نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان  -تدقيق
امتحانات كانون االول 2016

 -Iإختر الجواب املناسب ()% 45
ّ
املوظف في مكتب لخبراء املحاسبة املجازين بالد اسة الدورية ملدى ّ
تقدم خبرات موظفي املكتب ،بهدف التأكد
 -1يقوم الشريك
ر
من أن األعضاء ّ
ينمون ّ
حس املسؤولية لديهمُ .يعتبر هذا بمثابة دليل على التزام مكتب خبراء املحاسبة املجازين باملعايير املعتمدة
في:
أ .مراقبة الجودة
ب .االهتمام املنهي املطلوب
ج .اإلشراف واملراجعة
ّ
امليدانية
د .األعمال
ً
 -2وفقا ملعايير التدقيقُ ،يطلب من الشخص أو األشخاص الذين يقومون بفحص البيانات املالية أن يكونوا خاضعين للتدريب
التقني املناسب و
ّ
أ -يتميزون باالستقاللية في ما يتعلق بالبيانات املالية واإلفصاحات اإلضافية.
ً
ً
ب -يبدون اهتماما مهنيا كما يراه املراجعون الزمالء (مراجعة النظير).
ّ
ُ
ج -يتمتعون ببراعة مدقق الحسابات املكتسبة على األرجح من الخبرة السابقة.
د -يعتمدون موضوعية مدققي الحسابات ،بما أنهم سيخضعون للمراقبة املناسبة.
ً
 -3تماشيا مع سياسة خبراء املحاسبة املجازين في "روجرز وشركاه"ُ ،يطلب من جميع أعضاء قسم تدقيق الحسابات تقديم
ّ
ّ
يحضر بدوره ملخص التقرير األسبوعي حول اإلنحراف عن املوازنة ويرفعه إلى "روجرز"
تقارير أسبوعية إلى مدير القسم ،الذي
للمراجعة .من شأن هذا اإلجراء ،تقديم دليل خطي على مدى حرص " روجرز وشركاه" على االلتزام ّ
بأي من املعايير التدقيق
الدولية ( )ISAالتالية؟

أ-
ب -
ج-
د-

مراقبة الجودة
االهتمام املنهي املطلوب
املراجعة املناسبة
التخطيط املالئم

ّ -4
تنص معايير التدقيق على وجوب ممارسة االهتمام املطلوب خالل مرحلة فحص البيانات .يمكن تفسير هذا الشرط بأن خبير
املحاسبة املجاز ،الذي يتولى مهمة ما ،يأخذ على عاتقه تأدية كل عملية للتدقيق
أ -كمحترف على درجة من املهارة التي ّ
يتميز بها آخرون في هذا املجال.
ً
ب -طبقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.
ج -باملهارة املعقولة دون اقتراف األغالط والوقوع في الخطأ
د -لنيل رضا اإلدارات الحكومية واملستثمرين الذين يعتمدون على تدقيق الحسابات.
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 -5الخطر املتأصل ومخاطر الرقابة يختلفان عن خطر االكتشاف من حيث ّ
أن الخطر املتأصل وخطر الرقابة هما
ً
أ -عناصر من مخاطر املراجعة ،في حين ان خطر االكتشاف ليس عنصرا من مخاطر املراجعة.
تتغير حسب رغبة املدقق ،في حين ّ
ّ
أن خطر االكتشاف ليس كذلك.
ب-
ج -تؤخذ بعين االعتبار على مستوى رصيد الحساب الفردي ،في حين أن خطر االكتشاف ليس كذلك
د -من مهام العميل وبيئته ،أما خطر االكتشاف فليس كذلك.
ّ
التوسع في عمله فيما ّ
ّ
 -6بعد تحديد أدنى مستوى مقبول لألهمية ال ّ
يتعلق بالحسابات
نسبية ،يترتب على ُمدقق الحسابات
الفردية بهدف
أ -العثور على ّ
أقل بيانات خاطئة
ب -العثور على أكبر بيانات خاطئة
ج -زيادة األخطاء املسموح بها في الحسابات
ً
ّ
الحد من إنقاص مخاطر تقدير خطر الرقابة بشكل منخفض جدا
د-
ً
ُ
جزءا من تعريف اختيار ّ
ّ -7
العينة في التدقيق
أي من النقاط التالية تعتبر
ّ
وتقص ي املعلومات
أ -اجراءات املالحظة
ُ ّ
ب -الدليل املوثق
ج -تقييم بعض املميزات
د -التقنيات اإلحصائية
ُ ّ
دقق خطر عدم ّ
توصل الفحص إلى كشف اخطاء جوهرية ممكن ان تحصل خالل عملية املحاسبة .وبهدف تقليص
 -8يواجه امل
ُ ّ
ً
ّ
حدة الخطر ،يعتمد املدقق أوال على
أ -الفحوصات اإلجرائية
ب -فحوصات الضبط
ّ
الداخلي
ج -الضبط
د -التحليل اإلحصائي
ً
ُ ّ
 -9إستخدم الطريقة النسبية إلختيار ّ
العينة الحتساب أرصدة الحسابات الدائنة في الرصيد املدقق عند نهاية السنة ،انطالقا من
املعلومات التالية:
ُ ّ
ي  الرصيد املدقق 
عدد الحسابات  الرصيد الدفتر 
؟
$5،000،000
4،100
املجتمع
ّ
$300،000
$250،000
200
العينة
أ-
ب-

$6،150،000
$6،000،000
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ج-
د-

$5،125،000
$5،050،000



ّ
ّ
ُ
 -10يترتب على ُمدقق الحسابات الحصول على الدالئل لجميع العناصر التالية املتعلقة بموضوع دعوى الطرف الثالث املقامة
على عميل باستثناء
أ -الفترة التي نشأ فيها السبب الضمني إلقامة الدعوى القانونية
ّ
التوصل إلى نتائج ّ
سلبية (غير مالئمة)
ب -احتمال
ج -السلطة القضائية ّ
املخولة ّ
حل القضية
ّ
د -وجود حالة ّ
معينة تدعو إلى الشك فيما يتعلق بالخسارة املمكنة
ُ ّ
دقق الحسابات الطلب من العميل إرسال استفسار (كتب) إلى املحامين التي ّتمت استشارتهم بشأن الدعوى
 -11يتوجب على م
واملطالبة أو التقييم .والسبب األساس ي وراء هذا الطلب هو تأمين
أ -معلومات بشأن ّ
تقدم مسار القضايا لتاريخه.
ُ
ب -البراهين املوثقة.
ج -تقدير لقيمة الخسارة املحتملة بالدوالر .
د -رأي خبير حول ما إذا كانت الخسارة ممكنة ،محتملة أو ضئيلة.
ُ ّ
دقق ،الذي يبحث عن عمليات ألطراف تابعة ،أن يفهم حقيقة عالقة كل شركة تابعة مع الشركة ككلّ ،
ألن
 -12يجب على امل
أ -ذلك يسمح بإنجاز تدقيق أرصدة الحسابات ذات العالقة بين الشركات بالتزامن.
ب -العمليات التجارية بين االطراف املترابطة يمكن أن ّ
تتم بشروط متساوية على اساس تجاري.
ج -من شأن ذلك كشف ما إذا كانت هذه العمليات الخاصة لتحصل لو لم تكن ألطراف تابعة.
ً
د -يمكن أن تكون ُبنية األعمال ٌم ّ
صممة عمدا للتعتيم على عمليات األطراف التابعة
ّ ُ ّ
يتنبه املدقق إلى أن
 -13بعد اكتشاف وجود عملية ألطراف تابعة ،يجب أن
ً
ً
أ -جوهر العمليات يمكن أن يكون مختلفا تماما عن شكلها.
ب -مالئمة اإلفصاح عن العملية هو مساعد ثانوي لشكلها القانوني.
ج -العملية هي خارج نطاق العمليات املعتادة أثناء الحركة العادية للعمل.
ً
د -البيانات املالية يجب أن ُت ّ
حدد شكل العملية القانوني بدال من جوهرها.
ً
ّ
مكتبا في بناية يملكها مساهم ،وذلك بدون ّ
ّ
أي بدل .وهذا يشير إلى
تحتل
 -14يكتشف ُمدقق الحسابات املجاز أن شركة ما
أ -احتيال إداري
ب -عمليات أطراف تابعة
ج -تجميل امليزانية
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د-

ضبط داخلي ضعيف

ّ
ّ -15
أي من إجراءات التدقيق التالية تساعد ُمدقق الحسابات في كشف بعض الحاالت واألحداث التي يمكن أن تشير إلى الشك
في قدرة الشركة على االستمرار.
أ-
ب-
ج-
د-

مراجعة مدى ّ
التقيد بشروط اتفاقيات الدين.
تأييدات الحسابات املدينة من الزبائن األساسيين.
تسوية مصاريف الفائدة مع الدين املوقوف.
تأييدات أرصدة حسابات املصارف.

 -16حصل عميل ما على  %25من رأس مال أسهم شركة بالتداول بعد نهاية السنة وقبل إتمام عمله امليداني ك ُمدقق الحسابات.
على املدقق
أ-

أن ُيعلم اإلدارة بوجوب تعديل امليزانية العمومية لتعكس هذا االمتالك.
ً
ّ
صورية تجعل من هذا االمتالك حاصال عند نهاية السنة.
أن ُيصدر قائمة مالية

ج-

أن يطلب من اإلدارة اإلفصاح عن هذا االمتالك في اإليضاحات حول البيانات املالية.
ّ
ّ
املخصصة إلبداء رأي مدقق الحسابات.
أن يفصح عن هذا االمتالك في الفقرة

ب-
د-

 -17أدرك ُمدقق حسابات أن أحد إجراءات املراجعة األساسية ،الضروري في فترة التدقيق السابقة ،قد ّ
تم حذفهّ .
أي من
ً
ُ ّ
العناصر التالية يمكن أن يدفع باملدقق إلى اتخاذ القرار سريعا بتطبيق اإلجراء املحذوف؟
أ-

عدم وجود أي إجراء بديل من شأنه تقديم الدليل نفسه كاإلجراء املحذوف.
ُ ّ
إن حذف هذا اإلجراء ُيضعف قدرة املدقق الحالية على تدعيم الرأي السابق.

ج-

وجود املستندات األساسية والضرورية لتطبيق هذا اإلجراء املحذوف.
ُ ّ
ّ
إن الرأي الذي اتخذه املدقق بشأن بيانات الفترة السابقة هو رأي غير متحفظ.

ب-
د-


ُ
ّ
 -18إن الهدف األساس ي لإلجراءات التحليلية ،املستخدمة في مرحلة املراجعة النهائية لعملية التدقيق ،هو 
أ -الحصول على برهان من التفاصيل التي ّ
تم فحصها ،وذلك لتثبيت تاكيدات محددة.
ً
ً
ب -تحديد بعض املجاالت التي تمثل خطرا معينا له عالقة بالتدقيق.
ّ
ُ ّ
دقق الحسابات على تقدير ّ
ودقة النتائج التي ّ
توصل إليها.
صحة
ج -مساعدة م
د-

تبديد الشكوك عند طرح التساؤالت حول قدرة العميل على االستمرار.

ّ -19
يتعين على الخبير املجاز ،قبل مراجعة البيانات املالية لشركة خاصة ،أن
أ-

ّ
يستكمل سلسلة تحقيقات بشأن إجراءات الشركة فيما يتعلق بالتسجيل و التصنيف وتلخيص العمليات.
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ب-
ج-
د-

ُي ّ
طبق إجراءات تحليلية لتقديم ضمانة محددة بعدم وجوب إضفاء أي تعديالت أساسية على البيانات املالية.
ُيحصل على املعلومات الضرورية والكافية حول املبادئ املحاسبية والتطبيقات العائدة في الصناعة التي تقوم
بها الشركة.
ّ
يتحقق ما إذا كانت اإلدارة قد تجاهلت جميع املعايير الدولية للتقارير املالية (.)IFRS


ُ ّ
ّ
ّ
 -20لدى مراجعة املعلومات املالية املرحلية ،يكون عمل املدقق أوال على
أ-

ّ
املرحلية.
دراسة وتقييم عدد قليل من الوثائق الداعمة للمعلومات املالية
فحص ومراجعة البيانات املالية الداخلية ،التي ّ
حضرها العميل.

ج-

ّ
الجوهرية.
التحقق والقيام باإلجراءات التحليلية بشأن بعض القضايا املحاسبية

د-

تأييد وتأكيد أرصدة الحسابات الرئيسية (الجوهرية) في الفترة املرحلية.

ب-

ً
أي من اإلجراءات التالية ُي ّ
ّ -21
طبقها املدقق عادة لدى مراجعة ( )Reviewشركة خاصة؟
أ-

توجيه رسالة استفسار إلى محامي الشركة.

ب-

مقارنة البيانات املالية مع بيانات عائدة لفترة شبيهة سابقة.

ج-

الحصول على تأييدات بنسب كبيرة من الذمم املدينة عبر االتصال املباشر مع املدينين.
التبليغ عن بعض الحاالت التي ّ
تم اكتشافها في نظام الضبط الداخلي.

د-

 -22يكمن الهدف النموذجي من "التدقيق التشغيلي" ( )Operational Auditفي
أ -تحديد ما إذا كانت البيانات املالية تعكس بطريقة عادلة عمليات الشركة.
ب -تقييم جدوى الحصول على أهداف الشركة التشغيلية.
ج -إصدار توصيات بهدف تحسين األداء.
د -التبليغ عن نجاح الشركة النسبي في الحصول على أعلى معدل من الربح.
ّ -23
أي من اإلجراءات التالية تعتبر االكثر موثوقية كدليل للتدقيق ؟
أ -استفسارات من فريق قسم التدقيق الداخلي لدى العميل ،والتي ُحفظت بشكل خاص.
ً
ب -معاينة طلبات شراء العميل املرقمة مسبقا والتي تحفظ في قسم دفع السندات.
ُ ّ
ج -اإلجراءات التحليلية التي قام بـها املدقق في ميزان مراجعة الشركة.
د -فحص كشوفات حسابات املصارف التي ّ
تم الحصول عليها مباشرة من املؤسسات املالية
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ينص املبدأ الثالث للعمل امليداني على أنه يمكن الحصول ،إلى ّ
ّ
كاف وقوي عبر املعاينة واملراقبة
-24
ٍ
دليل ٍ
حد ما ،على ٍ
ً
والتحقيقات والتأكيدات بهدف تكوين أساس مقبول إلبداء الرأي حول البيانات املالية قيد الفحص .يمكن الحصول ،نوعا ما،
على الدليل الكافي الذي ّ
نص عليه هذا املعيار عبر
أ-

اإلجراءات التحليلية
ّ
أوراق عمل ُمدقق الحسابات

ج-

مراجعة الضبط الداخلي

د-

التخطيط املالئم ملهمة التدقيق

ب-

ُ ّ
 -25تكون مهمة املدقق املستقل لدى إبداء الرأي حول البيانات املالية  ،في معظمها ،على
أ -دراسة الضبط الداخلي
ب -الحصول على الدالئل وفحصها
ّ
النقدية
ج -فحص العمليات
ُ
ّ
د -مقارنة الحسابات املسجلة مع املوجودات (األصول)
ّ
ً
ً
ّ
صوابية واعتدال هذه
 -26تقوم اإلدارة عادة بتحضير التقديرات املحاسبية ،ويكون ٌمدقق الحسابات مسؤوال عن تقييم مدى
ُ ّ
التقديراتّ .
أي من النقاط التالية ال تشكل الهدف الذي يسعى املدقق إليه لدى تقييمه للتقديرات؟
أ -إظهار ّ
كل التقديرات املحاسبية التي يمكن أن تكون جوهرية وأساسية للبيانات املالية.
ّ
ب -التأكيد على دقة بنسبة  %100للتقديرات املحاسبية التي أصدرتها اإلدارة.
ج -التأكيد من ّ
أن التقديرات املحاسبية التي أصدرتها اإلدارة معقولة.
ً
د -التأكيد من ّ
أن التقديرات املحاسبية املستعملة ت ّ
تم وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.
أي من األمور التالية تشتمل عليها عملية الضبط الداخلي السليم ّ
ّ -27
الفعالة على الرواتب؟
ّ
املسجل على بطاقات ساعة الدوام ،متوافقا مع تقارير املوظفين
أ -يجب أن يكون مجموع الوقت (الساعات)،
املسؤولين عن هذا النوع من األعمال املحددة.
ب -يجب أن يخضع موظفو قسم الرواتب إلشراف إدارة دائرة شؤون املوظفين.
ج -يجب إسناد مسؤولية حفظ سجالت املوظفين إلى موظفي قسم الرواتب.
ّ
املسجل على بطاقات ساعة الدوام.
د -مقارنة مجموع الساعات ،الذي استغرقه العمل ،مع مجموع الساعات
ّ
ً
ّ -28
أي من األسئلة التالية يقوم املدقق عادة بإدراجها في استبيان (الئحة أسئلة) الضبط الداخلي الخاصة ألوراق الدفع؟
أ -هل األصول التي ُرهنت لسندات الدفع هي حاجة ضرورية الستمرار وجود الشركة؟
ب -هل ُيطلب وجود توقيعين أو أكثر على الشيكات التي ُت ّ
سدد سندات الدفع؟ 
ج -هل تستخدم عائدات سندات الدفع في شراء أصول غير متداولة؟
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د-

هل يوافق مجلس اإلدارة على االقتراض بواسطة سندات الدفع؟

ّ -29
أي من التدابير التالية ُيعتبر أنسب إجراء يمكن إلدارة شركة ،والتي تمتلك مجموعة كبيرة من سندات التوظيف القابلة
للتداول ،أن تعتمده لتفادي سوء استخدام أوراق الشركة املالية املعروضة في السوق؟
ّ
ُ
أ -أن يتولى موظف واحد ،يتمتع بالصدق واألمانة ويكون محط ثقة ،مسؤولية مراقبة املكان الذي تحفظ فيه
األوراق املالية.
ب -أن ّ
ّ
سجل خاص السبب الحقيقي الذي
يدون كل موظف يدخل ويغادر منطقة حفظ هذه االوراق في
استوجب ذلك.
ج -أن يقوم املوظفون ،املعنيين بمهمة الحماية ،باملحافظة على دفتر أستاذ مساعد لألوراق املالية بشكل دوري.
د -أن تسند مسؤولية حماية األوراق املالية إلى مصرف ،الذي ُيعتبر الوكيل الحارس.
ّ
تسجل ّ
 -30عندما ّ
عدة عمليات على امللكيات والعقارات واآلالت خالل العام ،وعندما يسعى ُمدقق الحسابات إلى التقليل من
مخاطر الضبط والرقابة إلى أدنى مستوى ،يقوم بالتخطيط لدراسة للضبط الداخلي وللقيام بـ
أ -اختبارات الرقابة واختبارات شاملة للممتلكات وأرصدة املعدات عند نهاية السنة.
ب -اختبارات شاملة لعمليات املمتلكات واملعدات للسنة الجارية.
ج -اختبارات أعمال الرقابة واختبارات محدودة لعمليات املمتلكات واملعدات خالل السنة الجارية.
د -إجراءات تحليلية إلرصدة املمتلكات واملعدات عند نهاية السنة.
ّ
ّ
خلل ،في الضبط الداخلي على أعمال تسجيل االستبعادات على املعدات يمكن أن يجعل املدقق
 -31أي ٍ
أ -يكشف على بعض املعدات في املصنع و ّ
يتقص ى أثرها في السجالت املحاسبية.
ب -يراجع دفتر األستاذ املساعد للتأكد ما إذا كان قد جرى محاسبة استهالك ّ
كل من املعدات خالل السنة.
ج -يقتفي آثار اإلضافات على حساب "األصول األخرى" للبحث عن بعض املعدات التي ما زالت موجودة ولكن لم
ُ
تعد تستعمل.
د -يختار إحدى املعدات من السجالت املحاسبية ويحاول تحديد مكانها في املصنع.
ّ
ّ -32
أي من التالي يشكل أهم نقطة في الضبط الداخلي على اقتناء املمتلكات ،واملصنع واملعدات؟
خطية للشركة ّ
أ -وضع سياسة ّ
تميز بين املصاريف الرأسمالية واملصاريف االيرادية (االستثمارية).
ُ
ب -تخصيص موازنة لتخطيط ومراقبة (االقتناء) ،والعناصر التي استبعدت.
ج -تحليل الفروقات (االنحرافات) الشهرية بين املصاريف املوافق عليها والكلفة الحقيقية.
د -الطلب من مستخدمي األقسام إجراء عملية االقتناء (أو الشراء).
ً
ّ -33
إن التجهيزات التي ّ
تم تصنيفها خطأ كمصاريف صيانة ،يمكن أن تكتشفها الرقابة التي تسعى إلى
أ -فصل مهام املوظفين في قسم الحسابات الجارية الدائنة.
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ب-
ج-
د-

ّ
املستقل لفواتير املدفوعات التي ّ
تم قيدها القتناء املعدات.
اإلثبات
ّ
التحقق من االنحرافات في املوازنة التقديرية الرسمية.
الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على اقتناء املعدات الهامة (الجوهرية).


ً
ُ ّ ُ
 -34خالل عملية التدقيق ،يكتشف املدقق املستقل وجود حالة في الضبط الداخلي يستدعي التبليغ عنها فيعرض ذلك شفهيا
على إدارة العميل العليا ولجنة التدقيقّ .
يتوجب على املدقق
أ -اعتبار هذه الحالة كحد على نطاق فحصه واالمتناع عن إبداء رأيه.
ب -تدوين الواقعة في أوراق العمل واألخذ بعين االعتبار تأثيرات هذه الحالة على التدقيق.
ج -تعليق ّ
كل مهام التدقيق بانتظار توجيهات لجنة التدقيق.
د -االنسحاب من املهمة

ُ ّ
 -35هل ّ
يتعين على املدقق إبالغ لجنة التدقيق في شركة عامة باألمور التالية؟
تشاور اإلدارة مع محاسبين آخرين حول
تسويات جوهرية 

قامت بتسجيلها الشركة  تسجيل تعدي لت في قضايا محاسبية هامة 
نعم
نعم
I
كال
نعم
 II
نعم
كال
 III
كال
كال
 IV
أI -
بII -
جIII -
دIV -
ً
ً
ّ
أيا غير متحفظ ًا بشأن الضبط الداخلي للشركةّ ،
يدل ذلك ضمنا أن
 -36عندما يصدر املدقق ر
أ -الشركة لم تخرق أحكام قانون ممارسة الفساد الخارجي FOREIGN PRACTICES CORRUPT ACT
ً
ب -نسبة احتمال وجود احتيال إداري ضئيلة جدا.
كاف على السجالت املالية لتحضير البيانات املالية.
ج -يمكن االعتماد بشكل ٍ
د -نظام الضبط الداخلي في الشركة مطابق للمعايير التي ّ
حددتها لجنة التدقيق.
ُ
أي من األحكام التالية ،يمكن للمدقق املستقل أن يشارك في ّ
 -37تجاه ّ
تحمل املسؤولية مع مدقق الشركة الداخلي ،الذي قيم
ّ
بأنه يتمتع بالكفاءة واملوضوعية؟
تقييم التقديرات املحاسبية 
األهمية املادية 

كال
نعم
I
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 II
 III
 IV

نعم
كال
نعم

كال
كال
نعم

أI .
بII .

تIII .

ثIV .

ً
ّ
ّ
التحقق من
 -38إذا قرر املدقق املستقل أنه يمكن لعمل املدققين الداخليين أن يكون مرتبطا بإجراءاته ،فإنه يتوجب عليه
موضوعية املدققين الداخليين .إحدى الطرق للحكم على هذه املوضوعية هي:
أ -مراجعة التوصيات املذكورة في تقارير املدققين الداخليين.
ب -فحص ،على أساس االختبار ،البراهين املوثقة للعمل الذي أنجزه فريق التدقيق الداخلي.
ج -االستعالم من اإلدارة عن مؤهالت فريق التدقيق الداخلي.
د -دراسة سياسة الشركة في توظيف وتدريب ومراقبة فريق التدقيق الداخلي

ّ
ّ
 -39إن موقف اإلدارة من التقارير املالية الحادة ( )Aggressiveوتأثيرها على مدى تحقيق األهداف املقدرة من شأنه على األرجح
ً
التأثير بقوة على بيئة رقابة الشركة عندما
أ -تكون لجنة التدقيق ناشطة في اإلشراف على سياسات التقارير املالية في الشركة.
ب -تؤثر السياسات الخارجية ،التي تضعها أطراف من خارج الشركة ،على املمارسة املحاسبية.
ً
ج -تكون اإلدارة بإشراف شخص واحد ،يكون أيضا من املساهمين.
د -يكون للمراقبين الداخليين اتصال مباشر مع مجلس اإلدارة وإدارة الشركة.

أي من الخدمات ّ
ّ -40
املهنية التالية يمكن اعتبارها بمثابة مصادقة؟
أ -مهمة اإلدارة االستشارية لتأمين النصائح ،حول نظام املعلومات املحاسبية ،إلى العميل.
ب -مهمة رفع تقرير عن االمتثال للمتطلبات القانونية.
ج -مهمة تحضير تصاريح ضرائب الدخل.
د -تجميع البيانات املالية من سجالت العميل املحاسبية.
ً ُ ّ
 -41ليس مناسبا ملدقق الحسابات أن يبدأ النقاش مع لجنة التدقيق حول املواضيع التالية
أ -مدى ّ
تأثر نطاق فحصه بعمل املراقبين الداخليين.
ُ ّ
ب -تفاصيل اإلجراءات التي ينوي املدقق تطبيقها.
ّ
ج -مدى تأثر هدف الفحص بتغيير تنظيم الشركة.
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د-

ّ
ّ
متحفظ.
تفاصيل املشاكل املحتملة ،التي يعتقد املدقق أن من شأنها التسبب في إصدار رأي

 SKATES - 42مدقق مستقل ،استخدمته شركة  APEXليقوم بفحص بياناتها املالية بعد مض ي شهر واحد على نهاية السنة
املالية .على الرغم من أن  SKATESلم يحضر عملية جردة املخزون ،كما لم ّ
يتم تأييد الذمم املدينة عبر التأييدات املباشرة
ّ
بالدائنين ،إال أنه حصل على قناعة باعتماده وسائل تدقيق بديلة .من األرجح أن يتضمن تقرير SKATES
أ -رأي "باستثناء" تحفظ An " except for” qualifications
ب -رأي غير متحفظ مع فقرة شروحات An Unqualified opinion and an explanatory paragraph
ج -إما رأي متحفظ أو عدم إبداء الرأي Either a qualified opinion or a disclaimer of opinion
د -رأي غير متحفظ عادي A standard Unqualified opinion
 -43تعتبر " االحداث الالحقة" كاحداث حصلت بعد
أ -تاريخ بيان املركز املالي
ب -تاريخ تقرير املدقق
ج -تاريخ بيان املركز املالي ولكن قبل تاريخ تقرير املدقق
د -تاريخ تقرير املدقق و االلتزمات الطارئة املحتملة والتي لم تظهر في بيان املركز املالي.
 – 44عندما يتوصل املدقق الى استنتاج بانه هناك شك حول قدرة الشركة على االستمرار في فترة زمنية معقولة ،فان
مسؤوليته
أ -تحضير معلومات مالية مرتقبة لتثبيت ما اذا كانت خطط االدارة يمكن تطبيقها بفعالية
ب -أعداد توقعات الحداث وحاالت مستقبلية لفترة من الزمن على ان ال تتعدى السنة بعد تاريخ البيانات املالية.
ً
ج -اصدار راي متحفظ او معاكس معتمدا على االهمية النسبية نتيجة التأثيرات املمكنة على البيانات املالية.
د -االخذ بعين االعتبار االفصاح الكافي حول القدرة املمكنة للشركة على االستمرار.
 -45عندما يتم عرض البيانات املالية غير املدققة ملنشأة خاصة لفترة سابقة السباب املقارنة مع بيانات السنة الحالية املدققة
فانه
أ -يجب على املدقق ان يطلب ازلة البيانات غير املدققة باعتبار انها غير مالئمة لتقديمها الغراض املقارنة مع
بيانات مدققة
ب -يجب على املدقق تحديد البيانات املالية غير املدققة في فقرة مستقلة في تقرير املدقق مصحوبة بالبيانات
الحالية
ج -ال يستلزم االشارة الى البيانات غير املدققة بعبارة "غير مدقق" الن ذلك سيربك مستخدمي هذه البيانات
د -ال يجب ان يشير تقرير املدقق املصحوب بالبيانات على ان بيانات الفترة السابقة غير مدققة ولكن يجب
االشارة الى البيانات غير املدققة بعبارة "غير مدقق"
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 -IIاجب بصح او خطأ ()%15
ً
ّ -1
ً
تؤرخ تقارير املراجعة عموما ابتداء من تاريخ بيان املركز املالي الخاص بالزبون.
ُ ّ
 -2من بين أنواع مهام التأكيد الثالثة ،توفر مهام الفحص مستوى تأكيد أعلـى مـن مهـام اإلجـراءات املتفـق عليهـا ،لكنهـا أقـل
من مهام املراجعة.
 -3خطر التدقيق يعني انه سوف يكون هناك إخفاق في مهمة التدقيق ّ
معينة.
 -4اإلهمال الجسيم يعني وجود إهمال شديد أو غير عادي بنية الخداع.
ّ
 -5يعتقــد العديــد مــن خب ـراء التقاو ـ ي أن جــودة صــياغة كتــاب التعيــين تقلــل إلــى حــد كبيــر مــن احتمــال اإلج ـراءات القانونيــة
املعاكسة.
ً
فضال عن التحقيق الذي تقوم به اإلدارة حول السياسات التي وضعتها ملنع األعمال غيـر املشـروعة وضغـض النظـر ّ
عمـا إذا
-6
كانــت اإلدارة علــى علــم بانتهــاك الشــركة لقــوانين أو أنظمــة ّ
معينــة ،ال ينب ــي علــى املــدقق البحــث عــن أعمــال غيــر مشــروعة
ليس لها أي تأثير مباشر على البيانات املالية ما لم يكن هناك سبب لالعتقاد بأنها قد تكون موجودة.
ّ
ً
ً
 -7عن ــدما يش ــك م ــدقق ب ــأن عم ــال غي ــر مش ــروع ق ــد وق ــع ،وج ــب علي ــهع عليه ــا أوال جم ــع أدل ــة إض ــافية لتحدي ــد م ــدى ع ــدم
مشروعية العمل وما إذا كان لهذا العمل أثر مباشر على البيانات املالية.
 -8يرتبط هدف توقيت التدقيق باملعامالت بتأكيد وقف الحساب.
ً
عمومــا علــى اســتخدام املقارنــات والعالقــات لتقيــيم مــدى معقوليــة أرصــدة الحســابات بصــورة
 -9تنطــوي اختبــارات األرصــدة
عامة.
 -11عند فحص العالقات بين الدورات الخمس والنقدية العامة ،فانه ليس للدورات بداية او نهايـة اال عنـد التاسـيس او
التفرغ النهائي عن الشركة.
 -11عندما تظهر اإلجراءات التحليلية عن تقلبات غيـر عاديـة فـي رصـيد الحسـاب ،يقـوم املـدقق علـى األرجـح بعـدد أقـل مـن
اختبارات أرصدة الحساب املذكور وزيادة في فحوصات ضوابط الحساب املذكور.
-12

يمكن لكتاب التعيين أن يؤثر على مسؤوليات مكتـب خبـراء املحاسـبة املعتمـدين القانونيـة تجـاه الزبـون ،لكنـه ال يـؤثر
على املسؤولية تجاه املستخدمين الخارجيين للبيانات املالية املدقق فيها.

ّ
 -13إذا رغ ــب امل ــدقق باالس ــتناد إل ــى عم ــل امل ــدققين ال ــداخليين ،وج ــب علي ــه االستحص ــال عل ــى أدل ــة كافي ــة تثب ــت كف ــاءة
املدققين الداخليين ونزاهتهم وموضوعيتهم.
-14

تشـمل الجـوالت امليدانيـة أعمـال املراقبـة والتفتـيل والتحقيـق بهــدف التأكـد مـن تنفيـذ الضـوابط املص ّـممة مـن قبــل
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اإلدارة.
وحد املرسل إلى محامي لزبون ّ
 -15في االستفسار امل ّ
معينُ ،يطلب من املحامي اإلفصاح عن كل االلتزامات املحتملة املالية
حتى تاريخ بيان املركز املالي.

 - IIIمسائل مختلفة ( )%40
املسألة  1
في  17آذار  2008انتهى العمل امليداني في إطار التدقيق في حسابات شركة  Trebbleللسنة املالية املنتهية في  31كانون ّ
األول
 .2007وجرى إصدار البيانات املالية وتقرير مدقق الحسابات وإرسالها بالبريد إلى املساهمين في  29آذار  .2008حدد اإلجراء
املناسب (أ ،ب ،ج ،د ،أو ه) لكل حالة من الحاالت املادية ( 1إلى  )5أدناه .اإلجراءات املمكنة هي:

اإلجابات

أ .تعديل البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في  31كانون ّ
األول .2007
ب .اإلفصاح عن املعلومات في حاشية في البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في  31كانون ّ
األول .2007
ج .توصية الزبون بمراجعة وإعادة إصدار البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في  31كانون األ ّول
 ،2007على أن تتضمن املراجعة تعديل البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في  31كانون األول
.2007
ّ
د .توصية الزبون بمراجعة وإعادة إصدار البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في  31كانون األول
،2007على أن تتضمن املراجعة إضافة حاشية ،من دون أي تعديل ،إلى البيانات املالية للسنة املالية
املنتهية في  31كانون األول .2007
ه .ال يوجد أي إجراء مطلوب.
الحاالت هي:
 .1في  16كانون الثاني  ،2008تم رفع دعوى قضائية ضد  Trebbleبتهمة انتهاك براءة اختراع ُي َ
زعم
ً
معقوال (ولو لم يكن غير محتمل) في ّ
ً
تكبد Trebble
خطرا
أنه وقع في مطلع عام  .2005ويرى محامو Trebble
خسارة كبيرة.
 .2في  19شباط  ،2008نجحت  Trebbleفي تسوية دعوى قضائية خارج املحكمة كانت قد بدأت
عام  2002وهي مدرجة ً
حاليا ضمن االلتزامات املحتملة.
 3.في  30آذار  ،2008نجحت  Trebbleفي تسوية دعوى قضائية خارج املحكمة كانت قد بدأت عام
 2004وهي مدرجة ً
حاليا ضمن االلتزامات املحتملة.
َ
اكتشفت دعوى قضائية غير ّ
مؤمن عليها ضد  Trebbleكانت قد بدأت في 30
 4.في  2شباط 2008
آب .2007
ً
َ
 5.في  7نيسان  2008اكتشفت أن مدينا لـ  Trebbleقد أعلن إفالسه في  22كانون الثاني 2008
بسبب حريق كبير غير ّ
مؤمن عليه اندلع في  2كانون الثاني .2008
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املسألة  2
أربط بين املصطلحات (أ -ك) والتعاريف املقترحة أدناه (:)7-1
أهداف التدقيق املتعلقة بأرصدة الحسابات املدينة
أ.
ميزان مراجعة قديم
ب.
اإلجراءات البديلة
ج.
خال
د.
كتاب تأييد ٍ
أخطاء في وقف الحساب
هـ.
ورقة عمل تخطيط األدلة
و.
التأييد السلبي
ز.
ح .التأييد اإليجاضي
ط .القيمة القابلة للتحقق للحسابات املدينة
ي .توقيت الفرق في تأييد حساب مدين
ك .تأييد فاتورة
اإلجابات
 1.متابعة تأييد إيجاضي غير معاد من قبل املدين باستخدام األدلة املوثقة لتحديد ما إذا كان املستحق
ً
ً
املسجل موجودا وقابال للتحصيل.
َ
 2.كتاب ّ
موجه إلى املدين ُيطلب فيه إلى املتلقي اإلشارة على الكتاب مباشرة ما إذا كان رصيد الحساب
ً
ّ
املدون صحيحا أو غير صحيح ،وتدوين الفرق في املبلغ إذا كان الرصيد غير صحيح.
 3.األخطاء التي ترد نتيجة تسجيل معامالت الفترة الحالية في فترة الحقة أو تسجيل معامالت فترة الحقة في
الفترة الحالية.
 4.نموذج يساعد املدقق على اتخاذ قرار حول ما إذا كانت املخاطر الرقابية في فحوصات األرصدة يجب أن
تكون منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة لكل هدف تدقيق متعلق باألرصدة.
ً
 5.كتاب ّ
ً
حصرا إذا كان املتلقي غير موافق على مبلغ رصيد الحساب املعلن
موجه إلى مدين ُيطلب فيه الرد
عنه.
ّ
 6.فرق مبلغ عنه في تأييد من مدين ّ
تقرر أنه فرق توقيت بين سجالت الزبون وسجالت املدين ،وهو،
بالتالي ،ال يشكل خطأ.
 7.إدراج األرصدة في امللف الرئيس ي الخاص بالحسابات املدينة بتاريخ بيان املركز املالي مع توزيعها بحسب مقدار
الوقت الذي انقض ى بين تاريخ البيع وتاريخ بيان املركز املالي.
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