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أجب عن ستة أسئلة فقط من األسئلة التالية مع مراعاة أن السؤالين األول والثاني إجباريان
 السؤال األول:
ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارات الخاطئة:
 )1يعكس حجم اإلنفاق العام لدرجة كبيرة فعالية الحكومة ومدى تأثيرها في النشاط االقتصادي.
 )2هدف النفقة العامة هو إشباع حاجة عامة ويقوم بها شخص عام فقط.
 )3اإلنفاق غير المنتج هو الفرق بين اإلنفاق الحكومي على برنامج معين واإلنفاق الحكومي على
البرنامج نفسه ولكن باستخدام كفؤ لذلك اإلنفاق.
 )4من العوامل التي تؤدي إلى وجود اإلنفاق غير المنتج البطالة المقنعة.
 )1يعتبر النمو االقتصادي من أسباب النمو الحقيقي لإلنفاق العام.
 )6إذا أدت النفقة العامة إلى زيادة مباشرة في اإلنتاج القومي كانت النفقة العامة فعلية.
 )7اإلنفاق االستثماري هو ما تنفقه الحكومة على شراء سلع استثمارية تلزم إلقامة المشروعات العامة
وتستهدف زيادة التكوين الرأسمالي في المجتمع.
 )8في القطاع الخاص يصبح المشروع مجديا ً من الناحية االقتصادية حينما تكون اإليرادات الكلية أكبر
من التكاليف الكلية.
 )9التكاليف والعوائد النقدية فهي ت لك التي تنتج من التغيرات في األسعار النسبية للسلع والخدمات المترتبة
على وجود الخدمة العامة التي يقدمها المشروع قيد الدراسة.
 )11التكاليف والعوائد المباشرة هي تلك التي ترتبط مباشرة بالهدف الرئيسي للمشروع العام.
 )11إذا كان المستفيد من اإلنتاج أو الخدمات المترتبة عل ى المشروع العام المستهلك النهائي فإن
تكاليف ذلك المشروع العام وعوائده تكون نهائية.
 )12إن تغير حجم اإلنفاق العام فذلك سوف يؤثر على مستوى اإلنتاج الكلي.
 )13إذا استخدم اإلنفاق العام على المنشآت المحلية فإن أثر اإلنفاق يكون أكبر عما إذا أنفق على
الواردات.
 )14يرتبط االدخار طرديا ً بمستوى الدخل.
 )11إذا زاد الطلب الكلي بمقدار أكبر من العرض ،فإن مستوى األسعار سوف ينخفض.
( 11عالمة)

السؤال الثاني:
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(6عالمات)

االختيار من متعدد
الضرائب المباشرة تعني:
الضرائب التي تفرض على األموال التي يمتلكها الفرد مثل الدخل أو الثروة.
الضرائب التي تفرض على األموال التي يستغلها الفرد مثل إنفاقها على االستهالك.
الضرائب التي تتعدد فيها األوعية بما يتناسب مع كل وعاء ضريبي.
الضرائب التي تحقق العدالة وتعطي إيراداً أكبر لخزينة الدولة.
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من أساليب تقدير قيمة الوعاء الضريبي األسلوب غير المباشر الذي بدوره يتضمن طريقتان هما:
اإلقرار المباشر من المكلف ومن غير المكلف.
أسلوب المظاهر الخارجية والتقدير الجزافي.
وفرة الحصيلة والعدالة بين المكلفين بدفع الضريبة.
دقة تقدير قيمة الوع اء الضريبي وصعوبة التهرب.
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إذا كان اقتطاع الضريبة على شكل مبلغ معين على كل وحدة أو مساحة أو وزن معين ،فإن هذا النوع
من االقتطاع يسمى:
الضرائب القيمية.
الضرائب التصاعدية.
الضرائب المحددة.
الضرائب النسبية الثابتة.
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الحالة التي يتحمل فيها المستهلك ضريبة كاملة هي:
العرض عديم المرونة.
الطلب ال نهائي المرونة.
الطلب المرن.
الطلب عديم المرونة.
عندما تقترض الدولة من البنك المركزي فإن هذا يسمى:
االقتراض الحقيقي.
الدين الظاهري.
القرض الخارجي أو األجنبي.
جميع اإلجابات خاطئة.
(11عالمات)
السؤال الثالث:
أ  -تتميز السلع العامة البحتة بخصائص متعددة أهمها االستهالك غير التنافسي وعدم إمكانية
االستبعاد ،فما هو المقصود بهاتين الخاصتين ؟ (2عالمات)
ب  -ماذا تفعل الحكومة لزيادة التكوين الرأسمالي ؟ (3عالمات)
ج  -ماذا نعنى باالستقرار االقتصادي ؟ وما هي أهدافه ؟ (3عالمات)
د -اذكر طريقتان تقوم بهما الدولة بهدف إعادة توزيع الدخل والثروة ؟ (2عالمة)
(11عالمات)
السؤال الرابع:
أ  -تحدث عن اإلنفاق غير المنتج موضحا ً المقصود بالمشروعات التي يطلق عليها الفيل األبيض.
(3عالمات).
ب  -ميز بين الزيادة النسبية والزيادة المطلقة في اإلنفاق العام ؟(2عالمة)
ج  -هناك عدة معايير يمكن التمييز على أساسها بين النفقات الفعلية والتحويلية ،اذكر تلك المعايير
واشرح واحداً منها3(.عالمات)
د -م ا الفرق بين القطاع العام والخاص على صعيد البحث في جدوى المشاريع ؟(2عالمة)
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(11عالمات)

السؤال الخامس:
أ  -ما هي الخطوات التي تتبعها الدولة من أجل تقويم اإلنفاق العام ؟(4عالمات)
ب  -عرف التكاليف والعوائد المباشرة وغير المباشرة للمشاريع2(.عالمات)
ج  -ما هو المصدر الرئيسي لتمويل اإلنفاق العام ؟ وما هو أثر ذلك المصدر عندما تنفقه الحكومة
على م وارد األفراد المعدة لالستهالك ؟( 2عالمة)
د -إذا كان الوعاء الضريبي يساوي  30000دوال ر ،وكان المعدل النسبي للضريبة  %20من
قيمة الدخل ،فكم يكون مبلغ الضريبة ؟(2عالمة)
(11عالمات)
السؤال السادس:
أ  -ما هي عيوب نظام الضريبة الواحدة ؟ (3عالمة)
ب  -اذكر ثالثة من العوامل ال تي تؤثر في تحديد معدل الضريبة3(.عالمات)
ج  -ما المقصود باالزدواج الضريبي ،وماذا ينجم عنه من آثار سلبية على المكلف ؟(4عالمات)
(11عالمات)
السؤال السابع:
أ  -ما الفرق بين القرض العام والضريبة كمصدر من مصادر اإليرادات العامة ؟(3عالمات)
ب  -ما هي وظائف الميزانية العامة ؟(3عالمات)
ج  -عرف الخصخصة وفقا ً لكل من المفهوم الضيق والمفهوم الموسع ،ثم واذكر مبررات األخذ
بها كسياسة في الدولة ؟(4عالمات)

انتهت األسئلة
أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
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