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 10عالمات

السؤال األول :أجب على الفقرات التالية بنعم أو ال في الجدول المخصص

 .2من الصعب على مدقق الحسابات أن يعرف هل العينة التي قياب بايتيارهيا مم لية اب حت حتيى
بعد احنتهاء من المعاينة.
 .2مياطر الرفض اليياط هي الميياطر النا ينة عين احتميا يير ق الميدقق ننتيعية مين العينية
بيي ن رصيييد حسييياب معييين ح يحتيي ي عليييى تحرمييي ميييادي نينمييا اقييع المعتميييع يحتيي ي عليييى

تحرمفات.

 .3مديل التدقيق ح

الحاس ب يق ب على اهتماب المدقق بالمديالت الميرعات عيدب احهتمياب

بما يعري دايل الحاس ب من عمليات ت غيلية.

 .0من مزايا المحاكاة المت ازمة قلة حعب العينة ب كل كنير د ن تحمل تكاليي كنيرة.
 .5مياطر قلة احعتماد ه المياطر النا نة عن تقييب مياطر الرقابة نناء على العينية بمسيت
ح يؤمد مياطر الرقابة الميططة.
 .6فهييب المييدقق يعييب ان ي ييمل أهمييية تعقيييد الت ييغيل بالحاس ي ب لكييل عملييية محاسيينية تات
أهمية مادية.

 .7عنييد تييدقيق المنيعييات فييان اليط ي ات التحليلييية للمييياطر ح ت ييمل قييياب المييدقق ندراسيية قييدرة
العميل س ق العمل التي يعمل به العميل.

ع د الميياطر الياصية بي من معل ميات الحاسي ب يسيتدع تي فير الدرعية المناسيبة مين امين
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المعل مات.
 .9مي يزان مراععيية الييتمب المدينيية ه ي ك ييي ينييين حسييابات الييتمب المدينيية كمييا تفهيير ف ي دفتيير
الي مية.

الحد ث ه أن المنيعات المسيعلة حيد ت بالفعيل نينميا الدقية هي أن المنيعيات سيعلت
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ب كل صحيح.
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السؤال الثاني:

هناك معم عة من األساليب اإلحصانية الت

اتكرها مع ال رح.

يمكن ان يستيدمها المدقق ف
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 0عالمات

ايتيار مفردات العينة.

 3عالمات

السؤال الثالث:
عند قياب المدقق باستيداب مديل التدقيق من يال

المساعدة .اتكر هته الطرق مع ال رح؟
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الحاس بت فانه يستيدب معم عة من الطرق

3عالمات

السؤال الرابع:
اتكر المستندات المرتبطة ند رة المنيعات؟ ف

كل نقاط ند ن رح

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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