
 

 

 تى اػذاد انًادج تٕاسطح انشركح انماتؼح نًٍاِ انشرب ٔانظرف انظضً 

 V1 24-7-2014االدارج انؼايح نتخطٍط انًسار انٕظٍفً -  لطاع تًٍُح انًٕارد انثشرٌح  

 

 

 



 

 درجح ثانيح - المسار الوظيفي لوظيفح محاسة ومراجع مالي  مراجعح 
 

 

 1   االدارج العامح لتخطيط المسار الوظيفي–قطاع تنميح الموارد الثشريه تالشركح القاتضح 

 انفــٓــرش

 

 2 ............................................................................................................................... انثٍاَاخ تضهٍم يفٕٓو : أٔاًل

 2 .................................................................................................................. انثٍاَاخ تتضهٍم انًرارؼح ػاللح : حاًٍَا

 2 .................................................................................................................. :انًانً انتضهٍم ٔأسانٍة ٔسائم : حانخا

 7 ......................................................................................... ٔانًؤشراخ انُسة تاستخذاو انًانٍح انثٍاَاخ تضهٍم : راتؼًا

 18 ................................................................................................... ػهٍٓا ٔانتؼهٍك انتضهٍم َتائذ إستخالص : خايسًا

 19 ......................................................................................... انؼٍُح َٕٔع صزى تضذٌذ فى اإلصظائٍح األسانٍة إستخذاو

 19 .......................................................................................................... انًرارؼح فى انًؼاٌُح ٔأًٍْح تؼرٌف : أٔال

 26 ..................................................................................... اإلحثاخ ٔأدنح انفضض ػٍُاخ صٍج يٍ انًرارؼح إَٔاع: حاًٍَا
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Trend analysis

      

           

           

 

 

 

 لًٍح انسٌادج أٔ انُمض فً انؼُظر

 لًٍح انؼُظر فً انسُح األٔنى

 لًٍح انؼُظر فً سُح انًمارَح

 لًٍح انؼُظر فً سُح األساش
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Liquidity analysis 

Liquidity

Solvency

Current Ratio

Working Capital Ratio 

Quik Ratio

PREPAID EXPENSES

 األطٕل انًتذأنح

 انخظٕو انًتذأنح 
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profitability Analysis 

rate of Return on Investment (ROI) 

Maximize

 Return on Equity Investment  

 طافً انرتش انؼادي

 صمٕق انًهكٍح

  انًظرٔفاخ انًمذيح– انًخسٌٔ انسهؼً –األطٕل انًتذأنح 

 انخظٕو انًتذأنح
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Operating Income

Extraordinary

 Return on total Investment 

EquityLiabilities

 

 

 

 Return on Assets Employed

انفٕائذ+ طافً انرتش انؼادي   

 إرًانً األطٕل

انفٕائذ+ طافً انرتش انؼادي   

 إرًانً األطٕل انؼايهح

 طافً انرتش

خانًثٍؼا  

 انًثٍؼاخ

 األطٕل
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 تكهفح انًثٍؼاخ

 طافً انًثٍؼاخ

 يزًم انرتش 

 طافً انًثٍؼاخ

 إرًانً انًظاٌف انذٔرٌح

 طافً انًثٍؼاخ

 طافً انرتش انؼادي

 طافً انًثٍؼاخ
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 earnings per share 

 Price-Earnings Ratio (P/E) 

(P/E)

 Dividend Yield 

Dividend payout Ratio

Activity or turnover analysis  

Receivable Turnover

 طافً انرتش نضًهح األسٓى انؼادٌح

 انًتٕسط انًررش نؼذد األسٓى انؼادٌح

 انمًٍح انسٕلٍح نهسٓى

 انرتش نهسٓى انؼادي

 األرتاس انًٕزػح نهسٓى انؼادي

 سؼر انسٕق نهسٓى انؼادي

 األرتاس انًٕزػح نهسٓى انؼادي

 انرتش نهسٓى انؼادي
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average age of Receivables 

Inventory Turnover 

 

 طافً انًثٍؼاخ اَرهح

 

 يتٕسط طافً انًذٌٍٍُ

رطٍذ انًذٌٍٍُ آخر انًذج+ رطٍذ انًذٌٍٍُ أٔل انًذج   

2 

 ػذد أٌاو انسُح

 يؼذل دٔراٌ انًذٌٍٍُ

 تكهفح انثؼاػح انًثاػح

 يتٕسط انًخسٌٔ تانتكهفح

يخسٌٔ آخر انًذج+ يخسٌٔ أٔل انًذج   

2 



  نيحدرجح ثا- جعح امر   المسار الوظيفي لوظيفح محاسة ومراجع مالي

 

 15   االدارج العامح لتخطيط المسار الوظيفي–قطاع تنميح الموارد الثشريه تالشركح القاتضح 

 

Total Assets Turnover 

Capital Structure and Solvency analysis  

Solvency

 إٌراد انًثٍؼاخ

 يتٕسط انًخسٌٔ تسؼر انثٍغ 

 طافً انًثٍؼاخ

 يتٕسط إرًانً األطٕل 

إرًانً األطٕل آخر انفترج+ إرًانً األطٕل أٔل انفترج   

2 
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RiskCreditors

 إرًانً انخظٕو

 إرًانً األطٕل

 صمٕق انًهكٍح

 إرًانً األطٕل

 إرًانً انخظٕو

 صمٕق انًهكٍح

 انرتش لثم انفٕائذ ٔانؼرائة 

 فٕائذ انمرٔع
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Definition and Necessity of Audit Sampling 

Full or Detailed Verification Sampling or Testing

AttestationFairness

 Full Examination

 

 

 

  

  

  

Test Checking

Audit CheckingSamples
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 Review Tests 

 Compliance 

 Test of Details 

 Analytical Review 
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Completeness

 

 

 

  

 

  

 

 

Terminology of Audit Sampling 
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The Population and Units of Sampling 

UniverseField Population

Objects or Events

 

 

 

Sampling Units

Sampling Frame and a Representative Sample

Sampling Frame

Representative Sample
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Adequate

Consistent

Precession Reliability and Confidence 

Precision or 

Accuracy

reliability or Confidence

Range

Precision 

Limits
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Qualitative

Attribute Sampling 

Qualitative

Variable Sampling

Characteristic of Interest

 Attribute 
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 Variable 
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 Audit Tests%
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Audit Samples

Audit Sampling

 

Auditing 

Sampling Techniques

Audit Sampling Plans

Compliance Tests

Substantive Tests

Attribute

Rate of Deviation Rate of 

Occurrence

Test Control

VariableVariable 

Sampling Plans

Recorded Dollar Amount



  نيحدرجح ثا- جعح امر   المسار الوظيفي لوظيفح محاسة ومراجع مالي

 

 29   االدارج العامح لتخطيط المسار الوظيفي–قطاع تنميح الموارد الثشريه تالشركح القاتضح 

Total Error

AttributeQualitative Characteristic

Variable

Qualitative Characteristic
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-  

 Stratification 

Strata

إَٔاع انؼٍُاخ فً 

 انًرارؼح

 يؼاٌُح طفاخ 

أغراض إختباراث اإللتزام بإجراءاث  -

 الرقابت الذاخليت

 .المعاينت الطبقيت 

  المعاينت باستخذام األرقام  

 .العشوائيت

 المعاينت باإلحالل وبذون  

 .اإلحالل

 يؼاٌُح يتغٍراخ

ألغراض إختباراث صحت العملياث  -

 (إختباراث التحقق)واألرصذة 

 .المعاينت المنتظمت 

 .  المعاينت التصادفيت 

 المعاينت باستخذام إختبار  

 .المجموعاث المتعاقبت



  نيحدرجح ثا- جعح امر   المسار الوظيفي لوظيفح محاسة ومراجع مالي

 

 31   االدارج العامح لتخطيط المسار الوظيفي–قطاع تنميح الموارد الثشريه تالشركح القاتضح 

 Random 

Random 

Sample

Probabilistic SampleRandom Number Table
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Define Correspondence 

Determine The selection Route 

Select a Starting Point 

Random Stab Method

Discarded 
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 Sampling With Or Without Replacement
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 Systematic Sampling 
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 Haphazard  Selection 

Haphazard Sample

 Haphazard Sample

 

Block Sampling

Risks of Under reliance and Overreliance in Attributes Sampling :

 Sampling Risk

 Nin-Sampling Risk
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The Risk of Under reliance
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 يخاطر ػًهٍح انًرارؼح

 يخاطرج تأٌ 

 ُْان أخطاء ستضذث

يخاطرج تأٌ ُْان أخطاء 

 نٍ ٌتى إكتشافٓا

 يخاطر تخالف انًؼاٌُح يخاطرج انًؼاٌُح

يخاطرج اإلػتًاد األلم 

يٍ انالزو ػهى َظاو 

 انرلاتح انذاخهٍح

يخاطرج اإلػتًاد األلم 

 ػهى َظاو انرلاتح انذاخهٍح
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Efficiency of an 

AuditAudit Effectiveness

Inefficiency

Effectiveness

Plan Appropriate for the Components of Attributes Sampling Tests of Control 

 

  

 


