
  
  
  

  

   2006-2005امتحـان محاسـبة حكومية وقومية أعمال الفصل األول 
  

  -------:   الشعبة--------:   الرقم الجامعي--------------------: اسم الطالب
  ) درجة18(      ي اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المتاحة /اختر: السؤال األول

  : العامة الفلسطينية من أهم الوظائف التي تؤديها الموازنة -1

       أداة فاعلة للرقابة المالية -ب           أداة للتخطيط االقتصادي -أ

   أداة مؤثرة على الحياة االجتماعية-د         أداة فاعلة من أدوات السياسة المالية -ج

  :  في حال االنكماش االقتصادي فإن-2

    . التوازن االقتصادي يتحقق بتخفيض الضرائب وزيادة اإلنفاق-أ

  . التوازن الحسابي يتحقق بتخفيض الضرائب وزيادة اإلنفاق-ب

  .  التوازن االقتصادي يتحقق من خالل زيادة الضرائب وتخفيض اإلنفاق-ج

  . ال شئ مما سبق-د

  :  ال يعد من خصائص التصنيف اإلداري للنفقات العامة-3

  . بدأ محاسبة المسئولية في الوحدات الحكومية يساعد في تطبيق م-ب      .ة الوحدات اإلدارية الحكومية يبين تكلف-أ

  . يمكن من تتبع التغيرات في أداء الوحدات الحكومية-د   .  التعرف على األغراض التي يخدمها اإلنفاق الحكومي-ج

   -: من خصائص األمر المالي الخاص-4

   ينظم من قبل الوحدات اإلدارية الحكومية-ب         ينظم من قبل دائرة الموازنة -أ

   يتعلق بالنفقات الجارية -د       بياناته تتفق مع تصنيف الموازنة -ج

  : تصنف اإليرادات العامة تبعا ألثرها االقتصادي إلى-5

   داخلية وخارجية -د     سيادية وغير سيادية -   ج   ضريبية وغير ضريبية -   ب  مالية  جارية ورأس- أ

  :موازنة واحدة للدولة تتضمن جميع اإليرادات والنفقات إحدى قواعد الموازنة العامة وتنص على وجود -6

   جميع ما سبق-د     قاعدة عمومية الموازنة-   ج   قاعدة شمول الموازنة -ب      قاعدة وحدة الموازنة -أ

  : الموازنات الملحقة تعد خروجا عن قاعدة-7

  معا) ب+ أ  (-د      وازنة  عمومية الم-ج      وحدة الموازنة         -     ب   سنوية الموازنة -أ

   : فشلت نظريات الملكية الشخصية والشخصية المعنوية في التطبيق في المجال الحكومي ألسباب منها-8

  . المحاسبة في المجال الحكومي تقوم على مفهوم األموال واالعتمادات والمخصصات-أ

  . ألن الوحدات الحكومية ال تهدف إلى تحقيق أرباح-ب

  .رأس مال بالمعنى المتعارف عليه في الوحدات الحكومية لعدم وجود -ج

  . جميع ما سبق-د

  

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  كليـــــة التجــــــــارة

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  رأفـت مطـــــير. أ: المدرس 

دةــســاعــة واحــ:  ـزمنال  
  16/11/2005 : تـاريخال



 حدد النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية مجموعة من القواعد توضح عالقة نظرية األموال المخصصة -9

  : بالنظام المحاسبي الحكومي فأي من العبارات التالية ال يعد منها

        .ات المعتمدة اعتماد مبدأ التخصيص-أ

  . اعتماد مبدأ إعادة التخصيص-ب

  .  إعطاء الحق للوحدة اإلدارية الحكومية في زيادة تخصيصاتها بأي مصدر من مصادر التمويل-ج

  . الموازنة العامة هي األداة الوحيدة لتنفيذ مبدأ التخصيصات المعتمدة-د

 :يةمن أوجه الشبه بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المال -10
   استخدام المخصصات واالحتياطيات-دالمستقلة       الشخصية المعنوية -ج      وحدة القياس النقدي -ب   الهدف -أ

 : يظهر أثر القوانين والتشريعات في النظام المحاسـبي الحكومي بشكل خاص في -11
  ال شئ مما سبق-دالحسابات     اع  تحديد أنو-ج     تحديد أوجه استخدام الموارد-ب        تحديد مصادر التمويل -أ

 : الدائرة أو المؤسسة لضمان حقوق الخزينة بذمة الغير/ مبالغ يدفعها أشخاص للوزارة -12
   االعتمادات-د       التأمينات -ج       األمانات -ب     السلف -أ

 ):عدم امتالكها شخصية مستقلة(يترتب على عدم استقاللية الوحدات اإلدارية الحكومية  -13
  . عدم قدرة الوحدة على التصرف في ما تمتلكه-ب            .  عدم امتالك الوحدة ما تشتريه-أ

 .  جميع ما سبق-د       . ال يحق للوحدة الحكومية تغطية نفقاتها من إيراداتها الخاصة-ج
 :العامةمبالغ مخصصة لإلنفاق على غاية محددة أو نشاط معين ويحول الفائض منها إلى حساب اإليرادات  -14
   السلف الدائمة -د    األمانات المخصصة -ج     السلف الخاصة -  ب   السلف المؤقتة -أ

 :الجهة الحكومية المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض في السلطة الفلسطينية هي -15
   ال شئ مما سبق -د    الدائرة /  الوزارة -ج    اإلدارة المالية العامة -ب    وزارة التخطيط  -أ

 :من مزايا األساس النقدي -16
   تسهيل إعداد التقديرات المالية عن الفترة المقبلة-ب      ة واالبتعاد عن التقدير الشخصي  الموضوعي-أ

   تصوير المركز المالي والحساب الختامي بشكل عادل وسليم -د        مبدأ استقالل السنوات المالية  تحقيق -ج

  :عناصر موجبة أو سالبة تؤدي إلى زيادة أو نقص القيمة الصافية في ظل نظرية تعتبر اإليرادات والمصروفات -17

   جميع ما سبق -  د   الشخصية المعنوية -    ج   الملكية الشخصية -       ب   األموال المخصصة -أ

  :  يترتب على استخدام األساس النقدي في المحاسبة الحكومية-18

   .  إجراء التسويات الجردية في نهاية السنة المالية-ب            .  تحقيق الرقابة الشاملة على المال العام-أ

  . جميع ما سبق-د        . إلغاء االعتمادات المالية التي لم تدفع خالل السنة المالية-ج

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) درجات6     (  :أمام العبارة الخاطئة) X(أمام العبارة الصحيحة وعالمة (/) ي عالمة /ضع: السؤال الثاني

  .يقصد بدفع النفقة إصدار حوالة مالية تجيز دفعها    ) (   -1

 شهور من 6يجب على دائرة الموازنة العامة إعداد الحسابات الختامية في موعد ال يتجاوز    ) (    -2

  .نهاية السنة المالية

عليمات المالية وإجراءات ونظم التدقيق المتعلقة بعمليات تتولى دائرة الموازنة العامة وضع الت  ) (     -3

  .الخزينة

  .يعتبر إظهار حقوق الغير وتأمين األموال الالزمة لتغطيتها من مزايا األساس النقدي    ) (   -4

يعتبر كالً من القطاعين الحكومي والتجاري جزء من النظام االقتصادي القائم على استغالل     ) (   -5

  .ولةموارد الد

  .عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة يتفق مع قاعدة شمول الموازنة  (   )  -6

  .يتضمن البالغ المالي المراحل الزمنية للموازنة العامة وبتواريخ محددة    ) (   -7

  .يقصد بعقد النفقة إثبات ترسب الدين على الدولة وتحديد مقداره وعدم سقوطه بمرور الزمن    ) (   -8

في مرحلة الفكر االقتصادي التقليدي تطورت المحاسبة الحكومية تطورا كبيرا مدفوعة    ) (    -9

  .بتطور الخدمات التي تقدمها الدولة

تحتاج السلطة التنفيذية لبيانات المحاسبة الحكومية لتحقيق الرقابة الداخلية على أنشطة     ) (   -10

  .الوحدات الحكومية

  .ص النشاط الحكومي اختالف وتعدد مصادر التمويلمن خصائ   ) (    -11

  .من واجبات ومسئوليات اإلدارة المالية العامة إدارة الموجودات الحكومية والدين الحكومي    ) (   -12

  
  ) درجات6  (    :ي المصطلح أو المفهوم المناسب أمام كل عبارة من العبارات التالية/ضع: لثالسؤال الثا

   من إجمالي 12/1وثيقة تنظم من قبل الوحدات الحكومية وقيمتها ) --------------------( -1

  .المخصصات المعتمدة للوحدة الحكومية      

  . بيان للوضع المالي للسلطة في لحظة زمنية معينة أو في نهاية السنة المالية) ------------------ (-2

   وقت تحقق اإليرادات والنفقات والموجودات طرق القياس التي تشير إلى) --------------------- (-3

  .        والمطلوبات المتعلقة بها ووقت تسجيلها وإظهارها في التقارير المالية

  تقرير شهري يوضح حجم المخصصات لكل مادة من مواد الموازنة ) -------------------- (-4

  .مع لنهاية الشهرواإلنفاق الشهري عليها واإلنفاق المج

  يقوم على أساس االعتراف باإليرادات المحصلة فقط واالعتراف بالنفقات ) -------------------- (-5

  .المتحققة خالل العام

  حساب خاص تديره وزارة المالية لدى أي بنك وتودع فيه اإليرادات ) -------------------- (-6

  .بصورة مؤقتة  

   وفيه يتم تخصيص الموارد على الوحدات أحد طرق تصنيف النفقات) -------------------- (-7

  . الحكومية تبعا للهيكل التنظيمي الحكومي



  من مراحل الموازنة العامة وتبدأ بعرض مشروع الموازنة العامة على ) -------------------- (-8

  .مجلس الوزارة إلقراره

  والمتحصالت األخرى والنفقات التقديرات السنوية إليرادات السلطة والمنح ) -------------------- (-9

  .والمدفوعات المختلفة

  تفويض من وزير المالية للوحدة الحكومية باإلنفاق من مخصصاتها ) -------------------( -10

  .      المعتمدة

  وثيقة تتضمن أهم المرتكزات التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند إعداد ) ------------------- (-11

  .قانون الموازنة العامةمشروع      

  إحدى طرق تقدير اإليرادات العامة والنفقات العامة وتقوم على التسليم ) -------------------- (-12

  .بوجود الدورات االقتصادية وعدم عالجها      

  

  إجابة السؤال األول 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  م ــالرق

                    اإلجابة الصحيحة

  18  17  16  15  14  13  12  11  10  مــالرق

                    اإلجابة الصحيحة
  

   السؤال الثانيإجابة 

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  م ــالرق

                          اإلجابة الصحيحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مع تمنياتي لآم بالتوفيق والنجـاح ،،،
 


