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اجب /اجيبي عن جميع االسئمة التالية
(  14درجات)

السؤال االول
حدد ما اذا كانت العبارات التالية صحيحة ام خاطئة
1
2

عند طرح عطاء لدائرة معينة يشترك في عضوية المجنة موظفين اثنين من موظفي الدائرة يسمييما الوزير المختص

(

)

حسب القانون الفمسطيني يحال محضر لجنة العطاءات الى لجنة فنية متخصصة لدراسة االمر من النواحي الفنية و المالية و القانونية و (

)

(

)
)

اتخاذ قرار الترسية

3

الموازنة ىي برنامج مرتبط باألىداف المخططة واألنشطة الالزمة لتحقيق األىداف و ال ترتبط بفترة زمنية محددة

4

قاعدة وحدة الموازنة تعني انو يجب ان يكون ىناك موازنة لكل وحدة حكومية

(

5

تقدم و ازرة المالية في بداية شير يوليو من كل عام الى مجمس الوزراء تقري ار مفصال و شامال حول الوضع المالي لمسمطة الفمسطينية مع

(

)

6

اذا لم يتم اقرار مشروع الموازنة العامة قبل البدء في السنة المالية الجديدةيستمر االنفاق باعتمادات شيرية تعادل  12/1من موازنة نفس

(

)

7

تمثل موازنة البنود اكثر انواع الموازنات انتشا ار و تتميز بسيولتيا و القدرة عمى فيميا من جميع االطراف

(

)

8

طبقا للتصنيف الوظيفي يتم توزيع المخصصات عمى وحدات الجياز الحكومي تبعا لمتنظيم االداري لمجياز الحكومي

(

)

9

يقوم التصنيف االقتصادي لمنفقات و االيرادات عمى اساس تصنيف النفقات و االيرادات وفقا لطبيعتيا االقتصادية فتقسم النفقات الى

(

)

10

موازنة البرامج و االداء تركز عمى ما تقوم بو الحكومة من انشطة و اعمال و ليس ما تشتريو من سمع و خدمات

ال يجوز ألمين صندوق المصروفات النثرية صرف أي مبمغ يزيد عن  200شيكل اال بموافقة الوزير المختص عمى ان ال يزيد المبمغ

(

)

(

)

12

تطور مفيوم الرقابة في الوحدات الحكومية ليرتبط ارتباطا مباش ار بالتخطيط .و اصبح يرتكز عمى تحديد مدى تحقق االىداف المخططة

(

)

13

التداخل و ازدواجية العمل يعتبر من مخاطر المبالغة في الرقابة الداخمية في الوحدات الحكومية

(

)

14

الرقابة الخارجية ىي نشاط مستقل من داخل المؤسسة من اجل فحص النواحي االدارية و المالية والمحاسبية.

(

)

11

التوقعات التجاىات االيرادات و النفقات لمفترة المتبقية من السنة
البند في موازنة العام السابق و بحد اقصى  6شيور

جارية و رأسمالية و كذلك االيرادات تقسم الى جارية و رأسمالية.

عن  500شيكل

و تحديد االنحرافات عن ىذه االىداف و طبيعتيا و المسئولين عنيا

( 7درجات)

السؤال الثاني:
اختر االجابة الصحيحة

 -1وثيقة تبرز الوضع المالي لممؤسسة التي تعود لها و تتضمن معمومات عن إيراداتها و نفقاتها و نشاطاتها و األهداف التي
تسعى لتحقيقها خالل فترة معينة.
A

الموازنة

B

الحساب الختامي

C

الميزانية

D

ال شئ مما سبق

1

 -2الموازنة الخاصة بتنفيذ مشاررع طورمة األجج كالموانن و المستشفيات و الطرر هي
A

الموازنة الممحقة

B

الموازنة الرأسمالية

C

الموازنة الطارئة

D

الموازنة المستقمة

 -3تقوم عمى أساس تقديرات العام السابق مع تعديالت طفيفة تتناسب و الوضع االقتصادي
A

طريقة التقدير المباشر

B

طريقة التقدير التاريخي

C

طريقة الدورات االقتصادية

D

كل ما سبق

 -4من الكشوف الممحقة بالموازنة العامة في فمسطين
A

كشف لمتطمبات الرواتب و االجور لجميع الوحدات الحكومية

B

كشف احتياجات الوحدات الحكومية من السمع و الخدمات

C

كشف احتياجات التمويل الرأسمالي طويل االجل

D

كل ما سبق

 -5من عيوب موازنة التخطيط و البرمجة
A

صعوبة تحديد االىداف العامة بدقة

B

تركيز بعض الحكومات عمى االجل القصير و ليس الطويل

C

A+ B

D

ال شئ مما سبق

 -6من المقومات االساسية لمموازنة الصفررة
A

تدفق الق اررات من اعمى ألسفل

B

تبوب البيانات وفقا لألىداف

C

وحدة القرار

D

ال شئ مما سبق

 -7تضم الحسابات الجاررة المدينة الحسابات التالية ماعدا
A

حسابات السمف

B

حسابات االعتمادات و التحويالت النقدية بالخارج

C

حسابات النقود المنقولة

D

حسابات االمانات الم قبوضة مقدما

2

( 16درجات)

السؤال الثاالث:

 -1يتم ادخال الموازم المستممة بعد فحصيا من قبل لجنة الفحص و االستالم الى المخازن معززة بالوثائق
التالية:

أ..........................................................................................................
ب.........................................................................................................
ج.........................................................................................................
د..........................................................................................................

-2انواع الرقابة في الوحدات الحكومية
أ..........................................................................................................
ب.........................................................................................................
ج.........................................................................................................
د..........................................................................................................
ه.........................................................................................................
 -3تتمثج أهمية الموازنة العامة لمدولة في كونها:
أ..........................................................................................................
ب.........................................................................................................
ج.........................................................................................................
د..........................................................................................................
ه.........................................................................................................
و.........................................................................................................

 -4في موازنة البنود و االعتمادات هناك اربعة اهداف هامة يجب ان تحققها عممية تصنيف االيرادات و المصروفات و
هي:

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

ب........................................................................................................
ج........................................................................................................
د........................................................................................................
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 -5خصائص التصنيف االداري لمنفقات
أ.........................................................................................................
ب........................................................................................................
ج........................................................................................................
د........................................................................................................
-6يتم اعداد موازنة البرامج و االداء وفق الخطوات التالية:
أ..........................................................................................................
ب.........................................................................................................
ج.........................................................................................................
د..........................................................................................................
ه.........................................................................................................
و.........................................................................................................
 -7العناصر و الخصائص االساسية لموازنة التخطيط و البرمجة
أ..........................................................................................................
ب.........................................................................................................
ج.........................................................................................................
د..........................................................................................................
ه.........................................................................................................
و.........................................................................................................
( 10درجة)

السؤال الرابع:
فيما يمي العمميات التي تمت في احدى الوحدات الحكومية و الخاصة بمناقصة رقم 2013/3

في  1/1تم اإلعالن عن المناقصة توريد لوازم بالجرائد الرسمية بتكمفة

 400شيكل دفعت بإذن صرف وورد إشعار من

الخزينة بالصرف
 2/1تم بيع  30كراس عطاء بقيمة  50شيكل لمدفتر الواحد

في  3/1تقدم لمعطاء  10شركات و بعد فتح المظاريف تبين أن كل شركة قدمت تامين ابتدائي بمبمغ

 25000شيكل.

أربعة شركات قدمت تأمينيا بشيكات و الباقي بكفاالت بنكية
في  4/1تم ترسية العطاء و البالغ قيمتو  500000شيكل عمى إحدى الشركات المتقدمة و تم رد العطاءات المبدئية لجميع
المتقدمين ما عدا الشركة إلي رسى عمييا العطاء و التي كانت قد تقدمت بتأمين مبدئي بشيك
4

في  5/1قدمت الشركة التي رسى عمييا العطاء شيك استكماال لعطاء حسن التنفيذ بعد اعتبار ان قيمة التامين المبدئي
تصبح جزء من تامين حسن التنفيذ عمما بان قيمة تامين حسن التنفيذ تعادل  %15من قيمة العطاء
في  6/1وردت الشركة نصف قيمة الموازم المتفق عمييا و استممت المبمغ المستحق عن ما تم توريده بعد خصم مبمغ
 1500شيكل ضريبة دخل

في  7/1أبمغت الشركة الدائرة الحكومية بعدم قدرتيا عمى توريد باقي الموازم فتم إحالة العطاء عمى شركة أخرى و قد

تكمفت عممية التحويل مصاريف إدارية قدرىا  7000شيكل و تم تحميميا بغرامة قدرىا  3000شيكل باإلضافة لممصاريف

االدارية
في  8/1تم رد المتبقي من تأمين حسن التنفيذ لمشركة األولى بشيك بعد خصم المستحق عمييا
المطموب :اثبات العمميات السابقة في دفاتر الوحدة الحكومية
( 13درجة)

السؤال الخامس:

في 2013/12/1تعاقدت احدى الدوائر الحكومية عمى استيراد مستمزمات من الخارج بقيمة 500000شيكل منيا
 400000شيكل تخص العام  2013و الباقي يخص العام 2014و تم فتح اعتماد مستندي بالمبمغ و ورد اشعر الخصم و
بعد مضي عشرة ايام وصمت البضاعة الخاصة بالعام .2013
في 2014/1/1تم صرف سمفة مستديمة باسم الموظف حسن بمبمغ  1000شيكمبشيك

في  20141//5تم صرف سمفة مؤقتة باسم الموظف خالد بمبمغ  2000شيكل لشراء مستمزمات طبية خفيفة و تم صرف
المبمغ من البنك في اليوم التالي.
في  2014/1/10وصمت باقي البضاعة المتعاقد عمييا يوم 2013/12/2
في  20141//20قدم الموظف حسن مستندات تفيد صرف مبمغ  800شيكل وتم اقرار استعاضة المبمغ المذكور و زيادة
السمفة بمبمغ  500شيكل و تم صرف المبالغ بشيك

في  2014/1/21قدم الموظف خالد مستندات تفيد صرف مبمغ  1800شيكل و رد باقي المبمغ لمخزينة
في 2014/1/31قدم الموظف حسن مستندات تفيد صرف مبمغ  1200شيكل وتم تاالستعاضة بشيك بعد تخفيض السمفة
بمبمغ  400شيكل
في  2014/2/1قامت الدائرة بتحرير شيك بمبمغ  150000شيكل لدائرة البريد كمبمغ مقدم لدفع مصاريف رواتب و اجور
في  2014/2/1ورد اشعار من البنك بخصم المبمغ

في  2014/2/3قامت الدائرة بتحرير اذون صرف رواتب مسحوبة عمى دائرة البريد بقيمة  120000شيكل
في  2014/2/28ورد اشعار من دائرة البررد بصرف جميع مبالغ الرواتب المسحوبة عميها
المطموب :اثبات العمميات السابقة في دفاتر الوحدة الحكومية

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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