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  المستخلص
ھم ة الت ي تتطل ب م ن المحاس بین         متعد األھمیة النسبیة من المبادئ المحاسبیة والرقابی ة ال        

والمدققین االعتماد علیھا خصوصًا عند إصدارھم حك م ب شأن موض وع م ا أو توض یح بی ان مع ین          
أو تحدید معلوم ة أو بخ صوص ح دث م الي مع ین ف ي الق وائم المالی ة ف ي ك ل مرحل ة م ن مراح ل                     

ملھم المھني، وتزداد الحاجة إلى ھذا المبدأ خصوصًا عند االنتب اه إل ى موض وع مع ین أو تحدی د            ع
  . نسبة المخاطرةابند معین أو عنصر معین یتعلق بالقوائم المالیة التي تزداد فیھ

وتتجلى عملیة تطبیق ھ ذا المب دأ ف ي العم ل الت دقیقي عن د زی ادة الخب رة العملی ة ف ي مج ال                    
د ازدیاد المعرفة المحاسبیة خ صوصًا م سألة التع رف عل ى أھ م المع اییر المحاس بیة        التدقیق أو عن 

 فھو یحتاج إلى األھمیة  ،والرقابیة، والواقع یشیر إلى زیادة مسؤولیات المدقق في الوقت الحاضر         
الواقع ی شیر أی ضًا   و. أو عند إعداده لتقریر التدقیق   وتنفیذه  النسبیة عند تخطیط البرنامج التدقیقي      

 الحاجة إلی ھ ف ي المج ال     منرغمعلى الاألھمیة النسبیة عن موضوع  إلى قلة األبحاث والدراسات     
  . أھمیتھ في المجاالت األخرىفضًال عن ،التدقیقي وعمل المدقق مثًال

  
Using Matertaity In The Audting Work According To The 

International Auditing Standards 
 

Tagreed S. AL Laila  
Assistant Lecturer 

Department of Accountancy 
University of Mosul 

 Manhal M. AL-Ali 
Assistant Professor  

Department of Accountancy 
University of Mosul 

 
 

Abstract 
The materiality convention is regarded as an important accounting and control 

principles that is dependable by the auditors and accountants to map out a decision of a 
subject and access data or financial lists in each stage of work profession، the need for this 
principle may be increased during the attention to certain element or item that the amount 
of risk would increase in. The principle is applied in auditing by increasing the actual 
practice and increasing the accounting knowledge of the most important standards of 
accounting and auditing. In fact the auditor responsibilities needs the materiality 
convention to achieve auditing program and reports، whereas the reality indicates the lack 
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of studies in materiality convention though the necessity in auditing as well as the 
importance in other fields of work. 

  
  المقدمة

تعد األهمية النسبية بمثابة األساس لتطبيق معايير التدقيق خصوصاً معـايير           
 يرتبط استخدام األهميـة النـسبية بهـذه         ، اذ العمل الميداني ومعايير إعداد التقرير    

ل تأثير األخطاء والمخالفات واتخاذ القرارات       في مجا  والسيماالمعايير بشكل كبير    
  .بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية

  :اآلتي      وتتضح مشكلة البحث 
البد من استخدام األهمية النسبية في التدقيق على ضوء قواعد التدقيق الدولية،             .١

 رفع مـستوى كفـاءة      فضالً عن ألن ذلك يؤدي إلى رفع كفاءة العمل المهني،         
  . مساهمته في تقليل مخاطر التدقيقمعمهنة تدقيق الحسابات، وفاعلية 

قلة األبحاث والدراسات في مجال التدقيق ومراقبة الحسابات فـي موضـوع             .٢
 .األهمية النسبية

 على المنهج الوصفي من خالل ما أتيح اإلطالع عليه من           انوقد اعتمد الباحث  
  .كتب ودراسات كتبت عن الموضوع

لة بيان دور األهمية النسبية في رفع كفاءة        أفي مس أما هدف البحث فينحصر     
  .عمل المدققين في ضوء قواعد التدقيق الدولية

  : البحث من الفرضيات اآلتيةينطلقو
  .ال بد من استخدام األهمية النسبية من قبل المدققين من أجل رفع كفاءة عملهم .١
 لقواعـد   لة استخدام األهمية النسبية في كل مراحل عمل المدقق وفقـاً          أإن مس  .٢

 .أمر من شأنه أن يرفع مستوى مهنة تدقيق الحساباتالدولية التدقيق 
ال بد أن تتأثر األهمية النسبية في مجال التدقيق بعوامل عديدة أهمها طبيعة أدلة  .٣

 .اإلثبات وأمور أخرى مرتبطة بالقوائم المالية المعروضة
  :وعليه فقد تم تقسيم البحث إلى الفقرات اآلتية

   .تهاوأهمي همية النسبيةمفهوم األ −
 . عالقة األهمية النسبية بأدلة اإلثبات 
 . كيفية قياس األهمية النسبية 
  . مجاالت استخدام األهمية النسبية 
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  مفهوم وأهمية األهمية النسبية

حظي مفهوم األهمية النسبية باهتمام واسع من قبل المنظمات والهيئات الدولية    
قين لترشيد خطوات أعضائها نحو اتخاذ قراراتهم وتخطيط       المهنية للمحاسبين والمدق  

  . ومن ثم كتابة تقاريرهم ومواجهة مسؤولياتهم القانونية واألدبية،مهماتهم وتنفيذها
والمتتبع ألدبيات المحاسبة والتدقيق يلحظ وجود تعاريف عدة لمفهوم األهمية          

ي المجـال التـدقيقي     تعاريف ف على ال  ان في هذا المجال سيركز    انالنسبية، والباحث 
فقط، نظراً ألن البحث يتعلق برفع كفاءة عمل المدققين عند استخدامهم األمثل لهذا             

  : اآلتيانالمفهوم وقبل عرض أهم التعاريف التي وردت في هذا المجال يؤكد
ما أشارت إليه المقدمة اإليضاحية لمعايير التدقيق الصادرة عن لجنة أصـول       

هد األمريكي للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق بمبدأ األهمية        التدقيق المنبثقة عن المع   
  )٤ ،٢٠٠٠ عبد اهللا،.(النسبية في مجال التدقيق ومراقبة الحسابات

يجب على المدقق وهو يخطط لمهمته بحيث يتوقع إلى حد معقول أنه سـيتمكن               -
 عـن المخالفـات، فاألهميـة       كل تحريف جوهري ينتج   من اكتشاف التحريفات    

ة مثلها مثل الصورة الحقيقية والعادلة فهي مفهوم عائم وفضفاض وغالبـاً            النسبي
  .ما يخضع للتقدير أو االجتهاد الشخصي

 على ضرورة أن يأخذ المدقق بعـين        ٣٢٠ما أكدته معايير التدقيق الدولية رقم        -
االعتبار مفهوم األهمية النسبية عند التخطيط لعملية التدقيق وعند تنفيذها وتقييم           

 .وائم المالية ومدى عدالتهاالق
  :وأهم التعاريف التي وردت في هذا المجال هي

 بأن  ٣٢٠التعريف الذي أوردته لجنة معايير التدقيق الدولية في معيار التدقيق           . ١
عداد أو عرض البيانات المالية فـي ضـوء     األهمية النسبية ما هي إال إطار أل      

  )٣٨ ،٢٠٠٠ ن،اسلم:(يةتالشروط اآل
إذا كان حذفها أو تحريفها يؤثر في القـرارات         ) هامة(لومات مادية    المع دتع -

  . القوائم الماليةوالتي يتخذها مستخدم
 .حجم الضرر أو الخطأ وظروف حذفه أو انحرافه -

كما عرف معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ضمن تقريـره حـول             . ٢
 في حال لـم  اًهمم  عنصراًهوصفتفسير مفهوم األهمية النسبية للبند أو العنصر ب       

 فمن المحتمل أن يخل بالصورة التي تعطيها الحـسابات أو  ، أو حذفههيتم إظهار 
  .القوائم محل االعتبار

تعـد  (التعريف الذي أكدت عليه لجنة معايير المحاسبة الدولية والذي جاء فيه            . ٣
ائم الماليـة  المعلومات ذات أهمية نسبية عندما يؤثر حذفها أو تحريفها من القـو         

 ،٢٠٠٠ عبـد اهللا،  ( ).بالقرارات االقتصادية المتخذة على أساس تلك القـوائم         
١٣٠( 

٤ .أكبـر مبدأ محاسبي تنحصر أهميته فـي إعطـاء تركيـز           (رف أيضاً انه    وع 
للعناصر المهمة من قبل المحاسبين والمدققين عند إجـرائهم لعمليـة القيـاس             
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 ،١٩٩٩ ،القاضي ودحدوح( ). محاسبيالمحاسبي أو عند إجراء أي عملية تحليل
٢٢٨(. 

      بعد عرض أهم التعاريف المتعلقة بمفهوم األهمية النـسبية وفقـاً للقواعـد             
 بعد استقراء أدبيات الفقه المحاسبي والرقـابي        انالمحاسبية والرقابية يضيف الباحث   

  :يأت مجال األهمية النسبية ما ي فيمالحظات
تبط بحاجات المستفيدين والمستخدمين للقوائم المالية إن مفهوم األهمية النسبية ير .١

 وان على المـدققين أن      ،في ترشيد قرراتهم ورسم سياستهم وإصدار أحكامهم      
 إلـى انتبـاه     م اهتمامهم وعنايتهم إلى بعض العناصر التي تحتاج مـنه         نيولو

 والتي تزداد فيها نسبة المخاطرة بغض النظر عن قيمتها التـي يـؤثر              ،خاص
  .ا أو عدم صحتها بشكل مادي على داللة القوائم المالية محل التدقيقهؤاختفا

البد أن ينظر المدقق إلى مفهوم األهمية النسبية من زاوية أن القوائم والتقارير              .٢
ة أو جسيمة مما استوجب     مهمالمالية قد تحتوي أحياناً على أخطاء جوهرية أو         
 خصوصا وان الذين أعدوها     عليه في تلك الحال تقديرها وتوجيه اهتمامه إليها       

 .لخطأ حتماًلمعرضون 
 في قـرار    ٢في ضوء الظروف المحيطة قد تؤثر األخطاء الواردة في الفقرة            .٣

كان تضمنه تلك البيانات المحرفة سواء      المستفيد أو حكمه الذي يعتمد على ما ت       
 .بشكل فردي أو جماعي

ي أو قرينة ذات    ال بد من أن يتوفر لدى المدقق شك منطقي حول أي دليل ثبوت             .٤
 كما يجب عليه الحصول على العدد الكافي من األدلـة والقـوائم             ،أهمية نسبية 

المالية إلبداء رأيه حول عدالة ومصداقية القوائم المالية المعروضة وفي حـال            
تمكنه من الحصول على قرينة كافية مناسبة اليستطيع أن يبدي رأيه ويكـون             

 )٥ ،٢٠٠٠ اهللا،عبد .(تقريره في تلك الحال متحفظاً
إن طبيعة العنصر وقيمته المادية لها وزن في تقدير األهمية النسبية من قبـل               .٥

 فمثالً إذا ما قام مشروع ما بتحميل قيمة العدد واألدوات ذات التكلفـة              ،المدقق
 أو قـام    ، دون المصروفات الرأسـمالية     من المنخفضة للمصروفات اإليرادية  

لقوائم المالية أو قـام بتحميـل جميـع         بتقريب بعض األرقام لغرض تصوير ا     
دون رسـملة مـا     من  المصروفات الخاصة باألدوات الكتابية للفترة المحاسبية       

 فإن هذه المخالفات قد ال يعدها ذات أهمية نسبية كبيرة           ،تبقى منها نهاية الفترة   
من وجهة نظره في حين لو كان الخطأ قد حدث في رصيد النقدية لكان أكثـر                

هة نظره، بعد تشخيص الباحث ألهم المالحظات بخـصوص         أهمية حسب وج  
 يمكن القول   ،األهمية النسبية وأبعادها كما وردت في الفقه المحاسبي والرقابي        

 : األهمية النسبية تتأتى من خاللقيمةبأن 
بالنسبة لجودة المعلومات خصوصاً المعلومات التـي         ماتولي إليه هذه األهمية    .١

 . بالقوائم الماليةتثير جدالً في حالة ورودها
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تحديد العناصر أو البنود أو األحداث المالية الهامـة وغيـر الهامـة لتمكـين               .٢

 لكونها تتضمن نـسبة مـن       ،المحاسب أو المدقق على التركيز أو االنتباه إليها       
  .المخاطر

 النهوض بمـستوى المهنـة      من ثم  و ،رفع مستوى العمل المحاسبي والتدقيقي     .٣
  .وتطويرها

  
  ية النسبية بأدلة اإلثباتاألهمعالقة . ب

إن عملية جمع األدلة والقرائن بشكل موضوعي يمثل جوهر عملية التـدقيق            
عمليـة  : (بأنـه فقد عرف التدقيق من قبل جمعية المحاسبين القانونيين األمريكيـة           

منظمة ومنهجية لجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي يتعلق بنتائج األنشطة 
، كما أكدت لجنة قواعد التدقيق الدولية على )٨ ،١٩٨٩ ،توماس()الخ... االقتصادية

ضرورة حصول المدقق على قدر كاٍف من األدلة والقرائن التي تجعله يستطيع أن             
 عدالـة القـوائم والحـسابات     بيتوصل إلى نتائج معقولة يستند عليها فـي رأيـه           

  .تهاومصداقي
بات في مجـال األهميـة      إن قرائن وأدلة اإلثبات التي يستخدمها مدقق الحسا       

 أن تنقسم إلى مجموعات وفقاً لدرجة أهميتها النسبية وطبقاً للـوزن          من النسبية البد 
 وهذا يعتمد على الحكم الشخصي للمدققين وخبراتهم العلمية والعمليـة،           ،النسبي لها 

ويؤكد البعض عن وجود عالقة طردية بين كمية أدلة اإلثبات الواجـب الحـصول              
 المدقق بأداء مهامه وبين األهمية النسبية للعنصر أو الحدث المـالي            عليها عند قيام  
  )١٣١ ،٢٠٠٠ عبد اهللا،.(محل التدقيق

وفي هذا المجال أكد المعيار الدولي الصادر عن لجنة المعايير الدولية للتدقيق            
عند المفاضلة بين أدلة اإلثبات فـي       : ( مايأتي  على  في الفقرة الثانية منه    ٥٠٠رقم  

  )٦٤ ،١٩٩٩ ،جمعة):(يةتوالمراقبة ال بد من استخدام المعايير اآلالتدقيق 
  )*(.معايير الحكم على كفاية أدلة وقرائن اإلثبات 
 .مدى صحة أدلة وقرائن اإلثبات المختلفة 
 .معايير الحكم على مناسبة أدلة وقرائن اإلثبات 

  والخـاص  ٥٨٠كما أكدت اللجنة السابقة بعد إصدارها المعيار الدولي رقـم           
بإقرارات اإلدارة أداة للتدقيق بأنه ليس فقط علـى المـدققين الخـارجيين اإللمـام             
بالمعايير الدولية المرتبطة بمفهوم وقواعد أدلة اإلثبات واألساليب الفنية المستخدمة          

ية المستخدمة فـي تقيـيم أدلـة        آلتللحصول عليها وإنما مراعاة ودراسة المعايير ا      
  )١٢٥ ،١٩٩٣ ،سالمة:(وقرائن اإلثبات وهي

 المتعلق باالعتبارات القانونية والتنظيمية عند تدقيق البيانات        ٢٥٠المعيار رقم   . ١
  .المالية

                                                 
تلك األسس واألساليب التـي تـساعد فـي تحويـل االدعـاءات             :  أدلة اإلثبات عرفت بأنها    )*(

  .واالعتقادات المزعومة إلى افتراضات مثبتة
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 . المتعلق باألطراف ذات العالقة٥٥٠المعيار رقم . ٢
 . المتعلق باستعمال عمل الخبير٦٢٠المعيار رقم . ٣
تي تحتوي على    المتعلق بالمعلومات األخرى في المستندات ال      ٧٢٠المعيار رقم   . ٤

 .بيانات مالية مدققة
 . المتعلق بفحص المعلومات المالية المتوقعة٨١٠المعيار رقم . ٥

 
  كيفية قياس األهمية النسبية

 النـواحي   انمن أجل التعرف على كيفية قياس األهمية النسبية يفترض الباحث         
  :يةآلتا

يـة  البد من عرض عالقة مخاطر التدقيق بالتقدير األولـي لحـدود األهم            
 .النسبية

 .المعايير التي يمكن االعتماد عليها لقياس األهمية النسبية 
  :وعلى ذلك فإن البحث سيركز على الفقرتين اآلتيتين 

   عالقة مخاطر التدقيق بالتحديد األولي لحدود األهمية النسبية.أ
يقوم المدقق قبل البدء بعملية تدقيق الحسابات المكلف بها قبل تحديد عالقـة             

 وال بد من تحديد العالقـات       ،لتدقيق بالتحديد األولي لحدود األهمية النسبية     مخاطر ا 
  :الخاصة بمخاطر التدقيق والواجب مراعاتها لتقدير األهمية النسبية والمتمثلة باآلتي

ها المدقق هامة فـي     دوجود عالقة عكسية بين قيم البنود أو العناصر التي يع          –
لالزم إليصال الرأي حول عدالة القوائم      القوائم المالية ومقدار إكمال الفحص ا     

  .تهامصداقيو المالية
  .هناك عالقة عكسية بين مخاطر االكتشاف والمخاطر الجوهرية والرقابية –

 كما  ،وذلك بإعطاء انتباه خاص للبنود أو العناصر من حيث حجمها ونوعيتها          
ير عن  رأيه بخصوص عدالة التعب   ويحدد كمية أدلة وقرائن اإلثبات الواجب جمعها        

 وهو في ذلك حدد الحدود المقبولة لألخطاء والمخالفات         ،ذلك البند من بنود التدقيق    
 والقوائم محل التدقيق فهو في ذلك لـم  ،التي قد تظهر في الحسابات الختامية المالية     

 وكذلك بعمله ألنه قـد حـدد أيـضاً          ، أو تحريف يقع خارج الحدود     أيقبل بأي خط  
 وبتحديـد ذلـك     ، في تلك الحسابات أو القوائم المالية      همة الظاهرة مالعناصر غير ال  

يكون أيضاً قد حدد ناحيتين أساسيتين في زيادة كفاءة عمله المهني والمتعلقة بخفض 
 ويتعلق الـسبب الـرئيس      ،لى الجوانب المهمة  إالتكلفة وكسب الوقت نتيجة انتباهه      

التنـاغم الـالزم بـين     لة إيجاد   أللتفكير بحدود األهمية النسبية كما أكد البعض بمس       
 ،القاضي ودحـدوح  .(الكفاءة والفاعلية في عملية التدقيق أو الرقابة على الحسابات        

٢٢٩ ،١٩٩٩(  
ن تلك المسألة تعتمد على الحكـم الشخـصي         أوفي هذا المجال يمكن القول ب     

 ،٢٠٠٠ نـان، ح( الباحثين    كما أكد بعض   ،والخبرة العلمية والعملية لألهمية النسبية    
وضع نتيجة التجارب في الحياة الي ت لحدود األهمية النسبية حديد حدودعلى ت) ٤٤٠

 دهذه النسب تع  أن  العملية يمكن للمدقق الخارجي اعتمادها في حين أوضح آخرون          
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 ألنهـا   ،نهاعال يعنيهم عدم الخروج     وجزافية ومقترحة بالنسبة للمدققين الخارجين      

ـ .(وفق معلومات محددة وظروف خاصـة   على  معدة    ،١٩٩٩ ،ي ودحـدوح القاض
٢٣٠(.  

لما كان تقدير األهمية النسبية يأخذ حيزاً كبيراً من عمل المدقق وصوالً إلى             و
ـ               دالتحديد الموضوعي والدقيق لقيم البنود أو العناصر أو األحداث المالية التـي تع

همة من وجهة نظرهم خصوصاً عندما تكون إجراءات التدقيق غير سليمة أو قـد              م
 ويستدعي عند ذاك مـن      . ور في التطبيق أو في تفسير النتائج      يشوبها بعض القص  

 مخاطر  ،مخاطر اكتشاف، مخاطر رقابية   ( :ية وهي التالمدقق تقييم مخاطر التدقيق ا    
 ،٢٠٠١ ،المجمع العربي للمحاسبين القانونيين(  الباحثين حددها بعضفقد ،)جوهرية

٣٣.(  
عـن عـدم اكتـشاف      في حين تمثل مخاطر االكتشاف تلك المخاطر الناتجة         

قيـام  من  رغم  على ال األخطاء الجوهرية الموجودة في البيانات والحسابات المالية        
 علـى تلـك البيانـات أو        ،المدقق بإجراء الفحص أو التدقيق أو الرقابة تفـصيلياً        

الحسابات، ومخاطر الرقابة هي مخاطر تتعلق بوجود انحرافات أو بيانات مظللـة            
 وتكون ذات أثر مـادي بـشكل        ،جموعة حسابات يمكن أن تحدث في حساب أو م      

  .متفرد أو جماعي
 من المعيار الدولي    ١٢-١١ن  اأما المخاطر الجوهرية فقد أشارت إليها الفقرت      

احتمال تأثير رصيد حساب أو مجموعة عمليات ألخطـاء         :  بأنها ٤٠٠للتدقيق رقم   
علـى   ،قد تكون مادية أو فردية أو عن تجميعها مع أخطاء ألرصدة أو مجموعـة             

  .ض أنه ال يوجد نظام رقابة داخليةارتفا
 :اآلتـي  في واجبات المدقق تجاه تلك المخاطر       آنفاًوقد حدد المعيار المذكور     

  )٣٥ ،٢٠٠١ ، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين(
  :بالنسبة للمخاطر الجوهرية

  .في القوائم الماليةالمخاطر  تحديد مستوى تقدير تلك -
 عند إعداده لبرنامج التدقيق عليه التأكد من مستوى مادية أرصدة الحسابات            -

  . عامالتموال
 استخدام الحكم المهني له عند تقييمه للعوامل المتعلقة بمستوى التقييم سـواء             –

  .كانت قوائم مالية أو مجموعة عمليات أو أرصدة محاسبية
  :وبالنسبة للقوائم المالية عليه التأكد من اآلتي

  .استقامة اإلدارة -
 .خبرة اإلدارة في إعداد القوائم المالية -
الضغوط غير العادية على اإلدارة في مسألة إجراء التحريفات على بيانـات      -

 .القوائم المالية
 تعقـد   ،التقادم التقني لإلنتاج والخـدمات    (طبيعة نشاط الوحدة والمتعلقة بـ       -

 قوة األطراف   ، اإلنتاجية  جغرافية الوحدات  ، تعدد المواقع  ،هيكل رأس المال  
 ).ذات العالقة
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 .العوامل المؤثرة على الصناعة التي تعمل في الوحدة -
وفيما يتعلق بتقييم العوامل المتعلقة بمجموعة العمليات والممارسات المحاسبية         

  :فعلى المدقق مراعاة اآلتي
نسبة كبيرة  لمدى شمول الحسابات لدرجة عالية من التقديرات أو تعرضها           -

  .النحرافاتمن ا
 .تعقد المعامالت األساسية -
 .درجة الحكم الشخصي في تحديد أرصدة الحسابات -
 . وسوء االستخدامانتعرض األصول للفقد -
 .بيان المعامالت التي ال تخضع للعمليات العادية -

فيما يتعلق بمخاطر الرقابة فيتم تقييمها عادة عن طريق إجراء تقـدير أولـي               .٢
ة في الوحدة من منـع أو إكتـشاف أو          يلية والمحاسب بتقييم أنظمة الرقابة الداخ   

 ،المجمع العربـي للمحاسـبين القـانونيين       ( .تصحيح اإلنحرافات المالية فيها   
٣٦ ،٢٠٠١(  

إن السبب الرئيس لتقييم هذا النوع من المخاطر كما يؤكد البعض راجعاً إلى             
  . أو كلهاةآلتيبعض المعامالت ا

  .داخلية والمحاسبيةبيان مدى فاعلية أنظمة الرقابة ال -
 .بيان مدى كفاية التقييم لفاعلية الرقابة الداخلية والمحاسبية -
بيان مدى إعتماد المدقق على حكمه الشخصي بخصوص ما ورد في مسألة         -

تحديد الكفاية والفاعلية في أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية أو إستخدامه          
 ، جداول فحـص   ،ستقصاءقوائم ا (ق مختلفة في تحديدها سواء كانت       ائطرل

 ).الخ... خرائط تدفق
يؤكد عدد من الباحثين والكتـاب أن مخـاطر اإلكتـشاف تـرتبط مباشـرة                .٣

باإلجراءات التفصيلة التي يؤيدها المدقق لمخاطر الرقابة والمخاطر الجوهرية         
تؤثر في طبيعة ووقت ونطاق اإلجراءات التفصيلية التي يؤيدها لتخفيض كونها 

  )٤٢ ،١٩٨٩ ،توماس.(اإلكتشاف
   تحديد معايير قياس األهمية النسبية.ب

على الرغم من أهمية الجهود المبذولة من قبل المنظمات والهيئـات الدوليـة             
لوضع منهج موضوعي لمستويات التوسع في إستخدام أدوات أفضل لقياس األهمية           

 ة النسبية  إال أنه ال يوجد اتفاق حول العوامل المؤثرة في تحديد حجم األهمي            ،النسبية
لة توافر قواعـد ومـستويات محـددة       أ أن مس   من رغمعلى ال  )١١،  ٢٠٠٣،العلي(

لقياس األهمية النسبية من شأنه أن يؤدي إلى ترشيد الحكم المهني لمدققي الحسابات             
  .عن الممارسات المهنية

 مساعدة للحكم المهني   اً أمور دإن المعايير المستخدمة لقياس األهمية النسبية تع      
 مية النسبية باآلتيبدائل عنه وتنحصر أهم المعايير المستخدمة في قياس األهوليست 

  )١٢ ،٢٠٠٣العلي، (
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  . معيار الحجم المطلق للعنصر. أ
  . معيار مدى التأثير على نتائج األعمال. ب
  .  معيار النسب المئوية المستخدمة للمقارنة.ج
  .ية المعيار السلوكي المؤثر على مستخدمي القوائم المال.د

   
  مجاالت استخدام األهمية النسبية في مجال عمل المدققين

  :يةآلتن األهمية النسبية في المجاالت ايستخدم المدققو
   تقييم مدى عرض القوائم والتقارير المالية وتبويبها.١

 ،تمثل التقارير والقوائم المالية الخطوة األخيرة من خطوات العمل المحاسـبي    
 المحاسبي ومدخالت عملية التدقيق ومن المؤكد أن كل         وعليه فهي مخرجات النظام   

ـ  تتـضمن خطوة من القياس والتوصيل المحاسبي بل معظمها على األقـل             اً تطبيق
 على أية حال يمكن القول بأنه يجب أن ال تؤخذ طبيعة            ،لألهمية النسبية بصيغة ما   

المحاسـبي أو   عدم الدقة في الحسابات كذريعة لتشبيه الدقة الكتابية أو عمل النظام            
  :، لذلك يجب)٢٢٩ ،١٩٩٩ ،القاضي ودحدوح.(إعداد القوائم والتقارير المالية

 .توفير الوضوح الكافي لصالح الطوائف المستخدمة -
لـصالح المنـشأة     ها ونـشر  هاوإعدادتخفيض تكلفة هذه التقارير أو القوائم        -

عنـد   يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار من قبل المراقبين          ومن ثم  ،المصدرة لها 
 :بـقيامهم 

 .مة عرض البيانات المالية واإليضاحات حولهاءتحديد مدى مال -
 .تقدير الدرجة المتوقعة لالعتماد على الرقابة الداخلية -
 .هاوتصنيف الحساباتتقييم أثر الخطأ على قياس  -

ما يهمنا في هذه المرحلة هو مدى تحقيق مفهوم األهمية النسبية في المجـال              
 فقد يؤكد البعض في هذا المجال أنه يجب أن ،لمعلومات األساسيةالتدقيقي المتعلق با

وضح فيما إذا كان من المحتمل أن تؤثر المعلومـات فـي القـرار االقتـصادي                ن
 ألن التبويب السليم للقوائم المالية يتوقف على قـرارات          ،لمستخدمي البيانات المالية  

  .المدققين الخارجيينهمة ومتنوعة تتطلب االهتمام المتزايد من قبل مكثيرة و
 بشأن األهمية النسبية ألي عنـصر فـي         اًعندما يتخذ المدقق الخارجي قرار    

  :مراعاة اآلتي) ٢١ ،٢٠٠٣العلي، (مجال عرض البيانات في القوائم المالية يرى 
  .مادي أم غير ماديسواء كان هل العنصر الذي هو جزء من القوائم المالية  -
 العام للقوائم المالية التي ينتمي إليها عنـد         مدى ارتباط ذلك العنصر باإلطار     -

 . جزءاً مهماً منهادالتبويب أو التي يجب أن يع
  . م ذلك العنصر في تحديد  صافي الدخلاسهادرجة  -
 .حساسية ذلك العنصر ومدى التزامه بالتشريعات والقوانين -
 .مدى حاجة مستخدمي القوائم المالية ألهمية ذلك العنصر -
 ).بيان الطرائق المستخدمة له(صر في القوائم المالية مدى وضوح ذلك العن -
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  تخطيط برنامج التدقيق. ٢
 من عملية تخطيط التدقيق التي تتم غالباً من         اًهمم اً إجراءات التدقيق جزء   دتع

مثل خطة مرسومة على مدى النتائج التي توصل يي  ذخالل إعداد برنامج التدقيق ال    
غيـر  و ،لرقابة الداخلية وتحديد العناصر المادية    إليها المدقق نتيجة لدراسته لنظام ا     

 كما تعد بمثابة وسيلة إلرشاد هيئات التدقيق كمـا          ،المادية التي يحويها هذا النظام    
  .تمثل مرشداً لمساعدي المدققين على تنفيذ أهداف التدقيق

همة ذات التـأثير    م الكتشاف التحريفات ال   اً مناسب اًتوقع فضالً عن كونها توفر   
  .لى القوائم المالية التي يعد على ضوئها تقريرههم عمال

والمالحظ بأن األهمية النسبية التي يستخدمها المدقق عند تخطيطه لبرنـامج           
بيان حجم  لرعاية خاصة منه أو     تنال  التدقيق تكون إما لتحديد منهج للعناصر التي        

  .تلك العناصر التي تخضع للفحص
  
  تنفيذ برنامج التدقيق. ٣

أن عملية إعداد وتطبيق منهج موضوعي لألهمية النسبية   احثين  البيؤكد بعض   
ؤدي إلى عدم االعتماد في اتخاذ القرارات المتخذة        تفي مرحلة تنفيذ برنامج التدقيق      

 وإنما التفسير الذي يمكن أن يتوقعـه        ،من قبل الغير على ما يحتويه ذلك البرنامج       
 والمتوسـطات   ، الماليـة  من تطبيق أفضل وأدق وسائل التحليل المـالي كالنـسبة         

أو أية وسيلة أخرى تحدد عالقات التحليل للعمليات المتاحـة           . الخ... واالتجاهات
ن قرارات الجهاز المحاسبي والرقابي في مجـال        إ يؤكد البعض  اذ ،بالقوائم المالية 

عتمد على استنتاجات عـشوائية لمـستخدمي القـوائم         تاألهمية النسبية يجب أن ال    
جب أن تعتمد هذه القرارات على المتغيرات المتوقعة منهم في فهـم            وإنما ي  ،المالية

  .وتطبيق أفضل وأدق وسائل التحليل المالي
وفي هذه المرحلة يؤكد العديد من الكتاب والباحثين في مجال تحديد األهميـة             
النسبية أن مسألة أخذ مخاطر التدقيق لمستوى البيانات المحاسـبية يتوقـف علـى       

العملية وكذلك أعمال الزبائن والقطاعات التي تعمـل بهـا إدارة           الخبرة العلمية و  
  .الوحدات االقتصادية والبيئة المحيطة بها

  
  
  إعداد التقارير. ٤

أكد دستور السلوك المهني لتدقيق ومراقبة الحسابات الصادرة عـن مجمـع            
المحاسبين القانونيين األمريكي أن إتباع األهمية النسبية ليس فقط عنـد تخطـيط             

 فالمـدقق  ،تنفيذ العمل التدقيقي فحسب بل وعند إصدار تقرير إبداء الرأي أيـضا        و
  :اليؤخذ رأيه في مسألة كونه

  .مهمالً بشكل مادي خالل قيامه بعملية الفحص .١
في حال فشله في توجيه النظر عن أي انحراف مادي عن المبادئ المحاسـبية               .٢

 .المتعارف عليها
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أيه عن مدى مـصداقية وعدالـة القـوائم         في حالة كونه مقصراً أثناء إبداء ر       .٣

 .المالية
وجود حذف في معلومات مادية واضحة   توضيح  في حالة فشله في التقرير عن        .٤

 ألن جميـع    ،بيانات مادية معروضـة لديـه     لله أو معروضة لديه أو تجاهله       
 واالستخدامالمخالفات التي تظهرها القوائم المالية ينعكس أثرها على القرارات          

 ويؤكد البعض مدى تأثير األهمية النسبية في نوع التقريـر الـذي             ،الرشيد لها 
يصدره المدقق الخارجي على القوائم المالية التي يتم تدقيقها والمتضمنة ألنواع           

 :بـالتقارير والمتمثلة 
  .تقرير نظيف إذا كانت المخالفات فيه غير ذات أهمية بشكل واضح -
دون أن يكون لها تـأثير      من  ة  تقرير تحفظي إذا كانت المخالفات ذات أهمي       -

 .بصورة واضحة في عدالة القوائم المالية
تقرير سلبي إذا كانت المخالفات من األهمية بشكل يؤثر بصورة على داللة             -

 .ومصداقية وعدالة القوائم المالية
يتضح مما سبق بأن حجم ونوع المخالفة هي التي تحدد نوع التقريـر الـذي         

 .لة ومصداقية القوائم الماليةيصدره المدقق للحكم على عدا
 بأن اتخاذ حكم أو إصدار رأي       ان يرى آخرون وهذا ما يؤيده الباحث      في حين 

فضالً  ،من قبل المدقق حول عدالة ومصداقية القوائم المالية التي تنعكس في تقريره           
  :يةالتراعى المسائل اي تأثير المخالفات يجب أن عن

  .ر التي تتضمنها القوائم الماليةالمعالجة المحاسبية للبنود أو العناص -
 فالعناصر  ،مدى األهمية النسبية للبند أو العنصر أو البيان أو الحدث المالي           -

 غير المتكررة ذات الصيغة االستثنائية هي التي تتطلب اإلفـصاح عنهـا           
 .دائماً

 .موضوع األشكال وأثره على القوائم المالية -
 .طبيعة العناصر المستخدمة والمترابطة -
 . الشخصيرطلبات القانونية التي تترك في العادة مجاالً ضيقاً للتقديالمت -
ربطها بالقوائم المالية لسنة    ل وذلكالنظرة الشاملة للقوائم المالية لسنة معينة        -

 .سابقة
  

  الخالصة
خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي حددها الباحـث بالنقـاط     

  :يةتاآل
 باهتمام واسع من قبل المنظمات والهيئات الدولية        حظي مفهوم األهمية النسبية    .١

والمهنية للمحاسبين والمدققين لترشيد خطوات أعضائها نحو اتخاذ قـراراتهم          
وتخطيط مهماتهم وتنفيذها ثم كتابة تقاريرهم ومراجعتهم لمسؤولياتهم القانونية         

  .واألدبية



  )٢٩ (٨٧  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد] ١٨٢[
 
لعمليـات  ا بتدقيق   البد من مراعاة األهمية النسبية عند إعداد التقارير الخاصة         .٢

 اًالمدقق عناية واهتمام  يجب ان يولي    المختلفة في الوحدات االقتصادية المختلفة      
 خصوصاً في حال زيادة نسبة المخاطر فيها بغض النظر عن قيمتهـا             اًمتزايد

 .المؤثرة على القوائم المالية المعروضة
اقبة الحسابات  تتعلق بشكل كبير تقديرات األهمية النسبية في مجال التدقيق ومر          .٣

بمسألة مراعاة أخطاء التدقيق والعالقات الخاصة بمخاطر التدقيق التي يجـب           
تمكن من إبداء رأيـه الـسليم       ي لتحديدها ل  اً متزايد اًعلى المدقق أن يولي اهتمام    

 .حول عدالة ومصداقية القوائم المالية المعروضة
م المهنـي إلزالـة     ال بد أن يستخدم مدققو الحسابات األهمية النسبية في عمله          .٤

الشك المنطقي حول أي إثبات من اإلثباتات أو لمصداقية اإلثبات والتي يجـب             
 ،أن يقسمها إلى مجموعات وفقاً لدرجة أهميتها النسبية وطبقاً لوزنها النـسبي           

 .ويعتمد ذلك على الخبرة العلمية لهؤالء المدققين وعلى حكمهم الشخصي
 من قبل الهيئات والمنظمات الدولية حول  أهمية الجهود المبذولة  من  رغم  على ال  .٥

مسألة منهج موضوعي لمستويات التوسع في إستخدام أدوات أفـضل لقيـاس            
 أنه ال يوجد أي تفاق حول العوامل المؤثرة في تحديد حجم             إالّ ،األهمية النسبية 

أن مسألة وضع قواعد ومستويات محددة لقيـاس األهميـة          مع  األهمية النسبية   
المهني لمدققي الحسابات من خالل     العمل  ه أن يؤدي إلى ترشيد      النسبية من شأن  

 اً والتي تعد أمور، وهناك أربعة معايير لقياس األهمية النسبية، المهنيةةممارسال
 :مساعدة للحكم المهني وليست بدائل عنه وهي

  .معيار الحجم المطلق للعنصر .١
 .معيار مدى التأثير على نتائج األعمال .٢
 .ية المستخدمة للمقارنةمعيار النسب المئو .٣
 .المعيار السلوكي المؤثر على مستخدمي القوائم المالية .٤

والمالحظ بأنه توجد عدة آراء بشأن المعيار المناسب لقياس األهمية النـسبية            
  .للعنصر

  :يةت تسهم األهمية النسبية في عمل مدقق الحسابات في المجاالت اآل.٦
بائنه حول تأثير األهمية النـسبية       حاالت نشوب خالفات بين المدقق وبين ز       -

  .للعناصر على نتيجة النشاط
  . حاالت مدى التوسع في اختبارات التدقيق-
  . حاالت تقييم مخاطر التدقيق وتخفيضها-
 حاالت تحديد مستوى التحريف والمخالفات واألخطاء الواردة فـي القـوائم            -

  .المالية
  . حاالت تعيين مدقق جديد للوحدة أو فروعها-



  ]١٨٣ [العلي والليلةــــ ــــــــــــــــــــــــ... استخدام األهمية النسبية في العمل التدقيقي

 
 إن معرفة الحدود األولية لألهمية النسبية يساعد المدققين في تحديـد األهميـة              .٧

 فضالً عـن أنـه      ،النسبية لألخطاء والمخالفات والتحريف في القوائم المالية      
  .يساعد المدقق في عدم قبول أي خطأ أو تحريف يظهر في تلك القوائم

لقوائم الماليـة وفقـاً      يختلف اإلفصاح عن البيانات المحاسبية المعروضة في ا        .٨
  .للغرض من إعداد تلك البيانات وحسب البيئة المستفيدة منها

 وهذا التأثير يعتمـد  ،األهمية النسبية في نوع التقرير الذي يصدره المدقق      تؤثر   .٩
 وتكـون التقـارير     ،على حجم ونوعية المخالفات التي تحتويها القوائم المالية       

  :اآلتيبالشكل على األغلب 
  . نظيف إذا كانت المخالفات فيه غير واضحة تقرير-
تـأثير   دون أن يكون لها   من   تقرير تحفظي إذا كانت المخالفات ذات أهمية         -

  .بصورة واضحة في عدالة القوائم المالية
تقرير سلبي إذا كانت المخالفات من األهمية بشكل يؤثر بصورة واضـحة             -

 .على األدلة ومصداقية وعدالة القوائم المالية
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