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  تمهيد:

ائيةرمصل، وائتي تسططططعه جرلمج ئمراجعل  ائمراجعلتنشططططإل ارة الج ائيةرمصل ة طططط  ل 

ت طططططططرم رف ائمو صصي، وت ططططططط صب أهمرممخ وةتراعتمخ ام،ت ا مجرالاتمر، وائمتم  ل  ي 

صل ائمعمقل ئ شطططططططرمرف وائمراجعل ائمعمقل  ي  مراجعلائ ع ه ائوثرمق وائمراجعل ائيةرم

ل ائيةرمصل ائم ططططططوال، ولضا ئقرق ت قصق أمةر جعائشططططططرة ل، وائمرا ائوضططططططعصل ائيةرمصل

 ت  صل ةموي لضا ةي جمل، وامتشرف ائتمرب ائضرمةي اول أشورئه ةي جمل أهرى.

وئمضا معم ةقصرس ائمراجعل وائتمقصق ائيةرمي ةي ائمقرمصس ائنظرمل وائتمةصقصل  ي آن 

ئيةرمصل وتنظصممر  ي ائيزامر، لضا واحم مذ امر جرنب نظري ئإلئمرم امصرلصخ ائمراجعل ا

ةي جمل وجرنب تمةصقي مشطططططططرف اه مصصصل ةراجعل وتمقصق ة صرف هرضطططططططعل ةجرالاف 

 ائمراجعل ائيةرمصل ةي جمل أهرى. 

 ،ةر طططتر ت، طططق تمقصق وةراقةل ائتسطططصصرومسطططتممف لضا ائمقصرس ة ةل  طططنل ثرنصل 

ة رضطططرج  %50: هتقصصم ةرمقل، أةر 6ولصطططصم  2معرةل: ا ائوحمج األ طططر طططصلومنظخ ةي 

 .أعمرل ائموجمل 50%+

 أوال: طرح اإلشكالية: 

ائيزامري نظرم ت طططططرم ي حصم مقوم ائمو ا اتقممخ ت طططططرمب أللارحه امرمقل ائنظرم 

 ولمل وةنتظمل، ومةقه ع ه اة الج ائيةرمصل ائتأمم ةي ص ل لضه ائت رم رف وامتشرف 

صه مموي ائتمرب وائقش ائضطططططططرمةصصي، وذئل ةي هال ائمراجع تمقصق ائيةرمي، وع  ل وائ

 ةرف اةشورئصل ائترئصل:

 كيف يتم تطبيق المراجعة الجبائية للكشف عن التهرب والغش الضريبيين؟ 

 أهداف التعلم: ثانيا: 

صرم  ارئممرلاف ائتي تمونمخ ةي ائق ةل  تومي ألماف تع صخ لضا ائمقصرس  ي تزومم ائم 

اعم صرف ائتسومل ئم،ت ا ائضرامب وائر وم ارئنسةل ئ متمراصي  ي ةيرل ائيةرمصل، وذئل 

 ةي هال:

 ائتعرف ع ه ةعنه ائمراجعل ائيةرمصل وأشورئمر؛ 

  ائتشرمع ائيةرمي م لاك تنظصخ ائمراجعل ائيةرمصل ةي هال ةر وضعه

 ائيزامري؛

  صل وائمتم  ل  ي ةرم ةل م الج ائي قل ةي ق عرف ائممة مم ألخ مجرالاف ائمراج ت م

 ائمراجعل ائيةرمصل ائمعمقل ئ شرمرف؛

 ت  صل ة صرف هرضعل ةجرالاف ائمراجعل ائيةرمصل؛ 

 ائمقرلنل اصي ة،ت ا اةجرالاف وت ممم ائتسومل ئول ةنمر؛ 

 تمةصق ة،ت ا مجرالاف ائمراجعل ائيةرمصل. تقصصخ ائنترمج ائنرتيل عي 

 



 ةــــــمقدم

 

 
 ب

  :المكتسبات القبلية:ثالثا  

معتةر ةقصرس ائمراجعل وائتمقصق ائيةرمي ةي ائمقرمصس ائمقصقل  ي ةيرل ائيةرمل، 

وئضا وجب ع ه ائمرئب اةئمرم ام،ت ا ائمقرمصس ائمملو ل  راقر  ي ةرح ل ائ صسرنس، 

 وع ه ائ، وص موون ة خ اـ:

  ائقوانصي ائضرمةصل؛ة،ت ا 

 متقرن ائمصرلصخ وائمرق األ ر صل ئ يةرمل وائم ر ةل؛ 

  ة تومرف ائنظرم ائيةرمي ائيزامري؛ 

 لا ل ةقصرس جةرمصل ائمؤ سل؛  

   متقرن ةرق حسرب مل ةي ائضرامب ائمةرشرج وائضرامب ائقصر ةةرشرج  ي

 ائتشرمع ائيةرمي ائيزامري.

 :تتم ل  ي المهارات المستهدفة:رابعا: 

  تزومم ائمرئب امقمةل تتنرول مصصصرف حسرب اعض ائضرامب وائر وم ائتي

 م،ضع ئمر ائمو ا؛

 تعرما ائماب امصرلصخ عرةل حول ائمراجعل ائيةرمصل ومضا أشورئمر؛ 

  مةاع ائم ةل ع ه ائتنظصخ ائقرنوني وائتنظصمي ئ مراجعل ائيةرمصل و ق ائتشرمع

 ائيةرمي ائيزامري؛

 تملمب ائم ةل ع ه اةجرالاف ائمتةعل  ي تمةصق أشورل ائمراجعل ائيةرمصل؛ 

 .تمةصق ائقوانصي ائمتةعل  ي ت ممم ائتسومل ائمنر ةل حسب ائم ا ائمملوس 
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 تمهيد: 

نالت المراجعة الجبائية اهتماما كبيرا من قبل المشررررل الجبائحي  يظ   يت ممجم  ة 

التح ت ضررم مجرتات ا شكارراال ا شاصاررخاض الخاضررعين ل اي ك ن ا تعتبر ش رري ة من الق انين 

 راد ة ل ت رب شالغش الضرتبيين.

 شفيما ت ح  رض لتعرتف ا شكااال ا شمن ثم إطارها القان نح شالتن يمح. 

فحص ناقد ل تصرررررتحا   كن ا كغ ب تعرتفات ا ت ضررررم    الجبائية:  المراجعةأوال: مفهوم 

الت رب شمقدمة من قبل الما فين إثر الشك فح شج د مخالفا  شتدليسا  قصد الغش الجبائية ال

 :هذه التعرتفا  الضرتبحي شفيما ت ح كهم

: "مجم ل العم يا  التح تق م م ا اإلدارة الجبائية قصررد التحقم من ةررحة مأن ا رفت  .أ

ليسية التح التدشمصداقية التصرتحا  الماتتبة من طرف الما فيني لغرض اكتشاف العم يا  

 1ترمح إل  التم ص شالت ّرب من دفع الضرتبة شتق تم ا".

كما  رفت مأن ا: "السرررر لة المعترف م ا لةدارة الجبائية لتصررررحيم النقائصي السرررر    .ب

شاإلغفاال  كش اصخلاء المرتابة كثناء فرض الضرررررررائب     الما فين مالضرررررررتبةي فالدشلة 

 2 ت  ال تا ن هناك ت رب ضرتبح". المراجعةتخ ل ل ا د ت رتا إلزامية 

م ا اإلدارة الجبائية قصررررررد الفحص  : "مجم ل العم يا  التح تق مكذلك مأن ا رفت ش .ج

شالتحقيم من ةرررحة شمصرررداقية التصررررتحا  الماتتبة لقرماا شكرقام اص مال شالذمة المالية 

تم ص كش ترمح إل  ال من طرف الما فين لغرض الفحص إذا كانت هناك  م يا  تدليسررررررية

 3الت رب من دفع الحق ق شااللتزاما  الجبائية".

 :المراجعة الجبائيةأشكال -ثانيا

الجبائية من  يظ ماان ممار ررت اي فمن ا  المراجعةمين اررا ين من الجبائح  ميز المشرررل

 :المراجعةمن تا ن     مست ى اإلدارة الضرتبية شآخر     مست ى المؤ سا  محل 

شتد   كذلك مالمراجعة المراجعة الجبائية على مستوى مصالح اإلدارة الضريبية:  .1

الشرررررام ة  يظ كن هذا الشرررررال من المراجعة تتم القيام م  دشن تنقل كش محظ خاض من طرف 

اإلدارة الجبائية شتتم داخل ماتب الع ن المراقب     م ف الما في إال كننا نفرق  امة مين 

 مراجعة     ال ثائم.المراجعة الشا ية شال

تعتبر المراجعة الشررررررا ية كشل  م ية رقامية تخضررررررع ل ا المراجعة الشكككككككلية:  .أ

التصررررتحا  المقدمة من طرف الما فيني ف ح تخص مجمل التدخا  التح ل ا  اقة 

متصررررحيم اصخلاء المادتة ال اهرة فح التصرررررتحا  شالما  ة من طرف المراقبين 

م مة مراقبة ه تة ش ن ان الما فين مالضرررررررتبة شالعناةررررررر الجبائييني كما كنَّ ل ا 

المتا ة فح تحدتد ال  اء الضرررررتبحي إذ كن الغرض من هذه المراجعة ه  ضررررمان كّن 
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التصررررررتحا  المقدمة كتبت ملرتقة ةرررررحيحة من النا ية الشرررررا ية دشن التعمم في ا 

 4 رة الجبائية.مإجراء مقارنة مما تحت ت  من مع  ما  شت ك التح تت فر لدى اإلدا

 : المراجعةشمما  بم نستخ ص خاةيتين ل ذه 

   الرقامية ل تصرتحا . كشل  العم يا 

    ل تصرتحا  دشن التأكد من ةحت ا. الشا ية المراجعةت دف إل 

الثانية ل تصرررررتحا  لان مأكثر دقةي  يظ  المراجعةتعتبر على الوثائق:  المراجعة. 2 .1

تق م الع ن الما ـرررررررف م ا متفحص ا شمقارنت ا مع المع  ما  المت فرة لدى مركز الضرائبي 

ش سرررررب ما نص   ي  قان ن اإلجراءا  الجبائية مخصررررر ةررررر ا فإن: اإلدارة الجبائية تراقب 

 كتـررررراشةي إذ تتعين     التصرتحا  شاص مال المستعم ة لتحدتد كل ضرتبة كش  م كش ر م كش

المؤ ررررررسرررررررا  ش ال ينا  المعنية كن تقدم لةدارة الجبائية مناء     ط ب اي الدفاتر شال ثائم 

    مسررررررت ى المنشررررررر    المراجعةالمحا رررررربية التح تت فر   ي اي كما تتم ممار رررررررة  م 

 5 شالمؤ سا  المعنيةي خال  ا ا  فتح ا ل جم ـ ر ش ا ا  ممار ة نشاط ا.

 6 القيام م ذه المراقبة تستعمل االدارة الجبائية اصدشا  القان نية التالية: شمن كجل

: مفاده كن يمان ل مراقب الجبائح كن تل ب من الما ف مالضرررررررتبة كن طلب معلومات .أ

تمررده مبعا المع  مررا    ل الغم ض كش ال بذ الررذي تحت ي   يرر  التصرررررررتم المقرردم من 

اإلدارة الجبائية مإر ررررررال آخر تل ب في  الت ضرررررريا  المراد طرف ي شفح  الة  دم الرد تق م 

ت ماي  (30الحصرررررر ل   ي ا لتبرتر ما جاء فح تصرررررررتح ي شهذا فح كجل ال تقل  ن ثاثين  

شفح  الة الرفا كش  دم الرد تق م اإلدارة معم ية التسرررر تة ماال تماد     ما تت فر لدت ا من 

 مع  ما  كش مبررا .

د م ا كن تل ب المراقب الجبائح شثائم تثبت معا العم يا  شتقصطلب التبريرات:  .ب

كش العناةر التح تتضمن ا التصرتمي لغرض التأكد مما تم التصرتم  ن ي شكذا اال تفادة من ا 

إلجراء التسرررررر تا  شاكتشرررررراف النقائص كش  دم ةررررررحة  رررررر اء ل ما ف المعنح كش غيره كي 

لة ما فح  ا مائن شم ردتني ك ع  من ز عام ين م نا كش  المت قان   دم الرد فح اآلجال المحددة 

 رفا تقدتم ا تق م المراقب معم ية التس تة الازمة.

    ال ثائمي شتا ن نتيجة  المراجعةشهح آخر  م يا  فح بعملية التسككككوية:  القيام .ج

 اال   دم الرد  ن ط ب التبرترا  كش ط ب المع  ما  كش رفا تقدتم ا من قبل الما في 

الجبائية متب يغ الما ف مالتسررررر تة المزمع القيام م ا من خال إر رررررال ر رررررالة  إذ تق م االدارة

 7 ت ضح ا شإاعار ماال تام.

الشررررررا يررة مررا هح إال نقررد من قبررل اإلدارة الجبررائيررة  المراجعررةشمررالتررالح تمان الق ل كن 

ل مع  ما  المقدمة من قبل الما ف شالمتمث ة فح التصررررررتحا ي شمحاشلة التأكد من ةرررررحت ا 

ال تمان من خال ا االنتقال إل  كاررا المراجعةشتصررحيم النقائص التح تتخ   اي شكنتيجة ل ذه 
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   درجة اصخلاء شالغش شالت رب ي شهذا االجراء تت قف ك رررررررا رررررررا  المراجعةآخرى من 

 الضرتبح الماتشف من خال ا.

الجبائية على مسككتوى المدرسككة الفرعية للرقابة الجبائية ومصككالح الب    المراجعة .1

الخررارجيررة  يررظ تتم  ن  المراجعررةمرر المراجعررةتعتبر هررذه المعمقككة :  المراجعككةوالت قيق )

طرتم التدخا  المباارررررررة لق  ان المحققين لقمانة التح تزاشل في ا الما ف ن مالضرررررررتبة 

نشرراطات مي إذا ت دف هذه التدخا  إل  التأكد من ةررحة شنزاهة اإلقرارا  المصرررا م ا من 

رترات ا شتب خال الفحص الميدانح ل دفاتر شال ثائم المحا رررررربية شكذا جميع ال ثائم الم حقة

الازمة فح محاشلة الاشررررررف  ن ا تماال  الغش شالت رب الضرررررررتبحي شهذا م دف مقارنة 

العناةرررر شالمعليا  المصررررا م ا مع ت ك الم ج دة     كرضرررية ال اقع شه  الشرررحء الذي 

ااال تتمث  ن فح التحقيم المحا بح شالتحقيم المعمم  س ا فح ثاث ك كدى مالمشرل إل  تارت

 8عية الجبائية شالتحقيم المص ب؛لمجمل ال ض

الراميرررة إل  مراقبرررة  شتعنح مجم  رررة العم يرررا الت قيق في الم كككاسككككككبكككة:  .أ

عين الماان     كن تتم التحقيم م التصرررتحا  الجبائية الماتتبة من طرف الما فين مالضرررتبة

إال فح  اال  الخاةرررة كش مل ب كتامح من الما ف ت ضرررم اص رررباب شتقب   المصررر حةي شهذا 

عد إر رررال كش تسررر يم إارررعار مسررربم مالتحقيم مقامل إارررعار ماال رررتامي  مرفقا مميثاق  ق ق م

ششاجبا  الما ف مالضرررتبة المحقم فح محا رربات  ي     كن تسررتفيد من كجل كدن  ل تحضررير 

شلقد  دد  مدة التحقيم فح  ين الماان محسب رقم اص مال السن ي  9( كتامي10مدت   شرة  

 ة مالية من ج ةي شن ل المؤ سة من ج ة كخرى  سب الشال التالح:المحقم فح كل  ن

 مدة الت قيق في عين المكان للدفاتر والوثائق الم اسبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 كل المؤ سا  اصخرى مؤ سا  تأدتة خدما 

رقم اص مال السن ي كقل كش تساشي 

 دج1.000.000
3 

 كا ر

رقم اص مال السن ي كقل كش تساشي 

 دج5.000.000
6 

 كا ر

كش تساشي رقم اص مال السن ي كقل 

 دج10.000.000

كش تساشي رقم اص مال السن ي كقل 

 دج2.000.000

ال تمان كن تتجاشز مدة التحقيم فح  ين الماان فح جميع الحاال  

 كا ر 9اصخرى 
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 ند انت اء التحقيم فح المحا رربة تتم إر ررال ااررعار مإ ادة التق تم ل ما ف مالضرررتبة فح 

( ت ما لير ل 40ر الة م ة    ي ا مع إاعار ماال تامي شل ما ف مالضرتبة كجل كرمعين  

ما  ات  كش قب ل ي كما تعد  دم الرد فح هذا اصجل ممثامة قب ل ضررررمنحي شتحم ل ما ف قبل 

شف تة المفيدة من الع ن المحقم   ل مضم ن كجل  انقضاء سيرا  ال الردي كن تل ب كل التف

لة رفا التق تم فع   الما ف كن تع م ال ما فح  ا  ن مرا رررررر ة تال حقم من خامالتب يغي ك

فإذا كانت مقنعة تتم تحضرررير تق تم جدتد     ك ررراض الت ضررريحا  المقدمة  مفصررر ة شمبررةي

كما  لير ررل ما  ات ي ( ت ما40ل إضررافح تقدر مأرمعين  شتر ررل ل ما ف شتمنم ل  كتضررا كج

االلة الثالثة ف ح القب ل شفح هذه الحالة تصررربم ك ررراض فرض الضررررتبة محدد ن ائياي ال تمان 

 10كن ما ف مارض مناشرا  تدليسية. اكتشافلةدارة الجبائية التراجع  ن  إال فح الة 

شمالتالح فالتحقيم فح المحا رررررربة ما ه  إال نتيجة ل رقامة     ال ثائمي  يظ تتم اختيار 

فا  ال اجب التحقم من ا نتيجة كثرة اإلغفاال  شاصخلاء فح التصرررررررتحا  المقدمةي  الم 

شمالتالح شجب     االدارة الجبائية ت  ررررريع رقامت ا شالتنقل لعين الماان شالتمحيص شالتدقيم 

حا ربة الما في شمقارنت ا مما تصررا م  مع ا ترام  ق ق الما ف من تب يغ مسربم جيدا فح م

 شكذا  ق  فح رد شالدفال  ن مع  ما  المقدمة مشرط تقدتم اإلثباتا  شالدالئل لصحة ذلك. 

 تحقيم فح المحا رررربة تتع م المصرررر مة هح المراجعةإن : ةالمصككككوب مراجعةال .ب

المدة غير المتقادمة كش ممجم  ة  م يا   كش كل مضرتبة شا دة كش  دة ضرائب معن ان جزء

 11 .محا باتية تتع م ممدة تقل  ن  نة جبائية معليا كش 

 ثالثا: اإلطار القانوني للرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري.

الجبائية مالشرررررال المل  ب لتحقيم اصهداف المرج ة من ا شجب  المراجعة ت  تتم تلبيم 

إتبال النصرررررر ض القان نية التح ك دثت ا شكذا كهم التن يما  الم ضررررررحة لتنفيذهاي شفيما ت ح 

 اشلنا فح هذا المل ب تسرررر يض الضرررر ء     كهم الج انب القان نية شالتن يمية التح شضررررح ا 

 المشرل الجزائري.

القرران نح ل رقررامررة الجبررائيررة فح الجزائر تن يم العاقررة مين الما ف شضررررررم اإلطررار  شلقررد

شاإلدارة الجبائية متحدتد  ق ق ششاجبا  كا اللرفين  رررر اء كان الما ف الخاضررررع ل رقامة 

 الجبائية كش االدارة الجبائية الما فة متنفيذها     النح  التالح:

    كل الما فين فرض المشرررررررل الضرررررررتبح  واجبات وحقوق المكلف بالضككككككريبة: .1

مالضررررررتبة شج ب دفع اي شل ذا تعتبر هذا من كهم شاجبات م إال كن  فح المقامل شضرررررع  ق قا 

ل مي شهذا لغرض نش ء  سن العاقة مين ما القائمة      يازة المع  ما  التح تسمم لتفادي 

م ة كا اصخلاء شتق يص الصررررررع ما  لةدارة من ج ةي شدفع الما فين  ق ق م ال اجبة   ي م
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شفم النصررر ض القان نية المصررررا م اي شقد قسرررمت  ق ق الما ف إل  قسرررمين قسرررم خاض 

مررالن ررام العررام شقسررررررم إجرائحي شفيمررا ت ح ن ضررررررم مررا تحم رر  كررل من ررا من  ق ق ل ما فين 

 مالضرتبة.

تبة الضرررمنم المشرررل الجزائري ل ما فين محقوق النظام العام الممنوحة للمكلف:  .أ

 لجبائية االلتزام م ا ش دم تجاشزهماي شتتمثان فيما ت ح:ا  قين     اإلدارة

زم ت تسررتفيد الما ف ن من  م  دم إفشرراء ك رررارهم الم نيةي شل ذا السككر المهني:  .ب

مالسر الم نح كل اخص مد   كثناء كداء شظائف  كش ةا يات  ل تدخل فح إ داد كش تحصيل 

ض   ي ا فح التشررررررتع الجبائح كش فح المناز ا  المتع قة مالضررررررائب شالر ررررر م المنصررررر 

المعم ل م ي غير كن ذلك ال تتعارض مع تب يغ مصرررررالم الضررررررائب إلدارا  الضررررررتبة كش 

العم مية مصرررفة  امة كل المع  ما  المفيدة لتماين م من ممار رررة ك مال مي شنذكر من م ما 

 12 ت ح:

  ل فح من الفصمصالم الضرائب ل جان اللعن تقدم ل م كل المع  ما  المفيدة لتماين ا

 النـزا ا  المعرشضة   ي ا؛

  المرراليررة ل رردشل التح كمرمررت مع الجزائر اتفرراقيررة ل تعرراشن المتبررادل فح مجررال  االدارا

 الضرائب؛

  االدارا  المعنية شالخبراء المد  تن لتقدتم تقرتر   ل التع تضررررررا  شالعاشا  التح

 تلالب م ا الما ف ن الدشلة م ا؛

 ق م   ل شقائع م ض ل اا ى ما؛قاضح التحقيم الذي تستنل 

   الم ظفين الما فين م ظائف ممث ح الدشلة لدى من مة المحا ررربين شالخبراء المعتمدتن

الذي تمان م تب يغ هذه المن مة شال ينا  التأدتبية التامعة ل ا مالمع  ما  ارررااشى المعرشضرررة 

تأدتبية ة مدرا ة الم فا  ال  ي ا شالازمة ل ا ل فصل مال دراتة فح الل با  شالشااشى المتع ق

 كش ممار ة إ دى الم ن التامعة ل من مة.

تعن  الما ف محماتة ضررد كل تعسررف  حماية ضككد التعسككف في اسككتعمال ال ق: .ج

من طرف مسررررررتخدمح إدارة الضرررررررائب شتجبر هؤالء مااللتزام  ند تلبيم اص اام 

 13القان نية كثناء فرض اإلخضا ا .

شنعنح م ررا  ق ق تتمتع م ررا الما ف كثنرراء تلبيم االدارة الجبررائيررة . حقوق إجرائيككة: 2

كي تا با  كش غش كش ت رب إزاء دفع الضرررررررتبة  اكتشررررررافإجراءا  التحقيمي قصررررررد 

 شفيما ت ح كهم هذه الحق ق:، المستحقة

لا ن الما ف مجبر     الخضرررر ل ل تحقيم الجبائح من قبل حق اإلشككككعار بالتبلي :  .أ

فيجب إ ام  مسرربقا  ن طرتم إاررعار مالتحقيم مر ررل شم ةرر    ي  مع  االدارة الجبائيةي

االاررررعار ماال ررررتامي شت ضررررم هذا االاررررعار مجم  ة من العناةررررر من مين ا الت قيت شمدة 
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التحقيمي شالسن ا  الخاضعة ل تحقيم شن ل الضرتبة شالر  م المحقم م اي شمع اإلاارة إل  

 ي شكذا إرفاق  مميثاق الما ف مالضرتبة.هاختياركن  تمان  اال تعانة مخبير من 

 ند الخضرررر ل ل تحقيم تحم ل ما ف اال ررررتعانة مخبير من  حق االسككككتعانة ب:بير: .ب

 شذلك لغرض ضمان  ق  شف م جميع اإلجراءا ي شكذا ل ح ار اص  ل مع المحققين. اختيارهي

ال ل ما ف الحم فح كن تا ن مؤازرة ممج ذ جبائح شممحامح كش م حق المؤازرة: .ج

 اخص ل  كه ية فح ذلك.

تر رررررل ميثاق  ق ق ششاجبا  ال ق في ال صكككككول على ميثاق المكلف بالضكككككريبة: .د

الما ف مالضرررررتبة لخ م مناد جيد ل تفاهم مين ك  ان إدارة الضرررررائب شالما فين مالضرررررتبة 

المعنيين مالتحقيمي فاإلدارة تر رررررررل هذا الميثاق قبل مداتة كي تحقيمي شالذي ت خص الق ا د 

تمنح ا  الضمانا  التحي شتعمم المعنيين م اجبات م شالمراجعةاص ا ية التح تستعمل كثناء هذه 

ل م القان ني شتمت ك إدارة الضرائب كامل الحرتة فح تعدتل محت ى ميثاق الما ف مالضرتبةي 

إال ل بيانا  ال اردة مالميثاق الذي كان ملبقا فح الفترة التح كر ررل  اال ررتنادشالما ف ال تمان  

ض نص خاض في ي ناتج فقشتقدم الميثاق فح ةرررررر رة كتيبي محت اه لم ترد فح كي  في ا إلي ي

 ن تقدترا  اإلدارةي شت ضرررم الخل ط العرتضرررة لةجراءا  الضررررتبيةي صن  تتع م م ثيقة 

مع  ما   امةي شتق م القاضررح ممراقبة طبيعة شةررحة العناةررر القان نية الخاةررةي صن  من 

 ظغير الممان تغ يض الما ف مالضرررررررتبة مإ لائ  مع  ما  غير ةررررررحيحةي شإذا لم تتم تحدت

 الضرررمانا  القان نية فح الميثاقي تشرررال ذلك  يب ج هري فح اإلجراءا ي تؤدي إل  ملان

 14 .اإلجراءا 

تجسررد هذا الحم فح اإلاررعار المسررت م من قبل اإلدارة ال ق في ت ديد فترة الت قيق:  .ه

الجبائيةي إذ تحدد م  هذه الفترة شالتح تخت ف محسررررررب ن ل التحقيم شالضرررررررائب شالر رررررر م 

 ل تحقيم.الخاضعة 

قادم:  .و مادة حق الت مأرمع  فيحدد اصجل المتاا 106 سرررررررب ال ية   (4)لةدارة الجبائ

 ن ا  ل قيام متحصيل جداشل الضرتبة التح تقتضي ا ا تدراك ما كان محل     كش نقص فح 

ش اء الضرائب المباارة شالر  م المماث ة كش تلبيم العق ما  الجبائية المترتبة     تأ يذ 

الضرررررررائب المعنيةي شتمان كن تمدد هذا مسررررررنتين إذا ما كثبتت االدارة الجبائية كن الما ف 

 15  مد إل  طرق تدليسية مرفع د  ى قضائية ضده. مالضرتبة

تتجسد شاجبا  اإلدارة الجبائية فح  ق ق الممن  ة واجبات وحقوق االدارة الجبائية:  .2

ل ما ف مالضررررتبة شالتح ذكر   رررامقاي كما  ق ق ا فتعد  شذلك لغرض قيام ا مأ مال ا     

 ككمل شج ي شفيما ت ح  اشلنا التلرق صهم ا:

تتم ممار ررررررة هذا الحم من قبل اص  ان الجبائية     مسررررررت ى : حق اإلطالع .أ

اإلدارة الجبائية شدشن ال ج ء ل تنقل ل ما فيني شت ضيحا ل ذا الحم شضمان  تم اإلاادة م  فح 

من قرران ن اإلجراءا  الجبررائيررة  يررظ" تسررررررمم  م االطال ص  ان االدارة  61-45الم اد 
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راقبت اي متصرررفم ال ثائم شالمع  ما  م ما كانت الجبائيةي قصرررد تأ ررريذ ش اء الضررررتبة شم

ش رررري ة  ف  ا لدى االدارا  شال ينا  العم مية شالمؤ ررررسررررا  المالية شالما فين مالضرررررتبة 

ش  ي  تجب     الما فين إ ضررررررار كل ال ثائم شالمع  ما  المل  مة من م إل  16اآلخرتن"ي

   ي ا م ما كانت ذا  كهمية كش  رتة مالنسبة ل م. ماطالاإلدارة الجبائية ش ماا 

من نفذ القان ن مضرررررشرة المعاقبة مغرامة جبائية تتراشا  63-62كما شضررررحت الم اد 

دج, كل اررررررخص كش اررررررركة ترفا منم  م االطال     50000إل   5000مب غ ا من 

اء ئم قبل انقضرررررالدفاتر شالمسرررررتندا  شال ثائم المنصررررر ض   ي اي كش تق م مإتاف هذه ال ثا

دج كحد كدن   ن  100اآلجال المحددة لحف  اي إضررررررافة     ذلكي تلبم ت جنة مالية قدرها 

كل ت م تأخير تبدك  ررررررتان ا من تارتح المحضرررررر المحرر إلثبا  الرفا شتنت ح ت م شج د 

مأن فاتر المعنحي تثبت  ق  بارة مات مة من قبل الع ن المؤهل     ك د د ية  د االدارة الجبائ

 17.تمانت من الحص ل      م االطال     ال ثائم

تمان لةدارة الجبائية ممار ررررررة  م المعاتنة الذي كقرت  المادة   حق المعاينة: .ب

شتا ن ذلك معد كمر من رئيذ المحامة المختصة إق يميا كش  2001من قان ن المالية لسنة  74

قاض مف ض  ن ي  يظ تعلح اإلدارة الجبائية ترخيص ص  ان ا الذتـرررررن لدت م رتبة مراقب 

ة فح كل المجاال ي شتمارض هذا الحم     مسرررررت ى  ين     اصقل ل قيام مإجراءا  المعاتن

الماان كي تست زم تنق  م ل قيام م ي ش    الما ف مالضرتبة السماا ل م مالمعاتنة قصد البحظ 

ش جز كل المسررتنـرررررررردا  شال ثائم شالد ائم كش العناةررر المادتة التح من اررأن ا كن تبـرررررررررر 

راقبة شالدفعي كما تمان ل محققين مصررادرة ما التصرررفا  ال ادفة إل  التم ص من ال  اء شالم

مداخل مقرا  الما فين  ندما تخزن هؤالء الما فين البضررائع كش تق م ن منشرراطا  تجارتة كش 

ةنا ية كش  رة مدشن تصرتحا ي مما تؤدي إل  الت رب من دفع الضرائب شالر ـرـرـرـرـرـر مي 

ع فح مخت ف مداخل التس تمي كما تسمم هذا الحم ص  ان الضرائب متامعة تحركا  البضائ

 18 شمراقبة الصفقا  التح تتم مين المنتجين شالمس قين.

شتجب اإلاررارة إل  ضرررشرة اإل ام المسرربم ل ما ف مالمعاتنة صن  تجب كن تتم محضرر ر 

الشخـررـررص المعنح كش ممث  ي شمعد انت اء  م ية المعاتنة تحرر محضـررـررر تسـرررد في  مجرتا  

من قان ن المالية  78المعاتنا  المسج ة شهذا  سـررررررب ما تنص  ن  المادة العم ية شتدشن في  

ثم تس م نسخة من محضر الجـرررررررـررررررررد إل  المعن  شتر ل النسخة اصة ية إل   2001لسنة 

 19 القاضح الذي رخص المعاتنـة.

مما  رررررربم تمان الق ل كن هذا الحم ال تا ن ذش جدشى فح كغ ب اص يان صن اإلاررررررعار 

 ف تجعل العم ية غير مفاجنة شمالتالح تمان ل ما ف تغيير شثائق  كش  جب ا كش المسرررررربم ل ما

 إ داد محا بة ال تعاذ  م يا  التح قام م ا.
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تعمل  م المراقبة     التأكد من ةرررحة العم يا  الشرررا ية شالمادتة حق المراقبة:  .3

التأكد  ن طرتم  المنجزة من طرف ك  ان اإلدارة الجبائيةي كما تسررررررمم لةدارة الجبائية من

اإلجراءا  شالتقنيا  المنصررررر ض   ي ا فح التشررررررتع الضررررررتبح كن الما ف كهمل شاجبات ي 

ش    هذا فإن : "تتم  20شإماانية إلحاق  الضرررررررر لخزتنة الدشلة  ند مخالفت  ل قان ن الجبائحي

    مسرررت ى المؤ رررسرررا  شالمنشررر   المعنيةي خال  رررا ا  فتح ا  المراجعةممار رررة  م 

  21  ر ش ا ا  ممار ة نشاط ا".ل جم

 ش    ك اض هذا فإن  تحم لةدارة الجبائية:

تمان ا تعمال هذا الحم  ند  م ية التحقيم      طلب التوضي ات والتفسيرات: .أ

 كمررا تمنم المحقم22 ال ثررائمي شالتح تتم انلاقررا من الماتررب فح إطررار التحقيم الخررارجحي

شإذا انقضرررت المدة دشن كي ردي  التصررررتم مإجامات يت ما كم  ة لتقدتم  30ل ما ف الضررررتبح 

تحدد المفتش ك ررررراض فرض الضررررررتبةي مع مرا اة  م الما ف فح اال تراض معد إةررررردار 

 23جداشل التس تة.

ه  مجم  ة العم يا  المادتة شالشررررررا ية المنجزة من طرف ك  ان  المراجعةشم ذا فحم 

دمة من طرف اصاررررخاض المعن تين اإلدارةي شالمتضررررمن ةررررحة العم يا  شالمع  ما  المق

مان كما ت شاللبيعيين الخاضررعين ل ضرررائب من خال مقارنت ا معناةررر شمعليا  خارجيةي

ل مفتش ط ب ت فير "كل ال ثائم المحا رررررربية شالبيانا  التبرترتة المتع قة مالتصرررررررتحا  من 

 24كجل إثبا  ةحة رقم اص مال شالنتائج المصرا م ا".

تج ز ص  ان اإلدارة الجبائية القيام مال قيق المعمق: حق المباشككككككرة في الت  .ب

التحقيقا  شالمعاتنا  التح تبدش ل م ضرررررررشرتة فح المحا  الم نية ل ما فين مالضرررررررتبةي 
شم ذا ف    م ممن ا لةدارة الجبائية من كجل القيام مال كن ال التحقيم المعممي  رررررر اء 25

 التحقيم المعمم فح ال ضعية الجبائية الشام ة.تع م اصمر مالتحقيم فح المحا بةي كش 

منم هذا الحم لةدارة الجبائية فح إطار إجراءا  المراقبة الجبائية حق االسككككتدرا :  .4

 145شقد نصت   ي  المادة 26لتق تم اصخلاء كش الغش المقترفة من طرف الما ف مالضرتبةي 

الا ية كش الجزئية المسررررررج ة فح ا ررررررتدراك اإلغفاال   ي مأن : "تمان2002من قان ن المالية 

ش اء الحق ق شالضررررائب شالر ررر مي شكذا النقائص ش دم الصرررحة كش اصخلاء المسرررج ة فح 

 27فرض الضرتبة من طرف إدارة الضرائب".

 رررن ا  ل قيام متحصررريل جداشل الضررررتبة التح  (4) شقد  دد اصجل الممن ا لةدارة مأرمع

ص فح ش اء الضرائب المباارة شالر  م المماث ة تقتضي ا ا تدراك ما كان محل     كش نق

كش تلبيم العق ما  الجبائية المترتبة  ن تأ رررررريذ الضرررررررائب المعنيةي كما فيما تخص ش اء 

الحق ق البسرررررريلة شالعق ما  المتنا رررررربة مع هذه الحق قي تبدك كجل التقادم ا تبارا من الي م 

سنة التح اختتمت كثناءها الفترة التح  ما تم في ا فرض الر  م     المداخيلي شفياصخير من ال

تخص ش اء الغراما  الثامتة ذا  اللامع الجبائحي تبدك كجل التقادم ا تبارا من الي م اصخير 
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من السررنة التح ارتابت كثناءها المخالفة المعنيةي غير كن  ال تج ز فح كي  ال من اص  ال كن 

 ا متأ رررررريذ الحق ق التح كانت محل المخالفة تقل هذا اصجل  ن اصجل المتاا لةدارة لقيام

يإذا ما قامت اإلدارة معد إثبات ا كن الما ف مالضرررررتبة (2)مسررررنتين المعنيةي شتمدد كجل التقادم

سيةي مرفع د  ى قضائية ضدهي شتمنم نفذ اصجل لةدارة لاح تدرج فح   مد إل  طرق تدلي

المحصرررر ة لفائدة المجم  ا  التحصرررريل الجداشل اإلضررررافية الم ضرررر  ة فح مجال الر رررر م 

المح ية شمعا المؤ سا ي     كن  تبتدئ  رتان هذا اصجل فح هذه الحالةي ا تبارا من كشل 

 28تناتر من السنة التح تفرض الضرتبة مر م ا.

 اإلطار التنظيمي للرقابة الجبائية في الجزائر.ا: رابع

تشية رتة العامة ل ضرائبي شالمفتتمثل اإلطار المؤ ساتح ل رقامة الجبائية فح كل من المدت

العامة ل مصالم الجبائيةي شكذا المصالم الخارجية لةدارة الجبائيةي ش نحاشل فيما ت ح تحدتد 

 م ام شكقسام كل من ا:

تعتبر هذه المدترتة إ دى المدترتا  العامة اإل دى  المديرية العامة للضككككككرائب:-أوال

شلقد تم إنشرررررراء  شررررررر التامعة ل زارة المالية شتأتح فح قمة هرم الج از الجبائح الجزائريي 

ج ان  32المؤرد فح 190-90المدترتة العامة ل ضررررررائب مناءا     المر ررررر م التنفيذي رقم 

ل ضرائب ا د   دة إةا ا  إدارتةي شتجب اإلاارة كن هيا ة المدترتة العامة  29ي1990

ةررفر  25مم جب القرار ال زاري المشررترك المؤرد فح  2009شآخر هذه اإلةررا ا   ررنة 

 ي شالشال التالح ت ضم هيا  ا التن يمح: 2009فبراتر  نة  21الم افم  1430
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 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االلاترشنح ل مدترتة العامة ل ضرائبالم قع  المصدر:

http://www.mfdgi.gov.dz. date20/09/2021. 

الجبائية تتافل المدترتة العامة ل ضرررررائب معدة م ام ك ررررا ررررية نذكر  المراجعةشفح إطار 

 30من ا ما ت ح:

 تنفيذ التدامير الضرشرتة لماافحة الغش شالت رب الجبائيين؛ 

   اإلدارتة شالقضررررائية المتع قة مالضرررررائب شالحق ق السرررر ر     التافل مالمناز ا

 شالر  م كتا كانت طبيعت ا؛

  ت فير كدشا  تح يل شمراقبة تسررررريير شمردشدتة مصرررررالم اإلدارة الجبائيةي ال ررررريما

 مؤارا  نجا ة المصالم الجبائية.

 المدترتة العامة ل ضرائب

كقسام الصفقا  

 العم مية

مديرية كبريات 

 المؤسسات

مدترتة 

المع  ما

  

 شال ثائم

مدترتة 

 البحظ 

 تحقيمشال

مدترتة 

إدارة 

ال  ائل 

 المالية

مدترتة 

لمناز اا

  

مدترتة 

العم يا  

الجبائية 

 شالتحصيل

 مدترتة

التن يم 

 شاال ام

المديرية 

الجهوية 

 بورقلة

المديرية 

الجهوية 

 بعنابة

المديرية 

الجهوية 

 ببليدة

المديرية 

 جهويةال

 بوهران

المديرية 

الجهوية 

 بسطيف

المديرية 

الجهوية 

 بشلف

المديرية 

الجهوية 

 ببشار

المديرية 

الجهوية 

 بقسنطينة

مدترتة 

التشرتع 

 الجبائح

المديرية 

الجهوية 

 بالجزائر
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الجبائيةي تحت ي المدترتة العامة  المراجعةشقصرررررد القيام مالم ام المن ط م ا مخصررررر ض 

ائب     مدترتتين ك ررررررا رررررريتيني شهما مدترتة اصمحاث شالتدقيقا  شمدترتة اإل ام ل ضررررررر

 شال ثائم الجبائيةي شفيما ت ح ت ضيم لم ام كل من ما شما نات ما:

ما الجبائية م المراجعةتا ف هذه المدترتة فح إطار مديريات األب اث والتدقيقات:  .1

 31 ت ح:

   ن نلاق اختصررراض مدترتة كبرتا  إنجاز تدقيم محا ررربة المؤ رررسرررا  الخارجة

 المؤ سا ؛

  تلبيم  م التحقيم شالتفتيش فح إطار محارمة الغش الجبائح ممسررررررا دة مصررررررالم

 العدالة شاصمن ال طنح؛

  مراقبة مداخيل اصاررخاض اللبيعيين من خال  اما  الثراء الخارجية شمسررت ى

 المعيشة شالممت اا  فح إطار إخضال المداخيل الخفية ل جباتة؛

 .متامعة المسا دة الدشلية المتبادلة المنص ض   ي ا فح االتفاقيا  الجبائية الدشلية 

شتتا ن هرذه المردترترة من كرمع مردترترا  فر يرة لارل من را م رام شماراتربي شتتمثرل هرذه 

 المدترتا  فيما ت ح:

 تـاــ ف مـتـنــفـيـذ تــ جـيـ ــا  والمنازعات: المديرية الفرعية للرقابة الجبائية .أ

اإلدارة المـركـزتـةي شمــالمــ ــام المـ كـــ ــة إلــيـــ ــا  ــ ـ  المــســتــ ى المحـــ حي شذلك 

فيمجال المراقبة الجبائية شالمناز ا ي شتـررـررـررـررتـررـررـرراـررـررـررـرر ن هـررـررـررذه المـررـررـررـرردتـررـررـررـرررتـررـررـررة 

 32مااتب هح: ( 3)الــــفـــر ــــيـــة مـن ثاثـــة 

 مـــــــتــــــامـــــــعــــــة مـــــــرامج اصمـــــــحــــــاث شالمراجعا   مــــــاـــــــتب

 الجبائية شالتقييم؛

 ماـتب تح ـيل تقارتـر المراجـعا  الجبـائية شالتقـييـما ؛ 

 مــتـامعــة المنــاز ــا . ماــــتب 

 33ت ح:شم ذا تمان الق ل كن هذه المدترتة تا ف     العم م مم ام تتمثل فيما 

      متامعة شتنسيم شتنشيض ك مال مصالم التدقيقا  المحا بية شالجبائية الم ج دة

 المست ى الج  ي شالمح ح؛

   ؛المراجعةالس ر     ا ترام الق ا د اإلجرائية التح تحام  م يا 

  ال ثائم شضمان متامعت ا. المراجعةتحدتد ارشط تلبيم     

 34 تا ف مما ت ح:المديرية الفرعية لألب اث والت قيقات الجبائية:  .ب

 تحدتد إجراءا  جمع شا تغال ش فظ شمراقبة ا تعمال المع  ما  الجبائية؛ 

  لدائم لحم تأكد من التلبيم  االطالالسرررررر ر     التلبيم ا شالتحقيم شالتفتيش شال

 الصحيم لق اام القان نية التح تحام ا؛
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 م فح كل منلقة من التراب ال طنح مأي تحر شتحقيم شمحظ تتع م البرمجة شالقيا

 ممتامعة ال ضعية الجبائية ل ما فين مالضرائب.

 35 شتا ف مما تأتح:المديرية الفرعية للبرمجة:  .ج

  تصرر ر ال  ررائل التح تسررمم مضررمان انتقاء ك سررن ل م فا  الم ضرر  ة ل رقامة فح

عية الجبائية الشرررررام ةي شمراقبة المعاما  مجال التدقيم المحا ررررربح شالتدقيم المعمم ل  ضررررر

 العقارتة شمراقبة ال ثائم؛

 .إ داد مرامج التدقيقا  المحا بية شمراقبة المداخيل شمتامعة تنفيذها 

 36 :تا ف هذه المدترتة مما تأتحالمديرية الفرعية لم اربة الغش:  .د

 تنسيم اص مال المسج ة فح إطار ماافحة الغش شالت رب الضرتبح؛ 

 تنا م شضبض مقاتيذ التقنيا  شاإلجراءا  المستعم ة  ند تلبيم  م المراقبة؛ 

 تسيير ملاقية مقترفح ك مال الغش؛ 

   المبادرة ماص مال الرامية إل  الحد من ظاهرة الغش الجبائح شالتنسيم مع اإلدارا

 شالمؤ سا  العم مية اصخرى المؤه ة.

 37ذه المدترتة مما ت ح:تا ف ه مديرية اإلعالم والوثائق الجبائية: .2

  تنسرررريم م ام جمع المع  ما      المسررررت ى المح ح مع ال ياكل اصخرى ل مدترتة

  ن طرتم الل ب المسبم؛ االطالالعامة ل ضرائبي ممقتض  ك اام  م 

  ضررررررمان التنسرررررريم مين المركز ال طنح لة ام اآللح شاإل صرررررررائيا  الجمركية

شالدت ان ال طنح لة صررررررائيا  شالمركز ال طنح ل سررررررجل التجاري شةررررررنادتم الضررررررمان 

 .االجتما ح

  ت طيرد المع  مرا  المتع قرة متا تن ممت ارا  شمرداخيرل كرل اصاررررررخراض الرذتن تم

 ترقيم م.

 دترتا  فر ية هح:م 3رتة من ثاث شتتا ن هذه المدت

ال ـيـما مـإنجاز جـ ـاز  شتاـ ف المديرية الفرعية للب   عن المعلومات وتجميعها: .أ

شت  ـيد المـع ـ مة شذلـك     الـصعـيد الجـ  يي كـما تـا ف مإنجاز الرامض  شتجـميع مـحظ

مصادر اإل امي شتــــتـــاــــ ن هـــذه المـــدتــــرتـــة الــــفـــر ــــيـــة مـن ثاثـــة  مين

 38 مااتبي شهح: (3)

 مــــاـــتـب تـــنــــ ـــيـم الـــبــــحظ  ن المــــعـــ ــــ مـــة الجبائية شتجميع ا؛ 

 ماـتب رقن المعـليـا  شتجميـع ـا؛ 

 بـــة اصشلــيـــة لـــ ـــمـــعـــلـــيــا .المـــراقـــ مـــاـــتب 

 39شفح هذا اإلطار تا ف هذه المدترتة مالم ام التالية:
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  تنسرررريم م ام جمع المع  ما      المسررررت ى المح ح مع ال ياكل اصخرى ل مدترتة

  ن طرتم الل ب المسبم؛ االطالالعامة ل ضرائبي ممقتض  ك اام  م 

  ال طنح لة ام اآللح شاإل صرررررررائيا  الجمركية ضررررررمان التنسرررررريم مين المركز

شالدت ان ال طنح لة صررررائيا      ك رررراض ا ررررتعمال رقم التعرتف اإل صررررائح كمعرف 

 . االجتما حل سجل التجاري شةنادتم الضمان  مشترك شالمركز ال طنح

شتـرراـرر ـررف ال ـرريـررمـررا مـررـررأاـررغـررال المديرية الفرعية لمعالجة المعلومة وت ليلها:  .ب

 شتا تن قـرر ا د المعـررليا  شالـررف رض الجـرر  ي ل ـررفنة الما فة ا ـررتـررغـررال المـررعـرر ـرر مـررا 

ـاي ـره ـ ـي ـي ـ ـس ـا شت ـ ـي ـائ ـ ـب ـمي ج ـصـال ـدة الم ـ ـا  ـس ـ ـة إل  م ـاف ـا إضـ ـم تا ف مأاغال  ك

ــة  ـ ــيـــة مـن ثاث ـ ـفـــر ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـــرت ـدتـ ـ ـ ـذه المـ ـ ــاــــ ن هـ ـ ـت ـ ـ ـ  (3) اإلةداري شت

 40مااتب:

  تسـيير قـ ا د المعـليـا ؛ماـتب 

 مـاـتب إةـدار الجـداشل الـعـامـة شتحـ ـيـ ـ ـا؛ 

 مــعـــالجــة المـــعــ ـــ مــا  شتحـــ ــيـــ ــ ــا. مــاـــتب 

 41شتا ف هذه المدترتة الفر ية  م ما مما ت ح:

  المام رة لترتيبرا  جمع المع  مرا  شإجراءا  تبرادل المعليرا   اإلجراءا تلبيم

 المعالجة مع  ماتيا؛

 98شتحيين البلاقيا  ال طنية المرتبلة مالعناةررررررر المحددة فح المادتين  إنشررررررراء 

 من قان ن الضرائب المباارة؛180ش

  إقامة رشامض مين رقم التعرتف اإل صرررائح لقارررخاض المعن تين شرقم اصارررخاض

 الحائزتن     ف ائد. اللبيعيين

شتـررررـرررراـرررر ف ال ـررررـرررريـررررمـررررا  المديرية الفرعية إلدارة الدائرة اإلعالمية وتنظيمها: .ج

ـ ـام اإل امح ـ ـن ـر ال ـي ـ ـي ـس ـت ـ ـة  م ـ ـ ـرت ـ ـ ـ ـدت ـ ـ ـ ـذه الم ـ ـ ـ ن ه ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـت ـ ـ ـ شتأمين ي شت

 42 مااتب: ( 3)الــــفـــر ــــيـــة مـن ثاثـــة 

   االتـصـال؛ماـتب تـسيـيـر دارا 

 مــاـتب اصراـيف شالـتــجـــمـيــع؛ 

  الدخ ل. شالـتــأهـيل شتـرخــيـصـا  التأمينمـاــتب 

 43شتا ف  م ما هذه المدترتة مالم ام التالية:

 شضع دشائر االتصال؛ 

 ا ترام المتل با  اصمنية؛ 

 مراقبة الدخ ل لمخت ف الم اقع؛ 

  . ماتة من ك المعليا  
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تسرررير هذه المفتشرررية مفتش  ام تعمل تحت المفتشكككية العامة للمصكككالح الجبائية: -ثانيا

 ررر لة المدتر العام ل ضررررائبي شتتا ن هذه المفتشرررية من مفتشررريا  ج  تة تسررريرها مفتش 

شيا  الج  تة مقرار مشترك مين ال زتر  ج  ي تحت   لة المفتش العامي شتحدد  دد المفت

شتا ف كل من المفتشرررررريا  العامة  44لما فة مال ظيفة العم ميةيالما ف مالمالية شالسرررررر لة ا

 شالج  تة ل مصالم الجبائية مم ام تق م متنفيذهاي شفيما ت ح كهم ا:

 اجعةالمرتا ف هذه المفتشررررية مالقيام ممهام المفتشككككية العامة للمصككككالح الجبائية:  .1

 45 شالتفتيش شالتحقيقا  فيما تأتح:

 تن يم المصالم ش م  ا؛ 

  تسييرها؛ج دة 

 ا تعمال اللاقة البشرتة شالمادتة الم ض  ة تحت تصرف ا؛ 

 القيام مأي تحقيم خاض؛ 

 مفتشرررريا  المصررررالم الجبائية المحدثة     الصررررعيد المح ح شتقييم  ت جي  ك مال

 فعاليت ا.

 46تتمثل كهم م ام ا فيما ت ح:مهام المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية: .2

  الداخ ية ل مصالم الجبائية؛ المراجعةالمرتبلة مالقيام مال اص مال 

 متامعة الم ام التح تق م م ا المحقق ن فح التسيير التامع ن ل ا ج  تا شمراقبت ا؛ 

 إ داد مرنامج ا ري ل تحقيم فح التسيير لتبيان تقدم اصاغال؛ 

   داشل تالسرر ر     ا ررتغال التقارتر الن ائية ل تحقيمي ال رريما ممراقبة آجال شكيفيا

هذه ال ثائم مين المسررررريرتن الذتن تمت مراقبت م شمدتري الضررررررائب مال التا  شالمفتشررررريا  

 الج  تة؛

تتا ن المصررررالم الخارجية لةدارة الجبائية المصككككالح ال:ارجية لةدارة الجبائية: -ثالثا

 من ال ينا  التالية:

 مدترتة كبرتا  المؤ سا ؛ 

 مدترتا  ج  تة ل ضرائب؛ 

 بحظ شالمراجعا ؛مصالم ج  تة ل  

 مراكز ج  تة لة ام شال ثائم؛ 

 مدترتا  شالئية ل ضرائب؛ 

 مراكز الضرائب؛ 

 .مراكز ج ارتة ل ضرائب 

 :المراجعةلم ام كل من ا فيما تتع م م ش نحاشل فيما ت ح التلرق ماختصار

 47( مدترتا  فر ية:5شتن م هذه المدترتة فح خمسة  مديرية كبريات المؤسسات:  .1
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 الفر ية لجباتة المحرشقا ؛المدترتة  .أ

 المدترتة الفر ية ل تسيير؛ .ب

 المدترتة الفر ية ل رقامة شالبلاقيا ؛ .ج

 المدترتة الفر ية ل مناز ا ؛ .د

 المدترتة الفر ية ل   ائل. .ه

 48الجبائية تا ف هذه المدترتة مالم ام التالية: المراجعةشفح مجال 

  ؛الم فا   سب كل شثيقة فح مجال ال  اء الضرتبحمراقبة 

  ساب التسيير مراقبة مسبقة شتصفيت  فح مجال التحصيل؛مراقبة  

 البحظ  ن المع  ما  الجبائية شتجميع ا شا تغال ا شإنجاز التحقيقا  شالتحرتا ؛ 

 مراقبة تصرتحا  كبرتا  المؤ سا ؛ 

 تنفيذ مرامج مراجعة المحا بة شمتامعت ا؛ 

 التدخا  شالمراقبة لدى الما فين مالضررررتبة من المؤ رررسرررا   إ داد شإنجاز مرامج

 الابرى شتقييم النتائج المنجزة.

تم إنشرررراء المدترتا  الج  تة ل ضرررررائب مم جب  لقدالمديرية الجهوية للضككككرائب:  .2

ي شالمتضمن تن يم المصالم 1991فيفري  23الصادر متارتح  60-91المر  م التنفيذي رقم 

شت جد تسررررررعة مدترتا  ج  تة منتشرررررررة  بر التراب ال طنح  49 الخارجية لةدارة الجبائيةي

 50شتتمركز فح ال التا  التالية:

المدترتة الج  تة ل ضرررررررائب مبشرررررراري المدترتة الج  تة ل ضرررررررائب مالب يدةي المدترتة       

تة الج  تة ة الج  تة ل ضرررررررائب مسررررررليفي المدترالج  تة ل ضرررررررائب مالجزائري المدترت

ل ضرائب معنامةي المدترتة الج  تة ل ضرائب مقسنلينةي المدترتة الج  تة ل ضرائب م رق ةي 

 ة ل ضرائب م هراني المدترتة الج  تة ل ضرائب مالش ف.المدترتة الج  ت

 51 ( مدترتا  فر ية:4تن م المدترتة الج  تة ل ضرائب فح كرمع  

 المدترتة الفر ية ل تا تن؛ .أ

 المدترتة الفر ية ل تن يم شال  ائل؛ .ب

 المدترتة الفر ية ل عم يا  الجبائية شالتحصيل؛ .ج

 الجبائية شالمناز ا .المدترتة الفر ية لمتامعة المراقبة  .د

الجبائيةي  المراجعةشتسررررر ر هذه المدترتة لتحقيم الم ام المن ط م ا شخاةرررررة فح مجال 

 52 :شالتح كالتالح

  تنفيذ الت جي ا  اإلدارة المركزتة مالم ام الم ك ة إلي ا     المسررررررت ى المح حي شذلك

 الجبائية؛ المراجعةفح مجال 

 ية شتح ي  ا؛تجميع مرامج البحظ شالمراقبة الجبائ 
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  الجبائية؛ المراجعةشضع ج از  مل لتقييم المصالم فح مجال 

 .مراقبة ملامقة م فا  ط با  ا ترجال اقتلال الر م     القيمة المضافة 

 53 ( كقسام:3تن م فح ثاث  المصل ة الجهوية لألب اث والمراجعات:  .3

 قسم المراقبة شاإل صائيا  شالتقييم؛ .أ

 ؛المراجعةقسم المسا دة      .ب

 قسم ال  ائل. .ج

 54تا ف هذه المص حة مالم ام التالية: المراجعةشفح مجال 

  بة فح  ين الماان التح تحددها مدترتة اصمحاث شالمراجعا  مع يذ مرامج المراق تنف

 إ داد ال ضعيا  اإل صائيا  المتص ة مذلك؛

  يل؛شالمداخ تنفيذ مرامج تجميع المع  ما  الجبائية شالمفيدة فح مراقبة النشاطا 

 تنفيذ شتحقيم شالتحرتا ؛ 

 55 ( مدترتا  فر ية:5تن م فح خمذ  المديرية الوالئية للضرائب:  .4

 المدترتة الفر ية ل عم يا  الجبائية؛ .أ

 المدترتة الفر ية ل تحصيل؛ .ب

 المدترتة الفر ية ل مناز ا ؛  .ج

 المدترتة الفر ية ل مراقبة الجبائية؛  .د

 المدترتة الفر ية ل   ائل. .ه

 56الجبائية مما ت ح: المراجعةشتتافل هذه المدترتة فح مجال 

  متامعة العم يا  شالقي د المحا رررربية شالمراقبة الدشرتة لمصررررالم التحصرررريلي شتنشرررريض

قامضررررا  الضرررررائب فح مجال تنفيذ ك مال ا ل تل ير شتصررررفية الحسرررراما ي شكذا التحصرررريل 

 الجبري ل ضرتبة؛

  يل النقائص ال ررريما فيما تخص التصرررفية معالتقييم الدشري ل ضرررعية التحصررريل شتح 

 اقتراا تدامير من اأن ا كن تحسن الناتج الجبائح؛

  مراقبة القامضررا  شمسررا دت ا قصررد تل ير  سرراما  قامضررا  الضرررائب مغية تصررفية

 الحساما  شتل يرها؛

  تشايل ف رض ل مصادر المح ية ل مع  ما  التح تعن  م  اء الضرتبة شمراقبت ا شكذا

 ؛تحصي  ا

  متامعة تنفيذ مرامج المراقبة شالمراجعة شتسرجيل الما فين مالضررتبة فح مخت ف مرامج

 المراقبة.

 57:(3)تـــــنــــ ـم مـــــركــــز الـــــضـــــرائـب فح ثاث مراكز الضرائب:  .5

 المـص ـحة الـرئيـسيـة ل ـتــسيـير؛ .أ
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 المصـ ـحـة الـرئـيـسيـة لـ ـمـراقـبـة شالـبحظ؛ .ب

 الرئيسية ل مناز ا ؛ المص حة .ج

 القباضة؛ .د

 مص حة اال تقبال شاال ام؛ .ه

 اال ام اآللح شال  ائل. مص حة .و

 58تتافل مركز الضرائب فح مجال المراقبة الجبائية مما ت ح:

  إنجاز إجراءا  البحظ  ن المع  مة الجبائية شمعالجت ا شتخزتن ا شت زتع ا من كجل

 ا تغال ا؛

  شانجازها معن ان المراجعا  فح  ين المااني شالمراقبة     اقتراا  م يا  المراقبة

ك اض المستندا  لتصرتحا  الما فين مالضرتبة التامعين لمراكز الضرائبي مع إ داد جداشل 

 إ صائية ش  اةل تقييمية دشرتة؛

   ش م المعاتنة شإنجاز التدخا  معن ان الحم فح التحقيم شالمراقبة  االطالتنفيذ  م

 ر. ند المرش

تـــنـــ ـم كتضا المـــركـــز الجـــ اري لـــ ـــضـــرائب فح  مراكز جوارية للضرائب: .6

ش    شهما كما فح مركز الضرائبي لان  59مصالم رئيسية شقباضة شمص حتيني (3)ثاث 

غرار مركز الضررررررائب تتافل المركز الج اري ل ضررررررائب مم ام رقامية فح المجال الجبائح 

 60 ت ح: تمان ت خيص ا فيما

  تشررايل قا دة المعليا  شمخت ف البلاقيا  الممسرر كة شالتح تخص ال  اء شالمراقبة

 شالتحصيل الضرتبح شتسييرها؛

  ؛االطالتنفيذ البرامج الدشرتة ل بحظ  ن المع  مة الجبائية معن ان  م 

 اقتراا تسجيل كاخاض طبيعيين شما فين مالضرتبة فح مرنامج مراقبة المداخيل؛ 

 برامج المقررة معن ان المراقبة     ك اض المستندا  ل تصرتحا .تنفيذ ال 
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 األعمال الموجهة )الم ور األول 

 

 :1تمرينال

 :التالية العم يا  2021 جانفح ا ر خال  ققت العامةي نجارةل  مؤ سة

 9%. الر م معدل دج 500.000 مقيمة اشلية م اد اراء 

 صارتفي شكانت م19% الر م معدل الر م خارج دج 1.000.000 ممب غ آلة اراء 

 دج 20.000 النقل

 9% الر  م ماامل دج 10900 ممب غ شالغاز الا رماء فات رة تسدتد=TVA  

 19%  دج 1300.000مقيمة مبالاالنتاج ال=TVA)  

 :المطلوب

 ب؟الضرائ لمص حة المستحم TVA المضافة القيمة     الر م  سبك .1

 

 : 1حل التمرين 

 

TVA  =المستحمTVA  _ المسترجعTVA القامل لة ترجال 

 

  :شراء المواد األولية 

TVA  =دج 45000=  9%× 500.000القابل لإلسترجاع 

  :شراء اآللة 

TVA  =دج 190000=  19%×1.000.000القابل لإلسترجاع 

TVA =دج 3800=  19%× 20.000 القابل لإلسترجاع 

  :تسديد الفاتورة 

TVA  =دج 900= % 9× 10900القابل لإلسترجاع 

                                                    091% 

 :اإلنتاج المباع 

TVA  =دج 247000= 19%× 1300.000المسترجع 

TVA  =المستحمTVA  _ المسترجعTVA القامل لة ترجال 

TVA  =900 -3800 -190000 -45000- 247000المستحم 

TVA  =دج 7300المستحم 

 



 : بودرة فاطمةاألستاذة                          مطبوعة مقياس المراجعة والتدقيق الجبائي

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 :2تمرين ال

 خاضعة مالجم ةي شهح العامة الغذائية الم اد ميع فح مختصة محدشدة مسؤشلية ذا  اركة

 متارتح 2020 لسنة السن ي قدمت تصرتح ا الحقيقحي ل ن ام

 ك مال دج شرقم 500.000مـ  تقدر ةافيا  ن تا رمحا تضمن 2011/ 30/06 

 فح التحقيم  م ية شمعد TVAالمضافة  القيمة     لر م متضمن دجي35.700.000تقدر

 :ما ت ح اتضم الشركة هذه تصرتم

 تقدر إجمالح ممب غ هدتة 1000 تخص تقدتم دج 4.000.000مب غ م  اإلا ار  ساب 

 ." القدم كرة " رتاضح منشاط تخص التافل دجي شالباقح 800.000 :ب

 التأخر  ق مةي دج 345.000 ب تقدر إجمالح مب غ تتضمن شر  م ضرائب  ساب 

 %15 منسبة تقدر

 إهتاك معدل تلبيم  ن ناتجة دج 600.000 تساشي اإلهتاك مخصصا   ساب 

 : كما ت ح هذه المخصصا  تت زلش  25 %ه  م  د  ن ي

  دج. 300.000 ب  يا ية  يارة إهتاك مخصصا 

  نقل  يارة اراء شتارتح دج 300.000 ب العمال نقل  يارة إهتاك مخصصا 

  2014 ج ان 01 ه  العمال

 المؤ سة. ل نشاط الرئيسية اصداة ال تشال السيا ية السيارة :مالحظة

 إدراج  تم دج 800.000 ب تقدر اصجل قصير قيمة فائا     المؤ سة تحص ت 

 .مالاامل الرمم فح

 نشاط ال تخص دج 100.000 مب غ تضم دج 200.000 مب غ م  شتااليف إتجار  ساب 

 .المؤ سة

 : المطلوب

                                              ؟IBSتحدتد اص اض الخاضع ل ضرتبة     كرماا الشركا   .1

     ؟ ساب الضرتبة المسددة شالضرتبة اإلجمالية .2

 

 :2حل التمرين 
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 ؟                                             IBSتحدتد اص اض الخاضع ل ضرتبة     كرماا الشركا   .1

 

 التخفيضا  –+ اال تردادا  الرمم الجبائح= الرمم المحا بح 

 

 دج 30.000.000=  35.700.000 الر  م =رقم اص مال الصافح = رقم اص مال ماامل 

                                          119%                     119% 

  :ساب اإلا ار  

 دج 800=  800.000=  قيمة ال دتة

                         1000  

 دج ل   دة شل ذا: 500قيمة ال دتة ال تمان كن تتجاشز

 ادرداستدج  300.000=  1000× 300

  :التافل الرتاضح 

 دج 3.200.000=  800.000 – 4.000.000

 من قيمة رقم اص مال كي  %10ارط التافل الرتاضح كن ال تزتد  ن 

 دج3.000.000=  10%×  30.000.000 

 استرداد 200.000= 3.000.000 -3.200.000ش  ي : 

  :ضرائب شر  م 

 دج استرداد 45.000=  %15× 345.000 ق مة الـتأخر = 

                                                   115% 

 :مخصصا  اإلهتاك 

شمالتالح مخصص اإلتاك ال  المؤ سة ل نشاط الرئيسية اصداة ال تشال السياحية السيارة

 دج ش  ي :200.000تجب كن تتجاشز 

 استرداددج 100.000= 200.000 – 300.000

 2014 ج ان 01 ه  العمال نقل  يارة اراء شتارتح دج 300.000 ب العمال نقل سيارة

 استرداد دج 300.000كي كن  تم إهتاك ا ك يا ش  ي   %25شمعدل اإلهتاك 

 لي شلم مالاام الرمم فح إدراج  تم دج 800.000 ب تقدر اصجل قصير قيمة فائا

 تستفد المؤ سة من التخفيا الذي تحسب كما ت ح:

 دج ت:فيض240.000=  30%×  800.000 

 ش  ي   المؤ سة نشاط ال تخص دج 100.000 مب غ تضم شتااليف إتجار  ساب

 استرداد 100.000

 التخفيضا  –الرمم الجبائح= الرمم المحا بح + اال تردادا  
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+  500.000الرمم الجبائح= 

 300.000+200.000+45.000+100.000+300.000+100.000 )- 240.000 

 دج 1.305.000=  الرمم الجبائح

 دج 1.305.000  ه   IBSاص اض الخاضع ل ضرتبة     كرماا الشركا  

 :شالضرتبة اإلجمالية ساب الضرتبة المسددة  .2 

 الرمم المحا بح –الرمم المت رب م = الرمم الجبائح 

                      =1.305.000  _ 500.000 

 دج  805.000 =                    

 IBS نسبة × الضرتبة المسددة= الرمم المت رب م  

                     =   805.000 ×25 % 

 دج 201.250   =                     

 الضرتبة اإلجمالية= الضرتبة المسددة +  ق مة النقص فح التصرتم

 دج 200.000ك ن المب غ تف ق  %25 ق مة النقص فح التصرتم تساشي 

 ش  ي : 

 %25× الضرتبة اإلجمالية = الضرتبة المسددة + الضرتبة المسددة 

                       =  201.250  +  201.250 ×  25% 

 دج 251.562,5    =                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : بودرة فاطمةاألستاذة                          مطبوعة مقياس المراجعة والتدقيق الجبائي

 

 
23 

      

 مراجع الم ور األول

-3200ي ر رررررالة ماجيسرررررتيري جامعة الجزائري "فعالية المراجعة الجبائية في الجزائر"ي ن ي نجاة 1

 .35ي ض 2004
 ر ررالة ماجيسررتيريي "المراجعة الجبائية كأداة لم اربة التهرب والغش الضككريبي"ي م لخ د  يسرر  2

 .53ي ض 2004-2003ي جامعة ماتنة
ترشكككككيد المراجعة الجبائية على قطاع البنو  والمؤسكككككسكككككات المالية ل وكمة "ي العياارررررح  جان 3

مداخ ة مقدمة ضررررررمن الم تق  الع مح الدشلح   ل  اصزمة ي "أعمالها ونتائجها بالتطبيق على حالة الجزائر

ي 2009ككت مر  21-20كتام ي المالية شاإلقتصرررادتة الدشلية شالح كمة العالمية(يجامعة فر ا   باض  رررليف

 .3ض 
4 J. P. Casimir",les signes extérieures de revenu", librairie de l’université, 

Paris, 1979, Page 154.    

 .9:ي ض7201ي 19_18ي المادة "قانون االجراءات الجبائية"ج ج د شي شزارة الماليةي  5  
دار ه مة ل نشررررررر شالت زتعي  "،الوجيز في شككككككرن قانون االجراءات الجبائيةةررررررالحح العيدي " 6

 .50-49ي ض ض2005الجزائري 
7 DGI, "Guide Pratique Du Contribuable", Edition 2011, Algérie , P 86  

ي ض 1120ي الجزائري المفيددار  "، الجبائية بين النظرية والتطبيق المراجعة" كرشدي  رر امي   8

52. 
 . 12-11ي ض ض: 2017ي 20"ي المادة قانون االجراءات الجبائيةج ج د شي شزارة الماليةي "  9

ي 20المادة  قانون االجراءات الجبائية"،المدترتة العامة ل ضرائبي "ج ج د شي شزارة الماليةي   10

 .12ي ض2017
ي مدترتة إجراءات المراقبة الجبائية"ج ج د شي شزارة الماليةي المدترتة العامة ل ضرررررررائبي " 11

 .3ي ض2017العاقا  العم مية شاالتصالي 
   .27-26ي ض ض: 2017(ي 68-65ي الم اد  مرجع سبق ذكره"قان ن اإلجراءا  الجبائيةي " 12
ي دار م قيذي التكلفة الجبائية إلنشكككككاء وتسكككككيير المؤسكككككسكككككة في الجزائر"الدزتري مرشاني " 13

 .93ي ض2011الجزائري 

   

 

ي مقال ممج ة "تدقيق الضككككككريبيلف بالضككككككريبة ال:اضككككككع للضككككككمانات المكفنيدض ك مدي " 14    

   .192ي ض2013ي جامعة  نامة مالجزائري  بتمبر 35 الت اةل فح االقتصاد شاإلدارة شالقان ن(ي العدد 

ي دار ه مة ل لبا ة شالنشررر شالت زتعي الجزائري قانون اإلجراءات الجبائية"دالندة ت  ررفي " 15    

  .124ي ض2014

 .25-22ي ض 2017(ي 61-45ي الم اد  مرجع سبق ذكره"ان ن االجراء  الجبائيةي"ق 16    

  .26(ي ض 63-62 ي الم اد المرجع سابق" 17    
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-01ي الجرتدة الر ررررررمية تتضررررررمن قان ن رقم قانون المالية"ج ج د شي شزارة الماليةي " 18    

  .27(ي ض75ي المادة  79ي العدد 2001دتسمبر  22الم افم لـ  1422ا ال  7مؤرد فح 21

  .28(ي ض 78ي المادة  المرجع السابق" 19    

ي دار ال دى ل لبا ة شالنشررررر الم اسككككبي والنزاع الضككككريبي"الت قيق  باض  بد الرزاقي " 20    

 .34ي ض 2012شالت زتعي الجزائري 

  .9ي ض 2-18ي المادة 2017ي مرجع سبق ذكره"قان ن اإلجراءا  الجبائيةي " 21    

  .35ي ض مرجع سبق ذكره" باض  بد الرزاقي " 22    

ي 2001دتسمبر  22الم افم لـررر  2142ا ال  7"ي مؤرد فح 21-01قانون رقم ج ج د شي"  23    

  .21ي ض 59ي المادة 79ي الجرتدة الر ميةي العدد 2002قان ن المالية لسنة 

  .35ي ض مرجع سبق ذكره" باض  بد الرزاقي " 24    

  .25ي ض 2001ي 62"ي المادة مرجع سبق ذكرهي"21-01قان ن رقم  25    

 . 35ي ض مرجع سبق ذكره" باض  بد الرزاقي " 26    

   .44ي ض 2001ي 145"ي المادة مرجع سبق ذكرهي"21-01قان ن رقم  27    

ي ض 326ي المادة 2017"ي مرجع سككبق ذكرهقان ن الضرررائب المباارررة شالر رر م المماث ةي" 28    

156. 

يةي  29     مال ي ي رقم ج ج د شي شزارة ال ت ني   ام 23المؤرد فح  190 – 90المرسككككككوم التنف

 27المؤرخة فح 26اإلدارة المركزتة فح شزارة االقتصادي الجرتدة الر ميةي  دد ي المتضمن تن يم 1990

  860ي ض ض: 1990ت ني  

 

 ررام  ن فمبر82المؤرد فح  364-07المرسككككككوم التنفيكك ي رقمج ج د شي شزارة المرراليررةي   30    

المادة ي 2007ي 75ي الجرتدة الر ررررميةي  دد ماليةي المتضررررمن تن يم اإلدارة المركزتة فح شزارة ال2007

  .15ضي 5

دار القصرربة ل نشررري مدخل إلى دراسككة قانون المراجعة الجزائرية"،م  ررعدتة محمد  ررعيدي " 31    

 .253ي ض 2014الجزائري 

 21الموافق  1430صككككككفر  25قرار وزاري مشككككككتر  مؤر  في ج ج د شي شزارة الماليةي  32    

ارة الجبائية شةا يات اي الجرتدة الر ميةي العدد ي تحدد تن يم المصالم الخارجية لةد2009فبراير سنة 

  .15ضي 41-38ي المادة 20

 254ض مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 33    

 .18ي ض 2007ي 5المادة  مرجع سبق ذكره"،"ي 364-07المر  م التنفيذي رقم 34    

 .254ض مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 35    

 .18ي ض 5المادة  مرجع سبق ذكره"،"ي 364-07التنفيذي رقمالمر  م  36    

 .254ض  مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 37    

 ي2009ي 50-47"ي المادة مرجع سبق ذكرهي "20الجرتدة الر ميةي العدد  38    

 .256ض  مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 39    

 .16ضي 2009ي 54-51"ي المادة مرجع سبق ذكرهي "20لجرتدة الر مية العدد ا 40    

 .19ي ض 5المادة  مرجع سبق ذكره"،ي "364-07المر  م التنفيذي رقم 41    
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 .17ضي 2009ي 58-55المادة  مرجع سبق ذكره"،ي "20الجرتدة الر مية العدد  42    

 20ي ض2007ي 5المادة  مرجع سبق ذكره"،ي "364-07لمر  م التنفيذي رقما 43    

 .256ض مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 44     

 1433ذي الحجة  5ي المؤرد فح 368-12لمرسكككوم التنفي ي رقماج ج د شي شزارة الماليةي  45    

 .4ي ض5ي المادة 59ي الجرتدة الر مية العدد 2012ككت مر  21الم افم لـ 

 .259ض مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 46    

 .14-11:ضي 24-2"ي المادة مرجع سبق ذكرهي "20لجرتدة الر ميةي العدد ا 47    

 .260ض مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 48    

ية 49     مال ي ي رقم ج ج د شي شزارة ال ي 1991فبراتر 23المؤرد فح 60- 91،المرسككككككوم التنف

المؤرخة فح  09شالذي تحدد تن يم المصالم الخارجية لةدارة الجبائية شةا يت ايالجرتدة الر مية  دد 

 .353-352يض ض: 1991فيفري 23

ية 50     مال ل8199يوليو 12،القرار المؤر  في ج ج د شي شزارة ال حدد االختصررررررراذي شا ض ي ت

ة ايالجرتدة الر ررررررميت ئب شتن يم ا شةررررررا يااإلق يمح ل مدترتا  الج  تة شالمدترتا  ال الئية ل ضرررررررا

 .12ض ي8199ككت مر 25المؤرخة فح 79 دد

 .16-15:ضي 45-25"ي المادة مرجع سبق ذكرهي "20الجرتدة الر ميةي العدد  51    

 .261ض مرجع سبق ذكره"،محمد  عيد م  عدتةي " 52    

 .45-42من الم اد  "،مرجع سبق ذكر"ي 2009/ 02/ 21القرار ال زاري المؤرد فح 53    

 .261ض مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 54    

 .20-17:ضي 87-59"ي المادة مرجع سبق ذكرهي "20الجرتدة الر ميةي العدد  55    

 .262ض مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 56    

 .22-20:ضي 101-88"ي المادة مرجع سبق ذكرهي "20الجرتدة الر ميةي العدد  57    

 .262ض مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 58    

 .24-22:ضي 118-102"ي المادة مرجع سبق ذكرهي "20الجرتدة الر ميةي العدد  59    

 263ض مرجع سبق ذكره"،م  عدتة محمد  عيدي " 60    
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 تمهيد:

من أهم إجراءاح المراجعة  تعتبر المراجعة الجبائية المعمقة للشرررررررلاح يالتلقيا الملا ررررررب  

، حيث يتم على أ ا ها المراقبة والتدقيا ف  لل اللساباح واألرصدة لألصول والخصوم الجبائية

ف  الميزانية هذا من جهة، ومن جهة أخرى النفقاح واإليراداح ف  جدول حسرراا النتائ ، إ ا لان  

 مبنية على أ س قانونية أو ال، وملاولة التشاف اإلغفاالح والتلايل الملا ب ، وليتم هذا اإلجراء

على أعوان اإلدارة الجبائية إتباع بعض الخطواح الت  يسرررررربقها التللررررررير والذف يوفر ال روف 

 الالزمة للسير اللسن لهذه العملية، ثم يليه التدخل الميدان  والفلص الملا ب .

على أنها:" ه  مجموعة العملياح واإلجراءاح  المراجعة الجبائية المعمقة للشررررر ا وتعرف 

ة إلى مراقبة التصرررريلاح الجبائية المبتتبة من  رف المبلفين باللرررريبة قصرررد والتلرياح الرامي

 1 تأ يس وعاء اللريبة، لما تنص عليها مجمل القوانين الجبائية السارية المفعول".

تعد مرحلة التللررررررير  :  األعمال األولية لعملية المراجعة الجبائية المعمقة للشررررررر ا :أوال

م من ، إ  يتوتتم على مسررررررتوى اإلدارة الجبائية للتلقيا خطوة هامة ف  عملية المراجعة الجبائية،

خاللها برمجة الملفاح الت   ررررتخلررررب للمراجبة بمشررررارلة من  رف جميب هيالل اإلدارة الجبائية 

تب لبشرية والمادية الت  يتمووفقا لمجموعة من المعايير الموضوعية بناء على القدراح وامبانياح ا

بها أعوان االدارة الجبائية، حيث يخول التشررررررريب الجبائ  للمراقم  ررررررلم ملي المبلي الذف تم 

اختياره ليخلرررب للتلقيا من اإلدارة الجبائية التابب لها، ويقوم ببعض األعمال التمهيدية ف  المبتم 

 تعتبر هذه األعمالو ة التصررررررريلاح،و لك لمعرفة الوضررررررعية اللقيقية للمبلي والتألد من ن امي

  بمثابة األرضية المنا بة للقيام بعملية المراجعة وه  تتمثل فيما يل :

يسبا هذه العملية، مرحلة التدقيا ف  تصريلاح المبلفين، إعداد برامج المراجعة الجبائية:  .1

لمراجعة باختيار المبلفين الواجبة فيهم ا حيث تقوم المفتشرررياح والمديرية الفرعية للمراجعة الجبائية

، ويتم حصرررررررهم الجبائية، وهذا بناءا على إغفاالح أو أخطاء متبررة ارتبب  ف  تصررررررريلاتهم

ووضررررررعهم ف  برنام   ررررررنوف لمقترحين للمراجعة الجبائية، وير ررررررل هذا البرنام  إلى المديرية 

لملفاح ه  واء بطلم الزيادة ف  عدد االمرلزية لللرائم، والت  تقوم بفلصه ومناقشته والفصل في

 المقترحة أو اإلنقاص منها أو قبولها.

وبمصادقة المديرية المرلزية على البرنام  النهائ  تـرررررربـررررررـررررررلي المديرية الفرعية للمراجعة 

بـتـنــفـيـذ تــوجـيـهــاح اإلدارة المـرلـزيـة، وبــالمــهــام المـولـــلــة إلــيـــهــا عــلـى  الجبائية

 1430صفر  25المـررـررسـررـررتـررـرروى الملـررـررـررل ، وهذا ما حدده القرار الوزارف مشتر  الم ر  ف  

 ومن بين مهامها تنفيذ المراجعة الجبائية.2، 2009فبراير  نة  21الموافا 
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الختيررار الملفرراح الجبررائيررة الخرراصرررررررة بررالمبلفين : المراجعررةا ير اختيررار ملتررا  تحررد ررد معرر .2

واقتراحها للمراجعة، وجم إخلرررررراعها للمعايير وهذا تطبيقا للعدالة بين المبلفين، وتتمثل أهم هذه 

 المعايير فيما يل :

 الهامش اإلجمال  اللعيي مقارنة بالهامش العادف المطبا ف  النشا ؛ 

  األخطاء البثيرة واإلغفاالح المتبررة ومالح ة ا ررررررتعمال الطرل التدليسررررررية والتشرررررراف

 المخالفاح  اح الطابب االقتصادف؛ 

 تطور المستوى المعيش  للمبلي باللريبة؛ 

 التصريح المتبرر بالخسائر أو األربح اللعيفة مقارنة بطبيعة النشا  للممارس؛ 

 ألخيرتين ومدى أهميته وتطوره وعبسررره لطبيعة رقم األعمال المصرررره به خالل السرررنتين ا

 النشا ؛

 بها ف  مدة األربب  ررررررنواح  تغييراح جد مهمة ف  رقم األعمال وف  النتائ  المصرررررررحة

 األخيرة.

لما يجم اإلشرررارة أنه باإلضرررافة للمعايير السرررابقة الذلر، أن اإلدارة الجبائية عليها الترليز على 

عة، إضررافة إلى وضررب األولوية للمبلفين الذين لم يسرربا وأن الم  ررسرراح المهمة و اح مداخيل مرتف

خلرررعوا للمراجعة الجبائية، لما عليها التنويب ف  األنشرررطة الخاضرررعة لللرررريبة وعلى أن تشرررمل 

 المراجعة لل التراا الو ن  وعدم اللصر ف  منا ا دون األخرى.

دقيا تأت  مرحلة الت، ئيةالجبا للمراجعةبعد عملية تلديد الملفاح الخاضررعة دراسررة الملتا :  .3

وتمثل درا ررة الملفاح المصرردر  3،إال ملققين لهم رتبة مفتش على األقل لمراجعةافيهم إ  ال يبلي ب

األّول بالنسرربة للملقا، وهذا الحتوائه على لل الوثائا والبياناح المتعلقة بالمبلي باللررريبة، حيث 

وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد  4الموجهة إليه،يتلمن لل تصريلاته ولل االتصاالح والمرا الح 

 نوعين من الملفاح هما الملي الجبائ  والملي الشخص .

هو خاص باللريبة على الدخل اإلجمال  للمبلي وهو إجبارف ويفتح ف   الملف الشخصي: .أ

 اإلدارة الجبائية التابعة لمقر  بن المبلي.

ويلتوف خاصة التصريح بالوجود،  هو إجبارف على لل مبلي باللريبة، الملف الجبائي: .ب

رقم التعريي الجبائ ، التصررررريلاح الدورية، التصررررريلاح السررررنوية، بطاقة المعلوماح، السررررجل 

 التجارف، عقود التأجير، القانون األ ا   للشرلة....الخ.

إن مختلي الوثائا الت  يدر رررررها الملقا خالل المرحلـررررررررررة إعداد الوثائق التحضرررررير ة:  .4

ـة ال  ـه أن التمهيدي ـال  علي ـي، وبالت ـاللبم النهـائ  على مدى مصداقية ملا ـبة المبل ـه ب تسـمح ل

 5 يفلـص وبشـبل مفصـل هاتـه الملا بة و لك باالعتماد على مجموعة من الوثائا من أهمها:
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هـرررذه الوثيقـرررة تلتـررروف علـرررى مجمـرررل البتابـررراح  :إعداد  شف مقارنـرررة بـررريز الميتانيـرررا  .أ

المتعلقة بلساباح الميزانية للسنواح األربعة التـرر  لـررم يمسـررها التقـررادم، باإلضـررافة إلـررى الملا بية 

السنة األخيرة المتقادمة يميزانية االنطـرررالل لفتـررررة المراجعة  التـررر  يجـرررم أن تنقـرررل معلوماتهـرررا 

 لال تفادة من أرصدتها؛

لـررمن جـرردول حسـرراباح وهـرر  وثيقـررة أو قائمـررة تت :إعداد  شف مقارنة حسابا  النتـررائج .ب

النتائ  لبل السنواح الخاضعة للمراجعة الجبائية، حيث تسـرررمح هذه القائمـرررة للملقـرررا مـرررن تقيـررريم 

تطور رقم األعمال والتباليي ونسـررربة الهـرررامش اإلجمـرررال  ....الـرررخ، لمـرررا تسـرررمح لـررره بالتشـررراف 

ـرررل بـررون دليـررل ا ـررتخدام  التغييراح غير العادية لبعض بنود التباليي والمصاريي، والت  قد ت

 ؛اللريب تدليسية من أجل التهرا 

هـررذا البشـرري يلـرردد بـررنفس الطريقـررة للبشـررفين  :إعداد الكشف المتصل للمصار ف العامة .ج

السابقين حيث يسمح بمتابعة التطـرررور السـرررنوف للتبـررراليي بلسـرررم  بيعتهـرررا والتـررردقيا فـررر  تلـرررك 

 التباليي المبالغ فيها؛

هذا البشي يلدد تفاصيل األ ـررس الخاضـررعة لللـررريبة، بمـررا فيهـررا  تجميعي:إعداد  شف  .د

 .النتيجة الملا بة

وبإعداد هذه البشرررروف على الملقا تسررررجيل الفروقاح وأف شرررربو  ف  المبالغ المسررررجلة بها، 

نة  تدخل ف  عين المبان لي لد شرررررربوله أو ينفيها من خالل المعاي قل بعد هذه المرحلة إلى ال لينت

 نية.الميدا

بعررد القيررام بعمليررة الجبررائيررة المعمقررة للشررررررر ررا  في عيز المكررا :  المراجعررةأعمررال ثررانيررا: 

الخاصررررة بالمبلفين، تأت  مرحلة الشررررروع ف  التلقيا ميدانيا، لبن هذا  التللررررير للملفاح الجبائية

يسرررررربقه بعض اإلجراءاح حددها المشرررررررع الجزائرف، وتلررررررمن بها حقول المبلفين، ومن بينها 

 إشعارهم المسبا بالتلقيا، وفيما يل  أهم النقا  المتناولة بهذا الخصوص.

تلقيا ف  الملا ررربة دون إعالم المبلي ال يمبن الشرررروع ف  إجراء أف إرسرررال ااررررعار:  .1

باللررريبة بذلك مسرربقا، عن  ريا إر ررال أو تسررليم إشررعار بالتلقيا مقابل إشررعار بالوصررول مرفقا 

بميثال حقول وواجباح المبلي باللرررررريبة الملقا ف  ملا رررررباته، على أن يسرررررتفيد من أجل أدنى 

ويعتبر اإلشعار قانونيا ف   6ا االشعار،  أيام ابتداء من تاريخ ا تالم هذ10للتللير، مدته عشرة ي

اللالة رفض ا ررررررتالم المبلي االشررررررعار المقدم من  رف موزع البريد أو غير عنوانه دون إعالم 

 مصللة اللرائم.

وف  المقابل يعتبر االشررعار بالتلقيا غير قانون ، عندما يسررلم لشررخص غير م هل قانونا ف  

ذا ف  حالة إرجاع اإلشررررررعار بالتلقيا إلى مصرررررررالح مبان المبلي باللررررررريبة المعين باألمر، ول
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اللررررائم بسررربم خطأ ف  العنوان أو إر ررراله إلى العنوان القديم رغم علم اإلدارة الجبائية بالعنوان 

 الجديد.

لما تجدر اإلشررررارة بأنه ف  حالة وجود المبلي بالسررررجن، فإن االشررررعار بالتلقيا يلول إلى مرلز 

 السجن عن  ريا مصالح العدالة.

يجم أن يبين االشرررعار بالتلقيا ألقاا وأ رررماء ورتم الملققين، ولذا  مضرررمو  ااررررعار: .2

تاريخ و رررررراعة أول تدخل والفترة الت  يتم التلقيا فيها واللقول واللرررررررائم والر رررررروم وأتاوى 

المعنية، ولذا الوثائا الواجم اال الع عليها وأن يشررررير صررررراحة تل   ائلة بطالن اإلجراء، أن 

للريبة يستطيب أن يستعين بمستشار من اختياره أثناء إجراء عملية المراجعة، وف  حالة المبلي با

ا رررررتبدال الملققين يجم إعالم المبلي باللرررررريبة بذلك، لما يجم اإلشرررررارة أنه ال يمبن البدء ف  

 7 فلص الوثائا الملا بية من حيث الموضوع إال بعد مرور أجل التللير المذلور  ابقا.

خالل هذه المرحلة يتم درا ة الملفاح والفلص الملا ب ، والمراجعة المكا :  التدخل بعيز .3

المادية بزيارة ورشاح اإلنتاج ومستودعاح التخزين للم  سة، ومقارنة مدى التوافا والتطابا بين 

 ا العهموتبدأ هذه المرحلة باالتصال مب مسيرف الم  سة من أجل  وواقب الم  سة، التصريلاح

على برنام  التلقيا المزمب القيام به، لذا يتطلم منهم مد يد المساعدة للملققين بتوفير مبان لعملهم 

ختلي م وا ررررتالممب تسررررخير أحد العمال يقوم بتنفيذ مطالبهم المتعلقة على الخصرررروص ف  تسررررليم 

  الوثائا والسجالح الت  تتطلبها عملية التلقيا الملا ب .

يعتبر اللقاء األول بين الملققين والمبلي باللرررريبة ف بالضرررر بة: االتصرررال األول مل المكل .أ

بين الطرفين وأن يبون اللديث حول المشالل   و أهمية بالغة حيث يجم أن يتميز باحترام المتبادل

المالية والمادية، ومن خالل  لك  والعراقيل الت  تواجه المبلي من الناحية التسررررررييرية ووضررررررعيته

إمبانية توفر ال روف اللرررررررورية للقيام بعملية التلقيا الملا ررررررب  ف  عين يتألد الملققون من 

أما ف  حالة غياا الشررررو  المالئمة لذلك يتطلم إجراء التلقيا الملا رررب  على مسرررتوى  ،المبان

مباتم اإلدارة الجبائية، وهذا بتقديم  لم ملرر من  رف مسررررررير الم  ررررررسررررررة، لما يجم على 

ى األخطاء واإلغفاالح المبتشررررفة من خالل المالح ة الشرررربلية للمبلي الملققين إبالغ المبلفين عل

 الجبائ  للم  سة.

يقوم الملققون أثناء التدخل بعين المبان بزيارة ورشاح الم  سة والقيام جمل المعلوما :  .ب

بعملية تجريبية للمنتوج الذف تنتجه أو تقدمه لخدمة ويسررررررمح هذا بتزويد الملققون بمعلوماح جد 

 للررريبة خاصررة بما يتعلا بمسررتلزماحتفيدون منها للتألد من صررلة تصررريلاح المبلي بامهمة يسرر

إنتاج الوحدة الواحدة من المنتوج من مواد أولية أو  ررررراعة عمل أو عدد المو فين، ولقد حددح أهم 

 8 هذه المعلوماح فيما يل :
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  : لمقارنتها بتلك ويبين فيه النشررررررا  الرئيسرررررر  واألنشررررررطة الثانوية إن وجدح الموضررررررو

 المصره بها.

  :وتتمثل ف  الشرو  الواجم إتباعها، وااللتزام بها للمان السير اللسن رروط االستغالل

 لعملية اال تغالل.

  :وه  مجموع اآلالح المسرررتخدمة من  رف الم  رررسرررة ف  وسرررائل اانتاج المسرررتخدمة

 أعمالها اإلنتاجية.

  : فيها المبلي باللريبة نشا اته.تمثل مجموع العقاراح الت  يمارس المحال 

  :هم مجموع األشررخاص المسررتخدمين ف  نشررا  الم  ررسررة، حيث يجم التألد من العامليز

 عددهم  واء دائمين أو م قتين، وأجورهم.

  : حيث يجم التألد من صلة اللرائم خالل الفترة غير الخاضعة للتقادم، والقيم ااخضا

 المعفاة من اللرائم.

تعتبر المراجعة الجبائ  اجعة الجبائية المعمقة للشررررر ا  في محاسرررربة المكلف: أعمال المر-رابعا

من أهم إجراءاح المراجعة الجبائية الت  من خالله يمبن إلتشاف التهرا اللريب ، وفيما يل  أهم 

التقنياح المطبقة على الوثائا والسجالح الملا بية المستعملة ف  العملية الملا بية، ولذا التقنياح 

 مطبقة على مخرجاح العملية الملا بية والت  تتمثل ف  قوائمها المالية.ال

ية:  .1 فاتر والسررررررجال  المحاسررررررب لد يا  التحقيق في ا يقوم الملقا بفلص جميب القيود تقن

والدفاتر والسررررجالح والمسررررتنداح، والذف قد ينت  عنه التشرررراف بعض األخطاء واإلغفاالح وعدم 

البا ما تبون دالة على وجود أفعال احتيالية يتعين إجراء تصرليح الصرلة بالدفاتر، وهاته األخيرة غ

لها، ومن ثم تلديد أ ررررررس اإلخلرررررراع، وهذا ما قد يلقا الفعالية للتلقيا الملا ررررررب  ف  اللد من 

  التهرا اللريب .

تتمثل ف  المعاينة المادية للوثائا الملا رررررربية . فحص المحاسرررررربة مز حيل الشرررررركل: 1 .1

حيث يبمن  9مصرراريي والدفاتر الجبائية الت  نص عليها القانون التجارف،ومسررتنداح اليراداح وال

ف  مدى مطابقة السررجالح الملا رربية ألحبام القوانين والتشررريعاح السررارية المفعول، وحتى تبون 

حيث يجم أن تبون لاملة ومنت مة؛  10الملا رررررربة مقبولة من حيث الشرررررربل يجم توفر شرررررررو 

 متسلسلة وصليلة؛ مقنعة.

قانون التجارف لل التجار  12 – 9تلزم المواد من  جب أ  تكو   املة ومنتظمة:  .أ من ال

ويتملور دور الملقا ف  التلقا من ن اميتها وفا  11بمسرررررك الدفاتر الملا ررررربية بشررررربل ن ام ،

 12 الن ام الملا ب  المال  منها:

  بل المنجزة من قيجم أن تبون الملا رربة مفصررلة بشرربل يسررمح بتسررجيل ورقابة العملياح

 الم  سة؛
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 لل لتابة للملا بة ترفا بوثائا إثباتية م رخة ومملى عليها من  رف مس ول العملية؛ 

 يجم مسك الدفاتر الملا بية بعناية ودون تلريي أو شطم أو تر  بياض...؛ 

 إحترام مبدأ القيد المزدوج ف  التسجيالح الملا بية، وهذا وفقا للمبادئ المتعارف عليها؛ 

 أن تقيم وتسجل مختلي العملياح الملا بية بالعملة الو نية "دينار جزائرف". يجم 

ف  هذه اللالة يقوم الملقا بالتألد من صررررررلة   جب أ  تكو  متسررررررلسررررررلة و ررررررحيحة: .ب

المعطياح الملا بية والمجاميب ومراقبة عملياح الترحيل، إضافة إلى التأشير على  المة وصلة 

على دفتر اليومية عن  ريا وضرررب مقارنة مب بياناح دفتر األ رررتا  التسرررجيالح االجمالية المنقولة 

 13 وبياناح الدفاتر المساعدة لدفتر المشترياح ودفتر الصندول.

 لك بإثباح الملقا من أن جل عملياح الم  رررسرررة قد  رررجل   يتلقا جب أ  تكو  مقنعة. .ج

 14 :بوا طة تقديم المستنداح والوثائا الثبوتية، حيث ينجم عن فلص الملا بة شبالً حالتين اثنتين

 تتمثل ف  لون الملا ررربة مقبولة من حيث الشررربل، وبذلك يشررررع ف  عملية الحالة األولى :

 .الفلص من حيث الملمون

 :تتمثل ف  لون الملا ررربة غير مقبولة شررربال، وبالتال  فإن الدفاتر اإلجبارية  الحالة الثانية

ليس لها أية قيمة إثباتية، وهذا ال يمنب من البلث على القرائن لتأ يس القرار النهائ  الخاص بمسك 

 .الملا بة لبل، وال يبون األمر لذلك ف  حالة غياا الملا بة حيث يطبا التقييم التلقائ 

يقصد بفلص الملا بة من حيث الملمون قيام : مضمو المحاسبة مز حيل ال. فحص 2 .1

الملقا بدرا ررة معمقة ودقيقة لللسرراباح الرئيسررية للميزانية وحسرراباح التسرريير والنتائ ، حيث يتم 

الترليز على المشررررترياح والمبيعاح والتباليي والمخزوناح، و لك ألنها تعتبر أهم العناصررررر الت  

 لي لتخفيض وعائه اللريب  والتهرا من دفب اللريبة، ويتم  لك من خالل ما يل :يلجأ إليها المب

يقوم الملقا بمقارنة الوثائا المبررة للمشررررررترياح والفواتير  :المراجعة على المشررررررتر ا  .أ

ووصررول اال ررتالم والطلبياح مب ما هو مسررجل ف  الدفاتر الملا رربية والوثائا الملصررل عليها من 

ر هررذا التلقيا المخررالفرراح الت  يمبن أن يرتببهررا المبلي للتهرا من دفب  رف الموردين، وي ه

 15 :اللريبة من خالل الطرل التالية

  : يسرررررعى المبلي إلى التهرا من دفب اللرررررريبة من خالل تلرررررخيم تضرررررخيش المشرررررتر ا

المشرررترياح بهدف تخفيض الربح الخام، وبالتال  الربح الصررراف ، ويبتشررري الملقا هذه التالعباح 

 خالل األخطاء الملا بية التالية:من 

  التسررجيل المتبرر للفاتورة مب تغيير التاريخ أو تسررجيل نفس الفاتورة ف  يوميتين مسرراعدتين

 مختلفتين؛

   تسررجيل نفقاح الصرريانة الخاصررة بالمسررير والشرررلاء ف  الجانم المدين للسرراا مشررترياح

 المبتسبة بغرض تلخيم التباليي؛ اال تثماراح
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   فواتير لمواد مختلفة ال تستخدم ف  النشا  الممارس من  رف الم  سة أو المبالغة تسجيل

 ف  لمية مادة من المواد المستعملة.

تسررررتعمل هذه الطريقة عادة من قبل المبلفين الذين ال يسررررتطيعون إخفاء أرقام أعمالهم، ويقوم 

 المشرررترياح ووصررروالح الطلمالملقا بالتشررراف هذه التالعباح من خالل المراقبة الدقيقة لفواتير 

والبشرررررروفاح البنبية، ومقارنها مب البطاقة الفردية للموارد، إضررررررافة إلى التألد من أن جميب المواد 

الت  تم شررررا ها تخص النشرررا  الممارس، وقد تم ا رررتهاللها ف  حدود البمية الت  تتوافا مب نوع 

 النشا  الممارس.

  عادة ما يقوم المبلي بتخفيض قيمة المشرررررترياح، ويصررررراحم  لك  :تختيض المشرررررتر ا

االيراداح الناتجة عن المبيعاح لب  ال يتم التشررافها بسررهولة من  رف الملققين، ويتم  تخفيض ف 

 16  لك من خالل ا تعمال التالعباح التالية:

 إغفال تسجيل فواتير شراء ملررة قانونا من  رف المورد؛ 

  للمصاريي المختلفة؛ إخفاء مشترياح بلمها 

 أخطاء مادية متعمدة يخطأ ف  التسجيل أخطاء ف  الجمب....الخ ؛ 

 مشترياح ملققة تتلمن خطأ ف  التعريي؛ 

   مشترياح بدون فوترة؛ 

 . مشترياح ملققة بالتجزئة يتستخدم هاته العملية خاصة من  رف الم  ساح المنتجة  

عدا الشراء بـدون فـوترة، يمبـن التشـافها عـن إن التهرا اللريب  وفا اللاالح السابقة فيما 

 ريا الفلص الدقيا للفواتير، وصـررول الطلبيـرراح المرا ـررالح وخاصـررة المعلومـرراح الـررواردة ف  

 . حساا الموردين

أما فيما يخص الشراء بدون فوترة فه  صعبة اإللتشـاف عـن  ريـا الفلـص الملا ـب ، إال 

لبلائب المتواجدة بالمسـرررتودع، وهـرررذا بطلـرررم الفـرررواتير ووصـرررول أن الملقا يمبن له أن يراقم ا

الطلباح والتسليم، بالتال  فإن التشاف المشترياح بـرررردون فـرررروترة تدين المـررررورد بـررررالتوا   مـررررب 

المبلي، وهذا لتموينه بطرل غير قانونية، وعلى هذا ال يجـررررم أن يتـررررردد الملقـررررا فـرررر  اتخـررررا  

ـا تصـني ضمن اإلجراءاح الردعية ف  حالة  ـار أنه ـى اعتب ـاتورة عل ـدون ف ـب ب إثباح شراء أو بي

 األعمال االحتيالية الت  ي لد المشرع الجبائ  على مبافلتها.

تشمل المخزوناح لل العناصر الت  تمر على مخزن الم  سة المراجعة على المختونا :  .ب

منتجاح نصي مصنعة؛ منتجاح قيد الصنب؛ منتجاح ؛ البلائب؛ المواد األولية والمستلزماح :وه 

تامة الصنب؛ الفلالح والمهمالح، وعلى الملقا بذل العناية الالزمة ف  مراقبة المخزوناح ن را 

 17لللرلة البثيرة والمستمرة لها، و لك لما يل : 
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  يتلقا الملقا من أن مخزون آخر مدة الذف ي هر بالميزانية لان نتيجة لمعالجة ملا ـررررررربية

 ررـررررررررليمة مفادها أن لل العملياح المتعلقة بالمخزون تم تسررجيلها ملا رربيا ولم تنسررى أو تلذف أية 

 عملية؛ 

   يتألد الملقا من الوجود الفعل  للمخزون على مستوى المخازن من خـرررالل الجـررررد الفعلـررر

بها، لما  للمخزون والوقوف على عملية الجرد وتوجيهها وفا ما تنص عليه التشررررررريعاح المعمول

يتألد بأن عملية الجرد الفعل  يقوم بها أشررررخاص ال ينتمون إلدارة المخازن وهم الذين يقومـررررررررررون 

 بإعداد القائمة النهائية للمخزون الت  ينبغ  تأشيرها من  رف شخص مخول له  لك قانونا؛ 

  تألد الملقا من ملبية الم  ررررسررررة لعناصررررر المخزون انطالقا من مراقبة العملياح المختلفة ي

 المتعلقة به، لما يجم أن يتألد من ملبية الم  سة لعناصر المخزون لدى الغير؛ 

  يتألد الملقا من صررررلة التقييماح الت  قام  بها الم  ررررسررررة من خالل التلقا من ثبـرررررررررراح

 ة ألخرى، وتبن   ريقة واحدة إلخراج المخزون؛ تقييم المخزون من  ن  ريقـة

  .التألد من صلة التسجيل الملا ب  للمخزون ووجوده وإرفال الوثائا المدعمة لذلك 

ووفقا للن ام الملا ررررررب  المال ، فإن الطرل المعتمدة ف  إخراج المخزون ه :  الوارد أوال  

تم اال رررتغناء على  ريقة الوارد ، و(CMP) والتبلفة الو رررطية المرجلة (FIFO) الصرررادر أوال

 .(LIFO) الصادر أوال أخيرا

يقوم الملقا بمراقبررة الفواتير بطريقررة ن رراميررة أو عن  ريا المراجعررة على المبيعررا :  .ج

أ رررراليم احصررررائية اللتشرررراف األخطاء والتالعباح الت  يمبن أن يقوم بها المبلي باللررررريبة عن 

 18  ريا المبيعاح والمتمثلة فيما يل :

 البيب بدون فواتير؛ 

  السهو العمدف ف  تسجيل العملياح النقدية واآلجلة للتخفيض من قيمة المبيعاح؛ 

 القيام بتسجيل المردوداح الوهمية للسلب ف  جانم المدين للساا المبيعاح؛ 

 التسجيل الملا ب  لعملية البيب ضمن جهة الدائن ف  حساباح الميزانية؛ 

 صناعاح التلويلية وأشغال البناء؛إغفال ايراداح المتأتية من ال 

 .التخفيض من المبلغ اللقيق  لبعض المبيعاح با تعمال الفوترة الجزئية 

تسررررررمح المراقبة على المبيعاح بالتلقا من رقم األعمال من خالل فلص الفواتير و ررررررجالح 

ها اختيارالبيب ومقارنتها مب حسرررراباح البنك والصررررندول، لما توجد إجراءاح أخرى يمبن للملقا 

 وفقاً لنوع النشا  الممارس من  رف الم  سة.

ن را لما  با فالتلقيا ف  الدفاتر والسجالح الملا بية له أهمية لبيرة، إ  تعتبر هذه األخيرة 

شالمرآة العالسة عن العملياح اللاصلة بالم  سة، ولل ما يتعلا بمدخالتها ومخرجاتها،   افوالت

 الدالة على التهرا اللريب . احتياليةلطرل  با تعمالهي أف خطأ أو تالعم قد يدين المبل
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للم  رررررسرررررة من  تعبر حسررررراباح الميزانية عن ماالميتانية:  حسرررررابا تقنيا  التحقيق في  .2

ممتلباح  واء م قتة أو دائمة، وما عليها لالديون المترتبة على  متها، وتنقسم الميزانية إلى قسمين 

 19 :يشمل لل قسم عناصر ثابتة حددها الن ام الملا ب  المال  وهما

سم أصول الم  سة حسم الن ام الملا ب  . تقنيا  التحقيق في أ ول المؤسسة: 1 .2 تنق

جارية وأخرى غير جارية، وفيما يل  عناصرررر لل منها وما يرلز عليه الملقا  المال  إلى أصرررول

 عند مراقبتها والتدقيا ف  صلة ملتواها.

مـررررـررررـررررخـررررـررررصـررررـررررـررررصـررررـررررـررررة  أصول وتعرف على أنهاالتحقيق في األ ول غير الجار ة:  .أ

مــثل  الــم  سة،لال ـــتــعـــمـــال بــصـــورة مـــســـتــمـــرة للـــاجــاح نـــشـــا ــاح 

أو تـتـم حـيــازتـهــا لــغـايــاح الــتـو ــيي عـلـى المـدى الــبـعــيــد  التثبيتاح العينية والمعنوية،

أو الـرررت  ال تنـرررـررروف الـرررم  سة إنجازها ف  غلون األشهر االثن  عشر الت  تل  تاريخ قفل  نتها 

 المالية، وأهم اللساباح الموجودة بها ه :

 وه  عبارة عن األصول الت  تلوزهـررا الم  سة مـررن أجـررل إنتـرراج، ومن    العينية:التثبيتا

أجل تقديم السلب والخدماح، التـأجير أو اال ـتعمال لألغـراض اإلداريـة والتـ  تسـتعمل أللثر من 

  نة ماليـة واحـدة، فبالنسـبة لهـذا العنصـر يجـم علـى الملقـا أن يقـوم علـى الخصوص بما يل :
20 

  التألد من الوجود الفعل  للتثبيتـرراح، إ  يمبـررن اإلثبـرراح الـرروهم  لـرربعض التثبيتـرراح التـرر  قـررد

ومنـرررره تلـررررخيم األعبـرررراء بهـرررردف  بغرض الزيادة ف  اإلهتاللـرررراح، أعيدح إلى الموردين، و لك

 تخفيض النتيجة؛ 

   التألد من صلة التسجيالح والمبالغ، فقد يقوم المبلـرررري باللـررررريبة بتلـررررخيم أو تخفـرررريض

 قيمـة التثبيتاح بغرض إ هار الميزانية ومرلز مال  مخالي للواقب بغرض دفب ضرائم أقل؛

   ـالغ مخفلـة أو إهمـال التسـجيل تسجيل لفوائض القيمة الخاصة بالتنازل عـن التثبيتـاح بمب

 . تخفيض األ اس الخاضب للريبة الدخل أو اللريبة على أرباه الشرلاحلليا لغرض 

 هـرررذين العنصـررررين يجـرررم اعتبارهمـرررا  التألد عند وجود المبان  من وجـرررود األراضـررر ، ألن

لأصول منفصلة حتى ولو تم اقتنا هم مب بعلـهم الـبعض، حيـث أنـه عنـدما يالحـظ وجـود مبان  

الملقـررررا بتلديـررررد وفصـررررل قيمة  اض ، فف  هـررررذه اللالـررررة يقـرررروم بأصول المنشأة وعدم وجود أر

الخاضـب علـى اعتبار  األراض  عن قيمة المبان ، ثم حساا اإلهتال  لألراضـ  وإضـافته للـربح

 أنها ال تهتلك، غير أن المبلي بلسابه لإلهـتال  اإلجمـال  يإهـتال  المبـان  بمـا فيهـا األراض  

اء اللـرررريب  الخاضـرررب إمـرررا للـرررريبة الـررردخل وىأو اللـرررريبة على أرباه يبون قد قلص من الوع

 الشرلاح؛
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  التألد من أن قطب الغيار ومعـررداح الصـرريانة النوعيـررة مسـررجلة ضـررمن اال ـررتثماراح إ ا لـرران

 ببعض اال تثماراح والت  تطمح الم  سة ال تعمالها أللثر من مرة؛ ا تعماال مرتبط

 يتاح العينية وهذا بطلم شهادة  لبية من الجهاح المختصةالتألد من عدم رهن التثب. 

  :صول غير النقدية، قـرررررررابلة للتعريي وال معنى مادف لها، تعبر عن األالتثبيتا  المعنو ة

والـررتـررأجـررـرريـررر أو  الـررسـررلب أو الخـررـرردمـرراح، تلوزها الم  سة من أجل اإلنـررتـررـرراج ومن أجل تـررقـررـررديم

ومن بين أهم المخاالفاح الت  يمبن للملقا إثباتها نذلر على  21اإلدارية،اال ـتــعـمـال لألغـراض 

 22 الخصوص اآلت :

  التألد من أن حذف أف تثبي  عين  من الميزانية لان نتيجـررة خروجـرره مـررن البيـرران أو عنـرردما

يبون األصل خارج اال تعمال بصورة دائمة، ولم يعد البيـرران ينت ـررر منـرره أف منفعـررة اقتصـررادية 

 ستقبلية ال من ا تعماله وال من خروجه الحقا؛م

   التألد من أن نفقاح البلث أو النفقـرراح الناجمـررة عـررن  ـررور البلـررث عـررن مشـررروع داخلـرر

 . والمسجلة لأعباء ه  مستلقة فعال وأنها ال يمبن تثبيتها

إمـرربـررانيـررة ترتقم الـررم  سة  األصول الت  وتعرف على أنهاالتحقيق في األ ول الجار ة:  .ب

إنجـازها أو بيـعها أو ا ـتهـاللها ف  إ ار دائـرة لال ـتغالل العادف، أو تـتم حــيــازتـهــا أ ـا ــا 

لمــدة قـصــيــرة تـرتــقم الـم  سة إنجـازهـا ف  غـلـون  لـغــايـاح إجــراء المــعـامالح أو

ـفـال12األشـهـر االثـن  عـشـر ي ـاريخ إق ـل  ت ـتـ  ت ـة،   ال ـي ـتها المـال أوتمثل أموال الخزينة   ـن

 وتعتبر أهم القيود الواجم على الملقا التلقا منها ما يل :23الت  ال يخلب ا تعمالها للقيود، 

 : مجموعة األموال الت  اشرررررترتها  وه  حسررررراباح الصرررررني الثالث حيث تتلرررررمن مختونا

لها ف  عملية التصررنيب واال ررتغالل الم  ررسررة أو أنشررأتها بهدف إعادة بيعها أو توريدها أو إ ررتهال

 مخزون= الملا ب  التألد أن المعادلة البال يبية يمخزون أول المدة+ المشترياح وعلى الملقا

ها مب لة ومطابقت عاح  صررررررلي مدة+ المبي تدخل مب آخر ال عاة المشررررررترياح  مخزون يوم ال مرا

  .24الفترة إلى يوم التدخل والمبيعاح مابين

  يشير اصطاله المدينين بصفة عامة إلى مجموعـرررة مـرررن حقـرررول البيـررران :  حساب المد نو

لدى الغير، والت   تترتم عنها تـدفقاح نقديـة داخلـة فـ  المسـتقبل القريـم، وينقسـم هـذا اللساا 

إلى المدينون يالعمالء،  وهـررم عبـررارة عـررن الـررديون الواجـررم تلصـرريلها مـررن العمـررالء التجاريون 

ل الجزء األلبر مـررررن حسـرررراا المـرررردينين، وتنت  عـررررن عمليـرررراح البيـررررب اآلجل للسلب للبيان، و تمث

والخدماح، وإلى المدينين يغيـرررر العمـرررالء ، وهـرررم عبـرررارة عـرررن الـرررديون الواجـرررم تلصيلها من 

العمالء غير التجاريون، وتنت  عن مصادر أخـرررى مثـررل  ـررلي لمنسـرروب  البيـرران، أرباه مستلقة 

والمراجعة الجبائية لهذا اللساا تبـررررردأ بمقارنـرررررة ، على شرلاح التأمين ....الخ تعويلاح مستلقة

 25 اللسـاباح الفرديـة برصـيد المـدينون يالعمـالء .
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  :وعند التلقيا ف  26 ألموال الموجودة ف  الصندول أو الودائب عند اال الع،ا وتمثلالخت نة

 27 شأنها وجم على الملقا الترليز على اآلت :

 التوافا بين الرصيد النهائ  للساا الصندول والمبلغ الموجود فعال ف  الصندول؛ 

   التساوف بين الرصيد النهائ  للساا البنـك والرصـيد الموجـود فـ  البشـي البنبـ  عنـد

 . تاريخ قفل السنة المالية مصللا عند االقتلاء من عملياح التقريم

ـدياح المتاحـة داخـل الم  سـة، وال  ـن النق ـر م وتجدر اإلشارة إلى أن حساا الصـندول يعتب

يبون رصيده دائنا أبـدا، وهـذا اللسـاا غالبـا مـا يتلـمن مخالفـاح وإغفـاالح يمبـن اختصارها 

 ف  تخفيض اإليراداح أو تلخيم األعباء.

 انم الثان  من الميزانية، وتلتوف علىوتمثل الج. تقنيا  التحقيق في خصوم المؤسسة: 2 .2

 العناصر التالية:

تلرررررمن و رررررائل التمويل الموضررررروعة تل  تصررررررف  التحقق مز الخصررررروم غير الجار ة: .أ

الم  ررسررة بصررفة دائمة من قبل المال ، وتدخل تلتها عدة حسرراباح أهمها: أموال شررخصررية، أموال 

ويجم على الملقا  28يي والخسرررائر،اجتماعية، االحتيا اح نتيجة قيد التخصررريص، م وناح التبال

  :التألد من جميب هذه اللساباح من خالل مراقبة مايل 

 التلقا من مصدر األموال الشخصية والتغيراح الت  تطرأ عليها؛ 

 مقارنة عملياح التلويالح البنبية واللساا الجارف للتألد من جميب المسلوباح؛ 

  االجتمرراعيررة واالحتيررا رراح من خالل التررألررد من مراقبررة التعررديالح والتغيراح ف  األموال

 الوثائا الثبوتية لها، ومدى صلتها ومطابقتها للقانون؛

  مراقبة تسجيل المبالغ ف  صورة قسيمة إيداع ف  البنك بهدف إخفاء قيمتها؛ 

   التألد من أن االرباه قد خلرررررع  لللرررررريبة على الدخل اجمال  أو اللرررررريبة على أرباه

 .المبلي لم يقم بالتهرا من دفعهاالشرلاح وأن 

تنت ر الم  ررسررة انقلرراءها ف  إ ار  ه  خصررومالتحقيق في حسررابا  الخصرروم الجار ة:  .ب

  الـت  تل  12دائرة ا تغالله العادف، ويـجم أن تتم تسـويتـها ف  غـلون األشـهر االثن  عـشر ي

التلقيا فيهـررا نـررذلر علـررى الخصـرروص ومن أهم اللساباح الت  يجم  29تـرراريخ إقفال  نتها المالية،

حسـاا المـوردون، وهو اللساا المعد لتسجيل المصروفاح الت  على الم  سة، و لبنها لـم تـدفب 

بعـد، ينلصـر التلقيا ف  التألد على عدم وجـود تبـرار فـ  تسـجيل الفـواتير، وهـذا مـن خـالل 

 بة هذا اللساا تتم بطريقة مماثلة للساا العمالء.مراقبـة البطاقاح الفردية للموردين، لما أن مراق

30 

يهدف الملقا من خالل مراقبة حسرراباح النتائ  إلى تقنيا  التحقيق في حسررابا  النتائج:  .2

معرفة القيمة الملررررافة وهامش الربح الخاص بالم  ررررسررررة وتغيراتهما خالل فترة المراقبة لمعرفة 
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شاف المبلفين الذين يصرحون بهامش ربح ضعيي وضعية الم  سة واللالة المالية لها، قصد الت

 31 أو بنتيجة خسارة، والتألد من صلة الوضعية المالية لهم.

تمثل الفرل بين اإلنتاج اإلجمال  واإل ررتهاللاح، وتلسررم نسرربة القيمة . القيمة المضررافة: 1 .3

     32 الملافة بالطريقة التالية:

   ×100 القيمة المضافة/رقش األعمال )اانتاج + الخدما (     =نسبة القيمة المضافة    

إ  تمثل هذه النسررربة مقدار القيمة الملرررافة الملققة بالنسررربة لرقم األعمال، لمعرفة مدى تطورها 

خالل السرررنواح األربب الخاضرررعة للتلقيا، والتشررراف التالعباح الت  يمبن أن تلتوف عليها خالل 

 فترة المراقبة.

  ويتم تلديده بالطريقة التالية: :الربح. هامش 2 .3

    100x الربح الخام / ثمز تكلتة البضاعة المباعة [ =هامش الربح الخام للمشتر ا 

حيث يعبر هامش الربح الخام للمشررررترياح عن قيمة الربح الخام بالنسرررربة لثمن تبلفة البلرررراعة 

الربح الخام بالنسررررربة للمبيعاح، ويلدد لما المباعة، لما يعبر هامش الربح الخام للمبيعاح عن قيمة 

  :يل 

 x 100  ]الربح الخام/ المبيعا  = [هامش الربح الخام للمبيعا 

ويتم تلديد هامش الربح الخام للمشرترياح والمبيعاح المتعلقة بالسرنواح الخاضرعة للتلقيا، أما 

 :بخصوص حساا الربح الخام فإنه يختلي حسم  بيعة نشا  الم  سة

 تغيرا  المختو (؛ ±)المشترا ا   –الربح الخام = المبيعا   ة لألنشطة التجارية:بالنسب 

 :بالنسبة لألنشطة الصناعية 

تغيرا   ±)مشررررررتر ررا  للمواد األوليررة  –المنتجررا  المختنررة(   ±الربح الخررام = )المبيعررا    

 المختو (؛ 

 األعباء المباررة؛  –الربح الخام = رقش األعمال  :بالنسبة ألنشطة تأدية الخدماح  

إنَّ لل هذه النسررم والم شررراح السررابقة الذلر تسررمح للملقا من تبوين ن رة عامة حول وضررعية 

 الم  سة.

من التلقيا ف  ملا ررررربة  عند اإلنتهاءنتائج المراجعة الجبائية المعمقة للشرررررر ا : -خامسرررررا

المبلي، والمعاينة الميدانية ومقارنة المصرررره به مب واقب الم  رررسرررة، وجمب لل المعلوماح حول 

األخطاء وى أو اإلغفاالح وى أو التالعباح الت  قام بها مبلي، يقوم الملقا على أ رررررا رررررها باللبم 

ون أو حاالح النتائ  وإصرررررردار النتائ  وإخلرررررراع المبالغ المتهرا بها لللررررررريبة، ويبون ملررررررم

 واإلجراءاح القانونية للتبليغ لما يل : 
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تعبر النتائ  عن حبم الملقا على ملا رررربة المبلي، و ررررابقا لان  إما مضررررمو  النتائج:  .1

بقبولها أو رفلررها، لبن لتعسرري الملققين تم منب رفض الملا رربة ويتم قبولها مهما لان شرربلها أو 

 نتائ  التلقيا، هما:ملمونها، ولذا نميز بين حالتين ف  

عند مطابقة الملا بة الممسولة قواعد الن ام الملا ب  المال  يتم اللبم عليها  قبول  ر ح: .أ

بأنها منت مة وتامة ومثبتة ودقيقة ملا رررررربياً، وبذلك يقوم الملقا بتبليغ المبلي بنتائ  التلقيا من 

 33 دون إجراء أف تقويماح.

التجاوزاح واالنلرافاح  من خالل تسررررجيل بعض: أف أن هنا  ارتياا وهذا قبول نسرررربي .ب

بها أن  باللجوء إلى إجراءاح التقويم الثنائ  والمقصود اللالة يقوم الملقا من قبل المبلي، وف  هذ

 وإبداء المالح اح حول هذه الجبائ  للنقاش لللررررررريبة والملقا يبون اتصررررررال بين الخاضررررررب

المبلي بهذا  رقم األعمال ويجم عليه إبالغ يسبإعادة تأ رررر االنلرافاح المسررررجلة، ثم يقوم الملقا

يوم للرد على هذا   (40)منح مدة أربعين اإلشررررررعار بالتقويم األول ، مب  ريا التقييم، و لك عن

 34 التقويم.

وف  هذا السرررريال ي هر وجوا فهم الملققين الجبائيين ألهم المسررررتجداح الت  جاء بها الن ام 

الطرل الملا رررررربية الجديدة وليفية تطبيقها، لمعرفة المخالفاح الملا ررررررب  المال ، والتعرف على 

 واألخطاء المرتببة من قبل المبلفين والتلقيا فيها.

ة، وهذا حتى ف  الملا ب التلقيايتعين لزوما إبالغ المبلي بنتائ  إجراءا  تبليغ التقييش:  .2

 إعادة التقييم.  انعدامف  حالة 

 أو باال رررتالمإلى المبلي بوا رررطة ر رررالة موصرررى عليها مب إشرررعار  إر رررال هذا التبليغ جمي

مسلمة مب إشعار بالوصول ويجم أن يبون هذا التبليغ مفصال ومبررا ببيفية تسمح بإعادة تأ يس 

يجم تل   ائلة بطالن اإلجراء، أن ينص اإلشرررعار بإعادة التقييم على حا  أ رررس اللرررريبة، لما

ن اختياره قصد مناقشة اإلقتراحاح المتعلقة بالدفب ف  اللريبة أو بمستشار م اال تعانةالمبلي ف  

لمبي ومبررا ببيفية تسررررررمح ل ببفايةبإعادة التقييم مفصررررررال  التبليغالرد عليها لما يجم أن يبون 

 35 مالح ته أو إبداء موافقته. وتقديماأل س اللريبية  تأ يسبإعادة 

الملقا من عمليررة التلقيا يقوم بررإبالغ المبلي بررالنتررائ   عنررد إنتهرراء. التبيلغ األولي: 1 .2

والتعديالح الت  أجراها من خالل تبليغ مفصررل ومعلل بطريقة تسررمح للمبلي بفهم الطريقة الت  تم 

ريبة للمبلي بالل ويمنح من خاللها إعادة تشبيل أ س فرض اللريبة للتمبن من تقديم مالح اته

 ح اته أو قبوله بها، ويمبن التمييز بين اللالتين التاليتين:  يوما لير ل مال40أجل أربعين ي

 : أف ا تجابة المبلي ورده على ما ورد من نتائ ، ونميز حالتين:األجل انقضاءالرد قبل  .أ

  يرد المبلي بقبوله لما ورد من نتائ ، وبذلك يصرربح أ رراس الفرض الصررر ححالة القبول :

 ع فيه؛نهائيا، وال يمبن لإلدارة الجبائية الرجو
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  : أف أن مبلي يرد ف  األجرل الملردد لبنره ال يقبرل بمرا ورد حرالرة الرد بتقرد ش مالحظرا

 بالنتائ ، وير ل مالح اته، ويتلتم على اإلدارة الجبائية إما:

 وينبغ  عليها أن تعلمه بذلك من خالل مرا لة مفصلة ومبررة؛ :رفضها 

 التقويم أو األخذ بعين االعتبار  إلعادة جديداإ ا ما أبرزح هذه المرا لة  ببا  :قبولها

عناصررر جديدة لم يتم التطرل لها ف  االشررعار االول ، ويعاد التقويم ويمنح أجل اضرراف  مدته 

 مالح اته. لتقديم باللريبة  يوما للمبلي 40أربعون ي

 ف  هذه اللالة يعتبر قبول ضمن ، ويثب  التقويم. عدم الرد أو الرد بعد األجل المحدد: .ب

  :يجم أن يشتمل التقرير النهائ  خاصة على ما يل  إعداد التقر ر النهائي:. 2 .2

  أهم الخطواح الت  مرح بها عملية التلقيا؛ 

 بيعة التلقيا و بيعة المخالفاح المبتشفة؛  

 العقوباح المفروضة مب توضيح النصوص القانونية لها. أ س اإلخلاع اللريب  ولذا 

يقوم الملقا بإصرررردار األوردة والجداول االضررررافية الت   . إ رررردار الجداول ااضررررافية:3 .2

جاءح نتيجة التلقيا الملا ررررررب  والت  يتم من خاللها تلديد األوعية الجبائية الجديدة والغراماح، 

  .وتر ل إلى قباضة اللرائم للتلصيل، وتمثل هذه المرحلة نهاية التلقيا الملا ب 

الجزائرف آجاال ال يمبن  وضب المشرع: جبائية المعمقة للشر ا لاة عجامرلاآجال -خامسا

تجاوزه، فتل   ائلة بطالن اإلجراء فإن مدة التلقيا ال تسررررررتغرل ف  عين المبان فيما يخص 

   أشهر فيما يخص:03الدفاتر والوثائا الملا بية ألثر من ثالثة ي

  دج بالنسرربة  1.000.000م  ررسرراح تأدية الخدماح، إ ا لان رقم أعمالها السررنوف ال يتجاوز

 الية ملقا فيها؛لبل  نة م

   دج، بالنسبة  2.000.000لل الم  ساح األخرى، إ ا لان رقم أعمالها السنوف ال يتجاوز

 .لبل  نة مالية ملقا فيها

  أشهر بالنسبة للم  ساح المذلورة أعاله، إ ا لان رقم أعمالها 06ويمدد هذا األجل إلى  تة ي 

دج بالنسررربة لبل  رررنة مالية ملقا  10.000.000دج و 5.000.000السرررنوف ال يفول على التوال  

سررعة ألخرى تفيها، مب اإلشررارة أنه ال يجم أن تتجاوز مدة التلقيا بعين المبان ف  جميب اللاالح ا

   أشهر.09ي

يعتبر التلقيا الملا ررررررب  من أهم إجراءاح المراجعة الجبائية، لونه يقوم على أ ررررررراس التدقيا 

ة التصرررريلاح بما هو على واقب، ومب المسرررتجداح الت  جاء بها وفلص ملا ررربة المبلي ومطايق

الن ام الملا رررررب  المال  أصررررربح من اللررررررورف إ الع الملققين الجبائيين عليه ومعرفة األحبام 

على الن ام الذف يسررررريرها  اال العالخاصرررررة به، ألنه من غير الممبن التلقيا ف  ملا ررررربة دون 

                ويلبمها.                         
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 أعمال الموجهة )المحور الثاني(

 دراسة حالة ملف خاضل للمراجعة الجبائية المعمقة للشر ا 

  التعر ف بالمؤسسة محل التحقيق المحاسبي ووضعيتها الجبائية.

ملي لشرررررلة  اح الشررررخص الوحيد و اح المسرررر ولية أوال: التعر ف بالمؤسررررسررررة محل التحقيق: 

 ، والممار ة لنشا  مقاولة أشغال البناء1999جوان  13الملدودة، تأ س  وبدأح نشا ها بتاريخ 

وثيقة من قبل مرلز اللررررائم  العمومية، وموجودة على مسرررتوى والية األغوا ، ولقد تم إر رررال

ل الوثائا الملا رربية للشررروع التلقيا  بيعة العمل ول معلوماح بخصرروص لطلم (X)للم  ررسررة 

 الملا ب ، وهذا بعد اختيارها لخلوعها للتلقيا الملا ب  و لك لأل باا التالية:

   األرباه المصررررررره بها ضررررررعيفة مقارنة بأرقام األعمال الملققة، ولذلك بالنسرررررربة لنشررررررا

 الممارس؛

  الم  سة دائما مدينة بلسوماح الر م على القيمة الملافةTVA. 

 ثانيا: الوضعية الجبائية للمؤسسة محل التحقيق المحاسبي:

، 2017، 2016تم إخلررراع الم  رررسرررة  اح الشرررخص الوحيد للتلقيا الملا رررب  خالل الفترة:     

، الر ررم على القيمة TAP، لللرررائم والر رروم التالية: الر ررم على النشررا  المهن  2019و 2018

، اللرررريبة على الدخل اإلجمال  للشرررريك IBS، اللرررريبة على أرباه الشررررلاح  TVAالملرررافة

 . IRG/Assالوحيد

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الم  سة لغيرها من الم  ساح ملزمة بتقديم تصريلاتها الدورية 

والسرررنوية على مسرررتوى مرلز اللررررائم تمثل  على الخصررروص ف  اآلت : التصرررريلاح الدورية 

G50  التصريلاح 2016لسنة ،G50  لتصريلاح ، ا2017لسنةG50  التصريلاح 2018لسنة ،

G50  2016، أما التصررريلاح السررنوية فتتمثل ف : أصررول وخصرروم ميزانية  ررنت  2019لسررنة 

 2016، جدول حسررراباح النتائ  لسرررنتين 2019و 2018، أصرررول خصررروم ميزانية  رررنت  2017و

 .2019و 2018، وجدول حساباح النتائ  لسنتين 2017و
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 (G 50) 2016وثيقة المراقبة للتصر حا  الدور ة لسنة 

 الوحدة بالد نار

هر
ش

ال
 

رقررررررررررررررررررررش 

األعرررررمرررررال 

 ااجمالي

الرسررررررش على النشررررررراط 

 (TAPالمهني )

 الرسش على القيمة المضافة 

(TVA) 

االقتطا  مز المصرررردر 

(IRG/S) 

IRG IBS 

رقش األعمال 

 الخاضل

مرررربررررلررررغ 

 الحقوق

رقش األعمال 

  الخاضل

 17 % 

الرررحرررقررروق 

عررررررررلررررررررى 

المبيعرررا  

(1) 

TVA 

عررررررررلررررررررى 

المشررررتر 

 (2) ا 

 التسبيق

(3) 

الرررمررربرررالرررغ 

 المدفوعة

(1 )– 

(2)- (3) 

الرررررررردخررررررررل 

 الخاضل

لغ  مب ل ا

المرررد 

 و 

الرررردخررررل 

 الخاضل

للشررررر   

 الوحيد

الررمرربررلررغ 

المررردف

 وع*

الرررمررربرررلرررغ 

 المدفوع

)تسرررربيق

 ا (

    6.340 ال ش ء 156.113 156.113 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء جانف 

    6.340 181.272 156.113 156.113 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء فيفرف

 69.952   6.340 250.789 38.190 156.113 610.584 728.507 4.285.338 85.706 4.285.338 4.285.338 مارس

963.154 6.340 263.988 38.190 38.190 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء أفريل 

 دج

96.315  

    6.340 290.534 (57.256) 38.190 563.631 659.080 3.876.946 77.538 3.876.946 3.876.946 ماف

    6.340 272.068 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء جوان

    6.340 272.068 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء جويلية

    6.340 ال ش ء (38.334) ال ش ء 1.039.550 1.067.884 6.281.675 125.633 6.281.675 6.281.675 أوح

    6.340 238.148 (20.047) ال ش ء 834.630 854.677 5.027.512 100.550 5.027.512 5.027.512  بتمبر

 67.778   6.340 257.840 (6.035)  ال ش ء 496.058 502.093 2.953.493 59.069 2.953.493 2.953.493 ألتوبر

    6.340 292.491 282.643 ال ش ء 813.615 530.972 7.585.317 151.706 7.585.317 7.585.317 نوفمبر

    6.340 297.887 (288.929) 282.643 618.411 612.125 8.744.644 174.892 8.744.644 8.744.644 ديسمبر

المجمو

  

38.754.925 38.754.925 775.094 

 

38.754.925 4.955.338 4.976.479 827.362 

 

848.503 

 

2.617.085 

 

76.080 

 

963.154

 دج

96.315 137.730 

 .المراجعة الجبائية المعمقة للشرلاحالمعنية بعملية  الملي الجبائ  للم  سةالمصدر:  

 963.154  من ل.ض.م.ر.م أف 104حسررم نص المادة ي %10* يخلررب الشررريك الوحيد لللررريبة على الدخل اإلجمال  لمعدل 

x  10% =96.315 دج 
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 الوحدة بالد نار          (G 50) 2017وثيقة المراقبة للتصر حا  الدور ة لسنة 

هر
ش

ال
 

رقش األعمرررال 

 ااجمالي

الرسش على النشاط المهني 

(TAP) 

 الرسش على القيمة المضافة 

(TVA) 

االقرررررترررررطرررررا  مرررررز 

 (IRG/Sالمصدر )

IBS 

 

رقش األعمرررال 

 الخاضل

مررررربرررررلرررررغ 

 الحقوق

رقش األعمال 

  الخاضل

 19 % 

رقش األعمال 

  الخاضل

 9 % 

الررررحررررقرررروق 

عررررررررررلررررررررررى 

الررمرربرريررعرررا  

(1) 

TVA 

عررررررررلررررررررى 

المشررررتر 

 (2) ا 

 التسبيق

(3) 

الرررمررربرررالرررغ 

 المدفوعة

(1 )– 

(2)- (3) 

الرررررردخررررررل 

 الخاضل

لغ  مب ل ا

المرررد 

 و 

الرررمررربرررلرررغ 

 المدفوع

)تسرررربيق

 ا (

  6.340 313.030 288.929 288.929 0 0 / ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء جانف 

  6.340 312.961 288.929 288.929 0 0 / ال ش ء ال ش ء ال ش ء  ش ءال فيفرف

 67.778 6.340 312.961 268.858 288.929 775797 889500 / 4.681.582 93.631 4.681.582 4.681.582 مارس

  6.340 317.709 292.252 268.858 869701 1088110 12.090.111 / 241.802 12.090.111 12.090.111 أفريل 

  6.340 317.709 16.150 292.252 421680 897149 9.968.324 / 199.366 9.968.324 9.968.324 ماف

 33.181 6.340 331.561 (8.913) 16.150 1519165 1985437 22.060.410 / 441.208 22.060.410 22.060.410 جوان

  10.618 345.821 611.118 ال ش ء 1537650 1191256 13.236.183 / 264.723 13.236.183 13.236.183 جويلية

  10.618 345.821 60.612 611.117 214509 983590 10.928.774 / 218.575 10.928.774 10.928.774 أوح

 ال ش ء 10.618 332.857 60.612 60.612 0 0 ال ش ء / ال ش ء ال ش ء ال ش ء  بتمبر

  10.618 325.904 (22.070) 60.612 1324984 1573275 / 8.280.393 165.607 8.280.393 8.280.393 ألتوبر

 100.958 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء 0 0 / ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء نوفمبر

  10.618 456.979 (38.888) ال ش ء 2370571 3097877 34.420.856 / 688.417 34.420.856 34.420.856 ديسمبر

المجمو

  

115.666.633 

 

115.666.633 2.313.329 

 

12.961.975 

 

92.746.302 

 

117061947 9034057 2.176.388 

 

1.817.589 

 

3.713.313 

 

91.130 

 

 

201.917 

 المراجعة الجبائية المعمقة للشرلاحالمعنية بعملية  الملي الجبائ  للم  سةالمصدر:  
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 الوحدة بالد نار     (G 50) 2018وثيقة المراقبة للتصر حا  الدور ة لسنة 

هر
ش

ال
 

رقش األعمرررال 

 ااجمالي

الرسش على النشاط المهني 

(TAP) 

 الرسش على القيمة المضافة 

(TVA) 

االقرررررترررررطرررررا  مرررررز 

 (IRG/Sالمصدر )

IBS 

رقش األعمرررال 

 الخاضل

مررررربرررررلرررررغ 

 الحقوق

رقش األعمال 

  الخاضل

 19 % 

رقش األعمال 

  الخاضل

 9 % 

الررررحررررقرررروق 

عررررررررررلررررررررررى 

الررمرربرريررعرررا  

(1) 

TVA  على

 المشررتر ا 

(2) 

 التسبيق

(3) 

الرررمررربرررالرررغ 

 المدفوعة

(1 )– 

(2)- (3) 

الرررررردخررررررل 

 الخاضل

لغ  مب ل ا

المرررد 

 و 

 

الرررمررربرررلرررغ 

 المدفوع

)تسرررربيق

 ا (

  ال ش ء 363.882 ال ش ء / ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء جانف 

  ال ش ء ال ش ء 144.800 / 718.825 641558 / 3376622 67.532 3.376.622 3.376.622 فيفرف

  ال ش ء 431.872 952.228 144.800 1.758.068 1222251 13580572 / 271.611 13.580.572 13.580.572 مارس

 100.958 ال ش ء 431.872 16.232 952.228 20.836 1230213 13669038 / 273.380 13.669.038 13.669.038 أفريل 

  ال ش ء 445.268 38.838 16.231 2.488.068 2755516 / 14502717 290.054 14.502.717 14.502.717 ماف

  140 447.234 38.838 38.838 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء جوان

  140 381.171 38.838 38.838 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء جويلية

  140 381.171 40.687 38.838 3.352.155 3744460 / 19707688 394.153 19.707.688 19.707.688 أوح

  140 514.522 30.797 40.687 1.267.202 1641976 18244179 / 364.883 18.244.179 18.244.179  بتمبر

  ال ش ء 514.522 30.797 30.797 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ألتوبر

 262.042 ال ش ء 373.535 30.797 30.797 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء نوفمبر

  420 373.535 1.045.272 30.797 4.402.172 3786250 / 19927632 398.552 19.927.632 19.927.632 ديسمبر

مجمو ل ا

  

103.008.448 

 

 

103.008.448 

 

2.060.165 

 

57514659 45493789 15022226 14.007.326 1.362.851 

 

2.408.124 

 

4.658.584 980 363.000 

 المراجعة الجبائية المعمقة للشرلاحالمعنية بعملية  الملي الجبائ  للم  سةالمصدر:  
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 الوحدة بالد نار                        (G 50) 2019وثيقة المراقبة للتصر حا  الدور ة لسنة 

هر
ش

ال
 

رقش األعمرررال 

 ااجمالي

 الرسش على القيمة المضافة  (TAPالرسش على النشاط المهني )

(TVA) 

االقررررتررررطررررا  مررررز 

الرررررررررررمصررررررررررررررررردر 

(IRG/S) 

IBS 

رقش األعمال 

المسررررررتتيرررد 

مررررررررررررررررررررررز  

الررتررخررترريررض 

25% 

رقش األعمال 

 الخاضل

مررررربرررررلرررررغ 

 الحقوق

رقش األعمال 

  الخاضل

 19 % 

الررررحررررقرررروق 

عررررررررررلررررررررررى 

الررمرربرريررعرررا  

(1) 

TVA  على

 المشررتر ا 

(2) 

 التسبيق

(3) 

الرررمررربرررالرررغ 

 المدفوعة

(1 )– 

(2)- (3) 

الرررررردخررررررل 

 الخاضل

المبررل

غ 

الررمرررد

 فو 

الررمرربررلررغ 

 المدفوع

)تسرربيق

 ا (

ال  322.744 1.045.272 1.045.272 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء / ال ش ء جانف 

 ش ء

/ 

ال  322.744 1.045.272 1.045.272 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء / ال ش ء فيفرف

 ش ء

/ 

4.49 367.319 1.111.456 1.045.272 2.056.425 5402085 28432025 568.640 28.432.025 / 28.432.025 مارس

6 

/ 

4.29 387.483 1.099.442 1.111.456 1.273.990 1437299 7564731 151.294 7.564.731 / 7.564.731 أفريل 

8 

/ 

4.10 ال ش ء 1.099.442 1.099.442 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء / ش ءال  ماف

0 

/ 

1.082.543) 1.099 3.722.378 5371434 28270708 565.414 28.270.708 / 28.270.708 جوان

) 

4.10 ال ش ء

0 

/ 

ال  ال ش ء 15.800 15.800 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء / ال ش ء جويلية

 ش ء

/ 

4.29 351.336 15.800 15.800 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء / ش ءال  أوح

8 

/ 

4.69 ال ش ء 9.299 290.598 ال ش ء 314393 1654701 24.820 1.241.026 1.654.701 *1.654.701  بتمبر

4 

/ 

4.69 ال ش ء 25.099 25.099 ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء ال ش ء / ال ش ء ألتوبر

4 

/ 

4.49 386.376 23.104 25.099 4.893.394 5471318 28796409 431.946 21.597.307 28.796.409 *28.796.409 نوفمبر

6 

/ 

4.69 383.302 224.334 23.104 290.598 99883 525698 7.885 394.274 525.698 *525.698 ديسمبر

4 

/ 

المجمو

  

95.244.272 

 

30.976.808 

 

87.500.071 1.749.999 

 

95244272 18096412 13.348.321

 122

36785 

5.743.313 

 

 

4.631.777 2.521.304 

 

39.8

70 

 

/ 

 .المراجعة الجبائية المعمقة للشرلاحالمعنية بعملية  الملي الجبائ  للم  سةالمصدر: 
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 الوحدة بالدينار.              2019و 2018، 2017، 2016أ ول الميتانية للسنوا  

 السنة                          

 البيا 
الررررمرررربررررلرررررغ 

الصرررررررررافررر  

2016 

الرررررمررررربرررررلرررررغ 

الصررررررررررافرررر  

2017 

المبلغ الصرراف  

2018 

الرررررمررررربرررررلرررررغ 

الصرررررررررررافررررر  

2019 
  أ ول غير جار ة

توج  من ل تنررراء ا ين االق ب فرررارل 

 اإليجاب  أو السلب . 
    

     تثبيتاح معنوية
     تثبيتاح عينية

     أراض 
     مبان 

 669 278 10 443 696 23 403 509 21 165 515 17 تثبيتاح عينية أخرى

     تثبيتاح ممنوه امتيازها
     تثبيتاح جارف إنجازها

قروض وأصررررررول مالية أخرى 

 غير جارية

2 705 561 2 404 930 2 404 930 2 385 355 

     ضرائم م جلة على األصل
 025 664 12 374 101 26 333 941 23 726 220 20 مجمو  األ ل غير جار 

  أ ول جار ة
 266 227 4 686 326 / 289 515 31 يذالتنفمخزوناح ومنتوجاح قيد 

 

حسرررررراباح دائنة وا ررررررتخداماح 

 مماثلة
    

 436 945 37 697 683 12 086 580 6 643 273 6 الزبائن

 850 099 7 179 336 7 114 830 7 373 309 1 المدينون اآلخرون

 725 817 6 079 032 5 013 495 3 626 356 1 اللرائم وما شابهها

دائررررنررررة أخرررررى حسررررررررررابرررراح 

 وا تخداماح مماثلة
    

     الموجوداح وما شابهها
األموال المو فرررة واألصررررررول 

 المالية الجارية.
    

 397 453 16 124 185 12 130 431 26 273 504 6 الخزينة

 676 543 72 765 563 37 344 336 44 204 959 46 مجمو  األ ول الجار ة

 702 207 85 140 665 63 678 250 68 930 179 67 المجمو  العام لأل ول

 المراجعة الجبائية المعمقة للشرلاح.المعنية بعملية  الملي الجبائ  للم  سة: المصدر

 

 

 

 الوحدة بالد نار             .2019و 2018، 2017، 2016خصوم الميتانية للسنوا  
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 السنة                   

 البيا 

2016 2017 2018 2019 

  األموال الخا ةرؤوس 

رأس المال الصادر أو حساا 

 المستغل 

100 000 100 000 100 000 14 791 059 

     رأس المال غير المرغوا

     العالواح واالحتيا اح

     فارل إعادة التقييم

     فارل المعادلة

 181 359 6 528 974 2 751 723 3 671 434 1 النتيجة الصافية

-األخرررررىر وس األمرررروال 

 ترحيل من جديد

21 173 001 22 607 672 26 331 424 26 331 424 

     حصة الشرلة المدمجة

     حصة  وف األقلية

 665 481 47 952 405 29 424 431 26 672 707 22 1المجمو  

  الخصوم غير الجار ة

     القروض والديون المالية

الرررمررر جرررلرررة –اللررررررررررائرررم 

 -والمرصود لها

    

     الديون األخرى غير الجارية

الررمرر ونررراح والررمررنررترروجررراح 

 المدرجة  لفا

    

مجمو  الخصرروم غير جار ة 

2 

    

  الخصوم الجار ة

 681 832 31 441 551 31 588 082 33 427 174 43 الموردون واللساباح المللقة

 095 702 5 776 707 2 404 358 1 683 977 اللرائم

 259 191  261 378 7 148 320 الديون األخرى

     خزينة الخصوم

 036 726 37 187 259 34 254 819 41 258 472 44 3مجمو  الخصوم الجار ة 

المجمو  العرررام للخصررررررروم 

1+2+3 

67 179 930 68 250 678 63 665 140 85 207 702 

 المراجعة الجبائية المعمقة للشرلاحالمعنية بعملية  الملي الجبائ  للم  سة المصدر

 

 

 الوحدة بالدينار.                           2017و 2016جدول حسابا  النتائج للسنتيز 
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 السنوا 

 البيا 

2016 2017 

 دائز مد ز دائز مد ز

 559 390 116  150 086 35  مبيعاح األشغال

التخفيلررررررررراح الملسررررررومررراح 

 الممنوحة

   703 

 262 391 116  150 086 35  رقش األعمال الصافي

اانتررراج المخت  أو المنتقص 

 مز المختو 

 843 662 15 899 355  

 906 491 100  818 929 35  1إنتاج السنة المالية 

     مشترياح البلائب المبيعة

  712 735 60  000 210 16 المواد األولية

     التمويناح األخرى

  825 115   ا تهاللاح أخرى

التخفيلررررررررراح الملسررررررومررراح 

 الممنوحة

    

  636 488 11   اإليجاراح

    064 10 الصيانة والتصليلاح والرعاية

  437 59  118 111 أقسا  التأميناح

  735 42  000 35 أجور الو طاء واألتعاا

     اإلشهار

الررررتررررنررررقررررالح والررررمررررهررررمرررراح 

 واال تقباالح

1 339 500    

  739 796 5  520 736 4 خدماح أخرى

  086 239 78  201 442 22 2 استهال ا  السنة المالية

التائض ااجمالي عز االستغالل 

1-2 

 13 487 611  22 252 819 

  550 001 10  585 440 6 أعباء المستخدمين

اللرائم والر وم والمدفوعاح 

 المماثلة

866 494  2 542 907  

القيمة المضررافة عز االسررتغالل 

4 

 6 180 532  9 708 361 

   360 22  العملياتية األخرىالمنتوجاح 

     األعباء العملياتية األخرى

المخصررررررصرررررررراح لإلهتاللرراح 

 والم وناح

4 389 346  5 050 761  

 600 597 4  546 813 1  5النتيجة العملياتية 



األستاذة بودرة فاطمة  جبائي                          والتدقيق ال مطبوعة مقياس المراجعة  
 

 
49 

     المنتوجاح المالية

  375 60  347 42 األعباء المالية

  375 60  347 42 6النتيجة المالية 

العاد ة قبل الضررررررائب: النتيجة 

7-6-5 

 1 771 199  4 597 224 

ئم الواجم دفعها عن  اللرررررررا

 النتائ  العادية

336 528  873 472  

اللررررررائم الم جلة يالتغيراح  

 عن النتائ  العادية

    

 751 723 3  671 434 1  النتيجة الصافية 

 .الملا ب المعنية بعملية التلقيا  الملي الجبائ  للم  سةالمصدر: 

 الوحدة بالدينار.                            2019و 2018جدول حسابا  النتائج للسنتيز 

 السنوا 

 البيا 

2018 2019 

 دائز مد ز دائز مد ز

 629 944 117  859 429 108  مبيعاح األشغال

 25    التخفيلاح الملسوماح الممنوحة

 654 944 117  859 429 108  رقش األعمال الصافي

اانتررراج المخت  أو المنتقص مز 

 المختو 

 326 686 326 686  

 968 617 117  545 756 108  1إنتاج السنة المالية 

     مشترياح البلائب المبيعة

  190 713 99  775 014 83 المواد األولية

     التمويناح األخرى

  560 63  817 123 ا تهاللاح أخرى

     الملسوماح الممنوحةالتخفيلاح 

  060 421 1  100 584 8 اإليجاراح

  259 62   الصيانة والتصليلاح والرعاية

  330 226  412 125 أقسا  التأميناح

  000 65  000 75 أجور الو طاء واألتعاا

     اإلشهار

     التنقالح والمهماح واال تقباالح

     خدماح أخرى

  400 551 101  105 923 91 2المالية استهال ا  السنة 

-1التائض ااجمالي عز االستغالل 

2 

 16 833 439  16 066 567 

  540 088 10  657 985 3 أعباء المستخدمين



األستاذة بودرة فاطمة  جبائي                          والتدقيق ال مطبوعة مقياس المراجعة  
 

 
50 

اللررررررائم والر ررررروم والمدفوعاح 

 المماثلة

2 792 611  1 770 724  

 302 207 4  170 055 10  4القيمة المضافة عز االستغالل 

 364 651 13    المنتوجاح العملياتية األخرى

  619 564 10   األعباء العملياتية األخرى

الررمررخصررررررصررررررررراح لررإلهررترراللررراح 

 والم وناح

6 139 549  2 853 154  

 892 440 4  620 915 3  5النتيجة العملياتية 

     المنتوجاح المالية

  238 45  597 52 األعباء المالية

  238 45  597 52 6النتيجة المالية 

-7النتيجة العاد ة قبل الضرررررررائب: 

6-5 

 3 863 023  4 395 654 

اللرررائم الواجم دفعها عن النتائ  

 العادية

888 495  1 011 000  

اللررررررائم الم جلة يالتغيراح  عن 

 النتائ  العادية

    

 653 384 3  528 974 2  النتيجة الصافية 

  المراجعة الجبائية المعمقة للشرلاحالمعنية بعملية  الملي الجبائ  للم  سةالمصدر: 

 تم تقديم الوثائا الملا بية التالية من قبل المبلي، والت  تمثل  ف :لما 

 رقم  1998ى02ى11  ررررررجرل المرلزيرة م شررررررر ومرقم من  رف الملبمرة بتراريخ

 .1998ى54

  رقم  2010ى05ى11 جل الجرد م شر ومرقم من  رف الملبمة بتاريـررررـررررـررررـررررـررررخ

 .2010ى94

  رقم  2009ى06ى07 جل األجرة م شر ومرقم من  رف الملبمة بتاريـرررررررـرررررررـرررررررخ

 .2009ى201

  ؛ 2019و 2018، 2017، 2016وثائا المللقاح للسنواح 

 .وثائا مختلفة: فواتير الشراء والبيب...إلخ 

 

 

 المراجعة الجبائية المعمقة للشر ا  ة الحا لة في ظلعمليا  التسو 

بعد فلص الملا ررربة المقدمة من قبل المبلي من ناحية الشررربل والملرررمون، تم االعتماد ف   

عملية التلقيا على جدول اللسررررررراا المال ، حيث يتم تلديد مقبوضررررررراح المبلي، ومن ثم 
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وصررروال لرقم األعمال المتلصرررل عليه، وهذا ما يوضرررله الجدول  المالية مختلي مصررراريفه

  التال :

                .2019-2016للتترة مقارنة رقش األعمال المصرح به مل رقش األعمال المتحصل عليه 

 الوحدة: الد نار                                                                                          

 السنوا   

 التعييز

2016 2017 2018 2019 

رقرررم األعرررمرررال مرررن خرررالل 

 اللساا المال  

37.973.754 118.255.028 104.827.307 118.186.148 

 N-1 8.421.874 5.362.088 5.264.005 10.840.767   حساا الزبائن

 N 5.362.088 5.624.005 10.840.767 32.431.964حساا الزبائن 

رقم األعمال المتلصرررل عليه 

HT 

41.033.540 117.993.111 99.250.545 96.594.951 

 G50 38.754.925 115.666.633 103.008.448 95.244.272رقم األعمال المصره 

 1.350.679+ 3.758.303- 2.326.478+ 2.278.615+ الفارل

 المراجعة الجبائية المعمقة للشرلاحالمعنية بعملية  الملي الجبائ  للم  سة المصدر:

الملقا من خالل مراقبته للفواتير عدة مخالفاح قصرررد إضرررافة إلى ما  ررربا فقد التشررري 

 التهرا من الدفب اللريب ، وه  لالتال :

 على مسررررررتوى األعباء بسررررررنة  مرتين: فقد تم التشرررررراف فاتورة مبررة فواتير مكررة

، والت  تلمل مبلغ خارج 2017ى02ى27بتاريخ  2017ى433، حيث تم تقييدها برقم 2017

  دج،854.711الر وم يقدر ا: 

 وجود وثائا تعبس وجود فواتير لبنها غير مقيدة بملا بة المبلي فواتير غير مقيدة :

 على مستوى اإليراداح، وه :

    دج99.120   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى05ى10بتاريخ  2018ى308الفاتورة رقم 

   دج99.120   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى05ى20بتاريخ  2018ى309 الفاتورة رقم 

   دج99.120   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى05ى25بتاريخ  2018ى310 الفاتورة رقم  

   دج99.120   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى06ى20بتاريخ  2018ى311الفاتورة رقم 

    دج97.112  ـ تلمل مبلغ خارج الر وم بــ 2018ى07ى10بتاريخ  2018ى202الفاتورة رقم 

    دج97.114   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى07ى19 بتاريخ 2018ى203الفاتورة رقم 

    دج97.114   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى07ى25بتاريخ  2018ى204الفاتورة رقم 
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  دج97.114  تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ  2018ى06ى20بتاريخ  2018ى200الفاتورة رقم 

  دج97.114   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى06ى28بتاريخ  2018ى201الفاتورة رقم 

  دج97.114   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى08ى09بتاريخ  2018ى205الفاتورة رقم 

  دج97.114   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى08ى15بتاريخ  2018ى206الفاتورة رقم 

  دج97.114   تلمل مبلغ خارج الر وم بـــ 2018ى08ى28بتاريخ  2018ى209الفاتورة رقم 

  باقتناء آلة  2017قام المبلي  نة  لماCHARIOT ELEVATEUR    معفاة من

، وقد لان الر ررم على القيمة الملررافة فيما 2019الر ررم على القيمة الملررافة، ثم بيع   ررنة 

 .دج 615.060يخص السنتين المتبقيتين مقدر بـ 

 المطلوب: 

   النهائية لعملية التلقيا الملا ب ؟أوجد النتائ 

 حدد إجراءاح إقفال التلقيا الملا ب ؟ 
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 حل دراسة حالة ملف خاضل للمراجعة الجبائية المعمقة للشر ا 

 إجراءا  التحقيق الجبائي المطبق على المؤسسة.

واح الملا ررب  إتباع خطيجم على الملقا المبلي بالقيام بالتلقيا أوال: ااجراءا  األولية: 

 مهمة، وإال فإن هذا التلقيا يعتبر با ل، وفيما يل  هذه اإلجراءاح:

قبل الشررروع ف  عملية التلقيا الملا ررب  يجم على الملقا إر ررال  بالتحقيق: . اارررعار1

مفصرررل بوا رررطة ر رررالة موصرررى عليها، مب إشرررعار باال رررتالم مرفا بميثال حقول إشرررعار 

  أيـررررررام 10عشـرررررررة يإلبالغ المبلي الخاضب لهذا التلقيا مب منله  مدة وواجباح المبلي، 

لتللـررررير لافـررررة الـرررردفاتر والوثائا الت  تفثب  ما جاء ف  تصريلاته الدورية والسنوية، لما 

يتلمن هذا اإلشـرررررررعار إمبانيـرررررررة ا ـرررررررتعانة المبلي بمستشار من اختياره، مب  لر أ ماء 

لتلقيـررا فيهـررا و بيعـررة مختلـرري اللرائم والر وم المعنية الملققين، والفتـرررة التـرر  يـررتم ا

سليم هذا اإلشعار للمبلي يدا بيد مرفول بميثال المبلي باللريبة يبموضوع المراقبة، و تم ت

، 2016الخاضعين للرقابة الجبائية بتاريخ وحددح السنواح المعنية بعملية التلقيا ف  الفترة 

   2019و 2018، 2017

، أيام 10بعد ار ررال اإلشررعار للمبلي ومنله مدة لية التحقيق المحاسرربي: .الشرررو  في عم2

تم انتقال الملققين إلى العنوان المصررره به والبائن حسررم ما هو موضررح ف  الملي الجبائ  

من اجل عملية التدخل األول لعملية التلقيا ف  الملا رررربة، تم تسررررجيل حلررررور المبلي ف  

تم إبالغ لمبلي بأنه  ، لمام تلرير مللرررررر معاينة م ر الموعد الملدد باإلشرررررعار، وعليه ت

     TAPيخلرررررب من خالل  بيعة نشرررررا ه لمختلي اللررررررائم والر ررررروم التالية التالية : 

TVA  IRG  IBS  

ــبانية  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إضافة إلى  لك فقد تم إبالغ المبلي أنه ف  إ ار اإلشعار بالتقويم بأن لديه إمـ

 بالنسبة لأل ئلة المتعلقة بالوقائب والقانون حسم اللالة.الرد على  لم التلبيم 

 تعليق الجدول الحساب المالي

  حصررررلنا على حسرررراا الزبائن من خالل الميزانية، ثم تم حسررررابه خارج الر ررررم على

 ؛TVAالقيمة الملافة 

  تم حسرراا رقم األعمال المتلصررل عليهHT  رصرريد الزبائن بعد إضررافة(N-1)  إلى

 ؛N)ومن ثم  ره حساا الزبائن يالمفوتر رقم األعمال 

  فررارل رقم األعمررال هو الفرل بين رقم األعمررال المتلصررررررررل عليرره ورقم األعمررال

 المصره به؛

  يجم اإلشررررارة أن الر ررررم على القيمة الملررررافةTVA  ف  لل  %19 با بنسرررربة

، ويعود  لك لون الملقا الحظ أن %9 با بنسررررربة  2017 رررررنواح التلقيا ما عدا  رررررنة 

 اتفاقية العمل للم  سة ملل التلقيا لهذه السنة لان  مب مديرية السبن.
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 النتائج النهائية لعملية التحقيق المحاسبي وإقتاله. 

من خالل ما تم التوصررررررل إليه، وجم على الملقا تقديم النتائ  النهائية، وهذا بإر ررررررال  

التبليغ األول ، يوضررح من خالله ليفية الوصررول لهذه التسرروية، وتلديد مبالغ لل ضررريبة ف  

 لل  نة على حدى، ومن ثم إقفال التلقيا لما يل :

 ث لان  لما يل :حيالنتائج النهائية لعملية التحقيق المحاسبي: : أوال

، وما دام %2يلدد هذا الر م بنسبة  :TAPمستحقا  الرسش على النشاط المهني  .1

 هنا  رقم أعمال متملص منه وجم احتسابها، لما يوضح الجدول أدناه: 

 2019-2016للتترة  خالل TAPالمهني  النتائج المستحقة للرسش على النشاط

 2019 2018 2017   2016 التعييز

 96.594.951 99.250.545 117.993.111 41.033.540 المحصل.أ.  ر

 95.244.272 99.250.545 115.666.633 38.754.925 ر.أ. المصرح

 2% 2% 2% 2% النسبة

الررررررحررررررقرررررروق 

 1المحصلة 

820.671 

 

2.359.862 - 1.931.899 

الررررررحررررررقرررررروق 

 2المسددة 

775.099 2.313.333 - 1.904.885 

 27.014 - 46.529 572. 45 2-1التارق 

 %10 - %10 %10 نسبة العقوبة

 2.701 - 4.653 4.557 العقوبة

 29.715 00 51.182 50.130 المجمو 

 مالحظا :

 رقم األعمال المتلصل عليه تم أخذه من الجدول السابا؛ 

  لان  ررالم تم وضررب رقم األعمال المصررره به يسرراوف رقم  2018بما أن الفارل ف   ررنة

 األعمال المتلصل عليه؛

 اللقول الملصلة ه  رقم األعمال الملصل عليه جداء نسبة الر م على النشا  المهن ؛ 

 اللقول المسددة ه  رقم األعمال المصره جداء نسبة الر م على النشا  المهن ؛ 

 : نسبة العقوبة تلدد على حسم مبلغ الفارل المتلصل عليه لاآلت 

قل من  10% فارل أ ما بين  إ ا %15دج؛ 50.000إ ا لان مبلغ ال فارل ملصررررررور  لان مبلغ ال

 دج. 200.000إ ا لان مبلغ الفارل يفول %25دج؛200.000دج و50.000

تم تطبيا الر م على القيمة الملافة : TVAمستحقا  الرسش على القيمة المضافة  .2

فتم  2019و 2018أما  نتين  ،2017ف   نة  %9، و2016 ةف   ن %17واحتسابه بنسبة 

 موضح ف  الجدول:لما هو ، %19تطبيا 
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 2019-2016التترة  خالل TVAالقيمة المضافة  النتائج المستحقة للرسش على

 2019 2018 2017 2016 التعييز

 96.594.951 99.250.545 117.993.111 41.033.540 ر .أ. المحصل

 95.244.272 99.250.545 115.666.633 38.754.925 ر.أ. المصرح

 %19 %19 %09 %19 النسبة

الحقوق المحصررلة 

1 
7.796.373 10.619.380 - 18.353.041 

الرررررررررحرررررررررقررررررررروق 

 2المتروضة 
7.363.436 10.409.997 - 18.096.412 

 256.629   209.383 432.937 2-1=  3التارق 

 %25 - %25 %25 نسبة العقوبة

345.52 108.234 4العقوبة   0 64.157 

TVA 

 5المسترجعة 

- - - 615.060 

      %25الرررعرررقررروبرررة 

6 

 153.765 ى ى ى

الررررررمررررررجررررررمررررررو  

3+4+5 +6 
541.171 261.729 0 1.089.611 

 مالحظا :

 اللقول الملصلة ه  رقم األعمال الملصل عليه جداء نسبة الر م على القيمة الملافة؛ 

 اللقول المسددة ه  رقم األعمال المصره جداء نسبة الر م على القيمة الملافة؛ 

تم تطبيا نسبة الر م على القيمة الملافة على لل السنواح الت  التشفنا فيها تملص من 

اللرررررريبة، مب فرض عقوباح مالية تلسرررررم على حسرررررم مبلغ المتملص منه، لما أنه وجم 

النات  عن بيب  2019اإلشرررارة إلى الر رررم على القيمة الملرررافة الواجم ا رررترجاعه ف   رررنة 

 دج. 615.060اآللة حيث حدد مبلغها بـ: 

بعد ما تم تلديد رقم األعمال المتملص منه، يبقى : IBSمسررررتحقا  الربح المحصررررل  .3

  تلديد الربح بالعالقة التالية:

ما تم  +هامش الربح الملقا من عملية النشررررا   × الربح الملقا = يرقم األعمال الملصررررل       

 خصمه من األعباء.

 الملقا ف  لل من  نواح التلقيا:وفيما يل  جدول يوضح ليفية تلديد الربح 
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 2019-2016للتترة  IBSتحد د الربح المحقق 

 2019 2018 2017 2016 التعييز

 96.594.951 99.250.545 117.993.111 41.033.540 رقش األعمال المتحصل عليه 

رقش األعمررال المصرررررررح برره 

G50 

38.754.925 115.666.633 99.250.545 95.244.272 

 1.350.679 0 2.326.478 2.278.615 1رقش األعمال التارق على 

 4.395.654 3.863.023 4.597.224 1.771.199 2الربح. المصرح 

 0 1.173.390 854.711 0 3األعباء غير قابلة للخصش 

األعبرراء قررابلررة للخصررررررش       

TAP  4 

45 .572 46.529 - 27.014 

 4الربح المتحصرررررررررل عليررره

=1+2+3 - 4  

4.004.242 

 

7.731.884 5.036.413 5.719.319 

 أما الربح الواجم دفعه فيوضله الجدول الموال 

 :2019-2016التترة المتملص منه خالل   IBSمستحقا  الربح

 2019 2018 2017 2016 التعييز

 4.004.242 الربح. المحصل

 

7.731.884 5.187.492 4.727.446 

الررررررررررررربررررررررررررح. 

 المصرح

1.771.199 4.597.224 3.863.023 4.395.654 

 23% %19 %19 %19 النسبة

الرررررررحرررررررقررررررروق 

 المحصلة
760.806 

1.061.133 985.623 1.087.313 

الرررررررحرررررررقررررررروق 

 المصرحة
336.528 

873.473 733.974 1.011.000 

 76.313 251.649 187.660 424.278 التارق

 %15 %25 %15 %25 نسبة العقوبة

 11.447 62.912 28.149 106.069 العقوبة

 87.760 314.561 215.809 530.348 المجمو 
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( IRG/ASSاألسرررراس الخاضررررل للضررررر بة على الدخل ااجمالي للشررررر اء ) تحد د .4

 (.2010-2016والحقوق الواجبة الدفل للشر   الوحيد للتترة )

  من األ اس الخاضب IBSيتم حساا هذا العنصر بتخفيض اللريبة على أرباه الشرلاح ي

حسررم نص المادة  %10لللررريبة على الدخل اإلجمال  لمعدل  لها، ليخلررب الشررريك الوحيد

   من قانون اللرائم المباشرة والر وم المماثلة وهذا ما يوضلهما الجدولين التاليين:104ي

 

 ( والحقوق الواجبة الدفل للشر   الوحيد للتترةIRG/ASSتحد د األساس الخاضل لـ )

2019) -2016  (   

 2019 2018 2017 2016 البيان

   IBSاأل اس الخاضب لـرررررري

  1المتلصل عليه  ي

4.004.242 

 

7.731.884 5.187.492 4.727.446 

اللررررررررريرربرررة عررلررى أربررراه 

  1  = ي2  يIBSالشرلاح ي

 * المعدل

760.806 

 

1.469.058 985.623 898.215 

 IRGلـرررررررر  األ رراس الخاضررب

 -  1  = ي3يالشررررريك الوحيد

  2ي

3.243.436 

 

6.262.826 4.201.868 3.829.231 

 = 4اللقول المفروضرررررررررة ي

 %10 * 3ي

324.344 626.282 420.186 382.923 

   وثيقة 5اللقول المدفوعة ي

 المراقبة للتصريلاح الدورية 

96.315 00 00 00 

9228.02  5ي –  4 = ي6الفارل ي  626.282 420.186 382.923 

نسررررررربرررة عقوبرررة النقص ف  

 التصريح

%   25  %   25  %   25  %   25  

757.00  7مبلغ العقوبة ي  156.570 105.046 95.730 

الررحررقرروق الررواجرربرررة الررردفررل 

شر   الوحيد) ( + 6( = )8لل

(7 )  

6285.03  782.852 525.232 478.653 
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 .2019-2016مجمل المستحقا  الناتجة عز التحقيق المحاسبي للتترة 

 المجمو  2019 2018 2017 2016 التعييز

الرسررررش على النشرررراط 

 TAP المهني

3050.1  51.182 00 29.715 

131.027 

الرسررررررش على القيمررة 

 TVAالمضافة 
541.171 261.729 0 1.089.611 

1.892.511 

الضررررر بة على أرباح 

 IBSالشر ا  

530.348 215.809 314.561 87.760 

1.148.478 

الضررررر بة على الدخل 

 IRGااجمالي 

6285.03  782.852 525.232 478.653 

1.640.773 

 4.812.789 1.254.739 839.793 1.311.572 1.406.685 المجمو 

 .  2019-2016ثانيا: إقتال عملية التحقيق المحاسبي للمكلف خالل التترة 

ئ  يتم إر رررال التبليغ األول  يتلرررمن نتا التبليغ األولي للتحقيق المحاسررربي للمكلف: .1

، والذف يلدد 2019و 2018،  2017، 2016التلقيا الملا ب  للمبلي للســــــــــــنواح: 

  يوم 40فيه لل المسرررررتلقاح الواجم دفعها، لما يجم اإلشرررررارة على أنه لديه أجل أربعين ي

 للرد على ما تم التوصل إليه من نتائ  ، 

هائيا ن : تقرر تثبيـررررـررررـرررر  التسوية الجبائيةالتبليغ النهائي للتحقيق المحاسبي للمكلف .2

، بعد أن تألد 2019و 2018، 2017، 2016حسم مـرررـرررـرررـرررا جاء ف  التبليغ األول  للسنواح 

 يوما. 40عدم رد المبلي بعد ما تجاوزح الفترة الممنوحة للمبلي 
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 تمهيد:

، استتتل عال عحاتتتح ل  1992تم استتتاث اذ  اا اع من ال اعجعا ضم  تتتجل الممل اعجلع م 

في اعم تتتتض م اعجبلئ م اعةتتتتلاةم اججميم اعضجة ل  اعاي اعجضجقم اعجبلئ م، و قصتتتت  رلعجعا ضم 

تستتتا  ل اع ةتتتل يل ق  فل ا ر ل اع ق  اعثق قي عةج ةل رلعوتتتع بم واع ق  اعجصتتتع  ر ، 

    ال اعاصع ثل  يةى اع ق  اعضلم.ورصفم يلام اعاأق

ثم   Thierry Lambertو ضعف   بم اتتتتتت م  "اججمن اعضجة ل  اعاي ت  ل اعى اعاا رأ

اعاصتتع ثل  عة قما ام جلع م اعضل تتضم عةوتتع بم، وت مل رجقل مم اع قما اعجصتتع  ر ل ا  

ف م  قمم  و ضابع قج ج  عةاثق ق اعجثلستتتتبي  1إ جلعي اع قما اعجثققم أث لء استتتت عال اعث لال"،

يةى اعاابم ا ى اعامافق ر ل اعج اق   اعجصتتتتتتع  ر ل ال اب  اعج ةل وال  م ام م  يةى 

أ ض اعماا  في ق  ال  اضةق رلعج ةل ال و ض م أاحق  اعةضص م وا اق ة  وقاا اعض لاع 

 2 اعج ممم ع جط اض ةا  وأفعا  أسعت ، وا      اعجةعن اعجبلئي  مارط س ع  اه اعضجة م.

ممل اال عاءا  اعجبلئ م يةى أم   ج ل أليمال اال ا ال الال  21 - 1 صتتتل اعجل ال وعق  م

في اعم ض م اعجبلئ م اعةلاةم عألشضلص اعطب ض  ل اعجضجقم اعجبلئ م أل  ةعيما في اعجعا ضم 

رلع ستتتتبم عةوتتتتع بم يةى اع ق  اال جلعي، ستتتتماء تمفع ع   م امال  بلئي في اعج ائع أم ال، 

ااضةقم ر اه اعوتتتتتتع بم، وفي  اا اعاثق ق،  اأق  أيمال اعجثققمل  اعا اال  ي  ال ت مل ع   م

 ال االمسجلم اعثلا  ر ل اعج اق   اعجصّع  ر ل ال   م، واعاّام أو اعثلعم اعجلع م واعض لاع

ال الممل اعوتتتتتتعائ   9و 6اعج ّممم ع جط اض ةتتتتتتتم ال   م أقعى، و اا  ستتتتتتت  اعجل ت ل 

شعال و ةلاةم ي  ال اععسمم اعججلثةم، اعجبل و  ج ل اعق لم راثق ق اضجق في اعم ض م اعجبلئ م اع

ةم عةضص غ ع اثصى  بلئ ل، و م  أمةطم أو  تظ ع و ض م اعجة  م وي لاع مجط اعجض 

   3 .ا اق   ااجةصم ال اعوع بم

في الوضييييييعية الجبائية المعمقة  ةالجبائي مراجعةاألعمال األولية للتحضييييييير لل-أوال

اعجعا ضم اه اعجع ةم قث عا ا  اع ةم األيجلا األوع م عةاثوتتتتتت ع في : تاةتتتتتتلر   الشيييييياملة

وفقل عجججميم ال ف  ل، اعجعا ضم اججميم ال اعجةفل  اعجعا   اقا ل اعجثلستتتتتتبي،      ام 

اعجضل  ع اعجم تتتتتمي م ر لء يةى اعق  ا  واا لم ل  اعبةتتتتتع م واعجل  م اعاي تاجا  ر ل اال ا ال 

اعجبلئي عةجثقق ستتتث  اةل اعج ةل اعام تم اقا ل ه ع ضوتتت  اعجبلئ م،      ضما اعاةتتتع   

ع ، و قمم ربضا األيجلا اعاج    م في اعج ا  و ع   الر   عةاثق ق ال اعق  اعوتتتتتتعائ  اع

 تضابع  اه األيجلاو عجضعفم اعم تتتتتتض م اعثق ق م عةج ةل واعاأق  ال مظلا م اعاصتتتتتتع ثل ،

 في اعم ض م اعجبلئ م اعةلاةم. اعجضجقم  اعجعا ضمرجثلرم األ   م اعج لسبم عةق لم رضجة م 

في اعم تتض م اعجبلئ م اعةتتلاةم  ج  اقا ل  م  اعجضجقمواألشتتضلص اعضل تتض ل عةاثق ق 

 4 يل اع ق اضل  ع واؤشعا  ام مي م و ل فم، ا  ل:

  األشتتتضلص اعا ل ستتتج  اعق  اعوتتتعائ  في اةفلت م ي م اعامافق وفعوال   لام ر ل

 صع ثل  اعس م م واع فقل  اعجساضجةم؛اعج اق   اعج اابم في اعا
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    صما اعق  اعوعائ  يةى اؤشعا  و الئ  تو  اعاصع ثل  اعجق ام في ام 

 ال ابة ل؛اعجضجقم  جعا ضمش  عةجةل اعام رثمزت ل وقو  عة

 رضا ي لاتتع اعج  ام م لاعثستتلج اعجل م عةةتتعقلء؛ األ رل  اعجمزيم؛ ...   استتالحا

لستتتتبي، عجل تظ ع ا  ل فما ا اضابعال ر ل اع قما اعجصتتتتع م اعجثاعجعا ضم ال قحا يجة م 

 ال اعل اعةعقلء واع قما اعثق ق م اعجثققم؛

  األشتتتتتتضلص اعام ع م ع   م اةل  بلئي، وفي استتتتتتتل    لت م اع ما م تظ ع ية  م

 اؤشعا  تؤق  و م  ا اق   اضف م  لام.

ةلاةم إال ج ل اعق لم راثق ق اضجق في اعم ض م  قجل  ج  امشل ال أم  ال ال  اعجبلئ م اع

  5 اعل أيمال ال اال ا ال اعجبلئ م ع م  تبم افاش يةى األا .

لئ م اعم تتتتض م اعجب فياعجضجقم ال اعجعا ضم وتاةضص األيجلا األوع م عةاثق ق اب  ابلشتتتتعال 

اعةتتتتتتلاةم في اضعفم اعجضةمال  اعجاضةقم رلعج ةل ستتتتتتماء رستتتتتتث  اةف  اعوتتتتتتع بي، أو اة  

    قل   م.اضةمال  ي   ال اصل

و ام  ع  ال اصتتةثم اعوتتعائ  اعجضاصتتم سييحا الملا الضييرابي البال بالم لا:  .1

أق  ال: و ع  عةالعجعا ضم إاة ج ل رجالرضم اعوع بم يةى اع ق  ام جلعي اب  إ سلا امشضل  ر
6 

   تض  ل اعج ةل اعضل تتتتتت  عةجعاابم اعجبلئ م ر ام، و ع  رأقا ف عال يل  م ا  وي مام

 اعثق قي؛

  فم اب ضم اعج اق   واعاام اعجلع م عةج ةل؛اضع 

   قم ال  اعجبلئ م لاعاصتتتتتتع ثل  اعجبلئ م اعستتتتتت م م اعجاضة جله االعا ا تق  م اعج ةل ت

 رلعوع بم يةى اع ق  ام جلعي ؛

  اعسجل  رجضل  م ي م اعاجلمم ر ل اعج اق   اعجصع  ر ل وو ض م اعججاة ل  وي لاع

 مجط اعجض ةم عةج ةل.

رض ال    ي اعجثقق فثص اعمثلئق ام ا  م من المصيييييالا البارجية: جمع المعلومات  .2

اعضلاتتتتتتم رلعج ةل رلعوتتتتتتع بم، وتة  اعجضةمال  اق ام ال اصتتتتتتلعا اعبث  يل اعجضةمال  

اعجبلئ م اعالرضم عة  لق  اعجثة م واعجعق  م،  ةجأ إعى رضا األرثلذ اعضل   م واعجاجثةم في 

اعبثتت  يل اعجضةماتتل  غ ع اعجم م ال في اعمثتتلئق اعج م  اعجبتتاوعتتم ال ابتت  اعجثقق أل تت  

عثقما  ام ا  م اعاي ا ث ل ع  اعجةتتتتعن اعجبلئي اعج ائعم قثق  رلستتتتاض اا ام ا  م، و ع  

اماحن،      اص  ر   اعجؤسسل  اعضل   م اعاي ع ل يحام ا  اعج ةل رلعوع بم، أل   

  7 اعثصما يةى اضةمال  وتم  ثل   ضاج  ية  ل في تثق ق .

وفي م ل م  اه اعجع ةم ورثصتتتمع  يةى  اه اعجضةمال  ستتتماءا قلل اصتتت   ل  اقةي أو 

قل  ي،  قمم رم   ا  ام م أوع م ت يى رلعج  ام م اعة ة م، عاث       م ا ا اعاصع ثل  

 اعجبلئ م.
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شاملة: المعمقة مرحلة الشروع في المراجعة -الثثا ةم رإما لء اعجع للوضعية الجبائية ال

 م أاتتتتتبا عةجثقق مظعال اب ئ م وشتتتتتلاةم يةى و تتتتتض م اعج ةل، و ستتتتتجل ع    رضا األوع

و   يةى اعجثقق إرحغ اعجعا ضم اعةتتتتت مي اعاي تستتتتتا يي اعاثقق ا  ل، وعجبلشتتتتتعال يجة م 

ى اعاي تام ية اعجعا ضم اعجضجقم اعج ةل راع ، وإيطلئ  ا ةم عةاثوتتتتتت ع، ثم تبلشتتتتتتع يجة م 

اةتت  اعج ةل قحل  عتت ، وف جتتل  ةي أ م إ عاءا   تتاه استتتتتتامى ام ا ال اعجبتتلئ تتم إال إ ا 

 اعجع ةم.

 ج ل اعق لم راثق ق اضّجق في اعم تتتتتتض م  الللم لا: المراجعة إرسييييييال اب ييييييعار ب .1

اعجبلئ م اعةتتتتتتلاةم عةتتتتتتضص اب ضي، ف جل  اضةق رلعوتتتتتتع بم يةى اع ق   ول إيحم اعج ةّل 

أو تسة ج  ع  ا  إشضل  رلالساحم، لعجعا ضم رلعوع بم راع  اسبّقل، ال قحا إ سلا إشضل  ر

 اعفمال رج ثلا  قما ووا بل  اعج ةل رلعوتتع بم اعجثقق في و تتض ا  اعجبلئ م، وا ث  أ  

   مم، إرا اءا ال تل  خ االستتتتاحم، و ج  أل  اقع 15أ مى عةاثوتتتت ع  ق   رضجستتتتم يةتتتتع ل

رطحل  وأل  ةتتتتتت ع اتتتتتتعا م، تثل الئةماعجعا ضم اعفاعال ام تتتتتتمن لعجعا ضم االشتتتتتتضل  ر

اال عاء، أل اعج ةّل رلعوع بم ع  اعثق في أل  ساض ل قحا يجة م اعجعاابم رجساةل   ضال ه 

  8  م.

ا رض  واتتمالشييروع في عملية المراجعة الجبائية في الوضييعية الجبائية الشيياملة:  .2

     ،اعجعا ضم اعجضجقم امشتتتضل  عةج ةل وا ث  فاعال اعاثوتتت ع،  بلشتتتع اعجثقق في يجة م 

راق  م اعض لاتتتتتتع اعض   م واعجلع م اعجث  ال ع ق  اعج ةل ام جلعي، و ث ذ راع  اقل مم  قمم 

ر ل ال إقاةف  أث لء تثق ق  واعجصع  ر  ال اب  اعج ةل، وا      اعجةعن اعجبلئي اعج ائعم 

 اعا تق  م اعض لاع قلعالعي:  

 ل اعج اق   ال أ   إيل ال ت م. تقييم العناصيييييير العينية المحددة لدكل الم لا: 1 .2

اعجثققم ال اب  اعج ةل،  ام   يةى اعضمل اعجثقق اعاابم اعض لاتتتتتتع اعض   م اعجث  ال عةاام 

اعجلع م عةج ةل، و اا ر  ل قةتتتتتل اع قما غ ع اعجصتتتتتع م وإيل ال إقوتتتتتلي ل عةوتتتتتع بم، 

   9 :واعج وا اعالعي  م ا  ع 

 طراقة تقييم العناصر المتوفرة لدى مصلحة التحقيق.

 مالحظات كالل التقييم طراقة التقييم ربيان العناص

 المنقوالت

 و/ أو 

 السيارات

 اعج قمال 
اقل مم ابلعغ أستتتتتتضل  اعفمات ع ا  

 اب ضم اعجما  وقصلئص ل

و مج األقا رض ل اميابل  ستتتتت م 

 واب ضم وقلا م اعجما  اعجثلزال

 اعس ل ا 

إقاحل اعاق  م رتتتإقاحل  تتتلعتتتم 

 اعس ل ال لا  جم أو     ال .

فاعال ستتتت ع ل وأوا ستتتت م،  اعايلال

 واعجسلفم اعجقطميم.

إ ا قلمل     ال  ج  اضعفم اعسضع 

ال قحا اعفتتلتم ال أو وقحء اعب   

 تتعو ال اضعفم ستتضع اعث لزال في 

 تتلعتتم امضتت ام اعفتتلتم ال ال وقحء 

 اعتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت  أو
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إ ا قتتتلمتتتل (D3) أو اعتتتمثتتت تتتقتتتم 

 اسام  ال.

اصتتتتتتتتتلعا اعججتتتل ي في  تتتلعتتتم 

 االسا عا .

م،  ام إيل ال تق  ج ل إ ا قلمل ا  ج

 رسضع اعسما.

فلتم ال  تضف ا تق  عم عستتتتتتضع اع

ا  األقتتتا  %20إعى  %10ال 

رض ل االيابتتتل   تتتلعتتتم اعستتتتتت تتتل ال 

 واعجسلفم اعاي اطضا للق ةمااع ل .

ستتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتل 

 اعس ل م

 لاعاع م  

في  (D3) ستتتضع اعفلتم ال أو وث قم

  لعم االسا عا 

و مج اعثصتتتتتما يةى اضةمال  

 ال اعجح م واعسفل

 العقارات

 اعث لزال
مم في  ج و قل  اع ثلع م عةض جم اع اعق 

 اصلعا اعاسج   واعاقم جل .

و مج استتتتاث لء يقل ا  اعج عاذ 

 واع بل  ال قحا فثص اعضقم 

 اعا لزا
مم في  ج و قل  اع ثلع م عةض جم اع اعق 

 اصلعا اعاسج   واعاقم جل .
/ 

اممتتتتتتجتتتتتتلز 

 اعااتي

اعاابم ا ال واستتل م وق ف م و لعم 

 ألشللاتق م ا

 تتتتتتعو ال اضعفم اتفلا م االمجلز 

 عجضعفم ال ب  عاس    اعاق  م

 ش عال اعجث 
اعجبةغ اعجضتتتل  تق  جتتت  ال اعل 

 إ ا ال اعوعائ 
 اعايلال ا لل تما   اعجث 

 المبزون

لعجعا ضم اعجض ول اعجضل  تق  ج  ر

اعتتجتتثتتتلستتتتتتتتبتتي اتتل اتتعل إ ا ال 

 اعوعائ 

 اعاابم فمات ع اعةعاء واعماح 

 

 ام  لتـتتتتتتت  اعطع قـتتتتتتتم رجعاابـتتتتتتتم تعناصر المالية المحددة لدكل الم لا: . تقييم ال2 .2

اعاـتتي تسـتتجا عةجثقق ال اقاةلل اعج اق   غ ع اعجصع  ر ل اع لتجم يـتتل  اعاـتت فقل  اعجلع ـتتم

مةـتتتلا اضـتتتعول أو غ ـتتتع اضـتتتعول رلم لفم إعى اضعفم اعج اق   اعجاأت ـتتتم اـتتتل اصـتتتل   

 10 :ط   اعجثقق اعجبلئي اساض ام اعطع قا ل اعالع ا لوسـ ط م، وفـي  ـاا اماـل   سـا

وتضاج   اه اعطع قم يةى مقارنة ال شوف البن ية مع المداكيل المصرح بهـييا:  طراقة .أ

 تثة   اعثسلرل  اعب   م  ائل ثم ا  ل، قجل  ةي: 

 : لدائن نئ (ا يل حسيييييييا  الب ع    ل و م إ صتتتتتتتلء  تحل ع ائل اعب  ي  إل تثة   ا

م يل اع ق اعجمازمم اع ق  م واقل مم اعج اق   اع ائ م ال اعثستتلرل  اعب   م اعجستتل جل  اعجلع 

ا  اعج اق   اعجصتتع  ر ل و اا عاق  م اعثصتتم وإ صتتلء اع ائل اعام عم  ام تفستت عه،  ض ي أل 

اع ائل ال  ا لستتتتتت  ا  ا قما اضعول ع ى اعجصتتتتتتةثم، فلعضمل اعجثقق  قمم في أوا قطمال 

إرضل  اعاثم ح  ال  سلج إعى  سلج اعجسل جل  اع ق  م، و اا رض ا اع ائل اعصلفي و ع  ر
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عافل م توض م امازمم اعض   م ثم اقل مم اع ائل اعصلفي ا  اعج اق   اعجضعوفم  س  اعج وا 

   11 اآلتي:

 جدول مقارنة الدائن الصافي مع المداكيل المصرحة للم لا.

 N 19N + 1 19N +2 19N + 3 19 البيانات

: اع ائل اعام تم تفس عه الصافي مجموع الدائن

لا قما ااثصتتت  ية   ال اعثستتتلرل  اعب   م 

 اعجض  م 

- - - - 

 - - - - اععا   = اع ائل غ ع اعجفسع

   ، تاجث  في:03وال قحا  اا اعاثة    ظ ع عةجثقق ثحذ و ض ل  ل

  اججمن اع ائل اعصتتتتتتتلفي أقبع ال اعج اق   اعجضعوفم و م ال  ض ي أل   لي ا اق  

 غ ع اضعوفم  ج  تفس ع ل؛

  اججمن اع ائل اعصتتتتلفي  ستتتتلوم اعج اق   اعجضعوفم و م ال  ض ي  تتتتعو ال امااتتتتةم

 اعبث  قلام اعثسلرل  اع ق  م؛

   ج اق   اعجضعوفم و م ال  ض ي أل اعج ةل  جة ا  ال اع ع ائل اعصتتتتتتتلفي أ اججمن ا

  سلرل  غ ع اضعوفم ال اعل اعجصةثم وإال تثص  يةى ا اق   مق  م.

  : قحفل عاثة   اع ائل اعب  ي، فإل  اا اعاثة   أاتتتتتض  تحليل حسيييييا  البنئ (مدان

ألل اعج  ل اعب  ي  ب ل إستتتتاضجلا اعجال ل  ورلعالعي اعث لال اعضلاتتتتم عةج ةل، فلعضمل اعج ةل 

 ج    فثص اعضجة ل  اعج   م يل اع ق  فاع اعة  ل  اعجساضجةم واعجق ام ال اعل اعجض ي 

 Les  ل ال اعسث  واعة  ل  اعجسثمرم واب ضم اع فقم، في  لعم ي م تق  م وتث   ا اعجساف 

Talons de Cheques  فلعضمل اعجثقق  ب ل ع  أل  اا عجصتتتتتةثا  عاق  ج  و  ةتتتتتل ع  يل

إا لم م اعثصما يةى اعة  ل  واعمثلئق ال اعجؤسسل  اعب   م، غ ع أل  اه اعضجة م ال ت جا 

لج اعما   اعجثلستتتتبي عألشتتتتضلص ال  ستتتتجا رلعوتتتتلط يةى إال رلعاضلول ا  اعج ةل ألل غ 

اعج ةل، ف اه اعطع قم ت مل  ا قم وع اا  ج  أل تث   اع  ل اعجامقى وت مل ستتتتتتع م وع اا 

    صا رلساضجلا  اا اعاثة   ألم   سجا:

  رإ صلء اعسث  اع ق م؛ 

 ق ؛ إ صلء مفقل  اسل  اعث لال يل اع ق اعب   وتضف ا تة  اعجساضجةم يل اع ق اع 

  إ صلء مفقل  اسل  اعث لال اعل ع اضعوفم؛ 

  تث    تجم   اعاام اعجلع م وتستتتج   ي لاتتتع اضعوفم غ ع اجمعم أو ي لاتتتع اضعوفم

 اجمعم.

 ج ل عةجثقـتتتق اعجبـتتتلئي ورلالياجـتتتل  طراقة تحداد رصيد الموازنة النقداة للم لا:  . 

أل  ساض ا ل فـتتتتتتتي إمةـتتتتتتتلء يةـتتتتتتتى ال تم  جض  ال اعجضةمال  اعجاضةقم رلعثسلرل  اعجلع م، 
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اعجـتتتتتتتماز ل اعاـتتتتتتتي تستتجا رجقل مم اعج اق   اعجثققم لاع ائل اعب  ي  ا  اعج اق   اعفضة ـتتتتتتتم 

 12 اعجصـع  ر ـل، سـماء تـم  ع  في   وا ا  ام م اعض   ـم أو اعج ـ ال اعةـلا  ام جـلعي.

  :ا فاعال  ام إيتت ا  تتل عة ةتتتتتتل يل اعجبةغ ام جتتلعي عة فقتتل  قحموازنيية البزانيية

و ع  ألل  اا اعج  ال  ج  أل  ثامم يةى  ج   ام عا ا  واع فقل  اعجثصةم ال اعجعا ضم 

اعل اعج ةل وقاا األشتتتتتتضلص اعا ل  ض ةتتتتتتمل اض ، وا   فإل ي م اعامازل غ ع اعجفستتتتتتع 

 م تتتا و م  ا اق   غ ع اصتتتع  ر ل، و ام اع ةتتتل ي  ل ال قحا إستتتاضعا  اعفعا ر ل 

 13 اعجال ل  اعجساضع م قجل  م ث  اعج وا اعالعي:اعجال ل  اعجساضجةم و

 إعادة التقييم من كالل موازنة البزانة.

 المتاحات المستبرجة المتاحات المستعملة

  ا   اعثسلرل  اعبع   م أو اعب   م و فاع 

 اال قل  اعجفام م رلسم اعج ةل أو أفعا  يلئةا ؛

   اعا لزا يل اعجبلمي اعةتتتضصتتت م واججمن

 ثص  ية  ل ال سضع اعب  ؛اعجبلعغ اعجا

   اعجبتتلعغ اعجاثصتتتتتتتت  ية  تتل ال اعقعوض

اعةتتتضصتتت م ا  تق  م يقم  أو تصتتتع ثل  

  ثبل   ع ؛

 إيل ال تس    اعقعوض اعجافق ية  ل؛ 

   تل عا   سلج اعجسال  عةجساضج  وأفعا

 يلئةا ؛

   اعثصما يةى يحوال اعاأا ل أو اعاضف ا 

اعوع بي اعةضصي واعجما   عججج  اعاثص ح  

 واعاي  ج  أل ت مل اثبام وابع ال.

  اتتتتت   اعثستتتتتلرل  اعبع   م أو اعب   م 

 اعجفام م رلسم اعج ةل أو أ   أفعا  يلئةا ؛

  اعجسل جل   اق  اعجؤسسم؛ 

  اصتتتتتتتل  ل اعصتتتتتت لمم وت   م اعجبلمي

 اعةضص م؛

   اعجصتتتتتتل  ل اعجستتتتتتاضجةم في اعةتتتتتتل

 وا لل امالام؛

  لزال اعجبلمي أو اصتتتتتتل  ل اعب لء إ ا  

 ل  تسج ة ل في فاعال اعاثق ق؛تم إثب

  اعقعوض اعجثقق ية  ل ا  اعل ع؛ 

   يمائ  اعع من واعجضلشل ؛ 

  إيتتتل ال تستتتتتتتتت  تتت  اعقعوض، وتضم ا

 اعضسلئع واعلعاال  إ ا تم إثبلت ل وتبع ع ل.

وفي  لعم تج ل اعجثقق ال فصتتتتتت  ر ل اعجال ل  اعجستتتتتتاضع م واعجال ل  اعجستتتتتتاضجةم 

لئج  ساط   اعجثقق ال قحا ماـتتتتء   وا ا  ام م اعض   م،     اعجةل  إع  ل سلرقل، ف ام إمةل

عةم ض م اعجبلئ م اعةلاةم،      اعجعا ضم اعجضجقم  ـاا اعجـ وا اتضـل  اـعا ه  ـما يجة ـم 

إ ا قـتتلل اججـتتمن اعجال ـتتل  اعجسـتتاضع م أقبـتتع اـتتل اججـتتمن اعجال ل  اعجساضجةم رأقثع ال 

ف ـتتاا  ض ـتتي أل   ـتتلي اـتت اق   غ ع ابع ال و   يةى ل اعج اق   اعجصع  ر ـتتل، ا  25%

وإل عـتتتتم  سـتتتتاط  اعابع ـتتتتع تضابـتتتتع قجـتتتت اق   ا عرـتتتتم الر  ال إقولي ل  اعج ةل تبع ع ل

عةوع بم يةى اع ق  ام جلعي، أال إ ا قلل اججمن اعجال ل  اعجساضع م أا  ال اججـتتتتتتتمن 

 الع م اث ثم، ورلعالعي تضابع ق اعجال ـتتل  اعجسـتتاضجةم ف ـتتاا  ض ـتتي أل اعج ةل في و ض م 

 14 اعجصل  ل ابع ال.



 مطبوعة مقياس المراجعة والتدقيق الجبائي                  األستاذة بودرة فاطمة

 

 
68 

  :إل اعج  ال اعةتتتلا  ام جلعي  ام اعةجمء إع   في إنشيييال الميزان الشيييامل ابجمالي

 لعم تضا  اعج ةل اعافع ق ر ل  عقم اعثسلج اعب  ي عةج ةل، و عقم  سلج اؤسسا ، قجل 

 15  ضم  أ ول عألسبلج اعالع م:

 ج   عةجثلسبم أو اعثسلرل ؛امض ام أو اعجس  غ ع اع 

  اعج اق   أو األ رل       رة     افي. 

ف اه اعثلال  تصتتتتتتض  يةى اعضمل اعجثقق اضعفم  عقم األاماا ر ام ال وإعى شتتتتتتعقم 

اعج ةل، وية   الر  ال  تتتتتعو ال إي ا   ستتتتتلج اعض   م اعاجل م، اعام  ب ل ر ام اعجال ل  

  اعج  ال اعةلا  ام جلعي:اعجساضع م واعجال ل  اعجساضجةم  س  اع قم 

 الميزان الشامل ابجمالي

 الت اليا المداكيل

  أل رل  اعصتتتتتت لي م واعاجل  م اعجق جم

   اف ل؛

   اب ضل  اعضقل ا  أو اعج قمال  قحا

 اعس م؛

    ـل ام احقل  اعجـأقم ال رضـ ل االياب

 عتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتتتتتثتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 اععرا اعصلفي اعضل   عةوع بم 

  اض ول أوا اعج ال؛ 

   اععاـتتتـتتت   اعصـتتتـتتتلفي ام جـتتتـتتتلري أو

اعسـتتـتتةبي عثسلرل  اعثقما أو اع  مل في ر ا م 

 اعج ال.

 ف  اعوعائ  اعج   م؛  

    اةتتتتتاع ل  اعضقل ا  أو اعج قمال

 قحا اعس م؛

  ت لع ل   لزال اعضقل ا ؛ 

   اععاتتتتتت   اعصتتتتتتتلفي ام جلري أو

 اعستتتتتتـتتتتتتتتتتتتةبي عثستتتتتتـتتتتتتتتتتتتتتتلرتتتل  

 اعثقما أو اع  مل في م ل م اعج ال؛

  ل م اعج الاض ول م  

حسييييييييابييات البزانيية المهنييية (الرصيييييييييد  حسابات البزانة المهنية (الرصيد األولي 

 النهائي 

 اعثسلرل  اعب   م؛ 

  اعثسلرل  اعبع   م؛ 

  سلرل  اعض   م اعضجما م؛  

  .فاع اعامف ع واال ا لا  

  اعب   م؛ اعثسلرل 

  اعثسلرل  اعبع   م؛ 

  سلرل  اعض   م اعضجما م؛  

  ع واال ا لا. فاع اعامف  

وال قحا اعج وا اعستتتتتتتلرق إ ا قلل اججمن اعج اق   أقبع ال اجج  اعا لع ل فلل اع الئج 

اعجصتتتتع  ر ل ابع ال واقبمعم، أال اعض م إ اقلل اججمن اعج اق   أا  ال اججمن اعا لع ل، 

  ف سا اج أل   لي ا اق   غ ع اصع  ر ل و ج  إقولي ل عةوع بم يةى اع ق  ام جلعي.

ل رض  امما لء افي الوضييييييعية الجبائية الشيييييياملة: المعمقة تبليغ نتائج المراجعة -بعارا

، وواتتتتتتما اعجثقق ع اتتلئج رتتلعقبما أو اععفا،  ام إتبتتلن مفم اعجعا ضتتم اعجضجقتتم يجة تتم 
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اعجثلستتتتتتبي، واعجث   في الممل ام عاءا  اعجبلئ م في ال ت  اعجعا ضم إ عاءا  تبة غ مالئج 

 .اعفقعال اعضلاسم 21

تثل الئةم رطحل فعض في الوضيييعية الجبائية الشييياملة: المعمقة آجال المراجعة -رابعا

في اعم تتض م اعجبلئ م اعةتتلاةم ا ةم فاعال تفما  اعجعا ضم اعجضجقم اعوتتع بم، ال  ج ل أل  جا  

أو تل  خ تستتتة ج  إعى غل م تل  خ لعجعا ضم ال تل  خ استتتاحم االشتتتضل  ر ايابل استتت م وا  ال، 

رإيل ال اعاقم م، وتج    اه اعفاعال رأ    ج ا ي   االااوتتتلء عةج ةل رلعوتتتع بم ور لء  االشتتتضل 

يةى اة   اا األق ع عةع  يةى اةبل  اعام تت ا أو تبع عا األ اتت ال وا اق   األ اتت ال ال 

   ماتتل، ورتتلآل تتلا اعوتتتتتتعو  تتم ع  ا ال رل تتم 30اعضتتل  ، قجتتل تجتت    تتاه اعفاعال رتتلعثحث ل ل

وع بم تق  ج ل في أ   ثحث ل اعثصما يةى قةمفل   ساط   اعج ةل رلع اعثسلج ي  ال ال  

   مال، إرا اء ال تل  خ اة  ام ا ال أو اعثصتتتتتتما يةى اعجضةمال  اعجطةمرم ال اعل 30ل

اعستتةطل  األ  ب م ي  ال  امفع اعج ةل رلعوتتع بم يةى ا اق   في اعضل   أو ااثصتت  ية  ل 

  16   في  لعم إقاةلل مةلا قفي.02 ا ل لال اعضل  ، قجل تج    اه اعج ال إعى س
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 األعمال الموجهة (المحور الثالث 

 

 في الوضعية الجبائية الشاملة  المعمقة دراسة حالة ملا كاضع للتحقيق 

 ام إقولن  : VASF في الوضعية الجبائية الشاملةالمراجعة التعراا بالم لا محل  .1

ئ  رمال تاعجعا ضم ةاثق ق، واعج ةل اث  اعج ةف ل اعطب ض  ل ع اا ع م تلر  عجعق  اعوتتتتتتعا

واعجاجث  في ا  م اب  ، تثل ي مال  ي اعلعر م  ،األغماا،  جل س مةتتتتتتتلا اعج ل اعثعال

إعى  01/01/2009ا ةم اعج ال  VASFاعضلئ ا  اعةتتتتتتتلاةم اعجعا ضم رلألغماا، و جم  اا 

 . 2012/ 31/12غل م 

 في الوضييعية الجبائية الشيياملة  المعمقة يق الجبائي األولية للتحضييير للتحق األعمال .2

VASF اعجثلستتتبي،     اعجعا ضم  جع أ وتتتل رجع ةم تج    م اث  ال تم في اعجعا ضم :  اا

و قمم اعجثقق ربضا األيجتتتلا ف  تتتل، اعجعا ضتتتم  ام اقا تتتل  اججميتتتم ال اعجةفتتتل  اعجعا  

 ثل  ةج ةل واعاأق  ال مظلا م اعاصعاعاج    م في اعج ا ، و ع  عجضعفم اعم ض م اعثق ق م ع

،  اا رلع ستتبم عضجة   اقة ل أال قل   ل فضةى اعج ةل  اعجق ام ال ابة  قحا ستت ما  اع  استتم،

 ج  اعجضةمال  ال اعجصتتتلعا اعضل   م،      ةجأ إعى رضا األرثلذ اعضل   م قلالتصتتتلا 

   اعثصتتتتتتما يةى ر   اعجؤستتتتتتستتتتتتل  اعضل   م اعاي ع ل يحام ا  اعج ةل رلعوتتتتتتع بم، أل

اضةمال  وتم تتتتتت ثل   ضاج  ية  ل في تثق ق ،  ويةى إثع  اه اعاثق قل  األوع م اع اقة م 

واعضل   م  ام  و تتت  ا  ام م شتتت ة م عةاأق  ال ا ى اتتت ا تصتتتع ثل  اعج ةل، قجل  ج  

 ج ل اعق لم راثق ق اضجق في اعم تتتض م اعجبلئ م اعةتتتلاةم إال ال اعل أيمال  امشتتتل ال أم  ال

 ل اال ا ال اعجبلئ م ع م  تبم افاش يةى األا ا

رض  اعجع ةم : VASFللوضييييييعية الجبائية الشييييييياملة  المراجعة المعمقة إجرالات  .3

ر لءا يةى شتت مي ملتجم يل تثق ق  األوعي، وعاا و   اعجعا ضم اعاج    م  ةتتعن اعجثقق في 

 تبة غ اعج ةل راع  وإيطلئ  ا ةم عةاثو ع اب  اعق لم رلعاثق ق.

في  لعجعا ضم اعجضجقم  عستتت  اعجثقق إشتتتضل ا رللم لا: المراجعة سيييال اب يييعار بإر .أ

اعم ض م اعجبلئ م اعةلاةم أو تسة ج  ع  ا  إشضل  رلالساحم، اعفما رج ثلا  قما ووا بل  

أ مى عةاثوتتت ع  ق   رضجستتتم  اعج ةل رلعوتتتع بم اعجثقق في و تتتض ا  اعجبلئ م، وا ث  أ  

اعفاعال لعجعا ضم تل  خ االستتتتتتاحم، و ج  أل  اقع االشتتتتتتضل  ر    مم، إرا اءا ال15يةتتتتتتع ل

ام تتتمن اعاثق ق، قجل  ج  امشتتتل ال ف   إعى أل اعج ةّل رلعوتتتع بم ع  اعثق في أل  ستتتاض ل 

وعق  تم ا ستتتتلا  اا امشتتتتضل  عةج ةل رال  خ قحا يجة م اعجعاابم رجستتتتاةتتتتل  ال اقا ل ه، 

  2009/2010/2011/2012:  ل، و     اعستتتتتت ما 30/2013تثل  ام  18/09/2013

 .عةاثق ق ف  ل

رض  واما : VASFفي الوضعية الجبائية الشاملة  المراجعة المعمقة الشروع في  . 

، اعجعا ضم اعجضجقم  مم،  بلشتتع اعجثقق في يجة م 15امشتتضل  عةج ةل وا ث  فاعال اعاثوتت ع
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ع  جلعي، و ث ذ را     قمم راق  م اعض لاتتتتتتع اعض   م واعجلع م اعجث  ال ع ق  اعج ةل ام 

اقتتل متتم ر ل اتتل اقاةتتتتتتفتت  أث تتلء تثق قتت  واعجصتتتتتتع  رتت  ال ابتت  اعج ةل، واتت  تم راتتل  خ 

  تت  اتتلم اعجثقق رام تتتتتت ا أ م اعال عا  اعجعا ضتتم اعةتتتتتتعون في يجة تتم  26/12/2013

اعثلاتتةم يةى استتامى اع ق  ام جلعي، واطلعبا  رلع ف  اعوتتع بي وفقل عألستتبلج اعجب  م في 

 وية   تم اعاما  إعى ي ال اسا ال ل  رضصمص تث    اع ق  ام جلعي، و ي:  اا اعابة غ،

  :تم اعاما  إعى أ م اعجقبم ل  اعجاثص  ية  ل قحا س ما  اع  اسم المقبوضات

 و ي ام ثم في اعج وا اعالعي:

  .2009/2010/2011/2012(مقبوضات الم لا كالل سنوات الدراسة 

 2012 2011 2010 2009 البيان

 27.025,00 21.586,00 يج  / كل الصرح بهالد

 4.076.725,00 / / / مداكل أكرى

 4.103.750,00 21.586,00 / / المجموع

 : اةل ا ةل قل   عةاثق ق في اعم ض م اعجبلئ م اعةلاةم.المصدر

ال قحا اعج وا اعستتتتتتلرق  ح   و م  اقبم تتتتتتل  عم  صتتتتتتع  ر ل اعج ةل وو    يةى  

   وعاا يةى اعجثقق و مج إ  ا  ل. اسامى اعثسلج اعب  ي،

  :تاةضص ف جل  ةي:المدفوعات 

  :4.076.725اقاةلل و م  ابةغ العي رلعب    ق   رـ    

  ا جا ل رـتتتتتتتت:  2م 1.314,256اقاةتتلل أل اعج ةل الم رلاا لء أ ض استتل ا ل     

 2013، ع ام إيل ال تستتج ة ل رستت م 02/10/2012  ، وتم تستتج ة ل رال  خ  5.000.000,00

   . 22.242.352,00رق جم 

  1.117.118,00تم  ف   قما تسج   اعجة  م تق   ج .   

  :قجل تم تق    ت لع ل اعجض ةم قحا س ما  اع  اسم قجل  ةي 

  300.000,00تق   رـ:  2010س م.   

  350.000,00تق   رـ:  2011س م.   

  400.000,00تق   رـ:  2012س م.   

  اع  اسم      قجل  ةي: اعوع بم اعج فميم قحا س ما 

  9.000,00تق   رـ:  2010س م  . 

  18.500,00تق   رـ:  2011س م  . 

  18.500,00تق   رـ:  2012س م  . 

اعجعا ضم ور اا  ساط   اعجثقق ال قحا ماـلئج  ـاا اعجـ وا اتضـل  اـعا ه  ـما يجة ـم 

ل  اعجسـتتاضع م أقبـتتع اـتتل عةم ض م اعجبلئ م اعةلاةم،     قـتتلل اججـتتمن اعجال ـتت اعجضجقم 

ل اعج اق   اعجصع  ر ـتتتتتل، في ق  س ما  ا  %25اججـتتتتتمن اعجال ل  اعجساضجةم رأقثع ال
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وإل عـم  سـاط  اعابع ـع تضابـع  ، وعاا و   يةى اعج ةل تبع ع ل2009اع  اسم ال ي ا س م 

 قجـ اق   ا عرـم الر  ال إقولي ل عةوع بم يةى اع ق  ام جلعي.

في اعم تتتتتتض تتم اعجبتتلئ تتم عةستتتتتت ما  اعجعا ضتتم رضتت  تبة غ اعج ةل ر اتتلئج : تبرار الم لا

   مال عةع  يةى ال و   ف  ، تم    اعج ةل رلعقبما ع ل راثف  40اعج  وسم، وا ث  أ رض ل ل

 يةى رضا اعض لاع، واعاي أقا اعجثقق رضول ا  ل رض ل االيابل ،     الم: 

  وا اعج  ام م؛ رل اسلج اصل  ل اعجض ةم وي م إ قلع ل في   

  ال قحا ا  ع م  2009ا استتتتلج اععات  اعةتتتت عم اعجاثصتتتت  ية   رلع ستتتتبم عستتتت م

ال قحا قةتتتل  ات   2012-2011-2010اعصتتتثم اعجما  م عمال م األغماا، واعستتت ما  

 اعاقلي ؛

   عم  ام ا استتتلج اعستتتةفم اعاي تق م ر ل اعج ةل ألم ل ال تثج  أم اتتت لم الممم م وغ ع

 ابع ال.

  : المطلو

 في اعم ض م اعجبلئ م اعةلاةم؟اعجعا ضم أو   اع الئج اع  لئ م عضجة م  •

  في اعم ض م اعجبلئ م اعةلاةم؟  اعجعا ضم     إ عاءا  إافلا   •
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 في الوضعية الجبائية الشاملة  المعمقة حل دراسة حالة ملا كاضع للتحقيق 

  رض  ال تم تث  في الوضييييييعية الجبائية الشييييييياملة: المراجعة النتائج النهائية لعملية  .4

 اضاةل اقبم ل  وا فميل  اعج ةل  ام تبة غ اعج ةل ر الئج اعاثق ق.

 ام و تتت  ا  ام م اعض   م عام تتت ا ال تم اعاماتتت  إع   و ام إ ستتتلع ل  التبليغ األولي: .أ

ال  خ  97/2013عةج ةل قابة غ أوعي تثل  ام  رلعع26/12/2013ر  ه يةى ، يةى أل  قمم 

 مال، إال رلعقبما أو رلععفا ا  تبع ع  ع ، وف جل  ةي   وا  40ال و   ر  قحا أ رض ل 

ا  ام م اعض   م، ثم   وا عاث    اعوتتتتتتع بم يةى اع ق  ام جلعي اعما    فض ل ال اب  

 اعج ةل: 

 في المعمقيية ميزانييية البزانيية الموجودة في التبليغ األولي للم لا البيياضييييييع للتحقيق 

 وضعية الجبائية الشاملة.ال

 2012 2011 2010 2009 البيانات

  :المتاحات المستبرجة

 ؛01/01اععا   

 ؛BDLاعثسلرل  اعب   م  

 اعثسلرل  اعبع   م؛ 

  سلرل  اعامف ع. 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

4.076.725 

/ 

/ 

 4.076.725 / / /  1المجموع (

اعستتتتتتث  اعج ج  في اؤستتتتتتستتتتتتتم 

 اشضلص

 م اال  

 ا اق   اقعى 

 ر   يقل ا  

 ر   ا قمال  

 اعجقبم ل  اعجمثقم واعجقبم م 

 اعجقبم ل  اعجضاةفم واعجضف م 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

21.586 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

27.025 

/ 

/ 

/ 

/ 

 4.103.750 21.586 / /  2المجموع (

اعجستتتتتتل جل  اعج ج ال في شتتتتتتعقم 

 أشضلص؛

/ / / / 

  ل اعج فميم؛ عائ  اعجساض ا

  قما اعاسج  ؛

 مفقل  اعسفع؛

/ 

/ 

/ 

14.000 

/ 

/ 

18.500 

/ 

/ 

18.500 

1.117.118 

/ 
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 ا ا ي؛-اةاع ل  اعضقل ا :

 ابلمي.-                    

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

22.342.352 

/ 

 / / / / اعقعوض اعجق ام عحقع ل؛

 / / / / اع فقل  اعجصع  ر ل؛

 / / / / تس    اعقعوض؛

 400.000 350.000 300.000 /   اعجض ةم؛مفقل

 / / / / مفقل  اقعى.

 23.877.970 368.500 314.000 0  2المجموع (

 –الييوييروقيييات (الييمييجييمييوع األول 

 المجموع الثاني 

0 314.000- 346.914- 19.774.422- 

 ضماعجعا ور اا  ساط   اعجثقق ال قحا ماـلئج  ـاا اعجـ وا اتضـل  اـعا ه  ـما يجة ـم 

اعجبلئ م اعةلاةم،     قـتتلل اججـتتمن اعجال ـتتل  اعجسـتتاضع م أقبـتتع اـتتل  عةم ض ماعجضجقم 

ل اعج اق   اعجصع  ر ـتتتتتل، في ق  س ما  ا  %25اججـتتتتتمن اعجال ل  اعجساضجةم رأقثع ال

وإل عـم  سـاط  اعابع ـع تضابـع  ، وعاا و   يةى اعج ةل تبع ع ل2009اع  اسم ال ي ا س م 

رـتتتتتتتم الر  ال إقولي ل عةوع بم يةى اع ق  ام جلعي، قجل  م ام ا في قجـتتتتتتت اق   ا ع

 اعج وا اعجماعي:

الناتج عن تحقيق في الوضعية  IRGالتبليغ األولي لضرابة على الدكل ابجمالي 

 الجبائية الشاملة.

اليييييييييييدكيييييييييييل  السنة

الييمييتييحصيييييييييل 

 عليه

الييييدكييييل 

المصرح 

 به

نسييييييبة  الحقوق النسبة الوارق

 العقوبة

ليييييي إجيييييميييييا العقوبة

 الحقوق

2010 314.000 94.035 219.965 20% 43.993 %10 4.399 48.392 

2011 346.914 21.586 325.328 20% 65.066 %15 9.760 74.826 

2012 19.774.220 27.025 19.747.195 20% 3.949.439 %25 987.360 4.936.799 

-2010ل عستتتتتت ما  اع  استتتتتتتم رلعالعي تم تث     تتتتتتع بم اع ق  ام جلعي اعجا عج ا   

 ، قجل تم تطب ق غعاال  الع م      مسب ل  س  اعجبةغ اعجا عج ا  .2012_2011

اعجبلئي في اعم تتتتتتض م اعجبلئ م اعةتتتتتتلاةم اعجعا ضم ف جل  ةي مالئج التبليغ النهائي:  . 

 اعجعسةم في اعابة غ اع  لئي:
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 يفالمعمقة ضع للتحقيق ميزانية البزانة الموجودة في التبليغ النهائي للم لا البا

 الوضعية الجبائية الشاملة.

 2012 2011 2010 2009 البيانات

الييييييييمييييييييتيييييييياحييييييييات 

  :المستبرجة

 ؛01/01اععا   

رل  اعب   م   اعثستتتتتتتل

BDL؛ 

 اعثسلرل  اعبع   م؛ 

  سلرل  اعامف ع. 

1.006.890 

 

/ 

/ 

/ 

2.013.780 

 

/ 

/ 

/ 

2.492.363 

 

/ 

/ 

/ 

2.988.032 

 

4.076.725 

/ 

/ 

 4.076.725 2.492.363 2.013.780 1.006.890  1وع (المجم

اعستتتتتتث  اعج ج  في 

 اؤسسم اشضلص

 اال م  

 ا اق   اقعى 

 ر   يقل ا  

 ر   ا قمال  

اعجقبم تتل  اعجمثقم  

 واعجقبم م

اعجقبم ل  اعجضاةفم  

 واعجضف م

/ 

1.006.890 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

492.583 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

492.583 

21.586 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

492.583 

27.025 

/ 

/ 

/ 

/ 

 519.608 514.169 492.583 1.006.890  2المجموع (

 7.584.365 3.006.532 2.506.363 2.013.780  2+1المجموع (

اعجستتتتل جل  اعج ج ال 

 في شعقم أشضلص؛

/ / / / 

 عائ  اعجساض ا ل 

 اعج فميم؛

  قما اعاسج  ؛

 مفقل  اعسفع؛

/ 

/ 

/ 

14.000 

/ 

/ 

18.500 

/ 

/ 

18.500 

1.117.118 

/ 

-اةاع ل  اعضقل ا :

 ا ا ي؛

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

22.342.352 

/ 
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                    -

 ابلمي.

جقتتت اتتتم  ع قعوض ا ع ا

 عآلقع ل؛

/ / / / 

اع فقتتتل  اعجصتتتتتتع  

 ر ل؛

/ / / / 

 / / / / تس    اعقعوض؛

 / / / / مفقل  اعجض ةم؛

 / / / / مفقل  اقعى.

 23.477.970 18.500 14.000 2.013.780  2المجموع (

الوروقييات (المجموع 

الييمييجييمييوع  –األول 

 الثاني 

2.013.780+ 2.492.363+ 2.988.032+ 15.893.605- 

، و اا 2012واجل  ح   ال قحا اعج وا أم  تم إعللء اعفعا ع   اعس ما  ال ي ا س م 

 .2012رأقا اعجثقق تبع عا  اعج ةل، وف جل  ةي   وا  م ا اساثقل  س م 

الناتج عن تحقيق في الوضعية  IRGضرابة على الدكل ابجمالي التبليغ النهائي ل

 الجبائية الشاملة.

اليييييييييييدكيييييييييييل  السنة

الييمييتييحصيييييييييل 

 عليه

الييييدكييييل 

المصرح 

 به

نسييييييبة  الحقوق النسبة الوارق

 العقوبة

إجيييييمييييياليييييي  العقوبة

 الحقوق

2012 15.893.605 27.025 15.866.580 20% 3.167.911 %25 791.978 3.959.889 

فقط، إ تتلفم إعى اعلعاام  2012اا فضةى اعج ةل  ف   تتع بم اع ق  ام جلعي عستت م ور 

 . %25اعجلع م، واعاي      ر سبم 
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 مراجع المحور الثالث

، "ميثاق الم لوين بالضييرابة الباضييعين للرقابة، " م، اعج  ع م اعضلام عةوتتعائ       ش، وزا ال اعجلع 1

 .31، ص 2013ا ةم ا  
 .120ص  مرجع سبق ذكره"،، "رمشعى يب  اعل ي 2
 .13ص  ،1-21، اعجل ال 2016مرجع سبق ذكره"، ، "الممل اال عاءا  اعجبلئ م 3
جلمي اصتتتتتتطفى  4 ية نظام المعلومات ودوره في توعيل "، اعضث بة الجبائ لة الجزائر –الرقا ااقعال ، "-حا

 .178ص، 2008ال  سا ع، قة م اعضةمم امااصل  م ويةمم اعاس  ع،  لاضم اعج  م، 
 .13ص  ،2-21، اعجل ال 2016مرجع سبق ذكره"، ، "الممل اال عاءا  اعجبلئ م 5
 .130، ص"مرجع سبق ذكره"، قثةم يب  اعل ي 6
 .179، ص"ذكرهمرجع سبق  "، اعضثجلمي اصطفى  7
 .13ص  ،3-21، اعجل ال 2016مرجع سبق ذكره"، ، "الممل اال عاءا  اعجبلئ م 8
 .133، ص"مرجع سبق ذكره "، قثةم يب  اعل ي 9

فعالية التحقيق المحاسيبي في الحد من ااررة التهر  الضيرابي دراسية ميدانية بم تا رستلس أ ج ، " 10

"، ااقعال اق ام  تتجل ااطةبل  م   شتت ل ال ال ستتا ع، -اطمداراة الضييرائا األ و-التحقيقات المحاسييبية 

 .205ص، تضصص الع م واثلسبم،  لاضم األغماا رلعج ائع
 118ص"، مرجع سبق ذكره "، العبي اثج  11
بق اع   ستت، "فعالية آليات المراقبة الجبائية في الحد من التهر  الضييرابي في الجزائر "، رستتلس أ ج  12

 .206ص قعه، 
 .151ص"، مرجع سبق ذكره "، ل يرمشعى يب  اع 13
بق اع   ستت، "فعالية آليات المراقبة الجبائية في الحد من التهر  الضييرابي في الجزائر "، رستتلس أ ج  14

 .207ص قعه، 
 .138، ص" مرجع سبق ذكره "، قثةم يب  اعل ي 15
 .13ص  ،4اعفقعال  21، اعجل ال 2016مرجع سبق ذكره"، ، "الممل اال عاءا  اعجبلئ م 16
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 تمهيد:

في المحاسوووبة اجراق بةا ة ه جیت مت ووومة  ووورمبة  المراجعة الجبائية المصووو  ةتعتبر 

يا  أو  أا هة أو  مجم عة عمو مدة مير المت ئا  عز اأ جكق أو دة ال واحدة أو عدة  وووووورا

خالل هذا التحأيق هطالبة  هعطيا  هحاسووووووبية هتعوأة  مدة تأة عة سووووووزة جبائيةت و  مم ة

الم وفية  ال ووووورمبة ا    تائق تبرمرمة  مووووويطة هرة الف اتير والعأ   وو ووووو    الطوا أو 

التمووويا المرتبطة  الحأ و و ال وورائا والرسوو ا وااتاوع المتعوأة  التحأيقت دما   مم ة أأ 

المحاسووووووبةت مؤ ي هذا التحأيق في أي حال هة ااح ال الى فحص هعمق و ووووووابا لمجم   

 مخ ع التحأيق المص ب لزفس الأ اعد المطبأة في حالة التحأيق العاا. 

ةبة الشرو  في المراجعة الجبائية المص ب وجا اإلشعار بالمراجعة المصوب: : أوال

مم ة اجراق أي تحأيق في المحاسووووبة  وأ اعالا الم وف    ا الغ الم وف  ال وووورمبةت حي  

 ال وورمبة  ذلم همووبأا عة  رمق ابسووال أو تمووويا اتووعاب  التحأيق هأا ة اتووعاب  ال  وو ل 

هرفأا  ميراو حأ و وواجبا  الم وف  ال ووورمبة المحأق في هحاسوووباتیت عوى أأ مموووتفيد هة 

ابمخ اسوتالا هذا ا توعابت دما مجا ( أماات ا تداق هة ت10أجة أ نى لوتح ويرت هدتی عشورة  

أأ مبية ا توووووعاب  التحأيق ألأاب وأسوووووماق وبتا المحأأيةت ودذا تابمخ وسووووواعة أول تدخة 

والفترة التي متا التحأيق فيها والحأ و وال وووووورائا والرسوووووو ا وأتاوع المعزية ودذا ال تائق 

أأ الم وف  ال رمبة  ال اجا ا  ال  عويها و أأ مشير  راحة تحت  ائوة  طالأ ا جراقت

ة دما مجا اأ مشووم ممووتطيع أأ ممووتعية  ممووتشوواب هة اختيابإ أتزاق اجراق عموية المراجعةت

اإلتوووعاب  التحأيقت  اإل وووافة الى العزا ووور المذد بة سوووا أات ت  ووويف  ا ع التصووو ما في 

 1 التحأيق دما مجا اعالهی  طبيعة العمويا  المحأق فيها.

تـووتا فـووي الدفاتر  المراجعة المص  ةأ عمويـووة ا المصوب: الشروع في المراجعةا: ثاني

وال تائق المحاسبية  عية الم اأت ها عدا في حالـوووة  وـوووا هعـوووادس هـوووة  ـووور  الم وـوووف 

ـووة ه  ال رمبةت م جهی دتا يا وتأبوی المصوحة أو في حالـووة ةـوو ة ةاهرة مـووتا اةرابهـووا ةان  نـووا

ـی  ـداني وهـذا  انتأال ـالفحص المي ـق   ـة التحأي  ر  اإل ابة ال رمبيةت وممتهة المحأق عموي

لمعامزة هردك نشا  الم وفت وةد تت رب الكمابة الميدانية هة أجـة التعـر  أدرـر عوـى دافـة 

إ اانشطة التي متا هكاولتها هع تدومة المالحظا  والمعو ها  التـوووووي أدتمـوووووبها فـوووووي هـوووووذ

ليأ ا  عد هذا  فحـووص ااوباو والممـووتزدا  والحمـووا ا  والمـووجال   الكمـووابا  في حيزها 

التـوووي مممـووو ها الم وفت والت دد هة  حتهات انتظاههـوووا واتـوووتمالها عوـوووى جميـوووع الـووودفاتر 

ت دما مجا عوى المحأـق فـي هـذا لمزص ص عويها في الأان أ التجابيوال تـائق اإلجبابمـة ا

 2  : ـة المراةبـة الت دد خا ة هة اآلتيالزـ   ه

  عدا اختال  ااسس المحاسبية التي اتبعها الم وف في همـووم الـوودفاتر لومـووزة المعزيـووة

 ـوووالفحص عة المز ا  الما أةت  حي  في حالة ا ختال  في هاتـوووی ااسـوووس متطوـوووا هـوووة 
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ـةت  ـد آتاب هذا ا ختال  عوى ةان نية الدفاتر المحاسبية هة وجهة الزظـر الجبائي المحأـق تحدم

 فأـد م ـ  أ الهـد  التأويص في أسس اإلخ ا  لوتهرب هة  فع ال رمبة الممتحأة؛

  الت دد هة أأ دافة المعـاهال  ةـد تـا أخـذها  عـية ا عتبـابت دمـا تـا تـدومزها  الـدفاتر

 اسبية؛المح

  اختباب  عض الأي   لوت دد هة جدمة الممتزدا  وةان نيتها؛ 

   الت دد هة  حة المبيعا ت المشترما  هة خالل فحص أدبر عـووووووود  هم ـوووووووة هـوووووووة

الفـووووو اتيرت هـوووووع الحرص عوى استلالل هاتی الف اتير هة خالل تحرمر  طاةة المعو ها  عة 

 دة فات بة؛ 

  أيمـووة الم ـووافة هـووع الترديـووك عوـووى  ـووروبة هراةبة ةان نية خصا الرسـووا عوـووى ال

 تبرمـر التمبيأا  لهذا الرسا هة  ر  الم وف المحأق هعی؛

   ـرا  المأدهـة الت دد هة تبرمر دة ااعباق هع الحرص عوى ابسـال نمـخ هـة التبرم

الـووى ه تا البطاةية هة أجة تحرمر  طاةـووة المعو هـووا  التـووي مم ـووة اسـووتلاللها  حأـووا فـووي 

 حدمـد اإلمرا ا  أو المأب  ا .ت

دما مجدب الت  يف أأ همابسة تحأيق هص ب   محرا اإل ابة الجبائية هة اه انية الأياا 

في وةت  حق  تحأيق هعمق في المحاسووووووبة  ما في فلم الفترة التي تا التحأيق فيها مير أنی 

تي لعمويا  اعا ة التأييا المجا في هذإ الحالة ااخد في الحمووووباأ الحأ و المطالا  ها نتيجة 

 3 تا اجراؤها عوى اتر التحأيق المص ب.

مأـووووو ا المحأـوووووق  تربيت أسس اإلخ ا  وتبويلها تبليغ نتائج المراجعة المصوب: : ثالثا

( م ًهات إلبسوووال هالحظاتی 30لوم وف المحأق هعیت ومتمتع الم وف  ال ووورمبة   جة تالتية  

ـي  4ا تعاب  إعا ة التأ ماتأو ةب لیت ا تداق هة تابمخ تمويا  ـر  ف ـة عـدا اسـتالا ال ـي حال وف

ت  يزما في حالة اسووووووتالا الر  في المراجعة المصوووووو  ةال ةت المحد  أو عدا الر  تربت نتائج 

ال ةـووت المحـوود  مأـوو ا المحأق في هاتی الحالةت  فحص الر  تا تربيت أسس اإلخ ا   صـووفة 

 5 .أيق  عد التبويغ الزهائي لزتائج التحأيق لوم وف المحأق هعینهائيـةت ليـتا اةفـال عمويـة التح

المراجعة مجا أأ تتعدع فترة اجراق    :الجبائية المصوووووووبة المراجعة: آجال رابعا

ا تابة  دما مجات اعتبابا هة تابمخ استالا أو تمويا اإلتعاب  التحأيق هدة تهرمةت المص  ة

  تمزع اإل ابة الجبائية هة اه انية اجراق التحأيق المعمق في  المراجعة المص  ةأأ همابسة 

المحاسوووبة  حأا والرج   الى الفترة التي تمت فيها المراةبةت هع ااخذ  عية ا عتباب الحأ و 

 6 .المراجعة المص  ةالمدف عة نتيجة إلعا ة التأييا هة جراق 
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 األعمال الموجهة )المحور الرابع(

 ملف خاضع للمراجعة الجبائية المصوبةدراسة حالة 

خ وووعت لهذا التحأيق هؤسوووموووة تماب  نشوووا  التعريف بالمؤسوووموووة محق التحقيق:  .1

ت وتتمرة فترة المحأق -آفو -هأاولة أتوووولال البزاقت والم ج  ة عوى همووووت ع  رمق اام ا  

 .2011فيها هي سزة 

بة  ی تبويغ الم وف ةوه  هرة ها سبأی مشتر  إجراءات المراجعة الجبائية المصوبة:  .2

 البدق في عموية التحأيق:

المراجعة ةاا المحأق  إبسووووووال اتووووووعاب  اإلشووووووعار بالمراجعة الجبائية المصوووووووبة:  .أ

ت وه  ووى عويی تحت بةا 278/2014محمة بةا  17/06/2014 لوم وف  تابمخ: المصوو  ة

المعزية ت وحد   ال وووووورائا والرسوووووو ا 2011ت وةد تا تحدمد فترة التحأيق لمووووووزة 0324

أأ  عوى  التحأيقت ا وووافة الى أنی أتووواب الى أنی محق لی ا سوووتعانة  مموووتشووواب هة اختيابإت

أبفق ا توووعاب  ميراو الم وف  ( أماات دما10مموووتفيد هة أجة أ نى لوتح وووير هدتی عشووورة  

  ال رمبة الخا ع لورةا ة الجبائية.

 تح ير والتي حد    ـوو: عد انأ اق هدة الالشروع في المراجعة الجبائية المصوبة:  .3

أماات انتأة المحأق الى هأر المؤسوومووة الم  ووف في الموف الجبائيت وفلم هة أجة عموية  10

 ووووووباحات ل ة لا م ة الم وف  09:30التدخة ااولي لوتحأيق في المحاسووووووبة عوى الموووووواعة: 

ت 300/2014حا وووووورا في الم عدت دما تا تحرمر هح وووووور مياب في نفس الي ا محمة بةا 

اتر فلم  وا هة الم وف ح وو ب تووخصووي لمردك ال وورائا وفق اسووتدعاق  تابمخ: وعوى 

 ل زی لا مح ر أم ا الى المردك. 123/2014حي  محمة بةا  30/06/2014

ونتيجة عدا ت ا وووووووة الم وف وب إ عة التبويلا  الموووووووا أة الذدرت ودذا انعداا ال تائق 

تجابيت فأد تا احتمووووواب ال ووووورمبة هة الأان أ ال 11-10-9المحاسوووووبية التي حد تها الم ا  

 هة ةان أ اإلجراقا  الجبائية. 44توأائيات وهذا حما ها حد تی الما ة 

 وعويی داأ حماب ااسس داآلتي:

 المصوب. مراجعةتحديد األساس الخاضع نتيجة ال

 2011 التعيية

بةا ااعمال المحصوووووووة 

 عويی

19.804.517,00 

 21.162.480,00 بةا ااعمال المصرح  ی

 -1.357.963,00 الفابو 
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مجا اإلتووابة أأ بةا ااعمال المحصووة ه  هجم   المداخية التي تظهر  اخة ال شووف 

البز ي هطروحا هزها دة هة اإلللاقا  والمدف عا  والتح مال  لزفمووی خابا الرسووات وعوى 

 هذا ااسا  متا اإلخ ا  لورسا عوى الزشا  المهزي فأط.

  :المطلوب

 ؟المراجعة المص  ةأوجد الزتائج الزهائية لعموية  •

      ؟  المراجعة المص  ةحد  اجراقا  اةفال  •
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 ةالمصوب مراجعةملف خاضع للحق دراسة حالة 

نتيجة عدا ت ا ووووة الم وف وب إ عة التبويلا  المووووا أة الذدرت : المراجعة المصوووووبةنتائج 

هة الأان أ التجابيت فأد تا  11-10-9ودذا انعداا ال تائق المحاسووووووبية التي حد تها الم ا  

 هة ةان أ اإلجراقا  الجبائيةت 44احتماب ال رمبة توأائيات وهذا حما ها حد تی الما ة 

وجد هة هعو ها  في الموف الجبائي عوى همووت ع : تا ا عتما  عوى ها التبليغ األولي .أ

المردكت ودذا هعو ها  هة ال ش   البز ية الخا ة  زشا یت وعوى هذا ااسا  تا اخ اعی 

شا  المهزي TVAالى الرسا عوى الأيمة الم افة  ت وفيما موي ها تا TAPت والرسا عوى الز

  345/2014ا تحت بة 05/08/2014تبويلی  مة التبويغ ااولي المؤبخ  ـ: 

 وعويی داأ حماب ااسس داآلتي:

 المراجعة المصوبةتحديد األساس الخاضع نتيجة 

 2011 التعيية

بةووووووا ااعوووووومووووووال 

 المحصة عويی

19.804.517,00 

بةووووووا ااعوووووومووووووال 

 المصرح  ی

21.162.480,00 

 -1.357.963,00 الفابو 

تظهر  اخة ال شووف مجا اإلتووابة أأ بةا ااعمال المحصووة ه  هجم   المداخية التي 

البز ي هطروحا هزها دة هة اإلللاقا  والمدف عا  والتح مال  لزفمووی خابا الرسووات وعوى 

دما ه  ه  ووووف في الجدول  هذا ااسووووا  متا اإلخ ووووا  لورسووووا عوى الزشووووا  المهزي فأطت

 الم الي:

 .المراجعة المصوبةممتحقات الرسم على النشاط المهني نتيجة 

 2011 البياأ

ااعوووومووووال بةووووا 

 المحصة

19.804.517,00 

بةووووا ااعوووومووووال 

 المصرح

16.345.110,00 

 3.459.407,00 الفابو

  %2 الزمبة

الووووووووحووووووووأوووووووو و 

 المفرو ة

396.090,00 
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 326.902 الحأ و المحصوة

 69.188,00 الفابو

  %15 نمبة اللراهة

 10378 اللراهة

 79566 المجم  

 عد تربيت أسووووووس اإلخ ووووووا  وتبويلها لوم وفت وهزحی أجة تالتية  التبليغ النهائي: .ب

( م ًهات إلبسال هالحظاتی أو ةب لیت ا تداق هة تابمخ التبويغ ااولي ل زی لا مر ت و التالي 30 

 راجعة المصوو  ةالمتأرب تربيت التموو مة الجبائية نهائيا عة  رمق ابسووال تبويغ نهائي لزتائج 

 .385/2014بةا تحت  17/09/2014 تابمخ: 
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حاولنا من خالل هذه المطبوعة تسللللالض العللللوم عام لهم الملاوما  الياسللللة  م لا  

المراجلة والتدقلق الجبائي، إذ وضلللللللنا لح لة مناوح تناولنا للفا المااهلم اللامة والتن لم 

لاجزائر لي المنوح األول، لما المناوح األخرى لكل منفا حكزنا  الياص  المراجلة الجبائلة

وقد وضللللللننا لا لهمفا المراجلة الجبائلة الملم ة  ه عام إحدى لشللللللكال هذه المراجلة، 

 تفرب ضريبي، و التالي تنصلل لكبر.لالاشركا  حلث يكوا  فا اكتشاف لكثر 

من لشللللللكال المراجلة،  اإلجراما  المتبلة لي كل نوعميتاف كما لوضللللللننا لاطال  

لشللياص لديفم حتبة ماتع عام األقل، ولا هذه اإلجراما  يج  ولكدنا لنه يج  لا ي وم  فا 

تكوا عمالة  اطاة، وهذا ما يبرز الجفد المبذول من قبل اإلداحة سلللللللا تتم  نذاللرها وإال 

 الجبائلة لا لام  المراجلة.
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