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I ( 45)  إختر الجواب املناسب% 

  هي من شأنمالئمة،  (لشركة مدرجة)املسؤولية الرئيسية في تحديد ما إذا كانت اإلفصاحات في البيانات املالية  ان - 1

 لشريك الذي أوكلت إليه مهمة التدقيقا -أ 

 إدارة الشركة -ب 

ق املسؤول عن األعمال امليدانية -ج 
ّ
دق

ُ
 امل

 وزارة املالية -د 

 
 عتبار ال  اخذ بعين ستراتيجية تدقيق مسبقة، على مدقق الحساباتعند تطوير ا - 2

 .املحقق بدقةما إذا كان تقدير عّينة املخاطر يزيد عن الحد األقص ى  -أ 

نِجزت في تواريخ الجرائية التي  ختباراتال نتائج  -ب 
ُ
 .(Interim)مرحلية أ

 لم تذكر في البيانات املالية. قييماتتما إذا كانت مراجعة تقارير املحامي قد أظهرت قضايا أو اّدعاءات أو  -ج 

 .مخاطر الرقابةفي املخطط له املستوى التقديري  -د 

 
 خطر الكتشاف من حيث أّن الخطر املتأصل ومخاطر الرقابة همايختلفان عن  رقابةالخطر املتأصل وخطر ال -3

 

 عناصر من مخاطر املراجعة، في حين ليس خطر الكتشاف من مخاطر املراجعة. -أ 

 ر حسب رغبة املدقق، في حين أّن خطر الكتشاف ليس كذلك.تتغيّ  -ب 

  .خذ بعين العتبار على مستوى رصيد الحساب الفردي، في حين أن خطر الكتشاف ليس كذلكؤ ت -ج 

 هي مهام العميل وبيئته، أما خطر الكتشاف فليس كذلك. -د 

 
 يتمثل الغرض األساس ي عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية في أن    -  4

  material misstatements تؤدي اإلختبارات اإلحصائية للمعلومات املالية الى اكتشاف مخالفات جوهريةقد  -أ 

 في القوائم املالية. 

 عادية. التعتبر دراسة النسب املالية بديال مقبول لبحث و تقص ي التقلبات غير   -ب 

 لى حين ظهور ظروف معاكسة عالقات )بدرجة معقولة(  بين البيانات وان تستمر ايتوقع ان يكون هناك  -ج 

 ل تحل هذه اإلجراءات محل إختبارات العمليات واألرصدة.   -د 

 
 املتعلقة بـ  تدقيقعند تصميمه برامج املراجعة املكتوبة أن يراعي تحقيق أهداف ال تدقيقينبغي على ال  - 5

 توقيت إجراءات التدقيق  -أ 

  تدقيقتكلفة ومنافع جمع أدلة ال -ب 

 ارة املخت تقنيات التدقيق -ج 

  Assertionsتأكيدات القوائم املالية  -د 
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 10.000ألهداف التخطيط، يعتقد مدقق الحسابات باّن الخطأ املقّدر بـ حديد الهمية النسبيةعند ت -6
ً
$ قد يكون له تأثيرا

 على 
ً
  20.000ـالجوهري ان يتعدى  أّن هذا الخطأ على، (حساب النتيجة) قائمة الدخلماديا

ً
ر ماديا ِ

ّ
ث
َ
()$ لُيؤ

ً
على جوهريا

 
ّ
، يكون من املالئم اعتماد اجراءات للتدقيق يتوق

ً
على ان تبلغ ع أن تكشف عن األخطاء الحاصلة امليزانية العمومية. عادة

 بصورة اجمالية 

 $ 10.000 -أ 

 $ 15.000 -ب 

 $ 20.000 -ج 

 $ 30.000 -د 

 
أن قبول عميل جديد أو متابعة تأدية يضع خبير املحاسبة املجاز سياسات وإجراءات مراقبة النوعية ليّتخذ قراره سواء بش -7

 الخدمات للعميل الحالي. يكمن الهدف األساس ي لتحديد هذه السياسات واإلجراءات في 

ق الحسابات بال -أ 
ّ
دق

ُ
 على نزاهة العميل أو على مدى العتماد عليه. تاكيدالسماح مل

 .الجهات الرقابيةالتقّيد بمعايير مراقبة النوعية التي يحّددها  -ب 

 حتمال الرتباط بعمالء ل تتسم إدارتهم بالنزاهة. تقليص ا  -ج 

الحّد من إمكانية التعّرض للمقاضاة نتيجة اإلخفاق في اكتشاف املخالفات في البيانات املالية العائدة   -د 

 للعميل.

 
وجب أّي من الخدمات  - 8

ُ
 في الواقعاملدرجة ادناه في الجدول  ت

ً
 وفي الجوهر؟  على خبير املحاسبة املجاز أن يكون مستقال

 بيانات تحضير       بيانات تحضير  تحضير      

 شخصية مالية       مرتقبة  مالية                 ضريبي  تصريح          

 كال                   كال                       نعم         .أ    

 نعم                         عمن                       كال       .ب    

 نعم                         كال                  كال         .ج   

 كال              كال                  كال        .د    

 
 )بالنسبة املئوية األقرب( في الحالت التالية  تدقيقلحتساب خطر ال "تدقيقطر الاخمنموذج "ستخدم إ - 9

 خطر املراقبة  40% 

 الخطر املتأصل 40% 

 خطر الكتشاف % 40 
 

 %1 -أ 

 %6 -ب 

 %13 -ج 

%40 -د 
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 ه أن ، فال يجب السماح للموظف عينِ سليمةاقبة الداخلية بالطريقة الاذا تم تخطيط املر  - 10

ع على الشيكات وي -أ 
ّ
 الوثائق الداعمة. بطليوق

 تسيستلم البضاعة ويحّضر إشعار ال  -ب 
ّ
 م.ال

 وقع على الشيكات.املبالغ املدفوعة ويُ بايصالت  حضر ي -ج 

 واملوافقة على البضاعة املستلمة. تحضير طلبات الشراء -د 

 
 بين  ما إلى الفصل السليمة يةففصل املسؤوليات الوظائ يدعو  - 11

 وظائف السماح واملوافقة والتنفيذ.  -أ 

 وظائف السماح والتنفيذ والدفع. -ب 

 وظائف الستالم والشحن والحفظ. -ج 

 وظائف السماح والتسجيل والحفظ. -د 

 
ة الثبات األكثر موثوقّية ل  - 12

ّ
 لتدقيق؟ أي من األجراءات التالية من شأنها ان تقدم أدل

لون في قسم التدقيق الداخلي الستقصاءات والستعالمات الخاصة التي يقوم بها املوظفون والعام -أ 

 العميللدى 

 فحص أرقام طلب -ب 
ً
 واملحفوظة في ملف قسم أوراق الدفع. ات الشراء للزبون املرقمة مسبقا

 ضع التدقيق.الجراءات التحليلية التي يؤديها املدقق على ميزان املراجعة للمنشأة مو   -ج 

 فحص كشوفات البنك التي تّم طلبها والحصول عليها من مصرف الزبون مباشرة.   -د 

 
الحسابات الدائنة في امليزانّية  أرصدة لحتساب (Ratio Method of Sampling) إستخدم طريقة نسب اختيار العّينة - 13

 
ً
قة عند نهاية السنة، انطالقا

ّ
دق

ُ
 لتالية ا)البيانات(  علومات من امل امل

ق الرصيد الرصيد الدفتري  عدد الحسابات 
ّ
دق

ُ
 امل

 ؟ $5،000،000 4،100 جتمع امل

 $300،000 $250،000 200 العّينة

 $ 6،150،000 -أ 

 $ 6،000،000 -ب 

 $5،125،000 -ج 

 $5،050،000 -د 

 
 ؟جهات مرتبطة )مقربة(أي من الحالت التالية تشير، على األرجح، إلى وجود  - 14

  (obsolete)غير صالح للبيع  خزونمل مؤونةحتساب إ -أ 
ً
 قبل نهاية السنة.مباشرة

  )خلل( مكتشف ضعف الفشل في تصحيح -ب 
ً
 .في نظام الضبط الداخليسابقا

 .العتماد على منتج واحد لتحقيق نجاح الشركة -ج 

 اقتراض أموال بمعدل فائدة أدنى من معّدل السوق  -د 
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  ّددشيُ ، مرتبطةأطراف  مع لعمليات عند إجراء تدقيق - 15
ً
ق أول

ّ
دق

ُ
 على امل

 ة.مرتبطتأكيد وجود أطراف               -أ 

 التحّقق من قيمة هذه العمليات. -ب 

 .مرتبطةتقييم اإلفصاح عن عمليات أطراف  -ج 

 ة.ملرتبطحقوق وواجبات األطراف ا التثبت من -د 

 
 

ة وكافية، بصورة فعالأدلة إثبات معايير العمل امليداني على أنه يمكن للمدقق الحصول على املعيار الثالث من نص ي  - 16

جزئية، من خالل الفحص، املالحظة، الستقصاءات واإلستعالمات واملصادقات حتى يمكن بالتالي التوصل الى إستنتاجات 

 معقولة لتكون الساس إلبداء رأيه املنهي فيما خص البيانات املالية موضع الفحص. إن أدلة 
ً
 اإلثبات والقرائن املطلوبة وفقا

 ه املعايير، يمكن الحصول عليها، بشكل جزئي، من خالللهذ

 اإلجراءات التحليلية. -أ 

 أوراق عمل املدقق. -ب 

 الضبط الداخلي.  مراجعة  -ج 

همة التدقيقمل الئمالتخطيط الجيد وامل -د 

 
 

 يتضمن معظم عمل املدقق املستقل عند تكوين رأيه حول البيانات املالية   - 17

 ضبط الداخلي.دراسة نظام ال             -أ 

 الحصول على أدلة اإلثبات والقرائن وفحصها.  -ب 

 فحص العمليات النقدية. -ج 

للموجودات. الدارة بالنسبةمقارنة مسؤولية  -د 

 
 

يأتي  التضع اإلدارة تقديرات محاسبية، وتشتمل مسؤولية املدقق على تقييم "معقولية" هذه التقديرات. أي من اآلتي   - 18

 د تقييمه للتقديرات املحاسبية التي تضعها اإلدارة؟ضمن أهداف املدقق عن

جميع التقديرات املحاسبية التي قد تكون هامة وذات أثر مادي )مادية( على البيانات اسس لحتساب لقد تم وضع  -أ 

 املالية.

 %. 100تتميز التقديرات املحاسبية التي وضعتها اإلدارة بدقة كاملة تبلغ نسبتها  -ب 

 ة التي وضعتها اإلدارة معقولة.بيستعتبر التقديرات املحا -ج 

 املعايير الدولية للتقارير املالية.تماش ى مع توعرض التقديرات املحاسبية ييم إن تق -د 
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في القوائم املالية هو نوع من املخاطر التي يمكن (Material Dollar)املادية  جوهريةإن الفشل في إكتشاف األخطاء ال  - 19

ل ويخّفف من تأ
ّ
 ثيرها من خاللللمدقق ان يقل

 (Substantive tests) .لجرائية إجراء اإلختبارات ا -أ 

 . (Tests of Controls) إجراء إختبارات ضوابط الرقابة -ب 

 .  (assessing Internal Controls)الضبط الداخلي تقييم نظام -ج 

 . (Representation Letter) عميلالحصول على كتاب تمثيل من ال -د 

في العام  % 30انخفضت من  الربح اإلجمالي نسبة هامشتوصل املدقق املستقل الى  ،يليةنتيجة اإلجراءات التحل - 20

 وعليه يتوجب على املدقق .لعام الحاليل% 20 نسبةإلى  املنصرم

أن يدرج في تقرير التدقيق الذي يضعه فقرة تفسيرية وتوضيحية تشير إلى أن هذا اإلنخفاض يعود لعدم  -أ 

 لى اإلستمرار.قدرة املنشأة موضع التدقيق ع

 تقييم أداء اإلدارة لتحديد مسؤولية هذا األداء في التسبب بهذا النخفاض -ب 

 .(footnote) أن يطلب الفصاح عن ذلك من خالل ملحوظة -ج 

 أن يأخذ بعين العتبار امكانية احتمال وجود أخطاء وتحريفات في البيانات املالية. -د 

 
 خدمة في التدقيق على يجب أن ترتكز الجراءات التحليلية املست - 21

 ابة الداخلية.قر الضعف املاّدي في ال -أ 

 املعطيات املالية القابلة للتنبؤ من خالل العمليات الفردية. -ب 

 مختلف التأكيدات الواردة في البيانات املالية. -ج 

قة بالتدقيق. محاور  -د 
ّ
ل أخطار محّددة متعل

ّ
 قد تشك

 
 يدّل على استخدام خبير؟ّي من البيانات التالية األقرب في أن يتضّمن مرجأ - 22

ً
 عا

 الرأي الواضح.                  -أ 

 رأي معاكس. -ب 

 "باستثناء ما ورد" رأي معّدل -ج 

 "املسند اليه" رأي معّدل -د 

 
، وبعد أن يقوم أمين حساب البنك املقفل خالل العاممصادقة دقق يطلب امل ،آلخر السنة تدقيقكأحد إجراءات ال -23

 ؟ في هذا اإلجراء الرقابي الثغرة يمساعد أمين الصندوق، فما ه واسطةنه يرسلها بريديا بالصندوق بإعداد هذه املصادقة، فإ

 أمين الصندوق  منتوقيع طلب املصادقة  -أ 

 حيث أن الحساب قد أقفل قبل نهاية السنة.  اهميةإرسال الطلب غير ذا  -ب 

 مساعد أمين الصندوق  واسطةيتم إرسال الطلب بريديا ب -ج 

صادقة قبل إرساله بريديا . طلب امل دققل يوقع امل -د 
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 يعد دليال على   مباشرة املصادقة على أرصدة حسابات املدينين ان  -24

 مكانية تحصيل األرصدة املصادق عليها . إ -أ 

 دق عليها اامتالك األرصدة املص -ب 

 وجود األرصدة املصادق عليها  -ج 

 الرقابة الداخلية على األرصدة املصادق عليها .  -د 

 
 ض ي بـ  تتق تهعلى الستمرار لفترة معقولة من الوقت، فإن مسؤولي املنشأةأن هناك شك في قدرة  دققج املعندما يستنت -25

 بفعالية .  يمكن تطبيقهاإعداد معلومات مالية مستقبلية للتحقق مما إذا كانت خطط اإلدارة  -أ 

 .  تدقيقلية موضوع التاريخ القوائم املا منتقدير الظروف واألحداث املستقبلية ملدة ل تزيد عن سنة  -ب 

 أو معاكس استنادا إلى األهمية النسبية للتأثيرات املحتملة على القوائم املالية.  متحفظإصدار رأي   -ج 

 على الستمرار خالل الفترة املقبلة .  نشأةعدم قدرة املاحتمال عن   اتاإلفصاحتقييم مدى كفاية  -د 

 
 ةاملحاسبي اتالتغيير الجوهري في التقدير ان  -26

 واإلفصاح في القوائم املالية .  دققستلزم تعديل الثبات في تقرير املي -أ 

 ولكن ل يستلزم اإلفصاح في القوائم املالية .  دققيستلزم تعديل الثبات في تقرير امل -ب 

 يؤثر على إمكانية املقارنة وقد يستلزم اإلفصاح في القوائم املالية في شكل مالحظة إل أنه ل يستلزم تعديل الثبات  -ج 

 .دققفي تقرير امل

 . حسب املعايير الدولية للتقارير املاليةيتضمن  قبول املبادئ املحاسبية  -د 

 
 كيف يتم عرض وذكر كل من مسؤولية اإلدارة ومسؤولية املدقق في الشكل النموذجي لتقرير املدقق؟ - 27

 مسؤولية املدقق  مسؤولية اإلدارة 

   -أ
ً
  صراحة

ً
 صراحة

  -ب
ً
  ضمنا

ً
 ضمنا

  -ج
ً
  ضمنا

ً
 صراحة

  -د
ً
  صراحة

ً
 ضمنا

 
، فإّن لجنة التدقيق في شركة  - 28

ً
 يجب أن تتألف من عامةكما ُيعتقد عادة

 ، األسهم املمتازة، واألسهم العادية(.الدين سندات) الرئيسيينصالح املاصحاب ممثلين عن  -أ 

 من خارجقّل خخص ق، مدير القسم املالي، املستشار القانوني، وعلى األيدقتالي مكتب الشريك ف    -ب 

 الشركة.

 ممثلين عن إدارة شركة العميل، املستثمرين، املوردين والزبائن.   -ج 

 أعضاء مجلس اإلدارة من غير املدراء واملوظفين.   -د 
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 عند اإلعراب عن رأي نظيف؟ الحالتأّي من  - 29
ً
 يصّرح عنه مدقق الحسابات بشكٍل واضح  وايهم يصّرح عنه ضمنيا

 التطابق مع  

 الدولية للتقارير املاليةيير معا

 كفاية

 االفصاح

 بوضوح بوضوح  -أ

  -ب
ً
  ضمنا

ً
 ضمنا

  -ج
ً
 بوضوح ضمنا

  بوضوع -د
ً
 ضمنا

 
 ؟  عند رفع التقرير حول البيانات املالية املقارنة وصريح عن هذه الفتراضات مدقق الحسابات بشكل واضح عربهل يُ  - 30

 الثبات في تطبيق 

 تقارير املاليةالدولية للمعايير 

 درس البراهين 

 على أساس االختبار

 بوضوح بوضوح  -أ

  -ب
ً
  ضمنا

ً
 ضمنا

  -ج
ً
 بوضوح ضمنا

  بوضوح -د
ً
 ضمنا

 
II ( 10اجب بصح او خطأ)% 

  درجيجب ان ييفتقر الى الستقاللية ، ولكنه   compilationمعلومات  عملية تحضير إذا قام مدقق الحسابات ب .1

 فقرة إضافية تنص على م
ّ
 _______________ ". XYZين في ما يتعلق بشركة ا يلي  "لسنا مستقل

 _______________استخدام التأكيد اإليجابي مناسب في تقرير املراجعة.  .2

 الحد األدنى من معايير السلوك واألداء.تطبيق السلوك املنهي  قواعدمن مزايا المتثال لقواعد محددة في  .3

___________ 

 _______________بات اإلفصاحات التي يجب تقديمها في البيانات املالية. يحّدد مدققو الحسا .4

5.  
َ
ن األخطاء املادية الجوهرية مالكشف عن عمليات الغش الجوهرية  علىتأكيٍد اعلى من اليوفر التدقيق درجة

 _______________ .بالقدر نفسه

(، يمكن ل تؤثر بشكل مباشر على البيانات املاليةي )التل يوفر التدقيق عموًما أي ضمانة بأن األعمال غير املشروعة  .6

 ____________ .اكتشافها

 الذمم حساباتالنقد و  دورتين أو أكثر هي حسابات في تدخلالحسابات الوحيدة التي فان ، cyclesات في إطار نهج الدور  .7

 ________املدينة. 

البيانات املالية املتعلقة بالسندات القابلة للدفع،  عندما يحدد املدقق املعلومات الواجب إدراجها في املالحظات على .8

 
ّ
 _______________ ز على أهداف املراجعة املتعلقة بالعمليات.يرك

شركة خاصة، يشمل فحص الضوابط عموًما الضوابط الداخلية التي يعتقد املدقق أنها  عند التدقيق في حسابات .9

 _______________لم تعمل بشكل فعال خالل الفترة الخاضعة للتدقيق. 
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عندما يفحص املدققون أو يحصلون على أدلة من طرف ثالث، يفترضون عادة أن الطرف الثالث مستقل عن الزبون.  .10

_______________

 
III ( 45مسائل مختلفة)% 

لم يتم إعداد تقرير و لشركة بيكر وهي شركة خاصة.  2012التدقيق في حسابات عام  مسؤول عنلنفترض أنك شريك  -1

  اإلجراءات املقترحة هي   .(8إلى  1حالة من الحالت املستقلة أدناه ) د اإلجراء املناسب )أ إلى خ( لكّل التدقيق بعد. حد

(8)% 

 إصدار تقرير غير متحفظ. - أ

 النطاق والرأي. فقرتي إبداء رأي متحّفظ بشأن  - ب

 إبداء رأي متحّفظ بشأن فقرة الرأي.  - ت

 إبداء رأي غير متحّفظ مع فقرة إيضاحية. - ث

 ير متحّفظ بصيغة معّدلة )من دون فقرة إيضاحية(.إبداء رأي غ - ج

 إبداء رأي مخالف. - ح

 عدم إبداء الرأي.   - خ
 

 أما الحالت فهي 

ا. تعتمد شركة بيكر قيم السوق الحالية في حسابات ممتلكاتها ومصانعها ومعداتها. تتخطى قيم السوق الحالية التكلفة  -----

 جها على جميع البيانات املالية. تؤثر نتائكما التاريخية بمبلغ جوهري للغاية 

. ترفض إدارة شركة بيكر بأن تسمح لك بمراقبة املخزون أو جرده. والقيمة الدفترية املسّجلة للمخزون جوهرية 2 -----

 للغاية.

نت من خالل سجالت املبيعات واملقبوض3 -----
ّ
ر عليك التحقق من الذمم املدينة مع زبائن شركة بيكر. لكّنك تمك

ّ
ات . تعذ

  النقدية املفّصلة أن تنّفذ إجراءات تدقيق بديلة موثوقة. 

. قبل أسبوع من انتهاء العمل امليداني، تكتشف أن مدير التدقيق املالي املعّين من قبل شركة بيكر يملك كمية كبيرة 4 -----

 من األسهم العادية في شركة بيكر. 

ى  . استعنت بمكتب خبراء محاسبة مجازين للقيام5 -----
ّ
بجزء من عملية التدقيق. وعلى الرغم من أنك املدقق الرئيس ي، تول

املكتب املساعد املذكور التدقيق في جزء جوهري من البيانات املالية. ولهذا السبب، ترغب باإلشارة إلى املكتب 

 املساعد )من دون تحديد اسمه( في تقريرك.    

 .قائمة  كمنشأة رارالستم على بيكر قدرة حول  كبير شك لديك. 6 -----

التغيير ويجري اإلفصاح  وافقت على، غّيرت شركة بيكر الطريقة التي تعتمدها لحتساب الستهالك. ف2012. في عام 7 -----

 عنه في حواش ي البيانات املالية.  

بيكر لحريق مدّمر. ترفض ، تعرض أحد مباني شركة )امليزانية العمومية( . بعد عشرة أيام من تاريخ بيان املركز املالي8------

شركة بيكر اإلفصاح عن هذه املعلومة في حواش ي البيانات املالية، لكنك ترى أن اإلفصاح ضروري ألغراض المتثال 

 كمية الخسائر غير املؤّمن عليها جوهرية إنما ليس بدرجة عالية.   ان . للمعايير الدولية للتقارير املالية
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البيانات  الحصول على، LACPAأرينز،  تعذر على شركة تثمارات طويلة األجل،حساب الس في تدقيقسياق ال في -2

إلى أنه ل يمكن ليفين، مدير التدقيق في الشركة  فتوّصلفي بلد أجنبي.  قائمة فيها مستثمر شركة ل املدقق فيهااملالية 

 هذا الستثمار. فيلتدقيق لكافية  الحصول على أدلة

 %(15)  في الجدول أدناه.  املقترحةمن الحالت حالة لكل اسب حّدد نوع الرأي والتعديل املن

 

 الةالح  

 مقدمة نوع الرأي

فقرة 

 النطاق

 

 فقرة

 الرأي 

 

مالحظة 

 إيضاحية

 

      األثر املحتمل على البيانات املالية غير جوهري  .1

      األثر املحتمل على البيانات املالية معتدل .2

      ية مرتفعاألثر املحتمل على البيانات املال .3

  

( "  /" او  " -" او  "+")ضع الشارة املناسبة  الفقرة اإليضاحية الفقرة املختارة نوع الرأي  

U    Unqualified  

 غير متحّفظ

O     Omit  

 /       غير مطلوبة  None required حذف

Q    Qualified  

 متحّفظ

N     No change  

 Insert before opinion     رتغيي ل 
ُ
    +     درج قبل الرأيت

A    Adverse   

 مخالف

M     Modify  

       Insert after opinion      تعديل
ُ
  -   درج بعد الرأيت

D    Disclaimer  

   عدم إبداء الرأي

 

 

(  7إلى  1الواردة أدناه )املناسبة ت/ التعاريف مصطلحات من املصطلحات الواردة أدناه بالتوصيفا ةأربط سبع -3

(7)% 

  Commitments -اللتزامات -أ 

 Completing the engagement checklist  -همةاستكمال القائمة املرجعية الخاصة بامل -ب 

 Contingent liability -اللتزامات املحتملة -ج 

 Dual-dated audit report  -تقرير تدقيق يحمل تاريخين -د 

 Financial statement disclosure checklist  -املالية قوائماملرجعية الخاصة باإلفصاح عن الالقائمة  -ه 

 Independent review -مراجعة مستقلة -و 

  Inquiry of client's attorneys  -عميلالستفسار/ التحقق من محامي ال -ز 

 Letter of representation -خطاب تمثيل -ح 
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 Other information in annual reports  -ةمعلومات أخرى في التقارير السنوي -ط 

 Review for subsequent events  -مراجعات األحداث الالحقة -ي 

 Subsequent events -األحداث الالحقة -ك 

 Unadjusted misstatement worksheet -األخطاء غير املعّدلة لئحة -ل 

 Management letter -املرسل إلى اإلدارة/ رسالة تمثيل إداري  التوصيات كتاب -م 

 Pending claim -عالق ادعاء -ن 

 Unasserted claim -غير مؤكد ادعاء -س 

 Audit documentation review  -مراجعة وثائق التدقيق -ع 

 

له فريق  والذي يجب ان يقدممستقّل  راجعجموعة ملفات التدقيق الكاملة من قبل موم. مراجعة البيانات املالية 1 ______

 والستنتاجات التي تم التوصل إليها.  ستحصل عليهاالتدقيق األدلة امل

 . التزام مستقبلي محتمل مع جهة خارجية غير محددة ناتج عن أنشطة سبق أن جرى تنفيذها.  2 ______

ائل ذات صلة . رسالة خطية من الزبون إلى املدقق تضفي طابًعا رسميا على البيانات التي أعدها الزبون بشأن مس3 ______

  بالتدقيق.

 . بهذا الدعاءقائم، وإنما لم يتم التقدم  لدعاء، حيث الظرف الذي يبرر اضد العميل قانوني محتمل ادعاء. 4 ______

 واإلفصاح عنها. أقيق عرض البيانات الخاضعة للتد عدالة. عمليات منّفذة بعد تاريخ بيان املركز املالي، تؤثر على 5 ______

 بمجموعة ثابتة من الشروط، على غرار شراء أو بيع السلع بسعر معلن.  نشأة. اتفاقات يلتزم بموجبها امل6 ______

 يخ أو أكثر تحت تار  أخر لتدقيق، ثم تسجيل حدٍث لحق ل. تسجيل األحداث الالحقة العادية تحت تاريخ أول تقرير 7 ______

 .   السابق لحق لتقرير التدقيقآخر 

 

قين املوكلين بالتدقيق في حسابات شركة سوانديف  -4
ّ
غك مدير قسم التدقيق  (Swandive)أنت رئيس املدق

ّ
وقد بل

موظف دفع الرواتب بتسجيل موظفين وهميين حيث قام  أن الشركة تعّرضت لعملية احتيال في العام املنصرم

ف املسؤول عن الحتيال الشركة في وقت لحق، لكن مدير بهم إلى حسابه املصرفي الخاص. وحّول روات
ّ
ترك املوظ

 التدقيق يشك في أن عمليات احتيال إضافية قد حصلت في قسم الرواتب. 

 

 املطلوب: 

ي سياق التدقيق عّدد في نقاط موجزة اإلجراءات الواجب اتخاذها ف ،في ضوء تقييم املدير ملخاطر الحتيال املرتفعة

 %(7)    في الرواتب. 
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 %(8)    (  4إلى  1( بالتعاريف املقترحة أدناه )كأربط  املصطلحات )أ إلى  -5

 Haphazard selection اختيار عشوائي -أ 

 Attributes sampling صفاتأخذ عينات ال -ب 

 Block sample selection بشكل مجموعةأخذ العينات  -ج 

 Judgmental sampling حسب راي املدقق لعينةا -د 

 Non-probabilistic sample selection اختيار العينات غير احتمالية -ه 

 Probabilistic sample selection اختيار عينات احتمالية -و 

 Random sample عينة عشوائية -ز 

 Representative sample تمثيليةعينة  -ح 

 Statistical sampling أخذ عينات إحصائية -ط 

 Systematic sample selection مةتظاختيار عينات من -ي 

 Sampling distribution توزيع العينات -ك 

  

. استخدام تقنيات القياس الحسابية لحتساب النتائج اإلحصائية الرسمية وتحديد حجم 1

 املخاطر الكامنة في أخذ العينات.  
-------------- 

متسلسلة  جموعاتر العناصر في م. طريقة غير احتمالية لختيار العينات حيث يجري اختيا2

 مقاسة.  
-------------- 

 ------------- . املجتمع . عينة تتطابق سماتها مع سمات 3

 عناصر صفات  انتقاء عينات لها نفسينتج عنها  ،. طريقة إحصائية احتمالية لتقييم العينات4

 .  جتمعامل وميزات

 

-------------- 

 

 


