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أجب على األسئلة اآلتية :
السؤال األول ( 52درجة ) :
بصفتك مراقباً لسحابات املنشآت املختلفة التالية تعرضت للحاالت املبينة فيما بعد :

احلالة األوىل :
مراجعتك للشركة ( أ ) عن عام  1122تبني لك أن الشركة غريت اعتبارا من
أول يناير  1122طريقة إهالك اآلالت واملعاات ااتتداام طريقة القط الااا
ااال من القط

املتناقص اتتنادا إىل تقرير فين يوصي اهذا التغيري وقام

الشركة اإثبات أثر هذا التغيري على عام  1122الذي خيصها كما تتقوم
اإثبات الباقي على الطنوات القادمة .

احلالة الثانية :
عنا مراجعتك للشركة (ب) عن عام  1122تبني لك وجود قضية مرفوعة على
الشركة مببلغ  21مليون جنيه من أحا عمالئها وقارت الشركة أن العبء
الذي تينتج عن هذه القضية لن يتجاوز مبلغ  3مليون جنيه اناء على أفضل
تقاير من مطتشارها القانوني وقام

اعمل خمصص له مع االفصاح يف

اإليضاحات عن القضية ومبالغها .

احلالة الثالثة :
عنا مراجعتك حلطااات الشركة (ج) عن عام  1121تبني لك أن هناك دمار
حلق مبدزون الشركة اتاريخ  12يناير  1122من جراء الشغب الذي صاحب ثورة
 12يناير أدى إىل خطائر تبلغ  12مليون جنيه وقام الشركة ااثبات هذه
اخلطارة يف قائمة الاخل عن العام املنتهي يف  1121/21/32مقاال إعاام هذا
املدزون .
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احلالة الرابعة :
عنا مراجعتك للشركة ( د ) عن عام  1122قام لك املاير املالي القوائم املالية
يف  32ديطمرب  1122وعن الفرتة املنتهية يف ذلك التاريخ والذي قام اإعاادها
من خمرجات احلاتب اآللي للشركة وعنا طلبك مراجعة املدرجات على
أجهزة احلاتب اآللي مت اخطارك أنه قا حاث مشكلة ااحلاتب أدى إىل فقا
كافة البيانات واملعلومات املدزنة عليه .

احلالة اخلامسة :
عنا مراجعتك للشركة (هـ) عن عام  1122تبني لك أن الشركة تطتدام
تياتة القيمة العادلة يف قياس اتتاماراتها العقارية من األراضي وأنها قام
اتحايا القيمة العادلة يف  1122/21/32اناء على تقرير داخلي من اإلدارة املالية
واملطلوب  :يف ضوء املعايري والقوانني الطارية قيامك ااراتة كل حالة من
احلاالت الطااقة وكتااة :
( أ ) وجهات النظر املدتلفة اليت قا تاار يف كل حالة .
(ب) رأيك الشدصي اصفتك مراقبا حلطااات هذه الشركة .
(جـ) نوع التقرير الذي تتصاره عن القوائم املالية عن الطنة حمل املراجعة يف
ضوء رأيك الشدصي.
( د ) صيغة فقرة الرأي يف تقرير مراقب احلطااات عن كل حالة طبقا ملعايري
التقارير الواردة يف معايري املراجعة املصرية وأثر ذلك – ان وجا – على ااقي
حمتويات التقرير .
علما اأن مجيع املعاجلات املذكورة قا وردت يف القوائم املالية النهائية اليت
قام إليك معتماة من جملس اإلدارة وأن مجيع املبالغ هامة ومؤثرة .

السؤال الثاني :
أورد ملحق ( )3من معيار املراجعة املصرية رقم ( )141أمالة على الظروف اليت
تشري إىل احتمالية حاوث الغش والتاليس واواها إىل أراع فئات :

81

دور نوفمرب 2102

مادة املراجعة املستوى النهائي

* التالعب يف تجالت حماتبية .
* التضارب أو فقاان األدلة .
* التعامل مع متطلبات مراقب احلطااات اطريقة غري مناتبة .
* أخرى .
اني االتفصيل أمالة لكل فئة من هذه الفئات مبا ال يقل يف جمموعة عن  11ماال .

السؤال الثالث :
حدد االطار العام لعمليات خدمة التأكد عناصر عملية التأكد كاآلتي :
( أ ) عالقة ثالثية األطراف .
(ب) موضوع مهمة مالئم .
(ج) مقاييس حمادة مناتبة .
( د ) أدلة مالئمة وكافية .
(هـ) تقرير تأكا مطلوب .
تكلم االتفصيل عن كل من هذه العناصر مع توضيح الفرق اني مهام إصاار
تقارير تأكا مناتب ومهام إصاار تقارير تأكا حماود .

السؤال الرابع :
إن القراءة املتأنية غري املتحفظ ( النظيف أو غري املقيا ) تكشف عن وجود عاد
من العبارات اهلامة اليت صيغ اشكل دقيق وحمكم مقصود  .وفيما يلي اعض
العبارات األصلية اليت وردت يف التقرير وما يقاالها من عبارات اايلة .

رقم
العبارة
أ

العبارة البديلة

العبارة األصلية

" ومن رأينا أن القوائم املالية " ومن رأينا أن القوائم املالية
املشار إليها أعاله تعرب اعاالة املشار إليها أعاله تعرب اشكل
ووضوح  ،يف مجيع جوانبها اهلامة صحيح  ،يف مجيع جوانبها اهلامة
عن املركز املالي " ...

عن املركز املالي " ...
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" فاإلدارة مطئولة عن إعااد " فاإلدارة مطئولة عن إعااد
وعرض القوائم املالية عرضا القوائم املالية حبيث تعرض
عادال وواضحا وفقا ملعايري اشكل تليم ومتال الظروف
احملاتبة املصرية " ...

ج

االقتصادية احلقيقية " ...

" ومن رأينا أن القوائم املالية " القوائم املالية املشار إليها أعاله
املشار إليها أعاله تعرب اعاالة تعرب اعاالة ووضوح " .
ووضوح " ..

د

"وق مت مراجعتنا وفقا ملعايري " وقا مت مراجعتنا الكتشاف
التحريفات اجلوهرية يف القوائم

املراجعة املصرية "

املالية " .
هـ

" وتتطلب هذه املعايري ختطي

" وتتطلب هذه املعايري ختطي

وأداء املراجعة للحصول على وأداء املراجعة للحصول على
تأكا مناتب اأن القوائم املالية تأكا اأن القوائم املالية " ..
" ....
و

" تنحصر مطئوليتنا يف إاااء " مت

مراجعتنا وفقا ملعايري

الرأي يف ضوء مراجعتنا هلا  .وقا املراجعة املصرية " ..
مت

مراجعتنا وفقا ملعايري

املراجعة " ..
اشرح ملاذا مت اتتداام العبارات األصلية ااال من العبارات البايلة ( يف حاود
مخطة أتطر االنطبة لكل عبارة ) .

السؤال اخلامس :
اصفتك مراقبا حلطااات الشركة املصرية لصناعة األجهزة الكهراائية
( ش.م.م)  ،أنهي العمل امليااني ملراجعة القوائم املالية للشركة للطنة املالية
املنتهية يف  32ديطمرب  ، 1122ومت ذلك يف  21فرباير  ، 1121ومت ارتال القوائم
املالية املكتملة مرفق اها تقرير املراجعة اعا التوقيع عليه يف  6مارس . 1121
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ولقا واجهتك األحااث التالية  ،واليت ترتب

مبراجعتك حلطااات هذه

الشركة :
( )2اكتشف يف  21فرباير  1121افالس أحا مايين الشركة يف  22يناير ، 1121
علما اأنه قا مت البيع هلذا العميل يف  22يوليو  ، 1121ومل يقم العميل اطااد أي
مبلغ مما عليه منذ إجراء عملية البيع .
( )1يف  24يونيو  1121تبني لك إفالس أحا مايين الشركة يف  1إاريل . 1121
وكان

واقعة البيع مت

يف  22أكتوار  ، 1122وكان مبلغ الاين قاال

للتحصيل يف  32ديطمرب  21 ، 1122فرباير . 1121
( )3اكتشف يف  22فرباير  1121إفالس أحا مايين الشركة يف أول فرباير
 ، 1121وكان أحاث عملية ايع له قا مت يف  1أكتوار  . 1121ومل يتم اتتالم
أي مبلغ نقاي من هذا العميل منذ ذلك التاريخ .
( )4يف  6فرباير اكتشف افالس أحا مايين الشركة يف  31يناير  ، 1121ويرجع
تبب اإلفالس إىل خطارة دعوى قضائية يف  22يناير  ، 1121كان قا مت رفعها
على حنو غري متوقع من قبل عميل آخر نتيجة لعيب جوهري يف املنتج .
( )2يف  6فرباير  1121اكتشف إفالس أحا مايين الشركة يف  31يناير ، 1121
وكان واقعة البيع قا مت يف  3يناير  ، 1121ويرجع الطبب يف اإلفالس إىل
حاوث حريق لاى العميل يف  11يناير  1121مل يكن قا قام االتأمني ضاه .
( )6تبني لك أن الشركة قا قام يف  11يناير اتطوية دعوى قضائية اشكل
ودي  ،وكان إجراءات هذه الاعوى قا ااأت يف عام  ، 1112وهي مطجلة اآلن
كإلتزامات حمتملة .
( )7يف  24مارس  1121خطرت الشركة قضية كان إجراءاتها قا ااأت يف عام
 1121مببلغ يعادل املبلغ الذي مت رفع الاعوى على أتاته  ،ولقا ورد
ااإليضاحات املتممة للقوائم املالية يف  32ديطمرب  1122أن من رأى املطتشار
القانوني للشركة أنه توف يكون هناك إجراء تطوية مرضية .
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( )2يف  11يناير  1121مت رفع دعوى قضائية ضا الشركة الرتكاب جرمية
اتتداام حق اراءة اخرتاع دون موافقة أو اتفاق مع صاحب الرباءة  ،ولقا
تضمن الاعوة الزعم اأن ذلك كان قا حاث يف اااية عام  . 1122وكان رأي
املطتشار القانوني للشركة أنها توف توجه خطر تعرضها خلطائر جطيمة .
( )1يف  31نوفمرب اكتشف وجود دعوى قضائية ضا الشركة  ،ومل تكن
الشركة قا قام االتأمني ضا خماطرها  ،ولقا ااأت هذه الاعوى يف 12
أغططس عام . 1122
يف ضوء ما ورد مبعيار املراجعة املصري رقم (  " ) 261األحااث الالحقة "  ،والذي
يهاف إىل وضع معايري ارشادات عن مطئولية مراقب احلطااات جتاه األحااث
الالحقة  ،ومع األخذ يف االعتبار أن كافة األحااث الطااقة تتطم ااألهمية
النطبية املرتفعة .

اذكررر أم مررج اءجررراثات الثتاررة التاليررة سرروب تتخررح بالنسرربة ل ر حررد مررج
األحدا السابقة مع تربير اختيارك :
( أ ) ضرورة قيام الشركة اتعايل القوائم املالية للطنة املالية املنتهية يف 32
ديطمرب . 1122
(ب) جيب على الشركة االفصاح عن املعلومات املرتبطة ااحلاث يف اإليضاحات
املتممة للقوائم املالية للطنة املالية املنتهية يف  32ديطمرب .
(ج) عام القيام اأي إجراء .
( يفضل أن تكون اإلجااة يف شكل جاول كما يلي )

رقم احلد 9-1

البدي الحم مت اختياره
أ،ب،ج
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السؤال السادس (  03درجة ) :
اصفتك مراقب حطااات الشركة العراية للصناعات املعانية  ،تبني لك عنا
مراجعتك حلطااات الشركة أن رصيا البنك الذي ظهر ضمن أصول الشركة
اامليزانية يف  1122/21/32تاريخ انتهاء الطنة املالية  ،قا أدرج مببلغ  ، 32214اينما الغ
هذا الرصيا طبقا لكشف حطاب البنك يف نفس التاريخ  21122جنيه فق  .ولتأكا
من صحة رصيا البنك الظاهر اامليزانية  ،قم مبراجعة العمليات النقاية للشركة
خالل عام  1122واليت تتم مجيعها عن طريق البنك  ،وركزت يف مراجعتك اصفة
خاصة على الشهر األخري من الطنة املالية  .وكان البيانات اليت حصل عليها من
شهر ديطمرب  1122كما يلي :

بيان
رصيا

النقاية

سجتت الشركة
االبنك

63333

يف

كشف حساب
البنك
67121

1122/21/2
72262

اإليااعات
76362

يومية املتحصالت النقاية

()71242

الشيكات اليت قام البنك اطاادها
()22433

يومية املافوعات النقاية

()162

مصاريف البنك
ورقة دفع تادها البنك مباشرة
رصيا

النقاية

االبنك

()21133
24162

يف

21122

1122/21/32

ولقد حصلت على البيانات التالية :
أوال  :الغ اإليااعات النقاية يف البنك االطريق يف  1122/22/31مبلغ 2211
ً
جنيه  ،والشيكات الصادرة من الشركة ومل تطاد من البنك اعا حتى
 1122/22/31الغ قيمتها  2116جنيه .
02

دور نوفمرب 2102

مادة املراجعة املستوى النهائي

اانيا  :بالنسبة للحركة مع البنك ختل شهر ديسمرب : 5315
ً
( )2الغ

مبالغ الشيكات اليت مت تاادها من البنك واليت كان

ضمن

الشيكات املعلقة اليت مل يتم تاادها حتى  1122/22/31مبلغ  2176جنيه .
( )1الغ إمجالي الشيكات اليت قام البنك اطاادها وكان مطجلة ايومية
املافوعات خالل شهر ديطمرب  1122مبلغ  61221جنيه .
( )3هناك شيك مببلغ  3221جنيه قام البنك اطااده  ،وكان الشركة قا
أصارته مقاال شراء اضاعة  ،ولكن مل تقم اتطجيله اافرت يومية املافوعات
النقاية .
( )4تبني أن الشركة أصارت شيك مببلغ  211جنيه ومت تطجيله اافرت يومية
املافوعات النقاية  ،ومت تااده من البنك  ،ولكن البنك قام ااخلطأ اتحميله
على حطاب شركة أخرى .
( )2تتضمن اإليااعات النقاية مبلغ  2211جنيه من شهر نوفمرب  ، 1122ومبلغ
 73362جنيه من متحصالت شهر ديطمرب . 1122
( )6قام البنك اطااد ورقة دفع تطتحق على الشركة مبلغها  27411جنيه ،
كما قام االبنك اطااد فوائا التأخري املطتحقة عليها  ،وذلك طبقا التفاق
تااق اني الشركة والبنك .

واملطلوب :
( )2اصفتك مراقب حلطااات هذه الشركة كيف تتأكا من صحة رصيا
البنك الظاهر اامليزانية يف  1122/21/32يف ضوء البيانات الطااقة .
( )1حاد التحريفات  Misstatementsاليت ال ميكن اكتشافها عنا اجراء
املطااقة والتطويات الالزمة اني رصيا البنك طبقا للافاتر ورصيا البنك
طبقا لكشف حطاب البنك  ،وكذلك التحريفات اليت ميكن اكتشافها من
خالل هذا االجراء ( .كافة التفاصيل والعمليات احلطااية الالزمة جيب أن
تكون موجودة اكراتة اإلجااة ) .
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اإلجـــابــــة

إجابة السؤال األول :
احلالة األوىل :
( أ ) وجهات النظر املختلفة :

 تتكون هناك وجهة النظر اليت تشري إىل أن طرق اإلهالك طبقا ملعايرياحملاتبة املصرية هي من التقايرات احملاتبية واالتالي فهي تؤثر على
القوائم احلالية والقوائم املطتقبلية .

 تتكون هناك وجهة نظر تشري إىل أن طرق اإلهالك هي من الطياتاتاحملاتبية واليت يطتاعى تغيريها تعايل القوائم املالية الطااقة اأثر
رجعي واثبات الفرق يف األرااح املرحلة .

(ب) رأيي الشخصي :

اتفق مع وجهة النظر األوىل حيث أنها تتفق مع معايري احملاتبة املصرية .

(ج) نوع التقرير :
تقرير نظيف .

( د ) فقرة الرأم :

ومن رأينا أن القوائم املالية للشركة ( أ ) تعرب اعاالة ووضوح يف مجيع جوانبها
اهلامة عن املركز املالي للشركة يف  1122/21/32وعنا أدائها وتافقاتها
النقاية والتغري يف حقوق ملكيتها عن الطنة املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك
طبقا ملعايري احملاتبة املصرية ويف ضوء القوانني ذات العالقة .

احلالة الثانية :
( أ ) وجهات النظر املختلفة :

 تتكون هناك وجهة نظر تنادي اأن تكوين خمصص ااملبلغ الذي تتوقعهالشركة كأفضل تقاير هلا وعمل افصاح مناتب يعترب كافيا .

 تتكون هناك وجهة نظر أخرى تنادي اضرورة عمل خمصص اكاملاملبلغ طاملا أن القضية مببلغ  21مليون جنيه .
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(ب) رأيي الشخصي :

أتفق مع وجهة النظر األوىل حيث أنها تتفق مع معايري احملاتبة املصرية .

(ج) نوع التقرير :

تقرير نظيف مع إضافة فقرة توجيه االنتباه اعا الرأي .

( د ) فقرة الرأم :

ومن رأينا أن القوائم املالية للشركة (ب) تعرب اعاالة ووضوح يف مجيع جوانبها
اهلامة عن املركز املالي للشركة يف  1122/21/32وعن أدائها وتافقاتها النقاية
والتغري يف حقوق ملكيتها عن الطنة املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك طبقا
ملعايري احملاتبة املصرية ويف ضوء القوانني ذات العالقة .
ومن عام اعتبار ذلك حتفظا وكما هو موضح تفصيال يف اإليضاح رقم ( )
من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية فهناك قضية منظورة أمام القضاء
ومرفوعة من أحا عمالء الشركة يطالبها مببلغ  21مليون جنيه ومل يفصل يف
القضية اعا واناء على أحطن تقاير للشركة قارت أن العبء الذي تينتج عن
هذه القضية لن يتجاوز  3مليون جنيه قام اعمل خمصص له .

احلالة الثالثة :
( ا ) وجهات النظر املختلفة :

 تتكون هناك وجهات نظر تنادي اأن اخلطارة اليت حلق االشركةوقع يف العام اجلايا واالتالي تتطلب افصاحا فق دون احلاجة إىل
تعايل يف قوائم عام . 1121
 تتكون هناك وجهة نظر أخرى تنادي اأن املدزون يقيم االتكلفة أوالقيمة االترتدادية أيهما أقل وحيث أن الطنة اجلاياة أثبت أن القيمة
االترتدادية أصبح صفر لذا وجب اعاام املدزون االكامل إىل الصفر .

(ب) رأيي الشخصي :

اتفق مع وجهة النظر األوىل حيث أنها تتفق مع معايري احملاتبة املصرية .

(ج) نوع التقرير :

متحفظ لعام املوافقة .
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( د ) فقرة الرأم :

قام الشركة اإعاام ما قيمته  12مليون جنيه قيمة املدزون الذي حلق اه
الامار يف الطنة اجلاياة خالفا ملعايري احملاتبة املصرية اليت تعترب هذا حاثا
اعا تاريخ امليزانية ال يطتاعى التعايل .
وفيما عاا أثر ما جاء يف الفقرة عاليه على القوائم املالية للشركة (ج) فمن
رأينا أن القوائم املالية للشركة (ج) تعرب اعاالة ووضوح يف مجيع جوانبها
اهلامة عن املركز املالي للشركة يف  1122/21/32وعن أدائها وتافقاتها النقاية
والتغري يف حقوق ملكيتها عن الطنة املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك طبقا
ملعايري احملاتبة املصرية ويف ضوء القوانني ذات العالقة .

احلالة الرابعة :
( أ ) وجهات النظر املختلفة :

 تتكون هناك وجهة نظر تنادى اأن هناك قيا على النطاق اجلوهريحيث أن املراجع لن ميكنه التأكا من تالمة ميزان املراجعة اليت مت
اتتدراج القوائم املالية منه .
 تتكون هناك وجهة نظر أخرى اأن القوائم املالية أعات من ميزانمراجعة مطتدرج من احلاتب اآللي واالتالي فهو يعا صحيحا .

(ب) رأيي الشخصي :

اتفق مع وجهة النظر األوىل حيث أنها تتفق مع معايري احملاتبة املصرية .

(ج) نوع التقرير :

عام القارة على إاااء الرأي اطبب قيا نطاق جوهري .

( د ) فقرة الرأم :

قام الشركة اإعااد قوائمها املالية من ميزان مراجعة مطتدرج من احلاتب
اآللي والذي مل نتمكن من مراجعة هذه املدرجات على احلاتب اآللي نظرا
حلاوث مشكلة اه أدت إىل فقاان كافة البيانات واملعلومات املدزنة عليه .
ونظرا جلوهرية ما جاء اعاليه فإننا ال نطتطيع إاااء رأي على القوائم املالية
للشركة ( د ).
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احلالة اخلامسة :
( أ ) وجهات النظر املختلفة :

 تتكون هناك وجهة نظر تقول أن اعتماد الشركة على تقرير داخليمن اإلدارة املالية ال يصلح أن يكون دليال مؤياا للقيمة العادلة
لالتتامارات العقارية .
 تتكون هناك وجهة نظر أخرى تنادي اأن قيام اإلدارة املالية ااراتةاالتتامارات العقارية وحتايا قيمتها العادلة يعا كافيا لتقييم
االتتامارات العقارية .

(ب) رأيي الشخصي :

أتفق مع وجهة النظر األوىل حيث أنها تتفق مع معايري احملاتبة املصرية .

( ج ) نوع التقرير :

متحفظ نتيجة لوجود قيا على النطاق .

( د ) فقرة الرأم :

مل تقم الشركة اإعااد دراتة من مقيم معتما لتقييم اتتاماراتها العقارية يف
 32ديطمرب  1122واعتمات على تقرير داخلي من اإلدارة املالية ومل يكن هناك
أي إجراء مراجعة اايلة للتحقق من صحة تقييم االتتامارات العقارية .
وفيما عاا أية تطويات قا تكون الزمة لو أننا حصلنا على دراتة عن تقييم
االتتامارات العقارية فمن رأينا أن القوائم املالية للشركة (هـ ) تعرب اعاالة
ووضوح يف مجيع جوانبها اهلامة عن املركز املالي للشركة يف 1122/21/32
وعن أدائها وتافقاتها النقاية والتغري يف حقوق ملكيتها عن الطنة املنتهي يف
ذلك التاريخ وذلك طبقا ملعايري احملاتبة املصرية ويف ضوء القوانني ذات
العالقة .
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