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  المراجعةاألهمية النسبية فى 

  

  مقدمة ال

مفهوم األهمية النسبية و عالقتهـا بمخـاطر         عنو توفير إرشادات     يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير       -١

  .المراجعة 

عة عنـد قيامـه      على مراقب  الحسابات أن يأخذ فى اعتباره األهمية النسبية وعالقتها بمخاطر المراج              -٢

  .بتنفيذ عملية مراجعة  

إطار العمل الخاص بإعـداد و عـرض        "   عرفت األهمية النسبية فى معايير المحاسبة المصرية ضمن           -٣

  :بالتعريف التالى " القوائم المالية 

 ايتخـذه ة التـي    ي اإلقتـصاد  اتإذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القـرار         هامة  تعتبر المعلومة   "   

على تلك القوائم ، وتعتمد األهمية النسبية على حجـم البنـد أو الخطـأ               اعتماداً   القوائم المالية    يدممستخ

تمدنا بنقطة بدايـة  " األهمية النسبية"وعليه فإن فكرة  . الخاصة بحذفه أو تحريفه فى ظل الظروف   المقدر

  .مفيدةتى تكون ن تتوافر فى المعلومات حأ يجب وليست خاصية أو صفة نوعيةأو نقطة فاصلة 

  األهمية النسبية 

أن الهدف من مراجعة القوائم المالية هو تمكين مراقب الحسابات من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم                   -٤

ويدخل تقدير مـا    . المالية قد أعدت فى جميع جوانبها الهامة وفقاً إلطار محدد إلعداد التقارير المالية              

  فى نطاق الحكم المهنى هو الشيء ذا األهمية النسبية 

 و عند وضع خطة المراجعة يحدد المراقب مستوى مقبول لألهمية النسبية للكشف عن التحريف الكمى ذ                -٥

  .هذا التحريف) النوع ( و طبيعة ) الكم( األهمية ، إال أنه يجب دراسة كل من قيمة 

ممـا قـد     السياسات المحاسبية    و من أمثلة التحريف النوعى هو الشرح غير الكامل أو غير السليم ألحد            

، ومثال آخر هو عدم اإلفـصاح عـن         يترتب عليه تكوين فكرة خاطئة عن القوائم المالية من مستخدميها         

مخالفة المتطلبات الرقابية عندما يكون من المحتمل أن فرض العقوبات لمثل هذه المخالفات سوف يـؤثر                

  .كبيرةالمقدرة التشغيلية للمنشأة بدرجة على فى وقت الحق 

  

  

١١--٣٢٠٣٢٠  
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٢- ٣٢٠  

أن يأخذ فى االعتبار إمكانية وجود تحريفات ذات مبالغ صغيرة نسبياً ، إال أنه لـو تـم                   المراقب يحتاج    -٦

تجميعها يمكن أن يكون لها تأثير ذو أهمية على القوائم المالية ، ومن أمثلة ذلـك ، وجـود خطـأ فـى                       

في حالة تكرار الخطـأ     توقع  هام  يف  إجراءات اإلقفال الشهرية  يمكن أن يعتبر مؤشراً على وجود تحر          

   .شهريا

على المراقب أن يأخذ فى اعتباره األهمية النسبية على مستوى القوائم الماليـة ككـل وكـذلك بالنـسبة                    -٧

  .ألرصدة الحسابات و فئات المعامالت و متطلبات اإلفصاح 

ة و الرقابية وكذلك االعتبـارات        وقد يتأثر مستوى األهمية النسبية بعدة اعتبارات مثل المتطلبات القانوني           

فقد ينتج عن هـذه المعالجـة مـستويات         . الخاصة بأرصدة الحسابات فى القوائم المالية و العالقة بينها          

  .مختلفة لألهمية النسبية بناء على الموضوع محل الدراسة فى القوائم المالية 

  :يجب أن يأخذ المراقب األهمية النسبية فى االعتبار عند  -٨

  .تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة ) أ(  

  .تقييم آثار التحريف) ب(   و

  .المراجعةالعالقة بين األهمية النسبية و مخاطر 

 هـام  تـؤدي إلـى تحريـف        قـد    يفى اعتباره األمور الت    المراقب، يأخذ    المراجعةعند تخطيط أعمال     -٩
من خالله تخطيط عملية     المراقبيستطيع  ة وبيئتها إطاراً    ويمثل تفهم المراقب للمنشأ   وائم المالية ،    ــالقب

 القوائم المالية و تحديد ردود      ي ف الهام  فيما يتعلق بمخاطر التحريف    ي و أن يمارس حكمه المهن     المراجعة
وفـي   تقييم األهميـة النـسبية       يوهو يساعده أيضاً ف   .المراجعةأفعاله لمواجهة هذه المخاطر أثناء عملية       

 اإلجابـة علـى   علـى ويساعده ة النسبية المتعلقة بحساب معين أو مجموعة من المعامالت    لألهمي تقديره
 العينـات أو اإلجـراءات      تـستخدم س يجب فحصها وهـل      ي مثل ما هى البنود الت     األسئلةمجموعة من   

مـن خاللهـا     يتوقـع    يالتالمراجعة  اختيار إجراءات   في   المراقبهذا اإلجراء   يساعد  ، وسوف   التحليلية
  .إلى أقل مستوى مقبول المراجعة مخاطر  تخفيض

، بمعنى أنه كلما أرتفـع مـستوى        المراجعة   مخاطر    مستوى هناك عالقة عكسية بين األهمية النسبية و       -١٠

بـين  ويأخذ المراقب في االعتبار العالقـة       . العكس  بو  المراجعة   مخاطر   انخفضتاألهمية النسبية كلما    

وعلى سـبيل   . المراجعةعند تحديد طبيعة و توقيت ومدى إجراءات        المراجعة  األهمية النسبية ومخاطر    

هميـة  لأل  المقبـول مـستوى الأن  المراقبقرر  ـ إذا   فبعد تخطيط القيام بإجراء مراجعة معين–المثال 

   :بتعويض ذلك عن طريق  المراقب ، ويقوم ستكون متزايدةالمراجعة  فإن مخاطر منخفضالنسبية 

 عن طريق تنفيذ اختبارات إضافية      – عندما يكون ذلك ممكناً      –حريف الهام   تخفيض مستوى خطر الت   ) أ(

  .للرقابة الداخلية أو زيادة مداها 

 التـى تـم     التحقـق تخفيض مخاطر المراجعة عن طريق تعديل طبيعة و توقيت ومدى إجـراءات             ) ب(أو

  .تخطيطها 
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٣- ٣٢٠  

  أدلة المراجعةعند تقييم المراجعة األهمية النسبية و مخاطر 

 عنالمراجعة   لعملية المبدئيعند التخطيط   المراجعة  لألهمية النسبية و مخاطر      المراقبتقدير  د يختلف   ق -١١

 الظروف أو بسبب التغيير     في، وقد يكون سبب ذلك التغيير       المراجعةتقييم نتائج إجراءات    لها بعد   تقديره  

قـد  فمثالً قبل نهاية الفترة     راجعة  المفإذا تم تخطيط    . المراجعة عمليةكنتيجة لتنفيذ    المراقبفى معلومات   

مما يترتب عليه اختالف تقديرات      المراقبتختلف نتيجة األعمال والمركز المالي الفعلي عن التي توقعها          

عند تخطيط أعمـال     المراقب ، باإلضافة إلى ذلك فإن       أيضاالمراجعة  كال من األهمية النسبية ومخاطر      

ول لألهمية النسبية عند مستوى أقل مما هو مطلوب الستخدامه          يعمل إلى تحديد المستوى المقب    المراجعة  

، و يتم عادة عمل ذلك لتخفيض احتماالت وجود تحريفـات غيـر مكتـشفة ،                المراجعة   تقييم نتائج    في

  .المراجعة خالل اكتشافها يتم التيبهامش لألمان عند تقييم أثر التحريفات  المراقبولتزويد 

  تقييم أثر التحريفات

تقدير ما إذا كان مجموع التحريفات التى تم         المراقب تقييم عدالة عرض القوائم المالية يجب على         عند -١٢

   . أهمية تعتبر ذاتولم تصحح المراجعة اكتشافها خالل 

  :يتكون مجموع التحريفات التى لم تصحح من اآلتى  -١٣

ر التحريفات التى لم تصحح خالل  تحريفات معينة تم اكتشافها خالل المراجعة بما فى ذلك صافى تأثي          ) أ (

  .مراجعات للفترات المالية السابقة

مثـل األخطـاء    ( أفضل تقديرات المراقب للتحريفات األخرى و التى ال يمكـن تحديـدها بعينهـا               ) ب(و

  ). المتوقعة

 المراقـب ، وإذا قرر     أهمية   و لم تصحح ذ   التيما إذا كان مجموع التحريفات      يدرس  أن   المراقبيحتاج   -١٤

عـن طريـق    المراجعة  يحتاج إلى دراسة تخفيض مخاطر      لتحريفات قد تكون  ذات أهمية فإنه        أن هذه ا  

وعلى أيـة   .  القوائم المالية    فيأو أن يطلب من اإلدارة إجراء التعديالت        المراجعة   إجراءات   التوسع في 

  .تم اكتشافها  التي القوائم المالية للتحريفات فيحال فإن اإلدارة قد تقوم بإجراء التعديالت 

 اإلضـافية لـم   المراجعة  تائج إجراءات    القوائم المالية و أن ن     فيإذا رفضت اإلدارة إجراء التعديالت       -١٥

على فإن   ،   هام لم تصحح يعتبر غير      التيمن الوصول إلى رأى بأن مجموع التحريفات         المراقب تمكن

 " )٧٠١( رقـم    المصريالمراجعة  لمعيار  طبقاً  ه   إجراء التعديالت المناسبة فى تقرير     النظر في  المراقب

  ."التعديالت على تقرير مراقب الحسابات 
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فيجـب  ولم تصحح إلى مستوى األهمية النـسبية ،          المراقبإذا وصل مجموع التحريفات التى اكتشفها        -١٦
 ما إذا كان من المحتمل وجود تحريفات لم تكتشف و أنه إذا تـم إضـافتها إلـى مجمـوع                     عليه دراسة 

و عليـه فـإذا وصـل مجمـوع         . ريفات التى لم تصحح سوف تزيد على مستوى األهمية النسبية           التح
النظر فى تخفيض درجة     المراقبالتحريفات التى لم تصحح إلى مستوى األهمية النسبية فإنه يجب على            

ئم المخاطر عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية أو عن طريق مطالبة اإلدارة بإجراء تعديل للقـوا               
  .المالية للتحريفات التى تم اكتشافها 

  تبليغ األخطاء 

حريـف إلـى    تغ عن هـذا ال    ل ناتج عن خطأ ، فالبد عليه أن يب        جوهريا  تحريفاً   المراقبإذا أكتشف    - ١٧
دراسة الحاجة إلى إعداد تقريـر موجـه إلـى          و مناسب فى إدارة المنشأة فى الوقت المناسب         مستوى

االتـصال مـع    ) " ٢٦٠( رقـم    المـصري  المراجعة بما يتفق مع معيار      المسئولين عن الحوكمة وذلك   
    ." المراجعةالمسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات 


