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 %(53أختر الجواب املناسب )

ق باملعايير الدولية للتدقيق واملدققين املهنيين:  1
ّ
 نورد أدناه بيانات تتعل

 يجب تطبيق جميع املعايير الدولية للتدقيق أثناء عملية التدقيق (1)

 تبطل القوانين املحليةاملعايير الدولية للتدقيق  (2)

 يجب فهم النص الكامل للمعيار من أجل تطبيق متطلباته (3)

 تستند املعايير الدولية للتدقيق إلى القواعد ويجب تطبيق جميع هذه القواعد (4)

 يصبح الفرد مؤهال على النحو املناسب ملمارسة مهنة التدقيق بعد اجتياز االمتحانات املهنية (5)

 إال ملدقق قانوني بإجراء عمليات تدقيق حسابات الشركات، ال ُيسمح البلدانفي معظم  (6)

 

 أي من البيانات أعاله صحيح؟ 

 جميع البيانات.أ

 فقط  6و  3.ب

 فقط 6و 3و  1.ج

  فقط 6و 5و 2و 1.د

 

 نورد أدناه بيانات يمكن تقديمها حول حوكمة الشركات: 2

 النظام الذي يتم من خالله توجيه الشركات التجارية ومراقبتها (1)

 ريادة األعمال واالبتكار والتنمية واالستكشاف ينطوي على (2)

 املساهمين حقوق يهدف إلى تحقيق زيادة طويلة األجل في  (3)

 يضّيق فجوة التوقعات (4)

 املدرجة في البورصة املؤسساتينطبق فقط على  (5)

 

 معنى "حوكمة الشركات" بالشكل األفضل؟يصف أي من البيانات أعاله 

 

 5و 4و 1.أ

 5و 2و 1.ب

  3و 2و 1.ج

  5و 3و 2.د
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رية املعلومات املكتسبة في إطار سب فيما يتعلقتجاه موكله عن واجب املدقق  بشكل أفضلأي من العبارات التالية يعبر  3

 ممارسة املهنة؟

 

 ال يجوز للمدقق أن يكشف بيانات العميل السرية إال بعد موافقة من مجلس اإلدارة للقيام بذلك.أ

 بالعميل يطلبها منه مساهم في اجتماع الجمعية العمومية السنوي يجب على املدقق تقديم أي بيانات تتعلق .ب

 يجب على املدقق عدم الكشف عن البيانات السرية للعميل ما لم يكن ذلك ضروريا لفهم تقرير التدقيق املعدل.ج

 يجب على املدقق أن يكشف عن بعض البيانات السرية للعميل إذا اعتقد أن له الحق أو الواجب القانوني للقيام.د

 بذلك

 

طلب عميل محتمل من إحدى الشركات تدقيق حسابات شركته ومباشرة التدقيق على الفور حيث أن البيانات املالية  4

 كيف ينبغي لشركة التدقيق أن تستجيب لهذا الطلب؟مطلوبة من قبل املصرف. 

  

 مباشرة التدقيق على الفور .أ

 إبالغ املدققين السابقين بأنھا تعتزم مباشرة العمل.ب

 العمل مباشرةاالتصال باملدققين السابقين للحصول على إذن قبول العميل قبل .ج

 قبول املهّمة شرط الحصول على تأكيد كتابي للتعيين من قبل مجلس اإلدارة.د

 

 أي من البيانات التالية يشير إلى ميزة من مزايا استخدام أوراق العمل املوّحدة؟  5

 

 خالل اعتماد برنامج موّحد لكل قسم من أقسام ملف التدقيقأوراق عمل التدقيق من  تضمن اكتمال.أ

 توفر نهجا موحدا لتنفيذ عملية التدقيق وتوثيقها.ب

ن املوظفين املبتدئين من اتباع اإلجراءات املوثقة واملصممة بشكل صحيح مّما يقلل الحاجة إلى اإلشراف املفرط.ج
ّ
 تمك

 ة جودة أعمال املراجعةوالتفويض واإلشراف ومراجعة ومراقب شرح املهامتسهيل .د

 

 في إطار تخطيط التدقيق؟ ال يصحأي من العبارات التالية  6

 يساعد مدقق الحسابات على تكريس االهتمام املناسب للمجاالت الهامة في البيانات املالية.أ

 يساعد مدقق الحسابات على تنظيم وإدارة عملية التدقيق بشكل صحيح، بحيث يتم تنفيذها بطريقة فعالة.ب

 يضمن للمدقق تخفيض مخاطر ورود أخطاء مادية في البيانات املالية .ج

 يسّهل توجيه أعضاء فريق التدقيق واإلشراف عليهم ومراجعة عملهم.د
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وحدة من املنتجات سنوًيا وُيباع القسم األكبر من هذه املبيعات في األشهر التسعة األولى  30يبيع عميل شركة تدقيق حوالي  7

 .تتغير املبيعات السنوية بشكل ملحوظ في السنوات الخمس املاضيةلم  من السنة.

 أي من طرق تدقيق اإليرادات الواردة أدناه أكثر فعالية؟          

 تنفيذ جميع إجراءات التدقيق بعد نهاية العام ألن حجم املعامالت منخفض.أ

 حتى نهاية العام الفاصلن ذلك التاريخ إجراء فحوص التفاصيل في نهاية األشهر التسعة تليها إجراءات تحليلية م.ب

 تنفيذ إجراءات تحليلية في نهاية األشهر التسعة وإجراءات تحليلية إضافية بعد نهاية العام.ج

 إجراء اختبارات الضوابط في نهاية األشهر التسعة وفحوص التفاصيل في نهاية العام.د

 

لدى املؤسسة عدد قليل من املوظفين في قسم  أي مكّون من مخاطر التدقيق يجب أخذه في االعتبار إذا كان 8

 املحاسبة؟

  inherent      املخاطر الكامنة.أ

          Control    مخاطر املراقبة.ب

      Detection   مخاطر الكشف.ج

 

 أي من البنود أدناه ال يندرج ضمن فوائد نظام الرقابة الداخلية الفعال؟  9

 

           Enchanced profitabilityالربحّية املحّسنة .أ

    لتزاماتإدارة أفضل للموجودات واال.ب

 خفض الوقت الالزم للتدقيق.ج

 االمتثال للقوانين واألنظمة.د
 

أي من املهام الثالث التالية ينبغي فصلها   .نظام الرقابة الداخلية الفعال فصل املهام األساسية التي ينطوي عليهايتطلب  10

 عن غيرها من املهام؟  

 ترخيص املعامالت .1

 إعداد البيانات املالية .2

 األصول باألمانة أو إدارتها حفظ .3

 وازنةمراقبة امل .4

 تسجيل املعامالت .5
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 5و 3و  1.أ

  3و 2و 1.ب

 5و 2و 1.ج

  5و 4و  3.د

 40 000بمبلغ  (Planning materiality threshold)حدد املدقق الخارجي لشركة هارون عتبة األهمية النسبية للتخطيط  11

فحص التدقيق في  امكانيةدوالر. يجري النظر في  30 000بمبلغ   (Performance materiality)همية النسبية لدأداءاأل دوالر و 

 بنود البيانات املالية التالية:

دوالر )كان قد اقترضها منها في خالل  1000 ( مديون للشركة بقيمةهاري )أحد مدراء شركة هارون ان  (1)

 السنة( 

  دوالر  35,000إيرادات متنوعة بقيمة  (2)

 

  أي من البندين يجب فحصه؟ 

 2وال 1ال.أ

   2و 1.ب

 فقط 1.ج

 فقط 2.د

من مشاكل مالية وسيطرة رئيس تنفيذي مهيمن وضعف في الرقابة الداخلية  تتعاطى التكنولوجيا املتطّورةتعاني شركة  12

 عالَم يدّل جميع العوامل أعاله؟ .ومعامالت غير عادية

 

  التقاريرم على أوجه قصور في نظ.أ

 على مشاكل في استمرارية املؤسسة.ب

 نطاق االحتيال املحتمل اتساععلى .ج

 على تزايد مخاطر التدقيق.د

 

دوالر من األجور من قبل مدير شركة مدرجة. ال يعتبر هذا املبلغ جوهريا في ما  10,000اكتشف أحد املدققين أنه تم تزوير  13

   .موالاأل  تبييضصّنف في خانة املدقق أن التزوير الحاصل ال يُ يتعلق بالبيانات املالية للشركة، وقد قّرر 
 

قأي من الجهات التالية يجب على 
ّ
 إبالغها بھذه املسألة؟ أساًسا املدق

 

فين بالحوكمة.أ
ّ
 املكل

 املساهمين في الشركة.ب

 السلطات الضريبية.ج
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ق إخضاع مراجعة املطابقة املصرفية 14
ّ
 وفی إطار التي أجراها املراقب املالي للفحص. )أو تسوية الحسابات املصرفية( قّرر مدق

يتحقق من أن لاملراقب املالي لفھم البیانات املحددة التي تمت مراجعتھا بشأن املطابقة و باملدقق  جتمعھذا الفحص، ی

 ع )موافقات(الواجب، كما يتضح من تواقياملحاسب قد أعد املطابقة املصرفية وأن املراقب املالي قد استعرضها على النحو 

 .كل منهم

 إلى أي نوع من أنواع إجراءات التدقيق التالية تشير هذه اإلجراءات؟        

 التحقيق في السجالت وتفتيشها.أ

 إعادة األداءالتأكيد و  .ب

 اإلجراءات التحليلية وإعادة األداء.ج

 معاينة السجالت وتفتيشها.د

 يدفع مدقق الحسابات إلى إجراء فحوص الضوابط بعد فهم وضع املؤسسة وبيئتها؟أي من األسباب التالية قد  15

 

 )بيانات غير صحيحة( وجود العديد من نقاط الضعف في الرقابة الداخلية التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء.أ

 استناد تقييم املخاطر الذي أعده املدقق إلى فاعلية تشغيل الرقابة .ب

 تسجيل ارتفاع في املخاطر املتصلة بالرقابة .ج

 من ضمان فاعلية تشغيل الرقابة الداخلية؟ أقل قدر أي من التقنيات التالية يوفر  16
 

 التحقيق مع موظفي العميل.أ

 تفتيش الوثائق والتقارير.ب

 مراقبة موظفي العميل.ج

  إعداد املخططات االنسيابية للنظام.د

ق الحسابات شكل ومضمون  17
ّ
أثناء التدقيق في حسابات عميل جديد تم تحديد العديد من نقاط الضعف. يدرس مدق

ص أفضل طريقة يمكن للمدقق اعتمادها إلعداد    (.Letter of weaknessتقريره إلى اإلدارة )كتاب اإلدارة 
ّ
أي مّما يلي يلخ

 الكتاب؟
 

التي تم تحديدها، ولكن تصميم التقرير بما يراعي تفاوت مستويات أهمية  إدراج جميع املسائل ذات األهمية الكافية.أ

 املسائل املدرجة

االكتفاء بإدراج النقاط الرئيسية التي ينبغي أن يتناولها املديرون وترك البنود األقل أهمية ملناقشتها بصورة غير رسمية .ب

 مع موظفي العميل

ا، واإلشارة إلى أنه ال وعدالتهلها تأثير مادي على صحة البيانات املالية االكتفاء بإدراج املسائل التي يحتمل أن يكون .ج

 ينبغي اعتبار ذلك بيانا شامال لجميع أوجه الضعف القائمة

فين بمسؤوليات محّددة في تلك املجاالت.د
ّ
 إصدار كتاب منفصل لكل مجال وتوجيهه إلى املديرين التنفيذيين املكل
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 احتساب استهالك املوجودات غير املادية لتحديد ما إذا كانت فترة االستهالك معقولة.يقوم مدقق الحسابات بإعادة  18

 أي تأكيد للبيانات املالية يجري فحصه؟

 تحديد القيمة والتخصيص.أ

 الوجود.ب

 االكتمال.ج

 قيمة املبيعات؟ عدم التصريح عن كاملفعالية في كشف حاالت األكثر أي من اإلجراءات التالية هو  19
 

رات تسليم مبيعات والتحقق من تفاصيلها باالستناد إلى فواتير املبيعات ذات الصلةاختيار .أ
ّ
 مذك

 اختيار فواتير مبيعات والتحقق من تفاصيلها باالستناد إلى طلبات البيع ذات الصلة.ب

رات تسليم املبيعات ذات الصلة.ج
ّ
 اختيار فواتير مبيعات والتحقق من تفاصيلها باالستناد إلى مذك

 ات بيع والتحقق من تفاصيلها باالستناد إلى فواتير البيع ذات الصلة اختيار طلب.د
 

عشرين متجًرا لبيع بضائع العناية بالحدائق وتوظف أكثر من مائتي شخص. من أجل مواكبة الزيادة  Growersتملك شركة  20

 ومعالجة للبيانات تشغيلبالسنوية الحالية واملتوقعة في املعامالت، اعتمدت الشركة نظاما حاسوبيا مركزيا مرتبطا 

كبير توقيت وجودة املعلومات التي تستخدمها اإلدارة  . ومن املتوقع أن يحّسن النظام الجديد إلى حدفي كل متجرومحاسبة 

                للمراقبة. كما تم مؤخرا تعيين فريق تدقيق داخلي مؤهل وذو خبرة.

 في إطار ضمان تدقيق الحسابات، أي من مجاالت التدقيق الخارجي التالية سوف يحظى بتركيز أكبر؟ 
 

 االختبارات امليدانية.أ

 اختبارات الضوابط .ب

 االختبارات الجوهرية للمعامالت.ج

 االختبارات الجوهرية لدأرصدة.د

ق أدلة للكشف عن املبيعات التي  21
ّ
بعد نهاية العام ولكن تم  تّمتما هو التأكيد املستخدم في التدقيق عندما يجمع املدق

 تسجيلها قبل نهاية العام؟

           Cutoff  تاريخ القطع.أ

                   Accuracy         الدقة.ب

         Completenessاالكتمال.ج

 أي من البيانات التالية يمثل اختبارا جوهريا؟ 22
 

 التحّقق من أن الفواتير املستحّقة يتم املوافقة عليها بشكل مناسب.أ

 )مفاجئ(  مراقبة توزيع جدول الرواتب على أساس غير معلن.ب

 املوّرديناملطابقة بين بيانات .ج
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ح أن تكشفها مراجعة اإليرادات والنفقات في حساب األرباح والخسائر املفّصلة  23 أي من املشاكل الهامة التالية ُيرجَّ

لسنة املقابلة لها في اعند مقارنة األرقام الواردة باألرقام  الجوهريةللشركة، بما في ذلك التحقيق في االختالفات 

 السابقة؟
 

 املخزون خالل السنة ووجوب شطبه بنود قائمةتقاُدم بند من .أ

 سوء تصنيف تكاليف التوزيع باعتبارها نفقات إعالنية أو دعائية.ب

 عدم إدراج تكاليف بعض أعمال التصليح االستثنائية ملباني الشركة في حساب األرباح والخسائر.ج

 التي تم إدخالها هذا العام لبعض العمالء كميةعدم إدراج خصومات ال.د

في املائة على التكلفة. لكن املراجعة التحليلية التي أجراها املدقق  50هامش ربح ثابت يصل إلى  Hardware Coتعتمد شركة  24

 إالم يمكن أن يشير ذلك؟    .في املائة من املبيعات 40الخارجي للبيانات املالية الحالية كشفت عن هامش ربح إجمالي بنسبة 
 

 عدم فوترة بعض املبيعات .أ

 تسجيل بعض املشتريات عدم.ب

 تقدير قيمة مخزون آخر املدة بأقل من قيمته الحقيقة.ج

 إدراج السلع املستخدمة لالستهالك الشخص ي مع املشتريات.د

 أي من األساليب التالية لتقييم معقولية التقدير املحاسبي يوفر أدلة كافية ملراجعة الحسابات؟ 25
 

 الواقعة قبل إتمام عملیة التدقيقمراجعة األحداث أو املعامالت الالحقة .أ

ع مستقل للتقدير.ب
ّ
 وضع توق

 مراجعة واختبار العملية املستخدمة لتطوير التقدير.ج

 مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة و املساهمين ملناقشة التقدير املحاسبي.د

 estimation ofتقديرات للشكوك   تحديد الأي من البنود التالية ال يندرج ضمن العوامل التي قد تؤثر في  26

uncertainty ؟  
 

 اإلدارة حكم.أ

 القابلة وغير القابلة للمالحظةاملدخالت .ب

 الفترة املشمولة بالتوقعاتطول .ج

ق .د
ّ
 الرأي املنهي للمدق

يكون هذا في أي من الظروف التالية   .في إطار االستعانة بخبير تدقيق، يشير مدقق في تقريره إلى استنتاجات هذا الخبير 27

 التدبير مناسًبا؟
 

يكون العميل على دراية بالشهادة املهنية أو السمعة الشخصية أو الكفاءة الخاصة بالخبير املستعان به من قبل ال حيث .أ

 املدقق

 حيث يضيف املدقق، في ضوء النتائج التي توصل إليها الخبير، تفصيال تفسيريا إلى رأي معّدل، حول أسباب هذا الرأي.ب
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 ون النتائج التي توصل إليها الخبير فيما يتعلق باملعلومات الواردة في البيانات املاليةميفهم املدقق شكل ومضحيث .ج

 حيث يقرر املدقق، في ضوء النتائج التي توصل إليها الخبير، اإلشارة إلى تقسيم املسؤولية مع الخبير.د

 تصنيع ارسالشركة ل مدقق رئيس يغير مبالغ فيها"، قّرر  املدينون لهدف التدقيق تحت عنوان " تلبيةفي إطار اختبار التدقيق  28

 أي من النهج التالية يكون األنسب في هذه الظروف؟       لذمم املدينة.ل اتيديتأ

 

 عينة عشوائية  مختارة من مجموعة العمالء األفراد املستخدمين خالل العام.أ

خالل العام، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين لديهم عينة مختارة من مجموعة العمالء الفرديين املستخدمين .ب

 أعلى قيمة من املعامالت في خالل السنة

 عينة عشوائية مختارة من مجموعة أرصدة نهاية السنة للعمالء.ج

 عينة مختارة من مجموعة أرصدة نهاية السنة للعمالء، مع التركيز بشكل خاص على األرصدة الكبيرة.د

 ؟ غير صحيحأي من البيانات التالية  29

ما ارتفعت  (1)
ّ
 خاطر في املؤسسة زاد حجم العينةاملكل

ما زاد عدد املجموعة زاد حجم العينة (2)
ّ
 كل

ما انخفض خطر الكشف املقبول انخفض حجم العينة (3)
ّ
 كل

ما زاد الخطأ املسموح به انخفض حجم العينة (4)
ّ
 كل

ما زاد الخطأ املتوقع انخفض حجم العينة (5)
ّ
 كل

ما (6)
ّ
 زادت فعالية التقسيم الطبقي انخفض حجم العينة كل

 

 فقط 6و  5و 3و  2.أ

 فقط 5و  2.ب

 فقط 6و 4و  1.ج

 فقط  5و 3و  2.د

 حيث ال تتوافر األدلة املستقلة. شفويةفي سياق التدقيق في حسابات شركة معّينة، ارتأت اإلدارة تزويد املدقق بمعلومات  30

 

 على تأكيد كتابي لهذه املعلومات من أعضاء مجلس اإلدارة؟ على أي أساس ينبغي أن يطلب املدقق الحصول 

 ضمان قبول أعضاء مجلس اإلدارة رسمًيا مسؤوليتهم عن تقديم هذه املعلومات إلى املدقق.أ

ق من تجّنب املسؤولية القانونية عن أي أخطاء في الحسابا.ب
ّ
 تتمكين املدق

 صول أعضاء مجلس اإلدارة بسجالت محاسبية حسب األ  إثبات احتفاظ.ج

ق ليّتخذها لو اختلف األمر   كانالحد من نطاق اإلجراءات البديلة التي .د
ّ
 املدق
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تزويد مدقق الحسابات ببيانات خطية من اإلدارة يعتبرها مدقق الحسابات أساسية فيما يتعلق  Relicرفضت إدارة شركة  31

 أفضل؟ أي مّما يلي يصف تأثير هذا الرفض بشكل         بانخفاض قيمة أصل مادي.

 

 دليل واضح على أن البيانات املالية لم تعرض بصورة دقيقة.أ

 تصرفا غير قانوني من قبل املدراء.ب

( مسّوغا.ج
ً
 إلعطاء رأي معدل على أساس أخطاء جوهرية )سببا

(  مسّوغا.د
ً
 إلعطاء رأي معدل على أساس عدم كفاية أدلة التدقيق)سببا

 يتعلق الجدول الزمني أدناه بتدقيق حسابات شركة:  32

 إكتمال جميع أعمال التدقيق امليداني -كانون الثاني             31

 موافقة مجلس اإلدارة على البيانات املالية  -شباط                    28

 التوقيع على تقرير التدقيق -آذار                         5

 للمساهمينعقد االجتماع السنوي العام   -          نيسان          25
 

 من اإلدارة؟ بيانات خطية موقعةما هو التاريخ األنسب الذي يمكن فيه ملدقق الحسابات الحصول على 
 

 كانون الثاني 31.أ

 شباط 28.ب

 آذار 4.ج

 نيسان  24.د

 يحتوي على ألفي حساب من حسابات العمالء.يحتفظ مصنع كبير بدفتر أستاذ خاص باملبيعات إلكتروني ومفتوح البنود  33

 قة. ملف العمالء الرئيس ي وملف دفتر املبيعات وملف املعامالت الساب النظام اإللكترونيتشمل امللّفات الرئيسية املدرجة في 
 

ات دفتر األستاذ الخاص باملبيعات ومطابقتها مع 
ّ
أي من اختبارات التدقيق يمكن أن يستعين بتفتيش إلكتروني في ملف

 ملف العمالء الرئيس ي؟ 
 

 التحّقق مّما إذا كان العمالء قد تجاوزوا حدود االئتمان الخاصة بهم .أ

 استخراج عينة وحدة نقدية من فواتير املبيعات.ب

 الكبيرة ت الدائنةاإلشعاراالتحقق من .ج
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  للمستحقات التجاريةتحليل الزمني الالتحقق من .د

 

34  
ّ
ق من خالل تفتيش ما هي األدل

ّ
 وإشعار تنفيذها االستثمارات غير املسّعرة شهادة أسهمة التي يحصل عليها املدق

 وسجالتها القانونية؟

 

 وجود االستثمار.أ

 وجود االستثمار وحقوقه والتزاماته.ب

 وحقوقه والتزاماته وتكلفته وجود االستثمار .ج

 وجود االستثمار وحقوقه والتزاماته وتكلفته وتقييمه .د

تقوم شركة بيلبوكس كو بتصنيع وتبيع املعدات الطبية ولها وحدة كبيرة للبحث والتطوير. وقد حدد املديرون ثالثة مشاريع بحثية  35

رسملة النفقات على هذه املشاريع، وسوف تستهلك قاموا بيتوقع أن يتم تطوير نتائجها في منتجات قابلة للتطبيق. ولذلك فقد 

 املعتمدة طريقةالحسابات تماما العلى مدى ثالث سنوات. وتبين 

 ما الشكل الذي ينبغي أن يأخذه تقرير التدقيق؟

 Unmodified غير متحفظ-أ 

 غير متحفظ مع اإلشارة إلى الشك املتأصل والذي يجب االنتباه له في االفصاحات-ب 

 معدل، االمتناع عن الرأي نتيجة عدم التأكد من قابلية التطبيق للمنتجات-ج 

 رسملة النفقاتمتحفظ باستثناء -د 

 

أي من االدلة التالية هي االكثر موثوقية عندما ال يتمكن مدقق الحسابات من فحص املخزون الذي يحتفظ به الوكيل على أساس  36

 البيع او لالسترجاع؟

 للوكيل املرسلة Proforma Invoice صورة من عرض األسعار -أ 

الحسابات وُيعرض بها تفاصيل املخزون املحتفظ به  افادة من الوكيل يتم الحصول عليها مباشرة من قبل مدقق-ب 

 بالنيابة عن العميل

 تحليل املبالغ النقدية املستلمة من الوكيل بعد نهاية السنة والتي تثبت مستوى املخزون في نهاية السنة-ج 

 

 ."البيانات املاليةيحدد احدى أهداف التدقيق بأنه "التأكيد على ان جميع املخزون مدرج في الحسابات بتاريخ  37

 أي من التأكيدات اإلدارية التالية يجب أن يختبره املدقق؟

A تزاماتلالحقوق واال  Rights and obligations 
B يم والتصنيفيقتال  Valuation and allocation 
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C االكتمال Completeness 

D الوجود Existence 
 

املرحلية أن هناك في كثير من األحيان تأخيرا بين تاريخ السلع التي يتم تسليمها إلى العمالء كتشف مدققو الحسابات أثناء مراجعتهم إ 38

 وتاريخ اصدار فاتورة املبيعات

 

 ما هو االختبار األكثر  مالءمة لتحديد مدى التقليل من قيمة املدينين في نهاية العام؟

 

 إرسال البضائع الصادرة بعد نهاية العام بسجالت املبيعات ايصاالتمقارنة -أ 

 إرسال البضائع الصادرة قبل نهاية العام بقليل بسجالت املبيعات ايصاالتمقارنة -ب 

 مقارنة فواتير املبيعات الصادرة قبل نهاية العام بفترة وجيزة مع ايصاالت البضائع املرسلة.-ج 

 يع بنود التسويةتأكيد الذمم املدينة مع تحقيق مفصل في جم-د 

 

شركة السماح للمدقق بارسال كتاب تاييد إلى أحد العمالء الرئيسيين املدرجين في قائمة االرصدة املختارة للتأكيد مدير الرفض  39

 .لإلهانة بسبب الطلب هعرضقد ياملباشر، حيث أن العميل صديق شخص ي مقرب منه مما 

 :هيف ستكون الخطوة التالية للمراجع و الظر  هفي هذ

 يشير إلى أن رفض املدير يشكل تقييدا للنطاق الذي سيؤدي إلى تعديل رأي التدقيق-أ 

 القيام بارسال كافة التاييدات كما هو مخطط له، ألن مسؤولية املدقق هي تجاه  املساهمين وليس املدراء-ب 

الحفاظ على سالمة القيام بارسال التاييدات باستبدال الزبون بزبون آخر لديه خصائص متشابهة من أجل -ج 

 العينة

القيام بارسال التأييدات على األرصدة املدينة األخرى املختارة والبحث عن أدلة تدقيق بديلة لتأكيد رصيد -د 

 ذلك العميل

دوالر تم اعطاؤه ملدير خالل العام وسدد  بالكامل قبل نهاية  1500ال تفصح البيانات املالية لشركة للتصنيع عن قرض بقيمة  40

 .مليون دوالر 2العام. بلغت أرباح الشركة للسنة 

 

 الحسابات؟ مدققيما هي اإلشارة، إن وجدت، التي يجب اخذها بعين االعتبار في تقرير      

 

 )أ(     ليس ضروري االفصاح

 باستثناء ما تقدم ، يعطي تفاصيل عن القرض )عدم وجود أدلة(الرأي )ب(  يذكر في التقرير في فقرة 

 يذكر في التقرير في فقرة باستثناء ما تقدم ، يعطي تفاصيل القرض )أخطاء مادية()ج(   

 )د(   يعطى رأي سلبي مع إعطاء تفاصيل عن القرض 
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 ة. توضع هذه الرسائل على: اعتياديتأييد للمدينين هي إجراءات تدقيق  خطاباتى خطابات تأييدات مصرفية سنوية و ان الحصول عل 41

 

أوراق صادرة عن العميل   (1)               

               (2)أوراق صادرة عن مدققي الحسابات

؟توضع تاييدات للمصارف وللمدينين( 2( او )1)على أي من   

(1) علىالخطابين  أ  

( لخطاب املدينين2لخطاب املصارف و ) (1) ب  

( لخطاب املصارف2لخطاب املدينين و ) (1) ج  

(2على ) لخطابينا        د  
 

ويقوم بإجراء اختبارات  اعتياديةعند تدقيق الرصيد النقدي للعميل في نهاية السنة، يستخدم مدقق الحسابات تأييدات مصرفية  42

 .على التسويات املصرفية للعميل في نهاية العام

 أي من التاكيدات التي يتم اختبارها عند اتخاذ هذه اإلجراءات؟

 Accuracyالدقة     -أ 

 Classificationالتصنيف   -ب 

 Existenceالوجود      -ج 

 Rights and obligationsالحقوق وااللتزامات    -د 

$، بضمانة مخزونها. كما أن لديها وديعة في نفس البنك بقيمة  450،000شركة فارنهام تسهيالت مصرفية بقيمة لدى  43

$ .  300،000القتراض مبلغ اسقف  بلغ، للحسابين املقاصة$. وتنص رسالة التاييد على أن للبنك الحق في اجراء  200،000

$" تحت بند "الخصوم املتداولة"، مع  250،000 -قام املدير املالي باظهار  هذه املبالغ على أنها "سحب مضمون على املكشوف 

 .طبيعة الضمانة ات في اإليضاحات ما عداعدم وجود افصاح

 يتخذها مدقق الحسابات؟ما هي الخطوات، ان وجدت،  التي يجب ان 

 ال ش يء بما ان املعالجة صحيحة-أ 

 $ تحت بند الخصوم املتداولة450,000$ تحت بند األصول املتداولة و 200,000اإلصرار على تصنيف -ب 

 اإلصرار على ادراج ضمن االفصاحات كامل قيمة التسهيالت املصرفية وكذلك بانها لم تلتزم بسقف التسهيالت.-ج 

إضافة فقرة في تقرير مدققي الحسابات توضح بان هذه املبالغ قد تم اجراء مقاصة بها قبول املعالجة ولكن -د 

 واالفصاح عن  سقف التسهيالت.
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 أي من اإلجراءات التالية ال يوفر او يقدم ادلة مفيدة متعلقة بااللتزامات الطارئة؟ 44

 

 مراجعة الردود املستلمة من الزبائن بالنسبة الى كتب تاييد املدينينأ 

 مراجعة محاضر مجلس االدارةب 

 يين للشركةنمناقشة مع املمثليين القانو ج 

 

عند استخدام التأييدات كأدلة على تأكيد اكتمال الحسابات املستحقة  هاملناسب لالختيار من (populationما هو املجتمع ) 45

 الدفع؟

 القيم املسجلة في دفتر أستاذ الدائنين أ
 لمنشأة  غير املسددة لفواتير  الفواتير املحتفظ بها في ملف ب

 تاريخ التقرير  الالحقالشهر في  ينأصحاب الشكات املستفيد  ج

 ت املنشأة معهم املوردون الذين تعامل د
ً
 سابقا

 

 .ذات مخاطر كبيرةبنود وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، يتم تحديد االيرادات على أنها  46

 بالنسبة الى مؤسسة غير ربحية؟أي بند مالي يعد ذات مخاطر كبيرة 

 Cashالنقدية  أ 

 Receivablesاملدينين    ب 

 Administration expensesاملصاريف اإلدارية   ج 

 Liabilities    لتزماتاالد 

 الصغيرة؟ نشتتأي عبارة عن الضوابط الداخلية هي األكثر صلة بامل 47

 

 الواجبات سيكون أضعفيكون هناك حاجة أكبر للضوابط الداخلية  ألن الفصل بين أ 

للفصل للحاجة تتصدى  للمدراءهناك حاجة إلى الضوابط الداخلية الرسمية نظرا ألن املشاركة الشخصية ب 

 (segregation of duties) بين الواجبات

هناك حاجة أقل لالعتماد على الضوابط الداخلية الرسمية ألن انخفاض عدد املعامالت سوف يقلل من ج 

 املوثوق بها وغيرها من املعلومات احتمال السجالت غير 

يمكن تخفيض االعتماد على الضوابط الداخلية الرسمية بسبب مشاركة املديرين الشخصية في تشغيل د 

 ملنشأةا
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مسؤوليات املدقق عن الفترة ما بين نهاية العام و يحدد األحداث الالحقة )العمليات الالحقة( 560ان املعيار الدولي للتدقيق  48

 .والجمعية العمومية السنوية

 الجمعية العمومية؟نعقاد ما هي اإلجراءات التي يتعين على املدقق اتخاذها بعد التوقيع على تقرير التدقيق وقبل ا
 

الحصول على كتاب تمثيل من املدراء بأنه لم يحصل أي أحداث جوهرية بعد الفترة املشمولة بالتقرير في تلك أ 

 الفترة الزمنية

 أدلة على األحداث بعد الفترة املشمولة بالتقرير والتي قد تدفعه الى تغيير رأيهالبحث عن ب 

صبح على دراية بها والتي قد تقوده ا قد في أي أحداث بعد الفترة التي يغطيها التقرير والتي املدراءالتشاور مع ج 

 إلى إبداء رأي مختلف

 تدقيق الحساباتبما أن مسؤولياته تتوقف بعد التوقيع على تقرير  ال ش يءد 

 غير معدل بشأن البيانات املالية للسنة املنتهية في  شباط، 25في  49
ً
 2كانون الثاني. وفي  31أصدر مدقق الحسابات تقريرا يتضمن رأيا

شباط خسارة مادية على ذمم تجارية غير قابلة للتحصيل. قرر مدقق الحسابات على أن  11علم املدقق أن املنشأة تكبدت في  آذار،

 بانه هناك دائنون  ،البيانات املالية بسبب هذا الحدث الالحق تعديل هذهالبيانات املالية تحتاج إلى تعديل، ولكن اإلدارة رفضت 
ً
علما

 الخطوات التالية للمدقق ؟ يما ه         .يعتمدون على البيانات املالية

 تقرير املدقق وتوزيعه على الدائنين تعديل-أ 

 إخطار الدائنين بأنه ال يمكن االعتماد على البيانات املالية وتقرير مراقب الحسابات-ب 

 إدارة املنشأةع مجلس مناقشة رفض اإلدارة تعديل البيانات املالية م-ج 

 القوائم املالية وتوزيعها على الدائنين تعديل-د 

جوهرية مستحقة القبض والتي تعتقد اإلدارة أنها ستقبض وال تتطلب أي  رصيد مدين بقيمةتشمل حسابات شركة جاي  50

يجب     .هذا الرصيده لن يتم قبض أي جزء من مخصص. يعتقد مدققي الحسابات أن ذي  ل ا لشكل  ا ا  ي م رأ أخذه  ي ن  أ

تدقيق ل  ا

االمتناع عن ابداء الرأي      -أ 

Disclaimer 

 Adverseرأي معاكس                    -ب 

 Except forباستثناء                         -ج 

بعد  دوالر في شركة قيد التصفية. ولم يتضح بعد ما الذي سيتم استرداده 45 000تشمل البيانات املالية لشركة استثمارا قدره  51

في البيانات  لهذا االستثمار  مخصص، إن وجد. وفي انتظار صدور التقرير النهائي للمصفين، لم يدرج أي تصفية الشركة بالكامل

ا          .دوالر 200،000ورد شرح كامل للحالة في االفصاحات على البيانات املالية. ان الربح قبل الضريبة هو  لكن  املالية. م

ن أ يجب  ذي  ل ا لشكل  ق ا ي تدق ل ا ي  رأ أخذه   ي
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 Adverse                         رأي معاكس-أ 
 Except for – material misstatementخطأ جوهري        - باستثناء -ب 
 Unmodifiedغير معدل                           -ج 

 Disclaimerاالمتناع عن ابداء الرأي         -د 

 ؟صعب ومعقد تدقيقه يعد كحساب أي مما يلي 52

 Property, plant and equipment           املمتلكات واملصانع واملعدات   -أ 

 Cash           النقد    -ب 

 Inventory           املخزون      -ج 

 -د 
ً
 Prepaid insurance           املصاريف املدفوعة مقدما

 صحيحة؟أي من العالقات التالية بين أنواع االختبارات وأدلة التدقيق غير  53

 

 Tests of controls and Observationاختبارات الضبط واملشاهدة                                      -أ 

                                  Tests of details and Observation اختبارات التفاصيل واملشاهدة                                 -ب 

 Tests of details and Observationاختبارات التفاصيل واملشاهدة                                   -ج 

 Substantive tests of transactions and performanceاالختبارات الجوهرية للمعامالت واألداء          -د 

 

 %(20صح او خطأ )

 

املدقق إعداد اوراق عمل لتمكين مدققي الحسابات ذوي الخبرة  فيما يتعلق بوثائق تدقيق الحسابات، ينبغي على 1

 .وغير القائمين على التدقيق من فهم طبيعة وتوقيت ومدى ونتائج إجراءات التدقيق املنفذة

بما أن عددا من أوجه القصور في دورة املبيعات غير جوهرية بشكل فردي، فليس هناك حاجة ملناقشة أو اإلبالغ  2

 .ى املسؤولين عن الحوكمةعن أي منها إل

هو إلدارة الذي تعينه اخبير الالحسابات هو أن  دققمالذي يعينه الخبير بين اإلدارة و الذي تعينه خبير الان الفارق الوحيد بين  3

 ات.مدقق الحساب لدىهو موظف اما الثاني فموظف في الشركة 

باستعمال التأييدات الخارجية في عمله. وقد تتخذ هذه اإلجراءات من أجل جمع أدلة كافية ومالئمة، يمكن للمدقق أن يقوم   4

 .شكل طلب إيجابي أو سلبي

 تتطلب 
ً
 التاييدات االيجابية للذمم املدينة التجارية الرد على املدقق ما إذا كانوا موافقين على املعلومات املقدمة ام ال.دائما

 النها ليست شركات مساهمة. إلى تدقيق حساباتاملؤسسات غير الربحية ال تحتاج  5

 

في مرحلة التخطيط، خالل املراحل ( calculated materiality levelيجب عدم مراجعة مستوى األهمية النسبية املحسوبة )  6

 الالحقة من عملية التدقيق
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للحصول على مساعدة مباشرة في تحظر معايير التدقيق املهنية الحالية على املدققين الخارجيين، استخدام املدققين الداخليين  7

 عمليات التدقيق الخارجية

( ولكن يفتقر إلى االستقاللية، يجب إضافة فقرة إضافية تنص على ما compilationإذا قام مدقق الحسابات باعداد البيانات ) 8

  XYZ   “يلي: "نحن لسنا مستقلين فيما يتعلق بشركة   

 .بنفس تاريخ امليزانية العمومية للعميل عادة ما تكون تقارير املراجعة مؤرخة 9

 

 .، ال يطلب من مدقق الحسابات الحصول على فهم للرقابة الداخلية للعميل(Compilation) اعداد البياناتعند إجراء خدمات  10

 

املحاسبية املناسبة تعبر بشكل واضح معايير التدقيق الحالية أن اإلدارة، وليس املدقق، مسؤولة عن تحديد ومعالجة املعالجة  11

 .لاللتزامات املحتملة

إذا رفض املحامي تزويد مدقق الحسابات بمعلومات عن الدعاوى القائمة أو االدعاءات غير املؤكدة، فإن املعايير املهنية الحالية  12

 للنطاق ) هذا تتطلب أن ينظر املدقق في
ً
 (scope limitationالرفض باعتباره تحديدا

 في البيانات املالية قيد التدقيق ومن دون يتطلب إصدار  13
ً
السندات من قبل العميل بعد تاريخ امليزانية العمومية، ادراج ايضاحا

 تعديلها.

 (going-concern issues )تتطلب معایير التدقیق تقییم املدقق لقضایا االستمرارية  14

 

إعداد ب مدقق الحسابات ، فمن الشائع ان يقوم (Clients letterhead) يطبع ويوقع  على اوراق العميلكتاب التمثيل   بالرغم من ان 15

 .الرسالة

 

إصدار رأي متحفظ إما ( ، عندها يطلب من املدقق letter of representationإذا رفض العميل إعداد وتوقيع خطاب تمثيل ) 16

(qualified opinion  ( أو االمتناع عن ابداء الراي  ) disclaimer of opinion) 

 

إذا قرر املدقق، خالل مرحلة اإلنجاز من مراجعة الحسابات، أنه لم يحصل على أدلة كافية الستخالص استنتاج حول نزاهة  17

 )أو رأي السلبي )معاكس  (qualified)تجميع أدلة إضافية أو إصدار رأي متحفظإما البيانات املالية للعميل، فهناك خياران: 

Disclaimer 

 .ُيطلب من مدققي الحسابات ابالغ  لجنة التدقيق إما شفويا أو خطيا عن نقاط ضعف الرقابة الداخلية 18

 

إذا اكتشف مدقق الحسابات أن البيانات املالية الصادرة سابقا مضللة، فإن النهج األكثر مرغوب اتباعه هو مطالبة العميل بإصدار  19

 .املالية يتضمن شرح واف ألسباب التعديلتعديل فوري للبيانات 

 

من املزايا الفريدة لدورة اقتناء والتفرغ عن األصول الراسمالية أن هناك عددا قليال نسبيا من املعامالت التي تؤثر على الحسابات،  20
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 .ولكن غالبا ما تكون قيم كل معاملة ذات قيمة كبيرة

 

 

 

  مسائل صغيرة

I. ( اربط ما بين املصطلحاتi – a 9 – 1(  مع التعاريف الواردة ادناه )من) (13.5)% 

 

a. مخاطر االعمال (Business risk) 

b.  االولي( بالنسبة الى األهمية النسبية )الجوهرية( الحكم املبدئي- Materiality) 

c. الخطر املتأصل ( Inherent risk) 

d. ( مخاطر االكتشاف املخططPlanned detection risk) 

e. ( تاكيدات التدقيقAudit assurance) 

f. ( مخاطر التدقيق املقبولةAcceptable audit risk) 

g. االخطاء ( املقبولةTolerable misstatement) 

h.  الرقابة مخاطر(Control risk) 

i. ( األهمية النسبيةMateriality)   

في حال وجود  الحدود املقبولة تتجاوز  التي .   هو مقياس للمخاطر التي من شأنها أن تفشل في كشف األخطاء 1________

 .مثل هذه األخطاء

.   هو الخطر الذي يمكن  أن يعاني املدقق أو شركة التدقيق من الضرر بسبب العالقة  مع العميل، على الرغم  2________

 من أن تقرير الحسابات املقدم للعميل كان صحيحا.

عن األخطاء التي تتجاوز الحدود املقبولة في قطاع والتي ال .   هو مقياس تقييم املدقق الحتمال عدم الكشف  3________

 كشفها من خالل انظمة الضبط الداخلي للعميل. يمكن منعها او

هو مقياس ملدى املخاطر التي يمكن ان يقبلها املدقق بالنسبة للبيانات املالية والتي يمكن ان تكون خاطئة .    4________

 مراجعة الحسابات وإصدار رأي غير متحفظ. بشكل جوهري وذلك بعد االنتهاء من

 .  هي األهمية النسبية املخصصة ألي رصيد حساب محدد. 5________

هو الحد األقص ى للمبلغ الذي يعتقد مراجع الحسابات أن البيانات قد تكون خاطئة ولكنها ال تؤثر على   .  6________

 قرارات املستخدمين.

 هذا املصطلح مرادف ملخاطر التدقيق املقبولة.   .7________
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.  هو حجم اإلغفال أو الخطأ في املعلومات املحاسبية والتي تجعل من املحتمل أن تؤثر او تعدل  في حكم 8________

 ستخدم.امل

 خلية..    هو مقياس تقييم املدقق الحتمال وجود أخطاء جوهرية قبل النظر في فعالية الرقابة الدا9________

 

 

II. للمعلومات الواردة ادناه )  اربط بين كل مهمة والطرف املسؤول عن انجازها 
ً
 (% 13.5وفقا

 

تقوم شركة هاركر )مفوض ي مراقبة مجازين( بتدقيق حسابات شركة صناعات دراكول . في مرحلة التخطيط للتدقيق طلب  

الى الطرف  ر لكل بند من بنود املهام املذكورة أدناه. أشوضع فهم فيما يتعلق بمسؤوليات اإلدارة ومفوض ي املراقبة بالنسبة 

املسؤول من قائمة الخيارات املعطاة. ويمكن استخدام كل خيار مرة واحدة، أكثر من مرة واحدة أو عدم استخدامه على 

 .اإلطالق

 

 املهام الواجب إنجازها

 

 الحصول على فهم النظمة الضبط الداخلي –             1

 تحضير او اعداد البيانات املالية –             2

 تقييم املخاطر املتأصلة - 3

 اتباع املعايير الدولية العداد التقارير  املالية – 4

 تأسيس أنظمة الضبط الداخلي – 5

 اكتشاف األخطاء املادية – 6

 لبلد املنشأة االلتزام بالقوانين والتشريعات – 7

 في تحصيلهاتقييم مخاطر مخصصات الديون املشكوك  – 8

 املعلومات املضللةاو  املحتملة او  تحديد األخطاء املعروفة – 9

 

 الطرف املسؤول

 

 املدقق هو املسؤول –أ 

 اإلدارة هي املسؤولة  -ب 

  –ج 
ً
 املدقق واإلدارة مسؤوالن معا

 ال احد من الطرفين –د 

 

 

 

 

 


