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%(30اسئلةمتعددةالخيارات) .أ

إخترالجوابالمناسب



 عامالًيتعلقبفرصإصدارتقاريرماليةاحتيالية؟اليعدأيمّمايلي .1

قةبحسابالتقديراتالمحاسبيةواعتمادهاغيابالضوابطالمتعل  -أ

 فعالةعلىالتقاريرالماليةمنقبلمجلساإلدارةالالرقابةغير -ب

 اإلدارةالمتمث لةفياعتمادالتوقعاتالمجازفةبشكلمفرطممارسات -ج

 ارتفاعمعدلدورانموظفيالمحاسبةوالتدقيقالداخليوتكنولوجياالمعلومات -د

 

 يعتبرالغشأكثرانتشارافيالشركاتالصغيرةوالمؤسساتغيرالربحيةألنهيصعبعليهاالحفاظعلى: .2

 بينالمهامالمالئمالفصل -أ

 المالئمالتعويض -ب

 إلعدادالتقاريرالماليةالمالئمةالمعايير -ج

 مالئمةمجالسرقابية -د



 أيمّمايليهومنالعواملالتيتتعلّقبالحوافزأوالضغوطالمساهمةفيإصدارتقاريرماليةاحتيالية؟ .3

 التقديراتالمحاسبيةالهامةالتيتنطويعلىتقديراتأوأحكامذاتية -أ

 اإلدارةلتلبيةمتطلباتسدادالديونالضغطالمفرطعلى -ب

 اإلدارةالمتمث لةفياعتمادالتوقعاتالمجازفةبشكلمفرطممارسات -ج

ارتفاعمعدلدورانموظفيالمحاسبةوالتدقيقالداخليوتكنولوجياالمعلومات -د



فبراير8في،وتقريرالتدقيقمؤرًخا2011ديسمبر31إذاكانتالميزانيةالعموميةلشركةخاصةمؤرخةفي .4

إلىأنالمدققبحثعناألحداثالالحقةالتيوقعتيشيرذلكفإن،2012فبراير15،وكالهماصادرفي2012

 حتىتاريخ:

 2011ديسمبر31 -أ

 2012كانونالثاني1 -ب

 2012فبراير8 -ج

 2012فبراير15 -د

 

ئيسيةعندإصدارتقريرهاحيثتشاركشركةأيمّمايلياليصحفيمايتعلّقبالخياراتالتيتملكهاشركةالتدقيقالر .5

 تدقيقأخرىفيتنفيذالتدقيق؟

 إصدارتقريرمشتركبينشركتيالتدقيق-أ

 عدماإلشارةإلىشركةالتدقيقاألخرىفيتقريرالتدقيقوإصدارالرأيغيرالمتحفظ-ب

 )رأيمشتركأوتقريرمشترك(اإلشارةإلىمدققالحساباتاآلخرفيالتقريرباستخدامصيغةمعدلة-ج

طلبرأيمتحف ظأوعدمإبداءالرأي،اعتماًداعلىمستوىاألهميةالنسبية،إذالميكنالمدققالرئيسيعلىاستعداد-د

لتحملأيمسؤوليةعنأعمالالمدققاآلخر



 فيأيمنالحاالتالتاليةيجوزإصداررأيمتحفّظ؟ .6

I. نطاقالتدقيقمقي ًداعندمايكون

II. االستقاللإلىعندمايفتقرالمدقق

III. عندماالتُستخَدمالمبادئالمحاسبيةالمقبولةبشكلعام 

 IIوI -أ

 IIIوI -ب

 IIIوII -ج

 IIIوIIوI -د
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 وفقًاللفقرةالخاصةبالمبادئفيمدونةالسلوكالمهني،يجبأنيكونجميعاألعضاء: .7

 فيجميعاألوقاتوالظاهرالحقيقةمستقل ينفي -أ

 فيجميعاألوقاتالحقيقةوالظاهرمستقل ينفي -ب

 التأكيدعندتقديمخدماتتدقيقالحساباتوغيرهامنخدماتالحقيقةوالظاهرمستقل ينفي -ج

التأكيدكماوخدماتالضرائبعندتقديمخدماتالتدقيقوغيرهامنخدماتالحقيقةوالظاهرمستقل ينفي -د



 القروضالتاليةمحظوربينشركةالتدقيقأوأيمنأعضائهاوالزبونالمعنيبالتدقيق؟أيمن .8

 قروضالسيارات -أ

 القروضالمضمونةبالكاملبالودائعالنقديةفيالمؤسسةالماليةنفسها -ب

 قروضالرهنالعقاريالجديد -ج

 دوالر10000أرصدةالبطاقاتاالئتمانيةغيرالمدفوعةوالتيالتزيدعن -د



 المصاحبةلهاعلى:االفصاحاتتقعمسؤوليةإعدادالبياناتالماليةو .9

 المدقق -أ

 اإلدارة -ب

 اإلدارةوالمدققمًعاوبالقدرنفسه -ج

االفصاحاتاإلدارةفيمايخصالبيانات،والمدققفيمايخص -د



هذهتسديدكماوعلىاالصولالرأسمالية عملياتاالستحواذ،يعودسببمعاملةتالتدقيقالىدوراتاتقسيمعمليعند .10

 اقتناءالسلعوالخدماتإلىأن:العملياتبشكلمنفصلعن

 هاالتشغيليةشركةبدالًمنعملياتالتتعلقبتمويلعلىاالصولالرأسمالية عملياتاالستحواذ -أ

نعدًداقلياًلمنالمعامالت،ولكنغالبًامااوتسديدهعلىاالصولالرأسمالية عملياتاالستحواذمعظم -ب كونتيتضم 

منهذه  تدقيقًاوافيًا.االقيمة،وبالتالييجبالتدقيقفيهةعاليالعملياتكل 

 )أ(و)ب(. -ج

 ال)أ(وال)ب(. -د



بمدىمالءمةلكيتكونأدلةالتدقيقملزمةللمدقّق،يجبأنتكونكافيةومناسبة.أيمّمايلياليصحفيمايتعلق .11

 أدلةالتدقيق؟

كل مازادتفعاليةنظامالرقابةالداخليةزادتالضمانةالتييملكهاالمدققلجهةموثوقيةالتقاريرالماليةالتييقد مها -أ

 الزبون.

يكونرأيالمدققمفيدااقتصادياومربحالشركةالتدقيقيجبأنيتمإعدادهفيخاللفترةزمنيةمعقولة،وأنلكي -ب

 يستندإلىاألدلةالتيتمالحصولعليهاوالتيتضمنأرباحشركةالتدقيق.

األدلةالمجموعةأكثرموثوقيةعموًمامنمنشأةتكوناألدلةالتييتمالحصولعليهامنمصادرمستقلةخارجال -ج

 المنشأةحصًرامنداخل

تكونالمعلوماتالتييحصلعليهاالمدققالمستقلشخصيًاوبصورةمباشرةمنخاللاالستفساروالمالحظة -د

 والتفتيشأكثرإقناًعاعموًمامنتلكالتييتمالحصولعليهابشكلغيرمباشر.

 

بأدلةالتدقيق؟أيمنالعباراتالتاليةليستصحيحةفيمايتعلق .12

تعتبرأدلةالتدقيقالتيتمالحصولعليهامنمصادرخارجيةمستقلةعنالمنشأةأكثرموثوقيةمنتلكالتيتم -أ

الحصولعليهامنمحاورداخلالمنشأة.

تعتبراألدلةالمستنديةالتييحصلعليهاالمدققبطريقةغيرمباشرةأكثرموثوقيةمنتلكالتييحصلعليها -ب

شرة.مبا

تعتبرالمستنداتالتيتنشأخارجالمنشأةأكثرموثوقيةمنتلكالتيتنشأمنداخلها. -ج

تعتبراألدلةالخارجية)كالمراسالتمعالبنوك(أكثرموثوقيةمناألجوبةالتيتمالحصولعليهامناإلستفسارات -د

معالعميل.
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الميزانية)المركزالمالي(عندمايتمالحصولعليها:تكوناألدلةأكثرإقناعاًفيمايختصبحسابات .13

فيأقربتوقيتلتاريخالميزانية. -أ

فقطمنالعملياتالتيحدثتبتاريخالميزانية. -ب

فيعدةأوقاتخاللالسنةالمالية. -ج

فقطمنالفترةحيثكانتالعملياتالخاصةبالحسابقيدالتدقيقاألكثرعدداًخاللالسنةالضريبية. -د



لقالمدققمنفشلالعميلفيإصدارالفواتيرالمتعلقةبكلالبضائعالتيتمشحنها.أيمناإلجراءاتالتاليةتساعديق .14

فيجمعأدلةالتدقيقالمناسبةفيهذهالحالة.

رة،وتتبعمستنداتالشحنالخاصةبها. -أ  إختيارعينةمنفواتيرالمبيعاتالمكر 

فواتيرالمبيعاتذاتالصلة.تتبععينةمنمستنداتالشحنإلى -ب

تتبععينةمنقيودالمبيعاتاليوميةإلىدفتراألستاذالمساعدالخاصبالحساباتالمدينة. -ج

مقارنةمجموععناصرجدولالحساباتالمدينةمعرصيدحسابالذممالمدينةفيدفتراألستاذ. -د



فيأيترتيبيجبأنتحدثالخطواتالتالية: .15

ملالزبون..تقييممخاطرع1

.فهمطبيعةعملوالقطاعالذيتعملبه.2

.تنفيذإجراءاتتحليليةأولية.3

.تقييممخاطرالتدقيقالمقبولة.4

4،2،3،1-أ -أ

2،1،3،4-ب -ب

2،4،1،3-ج -ج

4،3،1،2-د -د



لتقييم:يستخدمالمدققالمعرفةالمكتسبةمنفهمهلطبيعةعملالزبونوالقطاعالذييعملبه .16

مخاطرالعمل. -أ

مخاطرالرقابة. -ب

المخاطرالمتأصلة)المالزمة( -ج

مخاطرالتدقيق. -د



أيمناألطرافالتاليةيوقععادةكتابالتكليفبالتدقيق)خطاباإللتزام(لدىالشركاتالخاصة؟ .17

التنفيذية. اإلدارة -أ

ممثلعنمجلساإلدارة. -ب

 ممثلعنلجنةالتدقيق. -ج

امينالصندوق -د



عملياتالرقابةالداخلية: .18

لمسؤوليتهاالمدققون -أ .الخارجيونينف ذهاويتحم 

َمةلتوفيرضماناتمعقولةبأنالشركةتحققأهدافهاوغاياتها. -ب تنطويعلىسياساتوإجراءاتُمصمَّ

تضمنامتثالالشركةلجميعاألنظمةوالقوانين. -ج

 صةالبورفياسهمهاتنطبقحصراعلىالشركاتالمدرجة -د



:الضبطالداخليالمتعلقبالبياناتالماليةمنقبلالمدققالخارجيبـنظامتدقيقلاألساسيالهدفمثّلتي .19

منعصدورالبياناتالماليةاالحتياليةإلىالعامة. -أ

 تقييمفعاليةعملياتالرقابةالداخليةللشركةعلىجميعالتأكيداتذاتالصلةفيالبياناتالمالية. -ب

 اإلدارةبأنعملياتالرقابةالداخليةفعالةمنحيثمنعظهورالبياناتغيرالصحيحةفيالبياناتالمالية.إبالغ -ج

 إجراءتدقيقالبياناتالماليةبكفاءة. -د
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 ؟ويديرها للشركة الداخلية يؤسس ويراقب عمليات الرقابة التالية المجموعات من أي. 19
نالداخليوالمدققون -أ
اإلدارةمجلس -ب
 اإلدارة -ج
 التدقيقلجنة -د

 
 التقرير التجميعي اعتبارا من تاريخ:  يؤرخ أن يجب. 20
الميدانيالعملمناالنتهاء -أ
 التجميعمناالنتهاء -ب
 التجميعتقريرإرسال -ج
 .الماليةالبياناتعلىالمالحظاتفيإليهمشارالحقحدثآخر -د


%(02صحأمخطأ) .ب

 

آخرونفيعمليةالتدقيقويصدرونرأيهمبالجزءالخاضعلتدقيقهم،يجبفيالحاالتالتييشاركفيهامدقّقون .1

 علىالمدققالرئيسيأنيقررماإذاكانالمبلغالماليقيدالتدقيقجوهريًابالنسبةللبياناتالماليةككل.

o صح

o خطأ 

 

 إناألدلةالموضوعيةأكثرموثوقية،وبالتاليأكثرإقناعامناألدلةالذاتية. .2

o صح

o خطأ 

 

العامالناألكثرأهميةعندتحديدحجمالعينةالمناسبفيعمليةتدقيقهماتوقعالمدققلألخطاءوموضوعية .3

 األدلة.

o صح

o خطأ 

 

 البدمنالحصولعلىأدلةمناسبةكافيةإذاكانتشركةالتدقيقتسعىإلىتقليلالمسؤوليةالقانونية. .4

o صح

o خطأ 

 

زبونالجديدخاضعافيالسابقلعمليةتدقيق،يعتمدالمدققالجديدحصًراعلىفيالحاالتالتييكونفيهاال .5

 المعلوماتالتيجمعهاالمدققالسابقعنالزبون.

o صح

o خطأ 

 

حيثيطلبمدقّقالحساباتالجديدمعلوماتمنمدقّقالحساباتالسابقوتكونالعالقةبينالزبونوالمدقّق .6

انونية،يجوزأنيقتصرردالمدققالسابقعلىالمدققالجديدعلىذكرأنهالسابقمشوبةبمشاكلأونزاعاتق

 لنيتمتقديمأيمعلومات.

o صح

o خطأ 



التدقيق  –نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان   

2018تموز  امتحانات  

 

Page 5 of 7 
 

 

 تحظّرمعاييرالتدقيقاالعتمادعلىعملالمدققينالداخليينبسببعدماستقالليتهم. .7

o صح

o خطأ 



تقاريرالماليةأنيكونالتدقيقخاليامنيشترطفيإصداررأيغيرمتحفّظبشأنالرقابةالداخليةعلىإعدادال .8

 أينقاطضعفجوهريةمحّددة،وأاّليكوننطاقالتدقيقمقيًّدا.

o صح

o خطأ 

 

يجبأنتشيرتقاريرالتدقيقالماليالصادرةعنالبياناتالماليةلشركةخاصةإلىمعاييرالتدقيقالمالي .9

  المقبولةعموًمافيفقرةالنطاق

o صح

o خطأ 



اإذابقيتالرسوممقابلالخدماتالمهنيةالمقّدمةغيرمسّددةلفترةتتجاوزستةمعياراالستقاللمنتهكًيعتبر .10

 أشهرقبلتاريختقريرالسنةالماليةالجارية

o صح

o خطأ 



عندماتكشفاإلجراءاتالتحليليةعنتقلباتغيرمعتادةفيرصيدالحساب،يجريالمدققعدًداأقلمن .11

 رقابةذاتالصلةبالحسابوعدًداأكبرمناختباراتالاألرصدةاختبارات

o صح

o خطأ 



هناكعامالنرئيسيانيؤثرانعلىمخاطرالتدقيقالمقبولةوهماالمستخدمينالمحتملينللبياناتالمالية .12

 واحتمالإصداررأيتدقيقغيرمتحفّظ.

o صح

o خطأ 



أنهامعتدلةبالنسبةللمعامالتمعاألطرافذاتالصلةألنهمبشكلعام،يقيّمالمدقّقونالمخاطرالكامنةعلى .13

 يتوقعونمنالعمالءأنيكونواعلىدرايةبتدقيقهمفيمثلهذهالمعامالت.

o صح

o خطأ 



لأحدأغراضتنفيذاإلجراءاتالتحليليةاألوليةفيمرحلةالتخطيطلتدقيقالحساباتبمساعدةالمدقّقعلىيتمثّ .14

لمخاطرالرقابةإجراءتقييمأولي

o صح

o خطأ 



دوالر،فإنهسيحتاجإلى0001إذاعيّنأحدالمدققينسقفًالألخطاءالماليةالمقبولةفيالحساباتالمدينةقدره .15

 دوالر000100الحصولعلىمزيدمنأدلةالتدقيقلهذاالحسابعّمالوكانالسقفمحدًدابـ

o صح

o خطأ 
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تنتفيالحاجةإلىفحص”audit around the computer“حيثيقّررالمدقّقالتدقيقحولالحاسوب .16

ضوابطتكنولوجياالمعلوماتالتييطبّقهاالزبونأوفهمعملياتالرقابةالداخليةالمتصلةبنظامتكنولوجيا

المعلوماتالتييستخدمهاالزبون.

o صح

o خطأ 


تركزفحوصتفاصيلاألرصدةعلىبدايةأرصدةالسنةونهايتها. .17

o صح

o خطأ 

 

 عندالتدقيقفيحساباتشركةعامة،يجبفحصالضوابطالحاسوبيةإذااعتبرتبمثابةضوابطرئيسيةللحد .11
 مناحتمالوجودأخطاءجوهريةفيالبياناتالمالية

o صح

o خطأ 


عندماتقومالشركةبإعدادفواتيرمبيعاتمتعددةالنسخومرقمةمسبقاًعنداستالمطلباتالزبائن،يكوناحتمال .19

عدمإصدارالفواتيرللزبائنأكبرعّمايكونعندإعدادالفواتيربعدشحنالبضائع.

o صح

o خطأ 

  
تسمحمعاييرالتدقيقالمهنيةللمدققينباستخدامأساليبأخذالعيناتاإلحصائيةوغيراإلحصائيةعلىحدسواء. .20

o صح

o خطأ 

 
%(:50أجبعلىسؤالينمناالسئلةالثالثالواردةأدناه)-ج

 

 المسألةرقم1

ماختباراتموضوعيةالستيفاءتحقيقًاألغراضدعمتأكيداتالبياناتالمالية،وضعالمدق قالماليأهدافًا دةللتدقيقوصم  محد 

إلىأهدافالتدقيقفيحساباتاالستثماروالحساباتالمدينة.نوردبجانبكلمجموعة7-1كلهدفوتحقيقه.تشيرالبنود

جةاألولى.يمكناختياربالدر أهدافقائمةبإجراءاتالتدقيقالمقترحةلها.إختَرلكلهدفتدقيقاإلجراءالمناسبالذييلب يه

ةواحدةفقط. إجراءمر  كل 



إجراءاتالتدقيقفيحساباتاالستثمار

دمن -أ انخفاضفيسعراالستثماراتتسجيالصحيًحا.تسجيلأيالتأك 

المتداولة -ب غير االستثمارية الحافظة إلى المتداولة االستثمارية الحافظة من التحويالت تسجيل من تسجيال التأكد

ًحا.صحي

 الحصولعلىتأكيداتإيجابيةاعتباًرامنتاريخالميزانيةالعموميةلالستثماراتالتييملكهاأمناءمستقلون. -ج



 أهدافالتدقيقفيحساباتاالستثمار

 ج ب أ

     حساباتاالستثمارموث قةومصن فةبشكلسليمفيالبياناتالمالية. .1

لةتمث لاالستثمارات .2     المملوكةفعليًابتاريخالميزانيةالعمومية.حساباتاالستثمارالمسج 

    االستثماراتالتجاريةمقي مةتقييماصائبًابالقيمةالسوقيةالعادلةفيتاريخالميزانيةالعمومية. .3
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إجراءاتالتدقيقفيالحساباتالمدينة

قطعحسابالمبيعاتللتأكدمنأنعملياتالمبيعاتوالبنودالمدرجةبشأنهافيالمخزونوتكلفةفحوصاتإجراء -أ

 الفترةالمناسبة.فيالسلعالمباعةيتمتسجيلهافينفسالفترةو

 .الكبيرةالخاصبالحساباتالمدينةالمتأخرةميزانالحساببعداإلغالقمراجعة -ب

دماإذاكانتالحساباتالمدينةقدتمإدراجهاأوالتعه دبها.مراجعةاتفاقياتالقروضللحصولعل -ج  ىمؤشراتتحد 

 الخاصبالحساباتالمدينةللمبالغالمستحقةمنالمسؤولينوالموظفين.ميزانالحسابمراجعة -د





 أهدافالتدقيقفيالحساباتالمدينة

 د ج ب أ

للمؤسسةفيتاريخالميزانيةتمث لالحساباتالمدينةجميعالمبالغالمستحقة .4

 العمومية.

    

     للمؤسسةالحقالقانونيفيجميعالحساباتالمدينةبتاريخالميزانيةالعمومية. .5

     تُدرجالحساباتالمدينةبصافيالقيمةالممكنتحقيقها. .6

     الحساباتالمدينةموثقةومعروضةبشكلصحيحفيالبياناتالمالية. .7

 





 2رقمالمسألة

 العام من نوفمبر شهر لشركة2017في الرئيسي المكتب ر تضر  ، XYZ السجالت من العديد إتالف تم حريق. بسبب

في المنتهية الحساباتللسنة تدقيق إجراء قبل للشركة 31المحاسبية بإعداد2017ديسمبر للشركة المحاسبالمالي قام .

علىأساسالتقديراتوالمعلوماتالتيتمك نمناستردادها.بصفَتَِكالمدق ق2017ديسمبر31بياناتماليةللسنةالمنتهيةفي

.الماليللشركة،أكملَتتدقيقهذهالبياناتالماليةولكن كلمتتمك نمنالحصولعلىأدلةتدقيقكافيةفيجميعالمجاالت



المطلوب:

 .XYZقيقالحساباتلشركةصياغةهذهالتفاصيلبالشكلالمناسبإلدراجهافيتقريرتد (أ)

منأجلإصدارتقريرغيرمعد ل.اتبلالتركيزعلىالفروقتقريرالمدققبالكامل،مالحظة:ليسمطلوبًامنكأنتصيغ



 شرحاألشكالالتاليةللتقريرالمعدلوالتمييزبينها. (ب)

(i) الفقراتالتوضيحية؛ 

(ii) الرأيالمتحف ظ؛ 

(iii)عدمإبداءالرأي؛ 

(iv) .الرأيالمخالف

 

 

 

 المسألةرقم3

قمبإعدادخطةتدقيقللتحققمنالدورةالنقدية.

نخطةالتدقيقالتأكيداتالخمسةكافة،ويجبعليكأنتختارإجرائيتدقيقلكلتأكيد.  يجبأنتتضم 

 



عمالًجيداً


