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مالحظة/ورقة األسئمة تسمم مع ورقة اإلجابة:
(15درجة)

السؤال األول:

عرف كالً مما يمي:
.1النفقة العامة .2الوعاء الضريبي .3القرض العام .4معدل الضريبية الثابت .5التهرب الضريبي
.6االزدواج الضريبي .7قاعدة سنوية الميزانية .8الميزانية العامة لمدولة .9ميزانية القطاع الخاص
.10الخصخصة

(15درجة)

السؤال الثاني:

ضع عالمة(√)أمام العبارة الصحيحة وعالمة(×)أمام العبارة الخطأ:
 .1الضريبة يدفعها المكمف القادر فقط مقابل منفعة مباشرة.

(

)

 .3القرض العام الخارجي أفضل دائماً من القرض العام الداخمي.

 .4الضريبة عمى الواردات لها آثار إيجابية عمى الخزانة العامة لمدولة.

(
(

)

 .5الميزانية العامة لمدولة تعتبر أداة رقابية هامة عمى السمطة التنفيذية.

(

)

 .7الضرائب المباشرة أكثر عدالة من الضرائب التصاعدية.

(

)

 .2الوعاء الضريبي يتعمق بموعد إستحقاق الضريبة.

 .6عند فرض الضريبة الواردات يتم دراسته من كل الجوانب.

(

(

)
)
)

 .8التهرب الضريبي له آثار إيجابية عمى الخزانة العامة لمدولة.

(

)

 .10الميزانية العامة لمدولة تعكس أهداف الدولة االقتصادية.

(

)

 .9االزدواج الضريبي له آثار سمبية عمى المكمف القانوني .

السؤال الثالث:

(

(15درجة)

اشرح بإختصار كالً مما يمي:
 .1الفرق بين قاعدة سنوية الميزانية وقاعدة وحدة الميزانية.

 .2الفرق بين القروض المحمية والقروض األجنبية وأيهما أفضل لخزانة الدولة.

 .3الفرق بين خصائص الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وأيهما أكثر عدالة لممكمف القانوني.
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)
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(20درجة)

السؤال الرابع:

اشرح بالتفصيل كالً مما يمي:
 .1لو كنت مسؤوالً بو ازرة المالية أيهما أفضل لسد العجز بالخزانة العامة لمدولة لجوئك إلى القرض

العام ،أم إلى فرض ضريبة ولماذا مع الشرح موضحاً آثار كالً منهما عمى الخزانة العامة لمدولة.

 .2أهمية الضريبية عمى الواردات بالنسبة لمدول النامية.

 .3معايير التميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.
 .4المراحل التي تمر بها الميزانية العامة عند إعدادها(دورة الميزانية).
 .5وظائف الميزانية العامة لمدولة.

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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