
 التدقیق  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2020كانون األول  امتحانات  
 

 %)30أسئلة متعددة اإلجابات ( .أ 
یولیو  -تّموز ٣١بتصنیع وبیع ألعاب الحیوانات األلیفة في سوق الجملة. أعّدت الشركة بیاناتها المالیة حتى  Chester Coتقوم شركة 

20X8 أنت مساعد مدقق في شركة .Durham & Co  االلتزاماتوطلب إلیك، في إطار خطة عمل التدقیق، التدقیق في أرصدة 
 الحالیة.

وطلبت من أعضاء مجلس إدارة شركة  ) 20X7یوما في  20X8 )45یوًما في  66لقد قمت باحتساب فترة دفع الذمم الدائنة وكانت 
Chester Co .تقدیم تفسیر بشأن الزیادة في عدد األیام 

 كشوف حسابات شهریة من موردیها الرئیسیین وتقوم بإجراء مطابقات دوریة مع أرصدة الموردین. Chester Coتستلم شركة 
 . 20X8یولیو  31یلي في التالیة كما  ختالفات االلوحظ وجود 

 الموّرد
الرصید كما في كشف حساب 

 الشركة
الرصید كما في كشف حساب 

 المورد
 $ $ 

 Oxford Co 151,480 296,120 شركة 
 Poole Co  (72,168 ) 84,235 شركة 
 Bath Co 82,348 92,340 شركة 

  
 Oxford Coشركة 

یوًما من قیام المورد بإصدار الفاتورة. استلمت  14تستلم بموجبه البضائع قبل  Oxford Coاتفاق ائتمان مع شركة  Chester Coتملك شركة 
تم استالم الفاتورة الخاصة بها بعد فترة وجیزة من و   20X8یولیو  -تّموز 18دوالًرا أمریكًیا في  144,640بضائع بقیمة  Chester Coشركة 

 المعاملة في سجالتها المحاسبیة في تاریخ الفاتورة. Chester Coنهایة العام وفًقا لالتفاق. أدخلت شركة 
 

 Poole Co  شركة
 لم یتم التحقیق بعد في الفرق الظاهر في هذا الرصید.

 
 Bath Co شركة

بحدوث خطأ عند اغالق حساب المشتریات وأنه تم إغالقه قبل الموعد بثالثة أیام. تم ترحیل الفواتیر  Chester Coأبلغك المدیر المالي لشركة 
أنه بعد اكتشاف هذا الخطأ، تم  Chester Coأكد مدراء شركة   .20X9إلى حسابات العام  20X8یولیو  -تّموز 31و  30و  29المستلمة في 

 إجراء تعدیل بواسطة قید یدوي.
 كما في نهایة السنة؟ المسّجل االلتزام باكتمالأي من أرصدة الموردین التالیة تشیر إلى وجود مخاطر عالیة فیما یتعلق  .1

 موّرد برصید مرتفع في نهایة العام وحجم معامالت منخفض خالل العام .أ 
 ایة العام وحجم معامالت كبیر خالل العامموّرد برصید منخفض في نه .ب 
 موّرد برصید منخفض في نهایة العام وحجم معامالت منخفض خالل العام .ج 
 موّرد برصید مرتفع في نهایة العام وحجم معامالت كبیر خالل العام .د 
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 ؟ 20X8یوًما في  66إلى  20X7یوًما في  45أي مّما یلي یفّسر بشكل صحیح سبب زیادة فترة سداد اإلستحقاقات من  .2
 20X8خصًما على الدفع الفوري من أحد موردیها ألول مرة في  Chester Coتلقت شركة  .أ 
على خصم تجاري من أحد أكبر موردیها مما أدى إلى خفض المبلغ المستحق لهذا المورد بنسبة  Chester Coحصلت شركة  .ب 

 ٪ في العام10
لتلبیة طلبیة كبیرة ولم تدفع ثمن  20X8یولیو  -كمیة مرتفعة بشكل غیر عادي من البضائع في تّموز Chester Coاشترت شركة  .ج 

 هذه البضائع بحلول نهایة العام
من شروط االئتمان الممّددة التي قّدمها موّرد جدید فیما یتعلق بطلبیة كبیرة تم سدادها بالكامل بحلول  Chester Coاستفادت شركة  .د 

 نهایة العام
 

 ؟Oxford Coي مما یلي یعد إجراًء مناسًبا فیما یتعلق باإلختالف في رصید شركة أ .3
 على المدقق أال یتخذ أي إجراء آخر ألن المسألة مجرد فرق توقیت تم حله عند استالم الفاتورة وترحیلها .أ 
 األخیرة یجب على المدقق أن یطلب تعدیل رصید حساب المشتریات في تاریخ إعداد التقریر لیعكس الفاتورة .ب 
 یجب على المدقق االتصال بالمورد وطلب كشف حساب كما في التاریخ الحالي .ج 
 یجب على المدقق أن یطلب تسجیل ذمة فیما یتعلق بالبضائع التي تم استالمها ولم یتم اصدار فاتورة بها بعد .د 

 
 ؟Poole Coأي مما یلي یعتبر تفسیًرا صحیًحا للفرق فیما یتعلق بشركة  .4
 دوالر تم دفعها مرتین 156,403فاتورة بقیمة  )1(
 دوالر تم ترحیلها كإشعار مدین 156,403فاتورة بقیمة  )2(
 دوالر تم استالمها ومعالجتها قبل استالم البضائع  156,403فاتورة بقیمة   )3(

 حصراً  1 .أ 
 حصراً  2و  1 .ب 
 حصراً  3و  2 .ج 
  3و  2و   1 .د 

 
 ؟Bath Coرصید سجل المشتریات فیما یتعلق بشركة  إلكتمالأدلة تدقیق كافیة ومالئمة بالنسبة  ال یوفرأي مما یلي  .5

یولیو تم  -تّموز 31و 29 بین Bath Coالحصول على دفتر الیومیة والتأكد من أن جمیع الفواتیر المسجلة على أنها مستلمة من  .أ 
 تعدیلها یدوًیا 

بعد نهایة العام والتي لم یتم استالم فاتورة بشأنها قد تم  Bath Coمراجعة قائمة الذمم للتأكد من أن البضائع المستلمة من شركة  .ب 
 تسجیلها في الفترة الصحیحة

المسجلة في سجل المدفوعات النقدیة، تأكید تاریخ مطابقة الفاتورة وما إذا كان   Bath Coبالنسبة لمدفوعات الفترة الالحقة الى  .ج 
 الرصید قبل نهایة العام مطابق مع االلتزام.
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المسجلة بعد نهایة العام ومطابقتها مع إشعارات استالم البضائع لتحدید ما  Bath Coمن الفواتیر المستلمة من شركة مراجعة عینة  .د 
 إذا كان ینبغي تسجیلها في نهایة العام

 
 10-6إقرأ السیناریو أدناه وأجب على األسئلة 

الشركة األلماس وغیره من األحجار الكریمة. لقد قّررت االستفادة من عمل الخبیر  . تبیعWyndhamأنت تخطط لتدقیق حسابات شركة 
 تقییم المخزون. حولكافیة و المعّین من قبلك لتقدیم أدلة مناسبة 

 قبل تعیین الخبیر، أي من العوامل التالیة یجب على المدقق أخذها باالعتبار؟  .6
)i( الكفاءة 
)ii( القدرة 
)iii( الموضوعیة 
)iv( موثوقیة بیانات المصدر 
  (iii)و  (ii)و  (i) .أ 
 (iv)و  (iii)و  (ii) .ب 
 حصًرا (iv)و  (iii)و  (i) .ج 
  (iv)و  (iii)و  (ii)و  (i) .د 

 
 كیف یمكن للمدقق تقییم كفاءة الخبیر الذي سوف یعّینه؟  .7

)i(  الخبیر. خبرةالحصول على نسخ من الشهادات المهنیة وٕاجراء تحقیقات حول 
)ii( .الطلب من الخبیر تأكید استقاللیته 
)iii(  عن اسم الخبیر في سجل أعضاء الهیئة المهنیة ذات الصلة.التفتیش 
 حصًرا (ii)و  (i) .أ 
 حصًرا (iii)و  (ii) .ب 
 حصًرا (iii)و  (i) .ج 
  (iii)و  (ii)و  (i) .د 

 
 ما هي األمور التي یجب االتفاق علیها مع الخبیر المعّین من المدقق قبل إنجاز العمل؟ .8

)i( مسؤولیات كل طرف 
)ii( یقالقیود المتأصلة/ المالزمة للتدق 
)iii( الموعد النهائي للعمل 
)iv( النطاق واألهداف 
 جمیع اإلجابات .أ 
 حصًرا (iv)و  (iii)و (i) .ب 
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 حصًرا (ii)و  (iii) .ج 
 حصًرا  (iv)و  (ii)و  (i) .د 

 
 أي من الجمل التالیة المتعلقة بعمل الخبیر المعّین من المدقق صحیح؟ .9

 عمل الخبیر وال یحتاج إلى مراجعته على االعتمادیمكن للمدقق  .أ 
 المدقق عدم مراجعة عمل الخبیر إذا كان مجاًال یفتقر فیه المدقق إلى المعرفة أو الخبرةقد یختار  .ب 
 یجب على المدقق مراجعة االفتراضات وبیانات المصدر التي استخدمها الخبیر للتأكد من أنها معقولة وموثوقة. .ج 
 كافیة.و بة یستعین المدقق بخبیر ثاٍن لمراجعة عمل األول بهدف ضمان الحصول على أدلة مناس .د 

 
 أي من العبارات التالیة تصف بشكل أفضل الخبیر المعّین من اإلدارة؟ .10

 الخبیر المعّین من اإلدارة هو موظف في الشركة .أ 
 الخبیر المعّین من اإلدارة هو شخص معین من قبل الشركة لتزوید المدقق باألدلة  .ب 
 دارة لتقدیم أدلة للتدقیقالخبیر المعّین من اإلدارة هو شخص یوصي به المدقق الذي تعینه اإل .ج 
 الخبیر المعّین من اإلدارة هو شخص معین من قبل الشركة لتزوید اإلدارة بأدلة یمكن االعتماد علیها من قبل المدقق .د 

 
 أنسب رأي بالنسبة للعمیل في تقریر التدقیق هو:  .11

 .Qualified الرأي المتحّفظ. .أ 
 .Unqualified الرأي غیر المتحّفظ. .ب 
 .Full assurance التاكید الشامل. .ج 
 .Exceptionalالرأي االستثنائي.  .د 

 
 أي من الخیارات التالیة ال یندرج عمومًا ضمن الخمس عملیات أو دورات األعمال؟  .12

 تكنولوجیا المعلومات. .أ 
 .)أو المبیعات(اإلیرادات  .ب 
 .التمویل .ج 
 إدارة المخزون .د 

 
 ر عند التدقیق في المخزون؟ أي تأكید من تأكیدات اإلدارة التالیة یكتسب عمومًا األهمیة األكب .13

 Existence الوجود. .أ 
 Completeness اإلكتمال. .ب 
 Rights and Obligations .االلتزاماتالحقوق و  .ج 
 Presentation and Disclosure واإلفصاح. العرض .د 
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 أي من الظروف/ األحداث التالیة أكثر إثارة للشك الجوهري لدى المدقق بشأن قدرة المنشأة على االستمرار؟  .14
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة هي سلبیة .أ 
 تأجیل مشاریع البحث والتطویر .ب 
 المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة هي متفشیة.  .ج 
 التوزیعات باألسهم تحل محل توزیعات أرباح األسهم النقدیة  .د 

 
اب الموجبة للتحفظ في فقرة توضیحیة. على المدقق یجب على المدقق الذي یبدي رأًیا متحفًظا بسبب نقص في األدلة أن یصف األسب .15

 أیضًا أن یشیر إلى هذه االسباب في: 
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة فقرة الرأي فقرة النطاق 

 نعم كال نعم  .أ 
 كال نعم كال  .ب 
 كال نعم نعم  .ج 
 نعم  نعم نعم   .د 

 
في تقریرها السنوي إلى المساهمین رسالة تحتوي على ملخصات مالیة عن العامین الماضیین. أصدر مدقق  Omegaضمنت شركة  .16

Omega .ما  رأیا نظیفا حول البیانات المالیة للشركة ولكن لم یتم التعاقد معه لتدقیق هذه المعلومات اإلضافیة وٕادراجها في تقریره
 هي مسؤولیة المدقق بشأن الملخصات المالیة؟

 یجب على المدقق إبداء رأي متحفظ أو سلبي ألنه یجب تدقیق جمیع معلومات البیانات المالیة. .أ 
 تتضمن حجبا للرأي حول هذه المعلومات. ”emphasis-of-matter paragraph“یجب على المدقق تضمین فقرة توكیدیة  .ب 
 المعلومات.هذه المعاییر المستخدمة إلعداد یجب على المدقق أن یستفسر من اإلدارة حول الغرض من المعلومات التكمیلیة و  .ج 
 یجب على المدقق قراءة الرسالة والتحقق من أن المعلومات تتفق بشكل جوهري مع المعلومات المقدمة في البیانات المالیة المدققة. .د 

 

إلطار التقریر المالي المقبول عموًما أي مما یلي من المرجح أن یحدد الشكل المناسب لتقریر التدقیق عند إعداد البیانات المالیة وفًقا  .17
 في بلد آخر؟

 معاییر التدقیق في الدولة األخرى. .أ 
 الموقع الجغرافي للشركة. .ب 
 التوزیع المتوقع للبیانات المالیة. .ج 
 الظروف االقتصادیة للبلد. .د 

 
 دقیق من أجل:من المرجح أن یقوم المدقق بتطبیق اإلجراءات التحلیلیة في مرحلة المراجعة الشاملة والنهائیة للت .18

 تحدید األرصدة غیر العادیة أو غیر المتوقعة التي لم یتم تحدیدها من قبل. .أ 
 فهم للمجاالت عالیة المخاطر. .ب 
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 تقییم تصمیم وتطبیق الرقابة الداخلیة. .ج 
 األطراف ذات العالقة التي لم یتم تحدیدها في السابق. مع معامالت التحدید  .د 

 
شأنها أن تؤدي بالمدقق إلى االستمرار في االستنتاج أن البیانات المالیة خالیة من األخطاء أي من األخطاء المحددة التالیة من  .19

 الجوهریة؟
 مبالغة جوهریة في اإلیرادات یقابلها مبالغة مساویة في المصروفات. .أ 
مما یؤدي إلى وفاء الشركة  سوء تصنیف مبلغ ال یتجاوز األهمیة النسبیة للبیانات المالیة ككل، بین عناصر بنود المیزانیة العمومیة، .ب 

 دیونها. 
 خطأ نقدي من الواضح أنه غیر مادي. .ج 
خطأ حقیقي لعینة حسابات الذمم المدینة ال یتجاوز األهمیة النسبیة للبیانات المالیة، ولكن حیث یكون الخطأ المتوقع أعلى من  .د 

 مستوى األهمیة النسبیة للبیانات المالیة ككل. 
 

 غیر اإلحصائیة في اختبارات الضوابط أن الطرق اإلحصائیة: اخذ العینات ةقیطر اإلحصائیة بدل  اخذ العینات ةقیمن مزایا استخدام طر  .20
 یمكن من خاللها تحویل العینة بسهولة إلى اختبار ثنائي الغرض مفید إلجراءات التحقق الجوهري. .أ 
 تلغي الحاجة إلى استخدام الحكم في تحدید أحجام العینات المناسبة. .ب 
 مانة أكبر من العینة غیر اإلحصائیة ذات الحجم المتساوي.توفیر ض .ج 
 توفیر أساس موضوعي للتقییم الكمي لمخاطر العینة. .د 

 
 مسائلال .ب 
 )20%( 1لمسألة ا

 .20X8سبتمبر  30للسنة المنتهیة في  Darjeeling Coوتقوم بإعداد خطة التدقیق لحسابات شركة  Earl & Coأنت مدقق رئیسي في شركة 
بتطویر وتصنیع منتجات الطالء المتخصصة وهي تتعامل مع شركتك منذ سنوات عدة. حضر مدیر التدقیق اجتماًعا تخطیطًیا مع  تقوم الشركة

م مقتطفات المدیر المالي وقدم لك محضر االجتماع ومقتطفات من البیانات المالیة. طلب إلیك مدیر التدقیق القیام بإجراءات تحلیلیة أولیة باستخدا
 لمالیة.البیانات ا

 
 محضر إجتماع التخطیط

ملیون دوالر تم تسجیلها ضمن األصول غیر الملموسة، على تطویر خطوط إنتاج جدیدة، بعضها  0.9خالل العام  Darjeeling Coأنفقت شركة 
الل العام بشراء وتركیب خط ال یزال في المراحل األولى من دورة التطویر. باإلضافة إلى ذلك، بینما تتطلع الشركة إلى توسیع اإلنتاج، قامت خ

تصنیع جدید. تم إدراج جمیع التكالیف المتكبدة في شراء وتركیب ذلك األصل ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتشمل هذه التكالیف 
ملیون دوالر أمریكي وخطة الخدمة والصیانة لمدة خمس  0.4ملیون دوالر أمریكي، وتكالیف التركیب البالغة  2.2المرسملة سعر الشراء البالغ 

مالیین دوالر من البنك على  4ملیون دوالر أمریكي. اقترضت الشركة من أجل تمویل مشاریع التطویر وخط التصنیع الجدید  0.5سنوات البالغة 
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منتجات جدیدة وتوسیع اإلنتاج أمًرا مهًما حیث تعتزم في المئة. یعد تطویر  5أن یتم سدادها على أقساط على مدى ثماني سنوات وبنسبة فائدة 
 المقبلة. 12الشركة التسجیل في البورصة في األشهر الـ 

 
. كمیات طلبیات الشراءأطلقت الشركة عدًدا من المبادرات خالل العام من أجل زیادة إیراداتها. قدمت شروط ائتمانیة ممددة لعمالئها بشرط زیادة 

عن "وعدها بالسعر": أنه سیتوافق مع أسعار أي منافس لمنتجات  20X7إعالًنا في أكتوبر  Darjeeling Co لقت شركة باإلضافة إلى ذلك، أط
مماثلة تم شراؤها. وطلبت من العمالء القادرین على إثبات قدرتهم على شراء المنتجات بسعر أرخص في مكان آخر المطالبة بالفرق من شركة 

Darjeeling Co واحد من تاریخ شراء البضائع، عبر موقع الویب الخاص بها. وتعتزم الشركة إدراج التزام بالمردودات ، في غضون شهر
(refund liability)  یستند إلى المستوى الشهري للمطالبات حتى تاریخه في مسودة البیانات المالیة. ملیون دوالر 0.25قدره 

 
الخاصة فیما یتعلق بخلط المواد في عملیة اإلنتاج  20X8یونیو  -صلت في شهر حزیرانأبلغ المدیر المالي للشركة مدیر التدقیق أن مشكلة ح

 بخط إنتاج معین. تم بیع عدد من منتجات الطالء المعیبة هذه وتم تحدید المشكلة بعد ورود عدد من الشكاوى من العمالء حول اختالل تناسق
المبیعات وبدأت عملیة استرداد أي منتج من منتجات الطالء المذكورة التي تم بیعها منذ الطالء. في إطار اتخاذ اإلجراءات االحترازیة، تم إیقاف 

 یونیو. وتدرس اإلدارة ما إذا كان من الممكن تصحیح تناسق الطالء في المنتجات المعیبة وٕاعادة بیعها الحًقا. -حزیران
 

 سبتمبر -أیلول 30مقتطف البیانات المالیة للسنة المنتهیة في 
 

 20X7القیمة الفعلیة  20X8مة المتوقعة القی 
 $’000 $’000 

 16,990 19,850 اإلیرادات
 ( 10,800) ( 12,440) تكلفة المبیعات
 6,190 7,410 الربح اإلجمالي

 1,330 1,850 المخزون
 1,780 2,750 الذمم المدینة

 560 ( 810) البنوك
 1,190 1,970 الذمم الدائنة

 
 األسئلة:

 .الثالثمراحل التدقیق اشرح سبب استخدام اإلجراءات التحلیلیة خالل  .أ 
 .Darjeeling Coنسب لكل سنة من السنتین تساعدك في عملیة تخطیط تدقیق حسابات شركة  ثالثقم باحتساب  .ب 
عملیة التخطیط مة والنسب المحسوبة، صف ثماني مخاطر تدقیق واشرح استجابة المدقق لكل خطر في في ضوء المعلومات المقدّ  .ج 

 .Darjeeling Coشركة  حسابات لتدقیق
 مالحظة: قّدم إجابتك في عمودین األول تحت عنوان "مخاطر التدقیق" والثاني تحت عنوان "استجابة المدقق".
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 العام.صف إجراءات التحقق التي یجب على المدقق تنفیذها فیما یتعلق بمنتجات الطالء المعیبة الموجودة في المخزون في نهایة  .د 
صف إجراءات التحقق التي یجب على المدقق تنفیذها للحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة فیما یتعلق بإیرادات شركة  .ه 

Darjeeling Co . 
 

 )20%( 2 المسألة
التي تقوم بتطویر وتصنیع  Gooseberry Coوأنت مسؤول حالًیا عن التدقیق في شركة  Cranberry & Coت مدیر التدقیق في شركة أن

 منتجات الصحة والتجمیل وتوزیعها على عمالء الجملة.
كانون  31ملیون دوالر أمریكي للسنة المالیة المنتهیة في  37.2ملیون دوالر أمریكي ومجموع األصول  6.4یبلغ ربحها األولي قبل الضریبة 

 یًبا وقد تم لفت انتباهك إلى األمور التالیة:. من المقرر أن یبدأ التدقیق النهائي قر 20X8ینایر  -الثاني
 

 ث والتطویرو البح
ملیون دوالر في العام الحالي على تطویر تسعة منتجات جدیدة للصحة والتجمیل، وجمیعها في مراحل  Gooseberry Co  1.9أنفقت شركة 

األصول غیر "  (IAS 38) 38مختلفة من التطویر. بمجرد استیفاء المنتجات المذكورة لمعاییر االعتراف بموجب معیار المحاسبة الدولي 
بتسجیل التكالیف المتكبدة ضمن األصول غیر الملموسة. بمجرد مباشرة  Gooseberry Co" بالنسبة لمصاریف التطویر تقوم شركة الملموسة

األصول غیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى ثالث سنوات. تعتقد اإلدارة أن سیاسة اإلطفاء هذه هي تقریب  إطفاءاإلنتاج، یتم 
 على المنتجات الجدیدة المبتكرة. ا القطاعهذمعقول لألعمار اإلنتاجیة لألصول، حیث یوجد طلب مستمر في 

 
 االستهالك 

، أجرت الشركة 20X7في شهر آذار (مارس)   .(PPE) مجموعة كبیرة من الممتلكات والمنشآت والمعّدات Gooseberry Coتملك شركة 
الخردة، ونسب وطرق االستهالك لعدد من فئات األصول. مراجعة كاملة لجمیع ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها وأعادت تقییم األعمار اإلنتاجیة، قیمة 

شعر المدیر المالي أن هذه التغییرات ضروریة لتعكس بشكل أفضل استخدام األصول. وقد أدى ذلك إلى تغیر كبیر في مصاریف اإلستهالك 
 لبعض األصول في العام المذكور.

 
 المكافأة

یتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء. یحق لكل منهم الحصول على مكافأة بناًء على صافي األصول األولیة في نهایة العام، باستثناء 
أعضاء مجلس اإلدارة. تم دفع المكافأة المستحقة عن السنة المالیة  عملاألصول غیر الملموسة. یتم تضمین تفاصیل استحقاق المكافأة في عقود 

20X8 20فبرایر من العام  -لكل عضو من األعضاء في شهر شباطX8  وتم االعتراف وتسجیل المكافآت ضمن الرواتب واألجور للسنة المنتهیة
 . وتقضي القوانین المحلیة بأن یقوم كل عضو باإلفصاح عن المكافأة بشكل منفصل. 20X8ینایر  -كانون الثاني 31في 

 
 األسئلة:
ي یجب على المدقق تنفیذها للحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة فیما یتعلق بنفقات البحث والتطویر صف إجراءات التحقق الت - أ

  Gooseberry Coلشركة 
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صف إجراءات التحقق التي یجب على المدقق تنفیذها للحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة فیما یتعلق باألمور المحددة بالنسبة  - ب
 الستهالك الممتلكات والمنشآت والمعّدات. 

ت أعضاء مجلس تنفیذها للحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة فیما یتعلق بمكافآ المدققصف إجراءات التحقق التي یجب على  - ج
 اإلدارة. 

 
ألف دوالر أمریكي متعلق بأحد مشاریع تطویر منتجات  440خالل التدقیق، اكتشف الفریق أن رصید األصول غیر الملموسة یتضمن مبلغ 

لي عدم إجراء أي تعدیل الصحة والتجمیل التسعة الجدیدة، والذي ال یستوفي المعاییر المطلوبة للرسملة. وبما أن المشروع مستمر، اقترح المدیر الما
 . 20X9كونها واثقة من أن المشروع سوف یستوفي معاییر الرسملة في عام  20X8في البیانات المالیة لعام 

 األسئلة: 
 هذه المشكلة بدون حل. بقیت ناقش المشكلة وِصف تأثیرها على تقریر المدقق، إن وجد، إذا

 
 )20(% 3 المسألة

بسبب حریق. تم إتالف العدید من السجالت المحاسبیة للشركة قبل إجراء  XYZ تضّرر المكتب الرئیسي لشركة، 2017في شهر نوفمبر من العام 
 2017دیسمبر  31. قام المحاسب المالي للشركة بإعداد بیانات مالیة للسنة المنتهیة في 2017دیسمبر  31تدقیق الحسابات للسنة المنتهیة في 
تي تمّكن من استردادها. بصَفِتَك المدّقق المالي للشركة، أكملَت تدقیق هذه البیانات المالیة ولكّنك لم تتمّكن من على أساس التقدیرات والمعلومات ال

 .الحصول على أدلة تدقیق كافیة في جمیع المجاالت
 

 المطلوب:
 . XYZالحسابات لشركة  مدققصیاغة هذه التفاصیل بالشكل المناسب إلدراجها في تقریر  ) أ(

  .متحّفظبل التركیز على الفروقات من أجل إصدار تقریر غیر مالحظة: لیس مطلوًبا منك أن تصیغ تقریر المدقق بالكامل، 
 
 شرح األشكال التالیة للتقریر المعدل والتمییز بینها. ) ب(

)i( ؛ فقرة توكیدیة 
)ii( الرأي المتحّفظ؛ 
)iii( الرأي؛ حجب 
)iv(  السلبيالرأي . 

 
 )10(% 4المسألة 

I.  المصطلحات (اربط ما بینi –a  9 – 1)  مع التعاریف الواردة ادناه (من(  
a. ) مخاطر االعمالBusiness risk( 
b.  الحكم المبدئي (االولي) بالنسبة الى األهمیة النسبیة (الجوهریة- Materiality( 
c. ) الخطر المتأصل Inherent risk( 
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d. ) مخاطر االكتشاف المخططPlanned detection risk( 
e. تاكیدات التدقیق )Audit assurance( 
f. ) مخاطر التدقیق المقبولةAcceptable audit risk( 
g. ) االخطاء المقبولةTolerable misstatement( 
h. ) مخاطر الرقابةControl risk( 
i. ) األهمیة النسبیةMateriality(   

 
المقبولة  في حال وجود مثل هذه  .   هو مقیاس للمخاطر التي من شأنها أن تفشل في كشف األخطاء التي تتجاوز الحدود 1________

 .األخطاء
.   هو الخطر الذي یمكن  أن یعاني المدقق أو شركة التدقیق من الضرر بسبب العالقة  مع العمیل، على الرغم من أن تقریر  2________

 الحسابات المقدم للعمیل كان صحیحا.
خطاء التي تتجاوز الحدود المقبولة في قطاع والتي ال یمكن منعها او .   هو مقیاس تقییم المدقق الحتمال عدم الكشف عن األ 3________

 كشفها من خالل انظمة الضبط الداخلي للعمیل.
.   هو مقیاس لمدى المخاطر التي یمكن ان یقبلها المدقق بالنسبة للبیانات المالیة والتي یمكن ان تكون خاطئة بشكل جوهري  4________

 ة الحسابات وٕاصدار رأي غیر متحفظ.وذلك بعد االنتهاء من مراجع
 .  هي األهمیة النسبیة المخصصة ألي رصید حساب محدد. 5________
 الحسابات أن البیانات قد تكون خاطئة ولكنها ال تؤثر على قرارات المستخدمین. مدقق.   هو الحد األقصى للمبلغ الذي یعتقد  6________
 هذا المصطلح مرادف لمخاطر التدقیق المقبولة.   .7________
 .  هو حجم اإلغفال أو الخطأ في المعلومات المحاسبیة والتي تجعل من المحتمل أن تؤثر او تعدل  في حكم المستخدم.8________
 هو مقیاس تقییم المدقق الحتمال وجود أخطاء جوهریة قبل النظر في فعالیة الرقابة الداخلیة.    .9________

 
 

لهغِقئي  لإلي   !!ع
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