
 التدقیق  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2021تشرین الثاني  امتحانات  
 

 %)30أسئلة متعددة اإلجابات ( .أ 

 9الى  1استخدم النص التالي لإلجابة عن األسئلة من 

سنة الشركة المالیة  في استخراج وتورید مواد البناء. تنتهيالشركة تعمل  .Bash Enterprisesانت مدقق رئیسي وتعمل حالیا على تدقیق شركة 

 .2005تموز  31في 

 تقوم حالیا بتحضیر خطة التدقیق لألصول غیر المتداولة.

 المعلومات التالیة المستخلصة من بیاناتها المالیة: Bash Enterprisesلدى 

 سیاسة اإلستهالك اإلستهالكات المتراكمة (د.أ.) الكلفة (د.أ.) فترة اإلقتناء (سنة) 

 ال یوجد استهالك 0 200,000 12 أراضي

 % طریقة القسط الثابت2 120,000 500,000 12 أبنیة

 % طریقة الفسط المتناقص20 200,000 1,000,000 1 مقطورات

 % طریقة القسط الثابت10 24,000 80,000 3 تجهیزات متخصصة

 % طریقة الفسط المتناقص10 120,000 300,000 6 الیات ومعدات اخرى

 اجراءات التدقیق

 :اإلجراءات التالیة ضمن خطة التدقیق لألصول غیر المتداولةتت

 من قبل الشركة من استخدامهفحص فعلي لألصل لناحیة وجود اضرار والتأكد  .1

 تتبع عینة من األصل الفعلي الى سجل األصول الثابتة .2

 اعادة احتساب اإلستهالك وفقا لسیاسات الشركة .3

 األصل الفعليتتبع عینة من سجل األصول الثابتة الى  .4

 

 اعادة تقییم األبنیة واألراضي

یخططون لالستعانة بخبیر إلجراء عملیات إعادة التقییم وقرروا  .إلعادة تقییم األرض والمباني في نهایة العام Bash Enterprises یخطط مدیرو

، وكیل  Perfect Properties ، وBash ، وهي شركة تدیرها زوجة أحد مدیري  Verity Valuationsعلى قائمة مختصرة من شركتین ، 

 عقارات یقدم أیًضا خدمات تقییم للعقارات. كلتا الشركتین مسجلة لدى معهد المساحین المعتمدین.

 

 حدد التأكید الذي یتم اختباره من خالل إجراءات المراجعة المدرجة في خطة المراجعة.. 4. 3 .2. 1 . س
 الدقة، التقییم، التصنیف الوجود اإلكتمال 

1    

2    
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3    

4    

 

 ؟المتعلقة بالمقطوراتلتزامات ال حقوق واالأي من اإلجراءات التالیة یوفر الدلیل األكثر موثوقیة عند التحقق من . 5 . س
A. ستفسار من اإلدارة عما إذا كانت االBash Enterprises  للمقطوراتهي المالك القانوني 

B.  بالمقطوراتفحص فاتورة الشراء أو وثیقة التسجیل الخاصة 

C. بالمورد وطلب تأكیًدا خارجًیا بأن  االتصالBash  المقطوراتاشترت 

D. مادًیا للتأكد من استخدامها من قبل  المقطوراتبفحص  القیامBash Enterprises 

 

 بناًء على المعلومات المقدمة، أي من فئات األصول التالیة یبدو مبالغا فیه؟. 6س 

A. االراضي 

B. االبنیة  

C.  والتجهیزاتالتركیبات 

D. المصانع واآلالت األخرى 

 

 ؟االبنیةو  االراضيأي من العبارة او العبارات التالیة صحیحة فیما یتعلق بإعادة تقییم . 7س 

 إلى االستعانة بشركة مساحین معتمدین ألداء إعادة التقییم. Bash Enterprisesال تحتاج  .1

 وتفاصیل من أجرى إعادة التقییم. یجب أن تفصح البیانات المالیة عن تفاصیل إعادة التقییم .2

 Verity Valuationsلن تتمكن شركة التدقیق من االعتماد على عمل شركة  .3

A.  2فقط 

B. 1 فقط 3و 

C. 1 فقط 2و 

D. 1 ،23، و  
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 Bashأي تأكیدین من تأكیدات البیانات المالیة التالیة سوف تحتاج إلى فحصها عند تدقیق األصول غیر المتداولة لمشاریع. 9. 8س 

Enterprises ؟ 

A. الحدوث occurrence 

B. التصنیف classification  

C. القطع cut-off  

D. العرض presentation  

 

 18-10السیناریو التالي یتعلق باألسئلة 

 التدقیق على االنتهاء وأنت تقوم بمراجعة االستمراریة. ومن المقررتوشك عملیة . Green Coعمل على تدقیق شركة للمدقق رئیسي تم تعیینك ك

 توقیع تقریر المدقق األسبوع المقبل.

بزراعة المحاصیل في مزرعة كبیرة وفًقا للمبادئ العضویة الصارمة التي تحظر االستخدام المبیدات واألسمدة الصناعیة.  Green Coتقوم شركة 

المزرعة حاصلة على شهادة تضمن أن تكون المنتجات عضویة. أدت الشهادة إلى زیادة مبیعاتها من الدقیق والبطاطس وغیرها من المنتجات ، 

 ناول المزید من األطعمة الصحیة.حیث یسعى العمالء إلى ت

 Green Coبزراعة محاصیل معدلة وراثًیا ، وهي حبوب اللقاح التي تهب على حقول  Black Coفي العام الماضي ، بدأت مزرعة مجاورة ، 

ن ملوثة بالمواد ألن المحاصیل العضویة یجب أال تكو  Green Co'sشركة رخصة یهدد  اً خطر یشكل هذا الموضوع بشكل منتظم بفعل الریاح. 

خسارة بسبب احتمال  Black Coدعوى قضائیة ضد شركة  رفع في Green Coشركة تنظر المعدلة وراثًیا والتي تتطایر من المزرعة المجاورة. 

 .Black Coطالب بإیقاف نمو حبوب شركة تو  المداخیل

یظهر بیان المركز المالي رصید سحب على كما واألرباح للسنة.  انخفاًضا كبیًرا في اإلیرادات Green Coیظهر بیان األرباح والخسائر لشركة 

 ملیون دوالر. 0.2المكشوف قدره 

 

 أي مما یلي یشیر إلى عدم وجود شك حول اإلستمراریة؟. 10س 

A.  الشركة مربحة لكن المدیرین قرروا وقف التداول 

B.  الشركة قادرة على سداد التزاماتها عند استحقاقها 

C.  لیس لدى الشركة أي نیة للتوقف عن التداول 

D.  عدم تعرض الشركة لصعوبات مالیة 
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 حدد ما إذا كانت المسؤولیات التالیة تقع على عاتق المدیرین أو المدققین فیما یتعلق باإلستمراریة:. 14. 13. 12. 11س 

 مدراءال مدققینال 

 األخذ في االعتبار اآلثار المترتبة على تقریر المدقق

 المستقل

  

   تحضیر توقعات لتقییم حالة اإلستمراریة

   اختیار أساس تحضیر القوائم المالیة

   مة اساس تحضیر البیانات المالیةءتقییم مدى مال

 

أي من إجراءات التدقیق التالیة من شأنها أن تزود المدقق باألدلة حول حالة عدم الیقین حول قدرة الشركة على اإلستمرار التي . 15س 

 ؟Green Coتواجهها 

سیولة نقدیة كافیة لدفع التزاماتهم عند  Green Coمراجعة توقعات التدفق النقدي لتقییم ما إذا كان لدى  .1

 استحقاقها.

معقولیة التنبؤ ، على سبیل المثال ما إذا كانت التدفقات النقدیة الواردة قد تم تخفیضها لتعكس انخفاض تقییم مدى  .2

 الدخل.

 فیما یتعلق بالنتیجة المتوقعة من اإلجراء القانوني. Green Coمراجعة المراسالت من محامي  .3

 لإلستفسار عن رأیهم حول على قضیة التلوث. Black Coبشركة  االتصال .4

A. 1  فقط 3و  2و 

B. 2،3  فقط 4و 

C. 1  فقط 4و 

D. 1 ،2،3  4و  

 

هذا في البیانات  Green Coأن هناك شًكا جوهرًیا یتعلق باالستمراریة. كیف یجب أن تعكس  Green Coیعتقد مدقق شركة . 16س 

 المالیة؟

A. یجب إعداد البیانات المالیة على أساس بدیل 

B.  البیانات المالیةینبغي إدراج اإلفصاح عن حاالت عدم الیقین في 

C. ما لم یتم إغالق الشركة فال یوجد تأثیر على البیانات المالیة 

D. اإلستمرارحول قدرة الشركة على ألثر المتوقع ة التي تظهر ایجب أن تتضمن البیانات المالیة التدفقات النقدیة المتوقع 
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ستمراریة. أي اثنان مما یلي یصفان أفضل وصف للتأثیرات یوافق المدقق على معالجة العمیل ألوجه عدم الیقین المتعلقة باال. 18. 17س 

 على تقریر المدقق؟

A. یجب أن یحتوي تقریر المدقق على فقرة امور هامة اخرى 

B. یجب أن یكون رأي المدقق سلبًیا 

C.  یجب أن یحتوي تقریر المدقق على قسم یسمى عدم الیقین الجوهري حول استمراریة الشركة 

D.  یجب أن یحتوي تقریر المدقق على فقرة توكیدیةEmphasis of Matters paragraph 

E. یجب أن یكون رأي المدقق غیر متحفظ 

 

 27 - 19السیناریو التالي یتعلق باألسئلة 

كس ال تخضع لموجب لمناقشة امكانیة تدقیق قوائمهم المالیة. شركة هندری Hendricks Coتم االتصال بشركتك من قبل الشریك التنفیذي لشركة 

الثالث اعوام القادمة. طلب منك الشریك شرح  تدقیق بیاناتها المالیة  لكن التوقعات تشیر إلى أنها ستصبح ملزمة باجراء تدقیق  خالل العامین أو

 نها تشكل بدیال عن التدقیق.كو  (review)فوائد إجراء التدقیق في وقت أبكر من المطلوب. كما ویود أیًضا أن تشرح له ما تشمل مراجعة البیانات 

 

جوردون مدیرة تدقیق ألنها زوجة المدیر المالي.  تعیین هیلین سیتوجب علیكتعیین شركتك كمدقق حسابات ،  Hendricks Coإذا قررت شركة 

كمیة أعمال التدقیق المطلوبة  في استخدام شركتك إلعداد البیانات المالیة ألنهم یعتقدون أن هذا من شأنه أن یقلل من شركة هندریكس مهتمة أیًضا

 تتوقع ادارة الشركة ان تعكس األتعاب كافة الخدمات المطلوبة. بسبب انخفاض مخاطر الخطأ. 

 

 (review)حدد مستوى التأكید المقدم ونوع االستنتاج الذي تم التعبیر عنه من خالل  عملیة المراجعة . 20. 19س 

 نوع االستنتاج  مستوى التأكید

 إیجابي  معتدل

 سلبي  معقول

  

 أي من إجراءات الثالثة التالیة سیتم تنفیذها أثناء مراجعة البیانات المالیة؟. 23. 22. 21س 

A. استفسارات من اإلدارة وموظفي العمیل 

B. اإلجراءات التحلیلیة 

C. اختبارات الضوابط 

D. الحصول على إقرارات مكتوبة من اإلدارة 

E. المدینةلحصول على تأكیدات خارجیة على الذمم ا 
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 بالتدقیق؟ Hendricks Coأي مما یلي ال یمثل فائدة من قیام شركة . 24س 

A.  سیتم فحص البیانات المالیة بشكل مستقل مما یزید موثوقیة المعلومات 

B. سیتم التأكید على دقة البیانات المالیة 

C. قد یتم الكشف عن االحتیال 

D. ة وٕابالغ اإلدارة بهاقد یتم تسلیط الضوء على أوجه القصور في الرقابة الداخلی 

 

 Hendricksأي اثنین من التهدیدات التالیة للموضوعیة ستنشأ إذا تم تعیین هیلین جوردون كمدیر تدقیق لعملیة تدقیق شركة . 26. 25س 

Co؟ 

A.  األلفةFamiliarity 

B. المراجعة الذاتیة self review  

C. المصلحة الذاتیة self interest  

D. المناصرة Advocacy  

E.  التخویفIntimidation 

 

 لشركة هندریكس؟  أي من العبارات التالیة صحیحة فیما یتعلق بإعداد البیانات المالیة. 27س 

A. یجب أال یتم إعداد البیانات المالیة من قبل شركة التدقیق 

B. ستكون اتعاب التدقیق أقل إذا قامت الشركة بإعداد البیانات المالیة وتدقیقها 

C. البیانات المالیة لتدقیقها لتقلیل الوقت الالزم إلجراء التدقیق یجب تعیین نفس الشخص الذي أعد 

D. یجب على المدقق الحرص على عدم األخذ على عاتقه مسؤولیات اإلدارة مثل تقریر السیاسات المحاسبیة للشركة 

 

 أي من إجراءات المراجعة التالیة یمكن إجراؤها عن بعد بموجب معاییر التدقیق الدولیة ؟. 28س 

A. .االستفسار عن االحتیالFraud inquiry 

B. تتبع مسار الرقابة الداخلیة إجراءات Internal control walk-throughs. 

C. .مراقبة الجرد Stock count observation 

D. اعاله. كل ما ورد  
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الكیان على االستمرار لفترة  . عندما یوجد شك كبیر حول قدرةشآتفي تدهور الوضع المالي للعدید من المن 19 -تسبب وباء كوفید . 29س 

 زمنیة معقولة ، أي مما یلي صحیح؟

A. .اإلفصاح في البیانات المالیة مطلوب بغض النظر عما إذا كانت خطط اإلدارة قد خففت من الشك الجوهري 

B.  مطلوبة.إذا خلص المدقق إلى أن الشكوك الجوهریة قد تم تخفیفها من خالل خطط اإلدارة ، فإن فقرة توكیدیة تكون 

C.  إذا خلص المدقق إلى أن اساس مبدأ االستمراریة المحاسبي مناسب ولكن ال یزال هناك شك جوهري حول االستمراریة، فیجب

 إصدار رأي سلبي.

D. إذا خلص المدقق إلى أن مبدأ االستمراریة المحاسبي غیر مناسب ، فیجب حجب الرأي 

 

 في تقریرهم عندما:emphasis of matter مدقق الحسابات إدراج فقرة توكیدیة  یجب على. 30س 

A. ا ضمن ایضاحات البیانات المالیة. 19 -كوفید افصاحات األحداث الالحقة المتعلقة بوباء  یتم ادراج 

B.  كانون الثاني (ینایر)  30تقع نهایة السنة المالیة للعمیل بعد إعالن منظمة الصحة العالمیة عن حالة طوارئ صحیة عالمیة (في

2020.( 

C.  ال یستطیع المدقق الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بسبب محدودیة النطاق ، والتأثیرات المحتملة على البیانات المالیة

 .MATERIAL BUT NOT PERVASIVEلألخطاء غیر المكتشفة جوهریة ولكنها لیست شاملة 

D. .ال شيء مما سبق 

 

 ، أي مما یلي صحیح فیما یتعلق باألحداث الالحقة؟ 2019دیسمبر  31ة المنتهیة في أنت تقوم بتدقیق البیانات المالیة لشركة للسن. 31س 

A.  االعتراف في البیانات المالیة.  19 -كوفید من المحتمل أن تتطلب االنخفاضات في تقییمات االستثمارات الناتجة عن 

B.  ي البیانات المالیة.االعتراف بها ف  19 -كوفید من المحتمل أن تتطلب الدیون المعدومة الناتجة عن 

C.  اإلفصاح ولكن من غیر المحتمل االعتراف بها في البیانات المالیة. 19 -كوفید قد تتطلب األحداث الالحقة المتعلقة بـ 

D.  االعتراف في البیانات المالیة.  19 -كوفید من المحتمل أن یتطلب تلف المخزون وتقادمه الناتج عن 

 

) المبالغ المدرجة في البیانات المالیة على 1المخاطر والشكوك التي یمكن أن تؤثر بشكل كبیر على (جب على اإلدارة اإلفصاح عن ی. 32س 

 ) أداء الشركة على المدى القریب. یمكن أن تنبع المخاطر والشكوك التي تتطلب اإلفصاح عن:2المدى القریب ، أو (

A. .األنشطة التي لم تشارك فیها الشركة بعد 

B.  منطقة جغرافیة.التركیزات في سوق أو 

C. .استخدام أسعار السوق في تقییم األوراق المالیة المتداولة 

D. .التقدیرات الهامة التي من المتوقع أن تبقى ثابتة على المدى القریب 
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 مسائلال .ب 

 )03%( 1لمسألة ا

لإلنتاج، حیث تتواصل عملیة اإلنتاج على مدار الساعة واألسبوع بال  من مصنع كبیر شركة لیلي ویندو غالس هي شركة لتصنیع الزجاج، وتعمل

المنتجات النهائیة التي تنتجها الشركة. تنتهي السنة المالیة لشركة لیلي و انقطاع. ویتضمن الموقع أیضًا مستودَعین حیث یتم تخزین المواد األولیة 

 دیسمبر./  كانون األول 31بتاریخ 

 

تخزین النوافذ المصّنعة في . تم 20X2دیسمبر \كانون األول 31 للقیام باعمال جرد المخزون كما فيتیبات النهائیة تعمل لیلي على وضع التر 

رواقًا. أّما المستودع الثاني فقد تم تخصیصه للكدسات الكبرى من المواد الخام، مثل الرمال، والتي یتم  20المستودع األول، مقسمة على 

 استخدامها في تصنیع الزجاج. وقد تّم إعداد الترتیبات التالیة لعملیة تعداد المخزون: 

، وسیتضّمن كل فریق للجرد، نظرًا لكونه األكثر معرفة بالمخزون. وسیتم تخصیص عشرة فرق اعمال الجرد شراف علىتولى مدیر المستودع اإلی

د، باستثناء مدیر لجر موّظفین إثنین، واحد من قسم الشؤون المالیة، واآلخر من قسم التصنیع. لن یشارك أي من موّظفي المستودع في عملیة ا

 المستودع.

 

د نحو األعلى ثم نحو األسفل. وبما أن آلیة العمل تتبع مسارًا نظامیًا لجر رواق من المنتجات الجاهزة من خالل البدء با ردجیتولى كل فریق 

ثم  الجردرواق معّین، یعمدون إلى تسلیم ورقة جرد  ومنهجیًا، لن یضطر الفریق إلى التأشیر على كل قسم ینتهي تعداده. وفور انتهاء الفریق من

سیقّدم قسم التدقیق الداخلي الدعم من خالل إرسال فریقین یتولیان ما ذكر،  لرواق جدید في المستودع. وباإلضافة إلى ئح جرد اخرىلوا یتسلمون

 المخزون. جردعملیات 

 

مخزون صناف جرد ا. وفي حال وجد فریق الیةرموز المنتجات وتوصیفاتها ولكن من دون ذكر أي كموتتضمن أرقامًا متسلسلة،  لوائح الجردتحمل 

التي في حوزتهم، یعمدون إلى تسجیلها على ورقة منفصلة ال تحمل أي رقم تسلسلي. وفور االنتهاء من كامل عملیة  ضمن اللوائحمدرجة  غیر

 یتم عند هذه النقطة تسلیم أي أوراق إضافیة. تتم تعبئة كل األوراق بالحبر.   و كما  اللوائح ، یتم التحقق من تسلسل لجردا

       

في  مالحظةعلى ان یتم تدوین مكانها؛  االبقاء علیها في ، یتمال یمكن نقلها لموقع مركزي متضررة ة اصنافعلى أیالعمل  في حال عثر فریق

 مستوى الضرر.  لوائح الجرد تشرح

 

یتم العمل س. و الجردمستمر، ستتواصل حركات دخول وخروج المواد األولیة والمنتجات الجاهزة في المستودع خالل عملیة  نتاجلدیها إوبما أّن لیلي 

 على تقلیل حركة الدخول والخروج هذه إلى حدها األدنى عند اإلمكان. 
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رصید غیر ال یكون  شأة التصنیع. ومن المرّجح أنفي من 20x2كانون االول  31البضاعة قید التنفیذ كما في  یتولى مدیر المستودع تقییم مستوى

 مادي. ناهیك عن ذلك، سیتم تقدیر كمیات المواد األولیة بشكل تقریبي من خالل قیاس طول كدسات المواد األولیة وعرضها. وفي السابق كانت

 لتولي المهمة.  هذه المهمة توّكل إلى أخصائي في هذا المجال؛ إّال أّن مدیر المستودع یشعر بالثقة الكافیة

 

 المطلوب: 

 شركة لیلي ویندو غالس:المعتمدة من قبل ادارة المخزون  اجراءات جردبالنسبة إلى  . أ

i. ها واشرح اوجه قصور ة حّدد ست 

ii. اوجه القصورمن أجل معالجة كل من  اتقّدم توصی 

 اتالتوصی -  القصورضمن عمودین متقابلین یحمالن عنوان  كقدم إجابت مالحظة:

 

 31لمخزون بتاریخ ستقوم بحضور جرد اأنتم مسؤولون عن تدقیق مخزون لشركة لیلي. و ، في شركة دافودیل وشركاهالرئیسي المدقق بصفتكم  

 . 20X2دیسمبر \كانون األول

ة البیانات عند ناهیك عن ذلك، یرغب مدیركم في استخدام تقنیات التدقیق بواسطة الحاسوب للمرة األولى بالنسبة إلى عناصر الرقابة واختبار صح

     التدقیق في مخزون شركة لیلي ویندو غالس.  

 

 المطلوب:

الحصول على ادلة شركة لیلي ویندو غالس من أجل مخزون عملیة جرد   خاللالمدقق قبل من اتخاذها  اإلجراءات المطلوب صف . ب

 مالئمة. ة و كافیتدقیق 

 لشركة لیلي ویندو غالس:في نهایة العام كما تدقیق دورة المخزون ورصید المخزون بالنسبة إلى  . ت

i.  تدقیق یمكن إجراؤها بواسطة تقنیات التدقیق بواسطة الحاسوباجراءات أربع صف (CAATS)  . 

ii. محتملة التي قد تتأتى من استخدام تقنیات التدقیق بواسطة الحاسوب، بما فیها تحالیل البیانات.  االیجابیات ال إشرح 

iii.  المحتملة التي قد تتأتى من استخدام تقنیات التدقیق بواسطة الحاسوب، بما فیها تحالیل البیانات.   السلبیاتإشرح 

 

 )20%( 2 المسألة

بسبب حریق. تم إتالف العدید من السجالت المحاسبیة للشركة قبل إجراء  XYZ ، تضّرر المكتب الرئیسي لشركة2017في شهر نوفمبر من العام 

 2017دیسمبر  31. قام المحاسب المالي للشركة بإعداد بیانات مالیة للسنة المنتهیة في 2017دیسمبر  31المنتهیة في  تدقیق الحسابات للسنة

ك لم تتمّكن من على أساس التقدیرات والمعلومات التي تمّكن من استردادها. بصَفِتَك المدّقق المالي للشركة، أكملَت تدقیق هذه البیانات المالیة ولكنّ 

 .على أدلة تدقیق كافیة في جمیع المجاالتالحصول 
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 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، 

 

 للتقریر المعدل والتمییز بینها. شرح األشكال التالیة ) ب(

)i( ؛ فقرة توكیدیة 

)ii( الرأي المتحّفظ؛ 

)iii( الرأي؛ حجب 

)iv(  السلبيالرأي . 

 

 )20(% 3المسألة 

. تتكون حسابات 2020كانون األول  31، وهي شركة مساهمة لبنانیة، للسنة المنتهیة في  XYZ SAL تدقیق البیانات المالیة لشركةتم تعیینك ل

 :من األرصدة المصرفیة التالیة لدى أحد أكبر المصارف اللبنانیة XYZ SAL النقد وما یعادله لشركة

 دوالر أمیركي  1،051،235بالدوالر األمریكي: الحساب األول:  •
 لیرة لبنانیة 523،475،000باللیرة اللبنانیة: الحساب الثاني:  •

قاسیة أدت إلى أزمة مالیة ونقدیة واقتصادیة مترابطة ، فضًال عن ، أحداثًا 2019تتركز عملیات الشركة في لبنان الذي یشهد، منذ تشرین األول 

ركود عمیق وصل إلى مستویات غیر مسبوقة. شهدت التصنیفات االئتمانیة السیادیة سلسلة من التخفیضات من قبل جمیع وكاالت التصنیف 

 .2020الرئیسیة ووصلت إلى مستوى التخلف عن السداد في آذار 

العمالت األجنبیة إلى ظهور سوق صرف موازیة، حیث یتزاید سعر صرف العمالت األجنبیة مقابل اللیرة اللبنانیة  أدت صعوبة الحصول على

لیرة لبنانیة مقابل الدوالر األمیركي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع غیر  1،507.50باستمرار، وینحرف بشكل كبیر عن سعر السرف الرسمي البالغ 

تمر في قیمة اللیرة اللبنانیة ، مما أثر بشدة على القدرة الشرائیة للمواطنین اللبنانیین، مما أدى إلى ارتفاع منضبط في األسعار وانخفاض مس

 .التضخم وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك

وخفضت خالل تسلسل األحداث هذا، فرضت البنوك ضوابط غیر رسمیة على رأس المال، وقّیدت تحویالت العمالت األجنبیة إلى خارج لبنان، 

بشكل كبیر خطوط االئتمان للشركات وسحب األموال النقدیة إلى المودعین من القطاع الخاص، وكل ذلك زاد من اضطراب النشاط االقتصادي 

إلى الحسابات المصرفیة ویمكن للشركة فقط استخدام األرصدة للدفع عن طریق الشیكات، وهي  XYZ SAL للبالد. وفًقا لذلك، تم تقیید وصول

ة دفع غیر مرغوب فیها من قبل معظم موردي الشركة. باإلضافة إلى ذلك، ال یقبل معظم هؤالء الموردون الدفع بشیكات بالدوالر األمریكي وسیل
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 151إلى اللیرة لبنانیة وفًقا للتعمیم  فقط دوالر أمریكي شهرًیا 1,000بحیث ال یمكن للشركة استخدام هذه األموال إال عن طریق تحویل ما یعادل 

 .لیرة لبنانیة مقابل كل دوالر أمیركي) 3,900.00الصادر عن مصرف لبنان (والذي بموجبه یمكن تطبیق سعر التحویل البالغ 

طبقا لإلجراءات المعتمدة لدى شركة تم اعتبار أرصدة النقد وما یعادله جوهریة تعد الشركة بیاناتها المالیة وفًقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة. 

األدوات المالیة  - 9وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  قیمة النقد وما یعادلهومع ذلك، قررت إدارة الشركة عدم تعدیل التدقیق التي تعمل لدیها 

 .في ضوء األحداث األخیرة

 :المطلوب

 31أخذها في االعتبار عند التخطیط لتدقیق البیانات المالیة للسنة المنتهیة في باستخدام المعلومات الواردة أعاله، ما هي التي یجب  .1

 .واشرح إجراءات التدقیق التي من المحتمل أن تقوم بها لتدقیق حسابات النقد وما یعادله 2020كانون األول 

وجدت، إلضافتها إلى تقریر التدقیق وفًقا  ناقش آثار المسائل الموصوفة أعاله على تقریر التدقیق وقم بصیاغة الفقرات اإلضافیة، إن .2

 .لمعاییر التدقیق الدولیة

 

 !!عمًال موّفقاً 
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