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استخدام اآللة الحاسبة ( نعم )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
جامــــعـة فــــلســـطين

امتحان نهاية الفصل
الفصل النهائي
4112-4112

اسم المحاضر :أ.عزالدين أبوسليمة
رقم الطالب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكليـة :الدبلوم المتوسط
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السؤال األول  /ضع عالمة ( √ ) امام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) xامام العبارة الخاطئة-:

( 11درجات )

 .1أحد أسباب تطوير نظم المعلومات المحاسبية مواكبة التطورات التكنولوجيا المتالحقة
 .2تستخدم خرائط جانت في الرقابة على تنفيذ مشروع تطوير نظم المعلومات المحاسبية.
 .3تصنف التقارير وفقا ً النواع البيانات الى مكتوبة وشفهيه .
 .4يساعد أسلوب بيرت في تحديد األنشطة التي تم إنجازها في المواعيد المخطط لها .
 .5هنالك عالقة طردية بين حجم مبيعات المنتج وسعر البيع الخاص بالمنتج .
 .6يهدف تحليل القرارات الى تلخيص القرارات وتحديد المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات .
 .7ان قرار قبول أو رفض طلبية يعتمد على كمية األرباح المتوقعه من هذه الطلبية .
 .8تختلف تقارير تقييم األداء من ناحية تفصيل البيانات باختالف المستويات الرقابية والمستخدمين لها
 .9مخرجات النظام هي العنصر الرئيسي الذي على أساسه يتم تحديد موصفات باقي عناصر النظام .
 .11من عيوب طريقة الترميز باستخدام المجموعات المترابطة عدم التمييز بين الحسابات الرئيسية والفرعية .
( 12درجه )
السؤال الثاني /
 )1عرف المصطلحات التالية -:






دليل الحسابات
التقارير
حد السواء
المسار الحرج
القوائم المالية للعاملين

 )2توصل فريق تحرير نظام المعلومات الى البيانات التالية بشأن نظام المعلومات المقترح بإحدى الوحدات
االقتصادية كبديل لنظام المعلومات القائم بها وهي
 -1شراء التجهيزات اآللية الجديدة الالزمة لتشغيل نظام المعلومات المقترح  150000دينار .
 -2االيجار الربع سنوي لنفس التجهيزات في حالة استئجارها من الغير  5000دينار
 -3التكلفة المبدئية لبناء نظام المعلومات الجديد  90000دينار
 -4التكلفة الشهريه لتشغيل نظام المعلومات الجديد  10000دينار .
 -5التكلفة النصف سنوية لتشغيل نظام المعلومات الحالي  190000دينار .
 -6معدل تكلفة األموال ( تكلفة االقتراض ) =  %10سنويا  ،والعمر االفتراضي للتجهيزات الجديدة  5سنوات
تستهلك بطريقة القسط الثابت  ،والقيمة الحالية لدفعة مقدارها دينار لمدة  5سنوات عند معدل  %10تبلغ 1.99
دينار .
المطلوب  /اعداد تقرير لتقييم الجدوى االقتصادية للنظام الجيد في حالتي شراء التجهيزات او استئجارها ؟
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(  12درجة )

السؤال الثالث /

 )1تتم عملية تطوير النظام وفقا ً لمراحل يتم تنفيذها بالتتابع وضح/ي مراحل تطوير نظم المعلومات مع الشرح بايجاز ؟
 )2تتعدد البدائل المتاحه داخل الشركة الختيار الجهه المنفذه لتطوير نظم المعلومات .
 اذكر البدائل المتاحه لتطوير النظام ؟ اذكر األسس المتبعه لالختيار بين هذه البدائل ؟ )3امام احدى الشركات بديلين لالشتراك في خدمة الهاتف المحمول وكانت تكاليف البديلين كما يلي -:
البديل األول

البديل الثاني

اجمالي التكاليف

نظام الفاتورة

نظام خط مسبق الدفع

تكاليف ثابتة

 800شيكل

 20شيكل

تكاليف متغيرة

 1شيكل  /للدقيقة

 4شيكل للدقيقة

علما ً ان عدد الدقائق المتوقع استخدامة هو  250دقيقة شهريا ً .
المطلوب  /تحديد أي نظام يعتبر افضب بالنسبة للشركة باستخدام تحليل السواء ؟
السؤال الرابع /
اتضح من تحليل عمليات البيع اآلجل لدى شركة السالم ارتفاع نسبة الديون المعدومة حيث بلغ متوسط الديون المعدومة
في السنوات الخمس االخيرة مبلغ وقدرة  180000دينار ولوحظ ارتفاع متوسط فترة االئتمان الى  55يوم وتبين ان
السبب لهذه الخسائر هو عدم وجود قسم لالئتمان يتولى دراسة اوضاع العمالء المالية قبل اقرار عمليات البيع اآلجل
ومتابعة تحصيل الديون من العمالء .
لذلك اقترح المدير المالي تشكيل قسم خاص لالئتمان يتولى هذه الوظائف  ،وقدرة التكاليف المترتبة على انشاء هذا القسم
على النحو التالي -:
 -1راتب مدير القسم تبلغ  420دينار شهريا ً .
 -2راتب موظف في القسم يبلغ  6دينار يوميا ً .
 -3المزايا الوظيفية ( العالوات ) تعادل راتب شهرين لكل موظف
ي.
 -4مصروفات القسم تبلغ  800دينار ربع سنو ً
فإذا علمت ان متوسط المبيعات الشهرية اآلجلة يبلغ  40000دينار وأن رصيد المدينين يبلغ  850000دينار وأن متوسط
االئتمان في مثل هذا النوع من الصناعة هو  45يوم كما أن متوسط معدل الديون المعدومة يبلغ  %3من مبيعات اآلجلة و
ان معدل الفائدة السائد في السوق هو . %12
المطلوب /
هل تنصح الشركة بتطبيق هذا النظام الرقابي( ضمن النظام المحاسبي ) بأسلوب تحليل المنافع والتكاليف ؟
(  11درجات )
السؤال الخامس  ( /أجب عن سؤال واحد فقط )
أ -اليك الحسابات التالية المتعلقة بنشاط احدى الشركات -:
النقدية  ،البنك  ،دائنون  ،بضاعه اخر المدة  ،اثاث  ،سيارات  ،أوراق دفع  ،رأس المال ،
مصروف تأمين مقدم ،

أوراق قبض  ،سندات  ،قروض طويلة االجل .
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المطلوب  /اعداد دليل الحسابات للشركة وفقا ً لطريقة االبجدية الرقمية ؟
ب -تنتج احدى الشركات الصناعية منتج واحد  ،وكانت التكلفة االجمالية  340000دينار  ،حيث بلغت التكلفة الثابتة
 100000دينار  ،وقدرت الطاقة اإلنتاجية االجمالية للشركة  40000وحدة  ،كما ان سياسة الشركة تنص على احتساب
هامش ربح قدرة  9دينار للوحدة الواحدة المباعه  ،ويتوقع بالنسبة للسنة المقبلة انتاج وبيع  24000وحدة .
على فرض انه كام امام الشركة عرضين كما يلي -:
 -1تقدمت احدى الشركات بطلبية النتاج  8000وحدة بسعر  10دينار للوحدة .
 -2تقدمت احدى الشركات بطلبيه النتاج  7000وحدة بسعر  11دينار للوحدة .
المطلوب  /هل توصي الشركة بقبول أي من العرضين ؟

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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