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خماطر التدقيق يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املالي يف املؤسسات 
اإلقتصادية اجلزائرية

ملخص

أي تغيير في أي من المجاالت البد أن يحدث أثار على المجاالت المحيطة به، ويعتبر اإلنتقال من 
المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي أهم التغييرات التي حدثت في البيئة المحاسبية 
الجزائرية، حيث يرتقب أن يكون له تأثير على عدت مجاالت وعلى رأسها التدقيق المحاسبي، وتعتبر 
مخاطر التدقيق من أهم جوانب التدقيق التي يمكن أن تتأثر بتطبيق النظام المحاسبي المالي في 

المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية ، لذا استوجبت هذه الدراسة التعرف على أهم تلك المخاطر.
الكلمات  الدالة :مخاطر التدقيق، التقديرات المحاسبية، النظام المحاسبي المالي، المخطط المحاسبي 

الوطني.

Abstract 

A change in any of the domains has to work raised the surrounding domains, and is considered the transition from 
national accounting planned to the financial accounting system most important changes that have taken place in the 
Algerian accounting environment, where is expected to have an impact on on many domains, especially the accounting 
audit, and are considered risk An audit of the most important aspects of the audit, which could be affected by the 
application of financial accounting system in the Algerian economic institutions, so necessitated this study to identify 
the most important of these risks.

Keywords: Risk Audit, Accounting Estimates, Financial Accounting System, Planned National Accounting.

 Audit Risks in Light of Financial Accounting System
Application in the Algerian Economic Institutions

مقدمة

اخلارجية  بيئتها  مع  التعامل  إىل  اإلقتصادية  املؤسسة  حتتاج 
كونها مصدر أساسي ألهم مواردها ومستقبل هام ملخرجاتها، 
األطراف  من  جمموعة  باملؤسسة  احمليطة  البيئة  وتشتمل 
الفاعلة من أهمها املستثمرين احلاليني واحملتملني، واملقرضني 
واملوردين والدائنني التجاريني اآلخرين، والعمالء....إخل، وتعترب 
واألطراف  املؤسسة  بني  األساسي  الوسيط  املالية  املعلومات 

املتعاملة معها.
فاملستثمرين مهتمون باملخاطرة املالزمة إلستثماراتهم والعائد 

املتحقق منها، إنهم حيتاجون ملعلومات تساعدهم يف حتديد ما 
إذا كان عليهم اختاذ قرار الشراء، أو اإلحتفاظ  باإلستثمار أو 
البيع، كما أن املساهمني مهتمون باملعلومات اليت تساعدهم يف 

تقييم قدرة املؤسسة على توزيع األرباح.
حتديد  على  تساعدهم  اليت  باملعلومات  مهتمون  واملقرضون 
تدفع  سوف  عليها  املرتتبة  والفوائد  قروضهم  كانت  إذا  فيما 
، أما العمالء مهتمون باملعلومات املتعلقة  هلم عند اإلستحقاق 
باستمرارية املؤسسة، خصوصا عندما يكون هلم ارتباط طويل 

األجل معها أو اإلعتماد عليها.
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إال أن استخدام تلك املعلومات من قبل املستخدمني هلا يتوقف 
قبل  من  تعد  املعلومات  تلك  أن  كون  فيها،  ثقتهم  مدى  على 
إدارة املؤسسة اليت ال ميكن ألي طرف من األطراف اخلارجية 
املتعاملة معها التأكد من أمانتها، ومن هنا ظهرت احلاجة إىل 
خدمات التدقيق اليت ينفذها طرف حمايد وكفء من خالل 
جمموعة من اإلجراءات املصممة لزيادة ثقة املستخدمني حول 

املعلومات املالية للمؤسسة اإلقتصادية.
إن التدقيق كغريه من اخلدمات يتضمن جمموعة من املخاطر 
اليت ميكن أن تساهم يف وصول املدقق إىل استنتاج غري مناسب 
على  جيب  ولذا  التدقيق،  حمل  املعلومات  وعدالة  صدق  حول 
إىل  ختفيضها  أو  املخاطر  تلك  من  احلد  إىل  يهدف  أن  املدقق 
مستوى غري مؤثر، ويعترب التعرف على تلك املخاطر اخلطوة 
األوىل لإلستجابة هلا، كما يعترب التعرف على العوامل املسببة 
لتحديد  املدقق  تدفع  اليت  املؤشرات  أهم  من  التدقيق  ملخاطر 
أن  إال  التدقيق،  ملخاطر  املسببة  العوامل  وتتعدد  املخاطر،  تلك 
جديدة  حماسبية  ملعايري  اجلزائر  تبين  العوامل  تلك  أهم  من 
النظام  إىل  الوطين  احملاسيب  املخطط  من  اإلنتقال  خالل  من 

احملاسيب املالي.
ومن خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:

مدقق  قبل  من  تشخيصها  ميكن  اليت  التدقيق  خماطر  أبرز  هي  ما 
احلسابات والناجتة عن تطبيق النظام احملاسيب املالي؟

و لإلجابة على اإلشكالية السابقة مت تناول البحث يف احملاور 
التالية:

احملور األول: خماطر تتعلق بالتقديرات احملاسبية

احملور الثاني: خماطر اإلنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل 
النظام احملاسيب املالي

احملور الثالث: خماطر تتعلق باملدقق احملاسيب

احملور الرابع: خماطر تتعلق باإلفتقار إىل معايري تدقيق مناسبة

أهمية البحث: بشكل عام يستمد البحث أهميته مما يلي:
خماطر  زيادة  بسبب  العاملية  املالية  األزمات  حجم  زيادة   -

اإلحتيال.
لإلفالس  الكربى  والشركات  املؤسسات  من  العديد  تعرض   -

بسبب عدم اإلهتمام بالتصدي ملخاطر التدقيق.
الدولي  اإلحتاد  رأسه  وعلى  املتزايد  الدولي  اإلهتمام   -

للمحاسبني بأهمية تبين منهج التدقيق املبين على املخاطر.
الفعال  التطبيق  للتدقيق احملاسيب يف مراقبة  املرتقب  الدور   -

للنظام احملاسيب املالي يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.
أهداف البحث

احلسابات  بأرصدة  املتعلقة  التدقيق  خماطر  أهم  إبراز   -
واملعامالت املعدة وفقا للنظام احملاسيب املالي.

- إبراز أهم األسباب املوضوعية املستند عليها يف حتديد خماطر 
التدقيق يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املالي.

التدقيق  مهنة  أخالقيات  أهم  على  الضوء  تسليط  حماولة   -
اليت ميكن أن تساهم يف التقليل من خماطر التدقيق.

- حماولة التعرف على أهم النقائص اليت ميكن معاجلتها من 

أجل توفري بيئة تدقيق ذات خماطر أقل.
أوال: خماطر تتعلق بالتقديرات احملاسبية

التقدير احملاسيب يتمثل يف التقدير التقرييب ملبلغ نقدي، وتنشأ 
خماطر تدقيق التقديرات احملاسبية من األسباب التالية:

- يف غياب وسائل دقيقة للقياس، فإن هناك قابلية تأثر التقدير 
احملاسيب بنقص متأصل يف دقة القياس.

تتعلق  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  احلصول  صعوبة   -
بقيم تقديرية.

- حتيز اإلدارة، أي افتقارها للحياد يف تقدير املعلومات.
وميكن حصر أهم اجلوانب احملاسبية اليت تعتمد على التقدير 

وفقا للنظام احملاسيب املالي فيما يلي:
احملاسبية  التقديرات  واملعنوية:تتضمن  العينية  1-التثبيتات 
النظام  يف  جاء  ملا  وفقا  واملعنوية  العينية  بالتثبيتات  املتعلقة 

احملاسيب املالي ما يلي:
املعاجلة  حسب  بها:)1(  مرخص  أخرى  التثبيتات-معاجلة  1-1تقييم 
املرجعية يتم إدراج أي تثبيت عيين يف احلسابات عقب إدراجه 
األول باعتباره أصال بتكلفته منقوصا منها جمموع اإلهتالكات 
وخسائر القيمة، غري أنه يرخص للكيان أن يدرج يف احلسابات 
التثبيتات العينية املنتسبة إىل فئة أو عدة فئات من التثبيتات 

اليت حيددها مسبقا على أساس مبلغها املعاد تقييمه.
ويف إطار هذه املعاجلة األخرى املرخص بها، يدرج يف احلسابات 
مببلغه  أصال،  باعتباره  األولي  إدراجه  بعد  معين  تثبيت  كل 
تقييمه  إعادة  تاريخ  يف  احلقيقية  بقيمته  أي  ثانية  املقوم 
الالحقة،  القيمة  منقوصا منها جمموع اإلهتالكات وخسائر 
وتتم عمليات إعادة التقييم بانتظامية كافية حتى ال ختتلف 
القيمة احملاسبية)=القيمة املسجلة( للتثبيتات املعينة اختالفا 
القيمة  باستعمال  حددت  تكون  قد  اليت  القيمة  عن  كبريا 

احلقيقية يف تاريخ اإلقفال.
واملألوف  العادة  يف  هي  واملباني  لألراضي  احلقيقية  والقيمة 
تقدير  إىل  استنادا  القيمة  هذه  وحتدد  السوق،  يف  قيمتها 
جيريه مقومون حمرتفون مؤهلون، والقيمة احلقيقية ملنشآت 
تدل  مؤشرات  غياب  وعند  السوق،  يف  قيمتها  أيضا  هي  اإلنتاج 
بكلفة  تقوم  فإنها  متخصصة(  )منشأة  السوق  يف  قيمتها  على 
حتدد  التقييم،  إعادة  وبعد  اإلهتالك،  من  اخلالصة  تعويضها 

املبالغ القابلة لإلهتالك على أساس املبالغ املعاد تقييمها.
التثبيتات 2-2إهتالك 

تتعلق  حتريف  خماطر  تتضمن  اليت  اجلوانب  أهم  إن 
باإلهتالكات، هي تلك املتعلقة بتقدير القيمة املتبقية، وكذا 
املناسبة  اإلهتالك  طريقة  اختيار  يف  اإلدارة  حتيز  إمكانية 
بسبب مصاحل شخصية كمحاولة إدارة األرباح، حيث جاء يف 

النظام احملاسيب املالي ما يلي:
بأصل  املرتبطة  اإلقتصادية  املنافع  استهالك  هو  اإلهتالك 
إذا كان مدجما يف  أو معنوي، ويتم حسابه كعبء إال  عيين 
املبادئ  لنفسه، وتطبق  الكيان  أنتجه  القيمة احملاسبية ألصل 

)2( التالية: 
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دوام  مدة  على  مطردة  بصورة  لإلهتالك  القابل  املبلغ   يوزع 
نفعية األصل مع مراعاة القيمة املتبقية احملتملة هلذا األصل 
يف أعقـاب فرتة نفعية من أجل الكيـان ويف حالة ما إذا كانت 
صادقة،  بصورة  حتديدهـا  باإلمكان  املتبقية  القيمة  هذه 
والقيمة املتبقية هي املبلغ الصايف الذي يرتقب الكيان احلصول 
عليه ألصل عند إنقضاء مدة نفعيته بعد طرح تكاليف اخلروج 
إطار  يف  إال  معربة  غري  القيمة  هذه  تكون  ما  وغالبا  املنتظرة، 
األجل  ذات  املشاريع  أو  اإلمتيازات  مثل  خاصة  عمليات  بعض 

احملدد.
إستهالك  تطور  انعكـاس  هي  أصل  أي  إهتالك  طريقة   إن 
الكيان للمنافع اإلقتصادية التـي يدرها ذلك األصل: الطريقة 
اخلطية، الطريقة التناقصية أو طريقة وحدات اإلنتاج، وتكون 
هذا  حتديد  ميكن  مل  يف حالة  املعتمدة  هي  الطريقة اخلطية 
التطور بصورة صادقة، و يقود اإلهتالك اخلطي إىل عبء ثابت 
على مدة األصل النفعية، وتؤدي الطريقة التناقصية إىل عبء 
متناقص على مدة األصل النفعية، أما طريقة وحدات اإلنتاج 
يرتتب عليها عبء يقوم على اإلستعمال أو اإلنتاج املقرر املنتظر 
على  يتنامى  عبء  إىل  تؤدي  التزايدية  والطريقة  األصل،  من 

املدة النفعية لألصل. 
2- اخنفاض قيمة األصول: ينص النظام احملاسيب املالي على ما 

يلي:)3( 
- يقدر الكيان عند حلول أي تاريخ إقفال احلسابات إىل تقدير 
وتفحص ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن أي أصل من 
األصول فقد قيمته، وإذا ثبت وجود مثل هذا املؤشر، فإن الكيان 

يقوم بتقدير القيمة املمكن حتصيلها من األصل.
- تقيم القيمة القابلة للتحصيل لألصل بأعلى قيمة بني مثن 

البيع الصايف والقيمة النفعية. 
املمكن احلصول عليه من  املبلغ  الصايف لألصل هو  بيع  • مثن 
املنافسة  ظروف  ضمن  معاملة  أية  إبرام  عند  أصل  أي  بيع 
طرح  مع  وتراضي  ودراية  تام  علم  على  أطراف  بني  العادية 

منه تكاليف اخلروج.
لتقدير  احملينة  القيمة  هي  أصل  ألي  النفعية  القيمة   •
سيولة األموال املستقبلية املنتظرة من استعمال األصل بشكل 

متواصل والتنازل عنه  يف نهاية مدة اإلنتفاع به.
ويف احلاالت، اليت ال ميكن فيها حتديد سعر البيع الصايف ألي 
أنها  أساس  على  ستقدر  للتحصيل  القابلة  قيمته  فإن  أصل، 

مساوية لقيمتها النفعية.
ويف حاالت وجود أصل ال يتولد عنه سيولة خزينة بشكل مباشر، 
فإن قيمته القابلة للتحصيل حتدد بالنسبة إىل الوحدة املنتجة 
لسيولة  املنتجة  والوحدة  إليها،  ينتسب  اليت  اخلزينة  لسيولة 
اخلزينة هي أصغر جمموعة قابلة لتعريف األصول اليت تنتج 
مداخيل اخلزينة ذات استقاللية واسعة عن مداخيل اخلزينة 

املنتجة من طرف األصول األخرى أو جمموعة األصول.
املبسطة  واحلسابات  واملعدالت  التقديرات  توفر  أن  وميكن 
قيمة تقريبية معقولة للحسابات املفصلة الضرورية لتحديد 
القيمة املنفعية أو مثن البيع الصايف ألصل كما هو مقرر يف 

هذه النقطة.

تدقيق  خماطر  هناك  أن  يتضح  السابقة  املتطلبات  خالل  من 
تتعلق بالقيمة القابلة للتحصيل لألصل كونها قيمة تعتمد 
على التقدير، كما مل يتضمن النظام احملاسيب املالي)SCF( أي 
مؤشرات)داخلية أو خارجية( ميكن اإلستناد إليها عند تقييم ما 
إذا كان األصل )أو وحدة منتجة لسيولة اخلزينة( قد اخنفضت 
قيمته، أو ما إذا كان خسارة اخنفاض قيمة األصل)أو وحدة 
منتجة لسيولة اخلزينة( قد زالت أو اخنفضت، وبالتالي فإن 
ما  وهذا  لإلدارة  الشخصي  التقدير  على  تعتمد  املؤشرات  تلك 

يساهم يف زيادة خماطر التدقيق بسبب احتمال حتيز اإلدارة.  
3- املخزون: ميكن مصادفة خماطر تدقيق متعلقة باملخزون يف 
حالة ما مت قياس هذا األخري بقيمة اإلجناز الصافية وفقا ملا 

جاء يف النظام احملاسيب املالي:)4(
تكلفتها  بأقل  تقيم  املخزونات  فإن   ، احليطة  مببدأ  عمال   -

وقيمة إجنازها الصافية.
وقيمة اإلجناز الصافية هي سعر البيع املقدر بعد طرح تكلفيت 

اإلمتام والتسويق.
احملاسيب  التدقيق  خماطر  أهم  إن  اإلجيار:  عقود  حماسبة   -4
أن  حيث  اإلجيار،  عقود  بتصنيف  املتعلقة  تلك  اإلجيار  لعقود 
أغلبية املؤشرات املعتمدة يف تصنيف عقد اإلجيار كعقد إجيار 

متويلي تعتمد على التقدير الشخصي لإلدارة، كما يلي:)5(
يقل  بسعر  األصل  شراء  خيار  املستأجر  مينح  اإلجيار  عقد   -
بصورة كافية عن قيمته احلقيقية يف التاريخ الذي ميكن فيه 
ممارسة حق اخليار، حتى يكون هناك تيقن معقول باستعمال 

هذا احلق يف التاريخ الذي ميكن فيه حتقيق هذا اخليار.
من خالل هذا املؤشر مل يتم حتديد نسبة مؤوية حمددة يتم 

على أساسها حتديد ما إذا كان السعر يقل بصورة كافية.
- مدة اإلجيار تغطي اجلزء األكرب من مدة احلياة اإلقتصادية 

لألصل ذاته إذا ما مل يكن هناك حتويل للملكية.
للجزء  أي نسبة حمددة      من خالل ما سبق مل يتم حتديد 
يف  مثال  جنده  ما  عكس  اإلقتصادية،  احلياة  مدة  من  األكرب 
األكرب  اجلزء  أن  على  تنص  اليت  األمريكية  احملاسبة  معايري 
75% فما فوق، وهذا منعا للتقديرات املبالغ فيها  حيدد بنسبة 

من قبل اإلدارة.
- يف بداية عقد اإلجيار قيمة املدفوعات الدنيا احملينة مبقتضى 
هذا اإلجيار ترتفع على األقل إىل شبه كامل القيمة احلقيقية 

لألصل املؤجر.
األمريكية  احملاسبة  معايري  أن  املؤشر  هذا  يف  كذلك  جند   
عكس النظام احملاسيب املالي وضعت 90% كنسبة شبه كاملة 

للقيمة احلقيقية لألصل.
 )SCF(5-مؤونات املخاطر واألعباء: ورد يف النظام احملاسيب املالي

ما يلي:)6(
غري  مبلغها  أو  استحقاقها  يكون  خصوم  هي  األعباء  مؤونات 

مؤكد. 
وتدرج يف احلسابات يف احلاالت اآلتية:

• عندما يكون لكيان إلتزام راهن )قانوني أو ضمين( ناجم عن 
حادث مضى.
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خماطر التدقيق يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املالي يف املؤسسات  اإلقتصادية اجلزائرية

• عندما يكون من احملتمل أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا 
إلطفاء هذا اإللزام. 

القيام بتقدير هذا اإللزام تقديرا موثوقا منه.  • عندما ميكن 
يف  األعباء  مؤونات  سبيل  على  احلسابات  يف  املدرج  املبلغ  يكون 
الواجب حتملها  للنفقات  تقدير  أفضل  املالية هو  السنة  نهاية 

حتى تالشي اإللزام املعين.
سنة  كل  إقفال  عند  جديد  لتقدير  حمال  املؤونات  وتكون 

مالية.
من خالل املتطلبات السابقة يتضح أن مؤونات األعباء هي قيمة 
تقديرية مما جيعلها حمل خطر هام، ومما يزيد من خماطر 
تدقيق املؤونات عدم وجود طريقة حمددة يتم بواسطتها تقدير 
قيمة املؤونات، ما جيعل التقدير يعتمد على احلكم الشخصي 

لإلدارة. 
النظام  إىل  الوطين  املخطط احملاسيب  اإلنتقال من  ثانيا: خماطر 

احملاسيب املالي

النظام  إىل   )PCN(الوطين احملاسيب  املخطط  من  اإلنتقال  إن 
احملاسيب املالي)SCF( سيصاحبه وجود بعض األخطاء يف القوائم 

املالية على املدى القصري، تلك األخطاء ناجتة عن ما يلي:
- وجود اختالف بني النظام احملاسيب املالي واملخطط احملاسيب 

الوطين، خاصة فيما يتعلق مبدونة احلسابات.
طويلة)منذ1975(  ملدة  احملاسبية  املمارسة  على  التعود   -

.)PCN(باستخدام املخطط احملاسيب الوطين
- حتتاج املمارسة احملاسبية وفقا للنظام احملاسيب املالي إىل فرتة 

حمددة للتعود على أرقام ومصطلحات احلسابات اجلديدة.
يف  مبالغ  تسجيل  إىل  احلسابات  رقم  يف  اخلطأ  يؤدي  حيث 
معنية  تكون  أن  املفرتض  من  كان  اليت  تلك  غري  حسابات 
حسابات  أرصدة  مبالغ  تضخيم  إىل  يؤدي  وهذا  بالتسجيل، 
معينة وختفيض مبالغ أرصدة حسابات أخرى، ومن ثم ينتج 
عنها قوائم مالية حمرفة ومضللة، ومن أهم احلسابات الغري 
املتطابقة بني النظام احملاسيب املالي)SCF( واملخطط احملاسيب 
الوطين)PCN( هما حسابات الصنف4: حسابات دائنة والصنف5: 

الديون.
العديدة  اإلجيابيات  من  وبالرغم  سبق،  ما  إىل  باإلضافة 
الوطين  باملخطط  مقارنة  املالي  احملاسيب  النظام  بها  أتى  اليت 
احملاسيب، إال أنه مازالت هناك بعض النقائص اليت متثل ثغرات 
فنية ميكن أن ينتج عنها حتريفات هامة يف القوائم املالية سواء 

بقصد أو بدون قصد، ومن أهم تلك النقائص ما يلي:
املعنوية العينية و  •التثبيتات 

من  استثناء  أي   )SCF(املالي احملاسيب  النظام  يتضمن  مل   -
واملعنوية فيما ماعدا   العينية  التثبيتات  نطاق متطلبات قياس 
اللذان  البيولوجية  واألصول  بالتوظيف  اخلاصة  العقارات 

خصص هلما قواعد خاصة بهما.
خاصة  شروط   )SCF(املالي احملاسيب  النظام  يتضمن  مل   -
بالقيمة  قياسه  يف  التبادل  طريق  عن  املكتسبة  باألصول 

قياس  تعذر  حالة  يف  متطلب  أي  يوجد  ال  كما  احلقيقية، 
املسلم   األصل  من  كال  أو  املستلم  لألصل  احلقيقية  القيمة 

واملستلم.
متطلب  أي   )SCF(املالي احملاسيب  النظام  يف  يرد  مل  كما   -
تثبيتات  بشراء  املتعلقة  اإلقرتاض  تكاليف  برمسلة  خاص 
 )SCF(املالي احملاسيب  النظام  يوضح  مل  كما  باآلجل،  عينية 
الدفع  تأجيل  عن  الناجتة  املالية  التكاليف  معاجلة  كيفية 

بشروط السوق.
احملاسيب  النظام  يف  الواردة  القياس  متطلبات  حتتاج  كما   -
تفسريها  يساء  ال  حتى  أكثر  وشرح  توضيح   )SCF(املالي

وتطبيقها.
• اخنفاض قيمة األصول

النظام  يف  الواردة  القيمة  يف  اخنفاض  قياس  متطلبات  إن   -
للتقييم  عامة  قواعد  ضمن  تندرج   )SCF(املالي احملاسيب 
وبالتالي فهي تنطبق على كل أصول املؤسسة بدون استثناء، 
مثل  أصول  على  املتطلبات  هذه  تطبيق  يؤدي  قد  وبالتالي 
األصول  أو  الزراعي،  بالنشاط  املتعلقة  البيولوجية  األصول 
الناشئة عن عقود اإلنشاء إىل وجود حتريفات ألن هذه النوعية 

من األصول حتتاج معاجلة خاصة بها.
- مل يتضمن النظام احملاسيب املالي)SCF( أي مؤشرات)داخلية 
أو خارجية( ميكن اإلستناد إليها عند تقييم ما إذا كان األصل 
أو  قيمته،  اخنفضت  قد  اخلزينة(  لسيولة  منتجة  وحدة  )أو 
منتجة  وحدة  األصل)أو  قيمة  اخنفاض  خسارة  كان  إذا  ما 

لسيولة اخلزينة( قد زالت أو اخنفضت.
يتعلق  والتوضيح  فيما  الشرح  نقائص من حيث  - هناك عدة 
أو  مفرد  ألصل  بالنسبة  سواء  لإلسرتداد  القابل  املبلغ  بتحديد 
وحدة منتجة لسيولة اخلزينة، وهذا سوف ينشأ عنه صعوبة 
الواردة يف  يف تطبيق متطلبات قياس اخنفاض قيمة األصول 
النظام احملاسيب املالي)SCF(، وبالتالي سوف ينتج عنه اختالفات 
كبرية يف تطبيق تلك املتطلبات من مؤسسة ألخرى وحتى من 

فرتة ألخرى يف نفس املؤسسة.
•املخزون

- مل يرد يف النظام احملاسيب املالي)SCF( أي استثناء من نطاق 
متطلبات قياس املخزون، فيما عدا املنتجات الزراعية اليت متت 

معاجلتها كحالة خاصة.
طريق  استخدام  إىل   )SCF(املالي احملاسيب  النظام  يشر  مل   -
التحديد العيين يف تقييم املنصرف من املخزون، وهي طريقة 

مناسبة لقياس خمزون جتار التجزئة.
يف  تدخل  اليت  األخرى  واللوازم  األولية  للمواد  بالنسبة   -
 )SCF(املالي احملاسيب  النظام  يف  يرد  مل  التامة،  املنتجات  إنتاج 
إجنازها  قيمة  إىل  قيمتها  ختفيض  خبصوص  متطلب  أي 

الصافية.
- ال يتضمن النظام احملاسيب املالي)SCF( أي متطلب خبصوص 
من  أقل  إىل  املخزون  قيمة  يف  التخفيض  اسرتداد  شروط 

تكلفته.
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املالية • األصول واخلصوم 
النظام  يف  أكثر  توضيح  إىل  حتتاج  املالية  األصول  أصناف   -
الثابتة،  أو  اجلارية  املالية  األصول  سواء   )SCF(املالي احملاسيب 
املالية  لألصول  احلقيقية  القيمة  قياس  متطلبات  أن  كما 
حتتاج أيضا إىل توضيح أكثر، باإلضافة إىل ذلك ال يتضمن 
األسهم  خبصوص  متطلب  أي   )SCF(املالي احملاسيب  النظام 
قيمتها  تقدير  ميكن  ال  واليت  حقيقية  قيمة  هلا  توجد  ال  اليت 
احملاسيب  النظام  يتطرق  ال  كما  موثوق،  بشكل  احلقيقية 
املعاملة  وتاريخ  التسوية  تاريخ  يف  احملاسبة  إىل   )SCF(املالي
وتأثريها على معاجلة التغري يف القيمة احلقيقة، أما خبصوص 
املالي)SCF( أي  النظام احملاسيب  املستهلكة ال يتضمن  التكلفة 

إشارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بشكل واضح. 
األصول  قيمة  اخنفاض  خيص  وفيما  سبق  ما  إىل  إضافة   -
باخنفاض  اخلاصة  املتطلبات  نفس  عليها  فينطبق  املالية 
وفقا  وذلك  العامة  التقييم  قواعد  ضمن  ككل  األصول  قيمة 
املفروض خيصص هلا  املالي)SCF( واليت من  للنظام احملاسيب 
متطلبات  ألن  بها،  خاصة  األصول  قيمة  اخنفاض  متطلبات 
قياس اخنفاض قيمة األصول املالية ختتلف فيما بني أصناف 
إذا مت تطبيق متطلبات قياس اخنفاض  املالية فكيف  األصول 
ما  وهذا  العامة،  التقييم  لقواعد  وفقا  املالية  األصول  قيمة 
سوف ينشأ عنه صعوبة يف تطبيق بعض املتطلبات مثل القيمة 
إعادة  األمر  املنفعية واليت يتطلب  والقيمة  القابلة للتحصيل 
تكييفها لتتوافق مع خصائص األصول املالية عن باقي األصول 

األخرى.
• اإليراد

يتم  اليت  الطريقة   )SCF(املالي احملاسيب  النظام  يف  يرد  مل   -
بها قياس وختصيص اإليرادات املالية ، كما مل يرد يف النظام 
اإليرادات  بقياس  خاص  متطلب  أي   )SCF(املالي احملاسيب 
أخرى،  خدمات  أو  بسلع  خدمات  أو  سلع  مبادلة  عن  الناجتة 
كما مل يرد كذلك أي متطلب خاص بقياس إيرادات املقدمة 

على فرتات.
• عقود اإلجيار

اخلاصة  القياس  متطلبات  نطاق  من  استثناء  أي  يوجد  ال   -
باإلجيار التمويلي يف النظام احملاسيب املالي)SCF( كما ال يوجد 

أي متطلبات قياس خاصة بعقد اإلجيار التشغيلي.
- ال يوجد يف النظام احملاسيب املالي)SCF( أي توضيح خبصوص 
اإلجيار سواء من وجهة   بداية عقد  الدفعات احملينة يف  قيمة 
مبلغ  الصايف،  اإلستثمار  وكذا  املستأجر،  أو  املؤجر  نظر 
اإلستثمار املبني يف العقد، املعدل الضمين للعقد ومعدل فائدة 
هذه  حتديد  يعترب  حبيث  للمستأجر،  اهلامشية  اإلستدانة 

املفاهيم مهم لتطبيق تلك املتطلبات املرتبطة بها.
بها  يتم  طريقة  أي   )SCF(املالي احملاسيب  النظام  يف  يرد  مل   -
إجيار  بعقد  املرتبطة  املباشرة  األولية  التكاليف  معاجلة 

متويلي.
- متطلبات القياس اخلاصة بعقد اإلجيار وفقا للنظام احملاسيب 

املالي)SCF( أقل وضوح وضعيفة من حيث الصياغة.

• مؤونات املخاطر واألعباء
املالي)SCF( باإلضافة تعريف مؤونات  النظام احملاسيب  ورد يف 
واحد  متطلب  احلسابات  يف  إدراجه  وشروط  واألعباء  املخاطر 

خبصوص قياس املخصصات وهذا غري كايف.
ثالثا: خماطر تتعلق باملدقق احملاسيب

عدم  يف  تتمثل  املدقق  بشخص  املتعلقة  التدقيق  خماطر  إن 
من  متكنه  اليت  التدقيق  مهنة  بأخالقيات  األخري  هذا  إلتزام 
حتقيق أهداف عملية التدقيق اليت من أهمها ختفيض خماطر 

التدقيق، وميكن حصر تلك األخالقيات املهنية فيما يلي:
املدققني  كافة  على  إلتزاما  النزاهة  مبدأ  يفرض  النـزاهة:   -1
بأن يتصفوا باإلستقامة واألمانة يف كافة عالقاتهم العملية 
والصدق)7(،  العادل  التعامل  ضمنا  النـزاهة  وتعين  واملهنية، 
أي  يف  االشرتاك  عدم  املدقق  على  يتعني  املبدأ،  هلذا  وتطبيقا 
تقارير أو إقرارات أو مكاتبات أو غريها من املعلومات إذا كانت 

هذه املعلومات:)8(
)1 ( تتضمن بيانات كاذبة أو مضللة بصورة جوهرية.

و  باإلهمال  تتسم  بصورة  تقدميها  مت  بيانات  تتضمن   )2( أو 
الالمباالة.

هذا  كان  إذا  إدراجها  يتعني  معلومات  منها  حمذوف   )3( أو 
احلذف يؤدى إىل التضليل.

مجيع  على  إلتزامًا  املوضوعية  مبدأ  يفرض  املوضوعية:   -2
املدققني بعدم التخلي عن احلكم املهين السليم بسبب أي حتيز 

أو تعارض مصاحل أو تأثري من الغري ال مربر له)9(.
أن  التدقيق  خدمة  يقدم  الذي  املدقق  على  يشرتط  وبالتالي 
استقاللية  أن  حيث  التدقيق،  عميل  عن  باالستقاللية  يتمتع 
املدقق عن العميل حتمي قدرته على تكوين رأي دون أن يتأثر 

بتأثريات قد تضعف ذلك الرأي)10(. 
اجلوهر  حيث  من  استقاللية  إىل  اإلستقاللية  وتنقسم 
من  باإلستقاللية  يقصد  حيث  الشكل،  حيث  من  واستقاللية 
رأى  بإبداء  تسمح  الذهن  صفاء  من  حالة  بأنها:  اجلوهر  حيث 
بدون أية ضغوط قد تؤثر على احلكم الشخصي املهين للفرد 
و تسمح له بالعمل بنـزاهة و موضوعية و ممارسة الشك املهين 
عن  االبتعاد  بها  فيقصد   : الشكل  حيث  من  االستقاللية  أما   ،
طرف  منها  يستخلص  قد  اليت  اجلوهرية  الظروف  و  الوقائع 
العالقة  ذات  املعلومات  بكل  دراية  – موضوعي و على  خارجي 
مبا فيها أدوات احلماية املطبقة – أنه قد مت التأثري على نزاهة 
وموضوعية و الشك املهين للمدقق أو مؤسسة التدقيق أو لعضو 

من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التدقيق)11(.
قد يفهم من مصطلح اإلستقاللية يف حد ذاته أن يتنـزه املدقق 
وأية  واملالية  اإلقتصادية  املنافع  كل  عن  الشخصي  للحكم 
كل  أن  حيث  واقعي  غري  هذا  فإن  وبالطبع  أخرى،  عالقات 
فرد يف اجملتمع له عالقات ترتبط باألطراف األخرى، ولذلك 
جيب تقييم مدى جوهرية هذه املنافع اإلقتصادية أو املالية أو 
العالقات األخرى وذلك يف ضوء ما قد يعتقد طرف خارجي-

غري  العالقة-بأنه  ذات  املعلومات   بكل  دراية  وعلى  موضوعي 
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مقبول)12(.
3- الكفاءة املهنية والعناية الواجبة: يتعني على املدقق أن يقوم 
 ، الواجبة والكفاءة والدقة واملثابرة  املهنية بالعناية  باخلدمات 
املعلومات  اكتساب  يف  باإلستمرار  يلتزم  أن  عليه  يتعني  كما 
واملهارات املهنية واحملافظة عليها على املستوى املطلوب للتأكد 
تواكب  متميزة  بكفاءة  مهنية  خدمات  يتلقى  العميل  أن  من 
و  املهنية،  املمارسة  أساليب  و  والتشريعات  التطورات  أحدث 
للمعايري  وفقًا  الواجبة  بالعناية  التصرف  املدقق  على  يتعني 

املهنية و الفنية املعمول بها عند تقديم اخلدمات املهنية)13(.
على  إلتزاما  املهين  السلوك  مبدأ  يفرض  املهين:  السلوك   -4
أي  وجتنب  الصلة  ذات  األنظمة  و  بالقوانني  للتقيد  املدققني 
عمل يعرف املدقق أو ينبغي أن يعرف أنه قد يسئ إىل مسعة 
عاقل  ثالث  طرف  يعتربها  اليت  األعمال  يتضمن  وهذا  املهنة، 
املتوفرة  ومطلع بعد تقييم كافة احلقائق والظروف احملددة 
السمعة  على  سليب  بشكل  تؤثر  أنه  الوقت،  ذلك  يف  للمدقق 

اجليدة للمهنة)14(.
وألعماله  لنفسه  الرتويج  و  بالتسويق  املدقق  قيام  عند  وعليه 
و  باألمانة  يتحلى  أن  عليه  و  املهنة،  لسمعة  يسئ  أال  عليه 

الصدق ، مع جتنب ما يلي : )15(
على  القادرين  اخلدمات  عن  فيها  مبالغ  بادعاءات  القيام  )أ ( 

تقدميها أو املؤهالت اليت ميتلكونها واخلربات اليت يكتسبونها.
)ب ( القيام بإملاح استنقاصي أو عمل مقارنات ال أساس هلا من 

الصحة مع أعمال الغري.
رابعا: خماطر تتعلق باإلفتقار إىل معايري تدقيق مناسبة

التدقيق  قواعدها وأصول ممارستها، ومهنة  ما من مهنة وهلا 
ممارستها،  وأصول  قواعدها  هلا  األخرى  املهن  من  كغريها 
يف  قريب  وقت  إىل  املمارسة  وأصول  القواعد  تلك  بقيت  وقد 
ألهمية  ونظرا  املهنة،  هذه  ممارسي  بني  عليه  املتعارف  حكم 
على  املصداقية  من  املزيد  إضفاء  يف  وباألخص  التدقيق  مهنة 
وأصول  قواعد  توفري  يف  جديا  التفكري  بدأ  فقد  املالية،  القوائم 
واإلحتكام  إليها  الرجوع  يسهل  املهنة  هلذه  مكتوبة  ممارسة 
إىل قواعدها وأصول ممارستها حيثما لزم، وقد جنحت بعض 
الدول الصناعية بوضع قواعد وأصول ممارسة مكتوبة يف شكل 
بأحكامها  واإللتزام  إليها  الرجوع  ميكن  التدقيق  ملهنة  معايري 
عوضا ملا كان متعارفا عليه وبالتالي قللت من اإلجتهادات يف 

هذا اجملال.
للتدقيق   العملي  للتطبيق  منهجية  التدقيق  معايري  وتوفر 
من  لواحدة  بتدقيق  اضطالعهم  عند  املمارسون  يستخدمها 
نهاية  يف  التدقيق  معايري  شأن  ومن  اإلقتصادية،  املؤسسات 
عالية  تدقيق  عمليات  إجراء  على  املمارسني  تساعد  أن  املطاف 
اجلودة وفعالة من حيث التكلفة متكنهم من خدمة املؤسسات 
بشكل أفضل، وبالتالي خدمة املصلحة العامة على نطاق أوسع.

التدقيق إال أن اجلزائر تفتقر إىل معايري  ورغم أهمية معايري 
تدقيق تزود املدققني باملفاهيم واإلجراءات والوسائل الفنية اليت 
يتم اإلسرتشاد بها يف أداء مهامهم على النحو املناسب قصد حتقيق 
أهداف عملية التدقيق، وتساهم يف توحيد نتائج عملية التدقيق.

معايري  اجلزائر  لتبين  بوادر  بدأت  األخرية  اآلونة  يف  أنه  إال 
يصدرها  اليت  الدولية  التدقيق  معايري  من  مستمدة  تدقيق 
اإلحتاد الدولي للمحاسبني)IFAC(، وذلك بصدور أو حزمة من 
املعايري املتعلقة مبحتوى تقارير حمافظ احلسابات، واليت تعترب 
مستمدة من معيار التدقيق الدولي رقم 700: تكوين رأي وإعداد 
التقارير حول القوائم املالية، وكذا معيار التدقيق الدولي رقم 

705: التعديالت على الرأي الوارد يف تقرير املدقق املستقل.
اجلزائرية  التدقيق  معايري  من  األوىل  احلزمة  وتتضمن 

واملتعلقة بالتقارير ما يلي: )16(
- معايري تقرير التعبري عن الرأي حول القوائم املالية

املدعمة  احلسابات  حول  الرأي  عن  التعبري  تقرير  معيار   -
واحلسابات املدجمة.

- معيار التقرير حول اإلتفاقيات املنظمة.
أو  مخسة)5(  األعلى  اإلمجالي  املبلغ  حول  التقرير  معيار   -

عشرة)10( تعويضات.
املمنوحة  اخلاصة  اإلمتيازات  حول  التقرير  معيار   -

للمستخدمني.
األخرية  السنوات اخلمس  نتيجة  التقرير حول تطور  - معيار 

والنتيجة حسب السهم أو حسب احلصة يف الشركة.
- معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية.

- معيار التقرير حول استمرارية اإلستغالل.
- معيار التقرير املتعلق حبيازة أسهم الضمان.
- معيار التقرير املتعلق بعملية رفع رأس املال.

- معيار التقرير املتعلق بعملية خفض رأس املال.
- معيار التقرير املتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى.

- معيار التقرير املتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح األسهم.
- معيار التقرير املتعلق بتحويل الشركات ذات األسهم.

والشركات  واملساهمات  بالفروع  املتعلق  التقرير  معيار   -
املراقبة.

أن  باعتباره  احلسابات  حمافظ  تقرير  معايري  أهمية  ورغم 
التقرير هو وسيلة إليصال نتائج عملية التدقيق إىل األطراف 
املهتمة بنتائج التدقيق، إال أن عملية التدقيق ال تقتصر فقط 
على إعداد تقرير التدقيق و إمنا هناك مراحل أخرى للتدقيق 
التدقيق، واليت جيب تغطيتها  إعداد تقرير  أهمية عن  ال تقل 
تقرير  ملعايري  مكملة  إضافية  تدقيق  معايري  تبين  خالل  من 

حمافظ احلسابات ، ميكن حصر تلك املراحل فيما يلي:)17(
وتتناول هذه املرحلة ما يلي: • مرحلة تقييم املخاطر: 

- قبول أو اإلستمرار بالعملية
- ختطيط عملية التدقيق

- حتديد وتقييم املخاطر املتأصلة
- فهم وتقييم نظام الرقابة الداخلية

- اإلبالغ عن عدم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية
- اختتام مرحلة تقييم املخاطر
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• مرحلة اإلستجابة للمخاطر: وتتضمن هذه املرحلة:
- خطة التدقيق اإلستجابية

- حتديد مدى اإلختبارات
- توثيق األداء املنجز
- اإلقرارات اخلطية

التدقيق • مرحلة إيصال نتائج 
- تقييم أدلة التدقيق

- تكوين رأي وإعداد التقارير حول القوائم املالية
- التعديالت على الرأي الوارد يف تقرير التدقيق

- فقرات التأكيد والفقرات األخرى
- املعلومات املقارنة.

كما ميكن حصر أهم معايري التدقيق الدولية ميكن تبنيها و 
اليت تتناول املراحل السابقة فيما يلي:)18(

- معيار التدقيق الدولي رقم210: اإلتفاق على شروط التكليف 
بالتدقيق

- معيار التدقيق الدولي رقم220: رقابة اجلودة لتدقيق القوائم 
املالية

- معيار التدقيق الدولي رقم230: وثائق التدقيق
- معيار التدقيق الدولي رقم240: مسؤوليات املدقق ذات العالقة 

باإلحتيال عند تدقيق القوائم املالية
- معيار التدقيق الدولي رقم260: اإلبالغ عن نواحي القصور يف 

الرقابة الداخلية للمكلفني باحلوكمة واإلدارة.
للقوائم  التدقيق  ختطيط  رقم300:  الدولي  التدقيق  معيار   -

املالية
خماطر  وتقييم  حتديد  رقم310:  الدولي  التدقيق  معيار   -

اخلطأ اجلوهري من خالل فهم املؤسسة وبيئتها
عند  النسبية  األهمية  رقم320:  الدولي  التدقيق  معيار   -

ختطيط وأداء التدقيق
للمخاطر  املدقق  استجابة  رقم330:  الدولي  التدقيق  معيار   -

املقيمة
اخلاطئة  البيانات  تقييم  رقم450:  الدولي  التدقيق  معيار   -

احملدد خالل عملية التدقيق
- معيار التدقيق الدولي رقم500: أدلة التدقيق

- معيار التدقيق الدولي رقم505: املصادقات اخلارجية
األولية:  التدقيق  عمليات  رقم510:  الدولي  التدقيق  معيار   -

األرصدة اإلفتتاحية
- معيار التدقيق الدولي رقم520: اإلجراءات التحليلية

- معيار التدقيق الدولي رقم530: أخذ عينات التدقيق
- معيار التدقيق الدولي رقم540: تدقيق التقديرات احملاسبية

- معيار التدقيق الدولي رقم580: اإلقرار اخلطي
املدققني  عمل  استخدام  رقم610:  الدولي  التدقيق  معيار   -

الداخليني

- معيار التدقيق الدولي رقم620: استخدام عمل خبري التدقيق
والفقرات  التأكيد  فقرات  رقم706:  الدولي  التدقيق  معيار   -

األخرى يف تقرير املدقق
- معيار التدقيق الدولي رقم710: معلومات مقارنة

خامتة

حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم خماطر التدقيق 
اليت استحدثت يف بيئة التدقيق بسبب تطبيق النظام احملاسيب 
املالي يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، حيث يعترب جزء من 
تلك املخاطر ظريف يزول مبجرد تعود املمارسني على التغريات 
اجلديدة يف البيئة احملاسبية، وتتمثل تلك املخاطر يف خماطر 
احملاسيب  النظام  إىل  الوطين  احملاسيب  املخطط  من  اإلنتقال 
املالي، أما املخاطر اليت تتعلق بافتقار معايري التدقيق فالبد من 
تداركها بتبين معايري تدقيق مناسبة، وتعترب معايري التدقيق 
أساسي إىل  األنسب، كونها تهدف بشكل  املخاطر  املبنية على 
ختفيض خماطر التدقيق  الناشئة عن تطبيق النظام احملاسيب 
احملاسبية  بالتقديرات  املتعلقة  التدقيق  خماطر  وأهمها  املالي 
كأسلوب  العادلة  للقيمة  املالي  احملاسيب  النظام  تبين  نتيجة 
يف  نفسه  املدقق  يساهم  أن  ميكن  كما  احملاسيب،   للقياس 
مواجهة خماطر التدقيق بالتزامه باملوضوعية والكفاءة املهنية 
وغريها من أخالقيات املهنة اليت تساهم بشكل كبري يف حتقيق 

أهداف التدقيق.
ويف األخري مكنتنا هذه الدراسة من الوصول إىل جمموعة من 

النتائج املتمثلة فيما يلي:
- أدى تطبيق النظام احملاسيب املالي إىل ظهور خماطر تدقيق 
جديدة تضاف إىل خماطر التدقيق اليت كانت موجودة يف ظل 

تطبيق املخطط احملاسيب الوطين.
املالي  احملاسيب  للنظام  وفقا  احملاسبية  التقديرات  تعترب   -
تأثري  هلا  يكون  أن  ميكن  اليت  التدقيق  خماطر  جماالت  أهم 

جوهري.
- يعترب التدقيق املبين على املخاطر كمنهج مناسب للتدقيق 

يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املالي.
ظل  يف  التدقيق  مهنة  على  مضاعف  عبء  يكون  أن  يرتقب   -
باإلمكانيات  بد من مواجهته  املالي، ال  النظام احملاسيب  تطبيق 
الالزمة على رأسها الكفاءة املهنية من خالل التدريب والتطوير 

املستمر.
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