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 مبدأ تحديد األهمية النسبية للمعلومات

 التعريف :  

مبدأ األهمية النسبية للمعلومات من المفاهيم المحاسبية المهمة ومصممة للتأكد من ان جميع الحقائق  

المتعلقة باألعمال موجودة ومدرجة في الكشوفات المالية يمكن تعريف مبدأ األهمية النسبية  

مال الشركة لذلك فان  سأعمال الشركة او راحجم  بمقارنةنه األهمية النسبية للمبلغ أللمعلومات ب

المبالغ الكبيرة لها اهمية نسبية والمبالغ الصغيرة ليست لها اهمية نسبية كمعلومات عند اظهار 

 المعلومات في الكشوفات المالية ) كشف الدخل والميزانية العمومية ( .  

م اخفاءها تظهر اهمية مبدأ األهمية النسبية للمستثمرين اذا كانت المعلومات لها اهمية كبيرة وت 

 للمستثمر ويؤدى توجيه المستثمر باتجاه الخطأ او التضليل .  

 

 الغرض من األهمية النسبية للمعلومات : 

الغرض من األهمية النسبية للمعلومات هو ضمان ان مستخدمي الكشوفات المالية ) الميزانية 

التي لها اهمية في  كشف الدخل ( يستطيعون األطالع على جميع المعلومات المهمة و -العمومية 

ان حجب اي معلومة يمكن ان يؤثرعلى قرارات المساهمين / المستثمرين ، الحكومة   ،اتخاذ قراراتهم

تعتبر من األهمية النسبية للمعلومات  يجب تقديم البيانات المهمة بشكل واضح وغير مبهم بحيث  

 يستطيع المطلع على الكشوفات الماليه فهمها . 

 مثال :  

شراء سلة المهمالت بمبلغ خمسة االف دينارعراقي والتي يمكن استخدامها لفترة خمسة  حيث ان 

ألندثارالسنوي لها بسبب عدم اهمية مبلغ الشراء ) خمسة االف   ال يستوجب تنظيم قيودا ،سنوات 

دينار( بالمقارنة مع مبلغ كبير) ثالثون مليون دينار( والتي يمكن استخدامها لخمسة سنوات لذلك 

. تنزيل كلفة شراء السيارة سنويا كقسط األندثار السنوي واعتبارها مصروفات استخدام السيارةوجب   

  

 األهمية النسبية للمعلومات لمصرف األقليم 

ان األهمية النسبية في شراء الموجودات  لمصرف األقليم تبدأ من  مبلغ مائتنان وخمسون دوالر  

اقل من مائتان دوالر يتم احتسابه ضمن األشياء   ألثاث مثل الكراسي والطاوالت حيث ان اي شى

جهزة الكمبيوتر لمبلغ يزيد عن اربعة مائة دوالر ويتم تنظيم   يتم بدأ األهمية النسبية أل ،عديمة األهمية

 قيود احتساب األندثارلمدة خمس سنوات بينما يتم احتساب اقساط االندثار للمباني لمدة خمس سنوات .

 

المدقق الخارجي واألهمية النسبية للمعلومات     

يقوم المدقق الخارجي بالتأكد من األهمية النسبية للمعلومات عند قيامه بالتدقيق على حسابات مصرف  

يتم التركيز على المبالغ الكبيرة والتي لها اهمية نسبية كبيرة عكس المبالغ الصغيرة اقل من   ،األقليم 

لمبالغ الصغيرة ليست لها اهمية في اتخاذ قرار بالنسبة للمستثمرين .فان تلك ا مائة الف دينار  

  

 األهمية النسبية للمبالغ لدى مصرف األقليم : 

 واحد بالمائة من األيرادات  ▪

 اثنان بالمائة من اجمالي الموجودات  ▪


