رقم المساقBUSA2220 :
اسم المساق :المالية العامة
تاريخ االمتحان2019/1/6 :
عدد األسئلة4:
زمن االمتحان :ساعتين

جامــــعـة فــــلســـطين
االمتحان النهائي
الفصل الدراسياالول
2019-2018

اسم المحاضر:
رقم الطالب :ـ...............................
اسم الطالب...............................:
الكليـة :إدارة المال واألعمال
القسم  /التخصص.....................:

السؤال األول:ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة واشارة خطأ أمام العبارات الخاطئة
(

( 15عالمة)

) تفررررل الضررررائا المباشررررة ع،رررن األمررروال لغيمرررا الضررررائا البغرررر مباشررررة تفررررل ع،رررن مليعرررات السررر،ع
والخدمات.

(

)

تشكل الضرائا البغر مباشرة الجزء االكلر من إغرادات الدولة في الحكومات المتقدمة المعاصرة.

(

)

ترتبط الضرائا البغر مباشرة بعالقة طردية مع االيفاق االستهالكي لألفراد المجتمع.

(

) الضرائا البغر مباشرة تحقق العدالة لغن الفقراء واالغيياء طبقا لملدأ المقدرة ع،ن الدفع.

(
(

) الضريبة المفروضة ع،ن تذاكر السفر الجوي تعتلر من الضرائا العامة ع،ن اإليتاج.

) الضريبة ع،ن رقم المليعات بان تخضع الس،عة الواحدة ل،ضريبة عدة مرات ولكن التزيد مرن قيمرة السر،عة
اليهائية ل،مسته،ك ويتحمل علئها الميتج.

(
(
(
(
(
(

)

الضرائا ع،ن الصادرات هي ضرائا ايتقائية ع،ن مليعات الس،ع المح،ية في الخارج.

) زيادة الرسوم الجمركية تساعد ع،ن التوازن في مغزان المدفوعات ل،دولة.
) الدغن العام دائماً يكون أكلر من القرل العام.

) غزداد قيمة الدغن الخارجي إذا ما زاد سعر صرف العم،ة الوطيية.

) تقوم وزارة المالية لإقرار المغزايية (الموازية) العامة وبالتعاون مع جميع الو ازرات والمؤسسات الحكومية.

) باعتماد المغزايية (الموازية) العامة تكون هياك رقابة مزدوجة من قلل الس،طتغن التيفغذية والتشرريعية ع،رن
اليشاط المالي ل،حكومة.

ظهرت فكرة الخصخصة يتغجة ايتشار مظاهر الفساد اإلداري والمالي لمؤسسات القطاع العام.

(

)

(

) وعاء الضريبة العامة ع،ن االيتاج يشمل جميع الس،ع الميتجة أو المسته،كة مح،ياً.
) تساهم عم،ية الخصخصة في تيمية وتيشيط سوق رأس المال خاصة في الدول اليامية.

(

السؤال الثايي:

(8عالمات)

أ -عرف كالً من:
الوعاء الضريلي – المغزايية (الموازية) العامة – الدغن العام – الخصخصة (المفهوم الواسع).

(2عالمات)

ا -ما هي األهداف المحققة من استخدام أو وجود كل من:
 -1ضريبة الواردات.

(3عالمات)

 -2القرول الخارجية.

(3عالمات)
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(12عالمة)

السؤال الثالث:
أ -اشرح بالتفصغل ملررات االخذ بسياسة الخصخصة؟

(4عالمات)

ج-اشرح بالتفصغل مراحل إجراءات الموازية العامة (دورة المغزايية العامة)؟

(4عالمات)

د -اشرح الفرق لغن قاعدة عدم التخصيص أو شغوع الموازية وقاعدة سيوية الموازية؟

السؤال الرابع:

(4عالمات)

(15عالمة)
(3عالمات)

 -1اذكر وظائف الموازية العامة ل،دولة

 -2ايفترل ايك مسؤال في وزارة المالية وواجهت عج از بالموازية العامة أغهما افضل لسد هذا العجز ال،جوء الن
االقترال العام أم الن فرل ضرائا؟ مع ذكر مزايا وعغوا كل حالة؟

(6عالمات)

 -3لفترل أيك مسؤال في الس،طة التيفغذية وهياك حاجة ماسة لالقترال الداخ،ي أو الخارجي قارن لغيهما؟ واغهما
(3عالمات)

افضل؟

 -4كان اليمط السائد عيد اقرار الموازية العامة الف،سطغيية هو اقرارها من الس،طة التشريعية ولكن بعد عام 2007
بسلا االيقسام السياسي اصبح اقرارها من قلل رئيس الدولة ألقي يظرة تح،غ،ية ع،ن اجمالي اليفقات واالغرادات
وأغهما اكلر؟ وباعتقادك كغف تزيد من حجم اغرادات الس،طة الوطيية الف،سطغيية؟

"تميياتي لكم بالتوفغق"

(3عالمات)

