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  :إلى كل من تجرع المر كي یذیقني العسل وكدح كي أرتاح

  وسالت دموعها في كل لقاء

إلى من تحمل كل حرارة شمس كي یفرح بنجاحي وتعب وشقي 

إلى من دفعوني بالكلمة الطیبة وبالصبر و العزیمة واألمل والتفاؤل 

  

إلى كل من تجرع المر كي یذیقني العسل وكدح كي أرتاح

وسالت دموعها في كل لقاء إلى من أحبتني فبكت لكل فراق،

  ."عمرها الحبیبة أطال اهللا في أمي".

إلى من تحمل كل حرارة شمس كي یفرح بنجاحي وتعب وشقي 

  لسعادتي 

   "دامه اهللا لي العزیز أبي"

إلى من دفعوني بالكلمة الطیبة وبالصبر و العزیمة واألمل والتفاؤل 

   )محمد، خیر الدین،عمر ( إخوتي

  )زهرة، نورة، فریدة، خدیجة، زینب، كلتوم(وأخواتي 

  )عوا طف، عبد الحمید( أبناء أختي  إلى

  .إلى كل أهلي وزمالئي وأصدقائي

  .إلى كل من رفع یده لي بالدعاء 

 أسأل اهللا تعالى أن تصدق وتذاق ثمرة

 ىلیل بـــــاخة

 

 

إلى كل من تجرع المر كي یذیقني العسل وكدح كي أرتاح

إلى من أحبتني فبكت لكل فراق،

إلى من تحمل كل حرارة شمس كي یفرح بنجاحي وتعب وشقي 

إلى من دفعوني بالكلمة الطیبة وبالصبر و العزیمة واألمل والتفاؤل 

وأخواتي  



   

إلى من غمرتني 

منیر دربي وعماد نجاحي ومرشدي إلى طریق النور، 

  

  

إلى كل العائلة واألقارب وٕالى كل من احتواه قلبي ولم 

  :اهدي ثمرة هذا الجهد إلى

إلى من غمرتني ،من اجتهدت وحرصت على نشأتي وتربیتي

  .الجنة تحت قدمیهاإلى التي ،بحبها وعطفها وحنانها

  .حبیبة رحمها اهللاأمي ال.

منیر دربي وعماد نجاحي ومرشدي إلى طریق النور، 

  مثلي األعلى وقدوتي

  .عزیز أطال اهللا في عمرهأبي ال

  وٕاخوتي أخواتيأفراحي وأحزاني إلى من شاركوني 

  الذي دفعني إلى إتمام هذا العمل  "زوجي"إلى 

  "أسیامریم " إلى زهرة بیتي ابنتي

إلى كل العائلة واألقارب وٕالى كل من احتواه قلبي ولم 

  تحتویهم الورقة

  .إلى أصدقائي كل واحد باسمه

 إلى كل من حمل لي ذرة حب وٕاخالص

 

 كلثوم وهاب

 

 

اهدي ثمرة هذا الجهد إلى          

من اجتهدت وحرصت على نشأتي وتربیتي

بحبها وعطفها وحنانها

منیر دربي وعماد نجاحي ومرشدي إلى طریق النور،  إلى 

إلى من شاركوني 

إلى 

إلى كل العائلة واألقارب وٕالى كل من احتواه قلبي ولم 

إلى كل من حمل لي ذرة حب وٕاخالص



 

 

    

لنا درب العلم و المعرفة وأعانا  أنارالحمد هللا الذي 

. على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى و انجاز هذا العمل

  .انجاز هذا العمل

و نتقدم بجزیل الشكر و االمتنان إلى كل من ساعدنا 

من قریب أو بعید على انجاز هذا العمل ونخص 

الذي أشرف " بوعزة عبد القادر"بالشكر األستاذ الدكتور 

وقدم لنا كل التسهیالت  العملذا علینا في إنجاز ه

ونصائحه  واآلراء الهادفة ولم یبخل علینا بتوجیهاته

 "ولد باحمو سمیر" األستاذ  وال یفوتنا أن شكر. مةیالق

العلوم المالیة موظفي قسم إدارة االساتدة و  كلو 

  .والمحاسبة
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 مقدمــــــــــة
 

 أ 
 

  :توطئة

العالم تطور اقتصادیا سریعا، حیث  ومستمرا، هذا نتیجة تطور دولشهد مجال المراجعة تطور كبیرا         

أدى ذلك إلى توسع حجم المؤسسات واشتداد المنافسة بینهم، وكذا انفصال الملكیة عن اإلدارة وبالتالي فإن 

هذه التطورات المختلفة أثرت على جمیع المجاالت خاصة مجال المراجعة والمحاسبة، حیث أصبحت 

ة داخلها وخارجها، للوصول إلى أهدافها خاصة في المیدان المؤسسات تبحث عن مراجعة لتقاریرها المالی

  .الجبائي

، وذلك من خالل زیادة دعم الثقة كما تلعب المراجعة الداخلیة دورا بارزا في اإلدارة االقتصادیة للمؤسسات    

التالعب في القوائم المالیة، فهي تساهم في إعطاء صورة للمؤسسة حول القوائم المالیة، وحمایتها من الغش و 

في تلك القوائم المالیة ، مما یجعلها تقوم بالوفاء بالتزاماتها القانونیة التي یقع على عاتقها، ومن بین 

  .لتزامات نجد التصریحات الجبائیةاال

 اإلقرار، فمن الضروري على المؤسسات تصریحیةفي العالم هي أنظمة  الضریبیة األنظمةوبما أن غالبیة    

 اتجاهالمؤسسة  التزاماتا ،وأرقام أعمالها باعتبارهم أهم األوعیة  الضریبیة التي تحدد وأرباحه بمداخلیها

الخزینة العمومیة للدولة،كما تعد المراجعة الداخلیة أمرا ضروري في المؤسسة خاصة المیدان الجبائي، من 

 اإلدارةالعالقة مع بغیة تحسین  واالغفاالتأجل تصحیح التصریحات الجبائیة ومعاینة األخطاء والنقائص 

  .الضریبیة

  :المتعلقة بالدراسة كالتالي اإلشكالیةیتم طرح   األساسوعلى هذا     

  : اإلشكالیة

یتوقف االعتماد على المراجعة الداخلیة على مدى توفر الشروط والضوابط التي یمكن من خاللها     

  .الوصول إلى تصریحات جبائیة صحیحة

  :الرئیسیة كالتالي اإلشكالیةومنه یمكن صیاغة 

المقدمة للمدیریة الوالئیة  ما مدى مساهمة المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة

  ؟للضرائب بأدرار

  :نطرح عدة تساؤالت فرعیة  ومن خالل هذا التساؤل الرئیسي  

 ما أهمیة المراجعة الداخلیة في تحسین أطر الرقابة الجبائیة ؟ - 

 التصریحات الجبائیة؟مالمقصود ب - 



 مقدمــــــــــة
 

 ب 
 

المقدمة للمدیریة الوالئیة  تساهم المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة هل یمكن أن - 

 ؟على مستوى أدرار

  :الفرضیات

  :التالیة على التساؤالت السابقة الذكر نضع الفرضیات اإلجابةفي ظل       

للمكلفین بتفادي مخاطر  المراجعة الداخلیة هي منهجیة منتظمة ، تستند إلى وسائل وتقنیات تسمح تعتبر   - 

  .الرقابة الجبائیة

  .الوثائق القانونیة التي تربط المكلفین بالضریبة باإلدارة الجبائیة تعتبر التصریحات الجبائیة  - 

المقدم لمدیریة الضرائب على مستوى  الجبائيللمراجعة الداخلیة دور فعال في تحسین جودة التصریح  - 

  .أدرار

  :أهمیة البحث

تبرز أهمیة الدراسة في إعطاء صورة حول ماهیة المراجعة الداخلیة وكذلك التصریحات الجبائیة،       

تسلیط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المراجعة الداخلیة في تجنب المؤسسة أعباء جبائیة والحكم  یضاوأ

  .على مصداقیة وصحة تصریحاتها الجبائیة

  :أهداف البحث

 .توضیح العالقة بین المراجعة الداخلیة والتصریحات الجبائیة - 

غفاالت وتقدیم النصائح للحد من إبراز عمل المراجعة الداخلیة في تصحیح وتصویب األخطاء واال - 

 .هذه األخطاء

 األشخاصأراء مجموعة من على  من خالل االطالع میدانیاإثبات العالقة بین متغیرات الدراسة  - 

 .الجبائي المحاسبي ویمتلكون مؤهالت في المجال  نالذی

  :الموضوع اختیاردوافع 

 .ألهمیتها الكبیرة في المجال الجبائي الشخصیة في دراسة مثل هذه المواضیع الرغبة - 

 .االستفادة من الموضوع في الحیاة المهنیة والعملیة - 

 .المشاكل التي تعانیها المؤسسات االقتصادیة في هذا المجالحصر وتحدید مختلف   - 

   



 مقدمــــــــــة
 

 ج 
 

  :حدود الدراسة

حیث اعتمدنا في الجانب التطبیقي على تحلیل استبیان  ،تمت الدراسة في والیة أدرار :الحدود المكانیة      

  حول مشكل البحث، 

  .06/04/2019-12/02/2019لدراسة خالل شملت الفترة الزمنیة ل: الحدود الزمنیة

  :منهج الدراسة

على إشكالیة الدراسة واختبار الفرضیات تم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، المنهج  لإلجابة     

التطبیقي الخاص بدراسة الموضوع الجانب النظري للدراسة أما المنهج التحلیلي لتبیین الجانب  إلبرازالوصفي 

  .بحث  كأداةلمن له عالقة بالموضوع مستعمال  االستبیان  لإلجابةكأداة البحث  استبیانمستعمال 

  :صعوبات الدراسة

  .بة الجامعةالمرتبطة بشكل مباشر بموضوع البحث على مستوى مكت المراجعقلة  -

  :تقسیمات الدراسة

وفق طریقة  دراسة موضوع دور المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة في فصلینتم     

  .،  وكل فصل مكون من مبحثینامراد

ول تناولنا فیه الجانب النظري حیث تطرقنا في إلى مفاهیم أساسیة حول المراجعة في الفصل األ - 

ث سواء بصفة السابقة لموضوع البح الدراساتبینما المبحث الثاني تضمن  والتصریحات الجبائیة،الداخلیة 

 .، حیث تم عرضها ومناقشتهامباشرة أو غي مباشرة

 واألدوات، فقد تناول المبحث األول الطریقة بالدراسة المیدانیةیتعلق الفصل الثاني  في حین - 

المبحث الثاني فتناول تحلیل نتائج الدراسة ومناقشتها، وفي األخیر تم أما  المستخدمة في الدراسة المیدانیة،

 .تقدیم مختلف التوصیاتعرض الخاتمة و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : الفصل األول 

  اإلطار النظري للمراجعة

 الداخلیة والتصریحات الجبائیة 

 



 اإلطار النظري للمراجعة الداخلیة  والتصریحات الجبائیة                 :         الفصل األول
 

4 
 

  :تمهید   

تعد المراجعة الداخلیة حدیثة  النشأة مقارنة بالمراجعة الخارجیة، حیث تعتبر المراجعة الداخلیة من أهم       

أدوات التسییر الجبائي في المؤسسة االقتصادیة، وبالتالي فهي تساهم في اكتشاف األخطاء واالنحرافات؛ أي 

  .ؤسسة أمام اإلدارة الجبائیةتساهم في تحسین جودة التصریحات الجبائیة، وتعطي صورة للم

وبما أن غالبیة األنظمة الضریبیة في العالم هي أنظمة تصریحیة، فمن الضروري على المؤسسات      

وأیضا الوفاء بالتزاماتها من أجل حمایة نفسها من العقوبات  ،مداخلها وأرباحها وأرقام أعمالهااإلقرار ب

ل بهذه االلتزامات، لذلك یجب على المؤسسة تقدیم تصریحات والغرامات التي قد تسلط علیها جراء اإلخال

  .حسب القانون والتشریع الجبائي المطبق جبائیة دقیقة وصحیحة لإلدارة الجبائیة،

ومن خالل هذا الفصل سیتم التأكد من مدى مساهمة المراجع الداخلي في تحسین جودة التصریحات     

  :تیةالجبائیة،من خالل التعرض إلى النقاط اآل

  مفاهیم حول المراجعة الداخلیة والتصریحات الجبائیة،_ 

  مساهمة المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة،_ 

  . مناقشة وتحلیل الدراسات السابقة_ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 اإلطار النظري للمراجعة الداخلیة  والتصریحات الجبائیة                 :         الفصل األول
 

5 
 

  . المراجعة الداخلیة و عالقتها بالتصریحات الجبائیة: المبحث األول

باإلضافة إلى  ،لمراجعة الداخلیةاألساسیة ل مفاهیمال تقدیم مختلف المبحثّ إلىتطرق في هذا یتم الس     

، وأیضا مساهمة المراجعة الداخلیة مفاهیم أساسیة حول التصریحات الجبائیةتقدیم  لك وكذ  همیتها وأهدافها،أ

  . في تحسین جودة التصریحات الجبائیة

  والتصریحات الجبائیة لیةمفاهیم أساسیة حول المراجعة الداخ: المطلب األول

 وجودتها سنتناول مفهوم المراجعة الداخلیة وأهدافها وأهمیتها، وأیضا مفهوم التصریحات الجبائیة      

  بائیةیتها، والخصائص التي تتمتع بها جودة التصریحات الجبائیة وأخیرا أنواع التصریحات الجوأهم

  :مفهوم المراجعة الداخلیة: أوال

  :مفهوم المراجعة )1

  :للمراجعة عدة تعاریف مختلفة من منظمات مهنیة وباحثین ومن بین هذه التعاریف نجد

عملیة منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة "عرفت الجمعیة المحاسبیة األمریكیة المراجعة على أنها       

درجة مسایرة هذه بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادیة، وتقییمها بطریقة موضوعیة لغرض التأكد من 

  .1"العناصر للمعاییر الموضوعیة، ثم توصیل نتائج ذلك إلى األطراف المعنیة

اختیار تقني صارم وبناء بأسلوب من "المراجعة على أنها  BONNAULTو GERMONDوعرف       

طرف مهني مؤهل ومستقل، بغیة إعطاء رأي معلل على نوعیة ومصداقیة المعلومات المالیة المقدمة من 

وعلى مدى احترام الوجبات في إعداد هذه المعلومات في كل الظروف وعلى مدى احترام  طرف المؤسسة 

دئ المحاسبیة المعمول بها في مدى تمثیل هذه المعلومات للصورة الصادقة وللوضعیة القواعد والقوانین والمبا

  .2"المالیة ونتائج الدراسة

هي عملیة منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث "وتعرف أیضا    

العناصر للمعاییر الموضوعة ،ثم االقتصادیة، وتقییمها بطریقة موضوعیة لغرض التأكد من درجة مسایرة هذه 

  .3"توصیل نتائج ذلك إلى األطراف المعنیة

                                                           
  .13،ص2004مصر، إسكندریة ، أسس المراجعة األسس العلمیة والعملیة،الدار الجامعیة،وآخرونعبد الفتاح الصحن ، 1
 ،دة الماجستیر ،جامعة قاصدي مرباح،مذكرة مقدمة لنیل شها دور المراجعة في تدنئة المخاطر الجبائیةحمیداتو صالح،  2

  .24،ص2012-2011،ورقلة
-،اإلسكندریةنظریة المراجعة والیات التطبیق،الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیعمحمد سمیر الصبان ،   3

  .06،ص2001-2000مصر،
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  :مفهوم المراجعة الداخلیة: ثانیا

وتتناول الفحص أالنتقادي المنظم والتقییم  وظیفة تؤدیها هیئة مؤهلة من الموظفین،"تعرف على أنها       

  .1"الداخلیة وأداء اإلدارات واألقسام المختلفةالمستمر المخطط والسیاسات واإلجراءات ووسائل الرقابة 

تعتبر المراجعة الداخلیة نشاط مستقال داخل المنشأة یهدف إلى التأكد من دقة وفاعلیة األنظمة "كما أنها      

  .2"، التعلیمات واإلجراءات المطبقة في المنشأة، وتزوید اإلدارة بتقاریر عن أي انحرافات أو نقاط ضعف

نشاط تأكیدي " عرفه على أنه 1999سنة  IIAریف آخر للمعهد الدولي للمدققین الداخلیین وفي تع      

استشاري مستقل وموضوعي مصمم إلضافة قیمة للمؤسسة لتحسین عملیاتها ،وهو یساعد المؤسسة على 

  .3"هتحقیق أهدافها بإیجاد منهج منظم وصارم لتقییم وتحسین كفاءة عملیات إدارة الخطر،الرقابة،التوجی

ومن خالل ما سبق، یمكن تعریف المراجعة الداخلیة على أنها تلك العملیة التي یقوم بها شخص مستقل      

من داخل المؤسسة تتعلق بإبداء رأیه الفني المحاید حول صحة ومصداقیة المعلومات محل الفحص، و كذا 

  .تقدیم النصح واإلرشاد للمؤسسة

   :أهمیة وأهداف المراجعة الداخلیة)2

 تتجلى أهمیة المراجعة الداخلیة فیمایلي :4أهمیة المراجعة الداخلیة: 

 ،كبر حجم المنشاة وتعدد عملیاتها 

 ،حاجة إدارة المؤسسة إلى بیانات دوریة ودقیقة لرسم السیاسات والتخطیط واتخاذ القرارات 

 واألخطاء، حاجة إدارة المؤسسة إلى حمایة وصیانة أموال المؤسسة من الغش والسرقة 

 تطور إجراءات المراجعة من تفصیلیة كاملة إلى اختیاریة تعتمد على أسلوب العینة اإلحصائیة. 

   

                                                           

  .215ص ،2001،الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، الرقابة والمراجعة الداخلیةالصحن ، سمیر كامل ، عبد الفتاح  1

مساهمة المراجعة الجبائیة في مكافحة الغش والتهرب الضریبي لتفعیل مبادئ حوكمة  میاد بلعایش، سمیة براهیمي ، 2

  .244، ص2014خریف  الصیف ،/ 68_67العدد  بحوث اقتصادیة عربیة، ،الشركات
3 ZIANI Abdelhak, le rôle de l’audit interne dans I’ amélioration de la Gouvernance d’entreprise, thèse de 
doctorat en sciences économiques, université Abou Belkaid de Tlemcen, 2013/2014, P17, 18. 

المراجعة الداخلیة كآلیة لتقویم نظم الرقابة الداخلیة في ظل تطبیق سامح رفعت أبو حجر، إیمان أحمد محمد رویحة، دور  4

المحاسبة في مواجهة التغیرات االقتصادیة والسیاسیة المعاصرة،كلیة :،المؤتمر السنوي الخامس في مصر حوكمة الشركات

  .07،08ص  جامعة القاهرة، التجارة،
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 1أهداف المراجعة الداخلیة:  

  :نتیجة لتطور الزمن فقد تطورت أهداف المراجعة الداخلیة وأصبحت متمثلة في النقاط اآلتیة   

  مراجعة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة، والتشغیلیة،تحدید مدى دقة ومصداقیة المعلومات المالیة 

 ،تحدید مخاطر المؤسسة وتخفیضها إلى الحد األدنى 

 ،ومقابلة المعاییر  التحقق من إتباع اإلجراءات والسیاسات الداخلیة واللوائح والقوانین الخارجیة

 .الموضوعة

  .التصریحات الجبائیة جودة  مفاهیم حول :ثانیا

  مفهوم التصریحات الجبائیة  )1

بین المكلف بالضریبة ومصالح اإلدارة  التي تربط القانونیة الوثائق تلكالتصریحات الجبائیة  تمثل        

تحتوي هذه الوثائق على معلومات تعبر عن الذمة المالیة وأرقام األعمال  ،الجبائیة لتسهیل االتصال بینهما

 .2دد أسس األوعیة الضریبیةالمحققة من قبل المكلف ، والتي تح

عبارة عن مجموعة من البیانات المعالجة والمنظمة التي "ویمكن تعریف التصریح الجبائي على أنه ّ      

 3."باستطاعتها التأثیر على وعاء الضریبة سواء بطرق مباشرة أو غیر مباشرة

  وخصائصها مفهوم جودة التصریحات الجبائیة )2

الجودة في هذه الحالة تعني صحة ومصداقیة المعلومات المقدمة والتي تتضمنها التقاریر المالیة وما       

تحققه من منفعة للمستخدمین، ومنه فإن المعلومات الجیدة هي تلك المعلومات األكثر فائدة، ولتحقیق ذلك 

ییر القانونیة و الرقابیة  والمهنیة یجب أن تخلو من التحریف والتضلیل وٕان تعد في ضوء مجموعة من المعا

  .والفنیة، بما یحقق الهدف من استخدامها

  .كما إن طابع الجودة ال یكون على مستوى التصریحات الجبائیة إال إذا التزم المكلف ضریبیا

   

                                                           
،رسالة ماجستیر،جامعة الجزائر  بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة لالتكام عبد السالم عبد اهللا سعید أبو سرعة،1

  .43،ص2009/2010،سنة 3

،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة دور المراجعةسمیة قحموش،2

  .47،ص2011،2012التجاریة،جامعة ورقلة،

  .47،ص نفس المرجع السابق ،دور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة سمیة قحموش،  3
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الضریبیة هو االلتزام للقوانین الضریبیة والتي تختلف من بلد آلخر، وهدف اإلدارة : " ویعني االلتزام الضریبي

  . 1تشجیع وتعزیز االلتزام الضریبي الطوعي، وبالتالي تقلیل الفجوة الضریبیة

 خصائص جودة التصریحات الجبائیة: 

 :تعتبر الخصائص الصفات التي تتمیز بها المعلومات المفیدة وهي كالتالي

رض الذي أعدت لكي تكون المعلومات المحاسبیة ذات فائدة یتعین أن تكون مالئمة للغ  :المالئمة - 

من أجله، والمالئمة متطلب أساسي للمعلومات لالستفادة منها في تقویم السیاسات اإلداریة ووضع الخطط 

 . والرقابة علیها،  والمساهمة في تحقیق أهداف المنشأة

أي أن تحتوي المعلومات المحاسبیة على درجة من إمكانیة التحقیق منها أو موضوعیة  :المصداقیة - 

 2.و أن تكون خالیة من التحیز، أدلة إثبات كافیة مستندة إلى

تلك الصورة المعبرة التي تعكسها المعلومة عن الواقع ودرجة الدقة المطلوبة في المعلومة تمثل  :الدقة -

عن الواقع ودرجة الدقة المطلوبة في المعلومة حسب المدى الزمني الذي تغطیه هذه المعلومات إما فیما 

اعد مستعملیها في فهمها وتحلیلها ألنها إذا كانت معقدة فإنه یستلزم جهدا إضافیا یخص بساطتها فإنها تس

 .3لتفسیرها

یة أن یكون للمعلومات المحاسبیة القدرة على إجراء هذا المعیار على خاص ویركز: قابلیة للمقارنة - 

صادیة أخرى ضمن نفس فترة مالیة وأخرى لنفس الوحدة االقتصادیة أو المقارنة مع وحدات اقت المقارنات بین

 .4طالنشا

یقومون بعملیات القیاس باستخدام نفس وافق واالتفاق بین األفراد الذین وهي الت :القابلیة للتحقیق - 

 .األسالیب، والخروج بنتائج متشابهة لألحداث االقتصادیة

وهي أن تكون المعلومات جاهزة ومتوفرة في الوقت الذي یكون فیه لهذه  :المناسبالتوقیت  - 

 .المعلومات تأثیر في عملیة اتخاذ القرار

   

                                                           
،مجلة البحوث االقتصادیة والمالیة، الجبائیةة تساهم في تحسین جودة التصریحات المراجعة الجبائیة كآلیسمیة قحموش،  1

  .05،ص2016دیسمبر/جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السادس
، مذكرة اإلداریة في منشأة األعمال الفلسطینیة تدور نظم المعلومات المحاسبیة في ترشید القرارابسام محمود أحمد،  2

  .22، ص2006میة،غزة،فلسطین، ماجستیر،الجامعة اإلسال
  .69سمیة فحموش، دور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة، مصدر سبق ذكره،ص 3
4
العراق ،الموصل ، وحدة الحدباء للطباعة والنشر علبة الحدباء الجامعة  ، ةمعلومات المحاسبی ،زیاد یحي،إبراهیم ،قاسم  

  على الموقع  متاح.  37ص 2003

11  /04/2019.        Www infotechoccountants .com./phpbb2/index.php 



 اإلطار النظري للمراجعة الداخلیة  والتصریحات الجبائیة                 :         الفصل األول
 

9 
 

وهي أن یتم عرض المعلومات المحاسبیة بشكل دقیق وواضح حیث یستطیع مستخدم  :قابلیة للفهم - 

 1هذه المعلومات فهمها بسهولة وبعیدا عن التعقید والصعوبة

  أهمیة التصریحات الجبائیة )3

 أهمیة التصریحات الجبائیة بالنسبة للمكلفین:  

یضمن أسلوب التصریح العدالة بالنسبة للعبء الضریبي على المكلف، باعتبار أنه أدرى بوضعیة السیولة  _

، حیث أن االلتزام الضریبي یتمثل في جانبین،جانب االلتزام ویترجم درجة الوعي الضریبي الخاصة به

  .2بالتصریح من المكلف وجانب االلتزام بالتسدید على ما صرح به

ریح الوسیلة األكثر سهولة للمكلف، والتي تنمي له الشعور بالمشاركة في تحدید قیمة الضریبة یعتبر التص_ 

المستحقة علیه، فكلما شعر المكلف بأنه شریك في عملیة تقدیر وتحدید دخله الخاضع للضریبة، كلما زاد 

 .3التزامه بتقدیم تصریحاته مما ینعكس إیجابا على ارتفاع حصیلة الجبایة من الضرائب

  إلدارة الضرائبأهمیة التصریحات بالنسبة: 

یعطي التصریح إلدارة الضرائب المعلومات عن میالد ضریبة جدیدة، حیث تصبح اإلدارة على إطالع _ 

 بمكان مزاولة نشاط الكلف وبدایته مما یتسنى لها مراسلة وحساب الضرائب وتحصیلها،

الضریبیة، بحیث یمتاز بأنه یوفر كثیرا من اإلجراءات یسهل التصریح العمل الملقى على كاهل اإلدارة _ 

  .والوقت حسب المادة الخاضعة للضریبة كذلك یخفض من احتمال نشوء المنازعات واالعتراضات

 أنواع التصریحات :رابعا: 

 30مكلفین بالضریبة الجدد مطالبون باكتتاب تصریح بالوجود في أجل إن ال: التصریح بالوجود 

 .4بدایة النشاط لدى مفتشیه الضرائب بمقر فرض الضریبة من تاریخ یوما،ابتداء

  یجب على المكلفین " من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه  183حیث تنص المادة

بالضریبة والخاضعین للضریبیة على الشركات أو للضریبة على الدخل اإلجمالي أو للضریبة الجزافیة الوحیدة 

                                                           
أحمد إرشید نصیر، دور نظم المعلومات المحاسبیة المحسوبة في تعزیز كفاءة القرارات اإلداریة في المستشفیات، مذكرة  1

  .55، ص 2018ماجستیر،الجامعة األردنیة،
، مذكرة ماجستیر في العلوم والتحصیل النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء الضریبيترشید العیاشي عجالن،   2

  .36- 35، ص2005االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
، ، مشكالت التقدیر الذاتي لضریبة الدخل وفقا ألحكام قانون ضریبة الدخل في فلسطین بین االلتزامإبراهیم خلیل سمور 3

  .5، ص2008فلسطین، - اإلسالمیة، غزةمذكرة ماجستیر، الجامعة 
  .50مرجع سبق ذكره، صالجبائیة، دور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات سمیة قحموش،  4
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في الثالثین یوما األولى من بدایة نشاطها إلى مفتشیه الضرائب المباشرة التابعین لها،تصریحا  اأن یقدمو 

 .1مطابقا للنموذج الذي تقدمه اإلدارة

 إن المكلفین بالضریبة الممارسین لنشاطات خاضعة للضریبة والرسوم : التصریح الشهري أو الفصلي

المصدر، وجب علیهم وضع كشف لرقم األعمال ودفع المحصلة من الحسابات أو عن طریق المداخیل من 

الضرائب المستحقة على مستوى المقر الرئیسي للمؤسسة،أما المؤسسات التي یتعذر علیها تحدید رقم األعمال 

یوم من الشهر الذي یلي حسب الحالة، كما یجب أن یرفق كل  20لكل مؤسسة فرعیة تابعة لها ، وذلك قبل 

 .ختین مؤرخ وموقع من قبل القائم بالدفعدفع بجدول إشعاري في نس

 یتعین على كل شخص خاضع للرسم أن یسلم لمفتش الضرائب المباشرة،إضافة : التصریح السنوي

إلى التصریح للمراقب المكتتب قبل یوم الفاتح أفریل، التصریح الخاص المطابق لنموذج تقدمه اإلدارة قبل 

ت المهنیة اإلجمالیة المحققة خالل السنة المنصرمة، ویكون أول مارس من كل سنة، تصریح بمبلغ اإلیرادا

مرفقا بوثائق اإلثبات الضروریة المذكورة في الواجبات المحاسبیة، لغرض تدقیق حساباتهم عند كل طلب من 

 .2مفتش الضرائب المباشرة، ویتم التصریح بالرسوم في مكان إقامة المؤسسة الرئیسیة

   

                                                           
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة  ة، الجمهوری183المادة   1

  .2011والرسوم المماثلة، 
 -، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین میلة التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبيعباس عبد الرزاق،  2

  .41-40،ص2012الجزائر،
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  :اجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیةمساهمة المر : المطلب الثاني

من أجل تقدیم مالحظات حول النظام  بفحص الوضعیة الجبائیة للمؤسسة، یقوم المراجع الداخلي          

 والتأكد من صحة وصدق جودة التصریحات الجبائیة الضریبي، ویقف على اكتشاف مواطن الخطر الجبائي،

  .قبل إیداعها بشكل نهائي على مستوى مدیریة الضرائب للوالیة المختصة

وللقیام بذالك یجب توفر في المراجع الداخلي مؤهالت تساعده في أداء عملة، وتتمثل هذه المؤهالت في ما 

  :یلي

 لى وهو أن یكتسب المراجع تأهیال علمیا حتى یكون قادرا ع التأهیل العلمي :ي والعمليملالتأهیل الع

یطمح إلى الحصول فإنه على كل شخص  سیكلف بها في مجال المحاسبة والمراجعة،القیام بالمهام التي 

 .1شهادة خبیر محاسب أن یكون متحصل على شهادة لیسانس في العلوم المالیة وما یساویها

التأهیل العملي هي الممارسة المیدانیة للمراجع والتدریب الجید والفعال في مكاتب الخبرة  أما   

  .2المحاسبیة الكتساب مهارات جدیدة، وتنمیتها ن أصحاب الخبرة

 المادي یعني عدم وجود  لال بد على المراجع أن یكون مستقال مادیا وذهنیا، فاالستقال: االستقاللیة

حین أن االستقالل الذهني یعني مدى قدرة المراجع على  يابه المتفق علیها، فمصالح مادیة بخالف أتع

 .3العمل بنزاهة وموضوعیة

 هو أن یقوم المراجع ببذل الجهود المناسبة والممكنة من البدایة من في عملیة :العنایة المهنیة

عیارین السابقین التأهیل العلمي المراجعة إلى غایة االنتهاء منها انطالقا من كون المراجع البد أن یستوفي الم

 . 4والعملي واالستقاللیة ألدائه لمهامه

فإن في جمیع األحوال تحتاج المؤسسة إلى المراجعة الجبائیة الداخلیة لمعرفة وضعیتها وبالتالي     

على اتخاذ الجبائیة تجاه اإلدارة الجبائیة، وهذا ما یسمى بالتحقیق الجبائي حیث یعتبر أداة لمساعدة المسیرین 

سواء من خالل المعلومات التي تقدمها لهم المراجعة الجبائیة الداخلیة عن وجود خطر جبائي وكیفیة  تقرارا

  .التخلص منه وتجنبه مستقبال، وكذلك للحكم على مدى مالئمة القرارات الجبائیة

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر الداخلیة مهمتها ومساهمتها في تحسین تسییر المؤسسة ةالمراجع شعباني لطفي،  1

  .39،ص2003/2004الجزائر ، ةفي العلوم االقتصادیة، جامع
،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر دور المراجعة المحاسبیة الداخلیة في تحسین عملیة اتخاذ القرار الماليلوجاني عزیز،  2

  .118،ص2012/2013بسكرة، - في العلوم التسییر،جامعة محمد خیضر
، مذكرة مقدمة لنیل  درجة ، دور المراجعة الداخلیة المالیة في تقییم األداء في المؤسسة االقتصادیةشدري معمر سعاد  3

  .40،ص2008/2009الماجستیر في العلوم التسییر، جامعة بومرداس،
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دور المراجعة في تقییم أداء نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة االقتصادیةعزوز میلود،  4

  .26،ص2006/2007العلوم التسییر،جامعة سكیكدة ،
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  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

سیتم من خالل هذا المبحث بعرض بعض الدراسات السابقة لموضوع البحث، ومقارنتها مع الدراسة    

  الحالیة 

 :عرض الدراسات السابقة: المطلب األول

  الدراسات بالغة العربیة:الفرع األول

   1)مقال، مجلة البدیل االقتصادي( دراسة محمد رزقون، سلیمان عنتر 

الجبائیة في تدقیق التصریحات الضریبیة  للمؤسسات االقتصادیة الجزائریة، دراسة جدوى الرقابة : بعنوان

  .الجزائر - حالة بعض المؤسسات االقتصادیة بمدیریة الضرائب لوالیة الوادي

معالجة إشكالیة حول مدى فعالیة أدوات الرقابة الجبائیة المطبقة على مستوى المدیریات  هدفت الدراسة إلى 

وذالك من خالل إبراز جدوى  ،للضرائب في تدقیق التصریحات الضریبیة للمؤسسات االقتصادیة ؟الوالئیة 

الرقابة الجبائیة في تدقیق التصریحات الضریبیة المقدمة من طرف المكلفین وخاصة منهم المؤسسات 

ن النظام على اعتبار أن معظمها یمسك محاسبة منتظمة لتنفیذ العملیات االقتصادیة، وأل االقتصادیة،

إلى أن  احیث توصلو  الجبائي الجزائري یعتمد في فرض الضرائب على المكلفین انطالقا من تصریحاتهم،

التحقیق في المحاسبة له قدرة فعالة في مراقبة تصریحات المكلفین بالضریبة رغم الوقت والجهد الكبیرین 

دد المستندات والدفاتر داخل وخارج المؤسسة اللذان یتطلبهما هذا النوع من التحقیقات الجبائیة بالنظر إلى ع

  التي یتم اإلطالع علیها

 2)2011/2012ماجستیر،(  قحموش دراسة 

راجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة،دراسة حالة إلدارة الضرائب لوالیة دور الم: بعنوان

 بسكرة

 التصریحات تحسین جودة في الجبائیة المراجعة دور هو ما في تتمحور إشكالیة بمعالجة الباحثة قامت     

 إلى 2009 من الممتدة الفترة في بسكرة، لوالیة الضرائب مدیریة في تمت التي خالل دراستها من الجبائیة؟،

 أن إلى توصلت حیث حالة، دراسة ومنهج واالختباري، االستكشافي دراستها المنهج في استعملت حیث ، 2010

 مدى على تبنى التصریح وجودة،التصریحات  تحسین جودة في الجبائیة اإلدارة في هامة أداة الجبائیة المراجعة

  .بالضریبة المكلف یقدمها التي المعلومات ودقة صحة

                                                           
 -االقتصادیة الجزائریةجدوى الرقابة الجبائیة في تدقیق التصریحات الضریبیة  للمؤسسات  ،محمد رزقون، سلیمان عنتر  1

  .،جامعة ورقلةمجلة البدیل االقتصاديدراسة حالة، 

  .مرجع سبق ذكرهدور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة، ،سمیة قحموش  2
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 اإلجابة لتدعیم إستبیانیة دراسة إلى باإلضافة الجبائیة المراجعة لنتائج تقویمیة لدراسة وفقا ذلك اختبار وتم

 تحسین في ایجابي دور لها الجبائیة المراجعة أن إلى خاللها من التوصل تم وقد الدراسة، فرضیات على

 المراجع علیه یتوفر وما الفعال وخاصة الجبائیة المراجعة برنامج أن حیث من الجبائي التصریح جودة

 أن على المكلفین تشجیع من تمّكن الجبائیة، المراجعة عملیات ودقة وعملیة علمیة مؤهالت من الجبائي

  الضریبیة اإلیرادات زیادة شانه من وهذا ودقیقة صحیحة بالضریبة متهتصریحا تكون

 1)2011/2012،مذكرة ماجیستیر(دراسة صالح حمیداتو 

دور المراجعة في تدنئة المخاطر الجبائیة، دراسة حالة عینة من المؤسسات االقتصادیة لوالیة : بعنوان

 :يالواد

المخاطر الجبائیة للمؤسسة االقتصادیة، واعتبار الجبایة  تدنئةهدفت الدراسة إلى إبراز دور المراجعة في      

إحدى محددات اتخاذ القرارات داخل المؤسسة،حیث تم اختبار الدراسة وفقا لدراسة إستبیانیة بالمدیریة الوالئیة 

ة الجبائیة تسمح بالكشف عن مناطق الخطر للضرائب لوالیة الوادي،كما أن الباحث توصل إلى أن المراجع

الجبائي وكذلك القیام بالتشخیص الجبائي للمؤسسة ، كما أنها تقییم الخطر الجبائي الناتج عن عدم االنتظام 

أو عدم توفیر شروط االستفادة من أي امتیاز جبائي  اختیارالضریبي من جهة ، والخطر الناتج عن سوء 

  .معین من جهة أخرى

  2)2016مقال، أوت (دراسة سمیة قحموش 

الجبائیة كآلیة تساهم في تحسین جودة التصریحات الجبائیة ، دراسة حالة بإدارة الضرائب  المراجعة:بعنوان

  .الجزائر_ لوالیة بسكرة

 جودة تحسین في الجبائیة المراجعة مساهمة مدى استكشاف إلى الدراسة هذه خالل من الباحثة هدفت     

  التصریحات

 دراسة أسلوب باعتماد الوصفي والمنهج واالختباري، االستكشافي المنهج دراستها في استعملت حیث الجبائیة،

 لما تصریحي، كنظام الجبائي النظام ضمن الهامة العوامل أحد الجبائیة المراجعة الباحثة حیث اعتبرت حالة،

رقابي یخول لإلدارة الضریبیة من التأكد من صحة ودقة إجراء ، فهي بانتظام إدارته على قدرة من لها

بمدیرة الضرائب  استبانةالتصریحات  المقدمة من طرف المكلف بالضریبة،  وتم اختبار ذالك وفقا لدراسة 

وجود أثر ایجابي لبرنامج المراجعة الجبائیة لما له من قدرة على زیادة  إلىلوالیة بسكرة ، وقد توصل البحث 

                                                           

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم دور المراجعة في تدنئة المخاطر الجبائیة ،صالح حمیداتو 1

  .2011،2012ورقلة،التجاریة،جامعة 

  .، مرجع سبق ذكرهالجبائیةة تساهم في تحسین جودة التصریحات المراجعة الجبائیة كآلیسمیة قحموش،   2



 اإلطار النظري للمراجعة الداخلیة  والتصریحات الجبائیة                 :         الفصل األول
 

14 
 

لضریبي للمكلف بالضریبة وبالتالي تحسین جودة التصریح الجبائي وكذالك قدرة جودة المراجعة في االلتزام ا

  .التأثیر ایجابا على جودة التصریح الجبائي

  

  الدراسات باللغة األجنبیة: الفرع الثاني

 دراسةKaaouna Hanen,Dhambri Hichem )2005(1 

  التدقیق الضریبي في تونس: بعنوان

الدراسة إلى اكتشاف األخطار الضریبیة التي تتعرض لها المؤسسات في تونس، خاصة التهرب هدفت     

خالل آلیات وأدوات التدقیق الضریبي التي العمل على التخلص منها وذلك من  وأیضا والغش الضریبي،

اسة الدراسة بدر وتم اختبار  ،تها الضریبیة أثناء تقییم أدائهاوتحسین كفاء تسمح بتجنب التعرض لهذا الخطر،

وقد تم التوصل إلى أن یجب على المدقق أن یكون على علم بكافة  ،حالة إلحدى المؤسسات في تونس

واقتراح الحلول من خالل  ،، واكتشاف األخطار التي تقع فیهااألمور الضریبیة التي تخص بالمؤسسة

  .التي یقدمها داتواإلرشا التوصیات و

  دراسةMAHFOUDH HUSSEN MGAMMAL )2015(2 

 حوكمة الشركات والظاهرة الضریبیة في الشركات المدرجة في مالیزیا:بعنوان

في دراسته إلى تأثیر اآللیات الداخلیة لحوكمة الشركات على الكشف الضریبي في الشركات  أشار الباحث 

شركة مدرجة في بورصة مالیزیا  286في مالیزیا، وقد استخدم في هذه الدراسة مجموعة من البیانات لتحلیل 

احث إلى أن ،وقد تم جمع االفصاحات الضریبیة من البیانات المالیة، وتوصل الب2012- 2012لألعوام 

  .هناك عالقة ایجابیة بین اإلفصاح والتشخیص الجبائیین

 EPHREM BEDADA)2016(3دراسة 

للمكلفین بالضریبة في مدینة بولي ) أ(، دراسة حالة فئة أثر التدقیق الضریبي على االلتزام الضریبي:بعنوان

  أدیس بابا –

أدیس  ،الضریبي في مدینة بولي الثانویة االلتزامهدفت الدراسة لتحدید تأثیر التدقیق الضریبي على         

وأیضا تحلیل  ،ووصفیة بابا، حیث تم جمع البیانات باستخدام استبیان وتحلیله باستخدام أدوات إحصائیة

وقد تم التوصل إلى أن للتدقیق الضریبي تأثیر ایجابي على المعرفة الضریبیة، كما أن الغرامات  ،االنحدارات

  .یة له تأثیر إیجابي على مستوى االلتزام الضریبيوالعقوبات الضریب

   

                                                           
1 Kaaouna Hanen et Dhambri Hicham, l’audit fiscal, maitrise science comptable, institu supérieur de comptabilité, 
2005.  
2MAHFOUDH HUSSEN MGAMM, The Effect of Tax Planning and Corporate Governance on Tax Discosure 
in Malaysia, Doctor of Philosophy, University Utra Malaysia,2015,   . 
3 EPHREM BEDADA, The Impact of Tax Audit on the Tax compliance, st.mary’s university, Addis Ababa, 
2016. 
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  مناقشة الدراسات السابقة: المطلب الثاني

الدراسة األولى على إبراز جدوى أدوات الرقابة الجبائیة في تدقیق التصریحات الضریبیة  ركزت        

أي ضرورة التنویع في أدوات الرقابة الجبائیة لمساعدة موظفي اإلدارة  المقدمة من المؤسسات االقتصادیة،

الجبائیة على تدقیق محتوى التصریحات الضریبیة ومحاربة التهرب الضریبي، كما أن الدراسة الثانیة أكدت 

جعة مدى تأثیر التزام المكلفین بالضریبة من خالل تصریحاتهم بوظیفة المراجعة الجبائیة، وتبیین دور المرا

  . الجبائیة في محاربة الغش والتهرب الجبائیین

 لتدنئهبینما تناولت الدراسة الثالثة إلى إیجاد حل قانوني لتخفیف من األعباء الضریبیة، وذلك        

المخاطر الجبائیة التي تتعرض لها المؤسسات االقتصادیة، أما الدراسة الرابعة فهدفت إلى أن المراجعة 

  .، وأن المراجعة الجبائیة كافیة على إدارته بعدالةالتصریحيفي النظام الضریبي  الجبائیة عامل مهم

في حین أن الدراسة الخامسة تناولت الباحث مدى تأثیر التدقیق الضریبي للحد من التهرب والغش  

ات على الضریبیین في تونس، بینما الدراسة السادسة أشار الباحث إلى تأثیر اآللیات الداخلیة لحوكمة الشرك

الكشف الضریبي في الشركات في مالیزیا، أما الدراسة األخیرة تضمنت تأثیر التدقیق الضریبي على االلتزام 

  .الضریبي، باعتباره تأثیر ایجابي

وما یمیز دراستنا عن الدراسات المذكورة أعاله، تطرقنا إلى مساهمة المراجعة الداخلیة في تحسین        

ة في المؤسسات االقتصادیة، وذلك من خالل التصریحات المقدمة من قبل المكلفین جودة التصریحات الجبائی

لإلدارة الضریبیة، على خالف أغلب الدراسات تحدثت عن المراجعة الجبائیة ومدى تأثیرها على التصریحات 

  .الجبائیة في إدارة الضرائب

حات الجبائیة في المؤسسة، فإن المكلف أما من ناحیة دور المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصری      

أما اإلدارة الجبائیة فبدورها  ،یسعى إلى تحسین التصریح الجبائي من خالل عمل المراجع الداخليهو من 

  .تقوم بالتأكد من صحة ودقة هذه التصریحات الجبائیة المقدمة من طرف المكلفین
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  :خالصة الفصل

تم من خالل هذا الفصل التعرف إلى مختلف المفاهیم المتعلقة بالمراجعة الداخلیة والتصریحات           

الجبائیة،باعتبار أن المراجعة الداخلیة تساعد في تحسین جودة التصریحات الجبائیة، كما أن المدقق الداخلي  

المالیة والمحاسبیة ومدى عدالتها،  عنصرا فاعال ومهما للمؤسسة من أجل الحكم على مصداقیة البیانات

  .ولكي یتحقق هذا التحسین یجب توفر بعض المؤهالت في الشخص القائم بالمراجعة الداخلیة

فكلما كان التصریح ذا جودة متضمنا معلومات صحیحة ودقیقة معبرا عن الوضعیة الحقیقیة        

زائدة ناتجة عن عقوبات وغرامات قد تسلط للمكلفین،كلما أسهم ذلك في تجنب المؤسسة ألعباء وتكالیف 

  .علیهم في حالة قیامهم بأعمال تدلیسیة أو غش أو عدم اإلفصاح عن أرباحهم وأرقام أعمالهم

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

      

  :الفصل الثاني 

  الدراسة المیدانیة لدور المراجعة

 الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة
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  :تمهید  

هذا سوف نحاول من خالل ، في الفصل األولالدراسة التطرق إلى المفاهیم النظریة التي تخص بعد أن تم 

بحیث تهدف هذه  العتماد في الدراسة التطبیقیة على أداة االستبیان،ا تم قدالفصل تقدیم دراسة میدانیة، و 

جبائیة، والتي ینتج الدراسة إلى استكشاف مدى مساهمة المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات ال

عن هذا األخیر حمایة المؤسسات من األعباء والعقوبات والغرامات الجبائیة التي یمكن أن تفرض علیها جراء 

  .إخاللها بالقوانین والتشریعات الضریبیة

  :وعلیه تم تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة

 الطریقة واألدوات والنموذج المتبع في الدراسة  -

    ض النتائجتحلیل وعر  -
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  الطریقة واألدوات والنموذج المتبع في الدراسة: المبحث األول

سنحاول في هذا المبحث وصف منهجیة التي تم استخدامها للقیام بهذه الدراسة، إذ یتضمن عرض       

وكذلك األدوات المستخدمة في الدراسة،  وتحدید المتغیراتومدى صدق األداة وتباتها، ، مجتمع وعینة الدراسة

  .والبرامج اإلحصائیة المعتمدة في التحلیل

  منهجیة الدراسة المیدانیة: المطلب األول

  :الدراسةوعینة مجتمع  :أوال

یتكون مجتمع الدراسة من أفراد مؤهلین للقیام بأعمال المراجعة الجبائیة وهم الذین یمارسون بشكل       

مفتش، مفتش رئیسي، مفتش مركزي، مفتش  عون إداري، عون معاینة،(تم حصرهم في  مباشر،مباشر وغیر 

استبیان على كافة أفراد  36و قد تم توزیع  ) أخرى أستاذ جامعي، محافظ حسابات، عام، مستشار جبائي،

حدودیة الدراسة المجتمع، حیث لم یتم تعیین المجتمع المدروس مسبقا قبل توزیع استمارة االستبیان، ونظرا لم

  .32تم توزیع االستبیانات بشكل شخصي، وكانت االستبیانات المسترجعة 

  اإلحصائیات الخاصة باالستبیان): 01- 02(الجدول 

  االستبیانات المسترجعة  االستبیانات غیر المسترجعة  االستبیانات الموزعة  

  32  4  36  العدد

 %88 %12 %100  النسبة

  إعداد الطالبتان: المصدر

  .، وهي نسبة مقبولة للتحلیل%88نالحظ في الجدول السابق أن نسبة االستبیانات المسترجعة   

  تحدید متغیرات الدراسة :ثانیا

  من خالل إشكالیة الدراسة یستلزم تبیین العالقة بین المراجعة الداخلیة وجودة التصریحات الجبائیة

  یتمثل في المراجعة الداخلیة: المتغیر المستقل

  .یتضمن جودة التصریحات الجبائیة: التابعالمتغیر 
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 سةانموذج الدر  - 

  :لتبیین العالقة بین المراجعة الداخلیة وجودة التصریحات الجبائیة یمكن بناء نموذج دراسة كالتالي

  نموذج الدراسة المقترح): 01- 02(الشكل 

  

  

  

 

    

  

  

  الطالبتان إعداد:المصدر

  طریقة جمع وتلخیص المعطیات : ثالثا

  : تم استخدام في الدراسة مصدرین للمعلومات وهي كالتالي    

لمعالجة اإلطار التطبیقي للدراسة اعتمدنا على استبیان،حیث قمنا بتوزیعه على  :المصادر األولیة -1

مجموعة من األشخاص الذین لهم عالقة في المجال المحاسبي والجبائي، لكي نستفید من إجاباتهم 

 .حول مدى مساهمة المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة

الجانب النظري للدراسة اعتمدنا على مصادر متمثلة في الكتب والمراجع لمعالجة  :المصادر الثانویة -2

السابقة التي والمجالت واألبحاث والدراسات  تالتي لها صلة بالموضوع باإلضافة إلى المداخال

  .تناولت موضوع الدراسة

  

   

متغیر المستقلال المتغیر التابع  

 المراجعة الداخلیة

تحسین جودة التصریحات 

 الجبائیة         

 مؤهالت المراجع الداخلي

 جودة المراجعة الداخلیة
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  األدوات المستخدمة في الدراسة:ثالثا 

  :أدوات جمع البیانات)1

لجمع البیانات الالزمة، حیث كانت األسئلة بشكل ) Questionnaire(االستبیاناختیار أسلوب تم 

 21، حیث یتضمن االستبیان على المناسبة مغلق أي على المجیب أن یضع رمزا على اإلجابة

  .عبارة مصاغا باللغة العربیة

الختبار ولتحقیق أهداف الدراسة المیدانیة تم تصمیم استبیان بشكل یتالءم مع أهداف الدراسة 

  :وحددت عبارات الدراسة كمایلي فرضیات الدراسة،

  متغیرات الدراسة االستبیانیة): 02-02(الجدول

  العبارات  المحاور

  05  البیانات الشخصیة

  07  أهمیة المراجعة الداخلیة لتحسین أطر الرقابة الجبائیة

  07  ماهیة التصریحات الجبائیة

  07  التصریحات الجبائیةأهمیة المراجعة الداخلیة لتحسین جودة 

  إعداد الطالبتین: المصدر

العلمي، سنوات المؤهل  الجنس، العمر،( یتمثل في البیانات الشخصیة وتشمل : المحور األول

  .)الخبرة، مستوى الوظیفة

  أهمیة المراجعة الداخلیة لتحسین أطر الرقابة الجبائیة: المحور الثاني

عبارات، یطلب من أفراد المعنیین في الدراسة  7یتضمن هذا المحور من االستبیان على       

  . اإلجابة علیها، لمعرفة أهمیة المراجعة الداخلیة لتحسین أطر الرقابة الجبائیة

  ماهیة التصریحات الجبائیة: المحور الثالث

د العینة اإلجابة علیها عبارات ، یطلب من أفرا 7ا المحور في االستبیان على یحتوي هذ     

  .،لمعرفة ماهیة التصریحات الجبائیة

  أهمیة المراجعة الداخلیة لتحسین جودة التصریحات الجبائیة:المحور الرابع

 ،من أفراد الدراسة اإلجابة علیها عبارات، قد یطلب 7یتكون هذا المحور من االستبیان على       

  .سین جودة التصریحات الجبائیةلمعرفة مدى أهمیة المراجعة الداخلیة في تح

أوافق بشدة، ( الخماسي  انطالقا من األبعاد )Likert(حیث كانت إجابات االستبیان وفقا مقیاس لیكارت  - 

نقطة للقیاس، والجدول التالي  5إلى  1حیث یمثل القیاس من  ،)أوافق، محاید، ال أوافق ، ال أوافق بشدة

 :یبین درجات القیاس
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  الدرجات الموافقة لكل إجابة): 03-02( الجدول

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة  اإلجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة

  إعداد الطالبتان:  المصدر

  :األدوات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة) 2

 Statisticien Package For Social )باستخدام البرنامج اإلحصائي  یتم تحلیل االستبیان   

Sciences SPSS variance 23)حیث یتم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة،:  

 اإلحصاء الوصفي وذلك لغرض وصف إجابات أفراد العینة عن فقرات االستمارة باستخدام: 

 .رات االستبیانالوسط الحسابي كأبرز مقاییس النزعة المركزیة لقیاس إجابات أفراد العینة في فق - 

 .العینة عن وسطها الحسابي األفراداالنحراف المعیاري كأحد مقاییس التشتت لقیاس االنحراف في إجابات  - 

 كرونباخ وذلك الختبار مدى االعتمادیة على أداة جمع البیانات المستخدمة في قیاس معامل االرتباط ألفا

 .المتغیرات التي اشتملت علیها الدراسة

 اختبار التباین  ملامعANOVA. 

  معامل اختبارOne-Sample Test، 

  .، لعرض الرسومات البیانیة المتعلقة بالدراسة)EXCEL(كما تم استخدام البرنامج      

  :الدراسة  أداة وثبات مجتمع اختبار صدق: رابعا

 تحدید صدق أداة الدراسة:  

  :صدق المحتوى )1

كمرحلة أولیة بتحكیم االستبیان قبل توزیعه على عینة الدراسة، قبل التأكد من صدق االستبیان نقوم      

أساتذة 3، وقد كانوا )01الملحق رقم (وذلك للتأكد من صدقه وثباته، یتم عرضه على أساتذة محكمین 

حول  ومقترحاتهم، وذلك لتقدیم أرائهم )01الملحق رقم( متخصصین في المجال المحاسبة والجبایة والمراجعة

  .وأیضا مناسبة العبارات لكل محور من المحاور البحث ،اور لالستبیانمناسبة المح
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 قیاس صدق االتساق الداخلي لفقرات محاور الدراسة )2

من أجل التعرف على مدى صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة تم حساب معامل االرتباط بیرسون        

جمیع عبارات هذا المحور الذي تنتمي إلیه تلك بین درجة كل عبارة من عبارات المحور والدرجة الكلیة ل

  .دراسةالعبارة، وذلك لكل محور من محاور ال

  ت ارتباط بیرسون للمحور الثانيمعامال) 04-02(الجدول رقم 

  معامل االرتباط  رقم العبارة

01  **0.669  

02  0.114  

03  0.253  

04  **0.616  

05  **0.643  

06  **0.454  

07  **0.648  

  )0.05(إحصائیة عند مستوى معنویة  دالة**

  SPSSإعداد الطالبتین بناء لمخرجات : المصدر

الكلیة لجمیع عبارات معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة ) 04- 02(الجدول رقم یبین      

حیث تعبر عن  القیم الموجودة ) أهمیة المراجعة الداخلیة لتحسین أطر الرقابة الجبائیة( المحور الثاني

 بحیث العبارة الثانیة والثالثة تعبر على وجود ارتباط ضعیف في المجموعة عن معامل االتساق الداخلي، 

ن معامالت االرتباط بأ، بینما العبارات الباقیة تدل وهذا راجع لعدم فهم أفراد الدراسة لعبارات المحور

في حدها األعلى  0.66و 0.61، وهي قیم موجبة تتراوح بین )0.05(المبنیة دالة إحصائیة عند مستوى 

  .للعبارة األولى وهي صادقة لما وضعت له
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  معامالت ارتباط بیرسون للمحور الثالث) 05-02(الجدول رقم 

  معامل االرتباط  رقم العبارة

01  *0.427  

02  **0.619  

03  **0.604  

04  **0.624  

05  **0.730  

06  **0.525  

07  0.328  

  )0.05(دالة إحصائیة عند مستوى معنویة **

  SPSSإعداد الطالبتین بناء لمخرجات  :المصدر

معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لجمیع عبارات ) 05- 02(الجدول رقم یبین       

حیث تعبر عن  القیم الموجودة عن معامل االتساق ) ماهیة التصریحات الجبائیة(المحور الثالث 

الداخلي، من خالل ما تبین في الجدول بأن معامالت االرتباط المبنیة دالة إحصائیة عند مستوى 

الخامسة وهي صادقة لما في حدها األعلى للعبارة  0.73و 0.42، وهي قیم موجبة تتراوح بین)0.05(

  .وضعت له، أما العبارة األخیرة فإنها تدل على وجود ارتباط ضعیف في المجموعة

  معامالت ارتباط بیرسون للمحور الرابع) 06-02(الجدول رقم 

  معامل االرتباط  رقم العبارة

01  **0.487  

02  **0.572  

03  **0.604  

04  **0.581  

05  **0.523  

06  **0.422  

07  **0.717  

  )0.05(دالة إحصائیة عند مستوى معنویة **

  SPSS إعداد الطالبتان بناء لمخرجات: المصدر
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معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لجمیع عبارات ) 06- 02(الجدول رقم یبین       

حیث تعبر عن  القیم ) أهمیة المراجعة الداخلیة لتحسین جودة التصریحات الجبائیة(المحور األول 

بنیة دالة الموجودة عن معامل االتساق الداخلي، من خالل ما تبین في الجدول بأن معامالت االرتباط الم

في حدها األعلى للعبارة   0.71و0.42، وهي قیم موجبة تتراوح بین )0.05(إحصائیة عند مستوى 

  .األولى وهي صادقة لما وضعت له

 ثبات أداة الدراسة  

خالل التأكد من درجة ومصداقیة من صدق محتوى االستبانة، وهذا من وفي مرحلة ثانیة یتم التأكد           

، وهذا لعبارات استبانة الدراسة) Alpha de cronbach(وثباتها باستخراج معامل ألفاكرونباخ أداة الدراسة 

المعامل یأخذ القیمة من الصفر إلى الواحد وعندما تكون قیمتها قریبة من الواحد، نقول بأن االستبیان صادق 

اخ لالستدالل على درجة ، حیث بلغت الفاكرونب)60النسبة المقبولة أكثر من ( وممثل للمجتمع المدروس 

، وهذا ما یدل على درجة مقبولة إلى حد ما من 79.4%أي ما یوافق 0.794المصداقیة والثبات بقیمة 

  :الثبات ألداة الدراسة ، وذلك ما یبینه الجدول التالي

  كرونباخ لكل المحاورألفا) 07-02(الجدول رقم

  معامل الصدق  معامل الثبات  عدد العبارات  المحاور

  0.775  0.602  07  المحور الثاني

  0.789  0.623  07  المحور الثالث

  0.755  0.601  07  المحور الرابع

  0.891  0.794  21  المجموع

  SPSSإعداد الطالبتین حسب مخرجات : المصدر

ما یدل على أن المجتمع صادق  أي) 0.891(وبأخذ جدر معامل الثبات نحصل على معامل الصدق    

وأن االستبیان یمثل عینة المجتمع المدروس، ومن خالل دلك نستنتج أن القیم التي في الجدول السابق كلها 

  .قریبة من الواحد، وبالتالي فإن االستبیان یتمیز بالصدق والثبات
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  سمرنوف -ر كولمجروفاختبار التوزیع الطبیعي وفروقات استجابة أفراد الدراسة باستخدام اختبا )3

Test de Kolmogorov à un échantillon)( 

هو من بین االختبارات الالمعلمیة الخاص بعدة عینات مستقلة یستعمل لمعرفة طبیعة توزیع البیانات  

 .الكمیة، هل تتوزع وفق التوزیع الطبیعي ام ال

من خالل هذا االختبار معرفة إي من التوزیعات االحتمالیة التي تتبعها توزیع بیانات الدراسة ونقصد  نهدف 

  بذلك التوزیع الطبیعي من خالل الفرضیتین 

  .تتبع التوزیع الطبیعي :الفرضیة الصفریة

  .ال تتبع التوزیع الطبیعي :الفرضیة البدیلة

  سمرنوف - اختبار كولمجروف الطبیعي باستخداماختبار التوزیع ) 08-02(الجدول رقم   

    المحور األول  البیانات

 N  32  حجم العینة

 Mean  4.21  متوسط البیانات

 Std-Deviation  0.40  االنحراف المعیاري

أكبر فرق بین البیانات ودالة 

  التوزیع االحتمالیة

0.14  Absolut  

0.13  Positive 

0.14-  Negative 

 Test statistic  0.14  قیمة اختبار

 Asymp. Sig  0.10  مستوى داللة االختبار

  .إعداد الطالبتان بناء على مخرجات االستبیان: المصدر

لمتغیرات المحور األول،  بالنسبة) 0.14(یبین من خالل الجدول السابق أن قیمة مستوى  داللة االختبار   

، وبالتالي نقبل الفرضیة الصفریة أي أن البیانات تتبع )0.05(وجمیعها أكبر من مستوى الداللة المعنویة 

  . التوزیع الطبیعي
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  :والشكل التالي یبین توزیع البیانات طبیعیا للمحور األول 

  الدراسةمن الثاني التوزیع الطبیعي  للمحور ) 02- 02(الشكل رقم 

  
 
 

  ).0.39(وانحراف معیاري ) 1.77(حیث البیانات تتبع توزیع طبیعي بمتوسط  
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  الجنستوزیع أفراد العینة حسب 

 %النسبة المؤیة

68.6  

31.3  

100  

  SPSSإعداد الطالبتان حسب مخرجات  :المصدر

مقارنة بنسبة ) %68.6(نالحظ من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة ذكور إذ تقدر نسبتهم ب 

، نظرا لعمل ى مجتمع الدراسة الطابع الذكوري

:  

  توزیع أفراد العینة حسب الجنس

  )EXCEL(حسب مخرجات  إعداد الطالبتان: المصدر

   

 

31%
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  حصائي ألفراد العینةالتحلیل اإل: 

  :یتم التطرق إلى التحلیل الوصفي  لخصائص أفراد الدراسة 

 :توزیع أفراد العینة حسب الجنس

توزیع أفراد العینة حسب ) 09- 02(جدول رقم 

  التكرار

22  

10  

32  

المصدر

نالحظ من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة ذكور إذ تقدر نسبتهم ب 

ى مجتمع الدراسة الطابع الذكوريمن أفراد العینة إناث، حیث یغلب عل) 

:المراجعة الداخلیة في المؤسسات، والشكل التالي یوضح ذلك

توزیع أفراد العینة حسب الجنس) 03-02(شكل رقم 

المصدر  

69%

نوع الجنس

ذكر

أنثى

          : الفصل الثاني 

 

 

: الثانيالمطلب 

یتم التطرق إلى التحلیل الوصفي  لخصائص أفراد الدراسة 

توزیع أفراد العینة حسب الجنس )1

  نسالج

  ذكر

  أنثى

  المجموع

نالحظ من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة ذكور إذ تقدر نسبتهم ب   

)31.3% (

المراجعة الداخلیة في المؤسسات، والشكل التالي یوضح ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذكر

أنثى
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 توزیع أفراد العینة حسب العمر )2

  توزیع أفراد العینة حسب العمر) 10-02( جدول رقم                

 %النسبة   التكرار  العمر

  28.1  9  سنة 30أقل من 

  46.9  15  سنة 40- 30من 

  15.6  5  سنة 50- 40من 

  9.4  3  سنة 50أكثر من 

  100  32  المجموع

  إعداد الطالبتان : المصدر 

من خالل الجدول أعاله أن یغلب على مجتمع الدراسة الفئة التي تتراوح أعمارهم مابین  نالحظ      

سنة،بنسبة  30حیث تلیها الفئة التي أعمارهم أقل من  ،)%46.9(سنة تقدر بنسبة  40- 30

سنة تقدر بنسبة  50- 40، ثم تأتي في المرتبة الثالثة الفئة التي أعمارهم مابین )28.1%(

، حیث )%9.4(سنة تأتي في الرتبة األخیرة بنسبة  50فئة التي أعمارهم أكثر من ، أما ال)15.6%(

أن هذه المؤشرات توحي أن فئة الكهول تبقى قلیلة في أوساط المراجعین الداخلیین، حیث أن أفراد 

ائم دون اإلحساس بالتعب عینة الدراسة یمتلكون النشاط الذهني الذي یجعلهم یتعاملون بشكل د

خالل  %جودة التصریحات الجبائیة منى أن أعمارهم مناسبة لإلجابة على وهذا یدل عل ،واإلرهاق

  :جودة المراجعة الداخلیة والشكل التالي یوضح ذلك

  توزیع أفراد العینة حسب العمر) 05-02(شكل رقم 

  

  

  

 
 
 

  

  

  SPSSحسب مخرجات  إعداد الطالبتان :المصدر
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  توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي

 %النسبة

46.9  

34.4  

3.1  

15.6  

100  

  SPSSاعتمادا على مخرجات  إعداد الطالبتان

هو األعلى بین أفراد " لیسانس"یتبین أن المؤهل العلمي 

المؤهل  یلیهثم  من النسبة الكلیة للمجیبین على االستبیان،

العلمي وأخیرا المؤهل  ،)%15.6(فكانت نسبته 

على االستبیان تتوفر لدیهم خبرة مهنیة  

  توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي

  )EXCEL(إعداد الطالبتین حسب مخرجات  :المصدر

   

34.4%

3.1%
15.6%
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  العلميتوزیع أفراد العینة حسب المؤهل 

توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي) 11-02(الجدول رقم 

  التكرار  المؤهل العلمي

15  

11  

  1  

5  

32  

إعداد الطالبتان  :المصدر

یتبین أن المؤهل العلمي ) 07- 02(خالل الجدول رقم 

من النسبة الكلیة للمجیبین على االستبیان، )%46.9( الدراسة، وتمثلت نسبته في

فكانت نسبته " دكتوراه" ، أما نسبة)%34.4(بنسبة 

 المجیبینأن  ، بحیث)%3.1(نسبته ب  تمثلت" 

  .تمكنهم من اإلجابة على االستبیان

توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي) 02-06(

المصدر

46.9%

15.6

          : الفصل الثاني 

 

 

توزیع أفراد العینة حسب المؤهل  )3

المؤهل العلمي

 لیسانس

  ماستر

  ماجستیر

  هدكتورا

  المجموع

خالل الجدول رقم  من     

الدراسة، وتمثلت نسبته في

بنسبة " ماستر"

" یرماجست"

تمكنهم من اإلجابة على االستبیان

(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لیسانس

ماستر

ماجستیر

دكتوراء
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 الخبرة المهنیةتوزیع أفراد العینة حسب  )4

  توزیع أفراد العینة حسب الخبرة المهنیة) 12- 02(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  عدد سنوات الخبرة

  28.1  9  سنوات 05أقل من 

  34.4  11  سنوات 10- 05من 

  12.5  4  سنة 15- 10من 

  25  8  سنة 15أكثر من 

  100  32  المجموع

  SPSSحسب مخرجات  إعداد الطالبتان :المصدر

 10- 05نالحظ من خالل الجدول أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة یتمتع بعدد سنوات الخبرة من     

من إجمالي أفراد الدراسة، ثم تلیها الفئة التي تتراوح لدیها عدد سنوات  %34.4سنوات بنسبة تقدر ب

سنة  15الفئة التي تتمیز بسنوات الخبرة أكثر من  أما ،%28.1سنوات بنسبة  05الخبرة أقل من 

الفئة التي  %12.5وأخیرا جاءت نسبة  من النسبة الكلیة ألفراد الدراسة، %25نسبتها في  تمثلت

سنة، وهذا داللة على أن أفراد الدراسة لدیهم خبرة طویلة في  15- 10تتراوح عدد سنوات الخبرة من 

  :المهنة، والشكل الموالي یوضح ذلك

  توزیع أفراد الدراسة حسب الخبرة المهنیة) 07-02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  SPSSإعداد الطالبتین بناء على مخرجات : المصدر
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 :توزیع أفراد العینة حسب مستوى الوظیفة )5

  توزیع أفراد العینة حسب مستوى الوظیفة) 13-02(رقم  جدول         

 %النسبة  التكرار  الوظیفة

 12.5  4  عون إداري

  3.1  1  عون معاینة

  6.3  2  مفتش

  6.3  2  مفتش رئیسي

  63  2  مفتش مركزي

  6.3  2  مفتش عام

  6.3  2  مستشار جبائي

  25  8  محافظ حسابات

  15.6  5  أستاذ جامعي

  12.5 4  أخرى

  100 32  المجموع

  SPSSبناء على مخرجات  إعداد الطالبتان :المصدر

حیث " محافظ الحسابات"لنا من خالل الجدول أعاله إن غالبیة أفراد الدراسة تمثلت في  یتضح    

محافظي الحسابات، ثم تلیها  8مقارنة بالوظائف األخرى أي  %25بلغت نسبة محافظي الحسابات 

، وتأتي بعدها مهنتي عون إداري ومهن %15.6مهنة أستاذ جامعي الذي قدر عدده خمسة بنسبة 

مفتش، مفتش رئیسي، مفتش ( ، وأیضا كذلك المهن التالیة %12.5متساویة تمثلت في  أخرى بنسبة

، وأخیرا جاءت وظیفة عون %6.3بنسبة متساویة قدرت ) عام، مفتش مركزي، مستشار جبائي

  .%3.1معاینة بنسبة 

أي  بحیث تعتبر كل هذه الوظائف لها عالقة بالمجال المحاسبي والجبائي، وأیضا المراجعة،      

أن األشخاص المستجوبین على االستبیان لدیهم خبرة میدانیة تساعدهم في التعامل مع االستبیان، 

  خاصة األشخاص التي تتوفر لدیهم مؤهالت تساعدهم في اإلجابة على االستبیان 
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  توزیع أفراد العینة حسب مستوى الوظیفة) 08-02(شكل رقم 

  
  
  

  

 

 

  

 

 

  .SPSSبناء عن مخرجات  إعداد الطالبتان:المصدر
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  تحلیل محاور االستبیان واختبار الفرضیات: المبحث الثاني 

إلى تحلیل محاور االستبیان، ثم اختبار الفرضیات المتعلقة بالدراسة، وذلك سنحاول في هذا المبحث       

  .SPSSاإلحصائي للمجموعة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة برنامجمن خالل باالعتماد على ال

  :تحلیل محاور االستبیان: المطلب األول

وأیضا للعبارات نقوم بتحدید مقاییس إجابة أفراد العینة  قبل القیام بحساب المتوسطات الحسابیة للمحاور،     

  ) 1=،ال أوافق بشدة2=،ال أوافق3=، محاید4=، أوافق5=أوافق بشدة : (عن االستبیان وهي كالتالي

  الخماسي لكارتالمتوسطات المرجحة حسب مقیاس ) 14-02(الجدول رقم 

  المتوسط المرجح  المجاالت

  1.79إلى  1من  ال أوافق بشدة 

  2.59إلى1.80من   ال أوافق 

  3.39إلى 2.60من   محاید

  4.19إلى  3.40من  أوافق

  5إلى  4.20من   أوافق بشدة

، الندوة العالمیة اإلسالمیة SPSS، تحلیل بیانات االستبیان باستخدام البرنامج اإلحصائي ولید عبد الرحمان الفرا :المصدر

  .ه1430،

 : تحلیل المحور الثاني  )1

  أهمیة المراجعة الجبائیة الداخلیة لتحسین أطر الرقابة الجبائیة) 15-02(جدول رقم 

  العبارات

س
قیا

لم
ا

  

ق 
واف

أ

دة
ش
ب

ق  
واف

أ
  محاید  

ق
واف

 أ
ال

ق   
واف

 أ
ال

دة
ش
ب

  

ط
وس

مت
ال

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

لم
ا

  

اه
ج
الت

ا
  

بة
رت
ال

  

X1 

  -   -   3  8  21  التكرار

4.56  0.66  
أوافق 

  بشدة
01  

  -   -   9.4  25  65.6  النسبة

X2  
  -   1  1  23  7  التكرار

  05  أوافق  0.60  4.13
  -   3.1  3.1  71.9  21.9  النسبة

X3 
  -   -   09  08  15  التكرار

4.19  0.85  
أوافق 

  بشدة
04  

  -   -   28.1  25  46.9  النسبة
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X4 
  -   04  04  15  09  التكرار

  07  أوافق  0.96  3.91
  -   12.5  12.5  46.9  28.1  النسبة

X5 
    01  01  16  14  التكرار

4.34  0.70  
أوافق 

  بشدة
02  

    3.1  3.1  50  43.8  النسبة

X6 
  -   02  01  20  09  التكرار

4.06  0.94  
أوافق 

  بشدة
06  

  -   6.3  3.1  62.5  28.1  النسبة

X7 
  01  01  03  10  17  التكرار

4.28  0.99  
أوافق 

  بشدة
03  

  3.1  3.1  9.4  31.3  53.1  النسبة

  0.40  4.21  المتوسط العام للمحور الثاني
أوافق 

  بشدة
  

  SPSSمن إعداد الطالبتین بناء على مخرجات : المصدر

تتمحور حول أهمیة المراجعة أن  المتوسط الحسابي المرجح للعبارات التي ) 15- 02(رقم یوضح الجدول 

حیث تم  ،)0.40(واالنحراف المعیاري هو  ،)4.21(الجبائیة الداخلیة لتحسین أطر الرقابة الجبائیة هو 

حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل سؤال على حدا،وهذا لتحدید درجة التأثیر والتي قدرت 

  ) .أوافق بشدة(في مجموعها على مقیاس 

حسب توجه استجابات أغلب أفراد العینة، والتي تعكسها المتوسطات الحسابیة العبارات  ترتیبیث تم ح

  :نوضحها فیما یلي

لى، حیث بلغ متوسط جاءت في الرتبة األو  )x1(للمراجعة الجبائیة الداخلیة عالقة وثیقة بالرقابة الجبائیة - 

وقد كانت نسبة األفراد الذین أعطوا درجة مساهمة  ،) 0.66(، انحراف معیاري )4.56 (هذه العبارة 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %65.6(لهذا العنصر) أوافق بشدة(عالیة

، جاءت )(x2للمراجعة الجبائیة الداخلیة دور مهم في تحقیق المؤسسة ألهدافها بفضل التحكم في ضرائبها - 

، وبلغت نسبة األفراد الذین أعطوا )0.60( وانحراف معیاري) 4.13(في الرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %71.9(لهذا العنصر) أوافق(درجة مساهمة عالیة 

، برتبة الرابعة بمتوسط حسابي )(x3هناك إجراءات برنامج جبائي یخصص للقیام بعملیة المراجعة الداخلیة- 

) أوافق(فراد الذین أعطوا درجة مساهمة عالیة، وقد كانت نسبة األ)0.85(وأیضا انحراف معیاري ) 4.19(

  من مجموع أفراد الدراسة؛) 46.9(لهذا العنصر
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تمثلت  ، ) (x4یمكن للمراجعة الجبائیة الداخلیة أن تساهم في تحسین االلتزام الضریبي للمكلفین مستقبال- 

 اة األفراد الذین أعطو ، وقد كانت نسب)0.96(وانحراف معیاري ) 3.91(في الرتبة السابعة بمتوسط حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %43.8(لهذا العنصر) أوافق(درجة مساهمة عالیة

، جاءت في الرتبة )(x5تلجأ المؤسسة إلى المراجعة الجبائیة الداخلیة بغیة تفادي مخاطر الرقابة الجبائیة- 

درجة  األفراد الذین أعطو وقد كانت نسبة ا)0.70(، وانحراف معیاري )4.34(الثانیة ، بمتوسط حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %53.1(لهذا العنصر) أوافق بشدة(مساهمة عالیة

، جاءت برتبة )(x6یتم اكتشاف األخطاء أو أطر الغش الجبائي من خالل عملیة المراجعة الجبائیة الداخلیة- 

درجة مساهمة  االذین أعطو  ، وقد كانت نسبة األفراد)0.94(وانحراف معیاري ) 4.06(، بمتوسط السادسة

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %65.6(لهذا العنصر) أوافق(عالیة

یقوم المراجع الجبائي الداخلي بتقدیم تقریره إلدارة المؤسسة یبین فیه النتائج ویحدد مواطن االختالالت - 

، تحتوي على الرتبة )(x7واألخطاء الممكنة ثم یدلي بمختلف المالحظات والنصائح للحد من أي خطر جبائي

وقد كانت نسبة األفراد الذین ) 0.99 (بانحراف معیاري) 4.28(الثالثة، في حین بلغ متوسط هذه العبارة 

  .من مجموع أفراد الدراسة) %59.4(لهذا العنصر) أوافق بشدة(أعطوا درجة مساهمة عالیة

ة إجابات أفراد العینة أكدت وجود عالقة نالحظ من خالل إجابات األفراد حول المحور الثاني أن أغلبی       

  .وذلك  من خالل التحكم في ضرائبها ایجابیة بین جودة المراجعة الداخلیة ونتائج الرقابة الجبائیة،

  :تحلیل المحور الثالث) 2

  .ماهیة التصریحات الجبائیة )16-02(جدول رقم 
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X1 
  -   -   -   10  22  التكرار

4.69  0.47  
أوافق 

  بشدة
01  

  -   -     31.3  68.8  النسبة

X2 
  -       14  18  التكرار

4.56  0.50  
ق أواف

  بشدة
02  

  -       43.8  56.3  النسبة

X3 
  -   01  05  12  14  التكرار

4.22  0.83  
أوافق 

  بشدة
07  

  -   3.1  15.6  37.5  43.8  النسبة

X4 06  أوافق  0.76  4.25  -   01  03  15  13  التكرار  
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  -   3.1  9.4  46.9  40.6  النسبة

X5 
  -   01  01  15  15  التكرار

4.38  0.70  
أوافق 

  بشدة
05  

  -   3.1  3.1  46.9  46.9  النسبة

X6 
  -   -   03  09  20  التكرار

4.53  0.67  
أوافق 

  بشدة
04  

  -   -   6.5  19.6  43.5  النسبة

X7 
  -   -   01  12  19  التكرار

4.56  0.56  
أوافق 

  بشدة
03  

  -   -   3.1  37.5  59.4  النسبة

  0.36  4.46  المتوسط العام للمحور الثالث
أوافق 

  بشدة
  

  SPSSمخرجات  علىمن إعداد الطالبتین استنادا : المصدر

المتوسط الحسابي المرجح للعبارات التي تتمحور ان ) 16-02(یتبین من خالل الجدول أعاله رقم        

حیث تم حساب المتوسطات  ،)0.36(، بإنحراف معیاري)4.46(حول ماهیة التصریحات الجبائیة هو 

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل سؤال على حدا وهذا لتحدید درجة التأثیر والتي قدرت في مجموعها على 

  ) .أوافق بشدة(مقیاس 

حسب توجه استجابات أغلب أفراد العینة،والتي تعكسها  المتوسطات الحسابیة وذلك قمنا بترتیب العبارات 

  :كما یلي نوضحها

تعد التصریحات الجبائیة من بین االلتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على المؤسسة تجاه اإلدارة - 

وقد كانت نسبة  ،)0.47(نحراف معیاري وا) 4.69(الضریبیة، جاءت في الرتبة األولى ، بمتوسط حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %68.8(لهذا العنصر) أوافق بشدة(درجة مساهمة عالیة ااألفراد الذین أعطو 

ضرورة حرص المؤسسة على االلتزام بإیداع التصریحات الجبائیة ، جاءت في الرتبة الثانیة بمتوسط - 

أوافق (درجة مساهمة عالیة اوقد كانت نسبة األفراد الذین أعطو  ،)0.50(وانحراف معیاري ) 4.56(حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %56.3(لهذا العنصر) بشدة

التصریحات هي إقرارات یتم بموجبها االلتزام بتسدید ضرائب ورسوم وجب على المؤسسة تسدیدها في - 

وقد كانت نسبة  ،)0.83(معیاري  بانحراف) 4.22(،تمثلت في الرتبة السابعة بمتوسط  اآلجال المحددة

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %43.8(لهذا العنصر) أوافق بشدة(درجة مساهمة عالیة ااألفراد الذین أعطو 
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،  یتم ملء التصریحات الجبائیة من قبل أعوان مؤهلین على مستوى المؤسسة وأكفاء في المیدان الجبائي- 

، وقد كانت نسبة األفراد )0.76(وانحراف معیاري ) 4.25(حسابي تحتوي على الرتبة السادسة بمتوسط 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %46.9(لهذا العنصر) أوافق بشدة(درجة مساهمة عالیة االذین أعطو 

، جاءت في رتبة إن اإلخالل بااللتزامات التصریحیة للمؤسسة یعرضها إلى عقوبات وغرامات جبائیة- 

درجة مساهمة  اوقد كانت نسبة األفراد الذین أعطو  ،)0.70(نحراف معیاري وا) 4.38(الخامسة بمتوسط 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %46.9(لهذا العنصر ) أوافق بشدة(عالیة

تؤدي جودة التصریحات الجبائیة إلى إعطاء صورة جیدة على المؤسسة لدى اإلدارة الجبائیة، جاءت في - 

 اوقد كانت نسبة األفراد الذین أعطو ، )0.67(، وانحراف معیاري یقدر )4.53(المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) 46.9%(لهذا العنصر) أوافق بشدة(درجة مساهمة عالیة

حتى یكون التصریح الجبائي ذو جودة یجب أن یمأل من طرف شخص مؤهل في المیدان المحاسبي، - 

وقد كانت نسبة األفراد الذین  ،)0.56(، وانحراف تمثل )4.56(تمثلت في الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %59.4(لهذا العنصر) أوافق بشدة(درجة مساهمة عالیة اأعطو 

 إیداعوأن إجابات أفراد الدراسة في المحور الثالث هي أیضا كانت اإلجابة باألغلبیة حول ضرورة  - 

  .التصریحات الجبائیة ، وٕان اإلخالل بها یعرضها  لعقوبات وغرامات جبائیة

  :تحلیل المحور الرابع

  الجبائیةلتحسین جودة التصریحات أهمیة المراجعة الجبائیة الداخلیة ) 17-02(جدول رقم 
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X1 
  -   01  07  07  17  التكرار

4.25  0.91    05  
  -   3.1  21.9  21.9  53.1  النسبة

X2 
  -     6  10  16  التكرار

ق  0.78  4.31
واف

أ
  

04  
  -     18.8  31.3  50  النسبة

X3 
  -   01  08  09  14  التكرار

4.09  0.99  
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واف
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ب

  

07  
  -   3.1  25  28.1  43.8  النسبة

X4 
  -   01  05  12  14  التكرار

ق  0.83  4.22
واف

أ
  

06  
  -   3.1  15.6  37.5  43.8  النسبة



 الدراسة المیدانیة لدور المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة             : الفصل الثاني 

 

38 
 

X5 
  -   01  03  11  17  التكرار

4.38  0.79  

ق 
واف

أ

دة
ش
ب

  
03  

  -   3.1  9.4  34.4  53.1  النسبة

X6 
  -   -   01  10  21  التكرار

4.63  0.55  

ق 
واف

أ

دة
ش
ب

  

01  
  -   -   3.1  31.3  65.6  النسبة

X7 
  -   -   -   13  19  التكرار

4.59  0.49  

ق 
واف

أ

دة
ش
ب

  

02  
  -   -   -   40.6  59.4  النسبة

  0.42  4.35  للمحور الرابع المتوسط العام

دة
ش
 ب
ق
واف

أ
  

 -  

 SPSSإعداد الطالبتین بناء على مخرجات   :المصدر

، أن المتوسط الحسابي المرجح للعبارات التي تتمحور )17- 02(یتبین من خالل الجدول أعاله رقم       

 )0.42( ، بانحراف معیاري)4.35(حول أهمیة المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة هو 

حیث تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل سؤال على حدا وهذا لتحدید درجة التأثیر 

  ) .أوافق بشدة(والتي قدرت في مجموعها على مقیاس 

المتوسطات الحسابیة والتي تعكسها  حسب توجه استجابات أغلب أفراد العینة،وذلك قمنا بترتیب العبارات 

  :كما یلي نوضحها

، وبالتالي (X1)ناك عالقة طردیة بین جودة المراجعة الجبائیة الداخلیة وااللتزام الضریبي الطوعي للمكلفینه- 

وقد كانت  ،)0.91(، وانحراف معیاري )4.25(صحة تصریحاتهم،جاءت في الرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %53.1(لهذا العنصر) أوافق(نسبة األفراد الذین أعطوا درجة مساهمة عالیة

، جاءت في الرتبة )(X2مؤهالت المراجع الجبائي الداخلي تساهم في تحسین جودة التصریحات الجبائیة- 

وقد كانت نسبة األفراد الذین أعطوا درجة  ،)0.78(، وانحراف معیاري )4.31(الرابعة بمتوسط حسابي 

  مجموع أفراد الدراسة؛من ) %50(لهذا العنصر ) أوافق بشدة(مساهمة عالیة

، (X3)المؤسسةكاف لنظام الرقابة الداخلیة داخل تتطلب عملیة المراجعة الجبائیة الداخلیة دراسة وفهم - 

وقد كانت نسبة األفراد الذین  )0.99(، وانحراف معیاري )4.09(جاءت في الرتبة السابعة  بمتوسط حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %43.8(نصرلهذا الع) أوافق بشدة(أعطوا درجة مساهمة عالیة

یمكن قیاس جودة عمل المراجع الجبائي الداخلي بمدى اكتشافه لألخطاء واالغفاالت الجوهریة في - 

، )0.83(، وانحراف معیاري )4.22(جاءت في الرتبة السادسة بمتوسط حسابي ، )(X4التصریحات الجبائیة
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من مجموع أفراد ) %43.8(لهذا العنصر) أوافق(همة عالیة وقد كانت نسبة األفراد الذین أعطوا درجة مسا

  الدراسة؛

، )(X5 إلمام المراجع  الجبائي الداخلي بالتشریعات الجبائیة یسهم في تحسین جودة التصریحات الجبائیة- 

قد كانت نسبة األفراد الذین ، و )0.79(، وانحراف معیاري )4.38(جاءت في الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %53.1(لهذا العنصر) أوافق(درجة مساهمة عالیة أعطوا 

، X6)( تمتع المراجع الجبائي الداخلي بالكفاءة والمهارة المهنیة یساعد في اكتشاف األخطار الجبائیة  - 

، وهو بدوره یحسن من جودة )0.55( ، وانحراف معیاري)4.63(جاءت في الرتبة األولى بمتوسط حسابي 

لهذا ) أوافق بشدة(درجة مساهمة عالیة  اوقد كانت نسبة األفراد الذین أعطو . التصریحات الجبائیة

  من مجموع أفراد الدراسة؛) %65.6(العنصر

ة للحد یتم التنسیق بین القائمین على عملیة المراجعة الجبائیة الداخلیة لوضع حلول إستراتیجیة وتدابیر الزم- 

، وانحراف معیاري )4.59(جاءت في الرتبة الثانیة بمتوسط حسابي ، )X7(من األخطار الجبائیة للمؤسسة 

من ) %59.4(لهذا العنصر) أوافق بشدة(درجة مساهمة عالیة  ا، وقد كانت نسبة األفراد الذین أعطو )0.49(

  مجموع أفراد الدراسة؛

المحور الرابع ، حول الدور الهام والفعال للمراجعة الداخلیة هناك تأیید كبیر من قبل المستجوبین  في   

  .لتحسین جودة التصریحات الجبائیة

  اختبار الفرضیات: المطلب الثاني

، واختبار ك معامل التباینّ لوكذ، )Pearson(سنحاول اختبار الفرضیات حسب معامل االرتباط برسون       

One-Sample Test)(  

  )Pearson(الفرضیات حسب معامل االرتباط برسون  اختبار:أوال

 Y، ویرمز له )Dépendent(معامل برسون لقیاس التغیر الذي ینظم أعلى المتغیر التابع  یستخدم

أو العكس ویستخدم هذا المقیاس في  x، ویرمز له )Independent(عندما تتغیر قیم المتغیر المستقل 

حالة العینات الكبیرة والبیانات الكمیة، ونحدد العالقة  بین المتغیرات حسب معامل االرتباط كما جاء في 

  :الجدول التالي
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  معامل االرتباط للمحاور)  18-02( الجدول رقم 

 
Correlations 

 

 المراجعة أهمیة

 لتحسین الداخلیة

 الرقابة أطر

 .الجبائیة

 التصریحات ماهیة

 الجبائیة

  الداخلیة المراجعة أهمیة

 التصریحات جودة لتحسین

 .الجبائیة

 الداخلیة المراجعة أهمیة

 .الجبائیة الرقابة أطر لتحسین

Pearson 

Correlation 
1 .392* .573** 

Sig. (2-tailed)  .026 .001 

N  32 32 32  

  الجبائیة التصریحات ماهیة

Pearson 

Correlation 
.392* 1 .731** 

Sig. (2-tailed) .026  .000 

N  32 32 32 

  الداخلیة المراجعة أهمیة

 التصریحات جودة لتحسین

  .الجبائیة

Pearson 

Correlation  
.573**  .731** 1  

Sig. (2-tailed) .001 .000  

N 32 32 32 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

  spssإعداد الطالبتان حسب مخرجات : المصدر
  

من خالل الجدول أن العالقة بین المحاور الثالثة هي عالقة طردیة، وذات داللة إحصائیة نالحظ     

أي  هما األقل ارتباطا) األول والثاني ( المحورین ویالحظ أن ) 0.001أقل من أو تساوي (عالیة جدا 

بمعني العالقة طردیة  هما األقوى ارتباطا) الثاني والثالث (، والمحورین العالقة بینهما طردیة متوسطة 

  .قویة
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اختبار مدى وجود فروقات في أراء أفراد الدراسة نحو المحاور الرئیسیة باختالف خصائصهم :ثانیا 

  :الشخصیة

للمقارنة بین عدة مجموعات مستقلة بیاناتها كمیة، أي  ANOVAتم استخدام اختبار تحلیل التباین      

عدد سنوات ( یدرس الفرق بین االختالفات في أراء األفراد الدراسة نحو المحاور الرئیسیة باختالف خاصیة 

  :، حیث تم وضع)الخبرة

 بالنسبة لسنوات الخبرة:  

ال توجد  فروق ذات داللة إحصائیة ألهمیة المراجعة الداخلیة لتحسین أطر  ):( H0aالفرضیة الصفریة

  .الرقابة الجبائیة تبعا لسنوات الخبرة

 .توجد فروق بین متوسطي استجابات أفراد الدراسة بالنسبة لسنوات الخبرة : ) (H1aالفرضیة البدیلة

ال توجد  فروق بین متوسط استجابات أفراد الدراسة لماهیة التصریحات الجبائیة  ):( H0bالفرضیة الصفریة

  .بالنسبة لسنوات الخبرة

  .توجد فروق بین متوسطي استجابات أفراد الدراسة بالنسبة لسنوات الخبرة :) (H1bالفرضیة البدیلة

ألهمیة المراجعة الداخلیة ال توجد فروق بین متوسط استجابات أفراد الدراسة  ):( H0cالفرضیة الصفریة

  .لتحسین جودة التصریحات الجبائیة بالنسبة لسنوات الخبرة

  .توجد فروق بین متوسطي استجابات أفراد الدراسة بالنسبة لسنوات الخبرة : ) (H1cالفرضیة البدیلة
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  ANOVAاختبار تحلیل التباین األحادي ) 19- 02(جدول رقم     

  المتوسط ج  سنوات الخبرة المحاور
قیمة 

F 
  الفروقات  مستوى الداللة

  المحور األول

  4.11  سنوات 05أقل من 

  ال توجد  0.83  0.29
  4.21  سنوات 10- 05من

  4.29  سنة 15- 10من 

  4.29  سنة 15أكثر من 

 المحور الثاني

  4.49  سنوات 05أقل من 

  ال توجد  0.33  1.13
  4.57  سنوات 10- 05من

  4.21  سنة 15- 10من 

  4.38  سنة 15أكثر من 

  المحور الثالث

  4.33  سنوات 05أقل من 

  ال توجد  0.41  0.99
  4.51  سنوات 10- 05من

  4.11  سنة 15- 10من 

  4.29  سنة 15أكثر من 

  .SPSSإعداد الطالبتان بناء على مخرجات  :رالمصد

یتبین من خالل الجدول السابق عدم وجود فروقات في أراء أفراد الدراسة اتجاه المحاور الثالث، حیث   

، فإن متوسط )0.05(أكبر من مستوى المعنویة ) F )0.83  ،0.33  ،0.41كانت  قیمة مستوى الداللة 

ألهمیة  البالغة ا یعود ل، وهذ"أوافق"و " أوافق بشدة"وهو ما یعني نحو إجابتي 4.57 - 4.11إجابتهم كان من 

یث یرجع لمدى معرفة أفراد الدراسة بأهمیة المراجعة الداخلیة والدور االیجابي الكبیر على لمستوى الخبرة بح

  :التصریحات الجبائیة المقدمة من طرف المكلفین، واألشكال التالیة تبین ذلك
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  أفراد الدراسة للمحور الثاني اختالف أراء) 09-02(الشكل رقم 

 

 
  SPSSإعداد الطالبتین بناء على مخرجات : المصدر

  

  إختالفات أراء أفراد الدراسة للمحور الثالث) 10- 02(الشكل رقم 

 
  SPSSإعداد الطالبتین بناء على مخرجات : المصدر
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  إختالفات أراء أفراد الدراسة للمحور الرابع) 11- 02(الشكل رقم 

 
  

  SPSSإعداد الطالبتین بناء على مخرجات : المصدر
 

  One-Sample test: اختبار الفرضیات:ثالثا

  :الختبار الفرضیات والجدول التالي یبین ذلك) One-Sample Test(تحلیل  إجراء یتم

  لمتوسطات المحاور One-Sample Testاختبار ) 20-02(الجدول رقم 

Test Value=0  
  95% Mean   

difference 
Sig  (2- 
tailed) 

Df T 
Upper Lower 

  2م  58.471  31  0.000  4.210  4.06  4.36

  3م  69.306  31  0.000  4.455  4.32  4.59

  4م  57.767  31  0.000  4.353  4.20  4.51

  .SPSSإعداد الطالبتان بناء على مخرجات :المصدر
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أقل من " 0.000مستوى الداللة  أن) 20- 02(نالحظ من خالل الجدول رقم : اختبار الفرضیة األولى

 4.21وهذا یدل على العالقة االیجابیة لدور المراجعة الداخلیة والرقابة الجبائیة، حیث بلغ متوسط  0.05

وهو ما یوافق درجة أوافق بشدة  حیث أن المراجعة الداخلیة تعمل على حكم على مصداقیة إجراءات الرقابة 

  الجبائیة؛

 0.05أقل من مستوى  0.000أن مستوى الداللة ) 20- 02(یتبین في الجدول رقم  :اختبار الفرضیة الثانیة

وهو ما یوافق درجة  4.45وهذا یدل على الدور االیجابي للتصریحات الجبائیة بحیث بلغت قیمة المتوسط 

أوافق بشدة  حیث أن صحة التصریحات الجبائیة عامل مهم للحد من المخاطر الجبائیة ، ویساعد المكلفین 

  .من التخلص من العقوبات والغرامات الجبائیة

أقل من مستوى  0.000أن مستوى الداللة  )20-02(یتضح لنا في الجدول رقم: اختبار الفرضیة الثالثة

قدر متوسط  حیث، یعبر عن العالقة االیجابیة بین المراجعة الداخلیة والتصریحات الجبائیة وهذا، 0.05

شدة بحیث أن المراجعة الداخلیة تعمل على تحسین جودة التصریحات وهو ما یوافق درجة أوافق ب 4.45

الجبائیة من خالل اكتشاف األخطاء واالنحرافات التي یقع فیها المكلفین، والعمل على تصحیحها  لزیادة 

  ،االلتزام الطوعي للمكلفین
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    :خالصة الفصل

من خالل ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل یمكن القول بأن هناك تأیید وٕاجماع على الدور الهام       

وأن عدم احترام المؤسسة للقوانین واألحكام  والفعال التي تلعبه المراجعة الداخلیة لتحسین تصریحات المكلفین،

  .الجبائیة تجعل المؤسسة في حالة خطر جبائي

، بحیث یؤثر سلبا ي بها إلى عقوبات وغرامات جبائیةجبائي في المؤسسة سیؤدإن استمرار الخطر ال    

وذلك من خالل اكتشاف نقاط  الحالة یقوم المراجع بالتدخلعلى على الوضعیة المالیة للمؤسسة، وفي هذه 

واإلرشادات حول التشخیص والعمل على تحسین وضعیتها بتقدیم بعض النصائح  القوة والضعف للمؤسسة،

  ،الجبائي

  :علیه تم التوصل من خالل الدراسة المیدانیة إلى جملة النتائج التالیةو 

 هناك تأثیر ایجابي وارتباط قوي بین التصریحات الجبائیة والمراجعة الداخلیة؛ - 

 تلعب المراجعة الداخلیة دور فعال في زیادة االلتزام الضریبي الطوعي للمكلفین؛ - 

 .عقوبات وغرامات جبائیة یفرضها القانون الضریبيإخالل المكلف بالتزاماته یعرضه ل - 
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دور المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة، بجانبیه " انطالقا من دراستنا للموضوع       

ما مدى مساهمة المراجعة الداخلیة " النظري والتطبیقي حاولنا اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة والمتمثلة في 

الفصل األول مفاهیم للمراجعة الداخلیة ل  حیث تم التعرض من خال" في تحسین  جودة التصریحات الجبائیة

تساعد في  والتصریحات الجبائیة وأنواعها، باعتبار أن المراجعة الداخلیة من أهم أدوات الرقابة الجبائیة،

تحسین التسییر الجبائي للمؤسسات وذلك من خالل التقلیل من المخاطر الجبائیة، أما التصریحات الجبائیة 

للجمع بین المكلفین واإلدارة الجبائیة، فبذلك تساعد المراجعة الداخلیة على اكتشاف تعتبر الرابط األساسي 

  .الخلل الذي قد یمس بمصداقیة وجودة المعلومات المصرح بها من قبل المكلفین 

تصمیم تم من خالله الفصل الثاني فقد للدراسة المیدانیة كجزء مكمل للدراسة النظریة، بینما خصص     

بعد تحلیل االستبیان المقدم ألفراد العینة طراف ذات عالقة بموضوع الدراسة، و أراء األتطالع الساستبیان 

وهذا في ضوء  لداخلیة لتحسین الوضعیة للمكلفینلمراجعة االذي تلعبه ا یتبین من خالل إجاباتهم الدور الفعال

یعات الجبائیة المعمول بها، من أجل وذلك من خالل التقلیل من األخطار الجبائیة وااللتزام بالقوانین ،والتشر 

  الحكم على مصداقیة التصریحات الجبائیة

نظریة ومن خالل ما سبق تمكنا من التوصل إلى مجموعة من النتائج المتعلقة باختبار الفرضیات ونتائج    

  :عامة تمثلت كاألتي

تم التأكد من  جبائیة،همیة المراجعة الداخلیة في تحسین أطر الرقابة الأ بالنسبة للفرضیة األولى - 

ا ، باعتبارها تساعدالرقابة الجبائیةفعال في  مهم و أن المراجعة الداخلیة لها دورخاللها على 

 .من خالل اكتشاف أطر الغش الجبائي ، مخاطر الرقابة الجبائیةعلى التخلص من لمكلفین ا

حیث  ،التصریحات الجبائیة ي تحسین جودةتمثلت في مساهمة المراجع الداخلي ف أما الفرضیة الثانیة - 

أن المؤهالت التي یمتلكها المراجع الداخلي تساعده في الحكم على مصداقیة التصریحات الجبائیة، 

 .المراجع الداخليهذا  وبالتالي جودة هذه التصریحات ترتبط بكفاءة ومؤهالت 

 ،مساهمة المراجعة الداخلیة في تحسبین جودة التصریحات الجبائیة ركزت على مدىوالفرضیة الثالثة  - 

ن الغش م والتخلصاللتزام الضریبي الطوعي للمكلفین، أي أن المراجعة الداخلیة تعمل على زیادة ا

 ةبحیث هذه األخیر ، والمبادئ الخاصة بمهنة المراجعة من خالل تطبیق القواعد  ،والتهرب الجبائي

التكالیف على تخفیض  كما أن جودة المراجعة الداخلیة  تعمل ،صریح الجبائيلى جودة التتأثر ع

 .الجبائیة ألدني حد ممكن

  :على النحو األتيفیما یتعلق بالنتائج النظریة العامة فیتم صیاغتها  أما

  وجودة مراجعة داخلیة في المؤسسة؛ضرورة  - 
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ن إلعطاء صورة جیدة لإلدارة الجبائیة وذلك م ،بالمراجعة الداخلیة أمر البد منهقیام المكلفین  - 

                                                                                                                      خالل صدق تصریحاتهم الجبائیّة؛

 ة للتمكین من تفادي المخاطریهتم المكلفین بتقریر المراجع الداخلي حول وضعیتهم الجبائی -        

  دم اإلخالل بااللتزامات الجبائیة؛الجبائیة ، وع

  في قلة االلتزام الضریبي الطوعي؛ یكون سببا ،عدم ثقة المكلفین بالنظام الجبائي  - 

  تؤدي المراجعة الداخلیة الدور الهام في تحسین جودة التصریحات الجبائیة؛ - 

  في تحسین إجراءات الرقابة الجبائیة؛للمراجعة الداخلیة أهمیة كبیرة  - 

المالحظات حول الوضعیة الجبائیة للمكلفین للحد و یقوم المراجع الداخلي  بتقدیم بعض النصائح  - 

 ؛من أي خطر جبائي 
  :وهي كالتالي ئج السابقة یمكننا تقدیم التوصیات،  من خالل النتا 

  .في األوقات المالئمة زیارة الوعي الجبائي للمكلفین من خالل االلتزام بإبداع تصریحاتهم - 

  .یجب على المكلفین العمل بالتوصیات والنصائح التي یقدمها المراجع تجاه الوضعیة الجبائي- 

االلتزام  نهاوتبیی یجب على المكلفین بالضریبة العلم بكافة القوانین والتشریعات الجبائیة المعمول بها- 

  .بصدق تصریحاتهم

 تلجأ اإلدارة الجبائیة إلى تبسیط اإلجراءات اإلداریة للتعامل مع المكلفین بطرق سلیمة ورادعة، - 

  .تسییر عملیة المراجعة على المراجعوكذلك  من إعداد تصریحاتهم، المكلفینلتمكین 

  البحث في هذا الموضوع ال یزال یحتاج إلى توسع وتعمق لذلك   ان :أفاق البحث

 ة الداخلیة على الوظیفة الجبائیة؛أثر المراجع 

  االقتصادیة في المؤسسات على األداء  تأثیر المراجعة الداخلیة. 

   تفعیل المراجعة الجبائیة الداخلیة في الجزائرأطر. 
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 قائمة المراجع والمصادر

:المراجع باللغة العربیة: أوال  

 الكتب: 

 ،والیات التطبیق،الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیعنظریة المراجعة محمد سمیر الصبان ،  )1

  .2001- 2000مصر،- اإلسكندریة

إسكندریة  ، أسس المراجعة األسس العلمیة والعملیة،الدار الجامعیة،وآخرون عبد الفتاح الصحن ، )2

  .2004مصر،

یدة ،الدار الجامعیة الجد الرقابة والمراجعة الداخلیة، عبد الفتاح الصحن ، سمیر كامل )3

  .2001للنشر،

عین  دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، ،التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي عباس عبد الرزاق،  )4

  .41-40،ص2012الجزائر، -میلة

.         

 الرسائل: 

دور نظم المعلومات المحاسبیة المحسوبة في تعزیز كفاءة القرارت اإلداریة في  أحمد إرشید نصیر، )1

  .2018، مذكرة ماجستیر،الجامعة األردنیة، المستشفیات

،مذكرة ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء الضریبي والتحصیلالعیاشي عجالن،  )2

  .2005القتصادیة، جامعة الجزائر، ماجستیر في العلوم ا

الدخل في ر، مشكالت التقدیر الذاتي لضریبة الدخل وفقا ألحكام قانون ضریبة إبراهیم خلیل سمو )3

  .2008فلسطین، -، مذكرة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزةفلسطین بین االلتزام

دور نظم المعلومات المحاسبیة في ترشید القرارات اإلداریة في منشأة األعمال بسام محمود أحمد،  )4

 .،2006، مذكرة ماجستیر،الجامعة اإلسالمیة،غزة،فلسطین، الفلسطینیة

جدوى الرقابة الجبائیة في تدقیق التصریحات الضریبیة  للمؤسسات  ،رمحمد رزقون، سلیمان عنت )5

  .مجلة البدیل االقتصادي،جامعة ورقلةدراسة حالة،  - االقتصادیة الجزائریة

،مذكرة دور المراجعة المحاسبیة الداخلیة في تحسین عملیة اتخاذ القرار الماليلوجاني عزیز،  )6

 .2012/2013بسكرة، -امعة محمد خیضرالتسییر،جمقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، دور المراجعة في تدنئة المخاطر الجبائیةصالح حمیداتو )7

  .2011/2012التجاریة،جامعة ورقلة،
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،رسالة  بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة التكامل عبد السالم عبد اهللا سعید أبو سرعة، )8

 .2009/2010،سنة 3اجستیر،جامعة الجزائر م

، مذكرة دور المراجعة في تقییم أداء نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة االقتصادیة عزوز میلود، )9

 .2006/2007لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التسییر،جامعة سكیكدة ،

،مذكرة مقدمة لنیل الجبائیةدور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات  سمیة قحموش، )10

  .2011،2012شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة،جامعة ورقلة،

، مذكرة ، دور المراجعة الداخلیة المالیة في تقییم األداء في المؤسسة االقتصادیةشدري معمر سعاد )11

  .2008/2009مقدمة لنیل  درجة الماجستیر في العلوم التسییر، جامعة بومرداس،

، مذكرة مقدمة المراجعة الداخلیة مهمتها ومساهمتها في تحسین تسییر المؤسسة لطفي،شعباني  )12

 .2003/2004لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر ،

 المقاالت:  

مجلة  ،المراجعة الجبائیة كآلیة تساهم في تحسین جودة التصریحات الجبائیةسمیة قحموش،  )1
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مساهمة المراجعة الجبائیة في مكافحة الغش والتهرب الضریبي  ،میاد بلعایش سمیة براهیمي ، )2

 .2014الصیف ،خریف / 68_67،بحوث اقتصادیة عربیة،العدد لتفعیل مبادئ حوكمة الشركات

 لمیة الدولیةالملتقیات الع: 

المراجعة الداخلیة كآلیة لتقویم نظم الرقابة سامح رفعت أبو حجر، إیمان أحمد محمد رویحة، دور  )1
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  .2011الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 

 المواقع االلكترونیة:  
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Tlemcen, 2013/2014  
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  أسماء المحكمین): 01(الملحق رقم 

  عدد من المحكمینتم عرض االستمارة على 

  

  أدرار - جامعة أحمد درایة   بوعزة عبد القادر: الدكتور

  أدرار - جامعة أحمد درایة   لكصاصي براهیم: الدكتور

  أدرار - جامعة أحمد درایة   بوشرى عبد الغاني: الدكتور

  أدرار - جامعة أحمد درایة   بن زیدي عبد اللطیف: الدكتور
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  )02(الملحق رقم 

  ورحمة اهللا وبركاتهالسالم علیكم 

  الجزائر -جامعة أدرار

  

  

  

  العلوم التجاریة: قسم                 كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة والعلوم التسییر

  تدقیق ومراقبة التسییر: تخصص                                العلوم المالیة والمحاسبیة: شعبة

  

  

                                                 

  :یسعدنا أن نضع بین أیدیكم هذا االستبیان والذي یشكل أداة میدانیة لدراسة بعنوان

  دور المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة                  

شهادة الماستر،تخصص تدقیق ومراقبة هو جزء من بحث نقوم به  للحصول على المرفق االستبیان      

  .الجزائر - التسییر، بجامعة أدرار

یهدف البحثّ إلى دراسة أهمیة المراجعة الداخلیة ومساهمتها في تحسین جودة التصریحات الجبائیة،      

جعة سنحاول إبراز الدور التي تلعبه المراجعة الداخلیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة، وذلك ألن المرا

  .الداخلیة أداة مهمة لزیادة االلتزام الضریبي للمكلفین مستقبال

لذا نرجو من سیادتكم التكرم باإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبیان بكل دقة وموضوعیة، ونتعهد لكم     

علمي، إن تحاط  كل المعومات التي تم اإلدالء بها بالسریة التامة وٕانها لم تستخدم إال ألغراض البحث ال

  .ونشكر لكم حسن تعاونكم ولكم فائق التقدیر واالحترام

  وهاب كلثوم -باخة لیلى: الطالبتین                                                

  

 استبیان
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  .أهمیة المراجعة الداخلیة لتحسین أطر الرقابة الجبائیة :المحور الثاني

  العبارة  الرقم
  أوافق

  بشدة
  محاید  أوافق

  ال أوافق

  

ال أوافق 

  بشدة

            .للمراجعة الجبائیة الداخلیة عالقة وثیقة بالرقابة الجبائیة  01

02  
تحقیق المؤسسة للمراجعة الجبائیة الداخلیة دور مهم في 

  .ألهدافها بفضل التحكم في ضرائبها
          

03  
هناك إجراءات برنامج جبائي یخصص للقیام بعملیة 

  .المراجعة الداخلیة
          

04  
یمكن للمراجعة الجبائیة الداخلیة أن تساهم في تحسین 

  .االلتزام الضریبي للمكلفین مستقبال
          

05  

الجبائیة الداخلیة بغیة تفادي تلجأ المؤسسة إلى المراجعة 

  .مخاطر الرقابة الجبائیة

  

          

06  
یتم اكتشاف األخطاء الجبائیة أو أطر الغش الجبائي من 

  .  خالل عملیة المراجعة  الجبائیة الداخلیة
          

  أمام الخانة المناسبة الختیارك) x(یرجى وضع عالمة *

  .البیانات الشخصیة :األول المحور

  ذكر                         أنثى        :الجنس -

  سنة                40-30سنة                    من  30أقل من     :العمر - 2

  سنة 50سنة                   أكثر من  50- 40من                

  ماجستیر            دكتوراه                لیسانس               ماستر          :المؤهل العلمي - 3

  سنوات        10- 05سنوات               من  05أقل من         :سنوات الخبرة - 4

    سنة 15سنة                 أكثرمن 15- 10من                               

  عون معاینة           مفتش            مفتش رئیسي              عون إداري      :          مستوى الوظیفة- 5

  مفتش مركزي         مفتش عام             مستشار جبائي          محافظ حسابات                                   

          أستاذ جامعي                    أخرى                                           
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07  

یقوم المراجع الجبائي الداخلي بتقدیم تقریره إلدارة 

االختالالت المؤسسة یبین فیه النتائج ویحدد مواطن 

واألخطاء الممكنة ثم یدلي بمختلف المالحظات و 

  .النصائح  للحد من أي خطر جبائي

          

       

  .ماهیة التصریحات الجبائیة :المحور الثالث

  العبارة  الرقم
  أوافق

  بشدة
  ال أوافق  محاید  أوافق

  ال أوافق

  بشدة

01  
تعد التصریحات الجبائیة من بین االلتزامات التي فرضها 

  .المشرع الجزائري على المؤسسة تجاه اإلدارة الضریبیة
          

02  
ضرورة حرص المؤسسة على االلتزام بإیداع التصریحات 

  .الجبائیة 
          

03  

التصریحات هي إقرارات یتم بموجبها االلتزام بتسدید 

ضرائب ورسوم وجب على المؤسسة تسدیدها في اآلجال 

  .المحددة

          

04  
التصریحات الجبائیة من قبل أعوان مؤهلین یتم ملء 

  .على مستوى المؤسسة وأكفاء في المیدان الجبائي 
          

05  
إن اإلخالل بااللتزامات التصریحیة للمؤسسة یعرضها 

  ..إلى عقوبات وغرامات جبائیة
          

06  
تؤدي جودة التصریحات الجبائیة إلى إعطاء صورة جیدة 

  ..  على المؤسسة لدى اإلدارة الجبائیة
          

07  
حتى یكون التصریح الجبائي ذو جودة یجب أن یمأل من 

  .طرف شخص مؤهل في المیدان المحاسبي
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  .أهمیة المراجعة الداخلیة  لتحسین جودة التصریحات الجبائیة :المحور الرابع

  العبارة  الرقم
  أوافق

  بشدة
  ال أوافق  محاید  أوافق

  ال أوافق

  بشدة

01  
هناك عالقة طردیة بین جودة المراجعة الجبائیة الداخلیة وااللتزام 

  ..الضریبي الطوعي للمكلفین، وبالتالي صحة تصریحاتهم
          

02  
المراجع الجبائي الداخلي تساهم في تحسین جودة مؤهالت 

  .التصریحات الجبائیة
          

03  
تتطلب عملیة المراجعة الجبائیة الداخلیة دراسة وفهم كاف لنظام 

  .الرقابة الداخلیة داخل المؤسسة
          

04  
یمكن قیاس جودة عمل المراجع الجبائي الداخلي بمدى اكتشافه 

  .الجوهریة في التصریحات الجبائیة لألخطاء واإلغفاالت
          

05  
إلمام المراجع  الجبائي الداخلي بالتشریعات الجبائیة یسهم في 

  .تحسین جودة التصریحات الجبائیة
          

06  

تمتع المراجع الجبائي الداخلي بالكفاءة والمهارة المهنیة یساعد في 

اكتشاف األخطار الجبائیة، وهو بدوره یحسن من جودة التصریحات 

  .  الجبائیة

          

07  

یتم التنسیق بین القائمین على عملیة المراجعة الجبائیة الداخلیة 

الجبائیة لوضع حلول إستراتیجیة وتدابیر الزمة للحد من األخطار 

  .للمؤسسة 
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  تحلیل االستبیان نتائج: )03(الملحق رقم 

 وصف البیانات الشخصیة: 

 توزیع أفراد العینة حسب الجنس:  

  

 
 

  

  

  

 توزیع أفراد العینة حسب العمر:  

  المؤهل العلميتوزیع أفراد العینة حسب:  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

 الجنس نوع

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 68.8 68.8 47.8 22 ذكر 

 100.0 31.3 21.7 10 أنثى

Total 32 69.6 100.0 

Missing System 
14 30.4 

Total 
46 100.0 

 األشخاص عمر

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 28.1 28.1 19.6 9 سنة 30 من أقل 

 75.0 46.9 32.6 15 سنة 40- 30 من

 90.6 15.6 10.9 5 سنة 50 40 من

 100.0 9.4 6.5 3 سنة 50 من أكثر

Total 32 69.6 100.0 

Missing System 14 30.4 

Total 46 100.0 

 العلمي المؤھل

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 46.9 46.9 32.6 15 لیسانس 

 81.3 34.4 23.9 11 ماستر

 84.4 3.1 2.2 1 ماجیستیر

 100.0 15.6 10.9 5 دكتوراء

Total 32 69.6 100.0 

Missing System 14 30.4 

Total 46 100.0 
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 توزیع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة:  

   

  

  

  

  

  

  

  

 توزیع أفراد العینة حسب المستوى الوظیفي:  

 الوظیفي المستوى

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 12.5 12.5 8.7 4 إداري عون 

 15.6 3.1 2.2 1 معاینة عون

 21.9 6.3 4.3 2 مفتش

 28.1 6.3 4.3 2 رئیسي مفتش

 34.4 6.3 4.3 2 مركزي مفتش

 40.6 6.3 4.3 2 عام مفتش

 46.9 6.3 4.3 2 جبائي مستشار

 71.9 25.0 17.4 8 حسابات محافظ

 87.5 15.6 10.9 5 جامعي أستاذ

 100.0 12.5 8.7 4 أخرى

Total 32 69.6 100.0 

Missing System 14 30.4 

Total 46 100.0 

 

 الفا كرونباخ:  

 

  

  

  

  

 الخبرة سنوات

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 28.1 28.1 19.6 9 سنوات 5 من أقل 

 62.5 34.4 23.9 11 سنوات 10 -05 من

 75.0 12.5 8.7 4 سنة 15-10 من

 100.0 25.0 17.4 8 سنة 15 من أكثر

Total 32 69.6 100.0 

Missing System 14 30.4 

Total 46 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.794 .808 21 
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  :المحور الثالث

 
 

  

  

   :المحور الرابع

 
 
 

 

  

  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.623 .626 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.601 .639 7 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 المراجعة أھمیة
 أطر لتحسین الداخلیة

 .الجبائیة الرقابة

N 32 
Normal Parameters

a,b
 Mean 4.21 

Std. Deviation .407 
Most Extreme Differences Absolute .142 

Positive .134 
Negative -.142- 

Test Statistic .142 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

.100
c
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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:للمحاور  اختبار التباین  

 
ANOVA 

Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 أطر لتحسین الداخلیة المراجعة أھمیة
 .الجبائیة الرقابة

Between Groups .157 3 .052 .294 .830 

Within Groups 4.985 28 .178 

Total 5.142 31 

 Between Groups .444 3 .148 1.135 .352 الجبائیة التصریحات ماھیة

Within Groups 3.655 28 .131 

Total 4.099 31 

 جودة لتحسین  الداخلیة المراجعة أھمیة
 .الجبائیة التصریحات

Between Groups .541 3 .180 .991 .411 

Within Groups 5.091 28 .182 

Total 5.632 31 

 

  (One- Sample Test)اختبار 

 
One-Sample Test 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 أطر لتحسین الداخلیة المراجعة أھمیة
 .الجبائیة الرقابة

58.471 31 .000 4.210 4.06 4.36 

 4.59 4.32 4.455 000. 31 69.306 الجبائیة التصریحات ماھیة
 جودة لتحسین  الداخلیة المراجعة أھمیة

 .الجبائیة التصریحات
57.767 31 .000 4.353 4.20 4.51 

 

  

  



 

 

 

  :ملخصال

تهدف الدراسة إلى استكشاف دور المراجعة الداخلیة وتحسین جودة التصریحات الجبائیة، باعتبار أن 

تساهم في الكشف عن األخطاء للمراجعة الداخلیة دور مهم لتحسین األنظمة الجبائیة للمؤسسة،  حیث 

وإلغفاالت الجوهریة والعمل على تجنبها لتحسین الوضعیة الجبائیة، من خالل الحرص على التحكم في 

، وبذلك یلجأ المراجع التعامل مع القوانین والتشریعات مختلف األعباء والتكالیف الجبائیة الناتجة عن سوء

عملیة اتخاذ القرار الصحیح للمؤسسة، وجودة التصریحات  خلي لتحقیق األمن الجبائي والمساعدة فياالد

  .الجبائیة تبنى على مدى صحة ودقة المعلومات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة

، وذلك من خالل االستطالع على أراء اإلفراد ذات العالقة میدانیةوقد تم اختبار ذلك وفقا لدراسة 

  .الداخلیة تأثیر ایجابي في تحسین جودة التصریحات الجبائیة، وقد تم التوصل إلى أن للمراجعة الموضوعب

ریحات الجبائیة، جودة التصریح صالمراجعة الداخلیة، مؤهالت المراجع الداخلي، الت :الكلمات المفتاحیة

  .الجبائي، االلتزام الضریبي

Abstract: 

this study aims to explore the role of internal auditing and improve the quality of tax statements. 
Internal auditing has an important role to improve the tax regulations of the institution. Wher by 
contributes to detecting errors and omissions and avoiding them to improve the tax situation by 
controlling the various burdens and costs resulting from Misuse of laws and legislation, there for 
, the internal auditor gets to achieve fiscal security, and help the instituion for in making the valid 
decision, and the quality of fiscal statements based on the accuracy and accuracy of information 
provided by the taxpayer. 

This has been tested according to a survey of the hypotheses of the study, through the survey on 
the opinions of individuals related to our topic, and it was concluded that the internal audit has a 
positive impact in improving the quality of the fiscal statements. 

Keywords: internal audit, internal auditor qualifications, tax statements, quality of tax 
declaration, tax liability. 

 


