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السؤال األول :

ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة واشارة خطأ أمام العبارات الخاطئة:
 .1تعرف النفقة العامة بأنها مبمغ نقدي يقوم بدفعه شخص عام من اجل إشباع حاجة خاصة
 .2يعتمد التقسيم االقتصادي لإلنفاق العام عمى الطبيعة االقتصادية

(

)

(

)

(

)

 .3من عيوب نظام الضريبة الواحدة انه ال يشكل خطر عمى خزينة الدولة

(

 .5من أهم االنتقادات لمضرائب غير المباشرة تكون اقل عمى الفقراء منها عمى األغنياء

(

 .4من عيوب التقدير الجزافي انه ال يحقق العدالة

)
)

 .6الضرائب عمى الواردات هي التي تفرض عمى السمع المستوردة من الخارج عند دخولها البالد في

(

)

 .7من أهم أسباب فرض الضرائب عمى الصادرات إنها تفرض من اجل حماية الصناعات الدولية

(

)

 .9االقتراض المحمي يتم بالعممة المحمية وال يتأثر بالنقود الوطنية

(

)

موانئ الوصول

 .8يوجد فرق بين القرض العام والضريبة كمصدر من مصادر اإليرادات العامة
 .10الميزانية العامة هي تقدير مفصل لمنفقات واإليرادات العامة

السؤال الثاني:

(

(  5عالمات)

اختر اإلجابة الصحيحة لمعبارات التالية :
- 1يعتبر من أقدم التقسيمات اإلدارية لمنفقات العامة

أ) التقسيم عمى أساس الوحدات التنظيمية

ب) التقسيم عمى أساس النشاط الحكومي

التقسيم عمى أساس موضوع النفقة
 -2من أهم مزايا نظام الضريبة المتعدد
أ) زيادة التهرب من دفعها

ب) يحقق العدالة

ج) عدم عدالتها

 -3من أهم األهداف التي تسعى إليها الضرائب عمى الواردات
أ) حماية الصناعات المحمية

ب) الحد من االستهالك السمع الكمالية والترفيهية

ج) أ و ب معا

 -4هو يكون حينما تقترض الدولة من أفراد المجتمع
أ) االقتراض الحقيقي

ب) االقتراض الظاهري

 -5الميزانية العامة تصدر بموافقة
أ) السمطة القضائية

ب)السمطة التشريعية

ج) أ و ب معا
ج) السمطة التنفيذية

(

ج)

)
)

( 23عالمة)

السؤال الثالث:
- 1اذكر أركان النفقة العامة ؟

- 2وضح خصائص الضرائب المباشرة ؟
- 3وضح أوجه الشبه واالختالف بين القروض العامة والضرائب ؟

- 4اذكر عيوب نظام الضريبة الواحدة واهم مزايا نظام الضريبة المتعدد؟

السؤال الرابع

(  22عالمة)

- 1تكمم عن أهم مبررات الدين العام في الحكومات المعاصرة من الناحية المالية
واالقتصادية؟

- 2اذكر العوامل التي يجب أن تؤخذ في عين االعتبار عند إجراء تقديرات الميزانية ؟
- 3اذكر خصائص ووظائف الميزانية العامة ؟

- 4المعنى الضيق والواسع لمفهوم الخصخصة وما هي مبررات وأسباب األخذ بسياسة
الخصخصة ؟

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

