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First Question

اليامج واالنشطة ().......
التيعات ضمن مصاريف ر
غي الهادفة للرب ح يتم تصنيف تكاليف جمع ر
 -1يف المنظمات ر
ج
 -2وفق
ر
القواني الفلسطينية يجب تقديم القوائم المالية لجهات االختصاص مدققة من مدقق حسابات خار ر ي
التال ().......
يف موعد أقصاه نهاية شهر رفياير من بداية العام ي
 -3يجب دعم كل عملية رصف بفاتورة رصيبية ().......
 -4ال يتم تحرير سند قبض يف حالة استالم الجمعية لمنحة عينية ().......
ر
كالمشييات مخزنيا ،ويتم تقييمها عىل حسب سعر السوق يف حينه ().......
التيعات العينية تعامل
 -5ر
 -6وفق القواني الفلسطينية يحظر عىل الجمعية قبول تمويل ر
يشيط فيه الممول اتباع الجمعية قواعد محاسبية
ر
معينة ().......
الفلسطين اذا كان المبلغ المراد رصفه  600شيكل يمكن للمحاسب رصفه من خالل الصندوق
 -7وفق القانون
ي
().......
 -8معن الكفاءة ( ) fficiencyبينما الفعالية ().......( (effectiveness
E

)/08) (7-10 Minutes

(

)No. of Branches (8

Second Question

الفلسطين يتم اعتماد  ……………………………..الغراض اعداد الحسابات الختامية يف الجمعيات
 -1وفق القانون
ي
االهلية.
 -aاساس االستحقاق
 -bاالساس النقدي
 -cاساس االستحقاق المعدل
 -dال ر ئ
شن مما سبق
--------------------التيعات بالخصائص االتية باستثناء:
 -2تتسم ر
ومقدم موارد ومستفيدين
عي
 -aانها تحويالت من او ال ر
متي ر
ي
 -bانها عمليات تبادلية
 -cانها تتقدم او ر
طوع
تتلق بشكل
ي
 -dجميع ما سبق
--------------------ر
عتي
 -3يف حالة قيام مجلس ادارة الجمعية بتخصيص مبلغ  $20,000لغرض شاء سيارة للجمعية ،فان هذا المبلغ ي ر
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صاف االصول:
من ضمن
ي
 -aالمقيدة مؤقتا
 -bالمقيدة دائما
غي المقيدة
 -cر
 a -dاو b
-4

-5

-6

-7

-8

--------------------الخيية مع العلم انه اليوجد صالحية للجمعية لتحديد كيفية استخدام هذا
تم تقديم منحة عينية لجمعية التعاون ر
االصل .بناءا عىل ذلك تعد هذه العملية:
 -aعملية رتيع
 -bعملية تبادلية
 -cعملية وكالة
 -dتعهد بتقديم رتيع
--------------------المقياس الذي يستخدم يف التاكد من ان االموال المخصصة ترصف عىل انجاز وتحقيق اهداف الجمعية .هو:
اليامج
 -aفعالية ر
اليامج
 -bكفاءة ر
 -cاالستمرارية
 -dالسيولة
--------------------يمكن قياس قدرة الجمعية عىل االستمرارية ( )Going concernمن خالل النسبة االتية:
 -aااليرادات  /المرصوفات
ر
االليامات /
صاف االصول
-b
ي
غي المقيدة  /المصاريف التشغيلية
-c
صاف االصول ر
ي
 a -dاو c
--------------------يمكن قياس كفاءة برامج الجمعية من خالل النسبة االتية:
اليامج /
اجمال المصاريف
 -aمصاريف ر
ي
اليامج
اليامج  /عدد المستفيدين من ر
 -bمصاريف ر
غي المقيدة  /المصاريف التشغيلية
-c
صاف االصول ر
ي
 -dال ر ئ
شن مما سبق
--------------------ر
الينامج او
والن يصعب تحقيقها اثناء دورة حياة ر
غي المالية و ر
من مقاييس االداء ر
يعتي عادة من النتائج طويلة االمد ي
ر
المشوع :
Outputs -a
Outcomes -b
Impact -c
Efficiency -d
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جمعية التعاون
ز
ميان المراجعة المعدل
ز
السنة المنتهية يف 2016/12/31
الحسابات

النقدية
قصية االجل
االستثمارات ر
(صاف)
المدينون
ي
تعهدات بتقديم رتيع
مخزون
تعهدات بتقديم رتيع  -مقيد مؤقتا
مصاريف مدفوعة مقدما
استثمارات  -مقيدة مؤقتا
االوقاف:
النقدية
استثمارات
اض
االر ي
المبان
ي
المبان
مجمع اهالك
ي
االالت
مجمع اهالك االالت
استثمارات طويلة االجل
دائنون
مصاريف مستحقة
قروض طويلة االجل
غي المقيدة
صاف االصول ر
ي
صاف االصول المقيدة مؤقتا
ي
صاف االصول المقيدة دائما
ي
غي المقيدة
صاف االصول المحررة من القيود  -ر
ي
صاف االصول المحررة من القيود  -المقيدة مؤقتا
ي
المجموع

المال للجمعية ز يف.2016/12/31
المطلوب  :اعداد قائمة المركز
ي
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Third Question

مدين
$30,000
$22,000
$2,000
$6,000
$19,000
$9,000
$3,000
$15,000

دائن

$100,000
$226,000
$100,000
$40,000
$10,000
$28,000
$12,000
$15,000
$30,000
$30,000
$80,000
$75,000
$52,000
$326,000
$22,000
$22,000
$637,000

$637,000
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Fourth Question

)No. of Branches (1
جمعية االمل
المال المقارن
قائمة المركز
ي
ز
السنة المنتهية يف 2017/12/31

الحسابات
االصول:
النقدية
(صاف)
المدينون
ي
التيع
التعهد بتقديم ر
مخزون
مصاريف مدفوعة مقدما
قصية االجل
استثمارات ر
اض
االر ي
المبان
ي
المبان
مجمع اهالك
ي
استثمارات طويلة االجل
اجمال االصول
ي
ز
ز
وصاف االصول
االليامات
ي
ز
االليامات:
دائنون
مصاريف مستحقة
قروض طويلة االجل
اجمال ا ز
الليامات
ي
ز
صاف االصول:
ي
غي المقيدة
صاف االصول ر
ي
صاف االصول المقيدة مؤقتا
ي
صاف االصول المقيدة دائما
ي
ز
صاف االصول
اجمال
ي
ي
ز
ز
وصاف االصول
امات
االلي
اجمال
ي
ي
-

2016

2017

$25,000
$44,500
$15,000
$5,000
$5,000
$130,000
$70,000
-$9,500
$400,000
$685,000

$95,000
$70,000
$20,000
$12,000
$5,000
$7,500
$130,000
$70,000
-$24,500
$500,000
$885,000

$75,000
$25,000
$50,000
$150,000

$90,000
$25,000
$45,000
$160,000

$100,000
$35,000
$400,000
$535,000
$685,000

$190,000
$35,000
$500,000
$725,000
$885,000

فاذا علمت ان:
صاف االصول =  ( $ 190,000زيادة)
التغي يف
ر
ي

المطلوب  :اعداد قائمة التدفقات النقدية للجمعية عن السنة المنتهية ز يف .2017/12/31
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Fifth Question
Q5 B1

ز
وه منظمة غي حكومية غي ربحية ،وذلك ز يف السنة المالية :2017
حدثت العمليات االتية يف منظمة  ، KFWي
 .1استلمت المنظمة تعهد بتقديم رتيع من مؤسسة  USAIDبقيمة  ، $30,000مع العلم انه سيتم تخصيص هذا
التيع ر
لمشوع رعاية االيتام.
ر
التيعات رلينامج التوعية واالرشاد ،ولقد تم تحصيل رتيعات نقدية بقيمة
 .2اقامت المنظمة حفل خاص لجمع ر
ر
 $20,000من هذا الحفل ،مع العلم ان هناك تكاليف مباشة بقيمة  $ 1000ناتجة من اقامت هذا الحفل
دفعت نقدا.
عي بتقديم رتيع بقيمة  $ 30,000نقدا للجمعية لصيانة مبن الجمعية ،وقد تم عمل الصيانة يف
 .3قام احد ر
المتي ر
شهر  2017/ 11مع العلم ان تكلفة الصيانة ال  $ 30,000لم يتم رسملتها.
 .4قامت المنظمة ر
فتبي ان
بشاء استثمارات بقيمة  .$82,000و يف نهاية السنة قيمت المنظمة تلك االستثمارات ر
قيمتها السوقية تساوي .$85,000
التيع من مؤسسة  USAIDوالبالغ  $ 30,000نقدا.
 .5تم تحصيل التعهد بتقديم ر
 .6بلغت المصاريف االدارية والعمومية للجمعية خالل العام  ، $180,000تم سداد  $100,000نقدا.
ر
ر
االشياكات المستحقة خالل العام مبلغ .$ 15,000
االشياكات المحصلة خالل العام  $ 80,000بينما
 .7بلغت
المطلوب:
ز
اعداد القيود الالزمة يف دفاتر الجمعية للعام .2017
االجابة:
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Q5 B2

(

وه جمعية غي حكومية غي ربحية وذلك عن السنة المنتهية
الحسابات التالية متعلقة بجمعية  ACUي
ز يف .2016/12/31
غي مقيدة ................................
 .8رتيعات  -ر

$ 30,000

غي المقيدة .............................
 .9االيرادات  -ر

$10,000

الوع واالرشاد .................
.10مصاريف برنامج
ي

$ 50,000

.11مصاريف برنامج الرعاية الصحية ................

$ 20,000

.12مصاريف االدارة العامة ...........................

$ 15,000

 .13رتيعات – مقيدة مؤقتا .............................

$ 15,000

 .14رتيعات – مقيدة دائما .............................

$ 65,000

صاف االصول المحررة من القيود – غ ري مقيدة
 .15ي

$ 90,000

المطلوب:
اعداد قيود االغالق الالزمة.
االجابة:
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