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 مفهوم تعرفه مالیاتی مترقی را توضیع نموده، اهداف موجودیت آنرا بنوسید؟( 1

 عبارت مالیاتی های تعرفه و گردد می اخذ اشیا ترانزیت صادرات و واردات هنگام که است پولی مبالغ از عبارت تعرفه

 رفتن بلند نسبت عین به مالیه فیصدی یا مالیه تعرفه اگر و است مالیه مبلغ و مالیه سنجش اساس بین نسبی رابطه یک از

 یابد افزایش مالیه سنجش اساس

 از اند عبارت مترفی مالیاتی تعرفه هدف و میشود گفته مترقی مالیاتی تعرفه درینصورت 

 عدالت وسیله بدین تا باشند برخوردار بیشتری مالی قدرت که آورد بدست کسانی از را بیشتر مالیاتی عواید دولت 

 .بتواند شده تامین نسبی بصورت گذاری مالیه

 ای اندازه تا میگیرد صورت مالیات دریافت بدون که دارائی و عاید سریع تراکم و رشد از میکند سعی دولت 

 .نماید جلوگیری

 سیاست مهم اهداف از یکی که عاید مجدد توزیع برای مهم وسیله یک مترقی مالیات های تعرفه نوع این تطبیق 

 .میرود شمار به است دولت اقتصادی

 مفهوم قابلیت مطابقت عواید چه بوده و تحقیق آن در کدام صورت رعایت شده می تواند؟( 2

 به تابع یعنی است تغیر حال در همیشه اجتماعی و اقتصادی اوضاع و شرایط به نظر کشور هر مالی احتیاجات چون

 در را خود عواید باید نشوند مواجه مالی مشکالت به ها دولت اینکه برای بنابرآن اقتصادی میباشد حاالت نوسانات

 .بتواند داده مطابقت دولت احتیاجات مالی نوسانات به نتیجه در و اقتصادی حاالت نوسانات

 سیستم به مربوط متغیر مالی احتیاجات به ها دولت عواید توافق قابلیت که است نظر این به مالی علم علمای از یکی کشو

 مطابقت قابلیت اندازه همان به باشد کمتر ممکت یک در مالیات تعداد قدر هر که معنی این به مملکت است یک مالیاتی

 همان به باشد بیشتر مملکت یک در مالیات تعداد قدر هر برعکس و کمتر میباشد متغیر مالی احتیاجات به دولت عواید

 موجودیت صورت در که اینست آن دلیل و می گردد بیشتر دولت مالی احتیاجات به دولت عواید مطابقت قابلیت اندازه

 کمتر نسبی بصورت مالیاتی کشور مجموعی عواید در مالیه یکنوع عواید سهم کشور یک داخل در مالیات از زیاد تعداد

 .شود می احساس کمتر مجموعی مالیاتی عواید باالی آن تاثیرات گردد رونما آن در کاهش اگر و بوده

 سازید؟ حواضی ثالسیاست اقتصادی و اجتماعی فروش قسمی از دارایی های دولت را با یک ماهداف ( 3

 ها دارایی از قسمتی رسانیدن فروش به طریق از را خود مالی احتیاجات از قسمتی مواقع از بعضی در همچنان دولت

 که مواقعی در یا باشد نداشته وجود دولت برای مالی وسایل تامین منابع دیگر که در مواقعی مثالا  مینمایند تامین دولتی

 بنابر وقتیکه مثال بطور ندهد اجازه دیگر منابع از را دولت مورد ضرورت مالی وسایل تهیه اقتصادی، اوضاع و شرایط

 و اسمی ربح نرخ بین زیاد های تفاوت منظم سرمایه، های بازار ناکافی موجودیت یا موجودیت عدم قبیل از مختلف عوامل

 پول ارزش ، کاهش سرمایه فرار پائین، عاید اثر در مردم های انداز پس کمبود اسالم، نظر از ربح بازاری، ربح برخ

 دولت های دارایی فروش حالت همچو در نباشد موجود مردم از دولت برای قرضه دریافت امکانات فوق عوامل وغیره

 پیدا افزایش اقتصاد در پول مقدار کار این با چون و .میشود دانسته دولت مصارف تمویل جهت مهم وسیله بحیث یک

 .گیرد می صورت دولت بخش به خصوصی بخش از خرید قدرت یا انتقال پولی انتقال صرف بناء نمیکند

 مثالا  میگیرد صورت نیز اجتماعی و اقتصادی سیاست اهداف منظور به همچنان دولت های دارایی از قسمتی فروش

 های زمین از خصوصی اقتصاد تا برساند فروش به منظور این به را خود زراعتی امالکاز  قسمت یک دولت وقتیکه

 را اقتصادی سیاست هدف یک دولت درینصورت که یابد زراعتی افزایش حاصالت و نموده بیشتر برداری بهره مذکور

 فروش به مردم بخاطر مسکونی اعمار منازل برای را دولتی های زمین از قسمت یک دولت همچنان مینمایند تعقیب

 میباشد. دارا را اجتماعی سیاست هدف یک درینصورت که میرساند
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 فرق بین اقتصاد مالی دولت و اقتصاد خصوصی را از نظر میتود تهیه عواید بنویسید؟( 4

 :است موجود ذیل تفاوت خصوصی اقتصاد و دولت مالی اقتصاد بین عواید تهیه میتود نظر از

 خدمات و اشیا فروش و خرید و تبادله پرنسیپ برطبق یعنی اختیاری طریق از را خود عواید خصوصی اقتصاد 

 اجباری پرنسیب طبق بر را خود عواید قسمت یک خود مالی اقتصاد چوکات در حالیکه دولت در آورد می بدست

 عواید طریق از یعنی اختیاری پرنسیپ طبق بر از را خود دیگر عواید قسمت یک و مالیه دریافت طریق از یعنی

  .آورد می بدست ها سهمیه و محصول تشبثاتی،

 اقتصاد مختلف های نظام به نظر دولت اختیاری و اجباری عواید ترکیب و ساختمان که شد یادآور باید ارتباط درین و

 از دولت عواید مالحظه قابل و عمده قسمت بازار اقتصاد دارای های نظام در که معنی به این نماید می فرق نیز

 از دولت عواید عمده قسمت مرکزی النپ اقتصاد نظام های دارای کشور در و مالیات یعنی اجباری عواید طریق

 .میاید بدست دولتی شده ملی های تصدی از یعنی اختیاری عواید طریق

های اقتصادی و مالی را برای رسیدن به اهداف نظام مرکتنلیستی در طول تاریخ بریتانیا و هالند از کدام نوع سیاست ( 5

 مورد استفاده قرار داده اند؟

 به بیشتر را دولت مالی و اقتصادی های سیاست هالند و بریتانیا تاریخ طول در مرکانتلیستی نظام اهداف به رسیدن برای

 توسعه طریق از تا بودند نموده معطوف جویی مستعمره سیاست و رانی کشتی ، خارجی انکشاف تجارت و توسعه خاطر

 تجارت بیالنس واردات کاهش و صادرات افزایش اثر در آن نتیجه و در یافته افزایش اجتماعی محصول خارجی، تجارت

 .نماید اختیار بخود را مثبت شکل

 فرق بین پرنسیپ اقتصادی و اساس صرفه جوئی در مصارف دولت توضیح گردد؟( 6

 هدف یک به رسیدن اقتصادی پرنسیپ که است این در مصارف در جویی صرفه اساس و اقتصادی پرنسیپ بین فرق

 از که اینست جویی صرفه اساس در اصل حالیکه در مینماید تقاضا مصارف کمترین به حتی االمکان را مشخص و معین

 صرف جهان ممالک تمام در امروز جویی صرفه اساس و .آید به عمل داری خود جدآ باید ضروری غیر مصارف اجرای

 قرار جدی رعایت مورد بودجه مهم از اساسات یکی بحیث میباشد دارا را اجتماعی و اقتصادی نظام نوع چه اینکه از نظر

 .میشود داده

 اقتصاد عامه را تعریف نموده و نیز بنویسید که دولت ها جهت تامین کدام اهداف در کنار بازار قرار میگیرند؟( 7

 بخاطر دولت و میکند بحث دولت پولی و مالی وسایل انداختن بکار و ،اداره تهیه از که است علمی از عبارت عامه اقتصاد

 .انسانی های ارزش بهبود :سوم عدالت تامین :دوم اقتصادی کارایی ارتقاع :اول گیرند قرار می بازار کنار هدف 3

 را بنویسید؟ در توضیح رشد اقتصاد عامه از کدام مدل ها استفاده می شود، منجمله مدل انکشاف اقتصادی( 8

 3) .ارگانیک دولت مدل 2) .تسلیحاتی سیاسی مدل 1) آید می بعمل استفاده ذیل مدل شش از عامه اقتصاد رشد توضیح در

 که اقتصادی انکشاف مدل - :  اقتصادی انکشاف مدل 6) .نفتی سیاسی مدل 5) .هیوالئی مدل 4) .محدودیت سیاسی مدل

 که میشود، تلقی اقتصادی توسعه ضرورت عنوان به عمومی بخش مخارج آن است در منسوب ماسگریف روستو مدل به

 سرکها، مخابراتی، ارتباطات نقل، و حمل های مانند شبکه زیربنائی امور صرف باید زیادی مخارج ابتدایی مراحل در

 بخش که دارند را عمومیکاالی  ماهیت تقریباا  که آنها مشابه و قانونی های نهاد استقرار شهری، عمومی خدمات بندها،

 نماید، مصرف بخشها درین فزاینده شکل به باید دولت شود نیست آنها اجرای داوطلب خصوصی

 و آموزش مانند انسانی گذاری سرمایه مخارج اما میابد کاهش ها گذاری سرمایه نوع این به نیاز که بعدی مراحل در و 

 دولت خدمات اثر در عمومی بخش رشد آن بر اضافه میشود، آن جاگزین نشینی شهر ناشی از مخارج و عامه صحت

 مخارج نیز آنها مهار که میشود اقتصادی های فعالیت خارجی نامطلوب آثار افزایش و ثروت های قطب پیدایش موجب

 .آورد می پدید دولت برای را تازه
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  دانسته میشود؟مفهوم عقالنیت چه بوده و چرا ناعقالنیت به حیث یکی از نواقص بازار ( 9

 در اقتصاد کارآیی عملکرد برای اولیه شرایط اثر از )سود یا مطلوبیت(شخصی منافع جستجوی معنی به عقالنی رفتار

 براساس یا و تبلیغات آمدن تاثیر تحت یا ها چشمی هم اساس بر مصرف .پذیرد نمی تحقق شرط همیشه این اما است بازار

 حداکثر انگیزه است، عقالنی رفتار از خروج که است مواردی از دیگران به نفع مصرف عدم همچنین اعتیاد، و عادت

 از گرا فامیل مدیریت اجتماعی، تعلقات دلیل به ساختن اشتغال حداکثر سیاسی، نفوذ ساختن اعظمی بازار در مهم سازی

 .دارد فاصله عقالنیت موارد

 گفته ناعقالنیت باشد دیگر عوامل تاثیر تحت و نباشد مطرح منفعت فعالیت یک در اگر که گفت میتوان خالصه بطور

 .میشود گفته عقالنی یا عقالنیت فعالیت آن گیرد صورت منفعت کسب بخاطر یک فعالیت برعکس و میشود

 مفهوم تعلق بودجوی را بامثال  ها توضیح دهید؟( 11

 است، مخارج و مالیات تغیرات اثرات ترکیب به توجه یا خانواده موقعیت تغیرات مالحظه تعلق، مسئله تحقیق دیگر روش

 از متاثر بلکه گیرد می قرار مالیات تاثیر تحت تنها نه خصوصی مخارج برای مشخص ای دسترس خانواده قابل درآمد

 تحت درآمد بر آن اثر طریق از را خصوصی بخش درآمد توزیع پرداختها مسأله در .میشود نیز مخارج به مربوط اقدامات

 افراد آمد در بر مالیات مانند بودجه مخارج صرف دولت، همگانی توسط خدمات ارایه حالت در ویژه به میدهد قرار تاثیر

 .گذارد می اثر

 مثبت و منطقی مخارج دولت را بر اقتصاد منفرد در کدام حاالت میتوان احساس نمود؟ اتتاثیر( 11

 انتقالی3-     سرمایوی2-         جاری1- :    است نوع سه دولت مخارج

 .میشود اقتصاد در مولدیت و رفاه بردن بلند باعث دولت مخارج : ها مرکانتلیست نظر از

 را خود نظر مورد مالیات افراد، و وسایل از که است استهالکی و مولد غیر دولت مخارج چون :ها کالسیک نظر از

 اجتماعی محصول تقلیل باعث نتیجه در که میشود سهیم تولید راه از وسایل کار انداختن به در افراد بناا  مینمایند دریافت

 و اشیا تولید در مستقیم غیر و مستقیم بصورت بخاطریکه دولت است تردید مورد امروز ها نظریه این لیکن و میشود

 .میگیرد سهم مولدیت و رفاه بلندبردن قسمت در بالخره و خدمات

 کدام موضوعات استوار میباشد؟توجهه دخالت دولت از نظر کارائی اقتصادی به ( 12

 :است استوار ذیل موضوعات به اقتصادی کارائی نظر از دولت دخالت توجیه

 میباشد ناکام کارائی تامین در بازار اینکه. 

 نماید جبران بخوبی را ) کارائی عدام (ناکامی این بتواند دولت دخالت اینکه. 

 اجتماعی عدالت تامین دولت مهم وظایف از یکی که اینست اقتصادی امور در دولت مداخله مهم دلیل یک اینکه دیگر 

 .نسازد فراهم آنرا دولت اینکه مگر نمیتواند شده تامین آزاد بازار اقتصاد طریق از هیچ شکل به که است

 در تعیین ارزش پول کدام عوامل دخیل است؟ ( 13

 است مطرح پول ارزش کننده تعین عوامل منحیث گردد پول تقاضای یا و عرضه تغیر سبب یکه هرعامل. 

 طبعی، منابع ثبات، است اقتصاد در ها قیمت عمومی سطح میدهد قرار تاثیر تحت را پول تقاضای که عمده عامل 

 .اند موثر پول ارزش تعین در نیز جغرافیائی موقعیت و اسعاری ذخایر بشری، قوای

 است مهم کاال مجموع مقدار دوم و شده عرضه پول مجموع یکی پول داخلی ارزش در. 

 است مهم تادیات بیالنس و پول پشتیبانه مقدار پول خارجی ارزش در. 
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 دیدگاه سنتی استقراض دولت از دیدگاه جدید استقراض دولت چه فرق دارد بنوسید؟( 14

 . مردم از قرضه دیگر )پول انتشار(مرکزی بانک از قرضه یکی میگیرد صورت شکل دو به قرضه

 :که است قسمی دولت استقراض سنتی دیدگاه

 بهره، نرخ افزایش دنبال به و یافت خواهد افزایش بهره نرخ آن اثر در میورزد مبادرت استقراض به دولت که بار هر

 .شد خواهد متوقف یا و کند اقتصادی رشد و یافته کاهش بخش خصوصی های گذاری سرمایه

 : که است قسمی دولت استقراض جدید دیدگاه

 به و شود می آینده در مالیات افزایش به منتهی دولت قرضه افزایش اثر در و نیافته افزایش بهره نرخ دولت استقراض با

 افزایش که .شد خواهند اندازه پس افزایش دنبال به آینده در مالیات پرداخت امکان کردن فراهم مردم برای دیدگاه این اساس

 در که میدهد قرار اقتصادی های تصدی و ها خانواده اختیار در را اعتبارهای بیشتر و قرض مردم انداز پس نرخ در

 .نمیدهد رخ بازار بهره نرخ در تغیری کدام جبرانی فوق اثرات دنبال به و میشود خنثی مردم اندازه پس آن، افزایش نتیجه

 مقایسه نماید؟نظریات مرکنتلیستها و کالسیک ها را در مورد استقراض دولت باهم ( 15

 که است ای جریمه قرضه پرداخت باز که داشتند عقیده و میدانستند خصوصی قرضه مثل را عمومی قرضه ها کالسیک

 به که های هزینه حقیقت در .میپردازد کند، می مالی تامین قرضه طریق از فعلی نسل مصارف که ادای در آینده نسل

 .است ملی درآمد از نوع برداشت یک واقع در شود می تامین عمومی قرضه وسیله

 احتیاجات تکافوی برای عادی و قانونی وسیله یک حیث به را دولت استقراض) مرکانتلیستها(دولتی علوم علمای برعکس

 بصورت مملکت در را تولیدی ارزشهای دولت مصارف که بودند عقیده این به حال عین در نموده و مالحظه دولت مالی

 .میآورد بوجود)زیربنائی های پروژه در(مستقیم غیر بصورت یا) دولتی های تصدی در دولت گذاری سرمایه(مستقیم

 مذکور را صرف نام بگیرید؟تخصیصات به وزارت خانه ها به اساس چه تصنیف وظیفه بندی میگردد و عناوین ( 16

 مصارف صورت در و میشود ترتیب جداگانه بصورت بودجوی واحدهای انکشافی و عادی بودجه مصارف تخصیصات

 ابتدا انکشافی مصارف صورت در اند، شده تصنیف فصول و ابواب با مرام یا هدف نظر به بودجوی تخصیصات عادی

 . دمیگرد تقسیم فصول و به ابواب پروژه هر خصیصت بعد و میشود داده پروژه به تخصیصات

 تقسیمات فصول و ابواب به نظر مالیه مامورین به آنجا از و ها مستوفیت به ها خانه وزارت طریق از تخصیصات

 واحد هر برای باشد عادی مصارف صورتیکه در و پروژه هر برای باشد مصارف، انکشافی صورتیکه در و .میگردد

 و محاسبه تعلیماتنامه در که مصارف فصول و میشود ابواب ترتیب مصرفی حسابات فصول و ابواب با جداگانه دفاتر

 :میباشد ذیل قرار گردیده تصریح بودجه تعلیماتنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان فصل باب

 اشخاص خدمات 041 011

 خدمات دیگر 081 011

 جات پرزه و لوازم مواد، 091 011

 تجهیزات 491 411

 ملکیت 001 011

 تقاعد و ها سهمیه ها، معاونت 001 011

 پولی تکت تادیه و قرضه استرداد 011 011

 بضاعت بی کارکنان به ها سهمیه 0801 811
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 محاسبه دولتی را با تجارتی ) دولتی و خصوصی ( باهم مقایسه نماید؟( 17

 (aافزوده ها فعالیت و وظایف این حجم و تعداد بر روز هر بوده گوناگون و وسیع های فعالیت شامل دولتی امور اداره 

 .میشود

(b روش اتخاذ این بر بنا .است ها دولت وسیع های پروگرام اجرای ضامن مهمترین کافی مالی منابع و پولی وسایل تامین 

 این دقیق محصول سنجش و کنترول مسئله به مربوط محاسبه و دولتی موسسات مالی امور اداره مناسب برای و صحیح

 .میباشند موسسات

(c افراد از محدودی تعداد یا فرد یک منافع خصوصی انتفاعی سازمان یک مالی امور اداره در فساد و نظمی بی در 

 یک و ملت یک حقوق ضیاع موجب دولت مالی امور اداره در نظمی بی و اختالل اما می اندازد مخاطره به را اجتماع

 .میشود مملکت اقتصاد درپایه ههای تزلزل ایجاد باعث چنین هم و اجتماع

 (dمتعلق دولتی موسسات میباشند، سهمداران تعداد یا تشرک چند نفر، یک به متعلق معموالا  خصوصی موسسات سرمایه 

 و شده تشکیل مردم عموم، نیاز مورد اجناس تولید یا خدمات انجام منظور به دولتی سازمانهای .نفر نیست چند یا یک به

 تصاحب را خویش سهم بتوانند اینکه بدون میباشند، ها سازمان و سرمایه این و صاحبان سهمداران اجتماع، افراد تمام

 .کنند مطالبه آن را از حاصله سود یا سازند متصل بفروشند، نمایند،

eحدود .دارد کلی تفاوت یکدیگر با خصوصی موسسات و دولتی موسسات در مسولیت حدود و سازمانی ترکیب و ( شکل 

 موسسات قبیل این آمرین و میشوند تعین مقررات و قانون بوسیله دولتی های سازمان در ها مسولیت اختیارات و ، وظایف

 خود عملیات مسئول اجرائیه قوه درداخل را خود مستقیم روئسای باالخره و قضایه مقننه قوه قوه مردم عموم مقابل در

 و مدیره هیئت مقابل در روسأ و خود روسای مقابل در شرکت خصوصی کارمندان های شرکت در حالیکه در .میباشد

 در نیت سوء یا قصور علت به است ممکن دولت عضو یک .هستند مسولت شرکت سرمایه صاحبان مقابل در مدیره هیئت

 مردم افراد از یکی بوسیله اعالن در اثر بالخره و مقننه قوه ها، گاه داد به خود روسأ توسط خود اداری وظایف انحام

 به گی رسیده میتواند موجب سرمایه صاحبان شکایت تنها شرکتها و خصوصی موسسات در ولی گیرد قرار تحقیق مورد

 .شوند آنان مجازات و تعقیب مذکور موسسات آمرین استفاده سوء و تخلفات

f عملیات انجام طریق از مفاد و سود تحصیل از عبارت خصوصی موسسه یک هدف بزرگترین و نخستین ( معموالا 

 .ندارد وجود دولتی موسسات در جویی انگیزه سود این است انتفاعی

gوجود دولتی محاسبه در است دارا را مهمی نقش انتفاعی موسسات در که شد تمام قیمت تعین و قیمت تعین ( میکانیزم 

 زیرا میباشد ضروری خصوصی موسسات در شد تمام قیمت تعین .) شد ذکر فوقاا  که موارد استثنائی در مگر (ندارد

 تقاضا و عرضه سطح و بازار وضع به توجه با و آن اساس بر موسسات این قبیل در شده تولید اجناس قیمت و خدمات

 .میشوند تعین

 (hبه مقررات و قانون .است قانون های بینی پیش و مقررات از آن تابعیت لزوم دولتی محاسبه خصوصیات از یکی 

 اداره مراحل تمام در کنترول این میکند کنترول و نظارت را دولتی موسسات محاسبه اجتماع، سیستم منافع حفظ منظور

 .مشهود است دولتی سازمانهای و دولت مالی امور

 نمائید؟ مشخص را انقباضی و انبساطی مالی و پولی های سیاست از استفاده موارد ( 18

 نمود، استفاده میتوان خاص شرایط در ضرورت بنابر انبساطی و انقباضی پولی های سیاست از

 از تقاضا به نسبت عرضه کمبود صورت در و انبساطی پولی سیاست از عرضه به نسبت تقاضا کمبود صورت در یعنی

 نمود،  میتوان استفاده انقباضی پولی سیاست

 تورم شرایط تحت در انقباضی مالی های سیاست از و اقتصادی رکود صورت در انبساطی مالی های سیاست از همچنان

 .میشود گرفته کار عرضه نسبت به تقاضا ازدیاد با پولی
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 نمائید؟ مقایسه میباشد )تغیرات(اقدامات کدام شامل پولی و مالی های سیاست( 19

 مالیات در تغیر مستقیم، مالیات در تغیر دولت، انکشافی و عادی مصارف در تغیر نظیر اقدامات شامل مالی های سیاست

 ، میباشد بالعوض های کمک و انتقالی در پرداختهای تغیر ، مستقیم غیر

 در تغیر پول، حجم در تغیر قانونی، ذخیره نرخ در تغیر نظیر اقداماتی شامل عمده طور به پولی های سیاست حالیکه در

 از میتوان پول حجم تغیر برای که میباشد بانکها به مرکزی بانک مالی تسهیالت شرایط اعطای در تغیر بهره، نرخ

 .کرد استفاده پول عرضه کنترول برای پولی ابزارهای

 منظور تشویق و تقویه رقابت داخلی از جنبه عواید مختصراً توضیح نماید؟تدابیر سیاست بودجه دولت را به ( 21

 بدون ها تصدی تمام که کند وضع طوری را مالیه باید دولت یعنی  :داخلی رقابت تشویق وسیله بحیث دولت عواید)الف

 .شود مالیه تابع واحد بصورت و بزرگی حقوقی شکل رعایت

 رقابت ساختن محدود باعث ها تصدی برای ها معاونت نوع هر :رقابت کننده تشویق وسیله بحیث بودجه مصارف )ب

 را بیشتر رقابت قدرت یک مصنوعی بصورت ترتیب این به و میسازد بهتر را ها تصدی وضع مالی بخاطرئیکه میگردد

 ورشکست و باشد ضرورت که زمانی تا بلکه نه دایمی طوری باید معاونت ها بنابرین میکند پیدا دیگر های تصدی بمقابل

 .شود اعطا نشود

کدام نوع مصارف دولت یک انکشاف مخالف را به نوسانات حالت اقتصادی نشان میدهند با ارائیه یک مثال ( 21

 مختصراً توضیح نمائید؟

 به دولت انتقالی تادیات مثالا  میدهد نشان اقتصاد حاالت نوسانات به را مخالف انکشاف یک که دولت مصارف نوع آن

 تقلیل زیاد پیمانه به کامل استخدام حالت در جایداد بی و وسیله بی اشخاص به تادیات یا به بیکاران معاونت اعطای شکل

 می کم عاید و کار دریافت امکانات و میشود زیاد بیکاران تعداد که استخدام پائین حالت در آن برعکس درحالیکه میابد،

 میبابد، افزایش نیز دولت انتقالی تادیات گردد

 جهت این از مینماید وارد تاثیر اقتصاد مجموعی تقاضای کسر ضد به اوتومات بصورت دولت های معاونت نوع این چون

 .میشوند یاد نیز اتومات گان مستقرکننده دولت بنام ها معاونت نوع این

مالحظه را باالی رشد طبیعی نفوس وارد چگونه دولت ها میتواند با استفاده از وسایل سیاست بودجه تاثیرات قابل ( 22

 نمایند مختصراً تحریر نماید؟

 و مهم تاثیرات مصارف طریق از چه و عواید طریق از چه بودجه سیاست وسایل انداختن بکار طریق از میتواند دولت

 اعطای شکل به مصارف سیاست طریق از میتواند دولت مثالا  نماید وارد نفوس رشد طبعی باالی را ای مالحظه قابل

 نفوس طبعی رشد درینصورت که نماید تشویق زیاد داشتن اطفال برای را والدین اطفال، برای ها مساعدت و ها معاونت

 از تنها نه تعداد نظر از کار نیروی بردن بلند .میشود افزوده کار نیروی بر نتیجه در و گردیده سریعتر عادی حالت به نظر

 های توسط معافیت دولت مثالا  میتواند گرفته صورت نیز بودجه عواید طریق از همچنان بلکه بودجه مصارف طریق

 و زوج که های فامیل چنین برای مالیاتی های مساعدت ارایه و ها، کاری اضافه بخاطر مالیاتی ها مساعدت یا مالیاتی

 .شود کار نیروی بردن بلند سبب میتواند باشند مصروف کار زوجه

 وقتیکه مثالا  نماید وارد کار نیروی تعداد یا کمیت باالی را منفی تاثیرات نیز بودجه عواید طریق از میتواند همچنان دولت

 به عالقه درینصورت که شود برده بین از الزحمه حق و ها کاری اضافه برای مالیاتی معاونت های یا و ها مساعدت

 روبه های کشور گی مانده عقب عامل که نماند ناگفته و .تقلیل میابد کار کمیت نتیجه در و گردیده کمتر اضافی کارهای

 .یافته است تعلیم و مسلکی پرسونل نبودن ممالک این طبعی رشد بودن ضعیف یا انکشاف
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 م خاص تعریف و وظیفه سیاست بودجه را در این مورد مختصراً توضیح دهید؟حالت استخدام کامل را به مفهو( 23

 مفهوم به باشد، شامل تولید عملیه در تولید عوامل تمام که میشود موجود وقتی کامل استخدام حالت یک وسیع مفهوم به

 داشته را کار آرزوی و کار قدرت که کسانی تمام که میتواند شده موجود وقتی اقتصاد در استخدام کامل حالت یک محدود

 آن از منظور میاید بمیان بحث کامل استخدام از وقتیکه عموم باشند، بصورت داشته مصروفیت تولید عملیه در و باشند

 بنابرآن میشود برده بکار کار قوه استخدام مورد صرف در که است خاص وسیع مفهوم به یا محدود مفهوم به کامل استخدام

 و .باشد نمیداشته کار وجود نیروی در ذخیره حالت درین و داشته قرار پائین استخدام و اضافی حالت بین کامل استخدام

که  کسانی و معیوبین اطفال، مسن، اشخاص از اند عبارت نمیشوند گفته بیکار که اشخاص استخدام تعریف به مطابق

 .میباشد باشند نداشته را کار خواهش خودشان

 بین توازن و تعادل یک کامل استخدام حالت در که بوده اقتصادی سیاست اساسی اهداف جمله از یکی کامل استخدام چون

 سیاست وظیفه همچنان و اقتصادی سیاست وظیفه بنابرآن میباشد موجود اقتصاد در مجموعی تقاضایو  مجموعی عرضه

 مالی مداران سیاست را وظیفه این و نمایند نگهدای مستقر بصورت را سطح استخدام این تا است این از عبارت بودجه

 موقع به مینماید اخالل را توزان این که وقایعی چنینضد  بر را مجادلوی و وقایوی تدابیر که میتواند داده انجام وقتی طبعاا 

 .بتوانند نموده اتخاذ

 قابل بیمه اند؟فرق میان خطر خالص و خطر احتکاری چیست و کدام یک ( 24

 بیمه قابل )خالص(ریسک نوع این و میباشد زیان عدم و زیان هدف، دارای که است ریسکی از عبارت خالص ریسک

 .است

 نوع این و گیرد می نظر در خود زیان و سود روی گذار سرمایه یک که است ریسکی از عبارت احتکاری ریسک

 .نیست بیمه قابل )احتکاری(ریسک

 اصل جانشینی در بیمه چه معنی میدهد؟( 25

 بیمه به خساره وقوع صورت در را گر بیمه شخص که است قانونی و عرفی حقوق از عبارت بیمه در جانشینی اصل

 .نگهدارد اولی حالت در را شونده بیمه شخص و خساره مینماید جبران به مکلف شونده

 احصائیه را به مفهوم وسیع و علمی آن تعریف نمائید؟( 26

 :غرض به است علمی های روش مجموعه یا و علم از عبارت احصائیه

 آوری، جمع 

 ،انسجام 

 مورد، چند یا و یک در معلومات و اعداد تحلیل و ارائه 

 میباشد شده تحلیل معلومات و اعداد به نظر تصامیم اخذ و. 

 در مورد تیوری مقدار پول نظریات نا گارو چه بوده و به کدام نتیجه رسیده است؟( 27

 بازار به شده نشر های پول تمام که بود مخالف عقیده این با و گذاشت را کنز نظریات اساس، خود، نظریات در ناگارو

 جانب از ها پول تمامی که بود عقیده این به او بلکه .میگردد بازار راهی نیز تولیدات آن هم مقابل در و میشود سرازیر

 بدون نگهداری(اکتناز دولت جانب از ها پول این از مختلف مقداری حاالت به نظر بلکه نگردیده بازار داخل دولت

 اکتناز آنرا 20 000و بازار داخلآنرا  180 000مبلع مجموعی پول 200 000از دولت مثال بطور .میگردد )مصرف

 .است برخوردار قانونمندی چنین از نیز ها کاال مقدار آن مقابل در و .میکند

 :است رسیده ذیل نتایج به خود نظریات در و
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 قیم سطح در تغیرات آید تغیر نیز کاال مجموعی مقدار در آن به متناسب و نماید تغیر پول مجموعی مقدار صورتیکه در -0

 7 .گردد نمی ایجاد

 تغیر بدون قیم سطح نگردد بازار وارد یافته افزایش پول مقدار شد دیده اگر پول مجموعی مقدار افزایش صورت در -0

 .میماند باقی

 .گردد پذیر تغیر قیم سطح میتواند پول مجموع مقدار در تغیرات شدن رونما و کاال بودن ثابت صورت در -0

 میباشد؟ چه آن عمده اهداف و تاسیس وقت چه پول المللی بین وجهی صندوق( 28

 : آن عمده اهداف و آمد بوجود 1945 دسمبر 27 در دوم جهانی جنگ از بعد پول المللی بین وجهی صندوق

 اسعاری ساحه در المللی بین همکاری  1-

  .موزون المللی بین تجارت ایجاد منظور به تالش 2- 

 . استخدام سطح بلندبردن و کاری نقاط ایجاد زمینه در همکاری  3-

 اقتصادی رشد به منظور به همکاری در تشویق 4- 

 تادیات بیالنس مشکالت رفع برای جانبه تادیات منظور به تالش 5- 

 عضو های کشور به قرضه پرداخت 6- 

 میتواند؟ شده رعایت وقت چه ملی اقتصاد هم و خرد اقتصاد نگاه از گذاری مالیه اقتصادی حدود (29

 بوجود خود مصارف طریق از دولت که را مفیدیتی که میتواند شده رعایت وقتی خرد اقتصاد نگاه از گذاری مالیه حدود

 .میدهند دست از مالیه پرداخت توسط آنرا گان دهنده مالیه که باشد مفیدیتی به القل مساوی یا بزرگتر باید میاورد

 سرمایه های فعالیت که نباشد اندازه به مالیه که میتواند شده رعایت وقتی گذاری مالیه اقتصادی حدود ملی اقتصاد نگاه از

 یا محدودیت با و بوده اقتصادی انکشاف مهم عامل یک بحیث امروز گذاری سرمایه زیرا شود یا مانع و محدود را گذاری

 .ناممکن میشود نیز اقتصادی رشد طبعاا  آن ممانعت

 میتواند؟ بوده ها کدام قاچاق علل و دارد مفهوم چه قاچاق (31

 قانونی غیر عمل یک حیث به جهت این از که است گمرکی محصول پرداخت بدون اشیا فروش و خرید از عبارت قاچاق

 .دانسته میشود مجازات قابل

 :قاچاق اقتصادی علل 1.

 .وارداتی قاچاق اقتصادی علل 1.1.

 .صادراتی قاچاق اقتصادی علل 1.2.

 .ترانزیتی قاچاق علل 1.3.

 .قاچاق اقتصادی غیر علل2.

 بنویسید؟ را خارجی های کمک سیاسی اهداف( 31

 :است ذیل قرار مینمایند تعقیب گیرنده کمک ممالک در کننده کمک ممالک که را اهدافی مهمترین

 خود نع به گیرنده کمک ممالک داخل را امتیازات سلسله یک ها کمک طریق از میورزند سعی کننده کمک ممالک 1- 

 پایگاه تاسیس اجازه که قبوالند به گیرنده کمک ممالک باالی تا میکنند کوشش کننده های کمک کشور مثال بیاورند بوجود

 .بدهند شان برای را نظامی

 از و نموده منع مخالف های کشور با معامله از را گیرنده کمک های کشور که میکنند سعی کننده کمک ممالک 2- 

 .نمایند جلوگیری باشد کننده کمک کشور مخالف که های اتحادیه گیرنده در کمک کشورهای عضویت

 این به تا دهند قرار را خود تاثیر تحت را گیرنده کمک ممالک اقتصادی اوضاع مینمایند سعی کننده کمک ممالک  3-

 .کند استفاده آن از گیرنده کمک ممالک باالی وسیله یا حربه یک حیث به و ضروری لزوم مواقع در بتوانند طریق

 را گیرنده کمک ممالک اقتصادی مختلف های بخش که میتواند کرده خلق خود برای را امکان این کننده کمک ممالک 4- 

 بچرخاند خود نفع به
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 خود نفع به المللی بین های انجمن و موسستات در را گیرنده کمک کشورهای حمایت میتواند کنننده کمک های کشور 5- 

 .نمایند سیاسی بهره های اقتصادی کمک از و نموده جلب

 دارد؟ مفهوم چه منفی برعایدات مالیات (32

 وجایب و سن به نظر مختلف مبالغ به افراد به که است دولت بودجه از) سبسایدی(امدادیه یک منفی عایدات بر مالیات

 .میشود زندگی تادیه شد تمام و گیرنده

 موثری نقش درآمد توزیع در میتواند که درآمد کم های خانواده و افراد از حمایت و درآمدی کمک برنامه یک از عبارت

 دارد نام منفی درآمد بر مالیات نقدی برنامه کمک این که باشد داشته

 

 نمائید؟ تعریف را عامه اقتصاد (33

 .میکند بحث دولت پولی و مالی وسایل انداختن بکار و ،اداره تهیه از که است علمی از عبارت عامه اقتصاد

 میگردد؟ تطبیق افغانستان در سال کدام از و دارد مفهوم چه اسیکودا سیستم (34

 ،صادرات، واردات( خارجی تجارت های پروسیجر تمام که میباشد گمرکی اسناد مراحل طی المللی بین سیستم اسیکودا

 مالیات و محاسبه ،ترانزیت، گمرکی نامه اظهار به مربوط امور نیز و میدهد قرار پوشش را تحت )...گدامداری ترانزیت،

 گمرکات در 1384 سال از اسیکودا سیستم تطبیق مراحل و .انجام میدهد دقت و صراحت سهولت، به کمپیوتر توسط را

 .است گردیده آغاز کشور

افغانستان  در دولت شده وضع پالیسی طبق را سازی خصوصی اهداف و داده وضاحت را سازی خصوصی مفهوم (35

 بنویسید؟

 مالکیت واگذاری یا خصوصی بخش به دولتی بخش های فعالیت از بخشی یا کامل واگذاری معنی به سازی خصوصی

 دولتی، های بخش فروش از عواید افزایش از عبارت آن اهداف و میباشد خصوصی به بخش دولتی بخش سازمانهای

 .میباشد تکنولوژی نمودن عصری و پیشرفت و انکشاف، گذاران سرمایه تشویق کارکنان، وظایف نگهداشت

 ببرید؟ نام اقتصادی های پرنسیپ از و نموده تعریف تصدی اقتصاد نظر از را کار ابزار( 36

 می استفاده آنها از و داشته قرار کارگران دسترأس در انفرادی بطور که بوده دستی و کوچک آالت از عبارت کار ابزار

 پل مثل باشند دارا را تعویض قابلیت و گردد نصب نیز ها ماشین خود در کمکی ابزار قسم به میتوانند کار ابزار .نمایند

 نگاه از ابزار که روند بکار نیز دست کمک به مستقل وسایل میتوانند منحیث وسایل این همچنان و آن امثال و اره برمه،

 تصدی اقتصاد نظر از اقتصادی های پرنسب .میگردند تقسیم استهالکی ابزار و وی استفاده ابزار دسته بدو استفاده ماهیت

 :میگردد تقسیم دسته سه به

 .شود حاصل مفاد اکثری یا و اعظمی حدد ثابت وسایل از استفاده با تا میشود کوشش پرنسیب این در  :اعضمی پرنسیب

 .شود استفاده کمتر وسایل حداالمکان از مشخص نتیجه یک به رسیدن برای میشود کوشش :اصغری پرنسیب در

 .شود حاصل مفاد اعظم حد وسایل اقل حد با باید  :خیالی پرنسیب در

 

 عوامل تولید از نظر اقتصاد ملی واقتصاد تصدی صرف نام ببرید؟ (37

 و اساسی های فکتور منحیث اولی عامل دو که میشود صحبت سرمایه و زمین کار یعنی تولید عامل سه از ملی اقتصاد در

 .میشود معرفی اشتقاقی منحیث عامل سومی عامل

 :عبارتنداز تصدی اقتصاد در تولید عوامل و

 کنترول .4   سازماندهی . 3   گذاری پالن . 2 تصدی مدیریت . 1:ارشادی عوامل1.

 )سرمایه(تصدی وسایل . 3(     زمین(مواد. 2(    کار(کاربشری فعالیت . 1:اساسی عوامل2.
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 نماید؟تولید و فروش را تعریف  (38

 .گیرد می بر در آمده بدست تولید عوامل ترکیب نتیجه در که را تصدی یک فعالیت پروسه تمام وسیع مفهوم به تولید

 که ایست عملیه از عبارت فروش تصدی اقتصاد نگاه از یا است موسسات و اشخاص بین امتعه تبادله از عبارت :فروش

 این فروش اصل ترین عمده و میبرد بین از کننده تقاضا و گان کننده عرضه بین را کیفی کمی و زمانی، مکانی، فاصله

 پروسه جزء یک مستقیم غیر یا مستقیم بطور خودمان و گیرد صورت نمی خدمات بدون هیچگاهی امتعه فروش که است

 .میدهد تشکیل را فروش

 چند نوع میباشداز آن نام ببرید؟پالنگذاری تصدی متشکل به کدام عناصر و یا بخش میباشد و از نظر زمان به ( 93

 فعالیت پروسه آن چوکات در که است پالنگذاری به محتاج طوالنی مدت در اعظمی مفاد تامین جهت تصدی مدیریت

 و جریان جریان آن توسط و میباشد آینده متواجه که میدهد را تصامیم اتخاذ معنای پالنگذاری .میشود برده پیش تصدی

  .میگردد تثبیت و مربوطه تعین های قسمت در هم و کلی طور تصدی پروسه

 شعبه هر وظایف به نظر پالنگذاری چوکات اساس به که میباشد قسمی های پالن یکتعداد از متشکل تصدی پالنگذاری

 میگردد. منسجم و توحید تصدی توسط مدیریت و میگردد طرح تصدی

 پالن مثالا  است فرعی های پالن از متشکل بازهم کدام هر که میباشد قسمی های پالن تمویل پالن فروش، پالن تولید، پالن

 تولیدی، برنامه پالن گدام، ذخایر پالن عالوتاا  )گذاری سرمایه پالن مواد، پالن پرسونل، پالن( پالن است جزء عوامل تهیه

 از عبارت مجموعی پالنگذاری میتوانیم گفته پس داردند وجود نیز و امثال جدید محصوالت توسعه و انکشاف پالنگذاری

 به تصدی اهداف به نظر تصدی پالنگذاری .دارد دولت بودجه پالن با زیادی شباهت و بوده قسمی پالنگذاری مجموع

 پالنگذاری و ) سال پنج الی یکسال( المدت متوسط پالنگذاری ،)یکسال معموالا (مدت  کوتاه پالنگذاری

 .گردد می تقسیم ) سال پنج از تر اضافه( درازمدت

 در پالنگذاری یک تصدی کدام پرنسیپ ها باید در نظر گرفته شود؟( 41

 :شود نظرگرفته در ذیل های پرنسیپ باید تصدی یک پالنگذاری در

 یکدیگر با پالن یک یا طرح یک های پروژه و اقدامات ، فعالیتها که میکند ایجاب پرنسیپ این (unity) : وحدت1- 

 .واحد باشد شکل به و هماهنگ

 غیر محیط احتیاجات و شرایط ، اقدامات و فعالیتها از بعضی میکند ایجاب پرنسیپ این (flexibility) : انعطاف2- 

 .گردد عملی و شود داده تطابق محیطی متحول شرایط با پالن باید بنا اند پیشبینی قابل

 و منابع شدن تلف سبب استمرار عدم و است فعالیت استمرار پالنگذاری اساسی معیار (continuity) :استمرار 3-

 .میشود انسانی نیروی

 های پروژه و اقدامات طراحی در دقت همچنین و ها وضعیت ها فعالیت بینی پیش در دقت (precision) : دقت4- 

 .میتواند یافته تحقق پالن نتیجه در و میگردد پالنگذاری ریسک و کاهش خطر موجب پالن یک

 در مورد سرمایه شخصی و سرمایه غیر معلومات داده شود؟تمویل را تعریف نموده و ( 14

 سرمایه انواع تنها نه که میگوید گوتنبرگ و است تصدی دریک سرمایه نمودن تهیه یا مالی وسایل تهیه از عبارت تمویل

 سرمایه رسانیدن آن ذریعه که تدابیری تمام عموم بصورت بلکه بوده شامل تمویل مفهوم در و غیر شخصی سرمایه از اعم

 .میشود نامیده تمویل گردد فراهم مالی تصدی تعادل آن بر عالوه و شده تنظیم تصدی به

 سرمایه متصدی، سرمایه از دراینحالت که میباشد تصدی خود به متعلق که ایست سرمایه از عبارت شخصی سرمایه

 .میاید به عمل صحبت )شرکاء(سهمداران

 .میشود گذاشته تصدی دسترس به تصدی خارج ثالت اشخاص توسط که ایست سرمایه از عبارت غیر سرمایه
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پالن مالی را تعریف نموده و خاطر نشان سازید که پالن مالی از نظر زمان به چند نوع میباشد از آنها صرف نام ( 24

 ببرید؟

 بینی پیش آینده به مربوط مالی وسایل ستد و داد آن در که میرساند هدف به را شرکت که است مسیری مالی پالن

 جریان 2. مصارف و .عواید0دارد:  قرار اولویت در ذیل )پروژه(مسئله سه هدف به رسیدن برای مالی پالن در.میشود

 .میشود تفکیک مدت کوتاه و المدت متوسط المدت، طویل به زمان نظر از مالی پالن و .شیت . بیالنس0 نقده وجوه

 ببرید؟ نام آن خصوصیات و منجمنت وظایف از( 34

 :منجمنت عمده وظایف

 . ارزیابی- ۴ رهبری               -۳ تشکیالت           – ۲ پالنگذاری             -۱

 :منجمنت خصوصیات

 . ساختن هماهنگی-۴         ورهبری رهنمای- ۳ کارمندان      استخدام-۲ سازی        پالن- ۱

 کنترول- ۷         بودجه وترتیب تهیه- ۶                         راپوردهی و راپورگیری -۵

 یک منجر در پالنگذاری اهداف خود کدام موضوعات را باید در نظر گیرد؟( 44

  اقتصادیت     2- مولدیت:1- گیرد نظر در را ذیل اهداف خود پالنگذاری در باید منیجر یک

 .مالی توازن نگهداشتن     5- کمیت تولیدات و کیفیت ساختن بهتر 4- مصارف           تنقیص 3-

 در نظر گرفته شود؟از نظر اداره و منجمنت کدام موضوعات باید در یک تشکیل  ( 54

 کار های گروپ تعین2- .                        شود داده انجام باید که کارهای تقسیم1- 

 مسئوولیت و صالحیت بین مساوات 4-                                          صالحیت درجه تعین3- 

 مراتب سلسه اساس به صالحیت حدود 6-     شان عالقه نظرداشت در با آن اهل به وظایف سپردن 5-

 .تشکیل مربوط مسایل سایر7-

 صالحیت از نظر اداره و منجمنت تعریف نموده و از انواع آن نام ببرید؟( 64

 و اوامر صدور حق عبارت یا گردد می تفویض اشخاص یا شخص برای که است قانونی امکانات از عبارت صالحیت

- مشورتی      2- خطی     1- است نوع سه به و نکنند اطاعت اوامر از که کسانی است به مجازات دادن قدرت

 .وظیفوی3

 آن از نظر زمانی و تشکیالتی صرف نام ببرید؟تفتیش )بررسی ( و کنترول را تعریف نموده و از انواع ( 47

 غور تحت شده پالنگذاری های فعالیت با را شده انجام های فعالیت مطابقت که است ای پروسه از عبارت کنترول

 .میگیرد وبررسی

 1-2-3 زمان: نگاه از و خارجی تفتش و کنترول 2- داخلی تفتش و کنترول 1- تشکیالتی: نظر از تفتش و کنترول انواع

 از انواع و مراجع تفتیش )بررسی( و کنترول خارجی صرف نام ببرید؟( 48

 مراجع کنترول خارجی که محض در ساحه تفتیش و کنترول نیز فعالیت دارند قرار ذیل می باشند:

 . خارنوالی0. سازمان های سیاسی       0. پارلمان و کمسیون های مربوطه آن          0

 وکنترول مربوط ریاست جمهوری و یا صدارت عظمی. اداره تفتیش 4

              . ریاست عمومی تفتیش مربوطه به وزارت مالیه0

 . موسسات بیمه وغیره8       . بانک ها  0  یه و شعبات مالیاتی در والیات  . ریاست عواید وزارت مال0

 . اجرای قوانین ومقررات خارنوالی میباشد9
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 را تعریف نماید؟ مارکیت و کارکیتنگ( 49

 .میسازند برآورده را خویش رضایت و رسانیده مصرف به پول سازمانها و مردم آنجا در که است محلی بازار

 نهفته کمپنی یا سازمان نفع آن در که مشتریان های نیازمندی ساختن برآورده و بینی پیش تشخیص، پروسه : بازاریابی

 .میشود گفته بازاریابی باشد

 که گویند را میباشد الزم مستهلکین به مولدین از مطوب وقت و الزمه محل در اموال رسانیدن برای که های فعالیت تمام یا

 .است مستهلکین کردن احتیاج درک آن هدف

 از عوامل موثر باالی مارکیتنگ )بازاریابی( را صرف نام ببرید؟( 51

 :مارکیتنگ باالی موثر عوامل

 دارد فعالیت درآن متشبث یا کمپنی که اجتماع              2)رقباء 1)  -میکرو: عوامل- 1

 سیاسی  5)    تکنالوجی  4)    طبعی 3)    اقتصادی  3)    کلتوری 2)     دموگرافیک  1)  -:ماکرو عوامل- 2

 ببرید؟ نام صرف کنترول و بررسی های شیوه و سطوح از (51

 :است سطح سه کنترول و تفتش سطوح

  اقتصادیت((بودن اقتصادی و معقولیت سطح                2- ها بررسی در قانونی سطح  1-

 اهداف تطبیق و موثر سطح  3-

 :است نوع به نیز کنترول و بررسی های شیوه

 مقایسوی موضوئی کنترول و بررسی 2- قسمی                 کنترول و بررسی 1- 

 .کامل بصورت کنترول و بررسی 3- 

 است؟ گردیده مسمی اصطالح این وقت چه و کجا در بود؟ چه صنعتی انقالب مفهوم (52

 انگلستان در بار اولین برای ۱9 قرن اوایل و ۱8 قرن اواخر در که بوده صنعت در جدی تحول از عبارت صنعتی انقالب

 صنایع آغاز سر و داده تغیر کل بصورت را بشری جامعه نهایت در صنعتی انقالب .اختراع گردید ماشین پیوست بوقوع

 با مواد تولید و خارج آن دستی شکل از وصنعت مساعد گردیده جوامع رشد زمینه نتیجه در.میباشد امروزی پیشرفته

 مارکیت یک آمدن بوجود را برای زمینه ونقل حمل سیستم پیشرفت با توام که گردید آغاز کتلوی بصورت ماشین از استفاده

 .گردانید مساعد مختلف های قاره و ممالک بین در تجارتی منظم مناسبات و روابط تاسیس و جهانی

 ببرید؟ نام ها تصدی در عموم بصورت آن انواع از و نموده تعریف را معاشات و ( مزد53

 یک مزد و گیرد می تعلق کارگران به که است ملی عاید قسمت یک و گردیده یاد کار پاداش یا مزد بنام کار عاید :مزد

 تادیه گردد می مبذول خدمات و اجناس تولید در که دماغی و جسمی مساعی بدل در مزد برای کار است قیمت یا پاداش

 .میشود

 یا اداری ماهیت دارای یعنی میشود تادیه معین زمانی فواصل در که میباشد شده اجراء خدمات پاداش تنخواه یا : معاش

 :ومعاشات مزد انواع .میشود تادیه مزد آن مقابل به که دستی را کار نه است کتابت

 وقت به نظر مزد - 

 )پولی اکورد( پول اکورد 2-           زمانی( اکورد( وقت اکورد 1- فعالیت: به نظر مزد - 

 بخشش انعام جایزه اساس به مزد  -

 از انواع رهبری صرف نام ببرید؟( 54

 مشارکتی       4- آزاد 3- آمرانه     2- پدرانه     1- نمود بحث میتوان رهبری نوع چهار از معموال
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 و  20000ثابت مصارف صورتیکه در نماید سنجش را استفاده بی ثابت مصرف و وی استفاده ثابت ( مصرف55

 باشد؟ واحد  200تولید مقدار و واحد  240تولید ظرفیت باشد، افغانی  10واحد فی متحول مصرف مصرف

 ثابت وی استفاده مصرف = ثابت مصارف / دستگاه مجموعی ظرفیت*تولید  مقدار  

X . Kf/m           200 . 20000/240 = 1666.6 مصرف استفاده   

 ثابت استفاده بی اعظمی( = مصرف ظرفیت - تولید )مقدار *مجموعی ثابت مصارف/اعظمی ظرفیت

M .x.kf/m      240.200.20000/240 = 3333.3مصرف بی استفاده 

 استفاده نهایی = مصرف kf-ثابت( /)مصارف m( ظرفیت) 

 نماید؟ تبصره و ارایه فارمول در را تولید تعویض نهایی پایه (65

 نهایی پایه اگر .میباشد تولیدات امکانات منحنی باالی تولیدات تعویض معیار یک از عبارت تولید تعویض نهایی پایه

 نمود تحریر ذیل قرار اول تولیدات برای آنرا میتوان نشان بدهیم GDP به را تولید تعویض

GDP ij = xið / ðxj>0 

 تولید امکانات منحنی میالن معادل که میباشد ثابت تولید عوامل یا تولید تابع اول مشتق از عبارت تولید تعویض نهایی پایه

  .معین میباشد نقطه یک در

 میدهد؟ تشکیل موضوعات کدام را فروش پالنگذاری ( اساس57

 :میشود شامل را یل ذ موضوعات

 گذشته سال فروش ارقام و اعداد 1- 

 مارکیت تحقیق نتایج 2- 

 امکانات سایر و پرسونل مالی، تولید، نگاه از تصدی ظرفیت  3-

 .فروش مصارف  4-

 a . مزیت موجودی آهنین : تصدی را مقابل خسارات بازار تهیه و تدارکات حمایه نموده و از ضرر جلوگیری مینماید .

 b. نقیصه موجودی آهنین : سرمایه مرتبط در موجودیت آهنین عمال عاطل است .

c از این سبب موجودی آهنین نباید از حد معین تجاوز نماید در ین مورد از ارزشهای تحریری گذشته منحیث معیار .

 استفاده بعمل می آید.

 میدهد؟ قرار خود تاثیر تحت را تصدی فرمایش مقدار عوامل ( کدام85

 :است ذیل قرار

 .)انفرادی و سلسلوی کتلوی، تولید( تولید نوع 1- 

 تدارکات و تهیه قابل تولیدات تعداد 2- 

 تولیدات برای روز فی گی آماده مقدار 3- 

 گدام مصارف و تصدی در گدام امکانات 4- 

 .کشور تدارکات و تهیه و تصدی سیاست 5- 

 نمائید؟ تعریف را ذیل اصطالحات( 59

.a تصدی اقتصاد نگاه از فروش: 

 .میبرد بین از کننده تقاضا و گان کننده عرضه بین کیفی و کمی ، زمانی مکانی، فاصله که ایست عملیه از عبارت فروش

b. و نموده تنظیم مارکیت با را تصدی روابط که است بازار موثر عوامل همه از منظم آگاهی از عبارت :مارکیت تحقیق 

 میباشد آنها قراردادن نفوذ تحت صورت در و نموده رعایت آنرا بازار با روابط اش پیرامون خود تصامیم اتخاذ در تصدی

.cتمامی آوری فراهم موجب که بردارد در را موسسه یک های فعالیت تمامی وسیع مفهوم به تهیه :وسیع مفهوم به تهیه 

 .دارد ضرورت آن به اهداف خویش به نیل جهت در موسسه که شود وسایل



آوری و حل شده توسط: نصرت هللا "کریمی"جمع  ماستری پوهنحی اقتصادسواالت    

 

  
Page 14 

 
  

.dارتباط خرید اصلی عملیه اجرای با مستقیماا  که را های فعالیت تمامی آن محدود مفهوم به خرید :محدود مفهوم به خرید 

 .خرید عملیه اجرای و قرار داد عقد خرید، گی آماده مانند کیرد برمی در دارد

از نگاه اقتصادی مفصالً توضیح روابط پالنهای تهیه، تولید، فروش ومالی را ذریعه یک دیاگرام نشان داده وآن را ( 61

 نماید؟

 تصدی فعالیت

Output تولید( فعالیت ایجاد )                               فروش( فعالیت استفاده( input 

 پول داد                  مالی ساحه                   پول ستد

در سایر تولیدات باید گدام ذخیره وی وجود داشته  کدام مواد بدون ذخیره در گدام نیز به مصرف میرسد در حالیکه( 00

 باشد، خطرات  که به این ارتباط وجود دارد کدام ها اند و چگونه میتوان آنرا رفع نمود؟

 جواب: مواد بدون ذخیره به مصرف میرسد خطرات که به به نظر میرسد قرار ذیل اند:

 معین ( وجود دارد .بین تهیه و تدارکات و تسلیمی یک وقت معین ) وقفه  -

 در صورتیکه مقدار احتیاج بصورت غیر دقیق تخمین گردیده باشد. -

 در صورتیکه درجه استفاده از ظرفیت بنابر عوامل مختلف تغییر نماید. -

 بالخره در هرسه حالت فوق تهیه و تدارکات به مقدار زیاد اقتصادی تر از تیه و تدارکات به مقدار کم است.

 ر از قیمت که باالی تقاضا  وباالی عرضه موثر می باشد، کدام ها اند؟( عواملی غی26

 عواملی غیر از قیمت که باالی تقاضا موثر میباشند عبارت انداز:

 افزایش تعداد خانوداه ها  -0تغییر عواید خانواده ها   -0تغییر در رجحانات انفسی یا ذئق و ذایقه خانواده ها       -0

 متاع مکمله  -0متاع تعویضی              -0ی سایر امتعه                              تغییر در قیمت ها -4

 تغییر مقدار تقاضا نه باید با تغییر تقاضا مساوی قرار داده شود -8تغییر در انتظارات خانوده ها      -0

 عواملی غیر از قیمت که باالی عرضه موثر میباشند عبارت انداز:

 قیمت سایر امتعه  -4مالیات و امدایه ها     -0پیشرفت تکناوژی      -0تولیدی    قیمت عوامل  -0

 تعدا تصدی ها با ثابت فرض نمودن سایر عوامل -0تغیر در انتقال تصدی ها     -0

 تغییر مقدار عرضه نباید با تغییر عرضه مساوی قرار داده شود -0

 مقایسه کنید؟ مشخصات بازار رقابت کامل را با انحصار کامل( 63

 :کامل رقابت بازار مشخصات

 است چیز نا خیلی بازار کل معامالت به نسبت آنها از یک هر معامله ولذا است زیاد بسیار فروشنده و خریدار تعداد. 

 باشند داشته نقشی قیمت تعیین در تنهایی توانندبه نمی پذیرند،یعنی قیمت فروشندگان و خریداران. 

 یا و شده بازار وارد تواند می راحتی به ای کننده تقاضا یا کننده عرضه هر و است آزاد بازار این به خروج و ورود 

 .شود خارج آن از

 و کافی اطالعات قیمتها و بازار وضع از افراد و دارد قرار همگان اختیار در وسیع طور به بازار این در اطالعات 

 .دارند را الزم
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 ندارند هم به نسبت برتری وهیچ بوده همگن و متحدالشکل یکسان، بازار در شده عرضه کاالهای. 

 نمی دست به بازار در متعارف و معمول سود از بیش سودی مدت بلند در ای مؤسسه هیچ فوق شرایط به توجه با 

 .آورد

 

 :کامل انحصار

 جهت به و دارد وجود بازار در فروشنده یا کننده تولید یک آن در که نامند می کامل انحصار اا  اصطالح را بازاری

 .کند کسب معمول اندازه از بیش سودی توانند می هم مدت دراز حتی در خود انحصاری و ممتاز موقعیت

 وجود دارند، کدام ها اند؟خال ها و نواقص که در سنجش عاید ملی افغانستان ( 64

  :دارد وجود عمده مشکل 4 افغانستان مرکزی احصائیه نظر به

 غیر سکتور طریق از اقتصادی های فعالیت طرف یک از چون است مشکل کار افغانستان اقتصاد واقعی تصویر ارایه1- 

 می گیرد صورت رسمی

 میباشد مواجه امنیتی مشکالت با کشور که شرایطی در سیاه اقتصاد و رسمی اقتصاد ارقام آوری جمع دیگر ازجانب2- 

 .میباشد دشواری کار

 میپردازد ملی عاید ارقام تخمین به اداره این بنابرین3- 

 در اساس سال حیث به را 1381) سال(حقیقی و اسمی بشکل افغانی به را کشور داخلی ناخالص تولیدات اداره این 4-

 .مینماید تخمین را ملی عاید)وی استفاده(مصرفی سنجش و ایجادی سنجش از طریق و گرفته نظر

( از هم چه تفاوت داردند؟ CPIو شاخص قیمت مستهلکین )  GDP ( the GDP Deflator)شاخص قیمت ( 65

 واضع سازید؟

 :نمود مشاهده فوق دوکمیت بین میتوان را کلیدی تفاوت سه

 مینماید گیری اندازه را تولیدشده خدمات و امتعه تمام ارزش GDP قیمت شاخص که آنجاست در تفاوت اوالا  -0 

 در افزایش یک بناا  میدارد احتوا میشود خریداری مستهلکین طرف از که را خدمات و امتعه قیمت صرف CPI درحالیکه

 آنرا GDP قیمت شاخص اما نبوده شامل CPI در میشود خریداری دولت ها و شرکت طرف از که خدماتی و امتعه قیمت

 .گیرد می بر در

 در که است خدماتی و امتعه ارزش سنجش شامل صرف GDP قیمت شاخص که آنست کمیت دو هر بین تفاوت ثانیاا 2- 

 نمیکند وارد تاثیر کدام شده وارد امتعه GDP باالی و نمیباشد GDP جز شده وارد امتعه و میگردد عرضه و تولید داخل

 .میباشد شامل مستهلکین سبداموال در و میشود خریداری مستهلکین طرف از متاع چون این دارد تاثیر CPI باالی اما

 جمع در میباشد متفاوت گیری اندازه مقیاس هر در خدمات و امتعه مقدار بندی جمع طریقه که دراینست سومی تفاوت3- 

 مقادیر GDP قیمت شاخص در حالیکه در ماند می باقی ثابت سبد در موجود خدمات و امتعه مقدار CPI در مقدار بندی

 .میشود گرفته نظر در است شده عرضه و تولید نظر مورد سال طور در خدمات که و امتعه متغایر و متفاوت

 .دارد توضیح میدانید؟ چه  (GDP)باالی بیکاری تاثیرات مورد در و بوده چه بیکاری ( پایه66

 در شخص هر مینمایند گیری اندازه اند بیکار اما کارکنند میخواهند که را افرادی فیصدی که ایست احصائیه بیکاری پایه

 بیکاری پایه و.)کار نیروی از خارج یا و بیکار کار، مشغول( گیرد می قرار ذیل بندی سه دسته از یکی در خانواده هر

 011 *کار نیروی/تعدادبیکار= بیکاری پایه : از اند عبارت فورمول آن که میباشد بیکار که میباشد کار نیروی از فیصدی

 :  GDPو بیکاری بین ارتباط

 و امتعه و تولید در بیکاران و شود تولید اقتصاد در خدمات و امتعه تا مینماید کمک کار به مصروف کارگران چون

 و بیکاری بین معکوس ارتباط این میباشد همراه حقیقی GDP کاهش با بیکاری پایه افزایش بناا  ندارند نقشی خدمات

GDP اوکن قانون بنام را OKUN تحلیل و مطالعه مورد را ارتباطی چنین بار اولین که اقتصاددان است اوکن مینامند 
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 تغیرات طورئیکه میرسد به مشاهده حقیقی GDP و بیکاری بین واضیح ارتباط عالم این مطالعات اساس به و داد قرار

 .میباشد همراه حقیقی GDP سال به سال تغیرات با بیکاری پایه سال به سال

 شوند می تفکیک هم از حاضر حال در بازار اقتصاد های نظام انواع کدام( 67

 :دارد وجود بازار اقتصاد یا اقتصادی های بازار ذیل انواع حاضر حال در

 دولت مداخله بدون بازار اقتصاد) ب دولت                                 مداخله با بازار اقتصاد) الف

 .سوسیالیستی اقتصادی های نظام)د دولتی      و خصوصی متقاطع ساحوی نفوذ با بازار اقتصاد )ج

 دهید؟ معلومات میدهند تشکیل را مهم اقالم المللی بین اقتصاد روابط در مسایل کدام ( 68

 :اند ذیل قرار میسازند را المللی بین اقتصاد روابط بنیاد که را عوامل

 معیشتی اقتصاد ورشکست و نفوس ازدیاد 2 - :                                اکتشافات و اختراعات 1- 

 دار سرمایه طبقه ایشپید                                     4 – نجیبه فلزات ازدیاد 3 -

 رکود از ترس و پخته های اقتصاد شدن پیدا        6 – اقتصادی عقاید بنای زیر بحیث فلسفی عقاید  5 -

 ببرید؟ نام صرف را خارجی تجارت وسایل و ها سیاست( 69

 :بازار اشکال سیاست 1- 

.a   محدود غیر آزادی 

 .b  خارجی تجارت انحصارات 

 :قیمت سیاست  2 -

.a  تعرفه.b   جوایز و اعانه c    حمایوی . خریداری.d    دمپنگ.e   انحصاری شکل به دولت صادرات قیمت تثبیت 

 متوازی سیاست  3 -

 اسعاری سیاست 4 - 

تجارتی  سیاست تطبیق در میتوانند جهان کشورهای در که تجارتی وسایل سایر اتخاذ جمله در میدانید ( طورئیکه71

 بطور مفصل را یک هر اند؟ ها کدام آنها وسایل مهمترین رابطه در میباشد قیمت سیاست هم یکی شود گرفته دست روی

 دهید؟ توضیح

 : از است عبارت قیمت سیاست وسایل مهمترین

.a  با متاثر ساختن قیمت واردات وصادرات معامالت و انتقاالت اجناس، خدمات و سرمایه به صورت مستقیم  –تعرفه ها

 و غیر مستقیم تنظیم میگردد

.b  یک قسمت مصارف تولید موادین صادراتی از طرف دولت کارسازی میشود ویا این کمک ها بشکل  –اعانه و جوایز

 ر کنندگان و یا سیاست های تهیه سرمایه به سود ارزان باشدمعافیتهای مالی، تضمینات دولتی برای صاد

 اعانه های مستقیم و اعانه های غیر مستقیم  -              اعانه موثر و اعانه تعهد شده -

.c  برای این که قیمت جنس صادراتی در بازار های داخلی و باالتر در بازار جهانی تقلیل نیابد،  –خریداری های حمایوی

 اضر است تا اجناس را به یک قیمت معین نخرد مثال خریداری های گندم در امریکادولت ح

 .d این سیاست یک سیاست اختالفی قیمت بوده هدف آن تقویه صادرات و اشغال بازار های بیگانه میباشد –دمپنگ 

 می استفاده ازینوسیله داخلی قیمت های سیاست ارتباط به :انحصاری بشکل وارداتی و صادراتی اجناس قیمت تثبیت5- 

 .شود
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 ( سیاست های غیر تعرفوی تقلیل واردات که باید اتخاذ گردند کدام ها اند؟ هر یک را در یک سطر توضیح دهید؟17

(A .سهمیه ها: سهمیه وارداتی غرض حمایه صنعت خاص، حمایه زراعت ویا نظربه دالیل بیالنس تادیات وضع میگردد 

B :طرق توزیع سهمیه ها ) 

C ممالک میتوانند تجارت خارجی خویشرا از طریق تحدید واردات و ایجاد موانع مقابل صادرات کمتر  صادرات:( موانع

 سازند

(D  اعانه صادرات و تعرفه های جبرانی : حکومات از راه های مختلف صادر کننده گان را کمک می کند مثال به صادر

 رضه های دارای سود کم عرضه میدارندکننده گان و خریداران خارجی امتعه صادراتی و ق

(C واردات ارزان متضرر میشوند و سرمایه گذاری شان در  کمک ها توافقی : این کمک به افراد و تصدیهای است که از

 اثر این واردات به خطر زوال افتیده باشد.

(F  خریداری های دولتی: حکومت میتوانند اجناس را خرید و فروش نمایند و به این صورت تجارت بین المللی را متاثر

 سازند

ذیل تضیحات    (  Devaluation, Appreciation, Depreciation, Revaluation)( در رابطه به اصطالحات 16

 مختصر ارایه دارید؟

Depreciation:  ایش قیمت پول خارجی به پول داخل یا تقلیل ارزش پول داخلی به پول خارجی افزیعنی تنزیل ارزش

 .است

Appreciation: صعود ارزش به معنی کم شدن قیمت پول خارجی به پول داخلی است 

Devaluation:  کم نمودن ارزش پول که از طرف مامورین حکومت و بانک مرکزی دراین سیستم نرخ تبادله ثابت عیار

 .شده مورد استفاده قرار میگیرد

Revaluation:  زیاد نمودن ارزش پول که از طرف مامورین حکومت و بانک مرکزی در این سیستم نوع تبادله ثابت

 .عیار شده مورد استفاده قرار میگیرد

 افغانی باشد؟ 141111واحد باشد و قیمت  811واحد و مقدار تولید  4111در صورت که ظرفیت تولیدی  (73

A/B  4111 /001111  =01   04111و فرمایش استفاو وی سال سوم مسائی است به 

صه توضیح (  کنترول مستقیم برای جلوگیری از عدم تعادل بیالنس تادیات به چند قسم تقسیم شده هریک را بطور خال17

 نمائید؟

 جواب: کنترول مستقیم برای تعادل بیالنس تادیات به گروپ های ذیل تقسم میشود:

  بین الملللی ساحهمراقبت های تجارتی مانند تعرفه ها،سهمیه ها،محدودیت های بر جریان تجارتی اجناس در 

  استفاده ازنرخ تبادله امتعهمراقبت پولی یا نرخ تبادله مانند وضع محدودیتهای بر جریان سرمایه و 

 مراقبت ها به شکل کنترول مزدها،کنترول عاید و کنترول قیم 
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17:) 

 نیروی کار مورد نیاز برای تولید کشورها

 پنیر کوکاکوال

 1 2 کشور میزبان

 6 3 کشور خارجی

 

 باشد.واحد  0333در صورتیکه عرضه مجموعی نیروی کار هریک از کشور ها باهم مساوی ومعادل 

a  مصارف فرصتی کشور میزبان :=? H OC  

b  مصارف فرصتی کمتر کشور خارجی:=? rOC 

c .مزیت نسبی و مزیت مطلق کشورها میزبان و کشور خارجی را در کاالهای فوق الذکر مشخص سازید: 

d تولیدات اعظمی کشورها را تعین نمائید؟: 

e 033واحد و تقاضا کشور خارجی به پنیر  733کوال :در ضمن در صورتیکه تقاضای کشور میزبان به کوکا 

 واحد باشد:

f .در حالت خودکفایی مقدار مجموعی پنیر و کوکاکوال را برای کشور میزبان و کشور خارجی مشخص سازید: 

     نفرصتی کشور میزبا پینر مصارف aجواب: 
 

 
  OCH = 

B  2=فرصتی کشور خارجی   پینر مصارف   = 
 

 
 OCf 

 (c  کشور میزبان در تولید پنیر مزیت مطلق دارد، زیرا کشور میزبان پنیر را با مصرف کمتر فی واحد کار د رمقایسه با

کشور خارجی در ساعت تولید می کند. اما در راستای مزیت نسبی طوریکه مشاهده میگردد، کشورمیزبان بادرنظرداشت 

 کاکوال دارای مزیتی نسبی میباشند.مصارف فرصتی د رتولید پنیر وکشور خارجی درتولید کو

d ):مقدار اعظمی تولید کشور خارجی وکشور میزبان بطور خالصه درجدول زیر سنجش گردیده است 

 

 پنیر کوکاکوال کشورها

 0111 0011 میزبان

 011 0111 خارجی

e ) طور ذیل سنجش می در حالت خود کفایی مقدار مجموعی پنیر و کوکاکوال را برای کشور میزبان وکشور خارجی

 نمانیم:

 =Qc ظمی پنیر کشور میزبانعمقدار ا
 

    
 

 =*Qcجی زظمی پنیر کشور خاعمقدار ا
  

     
 

 =Qk   مقدار اعظمی کوکاکوال کشور میزبان 
 

    
  

 =*Qk  مقدار اعظمی کوکاکوال کشور خازجی 
  

     
  

 

 پنیر کوکاکوال کشورها

 0111 011 میزبان

 011 011 خارجی
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 ( دالیل اقتصادی غیر قابل تردید تعرفه ها کدام اند؟ در رابطه به هریک معلومات مختصر ارایه نمائید.12

A در صورتیکه اجناس وارداتی با وضع تعرفه قیمت تر شوند واردات کم شده ارزش مجموعی  –: تعرفه ها و استخدام

 واردات به مقایسه ارزش عمومی صادرات کمتر شده با ثابت بودن دیگر شرایط عاید ملی واستخدام اضافه تر میشود

B ر اوقات بحران مشکالت تجارت آزاد و تخصص بر رشته های محدود تولیدی د –: تعرفه بحیث وسیله تنوع تولید

 اقتصادی را بوجود می آورد

C برای تشویق و انکشاف صنایع نوزاد  –: تعرفه برای حمایه صنایع نو تاسیس یا تعرفه های تربیوی برای صنایع نوزاد

  می باشد.

مفصالً توضیح ( روابط پالنهای تهیه، تولید، فروش ومالی را ذریعه یک دیاگرام نشان داده وآن را از نگاه اقتصادی 11

 نماید؟

پالن تهیه باالی پالن تولید متکی بوده به اساس آن عوامل مورد ضرورت عملیه )مواد خام، موادکمکی، مواد تصدی( تهیه 

و تدارکات میگردد و همچنان پالن تهیه، پالن مالی را تحت تاثیر قرار میدهد زیرا تصدی باید وسایل مالی را که برای 

است دارا باشد. از سوی دیگر پالن تهیه مانند پالن تولید تحت تاثیر پالن فروش قرار داشته  تهیه و تدارکات ضرورت

 متکی برحالت بازار میباشد.

 

 پالن تهیه       متکی بر    پالن تولید         متکی بر          پالن فروش             متکی بر         حالت بازار

  

 

  

 پالن مالی                           پالن مالی 

 

 ( شعبه اخذ اموال در رسیدن اموال و امتعه کدام فعالیت ها را اجرا میکند مختصراً توضیع نماید؟17

 شعبه اخذ اموال تصدی در رسیدن اموال و امتعه فعالیت های اتی را اجرا مکیند.

aغیره معلوم میشود که آیا مقدار تسلیم شده امتعه با مقداریکه اوراق . کنترول مقدار: به کمک سند تسلیمی ارسالی و

 ارسالی معلومات داده شده مطابقت می نمایند.

b. متضرر گردیده است یا کنترول صحت امتعه: همزمان با کنترول مقدار معلومی گردد که ایا امتعه در اثنای ترانسپورت

 خیر؟

c . میگردد که جنسیت امتعه تسلیم شده با جنسیت که در قرارداد موافقه شده است کنترول جنسیت: ساحه فرد شده فرمایش

 مطابقت می نمایدیا خیر؟
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d بعداز کنترول جنسیت شعبه اخذ امتعه سعی و تالش نماید که امتعه وارد شده حتی االمکان به زودترین فرصت به گدام .

 یاموضع مصرف پیش بینی شده ارسال گردد.

معادالت نمایی چند طریقه وجود دارد نام گرفته مختصراً توضیح و شکل عمومی افاده یک تابع نمایی را ( برای حل 91

 ارایه بدارید؟

 ب: از طریق لوگاریتمبودن قاعدع های معادالت  عادالت نمائی دو طریقه وجود دارد: الف: از طریق مساوی برای حل م

 y=axو   ax =b  :شکل عمومی افاده یک تابع نمایی عبارت از

 ( معادله لوگاریتمی ذیل داده شده جذر های معادله مذکور را دریافت بدارید؟73

         Log (X2 – 1) – log (X + 1) = 3           

Log (
    

   
  )  =10 3                                      

   
   =1000                   

          

     
  = 1000 

X – 1 = 1000                              X = 1000 +1                      X = 1001  

     

   
   =1000                            X2 – 1=1000 (X + 1)          X2 – 1=1000X+1000  

                X2 – 1000X - 1000 = 0 

 

 را رسم کنید؟ 3x + 1  –2 y = x( گراف تخمینی تابع  77

Y = x2 – 3x + 1  

P1 (x=0,    y=1)                P2 (y=0,    x=?) 

X2 – 3x +1 =0  

0=9 – 4 =5                     X1, 2 = 
  √ 

 
 

 X2=                            X1=       

 ( جذر های معادالت ذیل را دریافت نمایید؟76

1 . √        -6 = 0                                                                                  

√      =6              X2 – 5x = 36                 X2-5x-36=0           (x – 9) (x+4) =0          X =9    ,   x = - 4  

2 . T2=10 – 3t         T2+3t – 10 = 0                (t+5)(t-2) =0           T= - 5   ,  t= 2 

 

acb 42 

2

1000
2,1


x

1

1001

2

1





x

x

1004004
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 باید در پیش گرفته شود؟( به منظور کاهش خطر از ناحیه بلند رفتن قیمت مواد کدام راه حل 76

 در نظر گرفته شود. //// باید جهت رفع این معظله باید قرار داد های طویل المدت تهیه و نافذ گردد و یا اینکه 

 ( تیوری روش مستهلک یا تیوری خانواده از چه بحث می نماید؟70

بخش مصرف امتعه استهالکی و پس اندداز تیوری تقاضای خانواده از روش مستهلکین به ارتباط توزیع عاید قابل مصرف به 

 را دربر دارد:و مطالب ذیل را  بحث نموده

 درجه ارزیابی یک فردتوسط منحنی عدم رجحان ارایه میشود -:درجه ارزیابی خانواده ها )ساختمان تقاضا( -1

 اینکه خانواده به چه مقدارامتعه راتقاضامیکند تابع بلندی عایدش است  -:عاید اسمی خانواده ها -2

 دارایی خانواده باالی تقاضای خانواده تاثیرواردمیکند. -دارایی خانواده : -3

 اینکه چه مقدارراخریداری میکند تابع قیمت امتعه است . -قیم امتعه : -4

 عکس العمل تقاضاکننده ګان قیمت متاع موردتقاضا: درصورتیکه قیمت کاهش کند  -5

تقاضاکننده ګان جدیدواردبازارمیتواندودرصورت کاهش بدرعکس  درصورت که قیمت افزایش کند متاع زیاد خریداری میکند

 .صورت میګیرد

( نظریه تساوی مطلق و نسبی قوای خرید را با ارایه فورمولها در رابطه به میکانیزم تعادلی توضیح و در رابطه به 77

 انتقاد های وارده بر آنها معلومات دهید؟

Aمیدارد که نرخ تبادله تعادلی مساوی به نسبت سطح قیم در دومملکت است این نظریه ابراز  -. نظریه مطلق قوای خرید 

Rab =  Pa/Pb  ،Rab  عبارت از نرخ تبادلهبین پول مملکتA  وB .میباشدpa  وpb  بالترتیب سطح قیم در این ممالک

مساوی به یک  Aبوده اگر سطح قیم در هردو مملکت مساوی باشد، گویا نرخ تبادله یک بوده بطی یک واحد پول مملکت 

 0معادل  Bگردد پس یک واحد پول  Bدوچند نسبت آن در مملکت  Aمیباشد. اما اگر قیمت در مملکت  Bواحد پول مملکت 

 ست.ا Aواحد پول مملکت 

b نظریه تساوی نسبی قوای خرید سطح قیم را دریک زمان واحد بین دو مملکت  –. نظریه تساوی نسبی قوای خرید

مقایسه نکرده بلکه تغیرات نسبی سطح قیم را در سال مطلوب به مقایسه سال اساس در یک مملکت با تغیر نسبی سطح قیم 

   Rabl=(pal +pao)/(pbl+pbo).Rabeان میدهد:در سال مطلوب به مقایسه سال اساس در مملکت دیگر نش

Rabl وRabo  نرخ تبادله در سال مطلوب وسال اساس میباشد. مثالا اگر سطح قیم در مملکتA  در سال مطلوبpal  به

این قیم در دوسال متذکره ثابت مانده  Bفیصد صعود کرده باشد درعین زمان در مملکت  pao  1.0مقایسه سال اساس 

 1.0در سال مطلوب  Bبه مقایسه مملکت  A( پس قرار نظریه تشابه نسبی قوای خرید باید نرخ تبادله پولی pao/palباشد)

 فیصد بلند تر باشد.

 انتقادات وارده بر تساوی قوای خرید

 و موانع دیگر را در تجارت رعایت نکرده است مصارف ترانسپورت

ست بلکه برای اهداف دیگر مانند سرمایه گذاری و تحایف تقاضا تنها مربوط به تجارت اجناس و خدمات نی تقاضای اسعار

 میشود، نیز مربوط میگردد.

در مملکت روبه انکشاف و  آنهای که تجارت نمیشوندکه مورد تجارت قرار میگرند وعالوتا با مالحظه مقدار اجناس 

فیصد اجناس و  01پیشرفته واضع میگردد که این نسبت در مملکت رو به انکشاف بزرگتر میباشد مثال در مملکت پیشرفته 
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فیصد آن در تجارت شامل نمیشوند. پس این نسبت در مملکت  00خدمات تولید شده تجارت نشده در مملکت روبه انکشاف 

است ولی قیمت اجناس که مورد تجارت قرار نمیگیرند در مملکت پیشرفته  0/0روبه انکشاف  و در مملکت 0/01پیشرفته 

 بلندتر است

مانند تغیرات ساختمانی و تغیرات در جریان بین المللی تعرفه ها، مالیات وسیاستهای  تمام این تعدیالتشامل کردن 

 ای خرید را زیر سوال می بردمداخلوی دولت در اندکس قیم مشکل بوده و مفیدیت نظریه تساوی قو

ها مقدار نامحدود طال ندارند بنا خواهند کوشید و دولت  چون درین سیستم کسر بیالنس تادیات با صدور طال جبران میشود

 تا کسر را باوسایل دیگر هر چه زودتر از بین ببرند

اثیر آن بر افزایش عاید ملی و نیز ( اثرات بازگشتی تجارت خارجی را با ارایه مثال فرضی زیر با در نظر داشت ت77

 بدون اثرات بازگشتی تاثر آنرا برعاید ملی، توضیح دارید؟

 .باشد Bدر مملکت  BMPM 0.1 =و  BMPS 0.2=باشد و  Aدر مملکت  AMPM 0.15=و  AMPS 0.25=اگر 

 

 

A  وB  عبارت از ممالک صادر کننده و وارد کننده است 

باشد.پس  Bدر مملکت  MPMB = 0.1و  MPSB =0.2باشد و  Aدر مملکت  MPMA =0.15و  MPSA =0.25اگر 

 ضریب آن

 

با  081-(011()0.1به اندازه ) Aسبب افزایش عاید ملی تعادلی مملکت  Aدر صادرات مملکت  011یعنی یک افزایش 

 اثرات بازگشتی میشود.

 تغییر عاید ملی با 

 افزایش عاید ملی بدون اثرات بازگشتی تجارت خارجی و ضریب آن: -

 

 بدون اثرات بازگشتیس مساوی به: 011در حالیکه عین افزایش مسائل در صادرات 

 .میگردد                                                

دانه قلم را جمعاً به مبلغ  0جلد کتابچه،  1جلد کتاب،  7شخصی در سه خریداری خویش از یک مغازه در نوبت اول ( 72

جلد  7جلد کتاب،  2دالر و در نوبت سوم  62جلد کتابچه و دو دانه قلم را به 7جلد کتاب،  6دالر، در نوبت دوم  77

 دالر خریداری نموده است قیمت فی جلد کتاب، کتابچه و قلم را سنجش نمایید؟ 77دانه قلم را به مبلغ  7کتابچه و 

 0                                 0x +7y+0z =00…………( = xکتاب )

 0                                2x +5y +2z=26..........( =yکتابچه )

 .…………0                                   6x +0y+0z = 00(  = zقلم  )
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71:) 

  بگذرد. 2P (2 , 1)و  1P (3 , 2)الف: معادله خط مستقیم را دریافت نمایید که از نقطه 

 معادله رسم کنید.ب: همچنان گراف آنرا با در نظر داشت جذر های 

Y – Y1 = 
     

     
 (X – X1) 

Y – 3 =
    

   
 (X – 2)   

Y – 3 = X – 2  

Y = X – 2 + 3  

Y = X +1          P1(X=0,y=1)   ,  P2(x=-1.Y=0) 

                   

77 :) 

 الف : میل مستقیم را تعریف نمائید.  

یک خط مستقیم را در حالیکه دوران مستقیم خالف عقربه ساعت باشد بنام  xمحور کوچکترین زوایه بین جهت مثبت 

 زوایه و یا تاجنیت مشتق زوایه متذکره بنام میل آن یاد میگردد

 را نشان دهید.  y=ax +bب : میل خط مستقیم 

 است  aعبارت از عدد  y=ax +bمیل خط مستقیم نظر به به معادله 

 ( معادله دو مجهوله ذیل را در نظر گرفته جذر های آنرا با استفاده از طریقه مساوات حل نمایید؟79

                         4x = 3y – 6y + 6 …………………………………. 

 4y = -00x + 6x +7 ……………………………………………… 

4x + 0y = 6   ………                       x = 
       

  
………. 

0x + 0y = 7  ……                 5 (
       

  
 ) + 4y = 7       

         

  
 + 4y = 7   - 15y + 30 +16y = 28 

Y = 28 – 30        y = -2  

x = 
       

  
 ……….   x = 

          

  
 x = 

   

  
     x= 3 

 طریقه مساوات 

+y  

-x +x 

-y 

M
xx

yy
tg 






12

12
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x = 
       

  
………        , x = 

     

   
……. 

       

  
 =

     

   
      - 5(- 3y +6) = 4 (4y – 7)   15 y – 30 = 16y -28  y = -30 +28  y = -2 

X = 
          

  
……. x= 12/4    x=3 

 ؟( معادالت ذیل داده شده، جذر های آنرا دریافت بدارید93

1.   (2y – 3)(y – 4) = 6+2y2+5 

       2y2- 8y – 3y + 12 =11 +2y2                  2y2  - 11y -  2y2 = - 12 +11        -  11y = - 1  

Y = 1/11 

2 .   √     - w – 1= 0 

√    =  w + 1             5 + w2 = (w+1)2         5 + w2 = w2 + 2w +1    -2w = -4      w = 2 

 = 5 -33 .    
    

 
 

4y – 6 = 2y       y = 3 

 محک های رفاه در تیوری رفاه پاریتو کدام ها بوده و چطور می توان به حالت مساعید پاریتو نایل شد؟( 91

 مفهوم پاریتوحالت بدتر به  -0حالت بهتر یا عین اندازه خوب به مفهوم پاریتو   -0حالت بهتر به مفهوم پاریتو     -0

حالت مساعد پاریتو را میتوان از دید توزیع موثر منابع و از دید موثریت تولید از هم فرق نمود حالت مساعد پاریتو از دید 

توزیع موثر منابع حالتی است که در آن اینامکان وجود نداشته باشد، تا با تغییری در تخصیص وتوزیع منابع وضع یک 

اینکه وضع یک شخص دیپر بدتر شود به همین تریب، اقتصاد یک جامعه از نظر تولید شخص را بهتر ساخت، مگر 

 موثریت می داشته باشد.

 ارتجاعیت تقاضا نظر به قیمت سایر امتعه )ارتجاعیت متقاطع تقاضا( را با مثال ها واضع سازید؟( 92

 مله = ارتجاعیت متقاطع تقاضاغییرات فصیدی درمقدار تقاضا / تغییرات فیصدی در قیمت متاع تعویض یا مکت

 ارتجاعیت متقاطع تقاضا به مسکه نظر به قیمت قیماق عبارت خواهد بود از: 

Qb  مقدار مسکه(    و(Pc )قیمت قیماق( 

رقیب هم اند یک افزایش در قیمت قیماق که مسکگه را هرگاه هردو متاع تعویضی اند:از آنجائیکه این دو متاع در بازار 

مقایسه قیماق ارزانتر می سازد باعث افزایش مقدار تقاضا به مسکه می گردد. ارتجاعیت متقاطع مثبت در قسمت ماتعه  به

 مکمله صدق نمی کنده برای این امتعه ارتجاعیت تقاضا منفی می باشد.

 

pc

Qb

Qb

pc
EQbpc




 .
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توضیح نموده و در  افزایش عرضه با افزایش همزمان تقاضا، قیمت و مقدار متعادل را چطور متاثر می سازد؟( 93

 شکل نشان دهید؟

هرگاه افزایش عرضه و افزایش تقاضا به عین اندازه صورت گیرد قیمت تعادل تغیر به عین اندازه صورت گیردف قمیت 

 متعادل نخواهد بود 

میدهند و اثرات این دو تغیر باالی مقدار متعادل واضع می باشد : افزایش عرضه و تقاضا هر دو مقدار متعادل را افزایش 

 این افزایش از افزایش قیمت متعادل در حاالت انفرادی ) افزایش تنهائی عرضه یا تقاضا ( میباشد.

 در مطالعات اقتصاد میکرو و اقتصاد ماکرو کدام موضوعات در نظر گرفته می شود؟( 94

 مثال برای موضوعات مورد مطالعه اقتصاد جزء و اقتصاد کل

 اشتغال  عاید قمیت ها  تولید  اقتصاد ملینوع مصالعه 

تولیدات در تصدی  اقتصاد جزء
های منفرد مانند 
چند مترمربع قالین 
یا چند تن کشمش 

 تولید می شود

قیمت کاالها و 
خدمات منفرد مانند 
قیمت نان، کرایه 

 منزل، قیمت تیل

توزیع عاید و ثروت 
مانند مزد برای 
کارگران قالین باقی، 

 فقر حداقل مزد،

اشتغال در تصدی 
های منفرد مانند 
تعداد کارگران یک 
تصدی، تعداد 

 محاسبان

تولیدات مجموعی  اقتصاد کل 
اقتصاد مانند تولید 

 ناخالص داخلی 

سطح عمومی قیمت 
ها طور مثال:شاخص 
قیمت مستهلکین و 
مولدین، پایه 

 انفالسیون 

عاید ملی مانند: مزد 
و معاشات مجموعی 
اقتصاد، مفاد 

 مجموعی تصدی ها 

اشتغال و بیکاری در 
اقتصاد مانند: تعداد 
مجموعی کارگزان ، 

 پایه بیکاری

 

 ؟تصدی ها دولتی، خصوصی، مختلط، انتفاعی و غیر انتفاعی را تعریف نمایید( 95

تصدی های که هدف آنها بدست آوردن مفاد بوده از طریق عرضه اشیا به منظور کسب منفعت  تصدی های انتفاعی:

 فعالیت دارند.

برای بدست آوردن مفاد نه بلکه قیمت تمام شد خودسعی دارند اهداف شان منفعت بر عامه تصدی های غیر انتفاعی: 

 بوده وفعالیت شان در چوکات موسسات خدمات عامه ارزیابی میگردد

تصدی های دولتی سرمایه آن متعلق به دولت بوده دارای شخصیت حقوقی بوده اداره ان اساس  دی های دولتی:تص

رهبری واحد )دولت( صورت میگرد در راس ان هیت مدیره قرار داشته دارای اساسنامه بوده که مطابق آن فعالیت 

 تصدی ها تنظیم میگردد

ردیده میتواند شخصی تضامنی و یا هم سهامی باشد سرمایه آن : مطابق احکام قانون ایجاد گتصدی های خصوصی

 متعلق به مالکین و سهامداران میباشد و به منظور کسب منفعت فعالیت می نمایند

یعنی مختلط از تصدی خصوصی میباشد تصدی یا افراد تصدی های که هم سهم دار ان دولت و هم تصدی های مختلط: 

 های دولتی و خصوصی میباشد.
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 سواالت حل ناشده 

قتی  (90 چرا قیمت های تشکل یافته در بازار های شدیداا رقابتی در حالت اضافه عرضه و اضافه تقاضا قیمت های موا

 می باشند؟

مداخالت دولت در بازارهای شدیداا رقابتی )تعین قیمت پائین تر از قیمت تعادلی ( با مازاد مستهکین ، مازاد  (90

 امعه چه تاثیر دارد؟مولدیت و به طور کل باالی ج

 تیوری های غیر پولی انفالسیون شامل کدام تیوری ها می باشد، هریک را مختصراا توضیح دهید؟ (18

 عوامل کسر بیالنس تجارت افغانستان کدام ها اند تشریح نمائید؟ (11

را  نظر گرفته با استفاده از گراف، جذر ها معادالت مذکور سیستم معادالت درجه یک دو مجهوله ذیل را در (011

 دریافت کنید؟

0x = 0y +8 ………………………………. 

-y = -0x + 0…………………………… 

 


