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%(30اسئلةمتعددةالخيارات) .أ
 أيمنالعباراتالتاليةتصفإجراءاتالتدقيقللحصولعلىأدلةبشكلصحيح؟ .1

a.  تشمل إعادة اإلحتساب قيام المدقق بتنفيذ مستقل لإلجراءات أو الضوابط التي أجريت في األصل كجزء من الرقابة الداخلية
 للشركة

b.  ينطوي التثبيت على طلب معلومات من أشخاص مّطلعين، داخل الشركة أو خارجها 
c. إعادة األداء تشمل التحقق من الدقة الحسابية للمستندات أو السجالت 
d.  تنطوي المالحظة على مراقبة إجراء أو عملية يقوم بها آخرون 

 
قبلابداءرأيهم.فيإطارتنفيذهذهالعمليةيقومونبعددعلىالمدققينالقيامبمراجعةشاملةللبياناتالماليةكخطوةنهائية .2

 مناإلجراءات.
 أيمناإلجراءاتالتاليةاليقومبهاالمدققفيإطارالمراجعةالشاملةللبياناتالمالية؟

a. ي قام بهامراجعة البيانات المالية للتأكد من أنها مّتسقة مع معرفة المدقق ألعمال العميل ونتائج أعمال التدقيق الت 
b. القيام بإجراءات تحليلية للبيانات المالية بهدف التوصل إلى استنتاج شامل حول البيانات المالية 
c. دراسة األحداث الالحقة لتحديد ما إذا كان أي تعديل أو إفصاح مطلوًبا في البيانات المالية 
d. ين المحلية المرعية اإلجراءمراجعة البيانات المالية للتأكد من امتثالها للمعايير المحاسبية وللقوان 

 
،إنوجدت،صحيحة؟ (ISAs)أيمنالعباراتالتاليةالمتعلقةبمعاييرالتدقيقالدولية.3

جراء(IASB)عنالمجلسالدوليلمعاييرالمحاسبة(ISAs)(تصدرمعاييرالتدقيقالدولية1) وتقّدمالتوجيهبشأنأداءوا 
 عمليةتدقيقالحسابات

وجوداختالفبينمعاييرالتدقيقالدوليةوالتشريعاتالمحليةفيبلدمعين،علىالمدققوناإللتزامبـمتطلبات(فيحال2)
معاييرالتدقيقالدولية.

a. 1 فقط 
b. 2  فقط 
c. 1  على حد سواء 2و 
d.  ال شيء مما ورد 


 أيعبارتينمنالعباراتالتاليةصحيحتانفيمايتعلقباستخداماإلجراءاتالتحليليةخاللمرحلةالتخطيطللتدقيق؟ .4

 (تكوناإلجراءاتالتحليليةمفيدةعندتكويناستنتاجعامحولماإذاكانتالبياناتالماليةتتفقمعفهمالمدققللشركة1)
 ليليةللحصولعلىأدلةتدقيقموثوقةوذاتصلة(يمكناستخداماإلجراءاتالتح2)
 (يمكنلإلجراءاتالتحليليةأنتساعدفيتحديدمخاطراألخطاءالجوهرية3)
(يمكنلإلجراءاتالتحليليةأنتساعدفيتحديدالمعامالتواألحداثغيراإلعتيادية4)

 
 



التدقيق  –نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان   

2019شباط  امتحانات  

 

Page 2 of 12 
 

a. 1  2و 
b. 2  3و 
c. 3  4و 
d. 2  4و 

 
 تقدمدلياًلعلىاكتمالاألصولغيرالمتداولة؟أيمناإلجراءاتالموضوعيةالتالية .5
a. اختيار عينة من األصول الثابتة المدرجة في سجل األصول غير المتداولة والتحقق من وجودها الفعلي في مقر العميل 
b. مراجعة حساب مصروفات الصيانة والتصليحات لتحديد أي عناصر ذات طبيعة رأسمالية 
c. مع المستندات المعززة ودفتر الصندوق لبيع مطابقة إيرادات ا ودات المتفرغ عنها،جوبالنسبة للم 

 
 أيمناإلجراءاتالتاليةهوإجراءتدقيقموضوعيللرواتبواألجور؟ .6
a.  فحص عينة من بطاقات الحضور واالنصراف للحصول على دليل يثبت وجود تصريح من موظف مسؤول 
b.  المثال ضريبة الرواتب واألجور للتأكد من دقتهاإعادة احتساب عينة من استقطاعات الرواتب على سبيل 
c.  دخال تغييرات عليه باستخدام تسجيل الدخول لموظف مبتدئ  للرواتبمحاولة الوصول إلى ملف الكشف األساسي  وا 

 
 أيعبارةمنالعباراتالتالية،إنوجدت،صحيحةفيمايتعلقبمسؤولياتالمدققبشأناألحداثالالحقة؟ .7

 المدققونمسؤوليةالقيامبإجراءاتلتحديداألحداثالالحقةبعدتاريختقريرالمدقق(اليتحمل1)
(إذاتمتحديدحدثالحقمادييتطلبتعديالبعدإصدارالبياناتالماليةولكنقبلموافقةالمساهمين،يجبعلىالمدقق2)

الماليةنتيجةالحدث.أنيدرجرأًيامتحفًظافيتقريرهإذارفضتاإلدارةتعديلالبيانات
a. 1 فقط 
b. 2 فقط 
c. 1  2و  
d. ال شيء مما ورد 

 
أيضابطينمنالضوابطالرقابيةالتاليةلنظامالمبيعاتيضمنانأنجميعالبضائعالمرسلةتمتحريرفواتيرهابشكلكامل .8

 ودقيق؟
 

 (مطابقةأذوناتتسليمالبضائعمعفواتيرالمبيعات1)
 بشكلتسلسلي(ترقيمفواتيرالمبيعات2)
 (مطابقةفواتيرالمبيعاتمعطلباتالعمالء3)
(مراجعةدوريةللطلباتالتيلميتمتنفيذها4)
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a. 1  2و 
b. 2  4و 
c. 2  3و 
d. 1  4و  

 
 كتابتعيينمدققيالحساباتيجبأنيتضمن؟ .9

 (هدفونطاقالتدقيق1)
 (نتائجعملياتالتدقيقالسابقة2)
(مسؤولياتاإلدارة3)
 للحفاظعلىالتشكيكالمهني(الحاجة4)

a. 1  2و 
b. 1  3و 
c. 2  4و 
d. 3  4و 

 
لدىالمدققونمسؤوليةمهنيةبالحفاظعلىالسريةبحسبقواعدالسلوكالمهني؛وقديكوناإلفصاحالطوعيعنالمعلومات .10

 ضرورًيافيحاالتمعينة.
 فيأيمنالحالتينالتاليتينيجبعلىالمدققاإلفصاحطوًعاعنالمعلومات؟

(إذاكانالمدققعلىعلمبتوّرطعميلهفيتبييضاألموالأويشتبهبتوّرطهفيها1)
 (حيثيكوناإلفصاحلهيئاتغيرحكومية2)
(حيثيكوناإلفصاحفيخدمةالمصلحةالعامة3)
(حيثيشتبهالمدققبتوّرطعميلهفيجرائمإرهابية4)

a. 1  4و 
b. 1 3و  
c. 2 4و 
d. 2 3و   

 
 إجراءاتالتدقيقالموضوعيةالتاليةيقدماندلياًلعلىوجودالذممالتجاريةالمدينة؟أيإجراءينمن .11

(مطابقةعّينةمنالبضاعةالمرسلةمعفواتيرالمبيعاتوسجلالمبيعات1)
 (ارسالطلباتتثبيتالذممالمدينة2)
 انهاتعودلذممفيسجلالمبيعاتكمافينهايةالسنة.(مراجعةالمقبوضاتالنقديةالتيحصلتبعدنهايةالسنة،والتأكدمن3)
(إعادةاحتسابالمخصصاتللذممغيرالقابلةللتحصيل4)
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a. 1  3و 
b. 2  4و 
c. 2  3و 
d. 1  4و  

 
 أيممايلياليعدمنمسؤولياتالمدقق؟ .12
a. ابداء الرأي حول صحة وعدالة البيانات المالية 
b.  إجراء تدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية 
c. إبداء الرأي حول استمرارية الشركة 

 
أيمناإلجراءاتالتاليةهياختباراتلضوابطالرقابةيجبعلىالمدققالقيامبهالدراسةدورةمخزونأثناءحضورجرد .13

المخزونلدىالعميل؟
 (مالحظةماإذاكانموظفوالعميليلتزمونبتعليماتجردالمخزون1)
 فيالمستودعللتأكدمنعدموجودمخزونبطيءالحركةاومتهالك.(مراجعةالمخزونالموجود2)
(الحصولعلىعينةمنآخرالتقاريرللبضائعالمستلمةوالبضائعالمرسلةومتابعتهالضمانإدراجهافيالفترةالمحاسبية3)

 الصحيحة
 (فحصومراجعةتعليماتاإلدارةالمتعلقةبجردالمخزون4)
a. 2  3و 
b. 1  4و 
c. 1  2و 
d. 3  4و  

 
 ؟audit software techniqueأيمّمايليليستقنيةبرمجيةللتدقيق .14
a. استخدام برامج الكمبيوتر الستخراج عينة من الذمم المدينة الرسال طلبات تثبيت 
b.  تشغيل برنامج كمبيوتر الختبار إضافات دفتر الصندوق 
c.  مقارنة بالسنة السابقةاستخدام الكمبيوتر إلجراء مراجعة تحليلية للنفقات اإلدارية 
d.  إدخال عينة وهمية من طلبات البيع بشكل يؤدي الى تخطي الحد اإلئتماني المسموح به لزبون ما، للتأكد من أن البرنامج يقوم

 برفض الطلبات التي تؤدي الى تخطي الحد اإلئتماني
 
 أيالعباراتالتالية،إنوجدت،صحيحة؟ .15
(يجبعلىالمدققينالداخليينتقديمتقاريرهمإلىالمديرالماليكونهعلىدرايةبأنظمةالرقابةالداخلية،وُهوأفضلمنينّفذ1)

 أيتوصياتفيالوقتالمناسب.
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(الشركاتغيرملزمةبإنشاءوحدةتدقيقداخليوالعملبها2)

a. 1 فقط 
b. 2 فقط 
c. 1  على حد سواء 2و 
d.  ال شيء مما ورد 

 
  أيمنالعباراتالتاليةالمتعّلقةبمسؤولياتالمدققبشأناستمراريةالمنشأة،إنوجدت،هيصحيحة؟ .16

( عندما تكون اإلدارة غير راغبة في إجراء تقييمها لقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة، يجب أن يدرج المدّقق فقرة توكيدية في 1)
 تقرير التدقيق.

 عندما يكون استخدام افتراض االستمرارية غير مناسب، يجب أن يتضمن تقرير المدقق المستقل رأيا متحفظا.  (2)
a. 1 فقط 
b. 2 فقط 
c. 1  على حد سواء 2و 
d. ال شيء مما ورد 

 
 تصفالجملأدناهتقريرالتوكيد)التأكيد(حولالبياناتالمالية: .17

 يعززمصداقيةالمعلوماتالواردةفيالتقرير. (1)
 خطراالنحيازاإلداريللمعلوماتالواردةفيالتقريريخّفف (2)
 يصادقعلىصّحةالمعلوماتالواردةفيالتقرير (3)
 يلفتانتباهالمستخدمإلىأوجهالقصورفيالمعلوماتالواردةفيالتقرير (4)

أيمنالجملأعالهيشيرإلىمنافعتقريرالتوكيد)التأكيد(حولالبياناتالمالية؟
a. 1 ،2  فقط 3و 
b. 2 ،3فقط 4، و 
c. 1 ،2فقط 4، و 
d. 1 ،3فقط  4، و 

 
 تنطويعمليةتوثيقوتقييمواختبارنظامالضبطالداخليعلىمراحلمتعّددةمنها: .18

 اختبارالضوابطالرقابية (1)
 توثيقالنظاموضوابطهالرقابية (2)
 walk-through testingإختبارإعادةمراقبةنظامالضبطالداخلي (3)
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 وجود(الضوابطالرقابيةاألساسيةتقييموجود)أوعدم (4)

إنالتسلسلالصحيحللمراحلالمختلفةمهمللغايةحيثأناإلجراءالمناسبفيمرحلةمايعتمدفيكثيرمناألحيانعلىنتائج
المرحلةالسابقة.

ماهوالتسلسلالمناسبللمراحلاألربعالمذكورةأعاله؟
a. 2 ،3 ،4 1و 
b. 3 ،2 ،4 1و 
c. 2 ،4 ،3 1و 
d. 2 ،3 ،1  4و 

 
 فيأيمنالحاالتالتاليةيجوزاإلفصاحعنمعلوماتالعميلالسّريةفقطفيحالالحصولعلىموافقته؟ .19
a. عند الحاجة إلى استخدام هذه المعلومات كحجة دفاع في دعوى إهمال 
b. لتجّنب إعطاء رأي تدقيق غير مناسب إلى عميل آخر 
c. حيث يتم االشتباه بتبييض األموال 
d.  حيث يتم االشتباه بنشاط إرهابي 

 
 نوردأدناهالمستنداتالمعياريةالتييجبعلىالمدققتسليمهاأوتسّلمها: .20

 كتاب التعيين (1)
 كتاب التمثيل (2)
 تقرير المدقق (3)
 كتاب تثبيت أرصدة حسابات البنوك (4)
 كتاب مالحظات اإلدارة الذي يتضمن اوجه القصور في نظام الرقابة الداخلي (5)

تالواردةأعالهيتضمنتفاصيلعنمسؤولياتالمدققواإلدارة؟أيمنالمستندا
a. 1  فقط 3و 
b. 2 ،4 فقط 5و 
c. 3 ،4 فقط 5و 
d. 1 ،2  فقط  3و 
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%(18صحأمخطأ) .ب
عندماتتغّيرالتقديراتالمحاسبية،ينبغيعلىالمدققأنيصدرتقريرتدقيقغيرمتحّفظمعّدلمعإدخالفقرةخاصةباالتساق .1

 الخاصبالرأيبعدالفقرة
o صح 
o خطأ 

 ُتستخدمالتأكيداتعادةللتحققمنأرصدةالحسابات،لكنيمكناستخدامهاأيًضاللتحققمنالعمليات. .2
o صح 
o خطأ 

 عندتطبيقنموذجمخاطرالتدقيق،يقلقالمدققونبشأنالتصريحاتالمبالغبهاوليسالتصريحاتالمقدرةبأقلمنقيمتها .3
o صح 
o خطأ 

 التدقيقاالعتمادعلىعملالمدققينالداخليينبسببانحيازهمأوعدماستقالليتهمتحّظرمعايير .4
o صح 
o خطأ 

يعتبرتقييممخاطرالضبطقياسًالتوقعاتالمدققحولماإذاكانتالضوابطالداخليةسوفتحولدونوقوعاألخطاءالجوهرية .5
 أوتكشفهاوتصححهاعندورودها.

o صح 
o خطأ 

ققحولالضبطالداخليمحددًابالحصولعلىضمانمعقولحولوجودنقاطضعفهامةفيالضبطيكوننطاقتقريرالمد .6
 الداخلي.
o صح 
o خطأ 

 بالنسبةإلىمعظمالشركاتالخاصة،ُتحّددمخاطرالضبطبالحداألدنىعموًما. .7
o صح 
o خطأ 

مناختباراتالرقابةأواالختباراتمناختباراتتفاصيلاألرصدةوليسكجزءءتحققمنمصاريفاإلهالكعادةكجزيتمال .8
 الجوهريةللعمليات

o صح 
o خطأ 

عندالتدقيقفيمصاريفالتأمين،يستندالمدققعادةإلىاإلجراءاتالتحليليةواالختبارالمحددللقيمالمدينةللتأكدمنأنها .9
 متأتيةمنتسهيالتائتمانيةللتأمينالمدفوعةمسبقًا.

o صح 
o خطأ 
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دارةأكالفالتدقيق،لكنهاليقللمنحاالتسوءالتفاهم .10 يساهمتخطيطالتدقيقفيتسهيلالحصولعلىأدلةتدقيقمناسبةوا 

 معالعميل.
o صح 
o خطأ 

 عادة،اناإلجراءاتالتحليليةهيالوسيلةاألساسيةللتحققمنحساباتقائمةالدخلالناتجةعنالتوزيعات. .11
o صح 
o خطأ 

 المراجعتوقعاتهفيهيكلالرقابةالداخليةعلىنتائجالسنةالسابقة.غالبامايبني .12
o صح 
o خطأ 

 نادرامايقوممراجعوالحساباتبالتخطيطلمراجعةالحساباتمندونوجودأيفكرةعناألخطاءالمحتملةفيالقوائمالمالية. .13
o صح 
o خطأ 

 .inquiryواالستفسارobservationالحظةعادة،يحصلمراجعالحساباتعلىأدلةتقادمالمخزونعنطريقالم .14
o صح 
o خطأ 

إذا،بعدتقديمتقريرالمراجعة،اكتشفمدققحساباتبانهلميقمباحدإجراءاتالتدقيقالالزمة،فانهينبغيأنينجزهافي .15
 عمليةالتدقيقالقادمة.

o صح 
o خطأ  

هيتلكاالختباراتالتيتهدفإلىتحديداألخطاءالنقديةفيالبياناتSubstantive testsانالفحوصاتاالجرائية .16
 المالية.
o صح 
o خطأ 

غير أو Statisticalالتختلفإجراءاتالتدقيقعلىايبندمنالعينةاذااستخدامتطريقةانتقاءالعيناتاإلحصائية .17
 .nonstatisticalاالحصائية

o صح 
o خطأ 

 Control Riskومخاطرالضبط  inherent riskتتالفمخاطرالتدقيقمنعنصرين،المخاطرالمتاصلةاوالمالزمة .18
o صح 
o خطأ 
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الواردةأدناه:المسائلأجبعلى-ج
 المسألةرقم1)%15(

عند تطبيق إجراءات التدقيق وتقييم نتائجها، يصادف المدققون معلومات محددة تثير الشكوك حول وجود أعمال غير قانونية  -1
ومعامالت بين األطراف ذات العالقة. حدد من الجمل التالية ما يرتبط باألعمال غير القانونية وما يرتبط بالمعامالت بين األطراف 

 ذات العالقة. 

أعمالغير العبارات
 قانونية

معامالتبين
األطرافذات

 العالقة
   سند دين بفائدة أقل من فائدة السوق بتاريخ الحصول على القرض .1
   لدى الشركة قرض موثق بشكل جيد لكن ال يوجد جدول بالدفعات .2
   دفعات غير مبررة لمسؤولين حكوميين .3
   مشابهة.قامت الشركة بعملية تبديل لبعض عقاراتها بعقارات  .4
أموال مقبوضة بشكل نقدي نهاية السنة وتمثل مبيعات نقدية غير معززة  .5

 بمستندات ثبوتية 
  


 


 %(15)2المسألةرقم
. وقد صدرت 2015كانون االول  31لتدقيق حسابات شركة سارة ش.م.ل عن العام المنتهي في   2016آذار 17انتهى العمل الميداني في 

.  في كل حالة من هذه الحاالت المادية 2016آذار  29البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات وتم إرسالها بالبريد إلى المساهمين في 
 ( على النحو التالي:هـ( ، حدد االجراء المناسب الذي يجب اتخاذه   )أ، ب، ج ، د، أو 5إلى  1)الجوهرية أدناه 

 
a.  2015كانون االول  31تعديل البيانات المالية العائدة. 
b.  2015كانون االول  31االفصاح عن المعلومات في ايضاح للبيانات المالية العائدة للعام المنتهي في. 
c.  يجب ان تتضمن 2015كانون االول  31مراجعة واعادة اصدار البيانات المالية للعام المنتهي في الطلب من الزبون .

 .2015كانون االول  31تعديال على البيانات المنتهية في 
d.  يجب ان تتضمن 2015كانون االول  31الطلب من الزبون مراجعة واعادة اصدار البيانات المالية للعام المنتهي في .

 .2015كانون االول  31افة افصاحًا في االيضاحات ولكن ال يتضمن اي تعديل على البيانات المنتهية في المراجعة اض
e. ال يتوجب اي اجراء 
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 :انالحاالتهيكالتالي
فيضان قام بتدمير كامل المخزون غير المؤمن عليه في احدى  2016شباط  16، بانه حصل في 2016نيسان  5اكتشفت بتاريخ  .1

 من مستودعات الشركة. 
فيضان قام بتدمير كامل المخزون غير المؤمن عليه في  2016شباط  16، بانه حصل في 2016شباط  17اكتشفت بتاريخ  .2

 احدى من مستودعات الشركة.
فيضان قام بتدمير كامل المخزون غير المؤمن عليه  2015تشرين الثاني  30، بانه حصل في 2016شباط  17كتشفت بتاريخ ا .3

 في احدى من مستودعات الشركة.
مصنع( العائد  13حريق  قام بتدمير كامل المصنع )من اصل  2016آذار  30، بانه حصل في 2016نيسان  5اكتشفت بتاريخ  .4

 للشركة.
 وذلك نتيجة تعثر مالي بشكل تدريجي. 2016كانون الثاني  6، بانه افلس  احد المدينين في 2016نيسان  7اكتشفت  .5

 
 المسألةرقم3)%12(

باإلضافة أدناه ستًة من أهداف التدقيق مرتبطة  .أدناه ثالثة من اجراءت التدقيق، وجميعها هي إختبارات لعمليات مرتبطة بتدقيق دورة الشراء والدفع
 .( تأكيدات االدارة  المنوي اختبارها٢) -( هدف التدقيق و١إلى ) لكل إجراء تدقيق، أشر .بالعمليات العامة وخمسًة من تأكيدات االدارة

تأكيداتاالدارةأهدافالتدقيق
A. الحدوث V. الحدوث 
B. اإلكتمال W. اإلكتمال 
C. الدقة X. الدقة 
D. الترحيل والتلخيص Y. التصنيف 
E. التصنيف Z. قطع الحسابات 
F. التوقيت  

 

 تجميع يومية المشتريات ومالحقة المجموع إلى حسابات دفتر االستاذ المرتبط -1

(1)  
(2)  
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 إعادة احتساب الحسومات النقدية الممنوحة للزبائن 2- 

(1)  
(2)  

 

الخدمات أو البضاعة المباعة قد تم تقديمها أو فحص المستندات الثبوتية لعينة من عمليات لمستفيد والمبالغ المدفوعة له لتحديد إذا ما كانت  3-
 ارسالها

(1)  
(2)  

 

 المسألةرقم4)%10(
وهو عميل مدرج. تعرضت الشركة في منتصف العام لعطل كبير في أنظمة  Exmouth Coأنت على وشك إصدار تقرير المدقق لشركة 

الكمبيوتر قضى على السجالت المحاسبية للسنة حتى تاريخه. وألن الشركة لم تحتفظ بالنسخ االحتياطية  اضطّرت إلى إعادة بناء أرقام 
 األشهر الستة األولى.

 ؟Exmouth Co(ماهياآلراءاألكثرمالءمةلشركة1)
a. رأي متحفظ أو سلبي 
b.  أو سلبيمتحفظ رأي غير 
c.  حجب الرأيأو متحفظ رأي غير 
d. رأي متحّفظ أو حجب الرأي 

 ؟متحفظ(ماهوالغرضمنأساسفقرةالرأيفيتقريرغير2)
a. .لذكر الرأي في البيانات المالية 
b. .لتأكيد إجراء التدقيق وفًقا لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات األخالقية 
c. الضوء على عدم يقين جوهري متعلق باالستمرارية والذي تم االفصاح عنه بشكل كاف. تسليط 
d. .تسليط الضوء على مسؤوليات اإلدارة لمستخدمي البيانات المالية 

 ؟Exmouth Co(أيممايلييوضحالترتيبالصحيحللعناصرالتييتعينتضمينهافيتقريرالمدققالخاصبشركة3)
a. وان المدقق والتوقيع.الرأي والتاريخ وعن 
b. .عنوان التقرير، الرأي، التوقيع، مسائل التدقيق الرئيسية 
c. .اسم العميل، الرأي، مسؤوليات المدقق، والتاريخ 
d. .مسؤوليات اإلدارة، أساس الرأي، التاريخ، اسم العميل 

(أيممايلييصفصيغةحجبالرأي؟4)



التدقيق  –نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان   

2019شباط  امتحانات  

 

Page 12 of 12 
 

a. البيانات المالية تظهر بشكل عادل وسليم 
b.  المالية ال تظهر بشكل عادل وسليمالبيانات 
c. ال يقوم المدقق بإبداء رأي حول البيانات المالية 
d. .باستثناء ما تم وصفه، تظهر البيانات المالية بشكل عادل وسليم 

؟Exmouth Co(أيمنالجملالتاليةصحيحفيمايتعلقبتقريرالمدققعنشركة5)
a.  المسألة التي أدت إلى ابداء رأي متحفظ بسبب عدم تمكن المدقق من ينبغي استخدام فقرة "امور تدقيق مهمة" لوصف

 الحصول على ادلة تدقيق كافية ومناسبة.
b.  إذا تم حجب الرأي، ال يجوز إدراج فقرة "امور تدقيق مهمة" في تقرير مدقق الحسابات ألن ذلك قد يشير إلى أن الجوانب

 األخرى للبيانات المالية يمكن اإلعتماد عليها.
c. ي إدراج فقرة توكيدية للفت االنتباه إلى عدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية.ينبغ 
d. .سوف يستنتج مدقق الحسابات أن البيانات المالية ال تظهر بشكل عادل وسليم 



عماًلجيداً


