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  رقم الطالب في كشف الحضور:

 

 (  1نموذج رقم: ) 

 اسم المساق: محاسبة حكومية وقومية  عدد صفحات االمتحان: 

 ACCT 3321رقم المساق: اسم الطالب: 

 ساعتين مدة االمتحان: الرقم الجامعي: 

  وقت االمتحان:  لمفصل الدراسي األول نهائيامتحان  رقم الشعبة:

 تاريخ االمتحان:  0200-0202 أفت مطير اسم المدرس:أ. ر

 
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المتاحة:  األولالسؤال 

 تعتبر إحدى طرق تصنيف النفقات ويساعد في تطبيق مبدأ محاسبة المسئولية :  -0

 يفي. د. التصنيؼ الوظ  ج. التصنيؼ االقتصادي.    ب. التصنيؼ اإلداري .       أ. التصنيؼ النوعي. 
 

 تصنف بيانات موازنة التخطيط والبرمجة تصنيفًا :  -0

 د. وظيفيًا .   ج. تصنيفًا اقتصاديًا     ب. نوعيًا .   أ. إداريًا .      
 

 تصنف النفقات العامة في ظل موازنة البنود حسب الغرض من النفقة إلى :  -3

 فقات تشغيمية وتحويمية . ب. نفقات رواتب وأجور ون        نفقات رأسمالية ونفقات جارية .  . أ

   د. ال شيء مما سبؽ.   ج. نفقات تنمية اجتماعية ، خدمات مواصالت ونقؿ، ... 
 من عناصر وخصائص موازنة التخطيط والبرمجة:  -4

 ب. تيدؼ إلى رفع كفاءة الوحدات اإلدارية الحكومية.   تخصيصاتيا تتصؿ مباشرة بالوحدات اإلدارية الحكومية. أ . 

 د. برامجيا وأنشطتيا سنوية.  مى األىداؼ العامة التي تحاوؿ الحكومة تحقيقيا عف طريؽ البرامج واألنشطة. ج. تركز ع

 من عناصر وخصائص موازنة البرامج واألداء :  -5

 تقـو عمى استخداـ التصنيؼ المختمط لبنود الموازنة ) اإلداري والنوعي ( .  . أ
 ة. تيتـ بالبرامج واألنشطة التي تقوـ بيا الحكوم . ب

 ج. تتطمب كادر متخصص في أساليب التخطيط العممي والتحميؿ المالي الكمي وبحوث العمميات. 
 د. صعوبة تحديد مجموعات القرارات المختمفة وغير المتماثمة أو المتداخمة. 

 تصنف اإليرادات العامة حسب مصدرها إلى :  -6

يرادات رأسمالية .   وغير ضريبية ب. إيرادات ضريبية   أ. إيرادات جارية وا 
يرادات خارجة   د. إيرادات سيادية وغير سيادية.    ج. إيرادات محمية وا 

 هي إحدى المراحل التي تمر بها النفقات الحكومية وهي المرحمة التي يتم فيه إصدار حوالة تجيز دفع النفقة :  -7

 د. دفع النفقة.   ج. صرؼ النفقة .   ب. تصفية النفقة.    أ. عقد النفقة . 
 عيوب موازنة البنود:  من -8

 ب. تتطمب كادر متخصص لتنفيذىا.   أ. صعوبة قياس العديد مف األنشطة والخدمات. 
 د. تتدفؽ قراراتيا مف أسفؿ إلى أعمى .    ج. تغير األىداؼ والسياسات الحكومية . 

 البرامج واألداء :  موازنة من مزايا -9

 ب. بياناتيا قابمة لممقارنة بيف السنوات.    أ. سيولة فيميا مف كافة األطراؼ المستخدمة ليا. 
 د. تزيد مف مسؤولية المدراء في اتخاذ القرارات المتعمقة بالموازنة.       ج. تستخدـ بياناتيا لمتخطيط طويؿ األجؿ . 

 من حسابات الموازنة الرأسمالية :   -02

  ب. حسابات القروض الخارجية.     أ. حسابات القروض الداخمية. 
 د. جميع ما سبؽ.    بات أقساط القروض المستردة. ج. حسا
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 يمكن تصنيف حساب المساهمات االستثمارية عمى أنه أحد حسابات :  -00

 د. حسابات المركز المالي.     ج. موازنة التمويؿ.     ب. الموازنة الرأسمالية.       أ. الموازنة جارية . 
 
 ذات االستقالل المحاسبي ( : ال يعد من خصائص الوحدات المحاسبية المغمقة )  -00

 ال تتكامؿ فييا الدورة المحاسبية. ب.        يتـ تمويميا عف طريؽ قسـ الخزينة العامة مف خالؿ الحواالت الشيرية.  . أ

 د. تتولى الوحدة إعداد الموقؼ المالي الشيري والخالصة الحسابية الشيرية.   ج. تعتبر كؿ وحدة خزينة قائمة بذاتيا. 
 
 االستقالل المحاسبي لموحدات الحكومية : من عيوب  -03

 السيطرة محاسبيًا عمى حقوؽ الوحدة لدى الغير وحقوؽ الغير لدى الوحدة.  . أ
 زيادة القدرة اإلنفاقية لموحدات اإلدارية الحكومية ألف كؿ منيا يعتبر فرع مف فروع الخزينة العامة.  . ب

 ا. ج. ليس مف حؽ الوحدة استخداـ إيراداتيا في تغطية نفقاتي
 د. السيطرة محاسبيًا عمى الموجودات المختمفة لموحدة المحاسبية. 

 
مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي تعمل معًا من أجل تسجيل ومعالجة وتخزين البيانات بصورة منتظمة بحيث   -04

 تنتج معمومات تساعد مستخدميها في اتخاذ القرارات : 

 د. جميع ما سبؽ.          ج. النظاـ .   ظاـ المحاسبي الحكومي . ب. الن     أ. النظاـ المحاسبي . 
 

 . يعتبر أحد النظم الفرعية لممحاسبة الحكومية : 05
 د. نظاـ الموازنة العامة.         ج. نظاـ التقارير.            ب. النظاـ الدفتري.    أ. نظاـ المستندات . 

 أنظمة الرقابة.  . من األسس التي يجب مراعاتها عند وضع06
 د. االقتصادية.        ج. مواجية الضعؼ البشري    ب. حماية الموجودات       أ. تفويض السمطات . 

 
 . من إجراءات الرقابة المحاسبية الداخمية:  07

 ب. توزيع الواجبات والمسؤوليات.   أ. توقيع كؿ موظؼ عمى المستندات كإثبات عمى ما قاـ بو . 
 د. التأميف عمى الممتمكات الحكومية ضد األخطار.    موظؼ في مراجعة عمؿ قاـ بو . ج.عدـ اشراؾ 

 
 إن عممية فحص ومراجعة نتائج البرامج والمشاريع واألنشطة لمتأكد من كيفية النجاح في تحقيق األهداف يعتبر:  -08

 . د. تدقيؽ فعالية   ج. تدقيؽ كفاءة .    ب. تدقيؽ قانوني.  أ. تدقيؽ مالي. 
 

 ال تعتبر أحد عناصر الرقابة الداخمية ولكنها تعتبر أحد عناصر الرقابة الخارجية :  -09
 ب. وجود نظاـ محاسبي سميـ .     أ. وجود ىيكؿ تنظيمي سميـ . 

 د. وجود قواعد ومعايير واضحة ومحددة لألداء.     ج. وجود نظاـ رقابة داخمي سميـ.
 

 ة في فمسطين : من مسئوليات الرقابة الداخمي -02
   أ. مراعاة أحكاـ النظاـ المالي. 

 ب. مراقبة صرؼ النفقات وفقًا لمتشريعات والتعميمات المالية. 
 ج. مراقبة تحصيؿ اإليرادات بقيميا الصحيحة ومواعيدىا المحددة.  

 د. جميع ما سبؽ. 
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 عبارة الخاطئة    ( أمام الXضع عالمة )/( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ):  الثانيالسؤال 
 

 

 في ظؿ استخداـ نظاـ موازنة البنود يمكف القوؿ بأف كؿ وحدة إدارية حكومية تمثؿ وحدة محاسبية. (       )  .0
 السمفة المؤقتة ىي السمفة التي تصرؼ لمورد أو جية خارجية تنفيذًا لعقد مكتوب.  (     )    .0
 أفضؿ طرؽ التقدير عند استخداـ نظاـ موازنة البنود  تعتبر طريقة التقدير المباشر (      )   .3
 دائرة الموازنة العامة ىي المسئولة عند مرحمة تنفيذ الموازنة.  (      )   .4
 يجب أف يشتمؿ البالغ المالي إلعداد الموازنة عمى الجدوؿ الزمني إلعداد الموازنة.  (    )     .5
 حقاؽ في المجاؿ الحكومي فإنو يجب التمييز بيف المصروفات الرأسمالية والجارية. إذا استخدـ أساس االست (     )    .6
 تعتبر حسابات التأمينات النياية المرتبطة بأحد العطاءات في نياية العاـ أحد حسابات الموازنة الرأسمالية. (     )    .7
 التشريعية المرونة لمموازنة العامة.  تحقؽ المناقالت بيف مخصصات الموازنة بالرجوع لمسمطة (     )    .8
 يتفؽ الحساب الختامي مع الموازنة العامة في أف بياناتيما ىي اإليرادات والمصروفات.  (     )    .9
 يعتبر الشراء عف طريؽ استدراج عروض األسعار ىو األساس في عمميات الشراء الحكومي.  (     )    .02
 
 
 

 :  الرابعالسؤال 
 :  2212فيما يمي بعض العمميات التي حدثت في إحدى الدوائر الحكومية خالؿ العاـ 

لبناء مبنى إداري جديد ليا في إحدى الجرائد الرسمية وقد بمغت ـ.  2/2212قامت الدائرة باإلعالف عف عطاء رقـ -1
 صرؼ.  بإذفدينار دفعت  422اإلعالف 

 دينار لكؿ دفتر نقدًا .  52دفتر مف دفاتر الشروط بقيمة  32تـ بيع  -2
دينار وقامت  5222قدره  مؤقتشركات وكاف مف ضمف الشروط أف يقدـ مع العطاء تأميف  9تقدـ لمعطاء  -3

 كالتالي :  المؤقتالشركات بدفع التأميف 
ثالث شركات قدمت شيكات مصدقة ، شركة قدمت التأميف نقدًا ، أربع شركات قدمت خطابات ضماف، شركة قدمت 

 أميف بحوالة بريدية. الت
دينار ، وقد  422222بعد البت في العروض المقدمة مف الشركات التسعة رسا العطاء عمى إحدى الشركات بمبمغ  -4

 بحوالة بريدية. تأمينيا تـ إعادة جميع التأمينات كما قدمت ما عدا الشركة التي رسا عمييا العطاء وكانت قد قدمت 
% مف قيمة 12دينار ليصبح مبمغ التأميف النيائي  35222يا العطاء بتقديـ شيؾ بمبمغ قامت الشركة التي رسا عمي -5

 العطاء. 
شركة أخرى وطمبت  عمى% مف العطاء فاعيد احالة العطاء 52أخمت الشركة بالتزاماتيا عند التنفيذ وبعد أف أنجزت  -6

 ائي بشيؾ مصدؽ بالنسبة المطموبة. دينار لتنفيذ باقي العطاء ،وقدمت الشركة تأمينيا الني 252222مبمغ 
دينار مصاريؼ إدارية ،  1822دينار ،  3222تـ صرؼ المستحؽ لمشركة األولى بشيؾ بعد تحميميا بغرامة بمبمغ  -7

 دينار.  422دينار لصالح دائرة ضريبة الدخؿ ، ومصاريؼ اإلعالف بمبمغ  1522ومبمغ 
دينار  1252االتفاؽ وصرؼ المستحؽ ليا بشيؾ بعد خصـ مبمغ  تـ تنفيذ العطاء مف قبؿ الشركة الثانية حسب -8

 ضريبة دخؿ. 
 تـ إعادة التأمينات النيائية لمشركتيف كما قدمت .  -9

 المطموب : إثبات قيود اليومية الالزمة في دفاتر الدائرة. 
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 : الخامس السؤال 

 : فيما يمي بعض العمميات التي حدثت في دفاتر إحدى الدوائر الحكومية 
 162222قامػػت الػػدائرة بفػػتح اعتمػػاد مسػػتندي لشػػراء معػػدات مػػف الخػػارج لػػدى البنػػؾ العربػػي بمبمػػغ  1/8/2229فػػي  -1

يخػص عػاـ  البػاقيدينار وأف المبمػغ  122222مبمغ  2229دينار ، عممًا بأف االعتماد المعتمد في الموازنة لمسنة المالية 
2212  . 

 دينار صرفت بشيؾ.  352باسـ الموظؼ أكـر بمبمغ  مستديمةة  قررت الدائرة إنشاء سمف 2/8/2229في  -2

 . دينار لسداد صافي قيمة لواـز سبؽ شرائيا  222حررت الدائرة إذف صرؼ بمبمغ  12/8في  -3
 لعدـ استحقاؽ صرؼ المبمغ.  الصرؼ إذف ارتد 12/8في  -4
 دينار تخص ضريبة الدخؿ. 5222يا نقدًا من متنوعة إيراداتدينار  62222حصمت الدائرة مبمغ  13/8في  -5
مػػػف المػػػواطف  13/8المحصػػػمة نقػػػدًا بتػػاري   اإليػػراداتدينػػار مػػػف  2222اكتشػػػفت الػػدائرة أف ىنػػػاؾ مبمػػػغ  14/8فػػي  -6

 محمود قد تـ تحصيمو دوف وجو حؽ. 
ستعاضػة دينػار مػف السػمفة وقػد تقػرر الموافقػة عمػى اال 292قدـ الموظؼ أكـر مستندات تفيد صرؼ مبمػغ  28/8في  -7

 دينار صرفت بشيؾ.  422مع رفع قيمة السمفة إلى 
دينػػار وتمػػت االستعاضػػة  182منيػػا  المنصػػرؼتػػـ نقػػؿ السػػمفة المسػػتديمة إلػػى الموظػػؼ محسػػف مػػراد وكػػاف  2/9فػػي  -8

 ونقؿ السمفة وصرفت االستعاضة بشيؾ.
مػػت االستعاضػػة بعػػد الموافقػػة دينػػار وقػػد ت 142تقػػدـ الموظػػؼ محسػػف مػػراد بمسػػتندات تفيػػد صػػرؼ مبمػػغ  32/9فػػي  -9

 .  نقدًا  الفروؽدينار وتـ معالجة  152عمى خفض السمفة بمقدار 
دينػار صػرفت  1222صرفت الدائرة سمفة مؤقتة باسـ الموظؼ محمػود حسػيف لشػراء لػواـز طارئػة بمبمػغ  1/12في  -12

 بشيؾ. 
دنػػانير ورود الفػػرؽ  912يػػد صػػرؼ مبمػػغ المػػواـز وقػػدـ مسػػتندات تف بتوريػػد الموظػػؼ محمػػود حسػػيف قػػاـ  5/12فػػي  -11

 نقدًا لمخزينة. 
دينػػار وتمػت مخاطبػة البنػػؾ لتحويػؿ مبمػػغ العتمػاد بمػػا  122222اسػتممت الػدائرة معػػدات مػف الخػػارج بمبمػغ  1/12 -12

 يخص قيمة المواـز الموردة. 
دينػار منيػا  8222ؾ مبمػغ دينػار وعنػد الفحػص تبػيف أف ىنػا 52222وردت لمدائرة حوالػة بريديػة بمبمػغ  5/12في  -13

 .   ) الصحة ( تخص دائرة أخرى 
دينػػار إلنشػػاء  522222اسػػتممت الػػدائرة منحػػة ماليػػة مػػف دولػػة االمػػارات العربيػػة المتحػػدة بمبمػػغ  3/1/2212فػػي  -14

 أودعت في البنؾ العربي. و مبنى إداري 
ي مػػػا تبقػػػى مػػػف قيمػػػة االعتمػػػاد دينػػػار ىػػػ 42222اسػػػتممت الػػػدائرة معػػػدات مػػػف الخػػػارج بمبمػػػغ  12/1/2212فػػػي  -15

 المستندي. 
لعػػدـ  2/1/2212دينػػار سػػبؽ تحريػػره فػػي تػػاري   822وصػػؿ لمػػدائرة فػػي شػػيؾ مرجػػع بقيمػػة   2212/ 15/1فػػي  -16

 استحقاؽ المرسؿ إليو المبمغ. 
 المطموب : 

 اثبات القيود الالزمة في دفاتر الدائرة. 
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 :   األولإجابة السؤال 
 

 02 9 8 7 6 5 4 3 0 0 رقم السؤال

      اإلجابة
 
 

    

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

       اإلجابة
 

    

 
 :  الثاني إجابة السؤال 

 

 02 9 8 7 6 5 4 3 0 0 رقم السؤال

      اإلجابة
 
 

    

 
 

 : الثالث السؤال 
 ؿ النامية يتطمب األمر توافر المقومات التالية: لتطبيؽ أساس االستحقاؽ المحاسبي كأساس لمقياس الحكومي في الدو  -1

  أ.
  ب.
  ج.
  د.
  هـ .
  و.
مف أوجو االختالؼ بيف المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية عمى افتراض تطبيؽ أساس االستحقاؽ المحاسبي في  -2

  كال المجاليف : 
  أ.
  ب.
  ج.
  د.

 
 
 

  رقم الطالب في كشف الحضور:

 

 نموذج رقم: 

 حكومية وقومية اسم المساق:  د صفحات االمتحان: عد

 رقم المساق: اسم الطالب: 

 ساعتينمدة االمتحان:  الرقم الجامعي: 

 وقت االمتحان:  ورقة اإلجابة    رقم الشعبة:

 تاريخ االمتحان: 0202/0200  أ. رأفت مطير :اسم المدرس
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          : الرابع  إجابة السؤال 
 قيود اليومية  قيود اليومية 

 

   
 البيـان دائن مدين تاريخ  البيـان دائن مدين تاريخ
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          :   الخامسإجابة السؤال 
 قيود اليومية  قيود اليومية 

 

   
 البيـان دائن مدين تاريخ  البيـان دائن نمدي تاريخ

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 


