بسم
رقم المساق DACC 2312 :
اسم المساق :محاسبة حكومية
تاريخ االمتحان5305 /5/ 03:
عدد األسئلة )5( :أسئلة
زمن االمتحان :ساعتين
استخدام اآللة الحاسبة ( نعم )

ميحرلا نمحرلا هللا

جامــــعـة فــــلســـطين

امتحان النهائي

اسم المحاضر :أ.عزالدين أبوسليمة
رقم الطالب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :الدبلوم المتوسط
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

السؤال األول /
السؤال االول  /ضع/ي عالمة ( √) او ( ) xامام كل عبارة
 -1دائرة الموازنة هي الدائرة المسئولة عن مرحلة التحضير واالعداد بشكل أساسي .
 -2تتطلب الموازنة العامة مصادقة السلطة التنفيذية في حين تتطلب الموازنة الخاصة مصادقة مجلس االدارة .
 -3يعتبر التأمين االبتدائي اجباري على جميع المتعهدين الذين حصلوا على كراسة الشروط
 -4تعتبر الميزانية اداءة تخطيط للمستقبل وأداءه رقابة على االنشطة المالية للدولة .
 -5تتدفق قرارات موازنة البنود من أعلى الى أسفل بعكس موازنة التخطيط والبرمجة .
 -6ال تلتزم موازنة البنود بقاعدة سنوية الموازنة حيث ان اهدافها تتحقق على مدى اكثر من سنة مالية .
 -7تصنف االيرادات حسب مصدرها الى سيادية وغير سيادية .
 -8وفقا ً للتصنيف االقتصادي للنفقات تقسم الى نفقات جارية ورأسمالية .
 -9عند تنفيذ المشتريات من السلفه يتم خصم يتم خصم الضرائب المستحقة على البائع لمصلحة الضرائب .
 -11ال تحتوي الموازنة العامة على وضع صورة تقديرية للمركز المالي المتوقع في نهاية العام .
السؤال الثاني /
أ -عرف المصطلحات التالية -:
 الموازنة المستقلة السلفة المؤقتة الموازنة العامة الموازنة التخطيطية .ب -في خالل النصف االول من شهر مارس لعام  2115تلقت الخزائن العامة بوزارة البريد المتحصالت التالية -:
  11111شيكل ايرادات خدمات بريد للمواطنين  81111شيكل مبالغ من خزائن عامة  14511شيكل متحصالت لصالح وزارة المواصالت  12111شيكل متحصالت لصالح وزارة الصحة  68411شيكل متحصالت لصالح وزارة الماليةتمت التسوية بين وزارة الصحة والبريد حيث بلغت الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للبريد  21111شيكل في حين
بلغت الخدمات المقدمة من وزارة البريد الى وزارة الصحة  31111شيكل وحرر شيك بالفرق لصالح الجهة االدارية
المستفيدة ووصل اشعار يفيد بخصم لشيك واضافته لصالح الوحدة الحكومية
المطلوب  /اجراء قيود اليومية الالزمة في دفاتر وزارة البريد و وزارة الصحة ؟
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السؤال الثالث

أ -عرف/ي االمر المالي العام و االمر المالي الخاص مع ذكر خصائص كل منهما ؟
ب -تمت العمليات المالية التالية في احدى الوحدات الحكومية -:
 في  5/1أصدرت الوحدة شيكا ً للموظف  /سليم بمبلغ  1911شيكل النشاء سلفة مستديمة . في  5/3طلب الموظف  /سليم استعاضة السلفة المنصرفه من السلفه وقيمتة 671شيكل فأصدرت الوحدة شيكبمبلغ  1171شيكل وذلك لزيادة قيمة السلفه .
 في  5/6اضطر الموظف  /سليم الى السفر فقامت الوحدة الحكومية بنقل السلفه الى الموظف  /سعيد بعداستعاضة المنصرف من السلفه وقيمتة  231شيكل .
 في  5/7طلب الموظف  /سعيد استعاضة المنصرف من السلفة وقيمتة  921شيكل فأصدرت الوحدة شيكبمبلغ  521شيكل وذلك لتخفيض قيمة السلفة .
 في  5/19تم اقفال السلفه المستديمة الخاصة بالموظف  /سعيد بعد ان قدم مستندات ما صرف من السلفه بقيمة 511شيكل .
 في  6/1اصدرت الوحدة شيك بمبلغ  751شيكل قيمة سلفة مؤقتة للموظف  /محمود لشراء أدوات وورداشعار بصرف الشيك .
المطلوب /اثبات قيود اليومية الالزمة ؟
السؤال الرابع /

أ -اذكر  /ي القواعد االساسية للموازنة العامة مع الشرح ؟
ب -تعاقدات وزارة الصحة مع شركة لالنتاج سيارات االسعاف بقيمة  11مليون دوالر  ،وبتم التوريد خالل عامي
 2114و  2115وقد اعتمدت وزارة المالية مبلغ  6.5مليون دوالر للعام .2114
 فتحت وزارة الصحة اعتماد لدى بنك فلسطين بكامل قيمة التعاقد في عام  2114تم توريد ما قيمتة  5.4مليون دوالر في عام  2115تم اعتماد  3.5مليون دوالر باقي قيمة االعتماد. في  2115/4/1تم توريد باقي قيمة االعتماد بالكاملالمطلوب  /تسجيل القيود اليومية الالزمة ؟
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السؤال الخامس  /أجب/ي عن سؤال واحد فقط
 -0عرف موازنة البرامج و االداء مع ذكر مزايا وعيوب هذه الموازنة ؟
 -5في عام 2114م طرحت وزارة الصحة العطاء رقم  9لسنة  2114م لتوريد مستلزمات طبية وأعلنت عن ذلك في
وسائل االعالم وتكلف االعالن 251شيكل
 )1باعت وزارة الصحة  15كراسة من كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعطاء رقم  9بمبلغ وقدرة 511
شيكل للكراسة الواحدة .
 )2تقدم  11متعهدين بالعطاءات مرفقا ً بكل عطاء 2111شيكل قيمة تأمين ابتدائي
 )3تم ترسية العطاء على أحد المتعهدين بقيمة 151111شيكل وطلب منه تقديم تأمين نهائي  %11من قيمة العطاء
وطلب تحويل قيمة التأمين االبتدائي الى نهائي واستكمل الفرق نقدا.
 )4ردت وزارة الصحة التأمين االبتدائي لباقي المتعهدين .
 )5قام المتعهد بتوريد المستلزمات حسب شروط العقد وتقرر صرف المستحق له بعد خصم االستقطاعات التالية -:
  %11قيمة ضريبة الدخل .  1111شيكل قيمة تأمين صحي مستحق على المتعهد . )6واستلم شيك بالباقي و سمح للمتعهد بسحب التأمين النهائي واستلم شيك بذلك .
المطلوب  /اجراء قيود اليومية الالزمة؟

إنتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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