
  
  
  

  

  2004/2005من العام الجامعي امتحان نهاية الفصل األول 

  

  -------:   الشعبة--------:   الرقم الجامعي--------------------: اسم الطالب 
  ) درجات10(أمام العبارة الخاطئة    ) X(أمام العبارة الصحيحة وعالمة (/) ضع عالمة : السؤال األول 

  

  .ألموال المخصصة فإن الخصوم هي التزامات على الوحدات اإلدارية الحكوميةوفق نظرية ا  (     )  .1

2.  (     )  كم حرية التصرف المالي للوحدات اإلدارية الحكومية بنصوص القوانين واألنظمة الماليةتح.  

فترض ثبات وحـدة    س وت  من المحاسبة القومية والمحاسبة الحكومية على استخدام وحدة النقد في القيا           تعتمد كل   (     )  .3
  .النقد

  . منهما في موازنة مستقلةلنفقات الحكومية ولذلك يندرج كلال يوجد ارتباط بين اإليرادات وا  (     )  .4

  .الدخل النقدي واإلنتاج الحقيقي هما محور االهتمام في المحاسبة القومية  (     )  .5

  .اط الحكومي حجما ونوعاتطور مفهوم المحاسبة الحكومية بتطور النش  (     )  .6

  .أساس االستحقاق تحقيق الرقابة الفعالة على حركة المدفوعات والمتحصالت النقديةاستخدام من مزايا   (     )  .7

 إلغاء االعتمادات المالية التي لم يتم دفعها خـالل الـسنة الماليـة              ليترتب على تطبيق أساس االستحقاق المعد       (     )  .8
  .الحالية

  .ة ال يؤثر على إجراءات الرقابة الخارجة في الوحدات اإلدارية الحكوميةيإن ضعف نظام الرقابة الداخل       )(  .9

  .بنى الموازنة العامة على فلسفة تحكم النشاط الحكومي وهي المساءلة القانونيةتُ  (     )  .10

ـ   اإلنتاج من المدفوعات لعوامل     تكون المدخرات الشخصية موجبة عندما يكون االستهالك أقل         (     )  .11 /  وتعالج بجعل ح
  .القطاع االستهالكي مدينًا بها

مارات مدينًا  ثت المبيعات وتعالج بجعل حساب االس     تكون االستثمارات المحلية سالبة عندما يكون اإلنتاج أكبر من          (     )  .12
  .بها

  .النقدية للمنشآت التجاريةذلك تشبه الموازنة  النقدي وهي باألساستعد موازنة البنود وفق قواعد   (     )  .13

  . الموازنة الصفرية ترتيب مجموعات القرارات حسب األولوية إعدادأولى خطوات  (     )  .14

  .نقالت بين الموظفين والجردتمن إجراءات الرقابة المحاسبية إجراء ال  (     )  .15

راحل الموازنة العامة بعرض مـشروع الموازنـة علـى المجلـس            إحدى م تبدأ مرحلة المصادقة واالعتماد ك      (     )  .16
  .التشريعي إلقراره

  . واألمانات والنقدية بالخزينة والبنكالسلفتتكون حسابات الموجودات الحكومية من   (     )  .17

  .ر كل منتج تام منتجا نهائيابينما ال يعتب منتجا تاما يعتبر كل منتج نهائي  (     )  .18

اعات أو قطاع اقتصادي أو االقتصادي القومي       صناعة من الصن  الوحدة المحاسبية في المحاسبة القومية قد تكون              )(   .19
  .ككل

 الوحـدات    الرغبة في تحقيق الرقابة الفاعلة على      مركزي النظام المركزي إلى النظام الال     من أسباب التحول من     (     )  .20
  .اإلدارية الحكومية

  ) درجات10  (         اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اختاري/اختر: السؤال الثاني 

  : إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الفلسطينية هي إحدى مهام-1

   دائرة الخزينة العامة-ب             دائرة الموازنة العامة- أ

   سلطة النقد- د         قسم المدفوعات بوزارة المالية -ج

  : من النفقات العامة لصالح وحدات حكومية أخرىباقتطاعهالوحدة الحكومية  مبالغ تقوم ا-2

   جميع ما سبق- د     السلف -ج      األمانات -ب     التأمينات- أ

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  كليـــــة التجــــــــارة

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  رأفـت مطـــــير. أ: المدرس 

   محاسـبة حكومية وقومية: المساق 

   ـانــتـاعــــسـ: الـزمن 



  : من المبادئ المحاسبية الخاصة بالمحاسبة القومية-3

   القيمة السوقية- د     الموضوعية-ج     الدورية -ب     الوحدة المحاسبية- أ

  : الفعال هوةمالي نظام الرقابة ال-4

  ناسب مع طبيعة النشاطت الذي ي-ج  .       الذي يكون قادرا على كشف االنحراف في الوقت المناسب- أ

   جميع ما سبق-  د           . المال العامعلى الذي يحقق الرقابة الفعالة -ب

  :البنود التالية تعتبر نفقات جارية ما عدا جميع -5

       مكافأت الموظفين -ب                   عالوة المهنة - أ

   نفقات الضمان االجتماعي- د           نفقات الدراسات واألبحاث ألي مشروع-ج

  : يتم تمويل الوحدات الحكومية ذات االستقالل المحاسبي عن طريق-6

   قسم الخزينة عن طريق الحواالت الشهرية- ب             قسم النفقات التابع لوزارة المالية - أ

   ال شئ مما سبق-د             م بتحصيلها  اإليرادات التي تقو-ج

  : ال تعتبر من خصائص موازنة التخطيط والبرمجة-7

   تركز على األهداف العامة ومدى إنجازها- ب               مرحلة التحضير واإلعداد أهم مراحلها- أ

  زنة ال تلتزم بقاعدة سنوية الموا-   د          تتدفق قراراتها بشكل تجميعي من أسفل إلى أعلى -ج

  :ال يعتبر من مجاالت تركيز موازنة التخطيط والبرمجة -8

   تحليل األنظمة والتكلفة والمنافع-ب             االعتبارات قصيرة األجل - أ

   وجود بدائل لكل نشاط- د              تطوير وعرض البيانات-ج

  : من عيوب الموازنة الصفرية-9

    مية صعوبة اإلجماع على قائمة محددة من األهداف الحكو- أ

       صعوبة قياس األهداف والتكاليف والمنافع-ب

   صعوبة قياس العديد من األنشطة والخدمات الحكومية-ج

  . صعوبة الحصول على المعلومات في الوقت المناسب- د

 500 دينار إيجارات، 1000 دينار أجور ورواتب، 2000 بلغت المدفوعات لعوامل اإلنتاج في أحد المشروعات اإلنتاجية، -10

فإن القيمة المضافة لهذا المشروع .  دينار20000مشتريات من السلع الوسيطة تبلغ ال دينار أرباح كما بلغت 1500دينار فوائد، 

  :هي

   مما سبق ال شيء-     د   دينار 25000 -    ج    دينار 5000 -   ب   دينار 20000 - أ

  ) درجات10(    : ارات التاليةاكتب المصطلح الذي تدل عليه كل عبارة من العب  :لثالسؤال الثا
  

  )المفهوم(التعريف   المصطلح  م

مجموعة القواعد واألسس واإلجراءات التنظيمية التي تقرها وزارة المالية لتنظيم وقيد     -1

وتسجيل جميع المعامالت المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المختلفة ويعمل به في جمع 

  .الوزارات والدوائر الحكومية

  .مبلغ من المال يصرف لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع    -2

  .القروض التي تعاقدت عليها أو كفلتها السلطة الفلسطينية    -3

  .مبالغ مقبوضة أو مقتطعة تحفظ لحساب مستحقيها    -4

نشاط تقييمي مستقل داخل التنظيم من أجل فحص النواحي المحاسبية والعمليات األخرى     -5

  .اإلدارةيهدف خدمة 

  



طرق القياس التي تشير إلى وقت تحقق اإليرادات والنفقات والموجودات والمطلوبات المتعلقة     -6

  .وقت تسجيلها وإظهار ذلك في التقارير الماليةوبها 

  .مجموعات عامة داخل إطار الوظائف وتشير إلى مخرجات الحكومة الرئيسية    -7

  . من موارد لها قدرة على إشباع احتياجاتهممجموع ما يحصل عليه أفراد المجتمع    -8

الفرق بين ما تنتجه الوحدات االقتصادية وقيمة مستلزمات اإلنتاج المستخدمة في العملية     -9

  .اإلنتاجية

أسلوب يعد بموجبه مشروع الموازنة العامة على أساس دراسة وتقييم كافة البرامج والمشاريع     -10

  . ةكانت برامج ومشاريع جديدة أو قائمنة سواء والنشاطات الواردة في المواز

  

  ) درجات12  (           أكمل حسب ما هو مطلوب: الرابعالسؤال 

----------- شكلها وهذه المراحل هيوور أثرت على مضمونها ـلفة من مراحل التطـوازنة العامة بمراحل مختـ مرت الم-1

   -------- -------- - ----   ومجال االهتمام هو------- 

  مجال االهتمام  )الموازنة(المرحلة   قمر

1-      

2-      

3-      

4-      

 بتزويد القطاع اإلنتاجي بعوامل اإلنتاج المختلفة ويحصل مقابل  باعتباره أحد قطاعات االقتصاد القومي يقوم القطاع االستهالكي-2

 والدخل الفردي يتكون ------ --- -اج هي ـنتن عوامل اإل فإ:ذلك على عوائد لعوامل اإلنتاج والتي تمثل مكونات الدخل الفردي

   ------- - والقطاعات واالقتصادية هي------ ------ - - من

  القطاعات االقتصادية  مكونات الدخل الفردي مقابل كل عامل إنتاجي  عوامل اإلنتاج  رقم

1-        

2-        

3-        

4-        

ن أهداف الرقابة والقسم  بي،ها من خالل أقسام الرقابة الداخلية المختلفة يتم تحقيقخلية إلى تحقيق أربعة أهداف تهدف الرقابة الدا-3

  .الذي يحقق كل هدف

  القسم الذي يحقق الهدف  أهداف الرقابة الداخلية  رقم

1-      

2-      

3-      

4-      

  

  

  

  

  



  

  

  :إجابة السؤال الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      إجابة السؤال السادس

        قيود اليومية 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ) درجات14  (                   :الخامسالسؤال 

  : م2003فيما يلي بعض العمليات التي تمت في إحدى الوحدات الحكومية خالل العام 

 يورو إلنشاء مباني للوحدة الحكومية تم إيداعها في الحساب 1000000 قدم االتحاد األوروبي منحة بمبلغ 1/2/2003 في -1

  ). ش5.5=  يورو 1((لبنك العربي الجاري للوحدة في ا

 كراسة من كراسات الشروط 20 إلنشاء المباني وقد تم بيع 2/2003 قامت الوحدة الحكومية بطرح عطاء رقم 15/2/2003 في -2

 ش 10000 ش لكل كراسة نقدا وكان ضمن الشروط أن تقدم كل شركة ترغب في الدخول في العطاء تأمين مؤقت بقيمة 200بقيمة 

  :  شركة قامت بتقديم التأمين المؤقت كما يلي20قدمت لذلك وقد ت

  .  شركات قدمت التأمين بشيكات مصدقة10 شركات قدمت التأمين نقدا ، 5 شركات قدمت خطابات ضمان، 5

ات ش وقد تم إعادة التأمين5000000 قامت الوحدة بفتح المظاريف وقد رسا العطاء على إحدى الشركات بمبلغ 15/3/2003 في -3

  ).  شركات شيكات مصدقة10 شركات نقدا، 4 شركات خطابات ضمان، 5. (المؤقتة للشركات التي لم يرسوا عليها العطاء كما قدمت

من قيمة العطاء على شكل خطاب ضمان واعتبر % 10 قدمت الشركة التي رسا عليها العطاء التأمين النهائي بنسبة 20/3 في -4

  .ها جزءا من التأمين النهائي وكانت قد قدمت تأمينها المؤقت نقداالتأمين المؤقت المقدم من قبل

 وقدمت المستندات التي تفيد بتنفيذ العطاء حسب 15/12/2003 قامت الشركة التي رسا عليها العطاء بتسليم المباني بتاريخ -5

  .  ش غرامات ومصاريف إدارية5000ش ضريبة دخل، 15000االتفاق وتم التسديد لها بشيك على البنك العربي بعد خصم مبلغ 

   وافق االتحاد األوروبي على تحويل المبلغ الفائض من المنحة لصالح الوحدة الحكومية 25/12 في تاريخ -6

  .  تم إعادة التأمين النهائي للشركة كما قدم30/12 في -7

جميع المعامالت . (لحكومية باعتبارها خزينة عامة إجراء القيود الالزمة والمتعلقة بالمنحة والعطاء في دفاتر الوحدة ا-: المطلوب

  )مع البنك العربي

  ) درجة14 (  2003 فيما يلي بعض العمليات التي حدثت في إحدى الوحدات الحكومية عام  :السادسالسؤال 

  . نقدا والباقي بشيكات30000 ش إيرادات منها 50000 حصلت الوحدة مبلغ 15/1 في -1

  . ش5000 سلفة مستديمة بشيك للموظف أحمد حسن بمبلغ  صرفت الوزارة10/1 في -2

  .ش صرفت بإذن صرف1000 تقرر زيادة قيمة السلفة بمبلغ 20/1 في -3

  . ش وتمت استعاضة السلفة بشيك4500 تقدم الموظف أحمد حسن بمستندات تفيد صرف مبلغ 30/1 في -4

 ش لشراء لوازم طارئة باسم الموظف علي خليل وأثبتت 3000 قامت الوحدة بإنشاء سلفة مؤقتة صرفت بشيك بمبلغ 15/2 في -5

  . الوحدة قيدا نظاميا بالسلفة

  .ش وقام بدفع باقي المبلغ نقدا2600 قدم الموظف علي خليل مستندات تفيد بشراء اللوازم بمبلغ 25/2 في -6

 تخص 600000 لوازم من الخارج منها ش لشراء1000000 قامت الوحدة بفتح اعتماد نقدي لدى البنك العربي بمبلغ 14/3 -7

  .2004 تخص العام 400000، 2003العام 

ش 10000 ش نقدا وسجلت في حساب اإليرادات وعند الفحص تبين أن منها مبلغ 200000 حصلت الوحدة مبلغ 23/4 في -8

  . حصلت من المواطن محمد رفعت بطريقة الخطأ

  . ة الحكومية باعتبارها خزينة عامةإجراء القيود الالزمة في دفاتر الوحد: المطلوب
  

 مع تمنياتي لآم بالتوفيق والنجـاح ،،،


