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درجة السؤال ( )30/10

السؤال األول:
ضع اشارة (صح او خطأ) أمام العبارات التالية :

- 1يهدف القطاع الحكومي الي تقديم الخدمات لممواطنين مع تحقيق أرباح بسيطة ( ).

- 2تستخدم المحاسبة الحكومية طريقة القيد المفرد بينما المحاسبة المالية طريقة القيد المزدوج في تسجيل
عممياتها( ).

- 3تعد الموازنة أداة رقابية عمى المال العام و تقييم أداء الوحدات االدارية الحكومية ( ).

- 4الخالصة الحسابية الشهرية يتم اعدادها من قبل كل و ازرة من و ازرات الحكومة بشكل شهري ويتم ارسالها الي
و ازرة المالية وبناء عميها تقومبتسجيل وترحيل قيود اجمالية في دفاترها ( ).

- 5تعتبر موازنة السمطة الوطنية الفمسطينية موازنة بنود وتعتمد عمي االساس النقدي في تسجيل عممياتها( ).
 -6من أوجه الشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية ان كل منهما يقوم بإجراء التسويات الجردية في
نهاية العام ( ).

-7يجيز قاعدة المرونة نقل مخصصات مواد النفقات الرأسمالية الي مواد النفقات الجارية في الفصل ذاته بقرار
من وزير المالية وال يجوز النقل بالعكس (

).

 -8تبين موازنة التمويل عجز الموازنة الجارية و الرأسمالية ان وجد و حساب فائدة القروض( ).
 -9الجهات الرقابية الداخمية تتبع لسمطة التشريعية بينما الجهات الرقابية الخارجية تتبع لسمطة التنفيذية و
أجهزتها ( ).

 -10يتم اعداد الموازنة العامة من قبل وزير المالية و من ثم يتم اعتمادها وجعمها قانون من قبل السمطة
التنفيذية (

السؤال الثاني:

).

درجة السؤال ()30/5

اختر االجابة الصحيحة من بين العبارات االتية :

 .1من اوجه االختالف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية واحدة مما يلي :
أ  -وحدة القياس النقدي.

ب  -الفتﺮة المحاسبية

ج  -أسس قياس النتائج.
د  -النظام المحاسبي.
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 .2ان تصنيف النفقات العامة الى نفقات رواتب وأجور و نفقات تشغيلية و تمويلية يعد تصنيفا:
أ  -اداريا.
ب  -نوعيا.

ج  -وظيفيا.
د  -اقتصاديا.

 .3أحد تقارير المحاسبة الحكومية السنوية و يهدف الي الرقابة على تنفيذ الموازنة :
أ  -الخالصة الحسابية الشهرية.

ب  -الموقق المالي الشهري.
ج  -المركز المالي النقدي.
د  -الحساب الختامي.

 .4من حسابات المركز المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية:
أ  -االمانات .
ب  -التأمينات.
ج  -السمق.

د  -جميع مما سبق.

 .5من أنواع التشريعات الحكومية األنظمة التي تضعها:
أ  -السمطة التشريعية .

ب  -االدارة المالية (رئاسة الوزراء.
ج  -وزير المالية.

د  -االنسحاب من المهمة بعد الحصول عمى استشارة قانونية
درجة السؤال ( )30/ 7

السؤال الثالث :جميع االسئلة اجبارية
أ -من فروض ومبادئ المحاسبة االستقاللية و المقابمة وضح ذلك ؟
ب -اذكر قواعد الموازنة العامة لمدولة ؟

ج-وضح الدورة المستندية إليرادات الدوائر الحكومية و ومقبوضاتها وصوال لتسجيل في دفتر اليومية الحكومي
؟
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السؤال الرابع:

توفرت اليك البيانات التالية المتعلقة ياحدى الموازنات لعام ( 2010مقدرة بماليين الدوالرات االمريكية )
البيان

ضرائب مختلفة
رسوم مختلفة
المجموع

رواتب واجور

نفقات تشغيلية
نفقات تحويلية

نفقات رأسمالية
المجموع

مخصصات الموازنة
270
180

المتحقق
294
186

450

480

90
75
210
60

102
60
207
57

المنفذ فعال
291
183
474

435

102
57
204
57

426
420

وكانت ميزانية الجزينة المركزية في ( 2010/1/1مقدرة بماليين الدوالرات االمريكية ) كما يمي :
ميزانية الجزينة الرئيسة بتاريخ 2010/1/1

 90مصرف مركزي  30قروض خارجية

 12سمق

 30قروض داخمية
 21األمانات

102

 21الفائض التراكمي
102

و تمت العمميات التالية خالل العام مع العمم ان جميع العمميات تمت من خالل المصرف المركزي:

 .1انخفضت السمق بمقدار  6مميون دوالر.
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 .2سددت االمانات بمقدار  10مميون دوالر.
 .3سددت نصق القروض الداخمية و نصق القروض الخارجية.
المطلوب :

 -1اعداد القيود الالزمة وفقا لإلساس النقدي
 -2تصوير الحسابات الالزمة.

 -3اعداد الجزينة الرئيسة في .2010/12/31

انتهت األسئلتت

مت تمني تت ئلتنمت ي مليات نتونيت
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