اسم انمحبضر.............................:

جبمــــعـة فــــهســـطيه

رقم انمسبقBUSA2220 :
اسم انمسبق :انمبنية انعبمة
تبريخ االمتحبن2018-1-9 :
عذد األسئهة4:
زمه االمتحبن :سبعتبن

رقم انطبنب................................ :
اسم انطبنب...............................:

االمتحبن اننهبئي
انفصم انذراسي االول
2018-2017

انكهيـة :إدارة انمبل واألعمبل
انقسم  /انتخصص.....................:

السؤال األول:ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة واشارة خطأ أمام العبارات الخاطئة (10عالم ات)
.1

يعتبر مبدأ التمويل بالعجز أداة لمقضاء عمى البطالة والكساد عند مستوى التشغيل الكامل.

.2

تخفيض الضرائب عمى دخول أفراد المجتمع تؤدي الى تحقيق مستوى عال من العمالة.

.3

الدخل الغير مكتسب يتحقق من استغالل الفرد لمموارد االقتصادية التي يمتمكيا من بيع أو تأجير.

.5

ان زيادة االنفاق العام في حالة التشغيل الكامل تكون الزيادة في الدخول زيادة نقدية فقط دون زيادة في مستوى

.6

ضريبة الدخل من أىم مصادر اإليرادات الضريبية لفاعميتيا في التأثير عمى االستثمار ومستوى اإلنتاج في

اليدف الرئيس من التقسيم االقتصادي لإلنفاق العام ،اعداد الموازنات العامة.

.4

االنتاج.

الدول النامية.

.7

ضريبة القيمة المضافة تفرض عمى قيمة اإلنتاج في كل مرحمة من مراحل اإلنتاج والتوزيع.

.8

الرسوم الجمركية تعتبر من اىم اإليرادات العامة ،خاصة لمدول النامية.

.9

يعتبر الدين العام جزء من القرض العام لمحكومة يجب عمييا سداده مع الفوائد.

10

االقتراض الداخمي يؤدي الى زيادة صافية في الموارد االقتصادية بمقدار القرض.

السؤال الثاني :عرف المصطمحات التالية:

(5عالمات)

- 1الخصخصة بالمفيوم الواسع؟
- 2الحساب الختامي؟
- 3الدين العام؟
- 4قاعدة شيوع الموازنة (الميزانية)؟
- 5مشكمة االزدواج الضريبي؟

(10عالمات)

السؤال الثالث :وضح الفروقات التالية بين كل من:
أ  -الرسوم واالسعار (الثمن العام)؟ ( 2عالمات)
ب -الضريبة واالتاوة؟

( 2عالمات)

ج-القروض الداخمية (المحمية) والقروض الخارجية (االجنبية)؟
د-القرض العام والضريبة؟

( 3عالمات)
( 3عالمات)

رقم انمسبقBUSA2220 :
اسم انمسبق :انمبنية انعبمة
تبريخ االمتحبن2018-1-9 :
عذد األسئهة4:
زمه االمتحبن :سبعتبن

جبمــــعـة فــــهســـطيه

اسم انمحبضر.............................:
رقم انطبنب................................ :

االمتحبن اننهبئي
انفصم انذراسي االول
2018-2017

اسم انطبنب...............................:
انكهيـة :إدارة انمبل واألعمبل
انقسم  /انتخصص.....................:

(25عالمات)

السؤال الرابع:

أ  -يطبق النظام الضريبي الفمسطيني الضريبة عمى دخل األشخاص ،مما ترك لو آثا اًر اقتصادية ،في ضوء فيمك
اشرح باختصار االثار االقتصادية لمضريبة عمى دخول األشخاص؟( 5عالمات)
ب -بمغ الدين العام الحكومي في فمسطين ما نسبتو  %18.2من اجمالي الناتج المحمي خالل الربع األول من عام
 ،2017اقترح كيف يمكن إنياء ىذا الدين العام ،وفق فيمك لممالية العامة؟

( 4عالمات)

ج-في ضوء فيمك لقاعدة سنوية الميزانية (الموازنة) ،اشرح بالتفصيل ىذه القاعدة مع ذكرأىم المبررات وأىم
االستثناءات؟(5عالمات)
د-اذكرمع الشرح المختصر ،أسباب ومبررات االخذ بسياسة الخصخصة؟

( 5عالمات)

ه-اعتبر نفسك مسؤوال في دائرة الموازنة العامة ،كيف لك أن تعد الموازنة العامة لعام  2018لحكومة الوفاق الوطني
الفمسطيني ،موضحاً المراحل التي تمر بيا إعداد الموازنة العامة؟ متضمناً اىم بنود الموازنة العامة؟ بإمكانك
اقتراح أرقاما افتراضية لمتوضيح؟( 6عالمات)

إنتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

