
التدقيق الدوليةمتحان الدورة العادية في مقياس معايير التصحيح النموذجي ال  
  تدقيقمحاسبة و  ماستر انيةلطلبة السنة الث

:األجوبة  
 ن(6)ما يأتي:  المؤشرات التي تساعد المدقق في رصد المعامالت مع األطراف ذات العالقةمن أمثلة األول:  الجواب

 ن(1)معامالت ذات شروط تجارية غير إعتيادية، مثل األسعار ونسب الفائدة والضمانات وشروط التسديد غير إعتيادية؛ -
 ن(1)معامالت تفتقد لسبب تجاري منطقي واضح لحدوثها؛ -
 ن(1)معامالت تم معالجتها بطريقة غير إعتيادية؛ -
 ن(1) معامالت تختلف جوهريا عن األسلوب التقليدي. -
 ن(1)معامالت ذات حجم كبير أو معامالت مهمة مع بعض الذمم المدينة أو الموردين مقارنة مع اآلخرين؛ -
 ن(1) معامالت غير مسجلة مثل وصوالت قبض أو احتياطات لخدمات إدارية مجانية. -

 ن(4) في: المعيارإصدار مراحل دورة تتمثل خطوات و الثاني:  الجواب
يقوم المجلس بتشكيل لجنة تقوم باختيار الموضوعات التي تحتاج عمل دراسات منفصلة ومتعمقة حولها؛ يتم تكوين  -

 ن(1)لجنة فرعية تقوم بإجراء الدراسة المعمقة على الموضوع المختار؛
 ن(1)بإعداد مسودة أولية للمعيار المقترح وتوثيق الدراسة المرفقة بالمعيار المقترح؛تقوم اللجنة الفرعية  -
بعد أن يقر المجلس مسودة المعيار المقترح يتم توزيعها على الهيئات األعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبين وكذا  -

  ن(1)المنظمات الدولية ذات العالقة إلبداء الرأي والتعليق على المسودة؛
سلم المجلس تعليقات وآراء هذه األطراف على مسودة المعيار المقترح ثم يقوم بتنقيح صياغة المعيار؛ وفي حالة يت -

 ن(1) المصادقة على المسودة المنقحة يتم إصدار المعيار في صورته النهائية.
  ن(6): مجال ونطاق تطبيق المعايير الدولية للتدقيقالجواب الثالث: 

الدولية للتدقيق عند تدقيق البيانات المالية، كذلك يتم تطبيقها بعد تكييفها حسب الضرورة لتدقيق يتم تطبيق المعايير  -
 ن(1) معلومات أخرى.

إن المعايير الدولية للتدقيق تحتوي على المبادئ األساسية واإلجراءات الجوهرية كما تحتوي على اإلرشادات ذات العالقة  -
 ن(1) على شكل شروحات وإيضاحات أخرى.

إن المبادئ األساسية واإلجراءات الجوهرية واالرشادات المتعلقة بها يجب أن تفسر وتؤول حسب سياق الكالم الوارد في  -
 ن(1) الشرح والتفسير والتي توفر إرشاد لغرض تطبيقها.

خذ بنظر لغرض فهم وتطبيق المبادئ األساسية واإلجراءات الجوهرية واإلرشادات المتعلقة بها فإنه من الضروري األ -
 ن(1) مع كافة الشروحات والمعلومات األخرى.االعتبار النص الكامل للمعيار 

في ظروف استثنائية قد المدقق بأن من الضروري أن يحيد عن المعيار الدولي للتدقيق لكي يتمكن من تحقيق الهدف  -
 ن(1) لتبرير هذا التخلي. من التدقيق بشكل أكثر فعالية في مثل هذه الحاالت فإن على المدقق أن يكون مستعدا

 ن(1) .من المفضل أن يتم تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في األمور المادية فقط -
 ن(4) إجراء مهمة تدقيقية لغرض خاص على المدقق القيام بما يأتي: قبل موافقته علىالرابع:  الجواب
أن يتأكد بأن هناك اتفاقا مع العميل يحدد بدقة طبيعة المهمة وشكل ومضمون التقرير الذي سيتم  -

 ن(1) إصداره.
للغرض الذي من أجله سوف تستعمل المعلومات التي سيتم إعداد التقرير  اواضح اأن يكون لديه فهم -

 ن(1) حولها.
 ن(1) أن يتأكد من أن المهمة تقع ضمن نطاق كفاءته المهنية. -
 أن يتأكد من أنه بإمكانه إنجاز المهمة بكل استقاللية وموضوعية وأن ال تتعارض مع المهمة األساسية -

 ن(1) في حالة وجودها.
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