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 %(20أسئلة متعددة اإلجابات ) .أ 
 أنسب رأي بالنسبة للعميل في تقرير التدقيق هو:  .1

 .Qualified الرأيالمتحّفظ. .أ
 .Unqualified الرأيغيرالمتحّفظ. .ب
 .Full assurance الشامل.التاكيد .ج
 .Exceptionalالرأياالستثنائي. .د


 أي من الخيارات التالية ال يندرج عمومًا ضمن الخمس عمليات أو دورات األعمال؟  .2

 تكنولوجياالمعلومات. .أ
 . ]أوالمبيعات[اإليرادات .ب
 .النقدية .ج
 إدارةالمخزون .د

 
 أي تأكيد من تأكيدات اإلدارة التالية يكتسب عمومًا األهمية األكبر عند التدقيق في المخزون؟  .3

 Existence الوجود. .أ
 Completeness اإلكتمال. .ب
 Rights and Obligations الحقوقوالموجبات. .ج
 Presentation and Disclosure التقديمواإلفصاح. .د

 
 أي من الظروف/ األحداث التالية أكثر إثارة للشك الجوهري لدى المدقق بشأن قدرة المنشأة على االستمرار؟  .4

التشغيليةهيسلبيةالتدفقاتالنقديةمناألنشطة .أ
 تأجيلمشاريعالبحثوالتطوير .ب
 متفشية.المعامالتالجوهريةمعاألطرافذاتالعالقةهي .ج
 التوزيعاتباألسهمتحلمحلتوزيعاتأرباحاألسهمالنقدية .د


يجب على المدقق الذي يبدي رأًيا متحفًظا بسبب نقص في األدلة أن يصف األسباب الموجبة للتحفظ في فقرة توضيحية.  .5

 على المدقق أيضًا أن يشير إلى هذه االسباب في: 
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 اإليضاحات حول البيانات المالية فقرة الرأي فقرة النطاق 
 نعم كال نعم  .أ
 كال نعم كال  .ب
 كال نعم نعم  .ج
 نعم نعم نعم  .د



 أي من التالي يتضمن االختبار الحسي والتأكيد .6

فحصالضوابط .أ
 فحصالعمليات .ب
 فحصاألرصدة .ج
 اإلجراءاتالتحليلية .د

 
 من خالل: completeness مال الذمم المدينةكتيفحص المدقق ا .7

كتبالتأكيد .أ
 (aging schedule)إعدادجدولعمرالديون .ب
  (cut off)فحصوقفحساباتتكاليفشحنمخزونالبضائع .ج
 االستفساربشأنرهوناتعلىمخزونالبضائع .د

 
   .نظام الرقابة الداخلية الفعال فصل المهام األساسية التي ينطوي عليهايتطلب  .8

 ينبغي فصلها عن غيرها من المهام؟   المهام الثالث التاليةأي من 
 ترخيص المعامالت .1
 البيانات الماليةإعداد  .2
 األصول باألمانة أو إدارتها حفظ .3
 مراقبة الموازنة .4
 تسجيل المعامالت .5

 5و3و1 .أ
 3و2و1 .ب
 5و2و1 .ج
 5و3،4 .د
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بمبلغ  (Planning materiality threshold)حدد المدقق الخارجي لشركة هارون عتبة األهمية النسبية للتخطيط  .9
دوالر. يجري النظر في  30 000بمبلغ   (Performance materiality)همية النسبية لدأداءاألدوالر و  40 000

 فحص التدقيق في بنود البيانات المالية التالية: امكانية

 دوالر )كان قد اقترضها منها في خالل السنة(  1000ان أحد مدراء شركة هارون )هاري( مديون للشركة بقيمة  (1)
  دوالر  35,000إيرادات مختلفة بقيمة  (2)

  لبندين يجب فحصه؟ أي من ا

2وال1ال .أ
   2و1 .ب
 فقط1 .ج
 فقط2 .د


من مشاكل مالية وسيطرة رئيس تنفيذي مهيمن وضعف في الرقابة الداخلية  تتعاطى التكنولوجيا المتطّورةتعاني شركة  .10

 جميع العوامل أعاله؟ى ما تدل عل .ومعامالت غير عادية

 علىأوجهقصورفينظمالتقارير .أ
 استمراريةالمؤسسةعلىمشاكلفي .ب
 نطاقاالحتيالالمحتملاتساععلى .ج
 علىتزايدمخاطرالتدقيق .د

 
 %(15صح أم خطأ ) .ب 
فيمايتعلقبوثائقتدقيقالحسابات،ينبغيعلىالمدققإعداداوراقعمللتمكينمدققيالحساباتذوي .1

 .التدقيقالمنفذةالخبرةوغيرالقائمينعلىالتدقيقمنفهمطبيعةوتوقيتومدىونتائجإجراءات
فيدورةالمبيعاتغيرجوهريةبشكلفردي،فليسهناكحاجةلمناقشةأونقاطالضعفبماأنعددامن .2

.اإلبالغعنأيمنهاإلىالمسؤولينعنالحوكمة
شكلطلبفيعمله.وقدتتخذهذهاإلجراءاتكتبتأكيدمنأجلجمعأدلةكافيةومالئمة،يمكنللمدققأنيقومباستعمال .3

.إيجابيأوسلبي
للذممالمدينةالتجاريةالردعلىالمدققماإذاكانواموافقينعلىالمعلوماتالمقدمةامال.كتبالتأكيدااليجابيةتتطلبدائمًا

مباشرةفيتحظرمعاييرالتدقيقالمهنيةالحاليةعلىالمدققينالخارجييناستخدامالمدققينالداخليينللحصولعلىمساعدة .4
عملياتالتدقيقالخارجية
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(ولكنيفتقرإلىاالستقاللية،يجبإضافةفقرةإضافيةتنصعلىماcompilationإذاقاممدققالحساباتباعدادالبيانات) .5
XYZ   “يلي:"نحنلسنامستقلينفيمايتعلقبشركة

.العموميةللعميلعادةماتكونتقاريرالمراجعةمؤرخةبنفستاريخالميزانية .6
إذارفضالمحاميتزويدمدققالحساباتبمعلوماتعنالدعاوىالقائمةأواالدعاءاتغيرالمؤكدة،فإنالمعاييرالمهنية .7

(scope limitation)التدقيقالمدققهذاالرفضحدًالنطاقيعتبرالحاليةتتطلبأن
(going-concern issues ة)االستمراريلمبدأتتطلبمعاييرالتدقيقتقييمالمدقق .8
،فمنالشائعانيقوممدققالحسابات(Clients letterheadبالرغممنانكتابالتمثيليطبعويوقععلىاوراقالعميل) .9

.هذاالكتاببإعداد
رأيمتحفظ(،عندهايطلبمنالمدققإماإصدارletter of representationتمثيل)كتابإذارفضالعميلإعدادوتوقيع .11

(qualified opinion (أواالمتناععنابداءالراي) disclaimer of opinion)

اعتبارات المدقق   وينطوي علىالمتوقع  التدقيقنطاق شاملة لطريقة ومنهجية  و  وضع وتطوير استراتيجية عمل التدقيقتخطيط  يشمل
 .المسائل من لعدد 

في اجراءات التخطيط المتبعة او المعتمدة عادة,  او  "صحيح"هو  البندحدد ما إذا كان ,  15 إلى 11من الواردة ادناه  البنود لكل من
 اذا كان خطأ اي ليس من اجراءات التخطيط المتبعة او المعتمدة عادة.

 .اختيارالحساباتالتيتتطلبارسالكتبتاييدلها .11
 تتطلبالتعديل.مخاطروقدانتكونذاتمنالمرجحالماليةالتيالبياناتتحديدبنود .12
 .التيمنالمتوقعتقديمهاالتدقيقالنظرفيطبيعةتقارير .13
 األطرافذاتالصلة.النظرفيمخاطروجودمعامالتمع .14
 النظرفيخطرمنوجودانظمةضبطيقتضياالبالغعنها. .15


 تمارين  .ج 

 
 (%30) 1التمرين 

 مكّوناتسياراتفي تصّنع التي جاسمين شركة في المالية السنة 31انتهت أنتمشرفعلى2118حزيران . شركةالتدقيق في
مليون7.2مليوندوالروالربحقبلالضريبة43.2النهائيقريًبا.يبلغإجمالياألصولالتدقيقبدأيبيبيرمينتأندكوومنالمقّررأن

ًماباألمورالتالية:دوالر.وقدُأِحطَتعل
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 الذمم التجارية المدينة
 تثبيتالتدقيقبارسالكتبيضمدفترالذممالتجاريةالمدينةلشركةجاسمينعدًداكبيًرامنالعمالء.فيالسنواتالسابقة،قامفريق

العم استجابة معدل ألن لكن العام. نهاية أرصدة بهدفتأكيد المدينة التجارية للذمم اتخاذإيجابي تم العادة في منخفضا يكون الء
 3.9.وتماتخاذقراربعدمإجراءتثبيتأرصدةالعامالحالي.بلغرصيدالذممالتجاريةالمدينةفينهايةالعامتدقيقإجراءاتبديلةلل
 والر(.د2117:311111دوالر)411111الذممالمدينةالتجاريةمؤونةمليوندوالر(و2117:2.8مالييندوالر)

 
 األرصدة المصرفية

اسمينعدًدامنأرصدةالحساباتالمصرفية:جالمدرجفيمسودةالبياناتالماليةلشركة يضمحسابالنقدفيالصندوقوالمصارف
بعدةحساباتتوفير.متعّلقمليوندوالر1.2مالييندوالر،وهوالحسابالجاريالرئيسيللشركة،و5.1السحبعلىالمكشوفبقيمة

 جرىمطابقةجميعالحساباتكمافينهايةالعام.هبأنالتدقيقأبلغالمديرالماليمدير
الماضية)5.1زادالسحبعلىالمكشوفبقيمة السنة وأبلغكأعضاء2117:1.2مالييندوالربشكلملحوظمنذ مليوندوالر(.

وأنهمواثقونمن2118التيتحتاجهاالشركةفيعملهااليوميسُتجّددفيأكتوبرمجلساإلدارةأنتسهيالتالسحبعلىالمكشوف
أنهسيتمتجديدها.


 المطلوب: 

القيام بها للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة  المدققعلى  اختبارات جوهرية 5عدد )أ( 
 لشركة جاسمين.

القيام بها للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باألرصدة المصرفية لشركة  المدققعلى  جوهريةاختبارات  5عدد )ب( 
 جاسمين. 

 القيام بها لتقييم ما إذا كانت شركة جاسمين لديها القدرة على االستمرار أو ال.  المدققتدقيق على اختبارات  5عدد )ج( 
 

أنمصرفييشركةجاسمينلنيتخذواقراًرابشأنتجديدتسهيالتالسحبعلىالتدقيقرالماليفريقالنهائي،أبلغالمديالتدقيقأثناء
 استمراريةالمؤسسةكأساس.مبدأمقتنعبصوابيةاستخدامالتدقيقشريكو.المدققالمكشوفحتىيتمتوقيعتقرير

البياناتالماليةومازاليتعينعلىباستمراريةالمؤسسةفيمسوداتوافقأعضاءمجلساإلدارةعلىإدراجبعضاإلفصاحاتالمتعلقة
هذهاإلفصاحات.دقةتقييممدىالتدقيقفريق


 المطلوب: 

 .المدققغير مناسبة حول استمرارية المؤسسة على تقرير اذا كانت مناسبة و اذا كانت )د( ناقش المسألة وِصف تأثير اإلفصاحات 
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 (%15) 2التمرين 

 :السيناريو التالي وأجب على ما يليإقرأ 
حساباتشركاتصناعةالسيارات.تقومتتدقيقكبيرةمتخصصةفيتدقيق،وهيشركة .Tigger & Coفيشركةالتدقيقأنتمدير

شركة،من.Winne Coةالمنافسالرئيسيلشرك،.Piglet Co،لكنطلبتشركة.Winnie Coحساباتشركةتدقيقالشركةحالًياب
Tigger & Co.وتمتعيينالشريكالمسؤولعنالمهّمةفيشركةحساباتها.تدقيقوّليتWinnie Coسنواتتقريًبا.سبعل


 ؟Piglet Coو  Winnie Coحسابات  تدقيقأي من الجمل التالية غير صحيح فيما يتعلق ب .1

 .بفهمجيدلقطاعصناعةالسياراتممايجعلهاخيارامناسًباللشركتينTigger & Coتتمتع -أ
عنمعلوماتحساسةتجارًيا.Tiger & CoبالقلقمنأنتكشفPiglet CoوWinnie Coقدتشعرشركتا -ب

 .لمنافسهما
 ..Piglet CoقبلقبولمهمةمراجعةحساباتLACPAطلبإذنمنTigger & Coيجبعلىشركة -ج
 .الحصولعلىموافقةكالالعميلينقبلمتابعةالمهامTigger & Coيجبعلىشركة -د

 
 ؟Piglet Coو  Winnie Coأي مّما يلي ليس إجراًء ينبغي لشركتك اتخاذه إلدارة تضارب المصالح بين شركتي  .2

 المراقبةالمنتظمةللتدابيرالوقائيةمنقبلالقائمبمراقبةجودةخاصبالمهمة. -أ
 عدماإلفصاحعنالمعلومات. بالتوقيععلىاتفاقTigger & Coكلموظففيمطالبة -ب
 منفصلةمعشركاءمهّمةمختلفين.تدقيقاستخدامفرق -ج
 الحسابات.تدقيقاستخدامأسلوبحفظالبياناتاآلمنلجميعمعلومات -د

 
مع االخذ بعين االعتبار  .Winnie Coحدد ما إذا كانت الجمل التالية صحيحة أم خاطئة في ما يتعلق بمراجعة حسابات  .3

 Winnie Co شركةن بأ شركةقد من خدمات Tigger & Co طلبت إعادةالتدقيقتقديم واقترحت والخارجي الداخلي
علىأساسالربحبعدخصمالضريبةللشركةاالتعاب٪علىاألقلمنهذه21بحيثيرتكزاتعابالتدقيقالتفاوضعلى

 .Winne Co و Tigger & Co المصالحبينشركتيتماشياقتناًعامنهابأنهذاسيؤديإلى
 

 خطأ صح 
  تغييرشريكالتدقيقيجب

علىأساسالربحمقبوٌلإذاتمتنفيذالتدابيراتعابالتدقيق٪من21اقتراحتركيز
 الوقائيةالمناسبة

  

يشكلخطًراعلىسرية.Winnie Coداخليوخارجيلشركةمدققإنتعيينكك
 المعلومات
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 كشف عن المعلومات السرية؟الالقيام بالمدقق  يجب علىليتين التا الحالتينفي أي من  .4
 األموال.تبييضيعرفأويشتبهأنالعميلمتورطفيلمدققإذاكانا -أ
 حيثيتمالكشفلجهاتغيرحكومية. -ب
 يكونالعميلقدأعطىاإلذنبذلك.حيث -ج
 بارتكابالعميلجرائمإرهابية.المدققإذااشتبه -د

 
 %(20) 3التمرين 

عادًةيتضمنتدقيقالبياناتالماليةأربعةمراحل،
المطلوب:عددمراحلالتدقيقاألربعةوتحدثعنخطواتالتدقيقالتييقومبهاالمدققفيكلمنالمراحلاألربعة.

 

 !!lعماًل موّفقاً 


