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السؤال األول :ضع عالمة ( )أو(×) أمام العبارات التالية:
الفقرة
.1
.2

ال يحق ألي من الو ازرات والمؤسسات العامة أو أية جهة تنفيذية أخرى في السلطة الوطنية فتح

حسابات لها لدى سلطة النقد الفلسطينية أو أي بنك آخر إال بإذن خطي من الو ازرة.

توجه السلفة المؤقتة عادة لمواجهة المصروفات النثرية المتكررة حيث يكون لكل و ازرة صندوق

مصروفات نثرية خاص بها.

.3

يوضح قانون الخدمة المدينة طرق تنفيذ األشغال والخدمات الحكومية.

.4

يمكن إجراء مناقالت بين بنود النفقات الجارية إلى بنود نفقات رأسمالية ولكن ليس العكس.

.5

وفقا للمادة رقم  12من قانون اللوازم الفلسطيني يتم الشراء المباشر في حال اذا تم طرح عطاء
واستدراج عروض اسعار ولم يتم الحصول على اسعار مناسبة او لم يتقدم احد من الموردين.

.6

تعد على أساس المبالغ المالية المدفوعة عن السنة المالية
الموازنة العامة للدولة هي خطة ُ
لنفقات وايرادات الدولة وتعكس سياساتها واولويات اإلنفاق لتحقيق األهداف خالل فترة محددة.

.7

يعبر المال العام من األموال الحكومية بينما يعتبر مال األمانة من أموال الملكية.

.8

يقدم تأمين حسن التنفيذ من جميع المشاركين لضمان جديتهم في دخول العطاء.

.9

اإلجابة

ال يمكن للسلطة التشريعية (الحكومة) البدء في تنفيذ العمليات والمشاريع إال بعد االعتماد من

السلطة التنفيذية.

 .11ينص قانون اللوازم العامة على ان المشتريات من مسئولية دائرة اللوازم العامة بو ازرة المالية.
السؤال الثاني :أجب عن سؤالين فقط من األسئلة التالية:
 .1اذكر أهم المهام والوظائف التي تتوالها دائرة اللوازم العامة:

 .2يقدم المتقدمين بتنفيذ المشاريع الحكومية أو توريد اللوازم عددا من التأمينات أو الكفاالت .اذكر أنواع
هذه التأمينات مع غرض ووقت كل منها.

 .3قارن بين األساس النقدي وأساس االستحقاق من حيث مميزات كل منهما:
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السؤال الثالث:

إليك العمليات التالية التي تمت في بلدية الزهراء خالل شهر يناير :2112
 1/1 .1تم صرف سلفة مستديمة باسم الموظف حسن  NIS 1111بشيك.
 1/1 .2قامت بدفع رواتب موظفيها البالغة  NIS 130111بشيكات بعد استقطاع  NIS 2111ضريبة دخل،
 NIS 2011لصندوق التكافل NIS 0011 ،لصندوق التامين والمعاشات.

 2/1 .3ورد اشعار من البنك العربي يفيد بخصم قيمة شيكات الرواتب.
 9/1 .4تم تحرير شيك بمبلغ  NIS 2111لشركة السعادة ثمن لوازم.
 11/1 .0تقدمت شركة السعادة بطلب خطي يفيد فقدان الشيك.

 11/1 .6قدم الموظف حسن مستندات صرف بمبلغ  NIS 811وتم استعاضة المبلغ المذكور بشيك.
 14/1 .7تم الغاء الشيك المفقود الخاص بشركة السعادة واصدار شيك جديد.

 21/1 .8استلمت الدائرة شيك بمبلغ  NIS 611كايراد رسوم وتم في نفس اليوم ارساله للبنك العربي وورد اشعار
برفض الشيك.

 23/1 .9ورد للدائرة ثالثة حواالت بريدية كمتحصالت ايرادات بمبالغ  11111و  11111و .NIS 21111
وقد تبين ان الحوالة االولى تتعلق ببلدية خانونس والثانية تتعلق بايرادات للدائرة نفسها والثالثة تتعلق بتامين

لعطاء يخص الدائرة نفسها.

 20/1 .11ورد للدائرة شيك من مكتب البريد بمبلغ  NIS 41111عن الحواالت السابقة.
 27/1 .11صرف سلفة مؤقتة باسم الموظف خالد  NIS 2111لشراء مستلزمات طبية خفيفة وتم صرف المبلغ
من البنك في اليوم التالي.

 29/1 .12قدم الموظف خالد مستندات صرف  NIS 1811رد باقي المبلغ للخزينة.
 31/1 .13تم نقل السلفة المستديمة المسجلة باسم حسن الى عهدة الموظف سمير.

المطلوب :تسجيل العمليات السابقة في دفائرة بلدية الزهراء:
السؤال الرابع:

ترغب و ازرة السياحة بإنشاء متحف وطني يختص بالتراث الفلسطيني ،وبدراسة التكاليف المقدرة تبين اآلتي:
 .1المباني واإلنشاءات يستغرق تنفيذها سنتين بتكلفة  1.0مليون دوالر تدفع على  3دفعات كل  6شهور مع
العلم بأن العمر اإلنتاجي للمبنى  01سنة.

 .2أجهزة إضاءة وصوت وملحقاتها ،يتم شراؤها في العام الثاني لإلنشاء على أن تدفع تكلفتها في نهاية السنة
الثانية وتبلغ تكلفتها ( 1.0نصف) مليون دوالر ويكون العمر اإلنتاجي لهذه األجهزة  11سنوات.
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 .3أثاث يتم شراؤه دفعة واحدة في نهاية السنة الثانية تبلغ كلفتها ( 1.0نصف) مليون دوالر ويكون العمر
االفتراضي لهذه األجهزة  4سنوات.

 .4التكاليف الجارية لتشغيل المتحف من المتوقع أن تكون في السنة األولى للتشغيل كما يلي:
 .aأجور موظفين

 .bمستلزمات سلعية

 .cمستلزمات خدمية

$ 500,000
$ 200,000
$ 100,000

ومن المتوقع أن تزيد التكاليف الجارية بمعدل  %0سنويا ألجور الموظفين %6 ،للمستلزمات السلعية%4 ،

للمصاريف التحويلية .فإذا علمت أن عدد الزائرين المتوقع للمتحف هو  100,000زائر.

المطلوب :احسب ما ستكون عليه تكلفة الزائر/اليوم في السنة الخامسة إذا علمت أن التكلفة االستبدالية
لألثاث ستزيد بمقدار  %22عن قيمة شرائها األولى.

السؤال الخامس:

إليك العمليات التالية التي تمت في أحدى الدوائر ببلدية غزة في شهر يناير :2112
 -1/1 .1تم تحصيل ايرادات تخص الدائرة نقدا بمبلغ  NIS 2111منها  1111شيكل رسوم ترخيص والباقي
غير محدد النوع.

 -2/1 .2استلمت الدائرة شيكات بمبلغ  NIS 7111وتم ارسالها لبنك فلسطين.
 -0/1 .3ورد للدائرة حوالة بريدية عن مبالغ مستحقة لها بمبلغ .NIS 8111

 -2/1 .4ورد للدائرة شيك عن حواالت مستحقة لها طرف مكتب البريد بمبلغ .NIS 3111

 -7/1 .0ورد للدائرة حواالت بريدية كمتحصالت ايرادات بمبالغ  11111و  .NIS 10111وقد تبين ان الحوالة
االولى تتعلق بايرادات للدائرة نفسها والثاني تتعلق بدائرة حكومية اخرى.

 -8/1 .6ورد للدائرة شيك من مكتب البريد بمبلغ  NIS 31111عن الحواالت السابقة.
 -11/1 .7ارسلت الدائرة الشيك للبنك العربي ووصل اشعار االضافة.

 -11/1 .8حررت الدائرة شيك بمبلغ  11111للدائرة االخرى مسحوب على البنك العربي.

 -12/1 .9ورد اشعار من بنك فلسطين بخصم قيمة الشيك المودع بتاريخ  1/2بقيمة . NIS 7111
 -11/1 .11ورد اشعار من البنك العربي بإضافة مبلغ  8211شيكل و رفض باقي الشيكات
المطلوب :اثبات العمليات السابقة بدفاتر الدائرة ودفاتر مكتب البريد:
انتهت األسئلة
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