معيار المراجعة ( :)320األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المراجعة ( ،)320كما صدر من
مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.
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مقدمة
نطاق هذا المعيار
يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن تطبيق مفهوم األهمية النسبية عند تخطيط
وتنفيذ مراجعة القوائم المالية .ويوضح معيار المراجعة ( 1)450كيفية تطبيق األهمية النسبية عند
تقويم تأثير التحريفات المكتشفة على المراجعة وتأثير التحريفات غير المصححة ،إن وجدت ،على
القوائم المالية.

.1

األهمية النسبية في سياق المراجعة
تناقش أطر التقرير المالي في الغالب مفهوم األهمية النسبية في سياق إعداد وعرض القوائم المالية.
ورغم أن أطر التقرير المالي قد تناقش األهمية النسبية بمصطلحات مختلفة ،فإنها بشكل عام توضح ما
يلي:

.2



أن التحريفات ،بما في ذلك اإلغفاالتُ ،تعد جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر،
منفردة أو في مجملها ،على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم
المالية؛



أن األحكام بشأن األهمية النسبية تتم في ضوء الظروف المحيطة ،وتتأثر بحجم أو طبيعة
التحريف ،أو بمزيج من كليهما؛



أن األحكام الخاصة باألمور التي ُتعد جوهرية لمستخدمي القوائم المالية تتم على أساس النظر في
المعلومات المالية المشتركة التي يحتاج إليها المستخدمون كمجموعة 2 .وال يُنظر إلى التأثير
المحتمل للتحريفات على كل فرد بعينه من مستخدمي القوائم المالية الذين قد تتباين احتياجاتهم
بشكل كبير.

.3

توفر مثل هذه المناقشة ،في حال وجودها في إطار التقرير المالي المنطبق ،إطاراً مرجعيا ً للمراجع
عند تحديد األهمية النسبية للمراجعة .وإذا لم يتضمن إطار التقرير المالي المنطبق مناقشة لمفهوم
األهمية النسبية ،فإن الخصائص المشار إليها في الفقرة ( )2توفر للمراجع مثل هذا اإلطار المرجعي.

.4

يُعد تحديد المراجع لألهمية النسبية أمراً خاضعا ً للحكم المهني ،ويتأثر بتصور المراجع الحتياجات
مستخدمي القوائم المالية إلى المعلومات المالية .وفي هذا السياق ،يكون من المعقول للمراجع أن
يفترض أن المستخدمين:
(أ)

يتمتعون بمعرفة معقولة للمحاسبة ولألنشطة التجارية واالقتصادية ،ولديهم الرغبة في دراسة
المعلومات الواردة في القوائم المالية مع بذل قدر معقول من العناية؛

(ب)

يفهمون أن القوائم المالية قد تم إعدادها وعرضها ومراجعتها تبعا ً لمستويات من األهمية
النسبية؛

(ج)

يدركون حاالت عدم التأكد المالزمة لقياس المبالغ على أساس استخدام التقديرات واالجتهاد
وأخذ األحداث المستقبلية في الحسبان؛

1

معيار المراجعة (" )450تقويم التحريفات المكتشفة خالل المراجعة"

2

على سبيل المثال ،يشير إطار إعداد وعرض القوائم المالية الذي أقره مجلس المعايير الدولية للمحاسبة في أبريل  ،2001إلى أنه فيما
يتعلق بالمنشأة الهادفة للربح ،ونظراً ألن المستثمرين هم من يقدمون رأس المال المخاطر إلى المنشأة ،فإن توفير القوائم المالية التي تفي
باحتياجاتهم ستفي كذلك بمعظم احتياجات المستخدمين اآلخرين التي يمكن أن تلبيها القوائم المالية.
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(د)

يتخذون قرارات اقتصادية معقولة على أساس المعلومات الواردة في القوائم المالية.

.5

يطبق المراجع مفهوم األهمية النسبية عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها وعند تقويم تأثير التحريفات
المكتشفة على المراجعة وتأثير التحريفات غير المصححة ،إن وجدت ،على القوائم المالية وعند تكوين
الرأي الوارد في تقرير المراجع( .راجع :الفقرات أ)1

.6

يتخذ المراجع عند التخطيط للمراجعة أحكاما ً بشأن التحريفات التي سيتم اعتبارها تحريفات جوهرية.
وتوفر هذه األحكام أساسا ً لما يلي:
(أ)

تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم المخاطر؛

(ب)

تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها؛

(ج)

تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية.

وليس بالضرورة أن تعيّن األهمية النسبية التي يتم تحديدها عند التخطيط للمراجعة مبلغا ً بحيث ُتقوَّ م
دائما ً التحريفات غير المصححة األقل منه ،منفردة أو في مجملها ،على أنها غير جوهرية .فقد تدفع
الظروف المتعلقة ببعض التحريفات المراجع إلى تقويم هذه التحريفات على أنها جوهرية ،حتى ولو
كانت أقل من األهمية النسبية .ومن غير الممكن عمليا ً تصميم إجراءات مراجعة الكتشاف جميع
التحريفات التي يمكن أن تكون جوهرية فقط بسبب طبيعتها .ومع ذلك ،فإن النظر في طبيعة التحريفات
المحتملة في اإلفصاحات هو أمر ذو صلة بتصميم إجراءات المراجعة لمواجهة مخاطر التحريف
الجوهري 3.وإضافة إلى ذلك ،فعند تقويم تأثير جميع التحريفات غير المصححة على القوائم المالية ،ال
يقتصر المراجع على النظر في حجم التحريفات غير المصححة ،وإنما ينظر كذلك في طبيعتها
والظروف الخاصة المحيطة بحدوثها( 4.راجع :الفقرة أ)2
تاريخ السريان
يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتباراً من  2017/1/1أو بعد
ذلك التاريخ.

.7

الهدف
هدف المراجع هو تطبيق مفهوم األهمية النسبية بشكل مناسب عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها.

.8

تعريف
.9

ألغراض معايير المراجعة ،فإن األهمية النسبية لألداء تعني المبلغ أو المبالغ التي يضعها المراجع عند
مستوى أقل من األهمية النسبية للقوائم المالية ككل ،ليخفض إلى أدنى مستوى مناسب احتمال أن
يتجاوز مجموع التحريف ات غير المصححة وغير المكتشفة األهمية النسبية للقوائم المالية ككل .وتشير
األهمية النسبية لألداء أيضاً ،في حالة االنطباق ،إلى المبلغ أو المبالغ التي يضعها المراجع عند مستوى
أو مستويات أقل من األهمية النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة.

3

معيار المراجعة (" )315تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها من خالل فهم المنشأة وبيئتها" ،الفقرتان أ 134وأ.135

4

معيار المراجعة ( ،)450الفقرة أ21
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المتطلبات
تحديد األهمية النسبية ،واألهمية النسبية لألداء عند التخطيط للمراجعة
.10

عند وضع االستراتيجية العامة للمراجعة ،يجب على المراجع أن يحدد األهمية النسبية للقوائم المالية
ككل .وفي ظل الظروف الخاصة المحيطة بالمنشأة ،فإذا كانت هناك فئة معينة واحدة أو أكثر من فئات
المعامالت أو رصيد حساب أو إفصاح معين واحد أو أكثر من المتوقع ،بشكل معقول ،أن تؤثر
التحريفات فيها بمبالغ دون األهمية النسبية للقوائم المالية ككل على القرارات االقتصادية للمستخدمين
التي ُتتخذ على أساس القوائم المالية ،فيجب على المراجع تحديد مستوى أو مستويات األهمية النسبية
التي سيتم تطبيقها على تلك الفئات من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات المعينة( .راجع:
الفقرات أ–3أ)12

.11

يجب على المراجع تحديد األهمية النسبية لألداء ألغراض تقييم مخاطر التحريف الجوهري وتحديد
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية( .راجع :الفقرات أ)13

إعادة النظر خالل التقدم في المراجعة
.12

يجب على المراجع أن يعيد النظر في األهمية النسبية للقوائم المالية ككل( ،ومستوى أو مستويات
األهمية النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ،في حالة االنطباق) إذا أصبح
أثناء المراجعة على دراية بمعلومات كانت ستجعله يُحدد مبلغا ً (أو مبالغ) يختلف عما تم تحديده ابتداءً.
(راجع :الفقرة أ)14

.13

إذا خلص المراجع إلى مناسبة مستوى أهمية نسبية أقل عما كان محدداً ابتدا ًء للقوائم المالية ككل
(ومستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ،في
حالة االنطباق) ،فيجب عليه تحديد ما إذا كان من الضروري أن يعيد النظر في األهمية النسبية لألداء،
وما إذا كانت إجراءات المراجعة اإلضافية ال تزال مناسبة من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها.

التوثيق
.14

يجب على المراجع أن يُضمِّن في توثيقه ألعمال المراجعة المبالغ اآلتية والعوامل التي تم أخذها في
الحسبان عند تحديدها5:
(أ)

األهمية النسبية للقوائم المالية ككل (انظر الفقرة )10؛

(ب)

مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة،
في حالة االنطباق (انظر الفقرة )10؛

(ج)

األهمية النسبية لألداء (انظر الفقرة )11؛

(د)

أية إعادة نظر في البنود (أ) إلى (ج) خالل التقدم في المراجعة (انظر الفقرتين  12و.)13
***

5

معيار المراجعة (" )230توثيق أعمال المراجعة" ،الفقرات  ،11-8وأ6
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المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
األهمية النسبية وخطر المراجعة (راجع :الفقرة )5
أ.1

عند مراجعة القوائم مالية ،تتمثل األهداف العامة للمراجع في الوصول إلى تأكيد معقول عمّا إذا كانت
القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري ،سوا ًء بسبب غش أو خطأ ،ومن ثم تمكين المراجع
من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية ،وفقا ً إلطار
التقرير المالي المنطبق؛ وتقديم تقرير عن القوائم المالية ،واإلبالغ بالنتائج ،وفقا ً لما هو مطلوب
بموجب معايير المراجعة 6.ويصل المراجع إلى التأكيد المعقول عن طريق الحصول على ما يكفي من
أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول 7.وخطر المراجعة
هو خطر إبداء المراجع لرأي غير مناسب ،عندما تكون القوائم المالية مح ّرفة بشكل جوهري .ويعد
خطر المراجعة دالة في مخاطر التحريف الجوهري وخطر االكتشاف 8.ويتم أخذ األهمية النسبية
ً
وخاصة عند:
وخطر المراجعة في الحسبان طوال المراجعة،
وتقييمها؛9

(أ)

تحديد مخاطر التحريف الجوهري

(ب)

تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة

(ج)

تقويم تأثير التحريفات غير المصححة ،إن وجدت ،على القوائم المالية 11وعند تكوين الرأي
الوارد في تقرير المراجع12.

اإلضافية؛10

األهمية النسبية في سياق المراجعة (راجع :الفقرة )6
أ.2

وتقييمها13

على استخدام الحكم المهني لتحديد فئات
ينطوي تحديد مخاطر التحريف الجوهري
المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات ،بما في ذلك اإلفصاحات النوعية ،التي قد يكون التحريف
فيها جوهريا (بعبارة أخرى ،وبشكل عام ،تعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة
أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية ككل) .وعند
النظر فيما إذا كانت التحريفات في اإلفصاحات النوعية يمكن أن تكون جوهرية ،فقد يقوم المراجع
بتحديد العوامل ذات الصلة مثل:


ظروف المنشأة خالل الفترة (على سبيل المثال ،قد تكون المنشأة قد قامت بتجميع كبير لألعمال
خالل الفترة).



إطار التقرير المالي المنطبق ،بما في ذلك التغييرات التي تطرأ عليه (على سبيل المثال ،قد
يتطلب معيار تقرير مالي جديد إفصاحات نوعية جديدة تعد مهمة للمنشأة).

6

معيار المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة" ،الفقرة 11

7

معيار المراجعة ( ،)200الفقرة 17

8

معيار المراجعة  ،200الفقرة (13ج)

9

معيار المراجعة ()315

10

معيار المراجعة (" )330استجابات المراجع للمخاطر المقيمة"

11

معيار المراجعة ()450

12

معيار المراجعة (" )700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية"

13

تتطلب الفقرة  25من معيار المراجعة ( ) 315أن يقوم المراجع بتحديد خطر التحريف الجوهري وتقييمه على مستوى اإلقرارات
ومستوى القوائم المالية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

5

معيار المراجعة ()320

األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة



اإلفصاحات النوعية التي تعد مهمة لمستخدمي القوائم المالية بسبب طبيعة المنشأة (على سبيل
المثال ،قد تكون اإلفصاحات عن مخاطر السيولة مهمة لمستخدمي القوائم المالية لمؤسسة مالية).

تحديد األهمية النسبية ،واألهمية النسبية لألداء عند التخطيط للمراجعة
اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام (راجع :الفقرة ) 10
أ.3

في حالة منشآت القطاع العام ،تكون جهات إصدار األنظمة والسلطات التنظيمية هي في الغالب
المستخدمون الرئيسون لقوائمها المالية .وعالوة على ذلك ،فقد يتم استخدام القوائم المالية التخاذ
قرارات بخالف القرارات االقتصادية .ولذلك ،يتأثر تحديد األهمية النسبية للقوائم المالية ككل
(ومستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ،في
حالة االنطباق) عند مراجعة القوائم المالية لمنشأة قطاع عام باألنظمة أو اللوائح أو األوامر الملزمة
األخرى ،وباحتياجات جهات إصدار األنظمة والعموم من المعلومات المالية ،فيما يتعلق ببرامج القطاع
العام.

استخدام أسس مرجعية عند تحديد األهمية النسبية للقوائم المالية ككل (راجع :الفقرة )10
أ.4



ينطوي تحديد األهمية النسبية على ممارسة الحكم المهني .وفي الغالب يتم تطبيق نسبة مئوية على
أساس مرجعي مختار ،كبداية لتحديد األه مية النسبية للقوائم المالية ككل .وتتضمن العوامل التي قد
تؤثر في تحديد األساس المرجعي المناسب ما يلي:


عناصر القوائم المالية (على سبيل المثال ،األصول ،االلتزامات ،حقوق الملكية ،اإليرادات،
المصروفات)؛



ما إذا كانت هناك بنود يميل اهتمام مستخدمي القوائم المالية للمنشأة المعينة إلى التركيز عليها
(على سبيل المثال ،لغرض تقويم األداء المالي ،قد يميل المستخدمون للتركيز على الربح أو
اإليراد أو صافي األصول)؛



طبيعة المنشاة ،وأين تقع المنشأة من دورة حياتها ،والصناعة والبيئة االقتصادية التي تعمل فيها
المنشأة؛



هيكل ملكية المنشأة والطريقة التي ُتمول بها (على سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة ممولة فقط
بالدين بدالً من حقوق الملكية ،فقد يركز المستخدمون بصورة أكبر على األصول ،والمطالبات
التي عليها ،بدالً من أرباح المنشأة)؛



التقلبات النسبية لألسس المرجعية.

أ.5

من بين أمثلة األسس المرجعية التي قد تكون مناسبة ،بنا ًء على ظروف المنشأة ،فئات الدخل الذي يتم
التقرير عنه مثل الربح قبل خصم الزكاة والضريبة( )أو إجمالي اإليراد أو مجمل الربح وإجمالي
المصروفات أو إجمالي حقوق الملكية أو صافي قيمة األصول .ويُستخدم في الغالب الربح من العمليات
المستمرة قبل خصم الزكاة والضريبة للمنشآت الهادفة للربح .وعندما يكون الربح من العمليات
ً
المستمرة قبل خصم الزكاة والضريبة متقلباً ،فإن أسسا ً
مرجعية أخرى قد تكون مناسبة بصورة أكبر،
مثل مجمل الربح أو إجمالي اإليرادات.

أ.6

فيما يتعلق باألساس المرجعي المختار ،فإن البيانات المالية المالئمة تتضمن في العادة النتائج المالية
والمراكز المالية للفترات السابقة ،والنتائج المالية والمركز المالي من بداية الفترة حتى تاريخه،

تم إضافة الزكاة بما يتفق مع األنظمة واللوائح السعودية.
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والموازنات أو التنبؤات للفترة الحالية ،معدلة حسب التغيرات المهمة في ظروف المنشأة (على سبيل
المثال ،االستحواذ على منشأة أعمال مهمة) والتغيرات ذات الصلة في أحوال الصناعة أو البيئة
االقتصادية التي تعمل فيها المنشأة .فعلى سبيل المثال ،وكنقطة بداية ،فعندما ُتحدد األهمية النسبية
للقوائم المالية ك كل لمنشأة معينة على أساس نسبة من الربح الناتج من العمليات المستمرة قبل حسم
الزكاة والضريبة ،فإن الظروف التي ينتج عنها انخفاض استثنائي أو زيادة استثنائية في هذا الربح قد
تدفع المراجع إلى استنتاج أن األهمية النسبية للقوائم المالية ككل ُتحدد بشكل أكثر مناسبة باستخدام رقم
يمثل الربح المعتاد من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة باالستناد إلى النتائج الماضية.
أ.7

ترتبط األهمية النسبية بالقوائم المالية التي ُيعِد المراجع تقريره عنها .وعندما ُتعَد القوائم المالية لفترة
تقرير مالي تزيد أو تقل عن اثني عشر شهراً ،مثلما قد يكون عليه الحال في منشأة جديدة أو عندما
يحدث تغيير في فترة التقرير المالي ،فإن األهمية النسبية ترتبط بالقوائم المالية المعدة لتلك الفترة.

أ.8

ينطوي تحديد نسبة مئوية لتطبيقها على أساس مرجعي مختار على ممارسة الحكم المهني .وهناك
عالقة بين النسبة المئوية واألساس المرجعي المختار ،ومثال ذلك أن النسبة المئوية المطبقة على الربح
من العمليات المستمرة قبل خصم الزكاة والضريبة ،ستكون عاد ًة أعلى من النسبة المئوية المطبقة على
إجمالي اإليراد .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يعتبر المراجع أن نسبة خمسة في المائة من الربح من
العمليات المستمرة قبل خصم الزكاة والضريبة مناسبة لمنشأة تهدف للربح في صناعة تحويلية ،فيما قد
يعتبر المراجع أن نسبة واحد في المائة من إجمالي اإليراد أو إجمالي المصروفات مناسبة لمنشأة ال
تهدف للربح .ومع ذلك ،قد يكون من المناسب استخدام نسب أعلى أو أقل بحسب الظروف.

اعتبارات خاصة بالمنشآت الصغيرة
أ.9

عندما يكون ربح المنشأة من العمليات المستمرة قبل خصم الزكاة والضريبة ضئيالً باستمرار ،كما قد
يكون عليه الحال في األعمال التي يديرها مالكها حيث يأخذ المالك الكثير من الربح قبل خصم الزكاة
والضريبة في صورة أجر ،فإن أساسا ً مرجعيا ً آخر مثل الربح قبل خصم األجر والزكاة والضريبة قد
يكون أكثر مالءمة.

اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ .10عند مراجعة منشأة قطاع عام ،قد يكون إجمالي التكلفة أو صافي التكلفة (المصروفات ناقص
اإليرادات أو المدفوعات ناقص المقبوضات) أساسا ً مرجعيا ً مناسبا ً ألنشطة البرامج .ومتى كانت هناك
أصول عامة في عهدة منشأة القطاع العام ،فيمكن أن تكون األصول أساسا ً مرجعيا ً مناسباً.

مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات
(راجع :الفقرة )10
أ.11

من بين العوامل التي ق د تشير إلى وجود فئة معينة واحدة أو أكثر من فئات المعامالت أو رصيد
حساب أو إفصاح معين واحد أو أكثر من المتوقع ،بشكل معقول ،أن تؤثر التحريفات فيها بمبالغ دون
األهمية النسبية للقوائم المالية ككل على القرارات االقتصادية للمستخدمين التي ُتتخذ على أساس القوائم
المالية ،ما يلي:


ما إذا كان لألنظمة أو اللوائح أو إطار التقرير المالي المنطبق تأثير على توقعات المستخدمين
فيما يتعلق بقياس بنود معينة أو اإلفصاح عنها (على سبيل المثال ،المعامالت مع األطراف ذات
العالقة ،وأجر اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،وتحليل الحساسية للتقديرات المحاسبية للقيمة العادلة
التي ترتفع فيها درجة عدم تأكد التقدير).



اإلفصاحات الرئيسية المتعلقة بالصناعة التي تعمل فيها المنشأة (على سبيل المثال ،تكاليف
البحث والتطوير لشركة أدوية).
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أ.12

ما إذا كان االهتمام منصبا ً على جانب معين من أعمال المنشأة المفصح عنها بشكل منفصل في
القوائم المالية (على سبيل المثال ،اإلفصاحات عن قطاعات أو تجميع كبير لألعمال).

عند النظر فيما إذا كانت تلك الفئات من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات موجودة وفقا ً
للظروف الخاصة المحيطة بالمنشأة ،فقد يجد المراجع أنه من المفيد التوصل إلى فهم لوجهات نظر
وتوقعات المكلفين بالحوكمة واإلدارة.

األهمية النسبية لألداء (راجع :الفقرة )11
أ.13

إن التخطيط للمراجعة فقط لغرض اكتشاف التحريفات التي تكون جوهرية بحالتها الفردية يتجاهل
حقيقة أن اجتماع التحريفات غير الجوهرية بحالتها الفردية قد يجعل القوائم المالية محرفة بشكل
جوهري ،وال يترك هامشا ً الحتمال وجود تحريفات غير مكتشفة .ويتم وضع األهمية النسبية لألداء
(التي تكون ،كما تم تعريفها ،مبلغا ً واحداً أو أكثر) للتقليل إلى أدنى مستوى مناسب من احتمال أن
يتجاوز مجموع التحريفات غير المصححة وغير المكتشفة في الق وائم المالية األهمية النسبية للقوائم
المالية ككل .وبالمثل ،فإن األهمية النسبية لألداء فيما يتعلق بمستوى أهمية نسبية محدد لفئة معامالت
أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة يتم وضعها للتقليل إلى أدنى مستوى مناسب من احتمال أن
يتجاوز مجموع التحريفات غير المصححة وغير المكتشفة في تلك الفئة المعينة من المعامالت أو في
رصيد الحساب أو اإلفصاح المعين مستوى األهمية النسبية لتلك الفئة المعينة أو ذلك الرصيد أو
اإلفصاح المعين .وتحديد األهمية النسبية لألداء ليس عملية حسابية آلية بسيطة وينطوي أيضا ً على
ممارسة الحكم المهني .ويتأ ثر ذلك بفهم المراجع للمنشأة ،الذي يتم تحديثه أثناء تنفيذ إجراءات تقييم
المخاطر؛ وبطبيعة ومدى التحريفات المحددة في عمليات المراجعة السابقة ،ومن ثم بتوقعات المراجع
فيما يتعلق بالتحريفات في الفترات الحالية.

إعادة النظر خالل التقدم في المراجعة (راجع :الفقرة )12
أ.14

قد تكون هناك حاجة إلعادة النظر في األهمية النسبية للقوائم المالية ككل (ومستوى أو مستويات
األهمية النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ،في حالة االنطباق) نتيجة
حدوث تغير في الظروف أثناء المراجعة (على سبيل المثال ،اتخاذ قرار بالتخلص من جزء رئيسي من
أعمال المنشأة) أو ظهور معلومات جديدة أو حدوث تغير في فهم المراجع للمنشأة وعملياتها نتيجة
لتنفيذ إجراءات المراجعة اإلضافية .فعلى سبيل المثال ،إذا تبين أثناء المراجعة أن النتائج المالية الفعلية
من المرجح أن تكون مختلفة إلى حد كبير عن النتائج المالية المتوقعة في نهاية الفترة والتي استخدمت
في البداية لتحديد األهمية النسبية للقوائم المالية ككل ،فإن المراجع يقوم بإعادة النظر في تلك األهمية
النسبية.
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