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اجب /اجيبي عن جميع االسئمة التالية
السؤال االول
1

( 10درجات)

حدد ما اذا كانت العبارات التالية صحيحة ام خاطئة

(

)

من عيوب استخدام االساس النقدي صعوبة اقفال الحسابات الختامية و اعداد القوائم المالية في نياية السنة

(

)

قائمة المركز المالي النقدي ىي بيان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في نياية السنة الماليةيعكس قدرة الحكومة

(

6

تقرير اإليرادات الشيرية تعده الدائرة المالية بالو ازرة و يرفع لو ازرة المالية خالل األسبوع األول من الشير الذي يليو

(

)

8

يقصد بمعيار تخصيص النفقات تخصيص مقدار معين من المال لمواجية نفقة معينة او مصروفات اداة حكومية

(

)

الممسسات و الدوائر ذات االستقالل المالي و اإلداري ىي التي تدخل موازنتيا ضمن الموازنة العامة للدولة

(

2
3
4
5

7

9

10

تعتبر السلطتين التنفيذية و التشريعية من مستخدمي بيانات المحاسبة الحكومية

من خصائص نظام االستحقاق المحاسبي توفير السيولة و توفير الرقابة الفعالة

حسب القانون الفلسطيني يجب االحتفاظ بالدفاتر المحاسبية الحكومية لمدة  50سنة

على مواجية االلتزامات في مواعيد استحقاقيا

ارتبط نشوء المحاسبة الحكومية بنشأة الدولة و ما تقدمو من خدمات اجتماعية

معينة

من عيوب النظام المركزي األ عباء الكبيرة على و ازرة المالية تتمثل في تنظيم العمليات المحاسبية الخاصة بالنفقات و
االيرادات انعكاس ذلك على اداء الو ازرة

السؤال الثاني:

(
(

(

(

( 6درجات)

- 1تقسم الوحدات الحكومية الى:
.ا.................................................................................................
.ب................................................................................................
- 2يعرف النظام المحاسبي الحكومي بانه:

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

)
)
)

)

)
)

- 3لكي يحقق النظام المحاسبي الحكومي اهدافه يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية:

أ....................................................................................................

ب...................................................................................................
ج...................................................................................................

د...................................................................................................

 -4أوجه الشبه بين المحاسبة الحكومية و المحاسبة المالية

أ.........................................................................................................

ب........................................................................................................
ج........................................................................................................

د........................................................................................................
( 14درجات)

السؤال الثالث:
1 /1 -قبضت الوحدة ايراد مستحق ليا على احدى الشركات بقيمة  18000شيكل نقدا

  1/2حولت الدائرة االيرادات المجتمعة لدييا و قيمتيا  31000شيكل لحساب االيرادات ببنك فلسطين  1/3ورد للدائرة حواال ت بريدية بمبلغ  10000شيكل تبين أن منيا عن حواالت تخص الدائرة بمبلغ 7600شيكل و الباقي تخص دائرة اخرى

  1/3ورد للدائرة شيك عن حواالت مستحقة ليا طرف مكتب البريد بمبلغ  15000شيكل و تم ارسال الشيكاتلبنك فلسطين
 1/4 -ورد اشعار من بنك فلسطين بإضافة مبلغ  12000شيكل و رفض باقي الشيكات المرسلة في 1/3

  1/5حصلت الدائرة مبلغ  6000شيكل المواطن حسن عبد الحميدكرسوم و تبين بعد ذلك ان المبلغ المستحقعليو ىو  600شيكل فقط و تم حجز المبلغ و رده للمواطن في اليوم التالي
  1/6قامت بدفع رواتب موظفييا البالغة  130000شيكل بشيكات بعد استقطاع  3000شيكل ضريبة دخل و 2500شيكل لصندوق التأمين الصحي و 5500لصندوق التامين و المعاشات

 1/7 -ورد اشعر من بنك فلسطين يفيد خصم قيمة الشيكات

  1/8تحرير شيك بقيمة  40000شيكل لشركة السعادة ثمن لوازم 1/9تحرير اذن صرف للمواطن دمحم بمبلغ  200شيكل  1/10ارتد سند الصرف المحرر للمواطن دمحم لعدم االستحقاق 1/11 -تقدمت شركة السعادة بطلب خطي يفيد فقدان الشيك

  1/12تم الغاء الشيك المفقود و اصدار شيك جديد لشركة السعادةالمطموب  :أثبات العمميات السابقة في دفتر يومية الوحدة الحكومية
انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

