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السؤال األول:
ضع اشارة (صح او خطأ) أمام العبارات التالية :

- 1وفقا ألساس االستحقاق المعدل فأنه يتم تحميل الحساب الختامي بااليرادات المحصمة و النفقات التي تخص
العام بغض النظر عن واقعة الدفع ( ).

- 2النفقات الجارية تشمل النفقات الرأسمالية و التشغيمية ( ).

- 3االيرادات العامة هي جميع العائدات و االرباح و الرسوم و الضرائب فقط ( ).
- 4نصت المادة ( )25من النظام المالي الفمسطيني لسنة  2005أن عمى جميع الدوائر و المؤسسات العامة
توريد اإليرادات التي تقوم بتحصيمها فو ار لحساب اإليراد العام وال يجوز استخدام تمك اإليرادات ( ).

- 5إذا كانت الموازم المراد شراؤها لمواجهة حالة طارئة أو لشراء قطع تبديمية أو شراء أقالم ومخطوطات فإنه يتم
الشراء باستدراج عروض أسعار( ).

 -6شراء الحقوق و االعمال االدبية و الخدمات العممية و الثقافية من صالحيات شراء الوزير المختص( ).
 -7يجب تقديم كفالة بقيمة  %10من قيمة الموازم الحكومية لضمان حسن تنفيذ توريد الموازم (

).

 -8وفقا لمقانون المالي الفمسطيني فأنه ال يتم شراء الموازم شراء أي لوازم تزيد قيمتها عن  $15000اال بواسطة
لجنة العطاءات ( ).

 -9حددت المادة  55من النظام المالي الفمسطيني لسنة 2005م بأنه ال يجوز انفاق أي نفقة لم يرصد لها
مخصص في قانون الموازنة  ،ويجوز استخدام المخصص في غير الغاية التي اعتمد من أجمها( ).

 -10الرقابة المانعة هي عممية تحدث بعد نهاية السنة المالية بهدف كشف االنحرافات و العمل عمى
تصحيحها(

).

 -11ديوان الرقابة المالية واإلدارية مسئول عن تحقيق الرقابة بشقيها الداخمية و الخارجية (

).

 -12تم انشاء مديرية الرقابة و التدقيق في العام 1994م وكانت مهمتها تدقيق النفقات الجارية فقط (

1
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السؤال الثاني:
اختر االجابة الصحيحة من بين العبارات االتية :

 .1أي من الحسابات التالية تصنف من حسابات الوسيطة في السمطة الوطنية الفمسطينية :

أ  -حسابات القروض الخارجية.

ب  -حسابات األمانات المخصصة.
ج  -حسابات فوائد القروض.

د  -حسابات القروض الداخمية.
 .2تشكل لجنة العطاءات من قبل :

أ  -وزير المالية .

ب  -رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
ج  -المدير العام و وكيل الوزراء.
د  -مجمس الوزراء .
 .3أحد أنواع السمف التي حددتها السمطة الوطنية الفمسطينية و تستخدم لتغطية ظروف طارئة :

أ  -السمفة المستديمة .

ب  -السمفة الخاصة.
ج  -السمفة المؤقتة.

د  -السمفة المصروفة عمى حساب مهمة عمل رسمية.

 .4ال تعتبر من الحسابات الوسيطة كما حددتها السمطة الوطنية الفمسطينية:

أ  -حسابات االمانات .

ب  -حسابات النقود المنقولة.
ج  -حسابات السمف.

د  -حسابات النفقات الجارية

 .5تخضع المؤسسات العامة ذات الموازنات المستقمة لمرقابة من قبل:
أ  -هيئة مستقمة من المنظمات األهمية .

ب  -و ازرة المالية فقط.

ج  -ديوان الرقابة المالية و االدارية.
د  -ال شيء مما ذكر .
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 .6من اجراءات الضبط الداخمي :
أ  -البرامج التدريبية لمعاممين.
ب  -استخدام نظام القيد المزدوج.
ج  -التقارير الدورية.

د  -التأمين عمى الممتمكات الحكومية ضد األخطار.

 .7تمارس الرقابة الداخمية عمى الوحدات الحكومية اإلدارية الحكومية في فمسطين من قبل :
أ  -ديوان الرقابة المالية و اإلدارية.

ب  -دائرة الرقابة و التدقيق بو ازرة المالية.
ج  -المجمس التشريعي.
د  -جميع مما سبق.

 .8ال يعتبر أحد عناصر الرقابة الداخمية ولكنها تعتبر أحد عناصر الرقابة الخارجية :
أ  -وجود هيكل تنظيمي مناسب.
ب  -وجود نظام محاسبي سميم.

ج  -وجود قواعد ومعايير واضحة و محددة لألداء.
د  -وجود نظام رقابة داخمية سميم.

السؤال الثالث :أجب عن خمسة اسئمة فقط درجة السؤال ( )60/ 24
أ -لتطبيق أساس االستحقاق كأساس لمقياس الحكومي في الدول النامية يتطمب ذلك توافر مجموعة من
المقومات ،اذكرها ؟

الفمسطيني كما
ة
ب -اذكر طرق تحصيل االيرادات و المتحصالت في الدوائر الحكومية التابعة لمسمطة الوطنية
حددها النظام المالي الفمسطيني ؟

ج-اذكر شروط و اجراءات االعالن عن العطاءات كما حددتها المادة( )7بناء عن التعميمات الصادرة عن
وزير المالية رقم( )1لسنة 1997م ؟

د -وفقا لممادة ( )55من النظام المالي الفمسطيني لسنة  2005فإنه ال يجوز صرف النفقة اال اذا توافرت
شروط اذكرها ؟

ز -وضح المراحل التي تمر بها النفقة الحكومية في السمطة الوطنية الفمسطينية ؟

ه -اذكر أنواع الرقابة الحكومية في السمطة الوطنية الفمسطينية مع شرح واحدة ؟
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و -اذكر مقومات و مكونات نظام الرقابة الداخمية الجيد؟

ي -قارن بين االمانات و السمف من حيث التعريف و أنواعها ؟

درجة السؤال ( )60/16

السؤال الرابع:

توفرت اليك البيانات التالية المتعمقة ياحدى الموازنات لعام ( 2010مقدرة بماليين الدوالرات االمريكية )
البيان

ضرائب مختمفة
رسوم مختمفة
المجموع

رواتب واجور

نفقات تشغيمية
نفقات تحويمية

نفقات رأسمالية
المجموع

مخصصات الموازنة
270
180

المتحقق
294
186

المنفذ فعال
291
183

450

480

474

90
75
210
60

102
60
207
57

102
57
204
57

426

435

420

وكانت ميزانية الجزينة المركزية في ( 2010/1/1مقدرة بماليين الدوالرات االمريكية ) كما يمي :
ميزانية الجزينة الرئيسة بتاريخ 2010/1/1
 90مصرف مركزي

 12سمف

102

 30قروض خارجية
 30قروض داخمية
 21األمانات

 21الفائض التراكمي
102
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و تمت العمميات التالية خالل العام مع العمم ان جميع العمميات تمت من خالل المصرف المركزي:
 .1انخفضت السمف بمقدار  6مميون دوالر.

 .2سددت االمانات بمقدار  10مميون دوالر.

المطموب :

 -1اعداد القيود الالزمة وفقا ألساس االستحقاق و االساس االستحقاق المعدل (النقدي المعدل)
 -2تصوير الحسابات الالزمة.

 -3اعداد الجزينة الرئيسة في .2010/12/31
السؤال الخامس:

خاص باالحتساب من 80

درجة السؤال ( )80/20

أ  -قارن بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية من حيث  :الهدف ،أساس القياس  ،الوحدة المحاسبية ،
الجرد و التسويات الجردية ؟.

ب  -اذكر الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عميها المتأثرة بطبيعة عمل المنشآت غير الربحية ؟
ج  -اذكر القواعد و المبادئ المتعارف عميها التي تعتمد عميها المواز ةن العامة مع شرح واحدة ؟
د  -اذكر مراحل تطور الموازنة العامة مع شرح واحدة ؟

انتهت ألاسئلة
مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق
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