
 التدقیق  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2019 كانون االول امتحانات  
 

 %)30أسئلة متعددة اإلجابات ( .أ 
 5 -1إقرأ السیناریو أدناه وأجب على األسئلة 

. أثناء التخطیط للتدقیق الحظت احتماال Rottnestأنت مدیر التدقیق المسؤول عن التخطیط لتدقیق حسابات شركة 
 . ةالمتزاید لمخاطرأخطاء جوهریة ناجمة عن الغش. تعكس استراتیجیة التدقیق وخطة التدقیق هذا ا متزایدا لورود

 
 أي من الجمل التالیة المتعلقة بالغش صحیح؟  .1

قد ال یكشف المدّقق جمیع حاالت الغش الكامنة في البیانات المالیة، لكن هذا ال یعني بالضرورة أن المدّقق  -أ 
 ال تكون سهلة الكشف، كما أن هناك احتمال أن یكون الغش مخفیا.مهمل ألن طبیعة الغش قد 

 یجب على مدقق الحسابات الكشف عن جمیع حاالت الغش الجوهریة في البیانات المالیة. -ب 
 یجب على مدقق الحسابات الكشف عن كل عملیة غش في البیانات المالیة.  -ج 
 عاتق اإلدارة. المدقق غیر مسؤول عن اكتشاف الغش فهذه المسؤولیة تقع على  -د 

 
إذا تم اكتشاف أخطاء جوهریة ناتجة عن الغش أثناء التدقیق ولم یتم تصحیحها من قبل اإلدارة، كیف سیتم إبالغ  .2

 المساهمین بذلك؟
 یجب على المدقق إرسال كتاب إلى المساهمین یبلغهم فیه بالغش. -أ 
 المساهمین بذلك على وجه التحدید. وٕابالغ  الجمعیة العمومیة السنویةیجب على مدقق الحسابات التحدث في  -ب 
 یقوم مدقق الحسابات بإبالغ الشرطة التي تتوّلى بدورها إبالغ المساهمین.  -ج 
 یورد مدقق الحسابات األمر في تقریر التدقیق من خالل تعدیل الرأي.  -د 

 
 أي من اإلجراءات التالي ذكرها یجب على المدقق تنفیذها بهدف التصدي إلى خطر الغش؟  .3

)i(  من اإلدارة تؤكد بموجبه أنها كشفت له عن جمیع  اقرارات مكتوبةیجب على المدقق الحصول على
 عملیات الغش المعروفة والمشبوهة.

)ii(  .یجب على المدقق إضافة عامل غیر متوقع في تصمیم إجراءات التدقیق 
)iii( دامها للتالعب في لنهایة السنة والتي یمكن استخ والتقدیرات یجب على المدقق اختبار القیود الیومیة

 البیانات المالیة.
 حصًرا. (ii)و  (i) -أ 
 حصًرا. (iii)و  (i) -ب 
 حصًرا. (iii)و  (ii) -ج 
 . (iii)و  (ii)و  (i) -د 
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 أي من الجمل التالیة المتعّلقة بخطة التدقیق صحیح؟ .4
 تحّدد خطة التدقیق إتجاه التدقیق ونطاقه وٕاطاره. -أ 
المصّممة للحصول على أدلة مناسبة كافیة بما في ذلك  تحتوي خطة التدقیق على إجراءات التدقیق التفصیلیة -ب 

 الهدف من كل إجراء وحجم العینة المراد اختبارها.
 مثل مستوى األهمیة النسبیة وتقییم المخاطر.  أنشطة التعاقد األولیةتتضمن الخطة  -ج 
 یتم تطویر خطة التدقیق قبل استراتیجیة التدقیق.  -د 

 
 استراتیجیة التدقیق؟أي من األمور أدناه ال یدرج في  .5

 تقییم المخاطر ومستوى األهمیة النسبیة. -أ 
 المراسالت مع العمیل.  -ب 
 إجراءات التدقیق المحّددة للتصدي للمخاطر التي تم تقییمها.  -ج 
 الحاجة للشك المهني.  -د 

 
 10 -6إقرأ السیناریو أدناه وأجب على األسئلة 

، بعضها إحصائي وبعضها اآلخر  ألخذ العینات أسالیب متنّوعة متاحة. وهناك أخذ العیناتیلجأ المدقق أثناء التدقیق إلى 
 غیر إحصائي. یجب على المدقق استخدام أسلوب مناسب للبند الذي یتم اختباره.

 
في سیاق إجراء اختبارات الضوابط على المشتریات وجدَت معدل انحراف أعلى من المتوقع. أي مما یلي یعتبر  .6

 استجابة مناسبة؟
)i(  عناصر بدیلة لالختبار بدًال من تلك التي تم اختبارها للتّو وتجاهل االنحرافات.اختیار 
)ii( .زیادة حجم العینة 
)iii( .تنفیذ مزید من اإلجراءات الموضوعیة على المشتریات ألن اختبارات الضوابط لم توّفر أدلة مناسبة كافیة 

 حصًرا (ii)و  (i) -أ 
 حصًرا (iii) -ب 
 حصًرا (iii)و  (ii) -ج 
  (iii)و (ii)و  (i) -د 
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 أي من الجمل التالیة صحیح؟  .7
 العشوائیة هي أسلوب یختار فیها المدقق العینة دون اعتماد نمط معین. العینة -أ 
 یجب استقراء االنحرافات لتحدید التأثیر على السكان. -ب 
 هي أسلوب یختبر فیها المدقق جمیع العناصر في المجموعة اإلحصائیة.  Block sampling التجمیعیة العینة -ج 
 .العینة على أساس الوحدة النقدیة هي أسلوب إحصائي العینة -د 

 
 أي من الجمل التالیة یعّبر عن أسلوب معاینة؟  .8

في المئة من العناصر في المجموعة اإلحصائیة ویكون لدى هؤالء فرصة  100حیث یتم اختبار أقل من  -أ 
 متساویة في االختیار.

المجموعة اإلحصائیة ویكون لدى هؤالء فرصة في في المئة من العناصر في  100حیث یتم اختبار أقل من  -ب 
 االختیار.

 حیث یتم اختیار العناصر من مجموعة إحصائیة ذات خصائص معینة. -ج 
 في المجموعة اإلحصائیة لالختبار.  )nth item(عنصر(كذا) حیث یتم اختیار كل  -د 

 
 أي من الجمل التالیة صحیح؟  .9

 األسالیب غیر اإلحصائیة.أسالیب المعاینة اإلحصائیة أكثر موثوقیة من  -أ 
 یجب على المدقق دائًما استخدام التقسیم الطبقي لضمان اختبار عینة تمثیلیة. -ب 
 یمكن استخدام أكثر من أسلوب معاینة واحد الختبار مجموعة إحصائیة واحدة. -ج 
 یحدث االنحراف عندما تختلف النتیجة عن التوقع أثناء اختبار موضوعي.  -د 

 
 مسار العمل األنسب؟ . أي ّمما یلي هو وجد المدقق خطًأ في عّینة .10

 النظر في ما إذا كان الخطأ ینطوي على مفارقة أو یشیر إلى احتمال وجود مزید من األخطاء.  -أ 
 إبالغ العمیل بالخطأ. -ب 
 احتساب مستوى األهمیة النسبیة للخطأ بالمقارنة مع البیانات المالیة.  -ج 
 مقارنة الخطأ بمستوى الخطأ المسموح به.  -د 

 
 15-11السیناریو أدناه وأجب على األسئلة إقرأ 

الشركة األلماس وغیره من األحجار الكریمة. لقد قّررت االستفادة  . تبیعWyndhamأنت تخطط لتدقیق حسابات شركة 
 من عمل الخبیر المعّین من قبلك لتقدیم أدلة مناسبة كافیة على تقییم المخزون.
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 یجب على المدقق أخذها باالعتبار؟ قبل تعیین الخبیر، أي من العوامل التالیة  .11
)i( الكفاءة 
)ii( القدرة 
)iii( الموضوعیة 
)iv( موثوقیة بیانات المصدر 

  (iii)و  (ii)و  (i) -أ 
 (iv)و  (iii)و  (ii) -ب 
 حصًرا (iv)و  (iii)و  (i) -ج 
  (iv)و  (iii)و  (ii)و  (i) -د 

 
 كیف یمكن للمدقق تقییم كفاءة الخبیر الذي سوف یعّینه؟ -12
)i(  المهنیة وٕاجراء تحقیقات حول تجربة الخبیر.الحصول على نسخ من الشهادات 
)ii( .الطلب من الخبیر تأكید استقاللیته 
)iii( .التفتیش عن اسم الخبیر في سجل أعضاء الهیئة المهنیة ذات الصلة 

 حصًرا (ii)و  (i) -أ 
 حصًرا (iii)و  (ii) -ب 
 حصًرا (iii)و  (i) -ج 
  (iii)و  (ii)و  (i) -د 

 
 عّین من المدقق قبل إنجاز العمل؟مخبیر الما هي األمور التي یجب االتفاق علیها مع ال -13

)i( مسؤولیات كل طرف 
)ii( القیود المتأصلة/ المالزمة للتدقیق 
)iii( الموعد النهائي للعمل 
)iv( النطاق واألهداف 
 جمیع اإلجابات -أ 
 حصًرا (iv)و  (iii)و (i) -ب 
 حصًرا (ii)و  (iii) -ج 
 حصًرا  (iv)و  (ii)و  (i) -د 
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 المعّین من المدقق صحیح؟أي من الجمل التالیة المتعلقة بعمل الخبیر  -14
 یمكن للمدقق االستفادة من عمل الخبیر وال یحتاج إلى مراجعته -أ 
 قد یختار المدقق عدم مراجعة عمل الخبیر إذا كان مجاًال یفتقر فیه المدقق إلى المعرفة أو الخبرة -ب 
 ا معقولة وموثوقة.یجب على المدقق مراجعة االفتراضات وبیانات المصدر التي استخدمها الخبیر للتأكد من أنه -ج 
 یستعین المدقق بخبیر ثاٍن لمراجعة عمل األول بهدف ضمان الحصول على أدلة مناسبة كافیة. -د 

 
 . أي من العبارات التالیة تصف بشكل أفضل الخبیر المعّین من اإلدارة؟15
 الخبیر المعّین من اإلدارة هو موظف في الشركة -أ 
 بل الشركة لتزوید المدقق باألدلة الخبیر المعّین من اإلدارة هو شخص معین من ق -ب 
 الخبیر المعّین من اإلدارة هو شخص یوصي به المدقق الذي تعینه اإلدارة لتقدیم أدلة للتدقیق -ج 
 الخبیر المعّین من اإلدارة هو شخص معین من قبل الشركة لتزوید اإلدارة بأدلة یمكن االعتماد علیها من قبل المدقق -د 

 
 20-16على األسئلة إقرأ السیناریو أدناه وأجب 

أّكدَت أن الضوابط التالیة عملت على مدار  Bunbury Coفي سیاق اختبارك الضوابط في نظام جدول الرواتب لشركة 
 العام:
 فحص عینة من جدول الرواتب من قبل مدیر الرواتب. •
 مراجعة جدول الرواتب بمجرد إعداده قبل إدخال التفاصیل في النظام المصرفي. •
 المهام بین حساب الرواتب الشهریة والمسؤولیة عن التغییرات في البیانات الدائمة.الفصل بین  •
 یتلّقى كل مدیر إدارة قائمة بالموظفین في إدارته لیوّقع علیها تأكیًدا على واجب دفع رواتب هؤالء الموظفین.  •

 
لمسؤولیة عن التغییرات في البیانات أي مما یلي هو السبب الرئیسي لضابط الفصل بین المهام بین حساب الرواتب وا -16

 الدائمة؟
 یتم إدخال التغییرات إلى البیانات الدائمة من قبل مدیر، بینما یمكن لموظف جدول الرواتب إجراء حساب الرواتب -أ 
 إذا كان هناك شخص واحد مسؤول عن المهمتین، فمن المحتمل أن یرتكب أخطاء بسبب حجم عبء العمل -ب 
 سؤول عن المهمتین، فیمكنه زیادة راتبه وصرف مبالغ احتیالیة لصالحهإذا كان هناك شخص واحد م -ج 
 یجب توزیع األدوار الفردیة في الشركة على أشخاص مختلفین -د 
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أي أن یتم فحص  -أي من اإلجراءات التالیة من شأنه أن یوفر الدلیل األكثر موثوقیة على أن الضابط األول -17
 جدول الرواتب، یعمل بفعالیة؟حسابات جداول الرواتب من قبل مدیر 

 التحقیق مع موظف جدول الرواتب الذي یقوم بحساب الرواتب -أ 
 التحقیق مع مدیر جدول الرواتب الذي یقوم بالفحص -ب 
 إعادة حساب مبالغ الرواتب من قبل المدقق -ج 
 فحص تقریر جدول الرواتب للتأكد من التدقیق في عینة من مبالغ الرواتب  -د 

  
 اختبارا للضوابط؟أي مما یلي لیس  -18
 فحص عقود الموظف للتأكد من الراتب الواجب دفعه له -أ 
 فحص تقاریر جداول الرواتب للحصول على دلیل على موافقة المدیر -ب 
 فحص قائمة الموظفین في كل قسم للحصول على أدلة على مراجعة مدیر القسم -ج 
 مراقبة مهمة كشوف الرواتب للتأكد من الفصل بین المهام -د 

 
بمراجعة قائمة الموظفین الواجب  قسم لي هو هدف مراقبة ذي صلة بالضبط الذي یقوم بموجبه كل مدیرأي مما ی -19

 دفع الرواتب لهم؟
 ضمان دقة حساب الرواتب  -أ 
 ضمان دفع الرواتب للموظفین الحقیقیین فقط -ب 
 ضمان دفع رواتب الموظفین على أساس الساعات الصحیحة  -ج 
 ضمان دفع الرواتب الصحیحة للموظفین  -د 

 
 لمراقبة فعالیة ضوابط الشركة؟ Bunbury Coأًیا مما یلي یمكن أن تستخدمه شركة  -20
 مهام التدقیق الداخلي -أ 
 المصرفیة المطابقاتإجراء  -ب 
 أذون الدفع -ج 
 الفصل بین المهام  -د 

 
 
 
 

Page 6 of 10 
 



 التدقیق  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2019 كانون االول امتحانات  
 

 الحاالت .ب 
 )%25( 1الحالة 

بصفتك المشرف على التدقیق في شركة سي غل وشركاه، أنت بصدد وضع خطة التدقیق لعمیلك شركة إیغل هیتینغ وشركاه 
(EHC)  20آب  31للسنة المنتهیة فيX5 . تقوم شركة إیغل بتصنیع وبیع معّدات التدفئة والسباكة لعدد من محالت بیع

  األغراض المنزلیة في البلد.
سعار بیع أعانت إیغل من منافسة متزایدة ونتیجة ذلك، سعت إلى الحفاظ على مستوى المبیعات الحالي من خالل تخفیض 

أعلم رئیس الدائرة المالیة في إیغل مدیرك بأنه یتوقع أن تزید كمیة المخزون من البضائع في نهایة قد منتجاتها بشكل ملحوظ. و 
فترة سماح من ستة أشهر  شركة ایغل كة إیغل یعاني من ضائقة مالیة فقّررت الشركة منحالسنة، وأخبره أن أحد أكبر زبائن شر 

لدفع المستحقات، على أن ُتستأنف المدفوعات بعد ذلك كما جرت العادة. ولم َیَر رئیس الدائرة المالیة حاجة ألخذ أي مؤونة 
 مقابل هذا الدین. 

فیها، فهّدد المراقب المالي الشركة عاًما من العمل  20بعد غل تم صرف المراقب المالي لشركة إی 20X5في حزیران 
بمقاضاتها نتیجة صرفه تعسفًیا. وبما أن الشركة لم توظف مراقًبا مالًیا جدیًدا، قامت بتوزیع مهام المراقب المالي على باقي 

تریات الوظیفة في نیسان وتم تعیین الموظفین الموجودین في القسم المالي. وباإلضافة الى ذلك، ترك المسؤول عن ترحیل المش
حساب الموردین أو مراقبة  مطابقةموظف مكانه في األسبوع الماضي. ولكن لم تقم الشركة خالل هذه الفترة بأي كشف ل

 لترحیل حساب المشتریات.
 

 آب 31المالي للسنة المنتهیة في  نمقتطفات من البیا
 20X5 20X4 
 ملیون دوالر ملیون دوالر 

 283 246 المبیعات
 184 172 المبیعاتكلفة 

 99  74  الربح اإلجمالي
  50  40 نفقات التشغیل
  49  34 أرباح التشغیل

 28 51 المخزون
 25 35 الذمم التجاریة المدینة

 3.4 0.1 مبالغ نقدیة
 16 19 الموردون - الذمم التجاریة الدائنة

 5 5 التزامات متداولة أخرى
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 األسئلة:
 للسنتین كلتاهما، للمساعدة في تخطیط عملیة التدقیق في شركة إیغل. التالیة نسبال احتسب -أ 

  Quick Ratio نسبة السیولة السریعة -
 Payables Payment Period (الدائنین)  فترة تسدید الموردین -
  Receivables Collection Period  لدائنةفترة تحصیل الحسابات ا -
  Operating Profit Margin  هامش الربح التشغیلي -

باالستناد إلى المعلومات الواردة أعاله واحتساب النسب، أذكر شارًحا بإیجاز خمسة مخاطر للتدقیق وحدد الخطوات  -ب 
 التي یجب أن یقوم بها المدقق للتعامل مع كل خطر في إطار تخطیط التدقیق لشركة إیغل. 

التي ینبغي تنفیذها للحصول على أدلة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالرصید المستحق من  جوهریةال ختباراتصف اإل -ج 
 . االساسي زبون شركة إیغل

إشرح مسؤولیات المشرف على التدقیق فیما یتعلق باإلشراف على عمل فریق التدقیق في إطار عملیة التدقیق في  -د 
 . شركة إیغل

 
 )%25( 2 الحالة

 شركة داین للتصنیع 
المسؤول األول عن التدقیق في شركة داین للتصنیع. لمساعدتك في تخطیط التدقیق، قّدم أحد أعضاء فریق التدقیق أنت 

 لنظام الشراء، وال توجد ضوابط أخرى غیر تلك الواردة في الوصف المذكور. تفاصیل التالیةال
لشراء كلٌّ في نطاق مسؤولیته. تعتمد الشركة ال تملك الشركة قسًما خاصا للمشتریات، لذا یقوم الموظفون بإصدار أوامر ا

إلى قسم البضائع  2، وُترسل النسخة 1نموذًجا ألوامر الشراء یتألف من ثالثة نسخ حیث یحتفظ مقّدم أمر الشراء بالنسخة 
 تسلم إلى الموّرد. 3الواردة والنسخة 

استالم البضائع، یتم إرسال مذكرة تسلیم الموّرد یتولى موّظف قسم البضائع الواردة استالم البضائع من دون فحصها. بمجرد 
 حاسب المولج بمسك سجل المشتریات.موأمر الشراء الخاص بتلك البضائع إلى ال

یقوم موظف سجل حساب المشتریات لدى استالمه فاتورة الموّرد بالتحقق من العملیات الحسابیة علیها وبتوقیعها باألحرف 
 .المشتریاتب الشراء بها. ثم یتم إدخال الفاتورة في سجل األولى وارفاق مذكرة التسلیم وطل

یتم بعدها إرسال الفاتورة إلى المدیر المسؤول عن الموظف الذي طلب البضائع. فیقوم المدیر بترقیم الفاتورة وٕاعادتها إلى 
في سجل العمالء شهرًیا عن . یتم إدخال فواتیر الشراء المرّقمة في تحلیل المیزانیة العمومیة ونشرها المشتریاتموظف سجل 

 طریق إدخال القیود الیومیة.
. وتجري مطابقة حساب مراقبة سجل المشتریاتیدفع أمین الصندوق للموردین شهرًیا بناًء على تعلیمات من موظف سجل 

 الذي یقوم أیًضا بمطابقة بیانات الموّردین. المشتریاتشهرًیا من قبل موظف سجل  المشتریات
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 األسئلة: 
 في الرقابة الداخلیة في نظام الشراء: ضعف نقطةلكل 
بالنسبة لتدقیق الحسابات (إن وجدت)، من حیث نوع األخطاء  ة كل واحدة منهاواشرح بإیجاز أهمیالضعف  نقاطحّدد  -أ 

 .االتي یمكن أن تنجم عنه
على إجراءات التدقیق المعتادة الخاصة بك من حیث أي إجراءات إضافیة  الضعف نقطةحدثه تصف التأثیر الذي س -ب 

 أو موسعة مطلوبة.
 

 %)20( 3 الحالة
 أنت تقوم حالًیا بمراجعة أوراق العمل الخاصة بعدد من مهام التدقیق التي قامت بها مؤخًرا شركة التدقیق التي تنتمي إلیها.

وفي حین تقترب كّل من عملیات التدقیق من االكتمال، ظهرت مؤخًرا بعض األمور قد تؤثر على رأیك في كّل عملیة من هذه 
 . 20X0أیلول  30العملیات. تجدر اإلشارة إلى أن نهایة السنة في كل عملیة هي في 

 
 دوالر) 150,000(الربح قبل اقتطاع الضریبة  شركة جونز -أ 

احد أیلول إعالن إفالس  30، استلمت الشركة كتابا تبّلغت بموجبه بأنه قد تم في 20X2تشرین األول  0 خالل
یستحق في نهایة العام. وكان متوقعا في وقت التدقیق أال  كما دوالر أمریكي 30,000لها بمبلغ  الزبائن المدینین

فض أعضاء مجلس اإلدارة ، مثل جونز، على أي شيء فیما یتعلق بهذا الدین. یر بدون ضماناتیحصل الدائنون 
 اریخ بیان المركز المالي.تكما في المعلومة تغییر البیانات المالیة إلدراج الخسارة، على أساس أنه لم یتم استالم 

 دوالر.   700,000بلغ إجمالي الدیون المبینة في بیان المركز المالي 
 

 دوالر) 500,000(الربح قبل اقتطاع الضریبة  شركة روبرتس -ب 
، أقام أحد العمالء دعوى قضائیة ضد الشركة بسبب أضرار شخصیة تكّبدها نتیجة خلل في 20X0 موزت 31في 

دوالر ولكن لم یتم  10,000أحد منتجاتها. قبل نهایة العام بفترة وجیزة، توّصلت الشركة إلى تسویة مع العمیل بقیمة 
حافة بأمر التسویة وتناولته في تقاریر مسهبة إدراج هذا االتفاق في البیانات المالیة. وفضال عن ذلك، علمت الص

دعاوى أخرى أقیمت بحق الشركة بعد الضجة  على نطاق واسع. أبلغك المستشارون القانونیون للشركة للتّو بأن
اإلعالمیة، وبأنهم غیر قادرین على تقییم االلتزامات المحتملة الناشئة برقم محّدد. وأشارت الشركة إلى الدعاوى 

ألنه من غیر المتوقع أن تكون  مؤونات لهامرفقة بالبیانات المالیة تفید بعدم وجود ضمن االیضاحات الالقضائیة 
 الدعاوى جوهریة.
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 دوالر)  250,000(الربح قبل اقتطاع الضریبة  شركة غریفیث -ج 
تعّرض النخفاض دوالر  500,000كشفت إجراءات التدقیق أن استثمارا تجارًیا مدرًجا في بیان المركز المالي بمبلغ 

القیمة على أساس أن االستثمارات األخرى  تسجیل مؤونة تدنيدوالر. رفضت الشركة  300,000دائم في القیمة قدره 
 ) قد ارتفعت قیمتها وهي مدرجة بمبالغ أقل بكثیر من قیمتها القابلة للتحقیق.للمتاجرة(غیر المحتفظ بها 

 
 دوالر) 100,000(الربح قبل اقتطاع الضریبة  شركة إیفانز -د 

هذا العمیل هو شركة بناء تقوم حالًیا ببناء مستودع في مقره وتستخدم بعض القوى العاملة الخاصة بها لهذه الغایة. 
دوالر. وفي خالل  10,000مع تكلفة األصل غیر المتداول في بیان المركز المالي بقیمة  الید العاملةتم إدراج تكلفة 

 عن طریق الخطأ. اتالفهاالمباشرة في مطلع العام قد تم  الید العاملةت تكالیف عملیة التدقیق، تبّین أن سجال
 

 السؤال: 
، وحیثما اقتضى األمر، إلى االخذ بعین االعتبار االهمیة النسبیةناقش كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله، مع ا

 مبادئ المحاسبة ذات الصلة، والمعاییر المحاسبیة المناسبة. 
 تداعیات تقاریر التدقیق في كل حالة.إشرح 

 
لهغِقئي  لإلي   !!lع
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