
 التدقیق  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

دورة استثنائیة 2020شباط  امتحانات  
 

 %)30أسئلة متعددة اإلجابات ( .أ 
 ، إن وجدت، صحیحة؟ (ISAs)أي من العبارات التالیة المتعلقة بمعاییر التدقیق الدولیة  .1

وتقّدم التوجیه بشأن أداء  (IASB)عن المجلس الدولي لمعاییر المحاسبة  (ISAs)) تصدر معاییر التدقیق الدولیة 1(
 وٕاجراء عملیة تدقیق الحسابات

) في حال وجود اختالف بین معاییر التدقیق الدولیة والتشریعات المحلیة في بلد معین، على المدققون اإللتزام بـمتطلبات 2(
 معاییر التدقیق الدولیة.

 فقط 1 .أ 
 فقط  2 .ب 
 على حد سواء 2و  1 .ج 
 ال شيء مما ورد  .د 

 
 أي عبارتین من العبارات التالیة صحیحتان في ما یتعلق باستخدام اإلجراءات التحلیلیة خالل مرحلة التخطیط للتدقیق؟  .2

) تكون اإلجراءات التحلیلیة مفیدة عند تكوین استنتاج عام حول ما إذا كانت البیانات المالیة تتفق مع فهم المدقق 1(
 للشركة

 ) یمكن استخدام اإلجراءات التحلیلیة للحصول على أدلة تدقیق موثوقة وذات صلة 2(
 ) یمكن لإلجراءات التحلیلیة أن تساعد في تحدید مخاطر األخطاء الجوهریة3(
 ) یمكن لإلجراءات التحلیلیة أن تساعد في تحدید المعامالت واألحداث غیر اإلعتیادیة4(

 2و  1 .أ 
 3و  2 .ب 
 4و  3 .ج 
 4و  2 .د 

 
 ن اإلجراءات الموضوعیة التالیة تقدم دلیًال على اكتمال األصول غیر المتداولة؟أي م .3
 اختیار عینة من األصول الثابتة المدرجة في سجل األصول غیر المتداولة والتحقق من وجودها الفعلي في مقر العمیل .أ 
 مراجعة حساب مصروفات الصیانة والتصلیحات لتحدید أي عناصر ذات طبیعة رأسمالیة .ب 
 مع المستندات المعززة ودفتر الصندوق لبیع ودات المتفرغ عنها، مطابقة إیرادات اجولنسبة للمبا .ج 

 
 في أي من الحاالت التالیة یجوز إصدار رأي متحّفظ؟ .4
I.  نطاق التدقیق مقّیًدا عندما یكون 
II.  االستقالل إلى عندما یفتقر المدقق 
III. عندما ال ُتستخَدم المبادئ المحاسبیة المقبولة بشكل عام 
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 IIو  I .أ 
  IIIو  I  .ب 
 IIIو  II .ج 
  IIIو  IIو  I .د 

 
 وفًقا للفقرة الخاصة بالمبادئ في مدونة السلوك المهني، یجب أن یكون جمیع األعضاء: .5
 مستقّلین في الحقیقة والظاهر في جمیع األوقات .أ 
 مستقّلین في الحقیقة والظاهر في جمیع األوقات .ب 
 تدقیق الحسابات وغیرها من خدمات التأكیدمستقّلین في الحقیقة والظاهر عند تقدیم خدمات  .ج 
 مستقّلین في الحقیقة والظاهر عند تقدیم خدمات التدقیق وغیرها من خدمات التأكید كما وخدمات الضرائب .د 

 
 أي من القروض التالیة محظور بین شركة التدقیق أو أي من أعضائها والزبون المعني بالتدقیق؟ .6
 قروض السیارات .أ 
 مل بالودائع النقدیة في المؤسسة المالیة نفسهاالقروض المضمونة بالكا .ب 
 قروض الرهن العقاري الجدید .ج 
 دوالر  10000أرصدة البطاقات االئتمانیة غیر المدفوعة والتي ال تزید عن  .د 

 
 تقع مسؤولیة إعداد البیانات المالیة واالفصاحات المصاحبة لها على: .7
 المدقق .أ 
 اإلدارة .ب 
 اإلدارة والمدقق مًعا وبالقدر نفسه .ج 
 اإلدارة في ما یخص البیانات، والمدقق في ما یخص االفصاحات .د 

 
تعاني شركة تتعاطى التكنولوجیا المتطّورة من مشاكل مالیة وسیطرة رئیس تنفیذي مهیمن وضعف في الرقابة الداخلیة  .8

 عالَم یدّل جمیع العوامل أعاله؟ .ومعامالت غیر عادیة
 على أوجه قصور في نظم التقاریر  .أ 
 استمراریة المؤسسة على مشاكل في .ب 
 على اتساع نطاق االحتیال المحتمل .ج 
 على تزاید مخاطر التدقیق .د 
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وفی  قّرر مدّقق إخضاع مراجعة المطابقة المصرفیة (أو تسویة الحسابات المصرفیة) التي أجراها المراقب المالي للفحص. .9
ا بشأن المطابقة ولیتحقق من ھتمت مراجعت م البیانات المحددة التيھذا الفحص، یجتمع المدقق بالمراقب المالي لفھإطار 

أن المحاسب قد أعد المطابقة المصرفیة وأن المراقب المالي قد استعرضها على النحو الواجب، كما یتضح من تواقیع 
 .(موافقات) كل منهم

 إلى أي نوع من أنواع إجراءات التدقیق التالیة تشیر هذه اإلجراءات؟       
 وتفتیشهاالتحقیق في السجالت  .أ 
 التأكید وٕاعادة األداء  .ب 
 اإلجراءات التحلیلیة وٕاعادة األداء .ج 
 معاینة السجالت وتفتیشها .د 

 
 أي من األسباب التالیة قد یدفع مدقق الحسابات إلى إجراء فحوص الضوابط بعد فهم وضع المؤسسة وبیئتها؟ .10

 (بیانات غیر صحیحة) خطاءوجود العدید من نقاط الضعف في الرقابة الداخلیة التي یمكن أن تؤدي إلى أ .أ 
 استناد تقییم المخاطر الذي أعده المدقق إلى فاعلیة تشغیل الرقابة  .ب 
 تسجیل ارتفاع في المخاطر المتصلة بالرقابة .ج 

 
 من هم األكثر قابلیة إلعداد تقاریر مالیة مزّورة؟ .11

 أعضاء مجلس اإلدارة .أ 
 موظفو اإلنتاج .ب 
 إدارة الشركة .ج 
 مدققو الحسابات الداخلیون  .د 

 
على االصول الرأسمالیة كما وتسدید هذه  تقسیم عملیات التدقیق الى دورات، یعود سبب معاملة عملیات االستحواذعند  .12

 العملیات بشكل منفصل عن اقتناء السلع والخدمات إلى أن:
 على االصول الرأسمالیة تتعلق بتمویل الشركة بدًال من عملیاتها التشغیلیة  عملیات االستحواذ .أ 
على االصول الرأسمالیة وتسدیدها یتضّمن عدًدا قلیًال من المعامالت، ولكن غالًبا ما تكون كّل من  االستحواذمعظم عملیات  .ب 

 هذه العملیات  عالیة القیمة، وبالتالي یجب التدقیق فیها تدقیًقا وافًیا. 
 (أ) و(ب).  .ج 
 ال (أ) وال (ب).  .د 
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بمبلغ  (Planning materiality threshold)تخطیط حدد المدقق الخارجي لشركة هارون عتبة األهمیة النسبیة لل .13
دوالر. یجري النظر في  30 000بمبلغ   (Performance materiality)دوالر واألهمیة النسبیة لألداء 40 000

 امكانیة فحص التدقیق في بنود البیانات المالیة التالیة:
 (كان قد اقترضها منها في خالل السنة)  دوالر 1000ان أحد مدراء شركة هارون (هاري) مدیون للشركة بقیمة  )1(
 دوالر   35,000إیرادات متنوعة بقیمة  )2(

  أي من البندین یجب فحصه؟ 
 2وال 1ال .أ 
   2و 1 .ب 
 فقط 1 .ج 
 فقط 2 .د 

 
 ما هي فحوص التدقیق التي تشمل الفحص المادي والتأكید؟ .14

  - Tests of controlsالضوابط  فحص أ 
   - Tests of transactions   فحص المعامالت ب 
    -    Tests of balances  فحص األرصدة ج 
  -  Analytical procedures  اإلجراءات التحلیلیة د 

 
 details of)یكمن الهـــــــدف الرئیســـي لمدققــــــي الحســابات عند اســـتخدام عینة من فحوصـــــــــــــــــــــات تفاصیــــــل األرصدة  .15

balances)   :في ما إذا كان 
 یعّبر عن الواقع تعبیًرا حقیقًیا رصید الحساب الجاري تدقیقه  .أ 
 المعامالت الجاري تدقیقها خالیة من األخطاء .ب 
 الضوابط الجاري تدقیقها تعمل بفعالیة .ج 
 تعّبر عن الواقع تعبیًرا عادالً المعامالت وأرصدة الحسابات الجاري تدقیقها  .د 

 
دوالر والمبلغ  5,000ون بنًدا في المخزون قیمته الخاضعة للتدقیق في سیاق تدقیقكم لحسابات شركة راجي وشركاه تكتشف .16

 دوالر، اذا كان هذا الخطأ هو الوحید الذي تم اكتشافه یكون  الخطأ المقدر في العینة كما یلي:  3,000المسّجل 
 دوالر 5,000 .أ 
 دوالر 2,000 .ب 
 دوالر 3,000 .ج 
 دوالر 4,000 .د 
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دوالر من األجور من قبل مدیر شركة مدرجة. ال یعتبر هذا المبلغ جوهریا في  10,000اكتشف أحد المدققین أنه تم تزویر  .17
   .ما یتعلق بالبیانات المالیة للشركة، وقد قّرر المدقق أن التزویر الحاصل ال ُیصّنف في خانة تبییض األموال

 ذه المسألة؟ھأي من الجهات التالیة یجب على المدّقق أساًسا إبالغها ب
 مةالمكّلفین بالحوك .أ 
 المساهمین في الشركة .ب 
 السلطات الضریبیة .ج 

 
 أي من العبارات التالیة تصف إجراءات التدقیق للحصول على أدلة بشكل صحیح؟ .18

تشمل إعادة اإلحتساب قیام المدقق بتنفیذ مستقل لإلجراءات أو الضوابط التي أجریت في األصل كجزء من الرقابة الداخلیة  .أ 
 للشركة

 ینطوي التثبیت على طلب معلومات من أشخاص مّطلعین، داخل الشركة أو خارجها  .ب 
 إعادة األداء تشمل التحقق من الدقة الحسابیة للمستندات أو السجالت .ج 
 تنطوي المالحظة على مراقبة إجراء أو عملیة یقوم بها آخرون  .د 

 
قبل ابداء رأیهم. في إطار تنفیذ هذه العملیة یقومون  على المدققین القیام بمراجعة شاملة للبیانات المالیة كخطوة نهائیة .19

 بعدد من اإلجراءات.
 أي من اإلجراءات التالیة ال یقوم بها المدقق في إطار المراجعة الشاملة للبیانات المالیة؟

 ي قام بهامراجعة البیانات المالیة للتأكد من أنها مّتسقة مع معرفة المدقق ألعمال العمیل ونتائج أعمال التدقیق الت .أ 
 القیام بإجراءات تحلیلیة للبیانات المالیة بهدف التوصل إلى استنتاج شامل حول البیانات المالیة .ب 
 دراسة األحداث الالحقة لتحدید ما إذا كان أي تعدیل أو إفصاح مطلوًبا في البیانات المالیة .ج 
 ین المحلیة المرعیة اإلجراءمراجعة البیانات المالیة للتأكد من امتثالها للمعاییر المحاسبیة وللقوان .د 

  
 : (sampling interval)  900عند أخذ عینات الوحدات النقدیة، یعني أخذ العینات عند الفاصل  .20

 كعینة  900 اختیار كل بند رقم .أ 
 دوالر 900أخذ عینة من كل حساب تبلغ قیمته  .ب 
 900الخطأ المتوقع هو  .ج 
  900الخطأ المسموح به هو  .د 
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 مسائلال .ب 
 %)12( 1لمسألة ا

لشركة بیكر وهي شركة خاصة. ولم یتم إعداد تقریر التدقیق بعد.  2012لنفترض أنك شریك مسؤول عن التدقیق في حسابات عام  -1
مكن استخدامها أكثر من مرة االجراءات یبعض ). 8إلى  1) لكّل حالة من الحاالت المستقلة أدناه (Gإلى  aحدد اإلجراء المناسب (

 نهائیًا.تخدامها أو یمكن عدم اس
 اإلجراءات المقترحة هي:   

a. .إصدار تقریر غیر متحفظ 
b.  .إبداء رأي متحّفظ بشأن فقرتي النطاق والرأي 
c.  .إبداء رأي متحّفظ بشأن فقرة الرأي 
d. .إبداء رأي غیر متحّفظ مع فقرة إیضاحیة 
e. .(من دون فقرة إیضاحیة) إبداء رأي غیر متحّفظ بصیغة معّدلة 
f. .إبداء رأي مخالف 
g.  داء الرأي. عدم إب 

 
 أما الحاالت فهي:

ا. تعتمد شركة بیكر قیم السوق الحالیة في حسابات ممتلكاتها ومصانعها ومعداتها. تتخطى قیم السوق الحالیة التكلفة التاریخیة  -----
 بمبلغ جوهري للغایة كما تؤثر نتائجها على جمیع البیانات المالیة. 

 لك بمراقبة المخزون أو جرده. والقیمة الدفتریة المسّجلة للمخزون جوهریة للغایة. . ترفض إدارة شركة بیكر بأن تسمح2 -----
. تعّذر علیك التحقق من الذمم المدینة مع زبائن شركة بیكر. لكّنك تمّكنت من خالل سجالت المبیعات والمقبوضات النقدیة 3 -----

  المفّصلة أن تنّفذ إجراءات تدقیق بدیلة موثوقة. 
. قبل أسبوع من انتهاء العمل المیداني، تكتشف أن مدیر التدقیق المالي المعّین من قبل شركة بیكر یملك كمیة كبیرة من 4 -----

 األسهم العادیة في شركة بیكر. 
ّلى المكتب . استعنت بمكتب خبراء محاسبة مجازین للقیام بجزء من عملیة التدقیق. وعلى الرغم من أنك المدقق الرئیسي، تو 5 -----

المساعد المذكور التدقیق في جزء جوهري من البیانات المالیة. ولهذا السبب، ترغب باإلشارة إلى المكتب المساعد (من دون 
 تحدید اسمه) في تقریرك.    

 قائمة. . لدیك شك كبیر حول قدرة بیكر على االستمرار كمنشأة 6 -----
ریقة التي تعتمدها الحتساب االستهالك. فوافقت على التغییر ویجري اإلفصاح عنه ، غّیرت شركة بیكر الط2012. في عام 7 -----

 في حواشي البیانات المالیة.  
. بعد عشرة أیام من تاریخ بیان المركز المالي (المیزانیة العمومیة)، تعرض أحد مباني شركة بیكر لحریق مدّمر. ترفض 8------

حواشي البیانات المالیة، لكنك ترى أن اإلفصاح ضروري ألغراض االمتثال للمعاییر شركة بیكر اإلفصاح عن هذه المعلومة في 
 الدولیة للتقاریر المالیة. ان كمیة الخسائر غیر المؤّمن علیها جوهریة إنما لیس بدرجة عالیة.   
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 )%14( 2 لمسألةا
I. ) اربط ما بین المصطلحاتi –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( 
d. ) مخاطر االكتشاف المخططPlanned detection risk( 
e. ) تاكیدات التدقیقAudit assurance( 
f. ) مخاطر التدقیق المقبولةAcceptable audit risk( 
g. ) االخطاء المقبولةTolerable misstatement( 
h. ) مخاطر الرقابةControl risk( 
i. ) األهمیة النسبیةMateriality(   

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

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

 تقریر الحسابات المقدم للعمیل كان صحیحا.
مكن .   هو مقیاس تقییم المدقق الحتمال عدم الكشف عن األخطاء التي تتجاوز الحدود المقبولة في قطاع والتي ال ی 3________

 منعها او 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  4________

 جوهري وذلك بعد االنتهاء من مراجعة الحسابات وٕاصدار رأي غیر متحفظ.
 هي األهمیة النسبیة المخصصة ألي رصید حساب محدد.  . 5________
.   هو الحد األقصى للمبلغ الذي یعتقد مراجع الحسابات أن البیانات قد تكون خاطئة ولكنها ال تؤثر على قرارات  6________

 المستخدمین.
 .   هذا المصطلح مرادف لمخاطر التدقیق المقبولة.7________
 ل أو الخطأ في المعلومات المحاسبیة والتي تجعل من المحتمل أن تؤثر او تعدل  في حكم المستخدم..  هو حجم اإلغفا8________
 .    هو مقیاس تقییم المدقق الحتمال وجود أخطاء جوهریة قبل النظر في فعالیة الرقابة الداخلیة.9________

 
 %)14( 3 لمسألةا

بتصنیع حبوب اإلفطار ولدیها ثالثة مصانع وأربعة مستودعات وثالثة مراكز توزیع منتشرة في  Grains 4U Co (Grains) تقوم شركة
، ومن المقرر توقیع البیانات المالیة 2015دیسمبر  31جمیع أنحاء أمریكا الشمالیة. اكتملت مراجعة الحسابات للسنة المنتهیة في 

ملیون دوالر. كما وقد وقعت األحداث التالیة بعد نهایة العام ولم یتم إجراء أي  9.7وتقریر التدقیق قریًبا. بلغت األرباح قبل الضرائب هو 
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 .تعدیالت أو إفصاحات خاصة بها في البیانات المالیة
 الحریق :الحدث األول

٪ من سیارات الشركة  40، وقع حریق في أكبر مراكز التوزیع. تسبب الحریق في أضرار جسیمة لحوالي  2016فبرایر  15في 
مستخدمة إلرسال البضائع إلى العمالء ؛ ومع ذلك ، لم یكن هناك أي تأخیر كبیر في تسلیم العمالء. تقدر الشركة أن مستوى األضرار ال

دوالر. بدأت  25000دوالر. أما بالنسبة لمخزون البضائع فلم یتضرر منه سوى ما قیمته  650,000التي لحقت بالمركبات یتجاوز 
تحقیق في الحریق لتقییم احتمال ومستوى الدفع، ومع ذلك، هناك مخاوف من أن الحریق قد اندلع عن عمد، في ال Grain شركة تأمین

 .وٕاذا كان هذا صحیًحا، فستبطل أي تغطیة تأمینیة
 الحدث الثاني

  "Loopy Green Loops" ، تم اكتشاف أن مجموعة كبیرة من الحبوب التي تحمل العالمة التجاریة الجدیدة 2016فبرایر  18في 
والتي كانت مخزونة في نهایة العام كانت معیبة ، ألن الحبوب كانت تحتوي على الكثیر من ملونات األطعمة الخضراء. لم یتم بیع هذه 

، دوالر وال یمكن تصحیح هذه العیوب. ومع ذلك 915,000الحبوب الجدیدة حتى تاریخه. تبلغ تكلفة البضاعة المعیبة للمخزون هي 
 .دوالر 50,000یمكن استخدام هذه الحبوب كمواد خام لنوعیة بدیلة من الحبوب فتكون قیمة البضاعة المعیبة حینئذ 

 
 :المطلوب

 :لكل حدث من األحداث الالحقة الموضحة أعاله
 بناًء على المعلومات المقدمة ، اشرح ما إذا كانت البیانات المالیة تتطلب التعدیل ؛ و . 1
 ت التدقیق التي ینبغي تنفیذها اآلن لتشكیل استنتاج بشأن أي تعدیل مطلوبصف إجراءا .2

 
 %)30( 4 لمسألةا

 شركة كومیت للنشر
 Cometوتقوم بمراجعة الوثائق التي تصف نظام المشتریات والحسابات الدائنة لشركة  Halley & Coأنت مشرف التدقیق في شركة 

Publishing Co  20أیلول/ سبتمبر 30للسنة المنتهیة في  والنهائيللتدقیق المرحلي تمهیًداX7 الشركة الكتب بالتجزئة و لدیها  . تبیع
 عشرة مخازن ومستودع مركزي یحتوي على الجزء األكبر من مخزون الشركة. 

 
لعدد من السنوات، ولذلك تتوفر وثائق التدقیق من ملف العام السابق، بما  Comet Publishing Coقامت شركتك بتدقیق حسابات 

الداخلي  لضبطعلمك لم یتغیر نظام ا على حدفي ذلك مخططات الضوابط الداخلیة والشرح المفصل لدورة المشتریات والموّردین. 
لضمان كفاءة  األنظمة الحالیةلفریق وثائق في العام الماضي. یحرص مدیر التدقیق على استخدام ا Comet Publishing Coلشركة 

 التدقیق. نورد أدناه مقتطًفا من الشرح المفصل لدورة المشتریات والموّردین.
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 مقتطف من الّشرح المفّصل لدورة المشتریات والموّردین 
متجرهم. ال یمكن حالًیا لمدیري المتاجر طلب كتب من أي من المتاجر التسعة ضمن مدیرو المتاجر مسؤولون عن طلب الكتب 

األخرى. لذلك ُیطلب من العمالء الذین یرغبون في طلب الكتب غیر المتوافرة في مخزون الفرع المقصود االتصال بالمتاجر األخرى 
ن في المتجر، یعّد مدیر المتجر نموذج طلب الشراء مباشرًة أو زیارة الموقع االلكتروني للشركة. عندما تنخفض مستویات المخزو 

 المسؤول عن أوامرویرسله إلى المستودع المركزي. في حالة عدم وجود مخزون كاٍف، یتم إكمال نموذج طلب المورد وٕارساله إلى 
 ریات.دوالر للحصول على إذن من مدیر المشت 1000، للمعالجة. فیرسل أي أوامر تزید عن Oliver Dancerالشراء، 

 
البضائع من الموّردین من قبل فریق المستودع الذین یوّفق بین التسلیم وأمر الشراء ویتحقق من كمیة ونوعیة  اذن تسلیمتتم معالجة 

 یتم إرسال هذه المذكرات إلى قسم الحسابات كل أسبوعین للمعالجة.. (GRN)  مذكرة التسلسلیة للسلع المستلمةالبضائع ویكمل ال
 

تم إرسال الفاتورة المذكرات المتسلسلة للسلع المستملة. ثم یحسابات بمطابقتها مع العند استالم فاتورة الشراء من الموّرد، یقوم موظف 
الذي یعالجها تحضیرا للدفع. ویعطى المدیر المالي المبلغ اإلجمالي لقائمة الدفعات للموافقة علیها  Oliverإلى كاتب أوامر الشراء 

 .ى دوریًا كالعادةبیان الموردین ُتجر مطابقات ، لم تعد المدفوعات المصرفیة. لكن نظًرا لنقص الموظفین في إدارة الحساباتومعالجة 
 

 تضارب المصالح -معلومات أخرى 
 Comet، المنافس الرئیسي لشركة Edmond Coمؤخرًا مهّمة التدقیق لعمیل جدید هو شركة  Halley & Co شركة قبلت

Publishing Co.   وقد استفسر المدیر المالي لشركةComet Publishing  عن كیفیة حفاظHalley & Co  على سریة المعلومات
 التي تم الحصول علیها أثناء عملیة التدقیق.

 األسئلة: 
 .تنفیذها لضمان إدارة تضارب المصالح بشكل صحیح Halley & Co (أ) اشرح الضمانات التي یجب على

 .وضح الخطوات التي ینبغي أن یتخذها المدقق لتأكید دقة مخططات وبیانات دورة المشتریات والموّردین الموجودة حالًیا في الملفب) (
 : Comet Publishing Co فیما یتعلق بنظام المشتریات والموّردین لشركة(ج) 

 حدد واشرح خمسة أوجه قصور) 1(
 أوجه القصور المحددة،اقترح توصیة لمعالجة كّل وجه من ) 2(
الذي یجب على المدقق إجراؤه لتقییم ما إذا كان كل ضابط من هذه الضوابط، إذا تم تنفیذه، یعمل بفعالیة  الضوابط) صف اختبار 3(

 .للحد من وجه القصور المحدد
 مالحظة: قّدم إجابتك باستخدام ثالثة أعمدة على الشكل التالي:

 اختبار الضوابط التوصیة أوجه القصور في الضوابط
 التي یجب على المدقق القیام بها للحصول على أدلة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بمشتریات شركة االختبارات الجوهریةصف (د)  

Comet Publishing Co   .وغیرها من النفقات 

لهغِقئي  لإلي   !!ع
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