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السؤال األول :
بعد المراجعة الدورية وتحقيق القوائم المالية للم نشأة ووضع نهاية لمراجعة تلك القوائم ،يقوم المراجع الخارجي
باستكمال عملية الم راجعة بأداء بعض االختبارات ذات الطبيعة العامة .

والمطلوب :
شرح هذه االختبارات ذات الطبيعة العامة ومدى تأثيرها على تقرير المراجع الخارجي .
السؤال الثاني :
فيما يلي بعض األرصدة المستخرجة من المي زانية العمومية إلحدى الشركات المساهمة في 3991/31/13والتي

قدمت إليك لم راجعتها:
أصول

103.333

313.333
303.333

خصوم
133.333

أراضي ومباني

13.333

قرض طويل األجل

13.333

(ـ ـ ) مخصص االستهالك

03.333

موردون( دائنون)

ــــــــــــــــــــــــــ

صافي قيمة األراضي والمباني

133.333

عمالء مدنيون

13.333

( ـ ـ )مخصص ديون مشكوك فيها

ــــــــــــــــــــــــــ

صافي العمالء المدينون
بضاعة آخر المدة

فإذا اتضح لك من خالل عمليات الفحص ما يلي:
 . 3أن قيمة األراضي  03.333دينار بينما تبلغ قيمتها السوقية 103.333دينار ،وقد تم الحصول على
القرض طويل األجل بضمان األراضي .

 . 1يوجد مبنى مشترى في  3991/ 30/ 33بتكلفة قدرها  03.333دينار ،ويستهلك هذا النوع من األصول
بمعدل %1سنوي ًا ،ولم تسجل هذه العملية بالكامل بالدفاتر.

 . 1تبين من فحض أرصدة المدينين ما يلي :
(أ)
نوع الرصيد

القيمة (دينار)

عدد الحسابات

مدين

303.333

0

مدين

13.333

03

دائن

)(40.000

00

133.333

(ب) تقوم سي اسة الشركة على احتساب مخصص الديون الشكوك في تحصيلها بمعدل %33من أرصدة
حسابات المدينين سنوياً.
 .4عند فحص بضاعة آخر المدة اتضح ما يلي :
أ .توجد بضاعة لدى أحد وكالء األمانة بمبلغ 03.333دينار حسب الفاتورة (علماً بأن نسبة هامش
الربح تبلغ  ) %13وقد اتضح أن هذه البضاعة لم تدرج ضمن رصيد الجرد في نهاية العام .

ب .تبلغ القيمة السوقية للمخزون السلعي %00من تكلفته .
 .0اتضح وجود انخفاض كبير في قيمة الموردين مقارنة بالعام الماضي .
.0ظهر بقائمة الدخل مبلغ  33.333دينار تمثل أرباحاً رأسمالية.
.0اتضح وجود أوراق قبض مخ صومة لدى البنك العربي وتبلغ قيمتها 10.333دينار ولم يحن موعد
استحقاقها حتى  ، 3991/ 31/ 13ولم يتم االفصاح عنها بأي شكل من األشكال.
والمطلوب:
 . 3إيضاح كيفية التحقق (اإلجراءات الواجب القيام بها )من بند المدينين وبند بضاعة آخر المدة .
 . 1إبداء الرأي في طريقة عرض تلك العناصر(المفردات) في الميزانية العمومية .
 . 1إظهار نوع الرأي الذي تبديه في التقرير الذي تعده عن القوائم المالية لهذه الشركة .
السؤال الثالث :
هل توافق أو ال توافق على العبارات التالية مع ابداء األسباب باختصار:
 . 3يستخدم تقرير المراجع الخارجي المطول إلظهار بعض المعلومات االضافية والتي ال يتضمنها التقرير
المختصر عن القوائم المالية موضوع المراجعة .

 . 1يتكون تقرير الم راجع الخارجي من فقرتين ،األولى لبيان مسئولية الم راجع ،والثانية لبيان الرأي الفني
المحايد عن القوائم المالية للمنشأة.
 . 1يمتنع المراجع الخارجي من ابداء رأيه على القوائم المالية للمنشأة إذا ظهر له أنها غير معدة وفق ًا
للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .

 . 0يعبر الرأي السلبي( المعاكس) للمراجع الخارجي عن عدم موافقته على أن القوائم المالية تظهر بصدق
المركز المالي أو نتائج األعمال وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

