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مالحظة/يجب تسميم ورقة األسئمة مع دفتر اإلجابة:
السؤال األول 10(:درجات)
عرف عشرة من المصطمحات االقتصادية اآلتية:
.2االزدواج الضريبي  .3التهرب الضريبي

.1الوعاء الضريبي

.4قانون فاجنر .5الميزانية

العامة لمدولة .6الخصخصة .7القرض العام .8النفقة العامة .9الرسوم .10اإلتاوة .11النفقة
العامة التحويمية

.12قاعدة شيوع الميزانية .13قاعدة سنوية الميزانية  .14اإليرادات العامة

السؤال الثاني 10( :درجات)

ضع عالمة(صح)امام العبارة الصحيحة وعالمة(خطأ) أمام العبارة الخطأ مع تصحيح العبارة الخطأ:
 .1االنفاق التحويمي تنفقه الدولة عمى األفراد بدون مقابل.

 .2الضرائب المباشرة أكثر عدالة من الضرائب غير المباشرة

 .3عند فرض ضريبة الواردات يتم دراسة الموضوع من جميع الجوانب.

 .4تكون مسؤولية المراقية عمى تفنيذ الموازنة العامة عمى السمطة التشريعية فقط.
 .5الضرائب الغير مباشرة تكون أعمى عمى األغنياء من الفقراء
 .6الوعاء الضريبي يتعمق بموعد االستحقاق

 .7الميزانية العامة لمدولة ال يستفاد منها في الرقابة العامة

 .8القرض العام الخارجي أفضل من القرض العام الداخمي دائماًا
 .9الميزانية تعكس أهداف الدولة االقتصادية

.10االزدواج الضريبي له آثار سمبية عمى المكمف القانوني

السؤال الثالث:
اشرح بإختصار كالًا مما يمي:
 .1أهم المعايير المستخدمة لمتميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.

 .2اشرح التهرب الضريبي غير المشروع موضحاًا انواعه أسبابة وأهم وسائل عالجه.
.3وظائف الميزانية العامة لمدولة
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السؤال الرابع20( :درجة)
 .2اشرح بالتفصيل كالًا مما يمي:
 .1المراحل التي تمر بها الميزانية العامة لمدولية عند إعدادها(دورة الميزانية)
 .2المقصود بضريبة الواردات وأهميتها بالنسبة لمدول النامية.

 .3الفرق بين القروض المحمية والقروض األجنبية وأيهما أفضل لممستثمر الخاص.

 .4لنفترض أنك مسئوال بو ازرة المالية فأيهما أفضل لسد العجز بالخزانة العامة لمدولة لجوئك إلى القرض
العام أم فرض ضريبة موضحاً أوجه التشابة واالختالف بين الضريبة والقرض العام وأثر كال منهما عمى

الخزانة العامة لمدولة.

إنتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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