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رقى انًسبقACCA3309:
اسى انًسبق :يحبسبت حكىييت
تبريخ االيتحبٌ2013/5/26 :
عذد األسئهت)6(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعتبٌ
استخذاو اآلنت انحبسبت(َعى)

االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انذراسي الثبَي
2013-2012

اسى انًحبضر :د .اكرو ابراهيى حًبد
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :كهيت اإلدارة
انقسى  /انتخصص  :يحبسبت
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

أجب عن األسئمة اآلتية في دفتر اإلجابة:
السؤال األول :ضع عالمة (  ) /أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (  ) xأمام العبارة اخلاطئة يف كل مما أييت 5(:درجات) :
 ) (- 1اعتماد الموازنة لمحكومة من اختصاص السمطة التشريعية .

 ) ( - 2ال يمكن إجراء مناقمة من بند نفقات تشغيمية إلى بند نفقات تحويمية في الموازنة .
(- 3

) من مزايا األساس النقدي خروجه عمى مبدأ استقاللية السنوات المالية عند إجراء القياس المحاسبي لمنتائج .

 ) (- 4تسجل النفقات المستردة من سنوات سابقة لحساب إيرادات السنة الحالية .

 ) (- 5يتيح تطبيق أساس االستحقاق إمكانية المقارنة بين إيرادات السنوات المالية المتتالية ونفقاتها.

 ) ( - 6من اإليرادات غير الضريبية في السمطة األرباح من شركات تممكها السمطة والرسوم اإلدارية والغرامات .
 ) (- 7نفقات مهمات السفر الرسمية تعتبر من النفقات التشغيمية مركزية الصرف .

 ) (- 8عند صرف سمفة دائمة لمندوب المشتريات في الوزارة يسجل القيد التالي:
xxx
(- 9

 xxxإلى ح /السمف الدائمة .

من ح /النفقات الجارية

) تأمين الدخول في العطاء :ىو عبارة عن تأمين مالي عمى شكل كفالة بنكية  ،أوشيك مصدق صادر عن أحد

البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة  ،والعاممة في فمسطين بقيمة التقل عن خمسة بالمائة ( )%5من قيمة الموازم الواردة

في عرض السعر المقدم  ،ويكون صالحا لمدة ( )30يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض .

(- 10

) ثمن دعوة العطاء :ىو مبمغ مسترد يدفعو المناقص مقابل وصل مقبوضات حسب األصول  ،ويتسمم

بموجبو كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاهتا.

( 13عالمة)

السؤال الثاني :أجب حسب ماهو مطموب :

- 1يقصد بالنظام المحاسبي الحكومي( :عالمة واحدة)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2ترد اإليرادات ادلقبوضة يف أي من احلاالت التالية( :عالمة واحدة)
أ . ------------------------------------ -
ب . -------------------------------------

- 3شروط صرف النفقة  2( :عالمة)

أ .----------------------------------- -
ب .------------------------------------
ت .------------------------------------
ث .------------------------------------

1

استثناء في أي من الحاالت اآلتية ( :عالمة واحدة)
- 4تصرف النفقة قبل أداء اخلدمة أو إجناز ادلهمة
ً
أ . --------------------------------------------------- -
ب . ----------------------------------------------------

- 5تقسم اإليرادات العامة حسب  -------------إلى إيرادات جارية وأخرى رأسمالية  ،بينما تقسم حسب

مصدر اإليراد إلى إيرادات  -------------وأخرى ( . -------------------عالمة ونصف)

- 6من البنود التي تتضمنها النفقات التحويمية  --------------و (.---------------عالمة)

- 7أتمني حسن التنفيذ------------------------------------------------------ :
-----------------------------------------------------------------(.------------------------------------------------------عالمة واحدة)

- 8من أسس الشراء في القطاع الحكومي( :عالمة ونصف)

.-------------------------------------------- .1
.-------------------------------------------- .2
.---------------------------------------------- .3
- 9من األجهزة الرقابية في السمطة الفمسطينية ( :عالمة واحدة)

أ------------------------------------------ .

ب--------------------------------------------- .

- 10قد يتم إرجاع بعض المستندات دون اعتماد لموحدة الحكومية لعدة أسباب منها ( :عالمة واحدة)

أ---------------------------------------------------------- -

ب– ---------------------------------------------------------

- 11الموقف المالي الشهري ( :عالمة واحدة)

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------

( 15درجة)

السؤال الثالث :

فيما يمي البيانات المتعمقة بإحدى الموازنات لعام ( 2011مقدرة بآالف الدنانير):
المتحقق

180

183

المنفف فعالً
177

البيان

رسوم

192

189

183

المجموع

372

372

360

60

57

57

120

114

111

90

87

84

ضرائب

رواتب وأجور
نفقات جارية
نفقات تحويمية

مخصصات الموازنة

2

نفقات رأسمالية

102

المجموع

99

372

96
348

357

وكانت ميزانية الخزينة بتاريخ ( 2011/1/1مقدرة بآالف الدنانير) عمى النحو التالي:
ميزانية الخزينة في 2011/1/1
60
15

البنك المركزز
سمف

-75

 15قروض خارجية
 30قروض داخمية
 15أمانات
 15فائض تراكمي
75

المطموب :إثبات العمميات والقيود المتعمقة بالنفقات واإليرادات واعداد الحسابات واعداد ميزانية الخزينة في

 2011/12/31وفق أساس االستحقاق.

( 10درجات)

السؤال الرابع :

أ  -أظيرت سجالت و ازرة السياحة في نياية عام  2010قائمة الموجودات والمطموبات اآلتية-:

 50.000د .أراضي ومباني  30.000 ،د .آالت ومعدات مكتبية  15000 ،د .قرطاسيو بالمخازن  ،ذمم

مدينة  12500د ، .نقدية بالبنك  22000د ، .التزامات متنوعة  64000د.
فإذا كانت قيمة صافي األصول أول السنة  75000د.

المطموب :إعداد قائمة نتيجة األعمال  ،وقائمة المركز المالي حسب أساس االستحقاق.

( 5درجات)

السؤال الخامس:
البيانات اآلتية تتعمق بمخصصات مادة الصيانة العامة في إحدى و ازرات السمطة:
بمغت المخصصات المقدرة لمو ازرة في قانون الموازنة العامة لسنة

2003م  480000دينار  ،منيا 65000

دينار مخصصات صيانة عامة ،وقد ورد ذلك في الحوالة المالية لمدائرة بتاريخ  1/1منيا.


 4950دينار وصدر بو أمر

بتاريخ  1/25تم التعاقد مع المورد عباس عمى تنفيذ أمر معين بقيمة
شراء ،وتم تحرير مستند التزام بالقيمة.



صدر أمر شراء آخر لممورد جمعة ،كما حرر مستند التزام بتاريخ

 2/25بقيمة  5200دينار تتعمق

بالمادة نفسيا.



صدر أمر شراء وحرر مستند التزام لممورد خميل بتاريخ  4/7بقيمة  2900دينار لممادة نفسيا.

بتاريخ  4/10أوفى المورد جمعة بالتزامو وقدم المطالبة بالقيمة المتفق عمييا ،وقد تم تحرير مستند
الصرف لصالحو بالمبمغ المتعاقد عميو.

المطموب :فتح صفحة في سجل المخصصات لمادة الصيانة العامة وترحيل ىذه العمميات وبيان إجمالي االلتزام،
وااللتزامات غير المسددة والرصيد الحر الذز يمكن التعاقد عميو في الفترة القادمة.

السؤال السادس  :أجب حسب المطموب في كل حالة من الحاالت اآلتية :
 - 1في  2012/11/4صدر أمر شراء برقم

 85عن مواد وميمات بممغ

 2012/11/11وردت البضاعة المتعمقة باألمر رقم

3

( 12درجة)
 2700دينار ،وفي

 ، 85ووردت الفاتورة بنفس القيمة 2700د، .

وفي  2012/11/21سدد المبمغ المستحق لممورد عن الفاتورة السابقة .

سجل القيد المحاسبي

المترتب عمى ىذه العممية .
- 2استلمت إحدى املصاحل احلكومية جمموعة من احلواالت املالية بلغت قيمتها  18600د منها مبلغ  3200د.
الختص املصلحة  ،وقد قامت املصلحة إبرسال احلواالت إىل هيئة الربيد مطالبة إايها ابلسداد  ،فأرسلت اهليئة شيكاً
إىل املصلحة ابملبلغ  ،وأرسل الشيك إىل البنك املركزي الذي أرسل إشعار إضافة املبلغ حبساب املصلحة .

ادلطلوب  :اجراء التسوايت الالزمة وفقاً ملراحل هذه العملية .

- 3كانت قيمة السمفة المستديمة المعيود بيا إلى أحد موظفي و ازرة الزراعة بمبمغ 1800د دفعت لممذكور بشيك ،وفي
نياية السنة المالية قدم الموظف استمارة تفصيمية بما تم صرفو في الشير األخير فكانت جممة المنصرف 1180د
قدم بيا مستندات أصمية ،وقام الموظف بتوريد الباقي نقداً لخزينة الو ازرة.

المطموب :سجل القيود المحاسبية المترتبة عمى ىذه العمميات .

- 4صرفت إحدى الو ازرات قيمة خدمات صيانة واصالح نفذتيا المؤسسة الفنية الحديثة بشيك بمغت قيمتو
بعد خصم الضريبة المستحقة البالغة  20د .لصالح مصمحة الضرائب .

المطموب :سجل قيد سداد قيمة ىذه الخدمات بدفاتر المصمحة .

انتهت األسئمة

مع تمنياتي بالتوفيق لمجميع

4

 300د.

