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  رقم الطالب في كشف الحضور:

 

 (  1نموذج رقم: ) 

 ( 1مراجعات حساب ) اسم المساق:  عدد صفحات االمتحان: 

  رقم المساق: اسم الطالب: 

 ساعتين مدة االمتحان: الرقم الجامعي: 

  وقت االمتحان:  األوؿلمفصؿ الدراسي  نيائيامتحاف  رقم الشعبة:

 تاريخ االمتحان:  2102-2100 اسم المدرس:أ. رأفت مطير 
 

 درجػػة ( 22)      اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ المتاحة:  األوؿالسؤاؿ 
 اف قياـ العميؿ برفع دعوى قضائية ضد المدقؽ لعدـ اكتشافو الغش والتالعب خالؿ قيامو بميمتو تخضع :  -0

 ممسئولية الجنائية لد.   ممسئولية المدنية تجاه الطرف الثالث. لج.     يل. المدنية تجاه العم لممسئوليةب.  أ. لممسئولية التأديبية . 
 

 عدـ االىتماـ والالمباالة وعدـ بذؿ أي قدر مف العناية والخروج عف معايير العناية الواجبة والكفاءة :  -2

 د. الغش االستداللي.    ج. الغش.    الجسيم.  اإلىمالب.   العادي.  اإلىمالأ. 
 

 سؤولية المدقؽ تجاه الطرؼ الثالث إذا كاف مستفيدًا غير أساسيًا في حاالت : تتحدد م -3

 .الجسيم والغش واإلىمالالعادي  اإلىمالد.   ج. الغش.   الجسيم والغش.  اإلىمالب.  الجسيم .  اإلىمالالعادي و  اإلىمالأ. 
 مف األمثمة عمى استخداـ التقرير المالي االحتيالي:  -4

المنشأة مقابل  بدفعج. التسبب   أصول المنشأة لالستعمال الشخصي.  استخدامب.   . فكريةية أو ممكية أ. سرقة أصول فعم
 د. التمثيل الخاطئ لمبيانات المالية.   بضائع أو خدمات لم يتم استالميا. 

ماديًا ولـ تستجب اإلدارة  إذا كاف الغش واالحتياؿ المكتشؼ يتعمؽ بالمستويات اإلدارية العميا وكاف تقييـ المدقؽ ليذا الغش -5
 لرأي المدقؽ فاإلجراء األفضؿ ىو : 

 تقريرًا سمبيًا أو متحفظًا تبعًا لممادية .  بإصدارب. قيام المدقق   أ. قيام المدقق بإصدار تقريرًا متحفظًا . 
 د. االنسحاب من الميمة بعد الحصول عمى االستشارة القانونية.    ج. أن يمتنع أن إبداء الرأي. 

 مف المؤشرات التشغيمية التي تمفت نظر المدقؽ إلى شكوؾ حوؿ االستمرارية :  -6

 ب. الخسائر التشغيمية.    أ. صعوبات في الحصول عمى العمالة أو المواد الخام. 
 د. وجود قضايا مرفوعة عمى العميل قد تؤدي إلى خسائر مادية كبيرة.     ج. رأس المال العامل سالبًا . 

 دالئؿ عمى ضعؼ قدرة الشركة عمى االستمرارية وقامت اإلدارة بمعالجتيا بصورة مناسبة فإف المدقؽ:في حاؿ وجود  -7

 ب. يصدر تقريرًا نظيفًا مع فقرة توضيحية .   أ. يصدر تقريرًا نظيفًا دون تحفظ. 
 د. يصدر تقريرًا سمبيًا .   ج. يصدر تقريرًا متحفظًا . 

 مزمة في : تعتبر اجراءات المراجعة التحميمية م -8

 ب. مرحمة المراجعة التحميمية واالختبارات التفصيمية.      أ. مرحمة التخطيط لعممية التدقيق. 
 د. مرحمة التخطيط لعممية التدقيق والمرحمة النيائية في التدقيق.   األدلة واالختيارات التفصيمية.  وتقييمج. المرحمة النيائية في التدقيق 

% 5دوالر وقد حدد المدقؽ الحكـ األولي لممادية لألصوؿ بنسبة  01111111ة لألصوؿ ىي مبمغ إذا كانت القيمة المسجم -9
 دوالر فإف المدقؽ عميو :  511111ووجد المدقؽ أف ىناؾ تضخيـ لألصوؿ بمغ 

 ب. أن يصدر تقرير متحفظ .   أ. أن يصدر تقرير نظيف دون تحفظ . 
 داء الرأي . أن يمتنع عن إب د   ج. أن يصدر تقرير سمبي. 

 ال يعد مف أدلة اإلثبات المستخدمة لمتحقؽ مف مدى االلتزاـ بأنظمة الرقابة الداخمية :  -01

 د. المصادقات.   ج. اعادة التشغيل.   ب. المالحظة .   أ. االستفسار . 
 أرصدة الحسابات في دفتر االستاذ والخاصة بقائمة الدخؿ والمركز المالي.  اختباريطمؽ عمى   -00

 د. إعادة االحتساب.   ج. االختيارات التفصيمية.   ب. االختيارات األساسية.   اءات المراجعة التحميمية . أ. اجر 
  أي مف التالي ال يعتبر مف محتويات الممؼ الجاري لمعمؿ.   -02

  ب. برنامج التدقيق لمسنة الحالية .      أ. رسالة االرتباط . 
 د. كشوف األصول واالىالكات.   مة . ة المستخديسياسات المحاسبالج. المبادئ و 
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قسـ المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف أدلة اإلثبات إلى قسميف أساسيف األوؿ ىو البيانات المالية المتوفرة ، أي مف   -03
 اآلتي ال يعد منيا : 

 د. المصادقات.   ج. السجالت الرسمية لمعمل.   ب. دفتر األستاذ .   أ. دفتر اليومية . 
   لمبيانات المالية :  النوعيةي مف الخصائص التالية ال يعد مف الخصائص أ  -04

 د. الثبات.   ج. المصداقية .   ب. المالئمة .   أ. القابمية لممقارنة . 
   أي مف العوامؿ التالية يحدد حكـ المدقؽ حوؿ كفاية أدلة اإلثبات : . 05

 لمادية. ب. المادية ومستوى ا  أ. وقت الحصول عمى الدليل. 
 د. المعرفة المباشرة لدى المدقق.    ج. الموضوعية . 

   فإف مف األفضؿ استخداـ : لمتحقؽ مف ىذا الرصيد  .رصيد المدينيف جوىرياً ومادية إذا كاف نظاـ الرقابة ضعيفًا . 06
 سبق. د. ال شيء مما  ج. المصادقة السمبية .   ب. المصادقة العمياء.   أ. المصادقة االيجابية . 

   أحد أنواع أدلة التدقيؽ ويستخدـ بشكؿ أساسي لمتحقؽ مف االلتزاـ بالسياسات : .  07
 د. الفحص الفعمي.   ج. المصادقات.   ب. الفحص المستندي.   أ. المالحظة . 

  في أي الحاالت التالية ال يعتبر المدقؽ مسؤواًل تجاه العميؿ:  -08
 د. الخطأ في الحكم .    ج. الغش.    عادي . ب. االىمال ال  أ. اإلىمال الجسيم 

 أي مف األمور التالية ال يمكف لممدقؽ استخداميا لمدفاع عف نفسو أماـ الطرؼ الثالث .  -09
د. عدم   ج. المساىمة في اإلىمال.   ب. عدم وجود عالقة تعاقدية.   أ. أن يبين أنو بذل العناية المينية الواجبة. 

 ن الضرر واإلىمال. وجود عالقة سببية بي
 إذا اكتشؼ المدقؽ خماًل في نظاـ المراقبة الداخمية فإنو يقـو بتبميغ اإلدارة عف ذلؾ مف خالؿ :  -21

 د. رسالة اإلدارة ) الضبط الداخمي ( .   ج. كتاب التمثيل.   ب. رسالة االرتباط.   أ. تقرير المدقق. 
 مستندي معيف مف أسفؿ إلى أعمى :   تدقيؽقياـ المدقؽ بإجراء أي األىداؼ التالية يتحقؽ بشكؿ أساسي عند  -20

 د. الممكية .   ج. الحدوث.   ب. االكتمال.   أ. الوجود. 
 عمى أنيا أقؿ مصداقية :    تصنيفياأي مف أدلة اإلثبات التالية يمكف  -22

 د. االستفسار.   ج. المالحظة .   ب. التحقق الفعمي.   أ. المصادقات . 
 

 :  األول ة السؤال إجاب
 

 00 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 رقم السؤال

      اإلجابة
 
 

    
 

 22 20 21 09 08 07 06 05 04 03 02 رقم السؤال

       اإلجابة
 

     

 
        أجب حسب ما ىو مطموب /  : الثاني السؤاؿ 

 فاية األدلة ؟ مع التوضيح. ما ىو المقصود بكفاية أدلة التدقيق ؟ وما ىي العوامل التي تحدد ك -1
  كفاية األدلة :

  
  أ. 
  ب. 
  ج. 
  د. 
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  ما ىي االجراءات التي يقوم بيا المدقق لمتحقق من قدرة الشركة عمى االستمرارية؟   -2
  أ.
  ب.
  ج.
  د.

  ىػ. 
 لى إلى الخامسة :  تمر عممية تدقيق الحسابات بخمس خطوات متتالية أذكرىا مرتبة من األو  -3

  أ.
  ب.
  ج.
  د. 
  ىػ.

 

 
 درجات (  01)    اكتب المصطمح الذي يناسب المفيـو المقابؿ لكؿ مفيـو مف المفاىيـ التالية. :  الثالث السؤاؿ 

 

ة أو الموظفين أو أطراف أخرى فعل متعمد من قبل فرد و احد أو أ كثر من قبل اإلدارة أو المكمفين بالرقاب (                         )  .0
 ويتضمن استخدام الخداع لمحصول عمى ميزة غير عادلة. 

الخطر الناتج من عدم تمكنن االختبنارات الجوىرينة واإلجنراءات التحميمينة منن اكتشناف األخطناء والتحريفنات المادينة  (                         )  .2
 التي قد تقع. . 

األنمنناط التنني يجننب عمنننى المنندقق أي يحتننذي بيننا أثنننناء أداءه لميمتننو والتنني تعتمنند عمنننى الفننروض والمفنناىيم التننني  (                         )  .3
 تدعميا. 

 الفجوة بين اإلدارة من جية وا لمساىمين واألطراف الخارجية التي تستفيد من البيانات المالية من جية أخرى.  (                         )  .4
عممية منتظمة لمحصول عمى أدلة تتعمق بكفاءة وفاعمية األنشطة الداخمينة لمنشنأة معيننة وتقينيم ىنذه األدلنة بالنسنبة  (                         )  .5

 لألىداف المحددة. 
ي أجراىنننا فرينننق العممينننة عممينننة مصنننممة لتنننوفير تقينننيم موضنننوعي قبنننل صننندور تقرينننر التننندقيق لألحكنننام اليامنننة التننن (                         )  .6

 واالستنتاجات التي توصل إلييا لوضع التقرير. 
 األحداث التي تقع بين تاريخ نياية السنة المالية وتاريخ اعداد التقرير.  (                         )  .7
 في حال إخالل المدقق بواجباتو المينية.  مسؤولية تنشأ أمام الجيات المينية التي تنظم المينة وذلك (                         )  .8
احتمال أن تحتوي القوائم المالية المدققة عمى خطأ أو تحريفات مادية لم يكتشفيا المندقق أو احتمنال خنروج المندقق  (                         )  .9

 بنتيجة غير مناسبة. 
 الممكية تظير بالقيم المناسبة وأي تسويات تتعمق بيا سجمت بشكل صحيح ومناسب.  األصول وااللتزامات وحقوق (                         )  .01

 
 

 درجػػػات (  01)     ( أماـ العبارة الخاطئة    Xضع عالمة )/( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ):  الرابعالسؤاؿ 
 

 استخدام المالحظة لمتحقق من ممكية األصول.  يفضل (       )  .0
 ترتبط كفاية أدلة التدقيق بعالقة طردية مع المادية لمعنصر وعالقة عكسية مع مستوى المادية.  (     )    .2
 لمعنصر.  المتوارثة ترتبط كفاية أدلة التدقيق بعالقة عكسية مع المخاطر  (      )   .3
 ة  إلى أدلة إثبات أكبر. كمما كان تقدير المدقق لمخاطر التدقيق المقبولة أكبر كمما كان بحاج (      )   .4
 التفصيمية التي يجب أن ينفذىا المدقق.  االختباراتقوة نظام الرقابة بعالقة عكسية مع حجم  ترتبط (    )     .5
 يعتر الدليل الذي يحصل عميو المدقق بنفسو أكبر مصداقية من الدليل الذي يقدمو لو العميل.  (     )    .6
راءات المراجعة التحميمية المدقق لتكوين رأي حول أن الحسابات معندة وفقنًا لممبنادئ المحاسنبية المتعنارف عميينا وأن ىنذه المبنادئ تساعد اج (     )    .7

 .  بثباتقد تم استخداميا 
لينة مثنل التغيننر فني ىيكننل رأس تنناريخ إعنداد البيانننات الما قبنليعند المندقق مسننؤواًل عنن تندقيق األحننداث الالحقنة والتنني تتعمنق بنأمور لننم تكنن  (     )    .8
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 المال. 
كممننا زاد عنندد مسننتخدمي البيانننات الماليننة كممننا زادت درجننة الخنناطر التنني يتعننرض ليننا المنندقق ي وكممننا زادت مخنناطر التنندقيق المقبولننة مننن  (     )    .9

 طرف المدقق. 
تنننم تسنننجيميا ولنننم تحنننذف أي  تسنننجلي أن جمينننع العممينننات التننني تجنننب أن الحننندوث كأحننند تأكيننندات اإلدارة الخاصنننة بالعممينننات المالينننة يعنننن (     )    .01

 معاممة. 
 أرصدة الحسابات. و  المتعمقة بالعرض إلفصاح اإلدارةالحقوق وااللتزامات أحد تأكيدات  (     )    .00
 المالية صحيحة وعادلة.  البياناتيمثل تقرير مدقق الحسابات الضمان بأن  (     )    .02
 فجوة األداء عن العجز في معايير التدقيق وضعف أداء المدققين.  تعبر (      )   .03
 فحص الجدوى االقتصادية لمعمميات وكفاءاتيا وفعاليتيا.  ( 616)  تشمل ميام المدقق الداخمي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم (     )    .04
 إلى تدقيق كامل وتدقيق جزئي.  اتاالختبار ينقسم التدقيق من حيث حجم  (     )    .05
 تعتبر الخدمات الضريبية التي يقدميا المدقق لمشركة التي يقوم بتدقيق حساباتيا إحدى الخدمات التأكيدية لممدقق.  (     )    .06
 المالية. إن اليدف من معيار الثبات ىو التأكد من عدم وجود اختالفات في شكل وطريقة إعداد البيانات  (     )    .07
 يكون المدقق مسؤواًل عن الفشل في اكتشاف االحتيال المادي إذا لم يستخدم أساليب العينات االحصائية في مينة التدقيق.  (     )    .08
 يعتبر المدقق مسئواًل عن الفشل في اكتشاف االختالس فقط عند إصدار رأي نظيف.  (     )    .09
سننة مضنت نجند أن المندقق الينوم يقنل تركينزه عمنى اسنتخدام الفحنص المسنتندي  56مقارنة بين التدقيق في الوقت الحالي و التندقيق قبنل بال      (        )    . 21

 كأحد أدلة التدقيق. 
 

 :  الرابع إجابة السؤال 
 

 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 رقم السؤال

      اإلجابة
 
 

    

 21 09 08 07 06 05 04 03 02 00 رقم السؤال

 اإلجابة
      

 
    

 
 

 

           :  الخامسالسؤاؿ 
  .وأرصدة الحسابات والعرض واإلفصاح ةفيما يمي عدد من تأكديات اإلدارة حول العمميات المالي

الذي يناسب التحقق من ىذا ) أو أكثر ( والمطموب : توضح كل تأكيد بإحدى المزاعم االقتصادية مع بيان نوع دليل االثبات 
 أكيد. الت

 نوع الدليؿ المزاعـ االقتصادية التأكيدات ـ.
 فحص فعمي ن فحص مستندي 26666ممكية المنشأة لسيارة بمبمغ  وااللتزامات الحقوق .1
   الحدوث .2
   االكتمال .3
   الحد الفاصل .4
   الوجود .5
   التقويم والتوزيع .6
   التصنيف والقابمية لمفيم .7
   يمالدقة والتقو  .8
   الحقوق وااللتزامات .9

 الحاصميف عمى قرار مف مائة بالطمبةسؤاؿ خاص 
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لخموىا مف  ضامنًا يعتبر تقرير مدقؽ الحسابات مطمئف لمستخدمي البيانات المالية حوؿ مصداقيتيا وال يعتبر -0
  ؟التحريفات ػ ما ىي األسباب

  أ.
  ب.
  ج.
  د. 
  ىػ.
عمى فريؽ العممية وىو مسؤوؿ عف إبالغ  واإلشراؼدقيؽ تحمؿ مسؤولية التوجيو يجب عمى شريؾ عممية الت -2

 فريؽ العممية بما يمي :  
  أ.
  ب.
  ج.
  د. 
  ىػ.
( مختمفة ، أذكر ىذه األسس موضحًا أنواع التدقيؽ وفؽ  6يتـ تقسيـ التدقيؽ إلى عدة أقساـ حسب أسس ) -3

 كؿ أساس :   
  أ.
  ب.
  ج.
  د. 
  .ىػ
الحسابات الخارجي تقديـ العديد مف الخدمات باإلضافة إلى خدمات تدقيؽ البيانات المالية ،  لمدقؽيمكف  -4

 أذكر مع التوضيح ىذه الخدمات. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


