تخددددد لتمبم  بلدددددرتم
يم دددد تم لب   دددد تضدددد ت اتأمللهدددد تمل يدددد  تمبب،دددد تمبم دددد منيتتإل بدددد  ت  ي ددددرتتت دددد بكتتل، دددد  

 تخ  ددددددرتأ تمتضددددددت ت،ت مددددددرتمب دددددد    تمب  م ددددددرتما ل  دددددد ةير  دددددد تمبلعمدددددد تأكثدددددد تيدددددديت
ت بددددكتمددددد تألدددد تمبت ددددتلتإبدددد تنلدددد ةجت دددد،ي،رتلم نددددد تتب بن ددددبرتبع نددددرتأيدددد م تمب  م ددددر تل  دددد 

يدددديتمبنه يددددرتمدددد تل،  دددد ت ت تمبم ملعددددرتمبلب ةيددددرت تبيددددرتبلاب دددد ت،ت مددددرتمب دددد    تتمدددد تبدددد  ت
ما ددددددددلع نرتبددددددددبعضتم  لدددددددد تمبخبدددددددد ات ن ت ل هدددددددد تيدددددددديتن دددددددد تما ددددددددلبي  تمبادددددددد  تمبلدددددددديتم لمدددددددد

 مبم،  بير.
تم ل ل  ه تتتلمثل تيي:تييتلت ي تما لبي   تلع   تا  تتتبلنت تمبا  تمبمعلم ا

لدددددد كتمبت ددددددد تمبمن  ددددددد تمبكدددددد ييتبلم ل  ددددددديتبل يددددددد  تبعمليددددددرتمإلل بدددددددرتثددددددد تما دددددددل  ت -
 مب خ يتب  لبي  ت

  .ممال  لتب بمهن   تمب   تم لعن تبه تا ل  تما لم  ت -
 ددددددمل تأيددددددد م تمبع ندددددددرتتام ددددددد  ت40ي دددددد تلددددددد تلت يدددددد تأمدددددد تب بن دددددددبرتبعدددددد  تمبع ندددددددرتيدددددديتمب  م دددددددرت

 ددددل   ييت دددد هتمبعمليددددرتلدددد تم ددددل ل  تاعدددد ت مليددددرتمبلت يدددد تبدددد أ ت مليددددرتممبم،دددد  ات دددد ب   تتب
 ل هددددد ت لهددددد تألنهددددد ت  نددددد تتمإلب ددددد  م دددددلم  اتي ددددد  تتبعددددد ت مليدددددرتمب ددددد  تتتمبدددددل ، تل ددددد  ت34

تما ب رتبمتم  رتمإلل برتمبم بتبرتت  ن ت،  تمبل تلتمبل بي:

 االستبيانالخاصة ب اإلحصائية: (1-3م)الجدول رق

تما لبي  تمببي  
تتيرمبن برتمبمةتمبع  ت

ت100ت40ت   تما لم  م تمبمت  ر
ت15ت6ت   تما لم  م ت   تمبم للمر

ت85ت34تم للمر   تما لم  م تمب
 20,0باالعتماد على نتائج االستبيان تانالطالب إعداد المصدر:

 األدوات اإلحصائية المستخدمة المطلب الثاني:
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تل بير:مبتمإل،  ةيربل،ل  تإل ب  تأي م ت  نرتمب  م رتل تم لخ م تمبت  ة ت

لدددد تم دددلخ ممه تبمع يددددرتن ددددبرتمأليدددد م تمبددد   تمخلدددد  تمت دددد تبدددد   تمددد تبدددد مة تمأللتبددددرت دددد تتمبن ددد تمبمةتيددددر:
تأ ةلرتما لبي  .

 مبلت يع  تمبلك م ير:تله ىتإب تمبلع ىت ل تلك م تمإلل ب  ت ن تأي م تمبع نر. .1
تت بددددددكتبمع يددددددرتمللدددددد هتآ م تمبم ددددددللتب  ت،ددددددتلت دددددد ت بدددددد  اتمدددددد ت بدددددد  م تمبملت دددددد تمب، دددددد بي:ت .2

 ما لبي  .
مبمعيددددد   :تلددددد تم دددددلخ ممطتبللعددددد ىت لددددد تمددددد  تمن،ددددد مىتإل بددددد  تأيددددد م تمبع ندددددرتبكددددد تتمان،ددددد مى .3

 بددددددد  ات ددددددد تملت ددددددداه تمب، ددددددد بي تتتي ،ددددددديتأ تمان،ددددددد مىتمبمعيددددددد   ت تضددددددد تمبل دددددددل تيددددددديت
تأي م تمبع نر.تإل ب  

ت تلم خلب  تثب  تما لبي  تب با  تمبل بير:ت 
 يمدددد تللدددد مت تتتيدخدددد مق دددد تبثبدددد  تماخلب   ما ددددلبي    تتأت ددددتتمع مدددد تم يدددد ستتأب دددد ت  تنبدددد  : -

بدددد  تمب دددد  تتتمبتم،دددد تمب دددد،ي  تيدددد  متبدددد تي دددد ت ندددد كتثبدددد  تيدددديتمببي ندددد  تيدددد  ت يمددددرتمبمع مدددد ت
يتمببي نددددد  تيددددد  ت يمدددددرتلكدددددت تم ددددد تيرتبل ددددد   تت لددددد تمبع دددددستيددددد  مت ددددد  ت نددددد كتثبددددد  تلددددد  تيددددد

مبمع مددددد تل ددددد ت تمبتم،ددددد تمب ددددد،ي  تتت مددددد ت دددددتتمعددددد تىتيددددديتمبعلدددددت تما ل ددددد  يرتيددددد  تمع مددددد ت
مبنلدددددد ةجت ندددددد تتتمبثبدددددد  تيعندددددديتأنددددددطت ندددددد كتمل دددددد  تيدددددديتت0,6مدددددد تتمبلدددددد م مبثبدددددد  تي ددددددت تم بددددددتات

 لاب  تمأل ماتم م تت    ا.
 بللدك تم تأ تمببي ن  تللت  ت،  تمبلت ي تمبابيعي.تمع م تمبلت ي تمبابيعي: -
 :تي ددددلخ  تبلع دددد  تابيعددددرتت ددددتاتمبع  ددددرتبدددد  تمبملل دددد تمبلدددد ب تمع مدددد تما لبدددد  تمبخادددديتبب   ددددتت -

 تمبملل  تمبم ل  .
تم تمخلب  تمب  ضي  تمع م تمان، م تمبخاي: -
 متمي تإل بددددددد  مبددددددد  تي،لمددددددد تخم دددددددرت لددددددد تأ ددددددد ستم يددددددد ستبي ددددددد   تمبخم  ددددددديتتمأل دددددددةلرتأ ددددددد  تتتت

تمبع نددددرتيدددديمدددد تألدددد تإبدددد م تآ م تأيدددد م تتلم مدددد  تمتميدددد  تم،  دددد  ت  دددد تمتميدددد  ت  دددد تمتميدددد تلم مدددد   تت دددد م
ل دددده  تل م دددد تمإلل بدددد  ت مدددد ت ددددتتمبدددد  تيدددديتمبلدددد تلتت ددددةلرتمبمتلددددت اتيدددديتما ددددلبي  تتت دددد ممخللدددد تمأل

تمبل بي:
 
 
 
 

 (:مقياس ليكارت الخماسي2-3الجدول رقم )



الدراسة الميدانية                                                                       الفصل الثالث  
 

 
58 

ت   تمتمي تم،   تمتمي تمتمي تلم م تمبل ن  
  ددددددددددد تمتميددددددددددد ت

تلم م 
ت1ت2ت3ت4ت5تمب  لر

مبملت دددددددددددددددددددددددددددددددد ت
تمب،  بي

ت1,79_1ت2,59_1,8ت3,39_2,6ت4,19_3,4ت5_4,2

 SPSSالوصفي  و االستداللي باستخدام  اإلحصاءعز عبد الفتاح، مقدمة في : المصدر

 المبحث الثاني:خصائص مبحوثي عينة الدراسة

 الوصفي لعينة الدراسةالتحليل  :األولالمطلب 

 الجنس: .1
 (:توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس3-3الجدول رقم)

تمبن برتمبمةتيرتمبلك م تمبلنس
ت55,9ت19ت   
ت44,1ت15تمنث 

 20,0spssباالعتماد على برنامج تانالطالب إعدادالمصدر: 

أمددددد ت 55,9لمثددددد تمددددد تن دددددبلطتتمبددددد  ت ت تنلددددد تأ تمب ةدددددرتمبل ببدددددرتمددددد 3مددددد تخددددد لتمبلددددد تلت  ددددد  
يهدددد متمبنددددت تت ددددتتمدددد تيم دددد تلتضددددي،طتيدددديتمب دددد  تأ ندددد ه تت تت44,1بن ددددبرتتمإلندددد  بن ددددبرتمبب  يددددرتيلمثدددد تم

مبددددد تابيعدددددرتمبمهندددددرتمبلددددديتمألنثتيدددددر تت ددددد مت ملددددد تمب ةدددددرتمب  ت يدددددرتأكثددددد تمددددد تتإبددددد مددددد تمبن ددددد  تب، لدددددرت
تمب  ممرتييتمبعم تب ب تمبلع ضتبضلتا  تب   تم لم .تللال تنت  تم 

 

 

 

 

 

 

تأفراد العينة حسب الجنس توزيع(: 1-3الشكل رقم)
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 spss 20.0الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبيان  إعدادالمصدر: 

 العمر: .2
 يةالعمر  (: توزيع أفراد العينة حسب الفئة4-3الجدول رقم )

تمبمةتيرتمبن برتمبلك م تمب ةرتمبعم ير
ت41,2ت14ت نرت30م  تم ت

ت58,8ت20ت نرت50_30م ت
 spss20,0باالعتماد على برنامج  تانالمصدر من إعداد الطالب

تمب ةدددددرت ددددد هتمبددددد  ت تضددددد تبنددددد تلت يددددد تمبن ددددد ت، ددددد يددددديتمبلددددد تلتأتمددددد تخددددد لتمبنلددددد ةجتمبمب ندددددرت
ت30إبدددد تت50مبعم يددددرتمدددد تمدددد تمب ةددددرتت58,8%أليدددد م ت  نددددرتمب  م ددددر ت، دددد تنلدددد تأ تمدددد تن ددددبلطتيددددرمبعم ت
 تت دددددتتمددددد ت تضددددد،طتمب ددددد  ت%41,2 دددددنرتبن دددددبرتت30أ ددددد تمددددد تتمب ةدددددرتمبعم يدددددرتمندددددطت تب  لرتم ددددد  دددددنر

تت  متم ت  لت ل تأنطت  تل تمبلع م تم تمب ةرتماكث تل هم تتت ي .أ ن ه ت
 
 
 
 
 
 
 

 (: توزيع أفراد العينة حسب العمر2-3الشكل رقم)
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ت20,0باالعتماد على نتائج االستبيان  إعداد الطالبتان:ترالمصد
 المؤهل العلمي: .3

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدرجة العلمية5-3الجدول رقم)
تمبن برتمبمةتيرتمبلك م تمبم لت تمبلعليمي

ت50ت17ت  م   تمهنير
ت23,5ت8تبي  نس
ت26,5ت9ت لي ت  م   

 20,0spssباالعتماد على برنامج  تانالمصدر من إعداد الطالب

تت دددددديتت%50بن ددددددبرتتأ ت  ببيددددددرتمب ةددددددرتمبم  ت ددددددرتمهن دددددد  مددددد تخدددددد لتمبلدددددد تلتأ دددددد هت لضدددددد ت
للمثددددد تيددددديتتمأل ددددد  تأمددددد تمب  لدددددرت%26,5يمثلدددددت تمددددد تن دددددبلطتن دددددبرتمب  م ددددد  تمبعليددددد تتأمددددد ت مب ةدددددرتمبل ببدددددر

ابيعدددددرتمبن ددددد  تتإبددددد تت ددددد مت ملددددد تت دددددتتمددددد ت تضددددد،طتمب ددددد  تأ نددددد ه ت 23,5%بن دددددبرتنس  دددددبيم دددددلت ت
ت  بي.تمهنيتيهتتي،ل جتإب تأ خ  ت ت تم لت ت

 
 
 
 
 
 
 

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي (3-3الشكل: )
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ت
 المؤهل المهني .4

 المؤهل المهني(: توزيع عينة الدراسة حسب 6-3الجدول رقم)
تمبن برتمبمةتيرتمبلك م تمبتظي ر
ت14,7ت5تم مل 

ت50ت17تم،   
ت35,3ت12تإ م  ت

 spss20,0باالعتماد على برنامج  تانالمصدر من إعداد الطالب
ي دددد تمثلددددتمتمدددد تتمألتبدددد مبم،  ددددب  تيدددديتمبم لبددددرتأيدددد م ت  نددددرتمب  م ددددر تنلدددد تأ تتمدددد تخدددد لتتظي ددددر

 تأمددددد تت35,3%مددددد تن دددددبلطمثلدددددتمت تي ددددد تيل ددددد تيددددديتمبم لبدددددرتمبث نيدددددرتمإل م يددددد   تأمددددد تن دددددبرت%50ن دددددبلطت
ت ددددددتتمدددددد ت تضدددددد،طتت %14,7مثلددددددتمتمدددددد تن ددددددبلطتت لددددددرتي دددددد يهدددددد تمبمدددددد ملع  تمبم لبددددددرتمألخ دددددد اتيمثلدددددد ت

  ت ددددد تمددددد تي تمدددددت تبعمليدددددرتمبم ملعدددددر تت ددددد متيعدددددت تت ددددد متمددددد ت ددددد لت لددددد تأ تمبم،  دددددبتمب ددددد  تأ نددددد ه 
تب، مثرت  متمبلخ  تييتمبل معرتم   نرتب بم،  ر.

 
 
 
 
 
 
 

 (: توزيع أفراد العينة حسب المؤهل المهني4-3الشكل رقم)
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ت
 spss 20.0الطالبتان باالعتماد على برنامج  إعدادالمصدر: 

 سنوات الخبرة.5

 (:توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة7-3الجدول رقم)
تمبن برتمبمةتيرتمبلك م ت   ت نتم تمبخب ا

ت29,4ت10ت نتم ت5أ  تم ت
ت50ت17ت نتم 10_ت5م ت
ت20,6ت7ت نتم تيم تيت تت10

 20,0spssباالعتماد على برنامج  تانإعداد الطالبالمصدر: 
مددددد ت  ندددددرتمب  م دددددرتبلددددد ت ددددد  تت%20,6مددددد تخددددد لتمبلددددد تلتأ ددددد هت لضددددد تبنددددد تم تمددددد تن دددددبلطت

مدددد ت  نددددرتمب  م ددددرت%50تتأ تمدددد تن ددددبلطتت ددددنتم تيمدددد تيددددت  تت10مبعمليددددرتيدددديتمبمهنددددرتت ددددنتم تمبخبدددد ا
 له تخبددددددددت%29,4تتأ ت دددددددديتمبع نددددددددرتمبل ببددددددددر ت ددددددددنتم  تت10إبدددددددد تت5للدددددددد مت ت ددددددددنتم تخبدددددددد له تمدددددددد ت

أ تتإبددددد  بدددددكتتتي ددددد   ت تضددددد،طتمب ددددد  تأ نددددد هت ت ددددد متمددددد ألنهددددد تأ ددددد تخب ا دددددنتم تت5مبعلميدددددرتأ ددددد تمددددد ت
  تأ ددددخ  ت ت تخبدددد اتت  دددد  ات  بيددددرتيدددديتل ددددللمدددد ت تمعظدددد ت  نددددرتمب  م ددددرتلمللددددكتم ددددلت تابدددددستبددددط 

ت  متمبمل ل.
 
 
 
 
 
 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية5-3الشكل رقم)
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 spss 20.0الطالبتان باالعتماد على برنامج  إعدادالمصدر: 
 المطلب الثاني: تحليل إجابات المبحوثين حول عينة الدراسة 

 أوال:إختبار صدق و ثبات االستبيان
مدددد تمبم، مدددد  تتت دددد تت، دددد تلدددد تمبلدكدددد تمدددد ت دددد  تأ ماتمب  م ددددرتمدددد تخدددد لت  ضدددده ت لدددد ت دددد  

لعدددددد   تمبعبدددددد  م تتتل دددددد،ي،ه تتتبعدددددد تمألخدددددد تأ ددددددخ  تمدددددد ت ت تمبخبدددددد اتتتتمبلخ دددددد  تمدددددد تملدددددد ت
تبن  ة،ه تتتما لع نرتب     مله تل تمبلت  تبل ت اتمبنه ةيرتب  لبي  .

لددددددد ت، ددددددد  تمع مددددددد تأب ددددددد ت  تنبددددددد  تب يددددددد ستمددددددد  تثبددددددد  تأ ماتمب يددددددد ستمددددددد تن ،يدددددددرتمبعبددددددد  م ت
مبمع مددددد تتمبمتضدددددت رتبكددددد تمددددد تملل ددددد تمب،ت مدددددرتتتمبم ملعدددددرتمبلب ةيدددددر تتلعلبددددد تمب يمدددددرتمبم بتبدددددرتبهددددد م

 يدكث تتت  ن تنل ةجتمخلب  تأب  ت  تنب  ت م ت تتمب  تييتمبل تلتمبل بي:%60م ت
 (:معامل ألفا كرونباخ8-3جدول رقم )

تمع م تأب  ت  تنب  تم، ت تما لبي  
ت0,675تمألتلمبم،ت ت

ت0,783تمبم،ت تمبث ني
ت0,729تمبملل  ي تمع 

 20,0SPSSاعتمادا على االستبيان و تانالمصدر: من إعداد الطالب
ةجتأب دددددد تمدددددد تخدددددد لتمبنلدددددد ةجتمبملت دددددد تإب هدددددد تيدددددديتمبلدددددد تلتأ دددددد هتن ،دددددديتأ ت دددددد تنلدددددد 

ب بن ددددددددبرتبملل دددددددد تمبم ملعددددددددرتمبلب ةيددددددددرتبلدددددددد تمع مدددددددد تأب دددددددد ت%ت60  تنبدددددددد  ت  ندددددددد تأكبدددددددد تمدددددددد ت
ر تأمدددددد تت دددددد متمدددددد ت دددددد لت لدددددد تثبدددددد  تتتلن  دددددد تمبعبدددددد  م تمبمتضددددددت ت 0,675  تنبدددددد  تمبخدددددد  

 لدددددد تثبدددددد  تتتلن  دددددد تمبعبدددددد  م تبهدددددد متتت دددددد متمدددددد ت دددددد لت ت0,783بل،ت مددددددرتي دددددد تبلدددددد تب بن ددددددبرت
تمبملل  تب ت ه.
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تأمددددد تب بن دددددبرتبمع مددددد تأب ددددد ت  تنبددددد  تمإللمددددد بيتبعبددددد  م ت ددددد تمبملل ددددد ي تي ددددد تبلددددد تمددددد ت يملدددددطتت
ت  متم ت  لت ل تثب  تأ ماتمب  م رتب  رتإلم بير.تت ت0,729

 اختبار التوزيع الطبيعيثانيا: 

ت =N   تمبم   م ت،  ت N=30لت ي تمبابيعيتاب تم تل،   ت   تلأل ت  م رت  بلرتبتم 

ت30ت يتأكب تم تتN=34أل تتمنطتمبع نرتل ب تلت يع تابيعي تN=34 ب  ن 

 الوصفي لبيانات المحور الثاني اإلحصائيا: التحليل ثالث

 لبعد األول: أهمية المراجعة الجبائية للمؤسسةا •

 الخاصة بالبعد االول للمتغير المستقل اإلحصائية(:المؤشرات 9-3الجدول رقم )

تمببع تمألتل
ت

مبملت دددددددددددددددددددددددد ت
تمب،  بي

مان،دددددددددددددددد مىت
تنت تمب  لرتمبمعي   ت

:ت دددددددددددل تمااددددددددددد  تب ددددددددددد  ت ت  ت1مبعبدددددددددد  ا
 لدددددددددددد تمخللدددددددددددد تمب ددددددددددددتمن  تتمإللدددددددددددد م م ت

تمبلب ةير
4,1471 0

,70205 
تمتمي 

ت:ت دددددددل تإ ددددددد م تلددددددد تلتأتت  ن مدددددددر2مبعبددددددد  ا
تبمخلل تمبل  ي،  تمبلب ةيرتمبتملبر

4,0882 
0

,90009 
تمتمي 

:تللالددددددددددددد ت مليدددددددددددددرتمبم ملعدددددددددددددرت3مبعبددددددددددددد  ا
مبلب ةيددددرت  م ددددرتتيهدددد ت دددد ىتبنظدددد  تمب   بددددرت

تمب مخليرت مخ تمبمق  ر
4,1765 

0
تمتمي  79661,

:تمااددددددددددددد  تمبم دددددددددددددلم ت لددددددددددددد ت4مبعبددددددددددددد  ا
مبلب ةيدددددددددددرت دددددددددددق  تتتمبل ددددددددددد يع  مب دددددددددددتمن  ت

ب بمق  دددددددددددرتإبددددددددددد تم دددددددددددلل لتمامليددددددددددد  م ت
تمبلب ةيرتم لل اتممث 

3,9412 
0

تمتمي  91920,

:تل دددد   تمبم ملعددددرتمبلب ةيددددرتإبددددد ت5مبعبدددد  ات
تل    تمأل م تتمب ع بيرتمبلب ةيرتبلمق  ر

3,4412 
1,1332

8 
تمتمي 

:للع مدددددد تمبمق  ددددددرتمدددددد تم  لدددددد ت6مبعبدددددد  ات
 2,9412لدددد تلب ةيددددرتخ  ليددددرتمدددد تألدددد تمب، ددددتلت 

1,1791
تمتمي  4
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تم ل   م تلب ةير
:تللع مدددددد تمبمق  ددددددرتمدددددد تم  لدددددد ت7مبعبدددددد  ا

لب ةيدددددددرتخ  ليدددددددرتمددددددد تألددددددد تمب يددددددد  تب ددددددد ت
تمبلب ةيرتمأل م ل

3,9706 
0,9369

6 
تمتمي 

تمبم ملعرتمبلب ةيرتإل م م 
3,81514

286 
ت 0,93819

 spss20.0باالعتماد على برنامج  تانالمصدر من اعداد الطالب
 تنلدددددد تأ تماللددددددد هتمبعدددددد  تإلل بددددددد  تمبمب،ددددددتث  ت،دددددددتلتمببعددددددد تمألتلت9مبلدددددد تلت  ددددددد  تمدددددد تخددددددد ل

بدددد ن، مىت3,8151، دددد ت دددد   تمب يمددددرتمبملت دددد تمب، دددد بيتمبكلدددديمتميدددد تبلم ملعددددرتمبلب ةيددددرت دددديت
 تت ددددد هتمبنلددددد ةجتلع دددددستمأل ميدددددرت 4,19_3,4مب مبددددد   تت ددددديتل ددددد تيددددديتمبملددددد لت0,9381معيددددد   ت

رتتمبلدددديتلظهدددد تمدددد تخدددد لتمدددد  ت  بليددددرتمبمق  ددددرتبل  ددددي تق  ددددمبكب دددد اتبلم ملعددددرتمبلب ةيددددرتيدددديتمبم
تنظ  تمب   برتمب مخلير ت،  تل      تييتل  ي تمبخا تمبلب ةي.

 مؤهالت المراجع الجبائي البعد الثاني: •

 (:المؤشرات االحصائية الخاصة بالبعد الثاني للمحور الثاني10-3الجدول رقم)

مبملت دددددددددددددددددددددددددددددددددددد تتمببع تمبث ني
تمب،  بي

تمان،دددددددددددددددددددددددددددددد مى
تمبمعي   ت

تنت تمب  لر

لددددددددددقث تم ددددددددددل  بيرتمبم ملدددددددددد تت:1مبعبدددددددددد  ا
مبلبدددددددد ةيتت دددددددد  تلع ضددددددددطتبضددددددددلتا  ت
أثندددددددد  تلد  لددددددددطتبعملددددددددطت لدددددددد تم دددددددد م يرت

تمبمعلتم  

3,9706 0,86988 

تمتمي 

  م دددددددددديتمبم ملدددددددددد تمبلبدددددددددد ةيتت:2مبعبدددددددددد  ا
مآل م تتمألخدددددددد  تمبمهنيددددددددرتيدددددددديتمهنددددددددرت

تمبم ملعر
3,9412 0,85071 

تمتمي 

 لملدددددددددد تمبم ملدددددددددد تمبلبدددددددددد ةيتت:3مبعبدددددددددد  ا
 0,95159 4,0588تب  ميرتل مرتتل  اتبد م لتمبم ملعر

ت

ي دددد  تمبم ملدددد تل دددد  ي هتمبم بيددددرتت:4مبعبدددد  ا
 1,01679 3,7647تب  تم  م يرتت   يير

تمتمي 

تمتمي  0,82139 3,8529ي ددددددددددددت تمبم ملدددددددددددد تمبلبدددددددددددد ةيتت:5مبعبدددددددددددد  ا
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بل ددددد ي ت ددددددت اتتمضدددددد،رت دددددد تمبتضددددددعيرت
تمبلب ةيرتبلمق  رتييتمبت  تمب  نتني

 ندددددددددد كتلدددددددددددث  تم لدددددددددد بيتبدددددددددد  ت:6مبعب  ا
  ددددددددددددد  اتتمهددددددددددددد  اتمبم ملددددددددددددد تمبلبددددددددددددد ةيت

تتم م، ت ملط
3,7353 1,02422 

تمتمي 

مخليددددد  تمددددد ملع  تلب ةيدددددرت تتت:7مبعبددددد  ا
مدددددددق   ت لميدددددددرتت مليدددددددرت دددددددق  تإبددددددد ت

تم  تمبمق  رتلب ةي مل تبل تي تم
3,5588 0,85957 

تمتمي 

3,8403285تمق   تمبم مل تمبلب ةي
ت7

تت0,91345

 20,0باالعتماد على برنامج  تانالطالب إعدادالمصدر من 
مبمب،دددددددتث  ت،دددددددتلتمببعددددددد تمبثددددددد نيتتإلل بددددددد  نلددددددد تم تماللددددددد هتمبعددددددد  تت 10 مددددددد تخددددددد لتمبلددددددد تلت  ددددددد ت

تمعيدددددد   تتبدددددد ن، مىت3,8403، دددددد ت دددددد   ت يمددددددرتمبملت دددددد تمب، دددددد بيت متميدددددد بلم ملعددددددرتمبلب ةيددددددرت دددددديت
 تت ددددددد متمددددددد ت ددددددد لت لددددددد تأندددددددطت تلددددددد تلددددددددث  ت 4,19_3,40 تمب مبددددددد تت ددددددديتل ددددددد تيددددددديتمبملددددددد لت 0,9134

إ لددددددد بيتبددددددد  ت  ددددددد  اتتمهددددددد  اتمبم ملددددددد تمبلبددددددد ةيتتم م،ددددددد ت ملدددددددط ت، ددددددد تي ددددددد  تل ددددددد  ي هتمبم بيدددددددرتب ددددددد ت
تم  م يرتت   يير.

 الوصفي للمحور الثالث اإلحصائيالتحليل رابعا: 
 ومبادئ حوكمة الشركاتؤسسة بقواعد البعد األول: مدى التزام الم •

 بالمحور الثالثالمتعلق  األولالخاصة بالبعد  اإلحصائية(:المؤشرات 11-3الجدول رقم)

ت
تمببع تمألتل

ت

مبملت دددددددددددددددددددددددددددددددددددد ت
تمب،  بي

مان،ددددددددددددددددددددددددددددددددد مىت
تمبمعي   ت

تنت تمب  لر

أ دددددلت تملبددددد تتمبمق  دددددر تلددددد تيددددديتت:1مبعبددددد  ا
،   ت،ت مرتمب      تمتمي  1,16851 3,7059تبضب ت تم  تتم 

 لع مددددد تمبم دددددةتبت تمددددد تمبمدددددتظ   تت:2مبعبددددد  ا
تمتمي  1,09772 3,6471تب   ييرتملل هتمب تمة تمبم بيرتتمبم،  بير

 ددددددددددق  تلاب دددددددددد ت تم دددددددددد تتمبدددددددددد  ئتت:3مبعبددددددددد  ا
،ت مددددددددددرتمب ددددددددددد    تإبددددددددددد تل،  ددددددددددد تتملبددددددددددد  ت
ت دددد ،ي  ت ددددد تم ددددةتلتيددددديتمب دددد  رتب ددددد  ت

تمتمي  0,95719 3,5882
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ت    تأل  مضتمبم   بر
ي ددددددم تبدددددد ت تمبم دددددد ب تمال دددددد لتت:4مبعبدددددد  ا

بمللدددددستمإل م اتبللعب ددددد ت ددددد تمخددددد تيه تمللددددد هت
تمبل  ي  ت   تمب  نتنير

تمتمي  0,96091 3,5294

:ت دددددددددل تل تيددددددددد تأ ددددددددد،  تمبم ددددددددد ب ت5مبعبددددددددد  ا
تب بمعلتم  تمب  مرتبل ي  تبم قتبي له 

تمتمي  0,90404 3,9706

ت لكدددددددددددددددددت تمبم ملعدددددددددددددددددت تمبلبددددددددددددددددد ة ت ت:6مبعب  ا
 دددددددددددددددددد بلت تبلم دددددددددددددددددد  برتتمبم،  ددددددددددددددددددبرتأمدددددددددددددددددد  ت

تمبم   م  
تمتمي  1,31494 3,7059

 لع مدددددددد تمبم ددددددددةتبت تمدددددددد تمبمددددددددتظ   ت:7مبعب  ا
تب   ييرتملل هتمب تمة تمبم بيرتتمبم،  بير

تمتمي  0,92740 3,4412

مبلددددددددد م تمبمق  دددددددددرتب تم ددددددددد تتتمبدددددددددد  ئتت لددددددددد 
ت،ت مرتمب     

3,6554714
3 
ت

1,0472442
ت9

ت

 spss 20.0باالعتماد على برنامج  تانالطالب إعدادالمصدر من 
ب،ت مدددددرتتمألتل تنلددددد تأ تماللددددد هتمبعددددد  تبلمب،دددددتث  ت،دددددتلتمببعددددد ت11مددددد تخددددد لتمبلددددد تلت  ددددد  

بدددددد ن، مىتمعيدددددد   ت تت3,6554 ت، دددددد ت دددددد   ت يمددددددرتمبملت دددددد تمب، دددددد بيمب دددددد    ت دددددديتمتميدددددد
ت ددددددد متمددددددد ت ددددددد لت لددددددد تأ تمبمق  دددددددرتت  4,19_3,4ت ددددددديتل ددددددد تيددددددديتمبملددددددد لتمب مبددددددد  ت1,0472

 ددددد لت لددددد تأندددددطت تلددددد تمب دددددتمة تمبم بيدددددرتتمبم،  دددددبير ت مددددد تللع مددددد تمددددد تمتظ  هددددد تب ددددد  ييرتمللددددد هت
تأ لت تملب تبضب ت تم  تتأ،   ت،ت مرتمب     .

 البعد الثاني:دور المراجعة الجبائية في تفعيل آليات حوكمة الشركات •

تالخاصة بالبعد الثاني المتعلق بالمحور الثاني اإلحصائية(:المؤشرات 12-3الجدول رقم)

 مبملت ددد تمببع تمبث ني
تمب،  بي

 مان،دددد مى
تمبمعي   ت

تنت تمب  لر

ل  دددد تمبمق  ددددرت دددد ت تمةمهدددد تمبم بيددددرتت:1مبعبدددد  ا
مبم   ددددددددددددرتتل  يدددددددددددد تمبم ملدددددددددددد تمبلبدددددددددددد ةيتت  يددددددددددددرت
مبمعلتمدددددددد  تمبلدددددددديتلهدددددددد تمبم دددددددد  م  تتأ دددددددد،  ت

تمبم  ب 

تمتمي  0,88561 3,9412
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مددددد تتملبددددد  تبلندددددرتمبم ملعدددددرتل، ددددد  تت:2مبعبددددد  ا
تمال  لتب  تمللستمإل م اتتمبم مل تمبلب ةي

تمتمي  0,93696 4,0294

يعمدددددد تمبم ملدددددد تمبلبدددددد ةيتمدددددد تخدددددد لتت:3مبعبدددددد  ا
مب،ت مدددددرت لددددد تمكل ددددد ىتتمنددددد تمبلددددد تتمبلهددددد  ت

تمبض يبيتتب  ل  بيرت  ملر
تمتمي  0,76929 3,8824

مدددددد تتملبدددددد  تبلنددددددرتمبم ملعددددددرتمخليدددددد  ت:4مبعبدددددد  ا
تل،  ددددددددد تألعددددددددد  تمبم ملددددددددد تمبلبددددددددد ةيتمبخدددددددددد  ليت

تتل  ي تم ل  ب لط
تمتمي  0,94595 3,8824

 دددددددددل تمإلي ددددددددد  ت ددددددددد تمبنلددددددددد ةجتمبم بيدددددددددرت:5مبعب  ا
تمتمي  0,83378 3,8235تتمبلن ةيرتبلمق  رتب   ت ت  ت

 دددددددددت  تضدددددددددع تمإلي ددددددددد  تإبددددددددد ت ددددددددد  ت:6مبعب  ا
تمتمي  0,72944 3,7941ت بتلتمبنل ةجتمبملت  تإب ه تلب ةي

 دددددددل تمإلي ددددددد  تمددددددد تخددددددد لتمب،ت مدددددددرت:7مبعبددددددد  ا
بددددددددد م  لددددددددد تيع بيدددددددددرتنظددددددددد  تمب   بدددددددددرتمب مخليدددددددددرت تتم 

تأ م لطتييتم  م يرتمبل   ي تمبم بير
تمتمي  1,18705 3,5000

تمألخاددد   ددد تمخللددد ت مإلي ددد  :ت دددل ت8مبعبددد  ا
تمبلب ةير

تمتمي  0,93696 3,9706

 ت تمبم ملعدددددددددددرتمبلب ةيدددددددددددرتيددددددددددديتل ع ددددددددددد تآبيددددددددددد  ت
ت،ت مرتمب     

تت0,8069ت3,3750

 spss20.0باالعتماد على برنامج  تان المصدر من إعداد الطالب
نلددددد تأ تماللددددد هتمبعددددد  تبلمب،دددددتث  ت،دددددتلتمببعددددد تمبثددددد نيتبلم،دددددت تت 12مبلددددد تلت  ددددد  مددددد تخددددد لت

 ت3.3750   ت يمدددددددرتمبملت ددددددد تمب، ددددددد بيتمبث بددددددد تب،ت مدددددددرتمب ددددددد    ت ددددددديتمتميددددددد ت، ددددددد ت ددددددد
 لددددد تت  تت ددددد متمدددد ت ددددد ل4,19_3,4ت دددديتل ددددد تيدددديتمبملددددد لتمب مبدددد  ت0,8069بدددد ن، مىتمعيددددد   ت

لتم دددددد م تل ددددددخي تأ تمبم ملعددددددرتمبلب ةيددددددرتل ددددددم تب كل دددددد ىتن دددددد  تمب ددددددتاتتمبضددددددع تمدددددد تخدددددد 
تلب ةيت  تا ي تمي  ،ه ت  ت تمةمه تمبم بيرتمبم   رتتل  ي تمبم مل تمبلب ةي.

 بين المحورينحساب معامل االرتباط خامسا: 
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 معامل االرتباط بين المراجعة الجبائية وحوكمة الشركات (:13-3رقم) الجدول

 المحور الثاني المحور االول 
 معامل بيرسون 

 sigالمعنوية  مستوى 
 تكرارات

ت1
ت

ت34

0,730 
ت0,003

ت34
 معامل بيرسون 

 sigمستوى المعنوية
 تكرارات

 

0,730 
ت0,003

ت34

ت1
ت

ت34

 SPSS 20,0الطالبتان باالعتماد على برنامج المصدر: اعداد 

متلدددددد تت ددددددتتت0,73  ددددددت تي دددددد  ت مدددددد تخدددددد لتمبلدددددد تلتأ دددددد هت لضدددددد تبندددددد تأ تمع مدددددد تما لبدددددد  تب ت
ييم ننددددددد تمب ددددددددتلتأ ت ندددددددد كت   ددددددددرتتSIG=0.03معنتيددددددددرتتم ددددددددلت تتمبتم،ددددددد  تتتأ تمدددددددد   يدددددددد تتمتلددددددد 

ت.1ا  يرتب  ت  تم،ت  تما لبي  تأل ت  تمبم،ت ي تي ل  تم ت

 اختبار الفرضيات سادسا:

:تمبلدددددديتلددددددن ت لدددددد تأ تمبم ملعددددددرتمبلب ةيددددددرتت دددددد لرتبمع يددددددرتمدددددد  تاختبااااااار الفرضااااااية االولااااااى •
 يع بيرتمبل    تمبلب ةيتييتمبمق  ر.

مبنظدددد  تبلم ملعددددرتمبلب ةيددددرتلدددد تمبلت دددد تمبدددد تأ تمبم ملعددددرتمبلب ةيددددرت مليددددرتتمإلادددد  مدددد تخدددد لت
ل دددددددددم تب ،ددددددددد تمبتضدددددددددعيرتمبلب ةيدددددددددرتبلمق  دددددددددرتمددددددددد تخددددددددد لتم،لددددددددد م تمب دددددددددتمن  تتمالددددددددد م م ت
مبلب ةيدددددر تبهددددد ىتل  دددددي تمددددد  ت  بليدددددرتمبمق  دددددرتا دددددلعم لتمإلم  نيددددد  تمبلددددديت لي،هددددد تمبم ددددد ت ت

بلدددددددرتمبم ددددددد ك ت م تمباددددددد ب تمبلبددددددد ةي تتبددددددد بكتيم ددددددد تم لبددددددد  تمبلبددددددد ةي تتم م بدددددددرت ددددددد ت تمع 
مبم ملعددددددرتمبلب ةيددددددرتت دددددد لرتبمع يددددددرتيع بيددددددرتمبل دددددد   تمبلبدددددد ةي ت تنهدددددد تللددددددي تمبملدددددد لتبلمق  ددددددرت
ب يدددد ستمبخاددددد تمبلبدددد ةيتمبلددددديتلل،ملددددطتمبمق  دددددرتنل لدددددرتمبل  دددد  تأتتمب،ددددد ى ت مدددد تل دددددم تبهددددد ت

تلب ةيرتمبممنت،رتبه .م ل   له تم تماملي  م تمبتتبل،   تتي م تض يبيرت
مبلدددديتلددددن ت لدددد تأ ت،ت مددددرتمب دددد    ت بدددد  ات دددد تملمت ددددرتمدددد تتاختبااااار الفرضااااية الثانيااااة: •

 مأل  ب  تمبليتلضم تمبلع م تمبع  لتم تأ ،  تمبم ل،رتتييتمبمق  ر.
مددددد تخددددد لتمددددد تلددددد تمبلاددددد  تمبيدددددطتيددددديتمبل نددددد تمبنظددددد  تلبددددد  تأ ت،ت مدددددرتمب ددددد    ت بددددد  ات ددددد ت

يدددددد  تمبلدددددديتلتادددددد تمبع  ددددددرتمدددددد تبدددددد  تلميدددددد تماادددددد مىتمبلدددددديتبهدددددد تملمت ددددددرتمدددددد تما دددددد ب  تتماب
   ددددرتب بمق  ددددر ت، دددد تلضددددم تبهدددد ت، ددددت ه تيدددديتظدددد تماي دددد  تتمب دددد  يير ت مدددد تل ددددم تبهدددد ت
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بم دددددددد  برتمللددددددددستما م ات دددددددد تمخللدددددددد تمبنلدددددددد ةجتمبلدددددددديتلمددددددددستم دددددددد به  تت دددددددد متمدددددددد تي ددددددددم ت
تب بمع ملرتمبمل  تيرتمبع  بر.

يددددديتترم دددددل  بيرتتن م دددددرتمبم ملددددد تمبلب ةيدددددتلددددد تلددددددث  مبلددددديتلدددددن ت تاختباااااار الفرضاااااية الثالثاااااة: •
 ل ع  تمب  ئت،ت مرتمب     .

 (: يوضح اختبار الفرضية الثالثة14-3الجدول رقم)

 االختبار الكلي االختبار الجزئي
تم لت تمب ابرتمع م تيي  تابرم لت تمب تمع م تمان، م  

 0,001 14,38 0,000ت14,69تمبثب  
 0,001ت0,56تمان، م 

 spss 20.0المصدر: اعداد الطالبتان بناء على مخرجات 

ت دددددددديتتSIG=0.001 تتم دددددددلت تمب ابدددددددرتF=14.38ن ،ددددددديتمددددددد تخددددددد لتمبلددددددد تلتأ دددددددد هتأ ت يمدددددددرتت
 تتب بلدددددد بيتل بدددددد تمب  ضدددددديرتمبث بثددددددرتمبلدددددديتلددددددن ت لدددددد تأ تم ددددددل  بيرت0.05م دددددد تمدددددد تم ددددددلت تمبمعنتيددددددرت

 ب دددد ت لدددد تتلددددت تت تم دددد تتمبدددد  ئت،ت مددددرتمب دددد     تتيعلبدددد تن م ددددرتمبم ملدددد تمبلبدددد ةيتثددددقث تيدددديتل ع دددد ت
مبملمثلددددددرتيدددددديتم ددددددل  ب لطتتن م لددددددطتيدددددديتضددددددب ت تم دددددد تت   ددددددرتا  يددددددرتبدددددد  تمددددددق   تمبم ملدددددد تمبلبدددددد ةي

بم بيدددددرتتتب ددددد ت ددددد  ييرتمللددددد هتمب دددددتمة تمتماي ددددد  تتأ، ددددد  ت،ت مدددددرتمب ددددد    تتتمبلع مددددد تمددددد تمبمدددددتظ   ت
تمبم،  بيرت مخ تمبمق  ر.

ت Y=0.56X+14.69 تلتن لنلجتمع  برتخ تمان، م :تم تخ لتمبلت

تلمث تم ل  بيرتتن م رتمبم مل تمبلب ةي.تYلمث تمب  ئت،ت مرتمب      تتX،  :ت

ل ع ددددددد تمبددددددد  ئتبتمبلددددددديتلدددددددن ت لددددددد تلددددددددث تمبم ملعدددددددرتمبلب ةيدددددددرتتاختباااااااار الفرضاااااااية الرابعاااااااة: •
 ،ت مرتمب     .لتآبي 
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 يوضح اختبار الفرضية الرابعة (:15-3الجدول رقم)

 SPSS 20.0المصدر: اعداد الطالبتان باالعتماد على برنامج 

ت دددددددديتأ دددددددد تمدددددددد تم ددددددددلت تتSIG=0.02تتتF=7.71ن ،دددددددديتمدددددددد تخدددددددد لتمبلدددددددد تلتأ دددددددد هتأ ت يمددددددددرت
يددددديتتلدددددقث مبلب ةيدددددرتتتب بلددددد بيتل بددددد تمب  ضددددديرتمب مبعدددددرتمبلددددديتلدددددن ت لددددد تأ تمبم ملعدددددرت0.005مبمعنتيدددددرت

بددددددد  تمبم ملعدددددددرتتل ع ددددددد تمبددددددد  ئتتآبيددددددد  ت،ت مدددددددرتمب ددددددد     تت ددددددد مت ددددددد لت لددددددد تتلدددددددت ت   دددددددرتا  يدددددددر
، ددددد تي دددددم تبددددد ت ت ت%35بن دددددبرتمبلب ةيدددددرتتمددددد  تمابلددددد م تمبمق  دددددرتبلاب ددددد تمبددددد  ئت،ت مدددددرتمب ددددد  ر

تمبم  ب تمال  لتبمللستما م اتبل تي   تب بنل ةجتمبم بيرتتمبلب ةيرتبلمق  ر.

 ت%60تن ددددددبلطتلتلدددددد ت   ددددددرتا  يددددددرتأيضدددددد تبدددددد  تمبم ملعددددددرتمبلب ةيددددددرتيدددددديتل ع دددددد ت،ت مددددددرتمب دددددد    ت
 تمب دددددددتمن  تتمبل ددددددد يع  تمبلب ةيدددددددرتي ددددددد   تمبمق  دددددددرتيددددددديتل، ددددددد  تلدددددددمااددددددد  تمبم دددددددلم ت ، ددددددد تأ ت

تتضع له تلب ةي .

 y=0.35 x1+0.60 x2+12.05تم تخ لتمبل تلتن لنلجتمع  برتخ تمان، م :

لمثددددد تآبيددددد  ت،ت مدددددرتتx2لمثددددد تمددددد  تمبلددددد م تمبمق  دددددرتب تم ددددد تتمبددددد  ئت،ت مدددددرتمب ددددد     تت1x، ددددد :ت
تلمث تمبم ملعرتمبلب ةير.تyمب     تت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تماخلب  تمبكليتماخلب  تمبل ةي
تم لت تمب ابرتمع م تيي  تم لت تمب ابرتمع م تمان، م ت

ت0.002ت7.71ت0.57 12.05تمبثب  
X1ت0.21ت0.35ت
X20.02ت0.60ت 



الدراسة الميدانية                                                                       الفصل الثالث  
 

 
72 

 خالصة الفصل 

تتم، تبددددددرتإ دددددد  اطتتمدددددد تلدددددد تمبمتضددددددت  ت دددددد متمدددددد تمبنظدددددد  تتمبل ندددددد تيدددددديتمدددددد ت دددددد  تخدددددد لتمدددددد 
لدددددد تما لمدددددد  ت لدددددد تملمت ددددددرتمدددددد تما ددددددلبي ن  تمت  ددددددرتت، دددددد تمبم دددددد مني تمبل ندددددد تيدددددديتمبك دددددد ت ليددددددط

تما دددددلبي  تنلدددد ةجتتلبتيدددد تل ددددن  تتبعدددد تمبملدددد ل ت دددد متيدددديتتمبمخل دددد  تمألكدددد  يم   ت لدددد ت  نددددرتمدددد 
تت بدددددكتمبمعيددددد   تتتمان،ددددد مىتمب، ددددد بيتمبملت ددددد تيددددديتبملمثلدددددر تممإل، ددددد ةي تتتمبل،ل ددددد تأ تم تب  دددددلخ م 
للعددددددد ت ت متتمبلب ةيدددددددرتمبم ملعدددددددرتإبددددددد تأ تمبلت ددددددد تلددددددد ت تي ددددددد spss20مإل، ددددددد ةيتمبب نددددددد مجتب  دددددددلخ م 

تيلللددددد ت بدددددكتيددددديتمبع  دددددرتمبلك مليدددددرتترتمب ددددد    تيددددديتمبمق  دددددرتما ل ددددد  ير   مددددد تيددددديتل ع ددددد ت،ت مددددد
ي ددددد ،طمبم ملددددد تمبلبددددد ةي تترم دددددل  بيمبلددددديتلددددد ب تبددددد  ت مللدددددستتأمددددد  مب ددددد   ت ددددد تمبل ددددد  ي تمبم بيدددددرتتتم 

بللعب ددددددد ت ددددددد تمبملددددددد لتبددددددد ت تمبم ددددددد ب تتإل ،دددددددرمددددددد تمبددددددد  ئتت تم ددددددد ت،تمدددددددرتمب ددددددد     تت ددددددد متتمإل م ا
 يع  تمبلب ةير. ت لمبمخ تيه تملل هت   تم،ل م تمب تمن  تتت

 
 



 



 الخاتمة
 

 
75 

 الخاتمة:

 بهلت أث  المؤسسلت   ملن الكتيل  فل  حلثت  التل  المختلفل  المتليل  األزملت  سلسلل  إن
 التل  المحتسلبي  والتالعبلت  المتليل  المعلوملت  فل  الصلث  علث  بسلب  المسلتتم نن تقل  افتقلتث إلل 

 المتليل  المعلوملت  علل  المصلتثة  فل  الم اجل  نزاهل  لعلث  ذلل  فل  السلب  ون جل  فيهلت  حلثت 
 متل  وةلو  تفلتث  أجل  ملن إجل ااا  اتخلتذ إلل  أثى اللذ  األمل  المتليل   القلوام  تتضلمنهت التل 
 الحوكمل   لمبلتث  الجيللث التطبيل  تللثعي  و الم اجعل  لمهنلل  التقل  إ جلت  بهللث  الفضلتم  هلذ 

 .الجبتمي  بتلم جع  أكت  االهتمت إل   بتإلضتف 
  

 جعل االم   تلعبلل  اللذ   تهللال اللثو  عللل  الضلوا تسلللي   حتوللم  موضللو ذا الفقلث تل  فلل  هل 
 تعتبل  كونهللت تقلثمهت التلل  النوعيل  اإلضلتف  تلل  زاوابل    تطبيل  حوكمل  الكلل كت   فل  جبتميل ال

  الجبتميلل  الحوكمل  لمسللتوى  بلوغهلت فلل  ه تويسل للمؤسسل  الجبللتم  بلتألثاا ي تقلل   املؤت   علتمال
كتليلل  لتطبيلل   الم اجعلل  الجبتميلل  عنللواند ثو  تحلل  هللذ  بث اسللتنت ةمنللت المجللت  هللذاب ولإللمللت 
 تلثو  التل و  البحل  إكلكتلي  علن لإلجتبل  كمحتولل  الكل كت  فل  المؤسسلت  االةتصلتثي د حوكمل 
 الفصلو  ملن انطالةلت ذلل  و الكل كت   حوكمل  تفعيل  فل  الم اجعل  الجبتميل  مسلتهم  ملثى حلو 
 الميثانيل  والث اسل  جهل  ملن النظ نل  الث اسل  بلين الجمل ملن أجل  و  الملذك ،  تضلمنتهت التل  التالتل 
 .ى أخ   جه  من

 :الفرضيات إختبار .1

 بتختبللت  السللتبق  الف عيلل  األسللمل  عللل  اإلجتبلل  لللتمكن مللناتلل    التلل الث اسلل  هللذ  خللال  مللن
 الستبق  الف ضيت 

 :يل  كمت الذك 

المراجعةةة الجباةيةةة ة ةةعرة لمعر ةةة مةة    عاليةةة التلل  تمتللل  فلل  د األوللل  للف ضللي  بتلنسللب  -
اللل   المؤسسلل  تقللوث الجبتميلل  الم اجعلل أن الت ةةععر الجبةةاة   ةة  المف  ةةة   بةة  تةة  ا بةةات 

 فجلل ، مللن اإلثا ، لهللت تتعلل   ةللث جبتميلل   ةتبلل  أل  حيلل  تكللون مسللتعث،  بلل  االمللتن
  وتنقسلللل  اللللل  نوعللللتن م اجلللل  مللللت يعكللللف ثو هللللت فلللل  التسسللللي  الجبللللتم  للمؤسسلللل هللللذا   الجبتميلللل 

 جبتمي  ثاخلي  واخ ى خت جي .
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حةكمةةةة الاةةةركات مجمةاةةةة مةةةن ات ةةةالعع التةةة  تضةةةمن التعامةةة  د التتنيللل   للف ضلللي بتلنسلللب  -
حعةةةة  ان حةكمةةةةة الاةةةةركات ت ةةةةمؤ  أصةةةةحاع المصةةةةالؤ  ةةةة  المف  ةةةةة  العةةةةا   مةةةة  جميةةةة 

المصلللللتل  مكلللللت ك  العملللللت  فللللل  اإلثا ،  والحصلللللو  علللللل  المعلوملللللت  الكتفيللللل  حلللللو   الصلللللحت 
 متلي  الك ك  ف  الوة  المنتس .

 مبةةا   تفععةة   ةة  الجبةةاة  المراجةة  ةنزاهةةة ا ةةتبيليةتةةف ر    بتلنسللب  للف ضللي  التتلتلل  -
 فللللللل  الجتنللللللل  التطبيقللللللل  ولقلللللللث توضللللللل  ملللللللن خاللللللللل  اند تللللللل  اتبلللللللت  هلللللللذ  الف ضلللللللي  الحةكمةةةةةةةة
 األخيل  هلذا يقلو  حيل  الجبلتم   الم اجل  كلخ  فل  أستسلت المتمتلل و  الجبتميل  الم اجعل 

 الحتجل  اغفلت  يمكننلتال    ملن هنلت نجلث أنل للمؤسسل  الجبتميل  الوظيفل  وتقلوي  ضلب  همل مب
 .أكفتا يتمتعون بتالستقاللي  والنزاه  اتنتا ت ثيته  لمهتمه  لمهنيين الملح 

ت ةةةةاه  المراجعةةةةة الجباةيةةةةة  ةةةة  تفععةةةة  مبةةةةا   ةاليةةةةات حةكمةةةةة  د بتلنسللللب  للف ضللللي  ال ابعلللل  -
الاةةةةركات مةةةةن خةةةةي  لجةةةةان المراجعةةةةة ةالتةةةة دع  الةةةة اخر  ةا  صةةةةا  الصةةةةا    ةةةة  البةةةةةاة  

 أ كللتن أحللثالجبتميلل    الم جعلل  بتعتبللت  وذللل  أيضللت الفلل    هللذا تحقلل  فقللث   الماليةةة
 فحصلهت يلت  مثةقل  متليل  تقلت ن  ملن تقثمل  ملت خلال  ملن فهل  للمؤسسلت  جبلتم  ال البنيلتن
 علل  الحكل  يمكلن مؤكل ا  ملن تتضلمن  ملتو   التقلت ن خلال  فملن   مسلتق  م اجل  ةبل  ملن

 لحمتيلل  أثا، تعتبلل  معلوملت  مللن بهلت يلل ث ملت و التقلت ن  أن كملت  جبتميللت  اإلثا ، كفلتا،
 فعتليل  أن اإلكلت ، هلو جبتميل ال جعل لم اا ثو  علن متلت  خيل  لعل   و المسلتهمين حقلو  
 المعلوملت  و البيتنلت  فل  والمصلثاةي  التقل  ملن مزنلثا تضلف  الجبتميل   اجعل الم عمليل 
 .الحوكم  آليت  لتفعي  الزم  ك ثا،  لم اجعا تعتب  بتلتتل  و المتلي 

 ارض النتاةج  .2
 العتم  كتالت :  النتتمج من ال  مجموع  الوصو  ت  الموضو  جوان  بمختلف اإلحتط  وبعث
 المسي نن؛ تص   تح  توض  الت  المؤسس  لتسيي  أثا، الجبتمي  الم اجع  تعتب  -
 ملن الجبتميل  هتوضلعيت تكلخي  ملن المؤسسل  تمكلن فعتلل  وسليل  الجبتميل  الم اجعل  تعتبل  -

 الضعف؛ ونقتط القو، نقتط ف مع   خال 
 ؤسسل الم نتمكل والوةلتم  العالجل  تبعهلتبط الجبلتم  جل الم ا يقلثمهت التل   التوصليت ان -

  ؛يقبلمست أخطت  جبتمي  تجن  من
 ؛المتلي  مصتلحهت تخث  ا ا ة   إتختذ عل  ؤسس الم  يالجبتم اجع الم   تستعث -
  يجلل  التلل  األنظملل  التفصلليلي  ا   نكللتط علل لطبي الجبللتم  جلل الم ا فلل تللؤث  مع   -

 إستفتثت  من االمتيتزا  الجبتمي  ال  استغاللهت استغال  امت ؛ أج  من خثامهتتاس
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 خلال  ملن الكل كت  حوكمل  أسللو  تفعيل  إلل  بلثو   سليؤث  الم اجعل  آليلت  تفعيل  إن -
 الم اجل  الجبلتم  و الجبلتم  الخلت ج  والم اجل  اإلثا ، مجلللف بلين اللل   بعمليل    القيلت 

 األثاا كفللتا، و االسللتقاللي  بتحقيلل  يسللم  بملت جعل االم      لجلتن مختللف و اللثاخل 
 ؛المهن 

 لكلن الضل نب   التهل   أو بلتلغ  تسلم  وسلتم  إيجلتث إلل  تهلث  ال الجبتميل  الم اجعل  -
 الجبتميل  التكل نعت  احتل ا  مل  الجبلتم  العل ا ملن التقللي  أو بتلقضلتا األمل  يتعلل 
 فعو ؛الم الست ن 

 يج  ان يكون الم اج  الجبتم  ذو ت هي  علم  وعمل  للقيت  بواجبتت  عل  اكم  وج ؛ -
 تخلث  التل  المعلوملت  كتفل  علن الكلفتفي  و اإلفصلت  تطبيل  فل  الجبتميل  الم اجعل  تسلته  -

لتقيلي  نظلت   الضل و ن  األثوا  أحلث تعتبل  حيل  بتلمؤسسل   العالةل  ذا  كتفل  األطل ا  
 ال ةتبللللل  اللللللثاخل  وملللللثى التلللللزا  المؤسسللللل  بمختللللللف التكللللل نعت  الجبتميللللل  وتزنلللللث أصلللللحت 

 .بمختلف التعليمت   المصتل 
  :ةالتةصيات االدتراحات. 3

 العتمل  تلث   أن نكلتطهت  طبيعل  أو نوعهلت كلتن االةتصلتثي  مهملت المؤسسلت  علل  يجل  -
 المؤسس ؛ ف  العنص  هذا ألهمي  نظ ا الق ا ا  إتختذ ف  الجبتم 

وا عطتاهلللت الطلللتب  ال سلللم  وتحثيلللث صلللالحيتتهت  الجبتميللل  بتلم اجعللل  اإلهتملللت  ضلللوو ، -
 وحثوثهت؛

 بتلتلتل  و االةتصلتثي  األنكلط  اسلتثام  لتحقيل  أستسل  كملنهج بتلحوكمل  األخلذ يجل  -
 ذل ؛ لتحقي  م اجع  و  ةتب  من متطلبتتهت عل  الت كيز

 منهجلت جعلهلت و الحوكمل  مجلت  الملث اا فل  و المسلتخثمين تكلونن علل  العمل  ضل و ، -
 .الجوفتا األكتثيمي  الث است  عن االبتعتث و مثي  و موظف ب  ك  يحتث تطبيقيت

 البيمل  بإيجلتث االهتملت  ينبغل  بل  المؤسسلي  الحوكمل  ةلوانين بإصلثا  الحكومل  اكتفلتا علث  -
 و الكلفتفي  سليتث، تلؤمن التل  البيمل  تلل  لتطبيقهلت  أ  المنتسلب  واالةتصلتثي  السيتسلي 

 ؛ القتنون  ثول 
ملن  علليه  سلتعوث التل  والفواملث الم اجعل  الجبتميل  ب هميل  الم اجعل  مكتتل  توعيل  ضل و ، -

 تحسلين بهلث  وذلل  لهلت الالزمل  واإلجل ااا  السيتسلت  بوضل  إللزامه  مل  بهلت  االلتلزا 
 بتلمهن ؛ والمعنين المستخثمين تق  وزنتث، الم اجع  جوث،
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 البنللو  إلللزا  األةلل  عللل  أو م اجعلل   لجللتن بتكللونن المسللتهم  كلل كت  إلللزا  ضلل و ، -
 المنكت،. هذ  نكتط لكب  وذل  م اجع  لجتن بتكونن وك كت 

 المةضةع:    البح  آ ا . 4
الكلل كت  وةللث تلل   حوكملل  تفعيلل  فلل  الم اجعلل  الجبتميلل   ثو    التعلل   فلل  هللذا البحلل  اللل تلل لقللث

 بتعتبللت   و الكلل كت  حوكملل  تطبيلل  فلل  الم اجعلل  الجبتميلل  بهللت تسللته  التلل  المجللتال  توضللي 
 الالزمل  البيمل  وتلوفي  الكل كت  حوكمل  تطبيل  يخل  فيملت األولل  بلثايتتهت فل  زلل  ا ملت الجزامل 

 بعل  يبل ز ونتتمجل  الحلتل  البحل  فلإن وبتلتلتل  الحثيتل   بصلو تهت الم اجعل  الجبتميل  ولعمل  لهلت
 التتل : النحو عل  وذل  ةتثم  ألبحت  مجتال أيًضت تكون  أن يمكن الت  القضتيت

 
 ةاد  تطبع  حةكمة الاركات    البطاع العمةم  الجزاةري  -
المراجعةةةةةة الجباةيةةةةةة  ةةةةة  محار ةةةةةة التةةةةةم ةالتحةةةةةرع الضةةةةةر ب  لتفععةةةةة  مبةةةةةا   حةكمةةةةةة  ةر  -

 الاركات
مةةةةة    عاليةةةةةة لجةةةةةان المراجعةةةةةة  ةةةةة  تةةةةة اي  ا ةةةةةتي  المراجةةةةة  الجبةةةةةاة  ةتفععةةةةة  حةكمةةةةةة  -

 الاركات
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 قائمة المالحق
 

 

 (1الملحق: )

 

 

 

 أدرار-أحمد درارية   جامعة
 

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 

 التجارية العلوم قسم
 

 تدقيق ومراقبة التسيير تخصص
 

 استبيان استمارة
 
 
 
 الجبائية كآلية لتطبيق حوكمة الشركات في المراجعة دور" نوانبع الماستر مذكرة تحضير إطار في

والتي سنستوضح من خاللها الدور الذي تلعبه المراجعة الجبائية في إطار تفعيل  "االقتصادية المؤسسات
 .مبادئ وركائز حوكمة الشركات

 
موظفين  بصفتكم الموضوع هاذ إثراء في للمشاركة الدراسة عينة ضمن اختياركم سيدي /سيدتي يسعدنا

 لهذه االهتمام كل ستولون  وكونكم ومصداقيتكم، بموضوعيتكم منا قناعة اقتصادية مؤسساتفي  ومسيرين
 .األسئلة
ض  ار ألغ سوى  تستخدم لن وأنها التامة بالسرية مساهماتكم تحاط أن لكم نتعهد المسبق، شكرنا ومع

 .العلمي البحث
 

 في الخانات المناسبة.( X) إشارة وضع من خالل األسئلة أو العباراتتكون اإلجابة على  ملحوظة:

 

 بوعزة عبد القادر :الدكتور إشراف                    كرام إبن حمدو  سالوي رفيدة & :نالطالبتاإعداد 



 قائمة المالحق
 

 

 

  الشخصية معلوماتال :األول المحور
 

 :الجنس .1
 ذكر                    أنثى       

 العمر: .2

 سنة فما فوق  51سنة                    50- 30سنة                 من  30من  قلأ

 المؤهل العلمي: .3

 دراسات مهنية                           ليسانس                                 دراسات عليا     

 :المؤهل المهني .4

 إداري                        محاسب                          مراجع                    

                           

 الخبرة المهنية:. 3

 فما فوق   واتسن 01سنوات             10إلى  5من         سنوات                5أقل من      

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المالحق
 

 المحور الثاني: المراجعة الجبائية

 الجبائية للمؤسسةأوال: أهمية المراجعة 

 العبارة الرقم
غير 

موافق 
 تماما

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 تماما

      االطالع بشكل دوري على مختلف القوانين واإلجراءات الجبائية جبي 1

 إعداد جدول أو رزنامة لمختلف التصريحات الجبائية الواجبةجب ي 2
      األداء

الجبائية دراسة وفهم كاف لنظام الرقابة تتطلب عملية المراجعة  3
      الداخلية داخل المؤسسة

الجبائية يؤدي بالمؤسسة  والتشريعاتاالطالع المستمر على القوانين  4
       امثالا  استغالالا  المتاحة إلى استغالل االمتيازات الجبائية

      تقدير األداء والفعالية الجبائية للمؤسسة فيتساهم المراجعة الجبائية  5

مع مكاتب جبائية خارجية من أجل الحصول على  المؤسسةتتعامل  6
      استشارات جبائية 

مع مكاتب جبائية خارجية من أجل القيام بكل  المؤسسةتتعامل  7
      األعمال الجبائية

 ثانيا: مؤهالت المراجع الجبائي

المراجع الجبائي وعدم تعرضه لضغوطات أثناء تأديته  تؤثر استقاللية 8
      لعمله على مصداقية المعلومات

      يراعي المراجع الجبائي اآلداب واألخالق المهنية في مهنة المراجعة 9

      يتمتع المراجع الجبائي بدراية تامة وجيدة بأعمال المراجعة 10

      يقدم المراجع تقاريره المالية بكل مصداقية وشفافية 11

يقوم المراجع الجبائي بتقديم صورة واضحة عن الوضعية الجبائية  12
      للمؤسسة في الوقت القانوني

      هناك تأثير ايجابي بين كفاءة ومهارة المراجع الجبائي ومراحل عمله 13

مؤهالت علمية وعملية يؤدي إلى  واذو  يناختيار مراجعين جبائي 14
      المؤسسة جبائياا  التزاماتتصويب 



 قائمة المالحق
 

 حوكمة الشركاتالمحور الثالث: 

 مدى التزام المؤسسة بقواعد ومبادئ حوكمة الشركات: أوال

حكام حوكمة  ؤسسةماليوجد في  15 أسلوب متبع لضبط قواعد وا 
      الشركات 

بالنزاهة  والتنفيذيةوالتنظيمية  اإلشرافيةيجب أن تتمتع الجهات  16
      والموضوعية

يؤدي تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات إلى تحديد واجبات  17
      وصالحيات كل مسئول في الشركة بشكل دقيق ألغراض المساءلة

يسمح لدوي المصالح االتصال بمجلس اإلدارة للتعبير عن مخاوفهم  18
      القانونيةاتجاه التصرفات غير 

      يتم تزويد أصحاب المصالح بالمعلومات الالزمة للقيام بمسؤولياتهم 19

يكون المراجعون الجبائيون قابلون للمساءلة والمحاسبة امام  20
      المساهمين

يتعامل المسئولون مع الموظفين بشفافية اتجاه القوائم المالية  21
      والمحاسبية

 تفعيل آليات حوكمة الشركاتفي ثانيا: دور المراجعة الجبائية 

تفصح المؤسسة عن قوائمها المالية المدققة وتقرير المراجع الجبائي  22
      وكافة المعلومات التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح

من واجبات لجنة المراجعة تحسين االتصال بين مجلس اإلدارة  23
      والمراجع الجبائي

يعمل المراجع الجبائي من خالل الحوكمة على اكتشاف ومنع  24
      الغش والتهرب الضريبي وباستقاللية كاملة

من واجبات لجنة المراجعة اختيار وتحديد أتعاب المراجع الجبائي  25
      الخارجي وتدعيم استقالليته

      بشكل دوري ائية للمؤسسة باإلفصاح عن النتائج المالية والجيتم  26

      يودي ضعف اإلفصاح إلى عدم قبول النتائج المتوصل إليها جبائياا  27

يتم اإلفصاح من خالل الحوكمة على فعالية نظام الرقابة الداخلية  28
براز       أهميته في مصداقية التقارير المالية وا 

      يتم اإلفصاح عن مختلف األخطار الجبائية 29
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 2رقم الملحق 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 44,1 44,1 44,1 15 انثى

 100,0 55,9 55,9 19 ذكر

Total 34 100,0 100,0  

 

 الملحق رقم

 

 العمر

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 41,2 41,2 41,2 14 سنة 30 من أقل

 100,0 58,8 58,8 20 سنة 50_30 من

Total 34 100,0 100,0  

 

 الملحق رقم

 المؤهل العلمي

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 50,0 50,0 50,0 17 مهنية دراسات

 73,5 23,5 23,5 8 ليسانس

 100,0 26,5 26,5 9 عليا دراسات

Total 34 100,0 100,0  

 

 الملحق رقم

 

 المؤهل المهني

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 14,7 14,7 14,7 5 مراجع

 64,7 50,0 50,0 17 محاسب

 100,0 35,3 35,3 12 إداري

Total 34 100,0 100,0  
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 المه الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 50,0 29.4 29.4 10 سنوات 5 من أقل

 79,4 50.0 50.0 17 سنوات 10_5 من

 100,0 20,6 20,6 7 فوق فما سنة 11

Total 34 100,0 100,0  

 
 

 

Statistiques descriptives)المحور األول( 

 N Moyenne Ecart type 

 مختلف على دوري بشكل االطالع يتم

 الجبائية واإلجراءات القوانين
34 4,1471 ,70205 

 لمختلف رزنامة أو جدول إعداد يتم

 الواجبة الجبائية التصريحات
34 4,0882 ,90009 

 دراسة الجبائية المراجعة عملية تتطلب

 داخل الداخلية الرقابة لنظام كاف وفهم

 المؤسسة

34 4,1765 ,79661 

 القوانين على المستمر االطالع

 بالمؤسسة يؤدي الجبائية والثشريعات

 الجبائية االمتيازات استغالل إلى

 امثل استغالال

34 3,9412 ,91920 

 األداء تقدير إلى الجبائية المراجعة تساهم

 للمؤسسة الجبائية والفعالية
34 3,4412 1,13328 

 جبائية مكاتب مع المؤسسة تتعامل

 على الحصول أجل من خارجية

 جبائية استشارات

34 2,9412 1,17914 

 جبائية مكاتب مع المؤسسة تتعامل

 األعمال بكل القيام أجل من خارجية

 الجبائية

34 3,9706 ,93696 

 وعدم الجبائي المراجع استقاللية تؤثر

 لعمله تأديته أثناء لضغوطات تعرضه

 المعلومات مصداقية على

34 3,9706 ,86988 
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 اآلداب الجبائي المراجع يراعي

 المراجعة مهنة في المهنية واألخالق
34 3,9412 ,85071 

 تامة بدراية الجبائي المراجع يتمتع

 المراجعة بأعمال وجيدة
34 4,0588 ,95159 

 بكل المالية تقاريره المراجع يقدم

 وشفافية مصداقية
34 3,7647 1,01679 

 صورة بتقديم الجبائي المراجع يقوم

 للمؤسسة الجبائية الوضعية عن واضحة

 القانوني الوقت في

34 3,8529 ,82139 

 ومهارة كفاءة بين ايجابي تأثير هناك

 عمله ومراحل الجبائي المراجع
34 3,7353 1,02422 

 مؤهالت ذو جبائية مراجعين اختيار

 تصويب إلى يؤدي وعملية علمية

 جبائيا المؤسسة اتزمات

34 3,5588 ,85957 

N valide (listwise) 34   

 

 

 

Statistiques descriptivesالمحور الثاني المصحح 

 N Moyenne Ecart type 

 لضبط متبع أسلوب المؤسسة في يوجد

 الشركات حوكمة وإحكام قواعد
34 3,7059 1,16851 

 بشفافية الموظفين مع المسئولون يتعامل

 والمحاسبية المالية القوائم اتجاه
34 3,6471 1,09772 

 حوكمة ومبادئ قواعد تطبيق يؤدي

 وصالحيات واجبات تحديد إلى الشركات

 دقيق بشكل الشركة في مسئول كل

 المساءلة ألغراض

34 3,5882 ,95719 

 بمجلس االتصال المصالح لدوي يسمح

 اتجاه مخاوفهم عن للتعبير اإلدارة

 القانونية غير التصرفات

34 3,5294 ,96091 

 بالمعلومات المصالح أصحاب تزويد يتم

 بمسؤولياتهم للقيام الالزمة
34 3,9706 ,90404 

 قابلون الجبائيون المراجعون يكون

 المساهمين أمام المحاسبة و للمساءلة
34 3,7059 1,31494 

 بشفافية الموظفين مع المسئولون يتعامل

 والمحاسبية المالية القوائم اتجاه
34 3,4412 ,92740 

 المالية قوائمها عن المؤسسة تفصح

 وكافة الجبائي المراجع وتقرير المدققة

 المساهمين تهم التي المعلومات

 المصالح وأصحاب

34 3,9412 ,88561 
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 تحسين المراجعة لجنة واجبات من

 والمراجع اإلدارة مجلس بين االتصال

 الجبائي

34 4,0294 ,93696 

 خالل من الجبائي المراجع يعمل

 الغش ومنع اكتشاف على الحوكمة

 كاملة وباستقاللية الضريبي والتهرب

34 3,8824 ,76929 

 اختيار المراجعة لجنة واجبات من

 الخارجي الجبائي المراجع أتعاب وتحديد

 استقالليته وتدعيم

34 3,8824 ,94595 

 والجنائية المالية النتائج عن اإلفصاح يتم

 دوري بشكل للمؤسسة
34 3,8235 ,83378 

 قبول عدم إلى اإلفصاح ضعف يودي

 جبائيا إليها المتوصل النتائج
34 3,7941 ,72944 

 على الحوكمة خالل من اإلفصاح يتم

 وابراز الداخلية الرقابة نظام فعالية

 المالية التقارير مصداقية في أهميته

34 3,5000 1,18705 

 األخطار مختلف عن اإلفصاح يتم

 الجبائية
34 3,9706 ,93696 

N valide (listwise) 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques de fiabilité ألفا كرونباح  

 المحور االول

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,675 14 

 

 

 

 

 

Statistiques de fiabilité ألفا كرونباخ

 المحور الثاني
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Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,784 15 

 

 

 

 

 

Corrélations معامل االرتباط 

 

 المحور الثاني المحوراالول 

 المحوراالول

Corrélation de Pearson 1 ,730 ** 

Sig. (bilatérale)  ,003 

N 34 34 

 المحور الثاني

Corrélation de Pearson ,730** 1 

Sig. (bilatérale) ,003  

N 34 34 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 

Coefficientsa  
 معامل االنحدار الفرضية الثالثة   

 

 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 143,140 1 143,140 14,386 ,001b 

Résidu 318,389 32 9,950   

Total 461,529 33    

a. Variable dépendante : x6 

b. Valeurs prédites : (constantes), x7 

 

 

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 14,688 3,260  4,505 ,000 

x7 ,477 ,126 ,557 3,793 ,001 
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a. Variable dépendante : x6 

 

 معامل االنحدار الفرضية الرابعة

ANOVAa 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 209,287 2 104,644 7,706 ,002b 

Résidu 420,948 31 13,579   

Total 630,235 33    

a. Variable dépendante : Y 

b. Valeurs prédites : (constantes), X2, X1 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 12,050 6,086  1,980 ,057 

X1 ,205 ,204 ,350 1,009 ,021 

X2 ,708 ,181 ,606 3,919 ,002 

a. Variable dépendante : Y 

 
 



 ملخص:
بلوغ أهدافها وحسن على التي تساعد المؤسسة  األدواتمن  أداةتعتبر المراجعة الجبائية بمفهومها الحديث     

عنها بكل شفافية  واإلفصاحالجبائية  والتشريعات القوانين مع التعامل  على الحرصمن خالل جبائيا،  تسييرها
 .اإلدارةأمام مجلس 

دور المراجعة الجبائية كآلية لتطبيق حوكمة الشركات  ابرازإلى تهدف هذه الدراسة  وعلى ضوء ما سبق فان
مع دراسة حالة عينة من مراجعي الحسابات والمحاسبين ومختلف االدراريين  في المؤسسات االقتصادية

 وحوكمتبالمؤسسات االقتصادية، حيث سيتم استعراض المفاهيم النظرية الخاصة بالمراجعة  الجبائية 
المراجعة الجبائية في تفعيل مبادئ وآليات  إسهامات إبرازالدراسة الميدانية التي تحاول  إلى إضافةالشركات، 

 .حوكمة الشركات
 المراجعة الجبائية، حوكمة الشركات، المراجع الجبائي الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

The modern concept if Fiscal audit is a toos that help your organizatoin 
réacs its goals and good tax management, rough the carful Handling of 
tax laws and législations, and transparent disclosure to the bouard of 
directos . 
In the light of the above, this study intended to clafrify the rôle of the 
Fiscal audit as a mécanisme for the application of corporate governance 
in the economic institutions, with a case study if a simple of the auditor 
and accountants and various administrative in the economic institutions, 
where will review theoretical cincepts for Fiscal audit and corporate 
governance, in addition to the field study that to highlight the 
contributions of the Fiscal audit for activating the principles and 
michanisms corporate governance. 

Keywords : Fiscal audit, corporate governance, auditour fiscalRèsumè : 

 clés: l'audit fiscal, gouvernance d'entreprise, auditeurs fiscal 
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	- أطراف رقابية مباشرة: المساهمون,مجلس الإدارة,لجنة التدقيق,المدققين الداخلين و الخارجين.
	- أطراف أخرى: الموردون, العملاء, المستهلكون, المودعون, المقرضون.
	- أطراف رقابية العامة مثل: هيئة سوق المال, مصلحة الشركات,البنك المركزي في حالة البنوك.
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