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زمن االمتحان :ساعة
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امتحان نصف الفصل
الفصل الدراسي الثاني
5112-5114

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

السؤال االول:
أجب عن ثالث أسئله فقط ؟
 -1تعتبر نظرية االموال المخصصة اكثر النظريات المالئمة لعمل النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية  ،اذكر/ي
االسس والمقومات التي تستند إليه هذه النظرية ؟
 -2لكل نظام محاسبي خصائص تميزه عن غيرة من االنظمة  ،عدد/ي خصائص النظام المحاسبي الحكومي ؟
 -3اذكر/ي شروط صرف النفقة في النظام المحاسبي الحكومي ؟
 -4عدد/ي القواعد والضوابط التي يجب ان تتوفر في الدفاتر المحاسبية الحكومية ؟
السؤال الثاني:
قارن/ي بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية من حيث -:
أ -الهدف

د -االهالك

ب -تبويب الحسابات ج -أسس القياس

السؤال الثالث:
 .1في خالل النصف األول من شهر مارس  2112تلقت الخزائن العامة بوزارة البريد المتحصالت النقدية التالية -:
(  2211شيكل إيرادات خدمات البريد للمواطنين –  14111شيكل متحصالت من خزائن فرعية بالوزارة –
 12111شيكل متحصالت لصالح وزارة المواصالت )
 .2كما بلغت المتحصالت بشيكات (  3111شيكل إيرادات لصالح خدمات البريد –  1411شيكل تأمينات عطاء )
 .3تم إيداع جميع المتحصالت النقدية والشيكات في حساب الجاري لإليرادات العامة – سلطة النقد .
 .4تمت التسوية التالية بين وزارة البريد و وزراة المواصالت حيث بلغت الخدمات المقدمة من وزارة البريد لوزارة
المواصالت  32111شيكل وبلغت خدمات وزراة المواصالت لوزارة البريد  11111شيكل وحرر شيك بالفرق
لصالح الجهه اإلدارية المستفيدة .
 .2أرسلت الجهه اإلدارية المستفيدة الشيك للبنك وفي نفس اليوم أبلغها البنك بتحصيل الشيك وأضافتة لحسابها وارسل
البنك اشعار خصم للجه اإلدارية التي أصدرت الشيك
المطلوب  /اثبات العمليات السابقة في دفتر وزارة البريد وشركة الكهرباء .
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السؤال الرابع:
فيما يلي العمليات التي تمت في وزارة التعليم
 1ـ في  2/14سحبت شيك رقم ( )123بمبلغ  12111لشراء لوازم وشيك رقم ( )124بمبلغ  1111سداد ألجور النقل.
 2ـ في 2/11وصل اشعار من البنك يفيد بخصم قيمة كل الشيك رقم (.)123
 2ـ في  2/21قررت االدارة الغاء كل الشيكات الصادرة ولم تصرف بعد .
 8ـ في  2/ 22بلغ إجمالي الرواتب واألجور  12111وقد تم حجز المبالغ التالية (  2111لصالح ضريبة الدخل 2111
لصالح هيئة التأمين والمعاشات و  2811لصالح التامين الصحي و 1211جزاءات وايام غياب  ،وحررت شيك رقم
( )121ألمر الموظفين وشيك رقم ( )131ألمر للوحدات اإلدارية المستقطع لها المبالغ .
 1ـ في  2/ 22وصل أشعار خصم من البنك بقيمة شيك الموظفين  ،في حين تم استبدال الشيك رقم ( )131بشيك جديد رقم
( )141نظرا ً لتلف الشيك القديم .
المطلوب :
أثبات العمليات السابقة في دفتر يومية الوزارة .

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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