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رقم المساقDBUS 1307:
اسم المساق :محاسبة حكومية
تاريخ االمتحان2302/30/03 :
عدد األسئلة )4(:أسئلة
زمن االمتحان :ساعتين
استخدام اآللة الحاسبة ( نعم )

االمتحان النهائي
الفصل الدراسي الثاني
2302-2300

اسم المحاضر :أ .ليلى الداعور
رقم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :برنامج الدبلوم المتوسط
القسم  /التخصص  :محاسبة محوسبة
استخدام المعاجم أو القواميس( ) /

ِّ ِّ
(ر ِّب ْ ِّ
احُل ْل ُعْق َد ًة ِّمن لِّ َس ِّاني* َيْفَق ُهوا َق ْولِّي)
ص ْدرِّي * َوَيس ْر لي أ َْمرِّي * َو ْ
َ
اش َرْح لي َ

( 00درجات)

السؤال األول/

 -0اذكر النظريات المطبقة على بيانات المحاسبة الحكومية مع ذكر تعريف الوحدة المحاسبية حسب كل منها.
 -2وضح بالرسم االموال و الحسابات في الوحدات الحكومية العامة.
 -3عدد اسس التسجيل في المحاسبة الحكومية مع الشرح.
 -4قارن بين موازنة المشروعات الرأسمالية والموازنة السنوية العادية.
 -5اذكر الفرق بين مال االيراد المخصص ومال خدمة الدين.
السؤال الثاني/

( 23درجات)

اليك بعض المعلومات المالية التي تخص المال العام لمجلس المدينة للفترة المالية المنتهية في:2111-12-31

موازنة مجلس المدينة للمال العام عن السنة المالية المنتهية في 2011-12-31
مبلغ $

مبلغ $
1400000
60000

1460000
1300000
60000
1360000
100000

بيان
ايرادات مقدرة باالجمالي
موارد مالية اخرى
اجمالي الموارد وااليرادات المقدرة
اعتمادا مقدرة باالجمالي
استخدامات مالية اخرى
اجمالي االستخدامات واالعتمادات المقدرة
فائض الموازنة

المطلوب االول :سجل قيد افتتاح الموازنة للمال العام في :2300-0-0

ميزانية مجلس المدينة للمال العام عن السنة المالية المنتهية في 2010-12-31
مبلغ $

مبلغ $
350000
100000

االصول
نقدية
مخزون مهمات

90000

450000

اجمالي اصول

100000
260000
450000

خصوم  +رصيد المال العام
خصوم
اذون الدفع المستحقة
رصيد المال العام
رصيد المال المخصص لمخزون المهمات
رصيد المال غير مخصص
اجمالي خصوم  +رصيد المال العام
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وقد حدثت العمليات التالية خالل العام :2111
 .1تم فرض ضرائب دخل على المكلفين بمقدار  $1311111وفيها  $51111ضرائب مشكوك في تحصيلها.
 .2بلغت التحصيالت الضريبية مقدار  $1511111وقد تقرر اعدام  $35111من الضرائب المشكوكة.
 .3تم فرض رسوم بمبلغ  $151111و قد تم تحصيل  $141111منها نقدا.
 .4صدرت اوامر شراء مهمات إلى الموردين بمبلغ .$011111
 .5وردت فاتورة بمبلغ  $051111مما سبق االرتباط به بمبلغ .$011111
 .0تم شراء مخزون مهمات بمبلغ  $311111وتم دفع  $111111منها فقط.
 .0بلغت اجمالي نفقات العام  $1211111منها  $351111تكلفة المهمات المستخدمة خالل العام.
 .8وردت فاتورة عن مستلزمات سلعية حصل عليها المال العام من مال الخدمة الداخلية بمبلغ  $111111وتم سدادها
نقدا.
 .9تم سداد مبلغ  $1211111من اذون الدفع المستحقة.
 .11بلغت التحويالت النقدية إلى مال خدمة الدين  $01111لسداد فوائد والتزامات سيادية عامة.
 .11بلغت التحويالت المالية من مال الخدمة الداخلية  $01111وهي تمثل موارد مالية اخرى لتغطية التحويالت
السابقة إلى مال خدمة الدين.
 .12عدت ضرائب الملكية التي لم تحصل خالل العام ضرائب متأخرة.
 .13خصص المال العام مبلغ  $01111من رصيد المال غير المخصص الستبدال اجهزة ومعدات في السنة التالية.
المطلوب :عمل قيود اليومية الالزمة في دفتر المال العام
( 00درجات)
السؤال الثالث/
اليك بعض المعلومات المالية التي تخص مال خدمة الدين لمجلس المدينة للفترة المالية المنتهية في :2111/12/31

المطلوب :تسجيل العمليات التالية في دفتر مال خدمة الدين باإلضافة إلى تحضير قائمة االيرادات والنفقات وقائمة
التغيرات في رصيد المال في :2300-02-00
 .1بلغت التحويالت النقدية من المال العام إلى مال خدمة الدين  $01111لسداد فوائد والتزامات سيادية عامة.
 .2تم دفع مبلغ  $85111نقدا إلى البنك الوكيل عن الدائنون لسداد ديون وفوائد سيادية مستحقة خالل الفترة.
 .3تسجيل نفقات الفوائد المستحقة بقيمة  $11111ونفقات السندات المستحقة بقيمة $05111في .2111-12-1
 .4قام الوكيل المالي بسداد قيمة السندات والفوائد بمبلغ .$85111
 .5تم دفع مقابل خدمات الوكيل المالي بقيمة  $5111عن السنة المنتهية في .2111-12-31
 .0اقفال حسابات مال خدمة الدين للسنة 2111
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االمتحان النهائي
الفصل الدراسي الثاني
2302-2300

( 03درجات)

السؤال الرابع/
اليك البيانات المالية التالية في :2112/12/31

بيانات مالية حكومية  31/12/2012المبالغ بالماليين
بيان
اجمالي ايرادات
اجمالي نفقات

مخصص الموازنة
100
85

المنفذ فعال
90
88

المتحقق
95
90

ميزانية الخزينة  1/1/2012المبالغ بالماليين
150
20

مصرف مركزي
سلف

170

قروض داخلية
قروض خارجية
امانات
فائض تراكمي

50
50
50
20
170

مع العلم انه تمت العمليات التالية خالل السنة المالية:
 -1تم استرداد  15مليون من السلف.

 -2تم سداد نصف القروض الداخلية ونصف القروض الخارجية ونصف االمانات.
المطلوب :تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية باإلضافة الى تحضير ميزانية الخزينة وفق االساس النقدي في
.2302/02/00
انتهت األسئلة
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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