
  
  
  

  

   2006-2005امتحـان محاسـبة حكومية وقومية نهاية الفصل األول 
  

  -------:   الشعبة--------:   الرقم الجامعي--------------------: اسم الطالب
  ) درجة18(             أكمل حسـب ما هـو مطـلوب:السؤال األول

 :تعد الحسابات القومية لتحقيق مجموعة من األهداف منها -1
     ------------------------------------------------------------------- -أ

  -----------------------------------------------------------------  -ب

  ------------------------------------------------------------------ -ج

 :  األسس منهاعند وضع أنظمة الرقابة المالية يجب مراعاة مجموعة من -2
      -------------------------------------------------------------------أ

   ----------------------------------------------------------------- -ب

  ------------------------------------------------------------------ -ج

  ------------------------------------------------------------------ -د

 :تطور مفهوم الرقابة الخارجية في العصر الحديث ليشمل نطاقها -3
   ------------------------------------------------------------------ -أ

  ----------------------------------------------------------------- -ب

 ------------------------------------------------------------------ -ج
 :النظام المحاسـبي الحكـومي الفعـال هو -4
     ------------------------------------------------------------------ -أ

  ----------------------------------------------------------------- -ب

  ----------------------------------------------------------------- -ج

 :الوحدات الحكومية غير المستقلة محاسبيا تختلف عن الوحدات الحكومية المستقلة في أنها -5
   ------------------------------------------------------------------ -أ

  ------------------------------------------------------------------ -ب

    ------------------------------------------------------------------ -ج

  ------------------------------------------------------------------ -د

 :خصائص النشاط الحكوميمن  -6
       ------------------------------------------------------------------ -أ

  ------------------------------------------------------------------ -ب

  ------------------------------------------------------------------ -ج

  ------------------------------------------------------------------ -د

  

  

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  كليـــــة التجــــــــارة

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  رأفـت مطـــير. أ: المدرس 

 تـــانســاعــ:  ـزمنال
  02/01/2006 : تـاريخال



  : ق التبويب ويتميز بالخصائص التاليةتبويب الوظيفي للنفقات العامة أحد طرتبر ال يع-7

          ------------------------------------------------------------------ -أ

       ------------------------------------------------------------------ -ب

      ------------------------------------------------------------------ -ج

  : برامج واألداءموازنة المن مزايا  -8

   ------------------------------------------------------------------ -أ

  ------------------------------------------------------------------ -ب

        ------------------------------------------------------------------ -ج

  ------------------------------------------------------------------ -د

  :تمر موازنة التخطيط والبرمجة في إعدادها بعدة خطوات هي -9

   ------------------------------------------------------------------ -أ

  ------------------------------------------------------------------ -ب

  ------------------------------------------------------------------ -ج

  ------------------------------------------------------------------ -د

  : من عناصر وخصائص موازنة البنود -10

  ------------------------------------------------------------------ -أ

  ------------------------------------------------------------------ -ب

  ------------------------------------------------------------------ -ج

  ------------------------------------------------------------------ -د

  ) درجات10  (  :أمام العبارة الخاطئة) X(ارة الصحيحة وعالمة أمام العب(/) ي عالمة /ضع: السؤال الثاني
  

  .تتمثل القيمة المضافة للمشروع بما يدفعه المشروع لعوامل اإلنتاج من عوائد    ) (   -1

تعتبر األرباح غير الموزعة مدخرات للقطاع اإلنتاجي واستثمارا للقطاع االستهالكي ويجعل     ) (   -2

  .ثمارات دائنًا بهاحساب المدخرات واالست

تعالج الرواتب واألجور الحكومية بجعل حساب القطاع اإلنتاجي مدينًا بها وحساب القطاع    ) (    -3

  .االستهالكي دائنًا بها

  .موازنة التخطيط والبرمجة هي الموازنة التي تهتم برفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية    ) (   -4

  .حضير واإلعداد المرحلة األساسية في موازنة التخطيط والبرمجةتعتبر مرحلة الت   ) (    -5

الخطوة األولى من خطوات إعداد موازنة البرامج واألداء تتمثل في تحديد البرامج الكفيلة     ) (   -6

  .بتحقيق األهداف الحكومية

الصفر الموازنة الصفرية هي أسلوب يعد بموجبه مشروع الموازنة العامة من نقطة     ) (   -7

  .وباالعتماد على البيانات التاريخية

  .من مزايا الموازنة الصفرية أنها تمكن من توزيع الموارد طبقًا لألولويات   ) (    -8

  .تتدفق قرارات موازنة التخطيط والبرمجة من أعلى إلى أسفل  ) (     -9

  .من إجراءات الرقابة المحاسبية توقيع كل موظف على المستندات كإثبات على ما قام به    ) (   -10
  

  



  ) درجات10  (                    :لثالسؤال الثا

  فيما يلي بعض العمليات التي حدثت في إحدى الدوائر الحكومية والمتعلقة بالسلف  

  .اسم الموظف خليل صرفت بشيك شيكل ب1500 قررت الدائرة صرف سلفة مستديمة بمبلغ 1/5/2005في  -1

  . شيكل تمت استعاضتها بإذن صرف1200 قدم الموظف خليل مستندات تفيد بصرف 31/5في  -2

  . شيكل صرفت بشيك500 قررت الوزارة زيادة قيمة السلفة بمبلغ 5/6في  -3

رفت السلفة  لشراء لوازم طارئة وص   حسين   شيكل للموظف    3000 الدائرة سلفة مؤقتة بمبلغ      ت صرف 10/6في   -4

  .بشيك على البنك العربي

  .  شيكل2600 بتوريد اللوازم المطلوبة وقدم مستندات تفيد صرف مبلغ حسين قام الموظف 20/6في  -5

  . بتوريد الفرق إلى الخزينةحسين قام الموظف 21/6في  -6

 شيكل  500مبلغ     شيكل وتقرر زيادة السلفة ب     1800 قدم الموظف خليل مستندات تفيد صرف مبلغ         30/6في   -7

  .وقد تم استعاضة السلفة والزيادة بشيك

 شيكل وتقرر إقفال السلفة فقـام خليـل بتوريـد      1500 تقدم الموظف خليل بمستندات صرف بمبلغ        31/7في   -8

  . الفرق نقدا إلى الخزينة

  . إثبات القيود الالزمة في دفاتر الدائرة:المطلوب

  :إجابة السؤال الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  ) درجات18 (         2005فيما يلي بعض العمليات التي حدثت في دفاتر وزارة الصحة للعام  :رابعالسؤال ال

 شيكل تم إيداعها في حساب 2000000 تلقت الوزارة منحة مالية إلنشاء مستشفى من قطر بمبلغ 1/3/2005في  .1

  . الوزارة لدى بنك فلسطين

 شركة قامت 20 إلنشاء المستشفى وقد تقدم للعطاء 5/2005م رقم  طرحت الوزارة عطاء رق20/3/2005في  .2

 10000بمبلغ  مع العطاء تأمين مؤقت  كل شركة شيكل نقدا وقد قدمت500كراسة الشروط بمبلغ كل منها بشراء 

  -:على النحو التاليشيكل قدمت 
 .  شركات نقدا5ة،  شركات شيكات مصدق5ت خطابات ضمان،  شركات قدم10

 شيكل وتم إعادة 1800000 تم فتح العطاءات وقد رسا العطاء على إحدى الشركات بمبلغ 15/4/2005في  .3

 . جميع التأمينات المؤقتة كما قدمت
 . نقدامن قيمة العطاء % 10 قدمت الشركة التي رسا عليها العطاء تأمينها النهائي بنسبة 16/4/2005في  .4
 شيكل لشراء لوازم من 1000000 لدى بنك فلسطين بمبلغ  قامت الوزارة بفتح اعتماد نقدي26/4/2005في  .5

 .2006، الباقي يخص عام 2005تخص عام % 80الخارج منها 
 شيكل عن حواالت بريدية لم تصل إليها 50000 وردت للوزارة شيكات من هيئة البريد بمبلغ 4/5/2005في  .6

 .وتبين أن هذه المبالغ تخص وزارة الزراعة
 .  شيكل إيرادات4000ارة حوالة بريدية بمبلغ  وردت للوز10/5/2005في  .7
بعد بشيك على البنك العربي  شيكل 100000 قامت الوزارة بدفع رواتب موظفيها البالغة 31/5/2005في  .8

 .  شيكل صندوق تقاعد1000 شيكل ضريبة دخل، 2000استقطاع 
مشروع إنشاء المستشفى وقد تم  تقدمت الشركة التي رسا عليها العطاء بطلب مستحقاتها بعد تنفيذ 20/12في  .9

 : الصرف بشيك بعد استقطاع المبالغ التالية
 . شيكل ضريبة دخل20000 شيكل مصاريف اإلعالن، 1800

   750000 تم توريد اللوازم التي تعاقدت عليها الوزارة من الخارج وذلك بمبلغ 25/12/2005في . 10

  . شيكل 

  . ي المنحة لصالح الوزارة وافقت قطر على تحويل باق28/12/2005في . 11

  .إثبات القيود الالزمة في دفاتر وزارة الصحة بإعتبارها خزينة عامة: المطلوب

  ) درجة14(  :2005 فيما يلي بعض البيانات التي توافرت على مستوى االقتصاد القومي لعام :خامسالسؤال ال

رأسمالية وقد توافرت البيانات التالية عن نشاطها خالل  تقوم إحدى شركات القطاع اإلنتاجي بإنتاج سلع استهالكية وسلع -أ

   -:العام

  .  شيكل إيجارات400000 شيكل رواتب، 600000دفعت الشركة مبلغ . 1

  . شيكل700000ة لشركات أخرى بمبلغ باعت الشركة ما أنتجته بالكامل من السلع الرأسمالي. 2

  . للقطاع الحكومي200000ستهالكي و للقطاع اال400000ا  شيكل منه600000باعت الشركة سلع استهالكية بمبلغ . 3

  .  شيكل50000بلغت مصاريف االستهالك . 4

   20000ضريبة على األرباح التجارية والصناعية بمبلغ  شيكل ودفعت منها 200000أرباحا قدرها  الشركة حققت. 5

  . شيكل    

  .  خصم الضريبةمن صافي أرباحها بعد% 50تقوم سياسة الشركة على توزيع . 6

  .  شيكل40000 دفعت الحكومة تعويضات لمواطنيها بمبلغ -ب

  .  شيكل5000 بلغت الضرائب الشخصية التي حصلتها الحكومة -ج

  . تسجيل العمليات السابقة على مستوى القطاعات:المطلوب



   :إجابة السؤال الرابع

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :سإجابة السؤال الخام

القطاع   القطاع الحكومي  القطاع اإلنتاجي

  االستهالكي

المدخرات / حـ

  بيـــــان  واالستثمارات

  له  منه  له  منه  له  منه  له  منه

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  اإلجمـالي

  

 مع تمنياتي لآم بالتوفيق والنجـاح ،،،
  


