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 بودجه را تعریف نمائید ؟ 1

بودجه عبارت از طرح مالی است که در این طرح نیاز مندی 
مدت معین پیش از وقت های پولی دولت بطور کامل برای 

تعین می گردد , در برابر نیازمندی های مصارف اقالم 
 درآمد پیش بینی می شود .

 اصول بودجه را نام بگیرید ؟   2
اصل ساالنه بودجه , اصل وحدت بودجه , اصل تعادل 

اصل و بودجه , اصل جامعیت بودجه , اصل شاملیت بودجه 
 تخصیص بودجه 

 واصیح سازید ؟اصل وحدت بودجه را  3
منظور از اصل وحدت بودجه تنها موجودیت یک بودجه 

 واحد می باشد 

 اصل تخصیص بودجه یعنی چه ؟ 4
تمام ارقام در بودجه ترتیب شده پیش بینی شده و تصویب 

 شده , به مصرف برسد.

نقش بودجه را در عرصه های مختلف نام  5
 ببرید ؟

خدمات عمومی , تامین عدالت اجتماعی ,  بودجه درتامین
تامین توسعه اقتصادی و تامین ثبات اقتصادی نقش ارزنده 

 دارد .

 هدف از تامین ثبات اقتصادی چیست ؟ 6
جامعه می باشد , عبارت از توازن میان عرضه و تقاضا کل 

به منظور جلوگیری از تورم و بعضی عوامل دیگر بی ثباتی 
 اقتصادی

 تامین عدالت اجتماعی را واضیح سازید ؟ 7
تامین تمام امکانات رفاهی و آموزشی برای کلیه افراد جامعه 

 در تمام سطوح مختلف به صورت رایگان میباشد .

اصطالحات بودجوی و اداری را نام بگیرید  8
 ؟

اجزای بودجه , تصنیف اقالم مصارف بودجه , تصنیف اقالم 
عواید بودجه , انواع بودجه , تقویم و ترتیب مراحل بودجه 

 اند .

در کدام بخش های مورد استفاده  32فورم ب  9

 قرار میگیرد ؟

 در بخش های ذیل مورد استفاده قرار میگیرد .  32فورم ب  
 اجرای تعدیالت از اصل منظوری ساالنه  – 1
 اجرای تعدیالت از تخصیصات صادرشده -3
 اجرای تعدیالت خارج بودجه -2

 نمائید ؟ بیان را  32فورم ب  کاربرد 10
تقاضای وجوه فوق العاده از وجوه  32توسط فورم ب  

 احتیاط عادی و انکشافی صورت میگیرد .

 نمائید ؟را تشریح  32فورم ب کاربرد  11
 32توزیع تخصیص در واحد های بودجوی  توسط فورم ب 

 صورت میگیرد.

12 
 دارائی چیست ؟

 
 

دارائی عبارت از تمام اموال و یا امتعه که در نزد اشخاص 
قرار دارد و همچنان مسایل پولی , حقوقی و مالی است که 

 شخص مالک آن میباشد .

 مالیه را تعریف نمائید ؟ 13

مالیه یک پرداخت اجباری است که اشخاص به دولت  
میپردازند و دولت در مقابل آن خدمات اجتماعی را انجام 

 میدهد . و مالیه به دو قسم است .
 مالیه غیر مستقیم -3مالیه مستقیم         -1
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 مالیه مستقیم چیست ؟ 14
مالیه مستقیم آن است که مستقیمآ دولت از یک شخص و یا 

می نماید و تادیه کننده مالیه صرف یک نفر است نهاد اخذ 
 مثآل , مالیه بر معاش , مالیه بر عواید و غیره

 مالیه غیر مستقیم چیست ؟ 15
مالیه غیر مستقیم آن است که ظاهرآ مسول مالیه یک شخص 
بوده اما بعدآ بار مالیاتی بدوش شخص دیگر میباشد .مثآل : 

 محصول گمرکی و غیره .

 ؟ نمائیدرا واضیح  02فورم ب کاربرد 16
به اساس این فورم تقسیمات بودجه ساالنه و ربعوار صورت 

 میگیرد .

 قاچاق چیست؟ 17
 

توریدویاصدوراموالواجناس بدون طی مراحل قانونی 
وگمرکی به قلمروکشوریا ازقلمروکشورکه طبق احکام قانون 

 . ممنوع قرارداده شده باشد

18 
 قرض چیست؟

 
 

عقدی که به موجب آن یکی از طرفین مقدارمعینی 
تملیک یطی ازپول،نقودویااموال خویش رابطرف دیگربه شر

که ) مینماید که عنداالقتضاء ویابراساس مدتتعینشده
 . مینماید دوباره یآنرا رد (درعقدذکرگردیده

 قرضه صعب الحصول چیست؟ 19
 

قرضه ای که موعدسررسیدرقم اصلی و تکتانه آن سپری و 
 بادرنظرداشت موعد قانونی پرداخته نشده 

 .افزود و یا تمدید تکتانه باشد

 بانک چیست؟ 20
مؤسسهایکه بصورت شرکتهای سهامی باداشتن اساسنامه 

 .مینمایدمطابق  احکام قانون تشکیل وفعالیت 

 بانک تجارتی چیست؟ 21
بانکی که وظیفه عمده آن گرفتن  امانات و قروض برای 

 مقاصد تجارتی وانتفاعی میباشد. 

 بانک داخلی  چیست؟ 22
 

شخص حکمی که طبق احکام قانون تاسیس و دفتر مرکزی 
 .یامحل اصلی دادوستد آن در داخل کشورواقع باشد

 بانک نوت چیست؟ 23
 

به مقصداستعمال بحیث پول یا برابر باپول ،  وسیله ایکه
 مورد استفاده قرار میگیرد وبه استیذان مرجع ذیصالح

قانونی در مطابقت به احکام قانون درکشوریامحل 

 دیگرنشرمیشود

 بودجه چیست؟ 24
سندتقنینی که درآن عوایدومصارف ساالنه یک دولت 

 .مشخص میگردد

25 

گرفته  طی مراحل بودجه چند نوع است نام
 هریک رابیان دارید ؟

 
 
 

 

 ترتیب بودجه -1
 تصویب بودجه -3

 اجرای بودجه  -2

 کنترول بودجه -2
ابتداالیحه بودجه  تهیه و تنظیم شده و برای تصویب به 
پارلمان تقدیم میشود. بعداً از تصویب آن توسط پارلمان به 
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دولت ابالغ و توسط آن در منصه اجرا قرار داده میشود و 
اجرای بودجه از نظر قانون مالی در مراحل مختلف مورد 

 کنترول و بررسی اورگان های ذیربط قرار میگیرد 

 ترتیب بودجه راتعریف نماید ؟ 26
ترتیب بودجه در حقیقت مهمترین، فنی ترین و تخصصی 

 ترین مرحله از زمره مراحل  بودجه است.   

دوموضوع مهم واساس درترتیب و تنظیم  27
 بودجه رانام بیگیرید؟

 تخمین مصارف. -3تخمین عواید  و  -1

28 
مطابق ماده بیست نهم قانون امور مالی و 

ادارات مصارف عامه وزارت مالیه درمقابل 
 دولتی جهت ترتیب بودجه چه وظیفه دارد ؟:

وزارت مالیه بایدطرزالعمل ترتیب و تقاضای بودجه و 
صالحیت های بودجوی سال مالی را در هر سال بادر 

 نظرداشت سقف بودجه به ادارات دولتی صادر مینماید.

29 
زمانیکه وزارت مالیه تقاضای ترتیب بودجه 

ات دولتی چه راازادارات دولتی نمود ادار
 مکلف دارند بیان دارید ؟

ادارات باید بودجه مورد ضرورت را در معیاد معین ترتیب 
 و درخواست تقاضای آنرا به وزارت مالیه رسماً تسلیم نمایند.

30 
پیشبینی عواید )درآمدها( چند نوع است نام 

 بگیرید؟
 

ی ازروش سال ماقبل نپیشبی -3ازطریق مستقیم = = پیشبینی1
ی نپیشبی -2ی ازطریق افزایش وسطی .=نپیشبی -2-اخیر

 ی ازروش قضاوتی .نپیشبی -5ازروش به مبنای سال قبل .=

 پیشبینی عواید مستقیم رابیان دارید .؟ 31

این طریقه که در آن عواید را مستقیماً پیشبینی می کنند روی 
عایدات مستقیماً مطالبه شده و به اساس هریک از ارقام 

مطالعه و تجربه متخصصین بودجه با در نظرداشت اوضاع 
 اقتصادی کشور به پیشبینی میزان ها می پردازند.

پیشبینی عواید ازروش سال ماقبل  32
 اخیرراتوضیع نماید؟

در این روش از بودجه سال مالی گذشته یعنی سال که 
جاری قرار دارد استفاده می شود بالفاصله قبل از سال مالی 

زیرا اجرای بودجه سال  مالی هنوز خاتمه نیافته است و 
برآورد در آمد ها از اخرین بودجه ای که اجرای آن خاتمه 

 پذیرفته است گرفته میشود .

پیشبینی عواید ازطریقه افزایش وسطی بیان  33
 دارید.

یک ارقام  ( سال قبل 5این طریقه از افزایش عاید دولت در )
وسطی دریافت گردیده این وسطی افزایش عاید دولت باالی 
برآورد افزود گردیده و توسط آن عواید مجموعی دولت در 
 سال مالی آینده تثبیت میگردد. این طریقه توسط عالمی بنام )

Leon Say.ارائه شد ) 

پیشبینی عواید بر مبنای سال قبل چگونه  34
 صورت میگیرد توضع نماید .؟

در این روش آمار و اطالعات سال قبل را در مورد انواع در 
آمدها پایه و اساس قرار داده و درآمد سال آینده را مشخص 
می کند این روش ساده ترین روش پیشبینی است و نیاز به 
هیچگونه محاسبه ای ندارد. فقط سطح واقعی درآمد دوره قبل 

ل بعد( درنظر )سال قبل ( را به عنوان پیشبینی دوره بعد )سا
 میگیرند.

 پیشبینی عواید قضاوتی رابیان دارید؟ 35
از این نوع پیشبینی وقتی که اطالعات دقیق از درآمدها 
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وجود نداشته باشد استفاده میشود که البته متکی به نظرات 
ذهنی کارشناسان فنی و هم سائر متخصصان سازمان 

 مربوطه است.
طرق متذکره نباید مستقیماً به قابل تذکر است که هیچ یک از 

تنهائی مورد استفاده کننده گان بودجه قرار گیرد بلکه در 
موقع تنظیم بودجه باید از همه طریقه های مهم استفاده 

 صورت گیرد.

36 

 طرز پیشبینی مصارف بودجه رابیان دارید ؟
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

در پیشبینی مصارف طریقه خاصی وجود ندارد .اگر ترتیب 
کننده گان بودجه هر وزارتخانه بنا بر تجربه که از سنوات 
قبلی بدست آورده اند مصارف عادی و مصارف حقیقی را 
دقیقانه پیشبینی کند پیشبینی بودجه کل کشور مقرون به 

 حقیقت خواهد بود 
هر یک از شعبات وزارت خانه ها تخمین مصارف خود  را 
برای سال بودجوی ترتیب و آمر عمومی بودجه توحید بودجه 
مصارفی را ترتیب وتنظیم نموده به وزارت مالیه ارسال 

 میدارند 
نگونه بصورت مختصر و خلص به وزارت اسنادیکه بدی

مالیه داده میشود بعد از مطالبه به اشخاص مؤظف و در 
صورت ضرورت به متخصصین و اهل فن جهت تحقیق و 
غور سپرده شده و وزیر مالیه نیز بر عایدات تخمین شده 
نظریه خود را مبذول میدارد. چون بصورت عموم پیشنهادات 

آینده حسب معمول نظر  وزارت خانه ها در مورد مصارف
به عواید پیشبینی شده بیشتر میباشد بخاطر بر قراری توازن 
بودجوی وزیر مالیه تنقیص را در پیشنهادات وزارت خانه ها 
وارد مینماید. تنقیص وارد شده به علت انکه منجر به 
منازعات سیاسی و مشاجرات نگردد معموالً به صورت یک 

مام وزارت خانه وارد فیصدی واحد در سر جمع بودجه ت
میشود.زمانیکه بودجه از طرف مقام مذکور تنظیم شد جهت 
تائید به کابینه یا جلسه شورای وزیران ارجاع میگردد بعد از 
تائید کابینه، غرض تصویب به پارلمان تقدیم میگردد باید 
متذکر شد که با تسلیمی سند بودجه اولین مرحله جریان 

 بودجه پایان می یابد. 

37 

در تخمینی بودجــــــــــــه مصارف رئیس 
یک اداره چنـد عامل را درنظر باید داشته 

 باشد؟
 
 
 

نخست مصارف سال های سابق را مورد توجه قرار داده و 
از آن به حیث رهنما استفاده کند دوم اینکه بسنجد که آیا اداره 
مذکور فعالیت بیشتر را نسبت به سال گذشته انجام میدهد. 
عالوتاً تغیر مصارف را از رهگذر تغیر اوضاع  اقتصادی 

 درنظر میگیرد .
درمورد)تصویب( بودجه معلومات مفصل ارائیه  -12 -سوال
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 دارید.؟
مطابق ماده نودو هشتم قانون اساسی جمهوری  -جواب 

اسالمی افغانستان حکومت در خالل ربع چهارم سال مالی 
رای ملی تقدیم بودجه سال آینده را جهت منظوری به شو

 مینماید و 
مسئول تنظیم بودجه )وزیر مالیه( شخصاً در مجلس شورای 
ملی حضور به هم میرساند. بعد ازتصویب مشرانوکه به 
کمیسیون مالی وبودجه ولسی جرگه راجع میگردد.کمیسیون 
مذکور در اطراف آن غور و مطالعه نموده ، راپور خود را 

جلس عمومی نیز در به مجلس عمومی تقدیم میدارد و م
 اطراف آن غور و تعمق نموده بودجه را تصویب می سازد.

38 

اگر حکومت به هر دلیل که باشد نتواند تا 
پایان سال بودجه سال آینده را تنظیم کند و یا 
پارلمان کار بررسی و تصویب بودجه رابه 

تعویق اندازد.الی تصویب بودجه حکومت چه 
 باید کرد؟

برای پرداخت های دولت از مقام ریاست در هر دو حالت 
جمهوری تقاضای اعتبار مؤقت میشود. الی تصویب بودجه 

 جدید، بودجه سال گذشته طور ذیل تطبیق می گردد.

a. صدور صالحیت بودجوی برای مدت یکماه 
b.  حصه صالحیت  13/1صدور صالحیت بودجوی به اندازه

 بودجوی سال مالی گذشته

39 

درمورد مرحله اجرای بودجه معلومات ارائیه 
 دارید؟

 
 
 
 
 
 

بودجه در رابطه به اهمیت اجرای بودجه اساسی ترین مرحله 
بشما رفته و نقش اساسی در موفقیت و یا عدم موفقیت دولت 
و دستگاه های اجرائی دارد هکذا در این مرحله اندازه 

 صحت و دقت پیشبینی ها و برآورد ها روشن میگردد.
سیب های اقتصادی و نوهم در اجرای بودجه بعد باید پر

صرفه جوئی رعایت شود. از طرف وزارت مالیه و استحکام 
ع مالی الزم است و تخصیصات مصارف در مدت معین وض

صورت بگیرد .دوایرحق ندارد قبل از سپری شدن مدت 
معین تخصیص خود را درخواست نماید. در اینجا اگر سوالی 
ایجاد شود که چرا سه ماه برسه ماه تخصیص داده شود؟  در 
جواب چنین میتوان اظهار داشت که عواید به یکبار حصول 

 در جریان سال بدست می آید.نشده بلکه 

40 

درموردکنترول بودجه انچه میدانید معلومات 
 ارائیه دارید

 
 
 
 
 

پرسونل کنترول کننده که امور وزارت خانه های مختلف و 
یا دوایر مستقل را به عهده دارند مربوط وزارت خانه 
مربوطه نبوده بلکه تحت امروزارت مالیه وظایف خویش را 
به فرجام میرسانند. البته این بخاطر انجام درست وظایف 
شان است تا در هنگام کنترول تحت تاثر تصمیمات رهبری 

ئر و موسساتی که در انجا عهده دار وظیفه اند قرار دوا
نگرفته و زمینه کنترول به شکل درست مساعد گردد. به 
وسیله کنترول از تقلب و غلطی ها در اعداد جلوگیری به 
عمل آمده و کار اجرای حواله جات حسب مقرارت قانون پی 
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گیری و مبلغ حواله با حدودی که در بودجه تعین گردیده 
 داده شده و پرداخت مصارف کنترول میگیرد انطباق

 معنی بودجه چیست وبودجه راتعریف نماید؟ 41
 

( به  Baguetteکلمه بودجه از زبان فرانسه از لغت بوژت ) 
معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک گرفته شد است. اولین بار 

میالدی در انگلستان بکار گرفته  1322این مفهوم در سال 
در مورد  1112شد و بصورت رسمی بار اول در سال 

عواید و مصارف دولت بکار برده شد و بعداً به صورت 
تدریجی در ادبیات مالی و اقتصادی کشور ها رائج شد و 

 نیز در بسیاری از کشور ها بنام بودجه یاد میگردد. امروز

42 

 بودجه راتعریف نماید ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بودجه » اینک از تعریف کالسیک بودجه آغاز می کنیم: 
عبارت از یکنوع سندیست که در آن عوایدو مصارف ساالنه 

 « مملکت پیشبینی و منظور میشود.
 «.و مخارج است یا بودجه عبارت ازالیحه پیشبینی عواید

بودجه عبارت از سند قانونی دولت است که در آن جمیع » 
عواید و مصارف برای موعد معین تعین گردیده و انعکاس 
دهنده تمام فعالیت ها و انکشاف در ساحه های اقتصادی، 

 « تماعی، دفاعی، کلتوری و سیاسی میباشداج
== بودجه نشان دهنده سیاست مالی دولت در جهت اهداف 

 اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاه می باشد.

== بودجه یکی از وسایل مالی نظارت قوه مقننه بر دولت و 
نشان دهنده اشکال مالی مداخله دولت در فعالیت های 

 اقتصادی کشور است.

 دجه یک ابزار مدیریت در اقتصادی کشور است.==  بو

== بودجه عبارت از یک طرح منظم و به مقابل قرار دادن 
مصارف پالن شده و تخمینات عوامل پیشبینی شده برای 
تکافوی این مصارف در یک دوره معین آینده است که 

 اصوالً از نظر پرنسیب مکلفیت تطبیق را دارا میباشد.

ت اطالع و اطمینان مردم از == بودجه وسیله ای جه
 مصرف صحیح و قانون منابع وجوه عمومی است.

43 
 ضرورت و اهمیت بودجه رابیان دارید؟

 
 

چنانکه می دانید نخستین وظایف دولت در محدوده های 
دفاعی امنیت و عدالت خالصه می گردید .که انجام این 
وظایف مصارفی رابرای دولت وجامعه دربرداشته که باید 
افرادجامعه ان راتامین نماید .که ان عبارت ازمالیه است که 
معموال"بخش اعظم مصارف دولت ازان تامین 
میشودوبهترین نقطه اخذمالیات ازمردم بایست تشخیص 
ویافت گردد.یعنی جائیکه ازاخذوخرچ ان بیشترین مطلوبیت 
فراهم شود ازهمین جااست که ضرورت به بودجه ناشی 

 میشود
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44 

بودجه رادر جهان وافغانستان  تاریخچه
 توضیع نماید؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میالدی پارلما ن ا نگلستان  1215نخستین بار در سال 
خواهان نظارت بردریافت مالیات وعوارض دولت شده که 
سر انجام در سده هجدهم میالدی تصویب ونظارت پارلمان 

 بر بودجه دولت انگلستان پذیرفته شد.
بعد از تصویب ونظارت بر بودجه به وسیله پارلمان در 

میالدی ودیگر  1311ایاالت متحده و فرانسه از سال 
 کشورها نیز جاری گردید . روشن است که از ان زمان 

برای اولین بار در عهد احمد  در کشور عزیز ما افغانستان
( اداره مالی تاسیس 1323-1332شاه بابا در بین سالهای ) 

گردید ه است که بنام دیوان همایون اعلی مسمی گردیده بود 
ووظایف وزارت مالیه فعلی را به انجام میرساند و تا سال 

، حسابات دولت به اساس دفاتر روز نامچه صورت  1311
پیشبینی عواید ومصارف در نظام  میگرفت . سیستم بودجه
بودجود آمد با بوجود آمدن این  1311مالی افغانستان در سال 

اولین نظام بودجه در افغانستان همچنان سعی به عمل آمد تا 
 بین خزانه شاهی وبودجه دولت یک تفکیک بعمل آید.

بودجه دولت به شکل فعلی توسط موسسه پی  1221در سال 
 یکای طرح وتطبیق گردید.(امرP.I.S، ای ، اس )

 بیان دارید؟ را ( Budgetبودجه )  45

در لغت عبارت از کیسه ئی است که عواید در آن ریخته شده 
و مصارف از آن برداشته میشود و در اصطالح بودجه 
عبارت از سند قانونی دولت است که در آن تمام عواید و 

به  مصارف دولت طی یکسال به مقابل هم قرار میگیرد. یا
عباره دیگر بودجه سند قانونی دولت است که در آن جمیع 
عواید و مصارف دولت برای یک مدت معین "معموالً 
یکسال" درج و انعکاس دهنده تمام فعالیت های اقتصادی، 
اجتماعی، دفاعی، کلتوری و سیاسی میباشد که مطابق به 

 قانون ترتیب و طی مراحل میگردد

 ( چیست ؟ Budget Yearسال بودجوی )  46
عبارت از یکسال مالی مابعد میباشد که برای آن تخمینات 

 منابع مالی و ضروری بودجوی تقدیم میشود

(راتعریف  Current Yearسال جاری )  47

 نماید؟

عبارت از سال است که بالفاصله از سال بودجوی مقدم تر 
 باشد.

 ( شرح دهید؟ Previous Yearسال گذشته ) 48
سال مالی است که بالفاصله از سال جاری مقدم عبارت از 

 تر باشد.

 Current Levelفعالیت موجوده ) -01 49
Activity راتشریح نماید؟) 

عبارت از مصارفی است که در سال بودجوی برای اجرای 
 فعالیت ها بسویه سال جاری الزمی میباشد.

(  Betterment Programتکلیف جدید )  50

 چیست ؟

وجوه است که به منظور اصالح فعالیت های سال عبارت از 
 جاری تزئید و یا تنقیص میگردد
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 Operatingمصارف عادی )  51
Expenditures بیان دارید؟ ) 

عبارت از مصارفی است که برای فعالیت های عادی و روز 
مره دولت ) به استثنای مصارف پالن های انکشافی ( در 

 نظر گرفته شده است.

 Developmentمصارف انکشافی )  52
Expenditures شرح دهید ؟ ) 

عبارت از مصارفی است که برای پالن های انکشافی ) با 
 استثنای مصارف عادی ( در نظر گرفته شده است.

53 
 (راتوضع نماید؟ Fundوجوه ) 

(شرح  Operating Fundوجوه عادی ) 

 دهید ؟

پول و یا  عبارت از یک واحد حسابی بوده که متشکل از
منابع مالی است که از آن در بعضی اهداف منظور شده 

 استفاده میشود.
عبارت از مدرکی است که بودجه عادی از آن تمویل 

 میگردد.

( تشریح  General Fundوجوه عمومی )  54

 کنید؟

عبارت از مدرکی است که به منظور تکافوی مصارف -
استفاده به عمل می انکشافی( از آن  –عمومی دولت ) عادی 

 آید.

 Developmentوجوه انکشافی ) 55
Fundچیست؟) 

عبارت از مدرکی است که پروژه های انکشافی از آن تمویل 
 میگردد.

 Proposed Adoptedبودجه پیشنهاد شده ) 56
Budget رابیان دارید؟) 

عبارت از توحید پروگرام های مالی و عملیاتی سال مالی 
آینده بادر نظرداشت مصارف سال اساس و مصارف پیش 
بینی شده حد اقل دو سال ما بعد است که جهت تدقیق و 

کابینه و منظوری شورای  مطالعه و به منظور تصویب به
 ملی ) پارلمان ( تقدیم میشود.

(  Approved Budgetبودجه منظور شده )  57

 یعنی چه بیان دارید؟

عبارت از پروگرام های عملیاتی است که از طرف مقامات 
ذیصالح تصویب و منظوری شده که به توشیح رئیس جمهور 
 رسیده و مصارف عادی و برنامه های توسعوی وی سال

 مالی را تعین مینماید.

 ( چیست؟ Present Budgetبودجه حالیه )  58
عبارت از بودجه است که در حال حاضر مورد تطبیق 

 میباشد.

(  Operating Budgetبودجه عادی )  59

 راتعریف نماید؟

عبارت از بودجه است که پروگرام های مصارف عادی 
 بردارد.دولت شامل مصارف یومیه و منابع آن را در 

 Development Budgetبودجه انکشافی )  60

 ( راتشریح نماید؟

عبارت از بودجه است که پروگرام های مصارف توسعه وی 
و انکشافی و صورت تمویل آن برنامه ها را روی یک پالن 

 منظم در بردارد.

61 

( Allocationاصل منظور )تخصیص( ) 

 چیست؟
 

 

صالحیت مصرف آن در عبارت از وجوه معینی است که 
سند بودجه منظور شده ذکر گردیده و یا از طرف مقامات 
ذیصالح به یک واحد اداری به منظور اهداف خاص در 

 ظرف یک دوره مالی داده میشود.

 Obligationsتعهدات صورت گرفته )  62
Incurred شرح دهید؟) 

عبارت از سند کتبی تعهد شده وجوهی است که از جمله 
تخصیصات جهت پرداخت قرارداد های صورت گرفته و 
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غیره به منظور اطمینان از موجودیت وجوهیکه باید در بدل 
اموالیکه بدست خواهد آمد و یا خدماتیکه انجام خواهد گردید 

 پرداخته شود به یکطرف گذاشته میشود.

 liquidated)  تعهدات تصفیه شده 63
Obligations رابیان دارید؟) 

عبارت ه از تعهدات صورت گرفته است که انجام و فسخ 
 شده باشد.

64 
 Totalمجموع منظوری حالیه در بودجه )  -

Amount Currently Approved 
Budget چیست؟) 

عبارت از رقمی است که از اصل منظوری ساالنه  -جواب 
تنقیصات سابقه و یا مورد نظر بدست در نتیجه تزئیدات و یا 

 می آید.

 Appropriateتوزیع تخصیصات )  65
Lomenta راشرح دهید؟) 

عبارت از تقسیم اصل منظوری ساالنه به چند بخش مختلف ) 
 مساوی شرط نیست ( بمنظور حواله تخصیصات است.

( راتعریف  Allotmentحواله تخصیصات )  66

 نماید؟

که از طرف وزارت مالیه به یک  عبارت از صالحیتی است
نماینده گی جهت صورت دادن مصرف در مقابل اصل 

 منظوری ساالنه به مقدار و مقصد معین داده میشود.

 Subحواله تخصیصات فرعی )  67
Allotment چیست ؟ ) 

عبارت از صالحیتی است که از طرف نماینده گی یک واحد 
مت به ماتحت اش برای صورت دادن و تعهد وجوه حکو

 مقدار و مقصد معینه داده میشود.

 Allottedتخصیصات حواله شده )  68
Appropriation تشریح نماید؟ ) 

عبارت از آن حصه ای از تخصیصات است که صالحیت 
مصرف آن از طرف وزارت مالیه به یک نماینده گی و از 
یک واحد اولی به دومی و از دومی به سومی صادر شده 

 میباشد.

 Unalloyedخصیصات حواله نشده ) ت 69
Appropriation بیان دارید؟ ) 

عبارت از مبلغ باقیمانده اصل منظوری است که در موقع 
 ضروری برای حواله مهیا و یا مدنظر باشد.

 Obligatedتخصیصات تعهد شده )  70
Allotment راتوضع نماید؟ ) 

عبارت از چنان حصه حواله تخصیصات است که برای 
له که قبالً منظور گردیده است در نظر گرفته معاممصرف 

 شده و بیکطرف گذاشته شده است.

 Unobligatedتخصیصات تعهد نشده )  71
Allotment چیست؟) 

عبارت از چنان حصه حواله تخصیصات است که نه 
 .نه تعهد شده است مصرف و

 ( تعریف نماید؟ Transferانتقال )  72

عبارت از گرفتن واحد حسابی از یک حساب و درج آن در 
 حساب واحد اداری دیگر است.

و یا عبارت از ثبت واحد حسابی از یکطرف یا سمت بیالنس 
 به سمت دیگر آن میباشد.

 Classification Ofتصنیف عواید )  73
Receipts راشرح دهید؟ ) 

عبارت از تصنیف رسمی جمیع عوایدی است که به خزانه 
عمومی دولت تحویل میگردد. این تصنیف توسط عالمات 
عددی ) کودها( و عناوین تشریحی میسر گردیده است. این 
تصنیف در سیستم محاسبه داخلی تصدی های دولتی استعمال 

 نخواهد شد.
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74 
 Classification ofتقویم بودجه ) -

Expenditures چیست؟ ) 
 

عبارت تصنیف رسمی تمام مصارفی است که متکی بر اصل 
منظوری ساالنه و تخصیصات از خزانه عمومی دولت 
پرداخته خواهد شد. این تصنیف توسط عالمات عددی 
)کودها( و عناوین تشریحی میسرگردیده است. این تصنیف 

شرکت های در سیستم محاسبه داخلی تصدی های دولتی و یا 
 سهامی استعمال نمیشود.

 (چیست؟ Budget Colanderتقویم بودجه )  75

عبارت از تقسیم اوقات رسمی و تعین مراحل تقویم بودجوی 
است که توسط ریاست بودجه وزارت مالیه ترتیب و توسط 
مقامات ذیصالح منظور شده و اوقات مختلف ترتیب بودجه 

پالن و پروگرام کار به را به شمول اوقاتیکه باید تقویم 
تخمینات بودجه، الیحه بودجه و اسناد مربوطه آن و ارائه آن 

 به مقامات صالحیت دار صورت میگیرد بیان میکند.

 ( Budget Departmentریاست بودجه )  76
 

اداره مرکزی بودجه دولت در وزارت مالیه است که از تمام 
تعمیل امور مربوطه به طرح، طی مراحل، منظوری و 

بودجه های عادی و انکشافی دوایر دولتی و نظارت از 
 مصارف آن رسیده گی مینماید.

 (Agency نماینده گی )  77

نماینده گی و یا واحد اولی بودجوی عبارت از چنان واحد 
مستقل اداری بودجوی دولت است که جز کدام واحد اداری 

مستقل نبوده و در ساختار تشکیالت دولت دارای بودجه 
باشد. مثالً وزارت معارف، وزارت مالیه، وزارت دفاع ملی 

 و غیره.

 ( Secondary Unitواحد دومی )  78
 

عبارت از یکی از اجزای اصلی یک نماینده یکی و یا واحد 
اولی است که دارای یک شاخه مشخص و متمایز کار بوده و 
مستقیماً به مقام نماینده گی و یا واحد اولی مسئول باشد. مثالً 

اری وزارت مالیه، ریاست تعلیمات تخنیکی و ریاست اد
 مسلکی وزارت معارف وغیره.

79 
 ( Tertiary Unitواحد سومی ) 

 
 

عبارت از یکی از شعبات و اجزای ما تحت واحد دومی 
است که مستقیماً به مقام واحد دومی مسئول میباشد مثالً 
مدیریت مامورین ریاست اداری وزارت مالیه، مدیریت 

ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، محاسبه 
مدیریت انستیتوت اداره و حسابداری ریاست تعلیمات تخنیکی 

 و مسلکی وزارت معارف و غیره

 Agency Budgetدفتر بودجه نمایندگی )  80
Office ) 

عبارت از یک شعبه نماینده گی است که معموالً در تحت اثر 
و تقدیم بودجه مربوطه  ریاست اداری بوده و مسئول ترتیب

 نماینده گی میباشد.

 Agency Budgetآمر بودجه نماینده گی )  81
Officer ) 

آمر اداری دفتر بودجه نماینده گی بوده و معموالً عبارت از 
 آمر اداری نماینده گی خواهد بود.

بگونه فوق مهمترین اصطالحات بودجه به مثابه دریچه به 
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اساسی قابل بحث تقدیم شد تا با منظور وارد شدن به مسائل 
مطالعه آن تسهیالت در روند مطالعه فصل های بعدی فراهم 

 آید.

 ( راتعریف نماید؟Functionوظیفه ) 82
عبارت از حجم کا و مسئولیت یک واحد تشکیالتی و یا 

 اجزای آن میباشد که توسط قانون تثبیت و مشخص میشود.

 ( چیست ؟Activity  فعالیت ) 83
فعالیت عبارت از اجرای کار وظیفه محوله است که به اساس 

 تشکیل به یک بخش و یا فرد محول شده باشد.

 (رابیان دارید ؟Work unit واحد کار ) 84
عبارت از یک مقدار ثابت کا است که جهت اندازه نمودن 
زحمت و کوششیکه در اجرای یک فعالیت و یا تولید یک 

 مال میگردد.متاع بمصرف رسیده است استع

 ( راتوضع نماید؟Coordinationانسجام )  85

عبارت از هم آهنگی و توحید وظایف و اشتراک مساعی 
عناصر و یا اجزای مختلف یک اداره است تا با یکدیگر در 
یک فضای مناسب و متوافق برای وصول به هدف کار 

 نمایند.

 ( چیست؟Programپروگرام )  86
منظورها و مرام های یک تشکیل عبارت از صورت تمام 

 است.

 (راتعریف نماید؟Planningپالن )  87

عبارت از تعریف و طرح اهداف آینده یک پروگرام و اتخاذ 
تدابیر مکفی برای بدست آوردن اهداف در یک موعد معین 
میباشد. و یا پالن عبارت از یک تصمیم قبلی است برای 

سنجش در  بدست آوردن اهداف معین و مشخص با اساس
زمان معین و مکان معین بر اساس شاخص ها و تحلیل دقیق 

 و اعداد و ارقام معین.

( Work programmingپروگرام کار )  88

 رابیان دارید؟

عبارت از پالن مجوزه کاریست که تعمیل آن از طرف یک 
نماینده گی و یا کدام واحد آن در ظرف یک مدت معین به 

 حوله مدنظر گرفته است.منظور اجرای فعالیت های م

89 
 Programتدقیق و مطالعه پروگرام ) 

Reviewتوضع نماید ؟ ) 
 

عبارت از ترتیبی است که بر حسب آن یک مقام نظارت، 
فعالیت ها و پروگرام کار یک واحد تشکیل و یا شعبه ما 
تحت را به منظور تقدیر و اندازه نمودن مؤثریت آن در 

ر تحت مطالعه جامع و دقیق بدست آوردن اهداف دولت د
 قرار میدهد.

 ( چیست ؟ Administrationاداره )  90
عبارت از تطبیق پروگرام های طرح شده نظارت و انسجام 
یک و یا چندین شعبه عملیاتی برای وصول مرام و اهداف 

 مطلوب میباشد.

 (راتعریف نماید؟ Procedureطرزالعمل )  91
قانون و مقرره بوده و بر  عبارت از روشی است که متکی به

 حسب آن امور باید اجرا و انجام پذیرد.

 ( چیست ؟  Projectپروژه )  92
عبارت از یک مرام و هدف مشخص در یک پروگرام 

 میباشد.
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 ( شرح دهید؟ Fiscal Periodدوره مالی )  93
عبارت از یک دوره معین حسابی "یک سال" است که در 

حسابی بسته شده و وضعیت مالی اخیر آن دفتر و معامالت 
 تعین و تثبیت میگردد.

اصطالح بودجه برای اولین بار در کدام سا ل   94
 و در چه مورد به کار برده شده ؟

اصطالح بودجه در فرانسه برای اولین بار در سال م       
به صو رت رسمی درمورد عواید و مصارف دولت به 1112

 کار برده شده است .

 ملی را تعریف کنید؟بودجه  95
بودجه ملی عبارت از یک بودجه است که تمام فعالیت های 

 اقتصاد ی کشور را از نظر مالی انعکاس میدهد.

 وظا یف عنعنوی  بودجه فقط نام ببرد؟ 96
 –وظایف عنعنوی بودجه عبارت از )وظایف سیاسی بودجه 

وظایف –وظایف سیاست مالی بودجه  –وظایف قانونی بوجه 
 اقتصادی بودجه ( سیاست

 وظا یف مدرن  بودجه فقط نام ببرد؟ 97
وظایف مدرن بودجه عبارت از)وظایف پال نگذاری بودجه 

 وظایف تحلیلی بودجه ( –

98 

بودجه چه بوده و به چندطریق به وجود میاید 
 ؟
 
 

 

 
بودجه عبارت از اینست که عواید در یک دوره بود جوی 

مصارف بیشتر گردد و این بنابر هر علتی که باشد نظر به 
 مازاد در بودجه بصورت عموم به دو طریق بوجود میاید .

 .توسط کاهش مصارف و ثابت نگا هداشتن عواید موجود 1
.توسط بلند بردن عواید و ثا بت نگا هداشتن مصارف 3

 موجود.

کسر بودجه بنابر کدام عوامل بوجود امده  99
 میتواند ؟

 امور اداریالف :کسر بودجه ناشی از 
 ب: تغیرات اوضاع اقتصادی به حیث  علت کسر بودجه 
 ج: ساختمان اقتصادی به حیث علت کسر بودجه  

 کسر بودجه دولت به چه مفهوم است ؟ 100
کسر بودجه دولت عبارت از ازدیاد مصارف دولت از عواید 

 ان میباشد. 

برای ساخت بودجه در افغانستان چند مرحله  101
 گرفته میشود ؟در نظر 

مرحله )ترتیب ، 2در افغانستان مثل دیگر کشور ها همان 
 تصویب ، اجرا و کنترول ( در نظر گر فته میشود.

بودجه استهال کی و بودجه سر مایوی را  102
 تشریح کنید؟

انواع مصارف را شامل میشود که در بودجه استهالکی چنین 
تشکیل سرمایه و دارای دولت سهم مستقیم را دارا نبوده بلکه 

 مهموال در یک دوره بود جوی تاثیر وارد میکند .
بودجه سرمایوی عبارت از بودجه است که در تشکل سرمایه 
و دارای سهم مستقیم را دارا بوده و عالوه بر ان مفیدیت های 

شدند دوره بود جوی جاری نیز بوجود را بعد از سپری 
 میاورند.

در یک پروژه مثمریت ان بهتر و الزمی  103
 است یا موثریت ان و چرا ؟

در یک پروژه مثمریت و موثریت هر دو ان الزمی است 
زیرا که موثریت پروژه در این است که پروژه ما با کیفیت 

ین باشد و مثمریت پروژه در اینست که پروژه ما با کمتر 
 منابع و زمان بر اورده شود.
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 فرق بین پروژه و پرو گرام در چیست ؟ 104

پروژه عبارت از یک فعالیت مشخص است که اغاز و انجام 
معین داشته در چارچوب زمان .هزینه وکیفیت مشخص به 
یک نتیجه معینه می انجامد. پروگرام عبارت از پالن قبال 

 پروگرام است .تعین شده است که پروژه یک بخش از 

پروژه ها معموال چند مرحله مختلف را  105
 سپری میکند؟

مرحله مختلف کاری را سپری میکند  2پروژه ها معموال 
یعنی  مرحله تشخیص پروژه /مرحله طرح و ارزیابی پروژه 

 / مرحله تحلیل پروژه و مرحله اجرای پروژه.

در طرح وتطبیق پروژه چند عنصر نقش  106
 بازی میکند؟

 در طرح وتطبیق پروژه سه عنصر نقش بازی میکند.
 هیات متخصصین )هیات فنی ( پروژه2
 پالنگذاری پروژه2 
 کنترول پروژه2 

پروژه های انکشافی چه بوده و از طرف کی  107
 روی دست گرفته میشود؟

پروه های انکشافی واحد های تولیدی یا خدماتی اند که در 
یا چند هدف فعالیت  یک مقطع زمانی برای براوردن یک

 مینماید .از طرف دولت روی دست گرفته میشود.

 مدیریت پروژه چیست ؟ 108
مدیریت پروژه عبارت از پروسه منظم برنامه ریزی ساز 

 ماندهی هماهنگی تطبیق وکنترول میباشد .

کدام پروژه به حیث پروژه موفق شناخته  109
 میشود؟ 

/ مطابق به بودجه /  هر پروژه که مطابق به وقت تعیین شده
 یا کیفیت عالی باشد به حیث پروژه موفق شناخته میشود.

عضو مهم هیات فنی پروژه کی بوده و کدام  110
 مشکالت را باید حل نماید ؟

عضومهم هیات فنی پروژه ریس )منجر( ان است که دو 
 شکل عمده را باید ریس پروژه حل نماید 

ی هیات فنی که از  اوال اینکه بین نظر یات و ارا اعضا
ساحات مختلف دور هم جمع شده اند بوجود ثانیاً اینکه مشکل 
تثبیت مفیدیت پروژه راکه اکثراً غیر قابل سنجش میباشد حل 

 مینماید 

برای طرح تطبیق پروژه از کدام طریقه ها  111
 استفاده میشود ؟

برای طرح تطبیق پروژه ازاکثراًاز طریقه مسیرقابل مکث 
(critical path method) 

 project evaluation.طریقه ارزیابی وتجدید نظر پروژه )

and review techniqueاستفاده به عمل میآید ) 

 وظیفه کنترول پروژه چی میباشد؟ 112
وظیفه کنترول پروژهترتیب ونظارت جدول کاری پروژه از 
یک طرف وحصول اطمینان در مورد تکمیل شدن پروژه در 

 زمان معینه آن از جانب دیگر میباشد.

چند  پروژه ها از نقطه نظر نوع فعالیت به 113
 دسته تقسیم شده اند؟

 دسته تقسیم شده اند. 2پروژه ها از نقطه نظر نوع فعالیت به 
 پروژه های پالن گذاری.-پروژه های تخنیکی.   

 پروژه های خدماتی.پروژه های نظامی.

پروژه ها از نقطه نظرپروژه دهنده  به چند  114
 دسته تقسیم شده اند؟

دسته تقسیم شده  2به  پروژه ها از نقطه نظرپروژه دهنده 
 اند.

 پروژه هایکه از طرف اشخاص انفرادی پیشنهاد میگردد.

 پروژه هایکه از طرف تصدیها پیشنهاد میگردد.
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 پروژه هایکه از طرف دولت پیشنهاد میگردد.

115 

عناصر پالنگذاری پروژه ها کدام ها اند 
 بنوسید؟

 
 

 

 توضیح وتشریح هدف پروژه .

 تشخیص فعالیت ها.

 جستجو روابط بین فعالیت ها وردیف بندی آنها.

 تعین وقت برای اجراات فعالیت ها.

 تعین وقت حتم پروژه .

 مقایسه ختم پروژه با زمان سر رسیدن در اهداف پروژه 

 تعین وتشخیص منابع مورد ضرورت.

بودجه در زبان التین بکدام نام یاد میګردید و  116
 معنی چی  را میداد؟

بودجه در زبان التین بنام بول ګاه معمول بوده که معنی بکس 
 چرمی را میداد. 

برای اولین بار نام بودجه در زبان بکار برده  117
 شده و معنی چی را میداد ؟

برای برای اولین بار نام بودجه  در زبان فرانسوی استعمال 
گردید و معنی بکس چرمی را میداد که مسافر پول خود را 

 میگذاشت در  کمر خود بسته میګردد در ان

118 
بودجه در کدام سال در عواید و مصارف 

دولت شامل ګردید و در قرن نزده بکدام نام 
 یاد ګردید  

در عواید و مصارف دولت به  کار  ۸۱۸۱بودجه  در سال 
برده شد و در دور قرن نزده در بسیاری از کشور ها بنام 

 بودجه مدرن یاد ګردید.

 بودجه را به شکل کاملتر تعریف کنید؟ 119
بودجه عبارت از یک طرح منظم به مقابل قرارداد ن 
مصارف وپالن شده و تخمینات عواید پیش بینی شده برای 

 یک دوره معین میباشد.

بوددجه خا صیتچی را دارا بوده و دارای  120
 کدام مکلفیت میباشد؟

مکلفیت بودجه خاصیت یک پالن را دارا بوده و دارای 
 حقوقی میباشد.

در افغانستان  ۸۱۳۱بودجه را نظر به مقرره  121
 تعریف کنید؟

بودجه عبارت از یک سند قانونی دولت بوده که تمام 
مصارفات و عواید برای یک دوره معین که معموال یک سال 
است تعین ګردیده که در تمام فعالیت انکشافات در ساحه های 

 کلتوری و سیاسی میباشدږاقتصادی ا جتماعی دفاعی و 

122 
اداره مالی افغانستان در زمان کدام شاه 

تاسیس شد و دران  زمان بکدام نام یاد میشد 
 و وظیفه وزارت را به پیش میبرد ؟

اداره مالی افغانستان برای اولین بار در زمان احمد شاه با با 
تاسیس شد که این اداره در  ۸۱۱۱تا ۸۱۱۱در بین سالهای 

ان زمان بنام دیوان همایون اعلی یاد ګردید و وظیفه وزارت 
 علی را انجام میداد.مالیه ف

123 

برای اولین بار مفهوم بودجه به شکل 
امروزی در کدام سال بوجود امد و بعد از 

کدام تاریخ بین خزانه شاهی و بودجه دولت 
 تفکیک بوجود امد؟

برای اولین بار سیستم بودجه به مفهوم امروزی به شکل پیش 
این بوجود امد بعد از  ۸۹۱۱بنی عواید ومصارف  در سال 

 تاریخ بین خزانه شاهی و بودجه دولت تفکیک بعمل امد .

بودجه دولت در یک مملکت تا بع به چی  124
 میباشد؟

بودجه دولت در یک مملکت اساس تابع به عواید مالی و عاید 
مالی و عاید ملی به نوبه خود تابع به حجم تقاضای مجموعی 

 اقتصادی میباشد.یا به مفهوم وسیع ترتابع به تغیرات اوضاع 

مراحل بودجه به کدام نام یاد میشود و دارای  125
مراحل بودجه که بنام دوران بودجه یاد میشود داراه چهار 
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 مرحله میباشد. چند مرحله میباشد؟

 مراحل بودجه را نام بیګرید؟ 126
: اجرای بودجه  ۱: تصویب بودجه  ۹:ترتیب بودجه  ۸
 :کنترول بودجه .۱

 دولت از کدام طریق بدست میاید؟عواید  127
 از طریق مالیات مستقیم و غیر مستقیم بدست میاید.

 عواید دولت تابع کدام شرایط میباشد؟ 128
 تابع اقتصاد مالی 

عواید که از طریق مالیات غیر مستقیم بدست  129
 میاید نام بګرید؟

 محصول ګمرکی ) واردات و صادرات ( میباشد.

130 
طریق مالیات مستقیم بدست میاید عواید که از 

 ؟
 

از طریق مالیات بر عایدات  مامورین مستهلکین و غیره اما 
قسمت عمده و قابل مالحظه مالیات مستقیم که از طریق 
مالیات بر عایدات مشاغل ازاد مالیات بر مفاد موسسات 

 مالیات بر مفاد دارای و غیره میباشد.

 مرحله  میرسد؟بودجه بعد از ترتیب به کدام  131
زمانیکه بودجه ترتیب ګردید غرض تصویب و منظوری به 

 پارلمان ارسال میګردید .

نظر به حوادث استثنائی وظیفه قوه مقننه را  132
 کی پبش میبرد ؟

 ئیه به پیش میبرد.   رئیس قوه اجرا

مرجع اساس و دایمی تصویب بودجه  بدوش  133
 کی میباشد؟

 بدوش قوه مقننه میباشد.

بعد از تصویب بودجه حیثیت چه را دارا   134
 میبا شد؟

 بعد از تصویب حیثیت سند قانوی دولت  را بخود میګیرد.

بعد از تصویب بودجه کدام مرحله بودجه  135
 است ؟

بعد از تصویب بودجه شکل قانونی را بخود ګرفته و تحت 
 اجرا قرار میګیرد.

 چند وظیفه مهم واساس در اجرای بودجه 136
 میباشد تشریح نماید؟

دو وظیفه مهم و اساسی را دارا میباشد به این معنی که از 
یک طرف مکلف به انجام دادن تصمیم قوه بوده و از جانب 
دیګر این وظیفه را دارا میباشد تا تطبیق پر نسیب های 

 اقتصادی و صرفه جوی را اجرای بودجه رعایت نماید.

 واضع سازید؟صرفه جوی را از نظر اسالم  137

صرفه جوی را از نظر اسالم یک از اساسات عموی 
طرزالعمل بشری است که باید در تمام معامالت فردی و چه 
معامالت اجتماعی یا دولتی باشد مورد رعایت جدی قرار 

 داده شود.

138 

در مورد اصراف چه فرموده خداوند )ج( 
 است؟

 
 

 

بخورید بنوشید و اصراف نکنید هر اینه خداوند )ج( دوست 
ندارد اصراف کننده گان را اصراف بصورت عموم این 
معنی را افاده می نماید که انسان وسایل در دست داشته خود 
را در راه های غیر ضروری و بیهوده و بدون غور 

اصراف بالخره انسان را بصورت بی باکانه مصرف نماید 
بسوی فقر و احتیاج سوق میدهد خداوند )ج( در جای دیگر 

 در مورد اصراف کننده گان چنین می فرماید.
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صرفه جوی از کدام پرنسیب ها بوده و علم  139
 این پرنسیب را از کجا اقتباس کرده است 

پرنسیب صرفه جوی یکی از پرنسیب های اسالمی بوده و 
پرنسیب را از اسالم اقتباس کرده است زیرا  علم اقتصاد این

علم اقتصاد بیش از دو و یا سه قرن سابقه نداشته در حالیکه 
دین اسالم این حقیقت را چهارده قرن پیش بیان نموده است  
پس در اجرای بودجه وظیفه اولی ان عبارت یک وظیفه 
حقوقی است بنابر ان در مورد وظیفه دومی میتوان گفت که 

اقتصادیت و صرفه جوی در اجرا ی بودجه رعایت  پرنسیب
 شود.

 کدام هداف شامل بودجه میباشد ؟ 140
هداف عمومی بودجه که شامل اهداف سیاسی اهداف 

 اقتصادی و اجتماعی و غیره میباشد .

عامل مهم و اساسی در اجرای بودجه چیست  141
 ؟

 عامل مهم و اساسی مانند کنترول و نظارت 

وقت صورت میگرد تشریح نماید  کنترل چی 142
 ؟

بخاطریکه کنترول درست صورت گرفته باشد باید که 
کنترول کننده از وزارت مالیه باشد بخاطریکه سلسله مراتب 
بصورت درست صورت میگرد در غیر ان اگر کنترول 
کننده از موسسات و یا دوایر همان موسسه باشد سلسله 

 مراتب بصورت صحی صورت نمیگیرد.

کنترل اداری بودجه در وزارت خانه ها و  143
 موسسات مستقل تابع کدام اورگان میباشد ؟

 تابع وزارت مالیه میباشد .

144 
چرا کنترول اداری بودجه کنترول کننده از 

خود وزارت خانه و یا دوایر مستقل نمی باشد 
 ؟

 بخاطریکه کنترول درست صورت نمیگیرد.

145 

بودجه در کدام صورت کنترول اداری 
 بصورت درست وواقعی ان صورت میگیرد؟

 
 
 
 
 
 

 

کنترول کننده از وزارت مالیه باشد.  به این معنی که تمام 
شعبات کنترول کننده در وزارت خانه و موسسات مستقل ت 
تابع وزارت مالیه میباشد کنترول اداری از بخش های ذیل 

 نظارت می نماید.
کنترول کیسه  و کنترول حسابی که در این صورت طبق 
طرزالعمل اداری به قوانین و دساتیر مملکت مورد کنترول 
قرارداده میشود تا توسط ان فهمیده شده بتواند که ایا حواله 

ا خیر جات مطابق به مقررات قانونی ترتیب و اجرا شده اند ی
 ؟

کنترول حواله جات که در این صورت دیده میشود تا مبلغ 
حواله شده مربوط به اعتبار یا تخصیص همان فصل و ماده 
میباشد و یا خیر عالوه بر ان در صورت کنترول حواله جات 
دیده میشود که ایا مبلغ حواله شده از حدود که در بودجه تعین 

 گردیده است تجاوز نه نماید.
پرداخت مصارف اخرین مرحله کنترول اداری رادر  کنترول 

 اجرای بودجه تشکیل میدهد .
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کنترول اداری از کدام بخش ها نظارت می  146
 نماید ؟

کنترول کیسه ،کنترول قانونی ،کنترول حواله جات ،کنترول 
 پرداخت مصارف .

آخرین مرحله کنترول اداری در اجرای  147
 بودجه چیست ؟

مصارف اخرین مرحله کنترول اداری در کنترول پرداخت 
 اجرای بودجه تشکیل میدهد .

کنترول پارلمانی بودجه چه وقت صورت  148
 میگیرد؟

 کنترول پارلمانی بودجه در اخیر سال مالی صورت میگیرد.

 فرق بین کنترول پارلمانی و اداری چیست؟ 149
کنترول اداری در اسنای اجرای بودجه صورت میگیرد و 

 پارلمانی در اخیر سال مالی صورت میگیرد. کنترول

کنترول پارلمانی به چند طریق صورت  150
 میگیرد تشریح نماید؟

قوه مقننه از طریق سوال و استهزاء قوه اجرایه را مورد 
بررسی قرارمیدهد .از طریق تشکیل کمسیون های اجرای 
بودجه را عمال کنترول نظارت می نماید کنترول از طریق 

 ها بصورت دقیق تر و موثر تر صورت میگیرد.کمسیون 

 بودجه منظم را تعریف نماید؟ 151

بودجه منظم ، آن انواع مصارف را احتوا می نماید که 
بصورت مداوم صورت گرفته و هم چنان منابع تمویل منظم 
را دارا باشد یا به عباره دیگر بودجه منظم عبارت از بودجه 

 میباشد . است که شامل عواید مصارف منظم 

در کدام صورت عواید مالیاتی دولت بلند  152
 میرود؟ 

در صورت رونق اقتصادی چون زمینه برای توسعه فعالیت 
های اقتصادی و در بلند رفتن عواید افراد موسسات بیشتر 

 میگردد.

 عواید منظم چیست ؟ 153

عواید منظم عبارت از عواید اند که در هر دوره مالی 
بصورت منظم به خزانه دولت وارد شود اگر چه در کمیت 
یا مقدار آن از یک دوره تا دوره دیگر تغیرات وارد می 
گردد این نوع عواید دولت عبارت اند از عواید مالیاتی دولت 

 میباشد 

 در کدام صورت عواید مالیاتی کاهش میابد؟ 154

در صورت پایان آمدن عواید افراد و موسسات کمتر گردید 
فعالیت های اقتصادی در تادیه عواید حاصله از مدارک آن 
کاهش یافته و در اثر ان عواید مالیاتی دولت نیز کاهش 

 میابد.

 بودجه غیر منظم را تعریف کنید ؟ 155

بودجه غیر منظم بر عکس بودجه منظم میباشد یعنی عواید و 
غیر منظم بطور مثال عبارت اند از عواید که از  مصارف

مدرک کمک های بال عوض و یا در یافت قرضه از داخل و 
 یا از ممالک خارجی و موسسات بین المللی بدست میاید.

منابع تمویل کننده بودجه غیر منظم چه  156
 میباشد؟

کمک های بال عوض و یا در یافت قرضه ها از داخل و 
ممالک خاجی وموسسات بین المللی بدست میاید این نوع 
عواید دولت بصورت منظم و همیشه نبوده بلکه در حاالت 

لی دولت از طریق منابع داخل موجود میشود که احتیاجات ما
 تمویل شده .
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157 
دولت چه وقت به در دریافت قرضه اقدام می 

نماید که منابع مالی  داخلی تکافوی انرا 
 ننماید؟ 

دولت وقت برای یافت قرضه اقدام می نماید که منابع داخلی 
تمویل پروژه های مصرفی دولت کافی دانسته نشود همچنان 

معموال برای یک مملکت صورت کمک های بال عوض نیز 
میگیرد که احتیاج ونیاز مندی را برای وسایل مالی دارا بوده 
و امکان تکافوی این احتیاج مالی در داخل مملکت موجود 

 نباشد به گرفتن قرضه  ها اقدام می کند؟

158 

فرق بین بودجه اصلی و بودجه بعدی چیست 
 تشریحکنید ؟

 
 
 
 
 
 

 

ازبودجه است که برای یک دور بودجه اصلی عبارت 
بودیجوی آینده بشکل نورمال ترتیب میشود. این بودجه در 
اوقات غیر نورمال اقتصادی از قبیل حاالت جنگ وحاالت 
بحران اغلب به شکل پیش بینی شده تطبیق شده نمیتواند زیرا 
در وقوع چنین حوادث غیر مترقبه عواید ومصارف دولت 

 نیز تغیر می نماید.
وسایل مالی برای تمویل اهداف پیش بینی شده واهداف زیرا 

غیر مترقبه کافی دانسته نمیشود از این جهت حکومت در 
مورد ترتیب یک بودجه دیگر برای عملی نمودن پروگرام 
های خود تصمیم میگیرد که این بودیحه بنام بودجه بعدی یاد 
میشود بودجه بعدی مانند بودجه اولی بعداز طی مراحل 

انه بودجه حیثیت قانونی را پیدا نموده وبعداً در ساحه چهارگ
 عمل تطبیق میگردد.

 بودجه استهالکی را تعریف نماید؟ 159
 بودجه استهالکی رابنام بودجه غیر موثر دارائی یاد میکند.

 بودجه سرمایوی را تعریف نماید؟ 160
 بودجه سرمایوی رابنام بودجه  موثر دارائی یاد میکند.

اصطالح بودجه برای اولین بار در کدام سا ل   161
 به کار برده شده ؟

 1112ب:                   1312الف:
 1121د :                    1332ج  :

 گزینه )ب(درست است

اصطالح بودجه برای اولین بار در چه مورد  162
 به کار برده شده ؟

 الف:جمع آوری اسعار          ب: عرضه وتقاضا
 : جمع آوری مالیه            د: عواید ومصارف دولتج  

 گزینه )د(درست است

اصطالح بودجه برای اولین باردر کدام  163
 کشوربکار برده شد؟

 الف:فرانسه            ب:یونان 
 ج  :امریکا             ج:اروپا

 گزینه)الف(درست است.

بودجه که تمام فعالیت های اقتصاد ی کشور   164
 را از نظر مالی انعکاس میدهد.

 الف:بودجه عادی          ب: بودجه ملی 
 ج :بودجه انکشافی         د:بودجه کلی

 گزینه )ب(درست است

 وظا یف عنعنوی  بودجه رانام ببرد؟ 165
مالی ،سیاست الف: سیاسی، قانونی            ب :سیاست 

 اقتصاد
 ج :هردو جواب درست است    د:هردوجواب غلط است
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 گزینه)ج(درست است

 وظا یف مدرن بودجه  را نام ببرد؟ 166

الف: وظایف پل نگذاری بودجه     ب: وظایف پل نگهداری 
 بودجه    

 ج: وظایف تحلیلی بودجه             د:الف وج درست است
 گزینه )د(درست است.

167 

 بودجه چیست؟
 
 
 
 
 
 

الف: بودجه عبارت از اینست که عواید در یک دوره 
بودجوی بنابرهر علتی مشخص که باشد نظر به مصارف 

 بیشتر گردد
ب: بودجه عبارت از اینست که عواید در یک دوره بود 

 جوی بنابر هر علتی که باشد نظر به مصارف بیشتر گردد
 ج:الف وب هر درست است 

 گزینه)ب(درست است. غلط است د: الف وب هر دو

168 
 بودجه به چند طریق به وجود میاید ؟

 
 

الف: توسط کاهش مصارف و ثابت نگا هداشتن عواید 
 موجود 

ب:.توسط بلند بردن عواید و ثا بت نگا هداشتن مصارف 
 موجود.

 ج: توسط بلند بردن عواید ومصارف
 د:الف وب درست است..

 گزینه )د(درست است.

بودجه بنابر کدام عوامل بوجود امده کسر  169
 میتواند ؟

 الف :کسر بودجه ناشی از امور اداری
 ب: تغیرات اوضاع اقتصادی به حیث  علت کسر بودجه 
 ج: ساختمان اقتصادی به حیث علت کسر بودجه  

 د:هرسه جواب درست است
 گزینه )د(درست است.

 کسر بودجه دولت به چه مفهوم است ؟ 170

 عواید دولت ازمصارف ان الف: ازدیاد
 ب: ازدیاد مصارف دولت از عواید ان

 ج:مجموعه عواید ومصارف
 د:نسبت عواید ومصارف

 گزینه )د(درست است.

برای ساخت بودجه در افغانستان چند مرحله  171
 در نظر گرفته میشود ؟

 مرحله5مرحله                         ب: 3الف:
 مرحله 2د:       مرحله                     3ج:

 گزینه )د(درست است

مراحل برای ساخت بودجه در افغانستان کدام  172
 هااند؟

 الف:ترتیب ،تصوب ،توشیح و کنترول
 ب:ترتیب،توشیح،تصویب،اجرا

 ج: ترتیب ،تصوب ،اجرا و کنترول
 ،توشیح،اجرا و کنترولد:ترتیب 

 گزینه)ج(درست است.
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173 

 بودجه استهال کی را تشریح کنید؟
 
 
 
 
 

 

الف :چنین انواع مصارف را شامل میشود که در تشکیل 
 سرمایه و دارای دولت سهم مستقیم را دارا نبوده

ب :چنین انواع مصارف را شامل میشود که در تشکیل 
 سرمایه 

دارای دولت سهم مستقیم را دارا نبوده بلکه معموال در یک 
 دوره بود جوی تاثیر وارد میکند 

ج :که در تشکل سرمایه و دارای دولت سهم مستقیم را دارا 
بوده و عالوه بر ان مفیدیت های را بعد از سپری شدند دوره 

 بود جوی جاری نیز بوجود میاورند.
ولت سهم مستقیم را دارا د: که در تشکیل سرمایه و دارای د

 بوده
 گزینه )ب(درست است 

174 

 بودجه سر مایوی را تشریح کنید؟ 
 
 
 
 
 
 

الف :چنین انواع مصارف را شامل میشود که در تشکیل 
 سرمایه و دارای دولت سهم مستقیم را دارا نبوده

ب :چنین انواع مصارف را شامل میشود که در تشکیل 
 سرمایه 

دارای دولت سهم مستقیم را دارا نبوده بلکه معموال در یک 
 دوره بود جوی تاثیر وارد میکند 

ج :که در تشکیل سرمایه و دارای دولت سهم مستقیم را دارا 
بوده و عالوه بر ان مفیدیت های را بعد از سپری شدند دوره 

 بود جوی جاری نیز بوجود میاورند.
دولت سهم مستقیم را دارا د: که در تشکیل سرمایه و دارای 

 بوده
 گزینه )ج(درست است

 مثمریت پروژه چیست؟ 175

 الف: که پروژه ما با کیفیت باشد
 ب: که پروژه ما با کمتر ین منابع و زمان بر اورده شود.

ج: که پروژه ما با کمتر ین منابع وزیادترین زمان بر اورده 
 شود.

زمان بر اورده  د: که پروژه ما با زیادترین منابع وکمترین
 شود.

 گزینه)ب(درست است.

176 

 موثریت پروژه چیست؟
 
 
 
 
 
 

 الف: که پروژه ما با کیفیت باشد
 ب: که پروژه ما با کمتر ین منابع و زمان بر اورده شود.

ج: که پروژه ما با کمتر ین منابع وذیادترین زمان بر اورده 
 شود.

منابع وکمترین زمان بر اورده د: که پروژه ما با ذیادترین 
 شود.

 گزینه)الف(درست است.
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 پروژه چیست ؟
 
 
 
 
 
 

الف: یک فعالیت مشخص است که اغاز و انجام معین داشته 
در چارچوب زمان .هزینه وکیفیت مشخص به یک نتیجه 

 معینه می انجامد.
ب: پالن قبال تعین شده است که پروگرام یک بخش از پروژه 

و انجام معین داشته در چارچوب زمان .هزینه است که اغاز 
 وکیفیت مشخص به یک نتیجه معینه می انجامد.

ج: پروژه عبارت از یک فعالیت مشخص است که اغاز و 
انجام معین نداشته در چارچوب زمان .هزینه وکیفیت 

 مشخص به یک نتیجه معینه می انجامد.
روگرام د: پالن قبال تعین شده است که پروژه یک بخش از پ

 است .
 گزینه)الف(درست است.

 پرو گرام چیست ؟  178

الف: یک فعالیت مشخص است که اغاز و انجام معین داشته 
در چارچوب زمان .هزینه وکیفیت مشخص به یک نتیجه 

 معینه می انجامد.
ب: پالن قبال تعین شده است که پروگرام یک بخش از پروژه 

چارچوب زمان .هزینه است که اغاز و انجام معین داشته در 
 وکیفیت مشخص به یک نتیجه معینه می انجامد.

ج: پروژه عبارت از یک فعالیت مشخص است که اغاز و 
انجام معین نداشته در چارچوب زمان .هزینه وکیفیت 

 مشخص به یک نتیجه معینه می انجامد.
د: پالن قبال تعین شده است که پروژه یک بخش از پروگرام 

 است .
 رست است.گزینه)د(د

پروژه ها معموال چند مرحله مختلف را  179
 سپری میکند؟

 مرحله 2مرحله                             ب: 5الف:
 مرحله3مرحله                                 د: 2ج:

 گزینه)ب(درست است

پروژه ها معموال چند مرحله مختلف را  180
 سپری میکند؟

طرح و ارزیابی پروژه / الف :تشخیص پروژه /مرحله 
 مرحله تحلیل پروژه و مرحله اجرای پروژه.

ب: تشخیص پروژه /مرحله طرح پروژه / مرحله تحلیل 
 پروژه و مرحله اجرای پروژه.

ج: مرحله طرح و ارزیابی پروژه / مرحله تحلیل پروژه و 
 مرحله اجرای پروژه.

 د:هیچکدامگزینه)الف(درست است

چند عنصر نقش  در طرح وتطبیق پروژه 181
 بازی میکند؟

 عنصر 2عنصر                 ب:3الف:
 عنصر 5عنصر                    د: 2ج:

 گزینه)ج(درست است
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در طرح وتطبیق پروژه چند عنصر نقش  182
 بازی میکند؟

پروژه ، پالنگذاری الف :هیات متخصصین )هیات فنی ( 
 پروژه،

 کنتروپروژه 
 ب: طرح ، ارزیابی و تحلیل

 ج: تشخیص، ارزیابی و تحلیل
د: تشخیص پروژه /طرح و ارزیابی پروژه / تحلیل پروژه و  

 اجرای پروژه.
 گزینه)الف(درست است.

183 

 پروژه های انکشافی چیست؟
 
 
 
 

 

الف: عبارت از پروسه منظم برنامه ریزی ساز ماندهی 
 هماهنگی تطبیق وکنترول میباشد .

ب:واحد های تولیدی اند که در یک مقطع زمانی برای 
 براوردن یک یا چند هدف فعالیت مینماید

ج: :واحد های خدماتی اند که در یک مقطع زمانی برای 
 براوردن یک یا چند هدف فعالیت مینماید

د: :واحد های تولیدی یا خدماتی اند که در یک مقطع زمانی 
 رای براوردن یک یا چند هدف فعالیت مینمایدب

 گزینه)د(درست است.

184 

پروژه های انکشافی از طرف کی روی دست 
 گرفته میشود؟

 
 

الف:وزارت مالیه                 ب:وزارت احیا وانکشا ف 
 دهات

 ج:دولت               د:وزارت کاروامور اجتماعی
 گزینه)الف(درست است

185 

 چیست ؟ مدیریت پروژه
 
 
 
 
 

الف: عبارت از پروسه منظم برنامه ریزی ساز ماندهی 
 هماهنگی تطبیق وکنترول میباشد .

ب:واحد های تولیدی اند که در یک مقطع زمانی برای 
 براوردن یک یا چند هدف فعالیت مینماید

ج: :واحد های خدماتی اند که در یک مقطع زمانی برای 
 مینمایدبراوردن یک یا چند هدف فعالیت 

د: :واحد های تولیدی یا خدماتی اند که در یک مقطع زمانی 
 برای براوردن یک یا چند هدف فعالیت مینماید

 گزینه)الف(درست است.

186 

کدام پروژه به حیث پروژه موفق شناخته 
 میشود؟

 
 
 

 

الف: هر پروژه که مطابق به وقت تعیین شده / مطابق به 
بودجه / یا کیفیت عالی باشد به حیث پروژه موفق شناخته 

 میشود.
ب: هر پروژه که مطابق به وقت تعیین شده به اختتام برسد 

 تائید آمر مربوطه باشدومورد 
 ج: مورد تائید آمر مربوطه باشدو مطابق به بودجه باشد

د: مورد تائید آمر مربوطه باشدو مطابق به بودجه / یا کیفیت 
 عالی باشد به حیث پروژه موفق شناخته میشود.
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 گزینه)الف(درست است.

 عضو مهم هیات فنی پروژه کی هامیباشد؟ 187

 پروژه کارگران استالف: عضومهم هیات فنی 
 ب:عضومهم هیات فنی پروژه رئیس )منجر( ان است

 ج: عضومهم هیات فنی پروژه تیم کاری ان است
 د: عضومهم هیات فنی پروژه اعضا بوردان است

 گزینه)ب(درست است.

عضو مهم هیات فنی پروژه کدام مشکالت را  188
 باید حل نماید ؟

که از ساحات  الف:  نظر یات که بین اعضا ی هیات فنی
 مختلف دور هم جمع شده اند بوجودمیآورند

ب: مشکل تثبیت مفیدیت پروژه راکه اکثراً غیر قابل سنجش 
 میباشد حل مینماید.

 ج:هردو جواب درست است
 د:هردوجوا غلط است
 گزینه )ج(درست است

برای طرح تطبیق پروژه از کدام طریقه ها  189
 استفاده میشود ؟

تطبیق پروژه اکثراًاز طریقه مسیرقابل الف: برای طرح 
 (critical path methodمکث )

 projectب: طریقه ارزیابی وتجدید نظر پروژه )

evaluation and review technique) 
 ج:هردو جواب درست استد:هردوجوا غلط است

 گزینه )ج(درست است

برای طرح تطبیق پروژه از چند طریقه ها  190
 استفاده میشود ؟

 طریقه 2طریقه                    ب: 3الف:
 طریقه 5طریقه                        د: 2ج:

 گزینه)الف(درست است.

191 

 وظیفه کنترول پروژه چی میباشد؟
 
 
 
 

الف:ترتیب ونظارت جدول کاری پروژه وحصول اطمینان 
 در مورد تکمیل شدن پروژه در زمان معینه آن.

 راکه اکثراً غیر قابل سنجشب: تثبیت مفیدیت پروژه 
ج: طرح تطبیق پروژه اکثراًاز طریقه مسیرقابل مکث 

(critical path method) 
 project evaluation andد: ارزیابی وتجدید نظر پروژه )

review technique) 
 گزینه)الف(درست است.

 پروژه ها  به چند دسته تقسیم شده اند؟ 192
 دسته 2ب:   دسته                   3الف:

 دسته     گزینه)ج(درست است3دسته                    د:2ج:

پروژه ها از نقطه نظر نوع فعالیت به چند  193
 دسته تقسیم شده اند؟

 الف: پروژه های تخنیکی. پروژه های خدماتی.

 ب :پروژه های پالن گذاری. پروژه های خدماتی

 ج :پروژه های نظامی.
 د:هرسه جواب درست است

 گزینه)د(درست است
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فعالیت پروژه ها از نقطه نظرپروژه دهنده   194
 چگونه صورت میگیرد؟

 دسته 2دسته                     ب: 3الف:
 دسته3دسته                         د:2ج:

 گزینه)ب(درست است

پروژه ها از نقطه نظرپروژه دهنده  به چند  195
 دسته تقسیم شده اند؟

الف :پروژه هایکه از طرف اشخاص انفرادی پیشنهاد 
 میگردد.

 ب :پروژه هایکه از طرف تصدیها پیشنهاد میگردد.
 ج:پروژه هایکه از طرف دولت پیشنهاد میگردد.

 د: هرسه جواب درست است
 گزینه)د(درست است

196 

عناصر پالنگذاری پروژه ها کدام ها اند 
 بنوسید؟

 
 
 

 

 الف :توضیح وتشریح هدف پروژه وتشخیص فعالیت ها.

ب :جستجو روابط بین فعالیت ها وردیف بندی آنها.وتعین 
 وقت برای جرای فعالیت ها.

ج :تعین وقت حتم پروژه ،مقایسه ختم پروژه با زمان سر 
رسیدن در اهداف پروژه وتعین وتشخیص منابع مورد 

 ضرورت.
 د: هرسه جواب درست است

 گزینه)د(درست است

 عناصر پالنگذاری پروژه ها چند اند؟ 197
 عنصر2عنصر                           ب: 5الف:

 عنصر1د:         عنصر                      3ج:
 گزینه)ج(درست است

 بودجه در زبان التین بکدام نام یاد میګردید؟ 198
 الف:اسعار                             ب:پول گاه

 ج:روپیه                                د:پول
 گزینه)بب(درست است 

 بودجه معنی چه را میدهد؟ 199
 ب:خریطه پولالف:بکس چرمی                    

 ج:پول                                 د:اسعار
 گزینه)الف(درست است

بودجه در کدام سال در عواید و مصارف  200
 دولت شامل ګردید؟

در عواید و مصارف دولت به  1115الف: بودجه  در سال 
 کار برده شد.

در عواید و مصارف دولت به   1112ب: بودجه  در سال 
 کار برده شد.

در عواید و مصارف دولت به   1112ج: بودجه  در سال 

 کار برده شد.
در عواید و مصارف دولت به  کار  1112د: بودجه  در سال 

 برده شد.
 گزینه)د(درست است

 بودجه در قرن نزده بکدام نام یاد ګردید؟ 201
 الف:بودجه مدرن                        ب:بودجه ملی

 ج:بودجه مالی                             د:هیچکدام
 گرینه)الف(درست است
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202 

 بودجه را به شکل کاملتر تعریف کنید؟
 
 
 
 

الف: بودجه عبارت از یک طرح منظم به مقابل قرارداد ن 
مصارف وپالن شده و تخمینات عواید پیش بینی شده برای 

 یک دوره معین میباشد.
اقتصاد ی کشور را از نظر مالی ب: تمام فعالیت های 

 انعکاس میدهد.
ج: بودجه عبارت از یک سند قانونی دولت بوده که تمام 
مصارفات و عواید برای یک دوره معین که معموال یک سال 
است تعین ګردیده که در تمام فعالیت انکشافات در ساحه های 

 اقتصادی ا جتماعی دفاعی و کلتوری و سیاسی میباشد
 گزینه)الف(درست استد:هیچکدام 

 

در افغانستان  ۸۱۳۱بودجه را نظر به مقرره  203
 تعریف کنید؟

الف: بودجه عبارت از یک طرح منظم به مقابل قرارداد ن 
مصارف وپالن شده و تخمینات عواید پیش بینی شده برای 

 یک دوره معین میباشد.
ب: تمام فعالیت های اقتصاد ی کشور را از نظر مالی 

 میدهد.انعکاس 
ج: بودجه عبارت از یک سند قانونی دولت بوده که تمام 
مصارفات و عواید برای یک دوره معین که معموال یک سال 
است تعین ګردیده که در تمام فعالیت انکشافات در ساحه های 

 اقتصادی ا جتماعی دفاعی و کلتوری و سیاسی میباشد
 د:هیچکدامگزینه)ج(درست است

افغانستان در زمان کدام شاه اداره مالی  204
 تاسیس شد؟

 الف:احمدشاه بابا ابدالی 
 ب:امیرامان اله خان

 ج:حبیب اله خان 
 د:شیرعلی خان

 گزینه)الف(درست است.

اداره مالی دراوایل بکدام نام یاد میشد و  205
 وظیفه وزارت را به پیش میبرد ؟

 الف:دارالمالیه        ب: بنام دیوان همایون اعلی
 ج:داراالسعار        د:دیوان امانگزینه)ب(درست است

206 

اداره مالی افغانستان در کدام سالها تاسیس 
 شد؟

 
 

 1332تا 1332الف: در بین سالهای 
 1122تا1122ب: در بین سالهای
 1132تا1111ج: در بین سالهای
 گزینه)الف(درست است1111تا1111د در بین سالهای

207 

بودجه به شکل برای اولین بار مفهوم 
امروزی در کدام سال بوجود امد و بعد ازآن 

تاریخ بین خزانه شاهی و بودجه دولت 
 تفکیک بوجود امد؟

 
 

الف :برای اولین بار سیستم بودجه به مفهوم امروزی به 
بوجود امد بعد  1255شکل پیشبنی عواید ومصارف  در سال

از این تاریخ بین خزانه شاهی و بودجه دولت تفکیک بعمل 
 امد 

ب: برای اولین بار سیستم بودجه به مفهوم امروزی به شکل 
بوجود امد بعد از  1352پیشبنی عواید ومصارف  در سال 
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 .اهی و بودجه دولت تفکیک بعمل امداین تاریخ بین خزانه ش
ج: برای اولین بار سیستم بودجه به مفهوم امروزی به شکل 

از  بوجود امد بعد 1315پیشبنی عواید ومصارف  در سال 
 .اهی و بودجه دولت تفکیک بعمل امداین تاریخ بین خزانه ش

د: برای اولین بار سیستم بودجه به مفهوم امروزی به شکل 
بوجود امد بعد از  1311پیشبنی عواید ومصارف  در سال 

 .اهی و بودجه دولت تفکیک بعمل امداین تاریخ بین خزانه ش
 گرینه)د(درست است

مملکت تا بع به چی بودجه دولت در یک  208
 میباشد؟

 الف:عوایدمالی وملی             ب: حجم تقاضای مجموعی
 ج :تغیرات اوضاع اقتصادی میباشد د:هرسه جواب درست 

 گزینه)د(درست است

 مراحل بودجه به کدام نام یاد میشود؟ 209
 الف:مراحل بودجوی            ب:دوران بودجه

 د:دوران مالیوی  ج:مراحل مالیوی                
 گزینه)الف(درست است.

 عواید دولت از کدام طریق بدست میاید؟ 210

 الف: مالیات غیر مستقیم 
 ب:مالیات مستقیم

 ج: مالیات مستقیم و غیر مستقیم
 د:هیچکدامگزینه)ج(درست است

 عواید دولت تابع کدام شرایط میباشد؟ 211
 ب:اقتصادمالیالف:اقتصادملی                     

 گزینه)ب(درست است. د:هیچکدام       ج  :اقتصادسیاسی   

عواید که از طریق مالیات غیر مستقیم بدست  212
 میاید نام بګرید؟

 الف:محصول گمرکی              ب:مالیات برعایدات
 گزینه)الف(درست است. د :هیچکدام  ج  :هردوغلط است   

مستقیم بدست میاید عواید که از طریق مالیات  213
 ؟

 الف:محصول گمرکی              ب:مالیات برعایدات
 گزینه)ب(درست است. د :هیچکدام    ج  :هردوغلط است   

 بودجه بعد از ترتیب به کدام مرحله  میرسد؟ 214
 الف:کنترول بودجه                     ب:اجرائی بودجه

 :تجدید نظر بودجهج  :تصویب ومنظوری                 د 
 گزینه)ج(درست است.

تصویب ومنظوری بودجه مرحله چندم بودجه  215
 است

 3ب:مرحله                            1الف مرحله 
 گزینه)ب(درست است                2د:مرحله                2ج:مرحله

بودجه بعد از تصویب به کدام مرحله   216
 میرسد؟

 ب:اجرائی بودجه                     الف:کنترول بودجه
 ج  :تصویب ومنظوری                 د :تجدید نظر بودجه

 گزینه)ب(درست است.

نظر به حوادث استثنای وظیفه قوه مقننه را  217
 کی پبش میبرد ؟

 الف:قوه دفاعیه                        ب:قوه قضایه
 ه اجرایهج:قوه دفاعیه و قوه قضایه           د:قو

 ست استگزینه)د(در

مرجع اساس و دایمی تصویب بدوش کی  218
 میباشد؟

 الف:قوه دفاعیه                         ب:قوه قضایه
 ج:قوه مقننه                               د:قوه اجرایه

 استگزینه)ج(درست 
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بعد از تصویب، بودجه حیثیت چه را دارا   219
 میبا شد؟

 الف:سند حقوقی                    ب:سند رسمی
 گزینه)د(درست است. د:سند قانونی      ج:سند پارلمانی     

چند وظیفه مهم واساس در اجرای بودجه  220
 میباشد

 وظیفه 2وظیفه                          ب: 3الف:
 گزینه)الف(درست است                      وظیفه        د:هیچکدام2:ج

کدام وظیفه مهم واساس در اجرای بودجه  221
 میباشد؟

 الف :مکلف به انجام دادن تصمیم قوه بوده 
 ب: تطبیق پر نسیب های اقتصادی و صرفه جوی 

 ج:گزینه الف وب درست است.د:هیچکدام
 گزینه)ج(درست است.

 جوی از کدام پرنسیب ها میباشد صرفه 222
 الف:پرنسیب حقوقی                ب:پرنسیب اسالمی

 ج:پرنسیب ملل متحد                د:پرنسیب جامعه مدنی
 گزینه)ب(درست است.

عامل مهم و اساسی در اجرای بودجه چیست  223
 ؟

 ب:اجرائی بودجه          ف:کنترول ونظارت بودجه        ال
 د :تجدید نظر بودجه            ج  :تصویب ومنظوری       

 گزینه)الف(درست است.

کنترول اداری بودجه در وزارت خانه ها و  224
 موسسات مستقل تابع کدام اورگان میباشد ؟

 الف:ارگان قضائی              ب:پارلمان
 ج:لوی ًحارنوالی                 د:وزارت مالیه

 است.گزینه)د(درست 

225 
 کدام هداف شامل بودجه میباشد ؟

 
 

 الف: سیاسی                ب: اقتصادی 
 ج  : اجتماعی               د:هرسه جواب درست است

 گزینه)د(درست است.

کنترول اداری از کدام بخش ها نظارت می  226
 نماید ؟

 الف: کنترول کسه و قانونی ،
 ب :کنترول حواله جات ،وپرداخت مصارف 

 ج:هردوجواب درست است 
 د:هیچکدام

 گزینه)ج(درست است.

آخرین مرحله کنترول اداری در اجرای  227
 بودجه چیست ؟

 الف: کنترول کسه       
 ب: کنترول حواله جات 

 ج: کنترول قانونی       
 د: کنترول پرداخت مصارف 

 گزینه)د(درست است.

کنترول پارلمانی بودجه چه وقت صورت  228
 میگیرد؟

 الف:دراخیرسال مالی
 ب:دروسط سال مالی

 ج:درجریان سال مالی
 د:درابتداسال مالیگزینه)الف(درست است.

229 

 فرق بین کنترول پارلمانی و اداری چیست؟
 
 
 

الف: کنترول اداری در اخیر سال مالی بودجه صورت 
اسنای اجرای صورت میگیرد و کنترول پارلمانی در 

 میگیرد.
ب: کنترول اداری در اسنای اجرای بودجه صورت میگیرد 
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 و کنترول پارلمانی در اخیر سال مالی صورت میگیرد.
د و ج: کنترول اداری در اسنای اجرای بودجه صورت میگیر

 کنترول پارلمان دروسط سال مالی صورت میگیرد.
د:کنترول اداری در اخیر سال مالی بودجه صورت میگیرد و 

 کنترول پارلمانی در وسط سال مالی صورت میگیرد.
 گزینه)ب(درست است.

کنترول پارلمانی به چند طریق صورت  230
 میگیرد

 طریقه2طریقه                     ب:2الف:
طریقهگزینه)ج(درست 1د:                       طریقه 3ج:

 است.

کنترول پارلمانی به کدام طریق صورت  231
 میگیرد

 الف:قوه مقننه                    ب:قوه اجرایه
 ج:تشکیل کمیسون               د:گزینه الف وج درست است

 گزینه)د(درست است.

 بودجه منظم را تعریف نماید؟ 232

الف :بودجه منظم ، آن انواع مصارف را احتوا می نماید که 
بصورت مداوم صورت گرفته و هم چنان منابع تمویل منظم 

 را دارا باشد 
 ب: بودجه منظم عبارت از بودجه است که شامل عواید

 مصارف منظم  میباشد.     ج:هیچکدام  

 د:گزینه الف وب درست است.     گزینه)د(درست است  

کدام صورت عواید مالیاتی دولت بلند  در 233
 میرود؟

 الف: رونق اقتصادی                ب:زیاد نمودن عایدات
 ج:کاهش مصارف                    د:ازدیادمالیات

 گزینه)الف(درست است.

 

 عواید منظم چیست ؟ 234
 الف:عواید ملی دولت               ب: عواید مالیاتی دولت

 گزینه)ب(درست  د:عوایدانتقالی دولت دولتج: عواید مشخص 

 در کدام صورت عواید مالیاتی کاهش میابد؟ 235

الف: در صورت پایان آمدن عواید افراد و موسسات 
 بیشترگردید

ب: در صورت پایان آمدن عواید افراد و موسسات بادولت 
 مساوی گردید.

ج: در صورت پایان آمدن عواید افراد و موسسات کمتر 
 گردید

 گزینه)ج(درست است. د:الف وب درست است
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 بودجه غیر منظم را چیست؟
 
 
 

 الف:  کمک های بال عوض
 ب: قرضه از داخل و یا از ممالک خارجی

 ج: قرضه ازموسسات بین المللی
 د:هرسه جواب درست استگزینه)د(درست است.

237 
منابع تمویل کننده بودجه غیر منظم چه 

 میباشد؟
 

 بال عوضالف: کمک های 
 ب: قرضه از داخل و یا از ممالک خارجی

 ج: قرضه ازموسسات بین المللی
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 د:هرسه جواب درست استگزینه)د(درست است. 

 بودجه استهالکی رابنام چه یاد می نماید؟ 238

 موثر دارائی یاد میکند.الف: بودجه غیر 
 ب: بودجه موثر دارائی یاد میکند.

 ج: بودجه احتیاطی دارائی یاد میکند.
 د:هیچکدام.گزینه)الف(درست است.

 بودجه سرمایوی را تعریف نماید؟ 239

 الف: بودجه غیر موثر دارائی یاد میکند.
 ب: بودجه موثر دارائی یاد میکند.

 میکند.ج: بودجه احتیاطی دارائی یاد 
 هیچکدام.گزینه)ب(درست است.د:

 اصول بودجه را نام بگیرید ؟   240
 بودجه شاملیت اصل  ب:      اصل جامعیتبودجه الف:

 د:هرسه جواب درست است         اصل تخصیص بودجه د:
 گزینه )د(درست است

 یح سازید ؟ضاصل وحدت بودجه را وا 241

 .باشدتنها موجودیت یک بودجه واحد می الف:
تمام ارقام در بودجه ترتیب شده پیشبینی شده و تصویب  ب:

 شده , به مصرف برسد.
درتامین خدمات عمومی , تامین عدالت که بودجه  ج:

اجتماعی , تامین توسعه اقتصادی و تامین ثبات اقتصادی 
 نقش ارزنده دارد 

 د:هیچکدام.گزینه)الف(درست است

مختلف نام نقش بودجه را در عرصه های  242
 ببرید ؟

 الف در تامین خدمات عمومی       
 ب:تامین عدالت اجتماعی

 ج: تامین توسعه اقتصادی وثبات اقتصادی
 گزینه)د(درست است. د: هرسه جواب درست است

 تامین عدالت اجتماعی را واضیح سازید ؟ 243

 .تنها موجودیت یک بودجه واحد می باشدالف:
تمام ارقام در بودجه ترتیب شده پیش بینی شده و تصویب  ب:

تامین تمام امکانات رفاهی و  ج:شده , به مصرف برسد.
آموزشی برای کلیه افراد جامعه در تمام سطوح مختلف به 

 صورت رایگان میباشد 
درتامین خدمات عمومی , تامین عدالت که بودجه  د:

ات اقتصادی نقش اجتماعی تامین توسعه اقتصادی و تامین ثب
 ارزنده دارد 

 گزینه)ج(درست است.

 دارائی چیست ؟ 244
 دارائی شخصیمسایل ب:        تمام اموال و یا امتعهالف:

وپولی    ج:مسایل نقدیگزینه)ج(درست  مالی،مسایل حقوقیج:
 است.

 مالیه را تعریف نمائید ؟ 245
و  تمام اموال و یا امتعه که در نزد اشخاص قرار داردالف:

همچنان مسایل پولی حقوقی و مالی است که شخص مالک آن 
 میباشد.
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پرداخت اجباری است که اشخاص به دولت میپردازند و  ب:
 .دولت در مقابل آن خدمات اجتماعی را انجام میدهد

موعدسررسیدرقم اصلی و تکتانه آن سپری و ج:
برافزود و ع بادرنظرداشت موعد قانونی پرداخته نشده ومبن

 یا تمدید تکتانه باشد
 گزینه)ب(درست است. د:هیچکدام

246 

 قرض چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عقدی که به موجب آن یکی از طرفین مقدارمعینی  الف:
ازپول،نقدویااموال خویش رابطرف دیگربه شرطیتملیک 

که ) نشده نعیم مینماید که عنداالقتضاء ویابراساس مدت
 . دوباره یآنرا رد مینماید (درعقدذکرگردیده

تمام اموال و یا امتعه که در نزد اشخاص قرار دارد و ب:
وقی و مالی است که شخص مالک آن همچنان مسایل پولی حق

 میباشد.
پرداخت اجباری است که اشخاص به دولت میپردازند و  ج:

 .دولت در مقابل آن خدمات اجتماعی را انجام میدهد
 در سررسیدرقم اصلی و تکتانه آن سپری و با موعدد:

نظرداشت موعد قانونی پرداخته نشده ومبنیبرافزود و یا تمدید 
 .تکتانه باشد

 گزینه)الف(درست است.
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 قرضه صعب الحصول چیست؟
 
 
 
 
 

 

عقدی که به موجب آن یکی از طرفین مقدارمعینی  الف:
ازپول،نقدویااموال خویش رابطرف دیگربه شرطیتملیک 

که ) نشده نعیم مینماید که عنداالقتضاء ویابراساس مدت
 . دوباره یآنرا رد مینماید (درعقدذکرگردیده

یا امتعه که در نزد اشخاص قرار دارد و تمام اموال و ب:
همچنان مسایل پولی حقوقی و مالی است که شخص مالک آن 

 میباشد.
پرداخت اجباری است که اشخاص به دولت میپردازند و  ج:

 .دولت در مقابل آن خدمات اجتماعی را انجام میدهد
موعدسررسیدرقم اصلی و تکتانه آن سپری و د:

پرداخته نشده ومبنیبرافزود و یا بادرنظرداشت موعد قانونی 
 .تمدید تکتانه باشد

 گزینه)د(درست است
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 ؟بانک تجارتی چیست
 
 
 

 
 

هایکه بصورت شرکتهای سهامی باداشتن ه مؤسسالف:
 .اساسنامه مطابق  احکام قانون تشکیل وفعالیت مینماید

بانکی که وظیفه عمده آن گرفتن  امانات و قروض برای  ب:
 مقاصد تجارتی وانتفاعی میباشد. 

شخص حکمی که طبق احکام قانون تاسیس و دفتر  ج:
 .مرکزی یامحل اصلی دادوستد آن در داخل کشورواقع باشد
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وسیله ایکه به مقصداستعمال بحیث پول یا برابر باپول ،  د:
مورد استفاده قرار میگیرد وبه استیذان مرجع ذیصالحقانونی 

 .در مطابقت به احکام قانون درکشوریامحل دیگرنشرمیشود
 گزینه)ب(درست است.
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 بانک داخلی  چیست؟
 
 
 
 
 
 

باداشتن هایکه بصورت شرکتهای سهامی ه مؤسسالف:
 .اساسنامه مطابق  احکام قانون تشکیل وفعالیت مینماید

بانکی که وظیفه عمده آن گرفتن  امانات و قروض برای  ب:
 مقاصد تجارتی وانتفاعی میباشد. 

شخص حکمی که طبق احکام قانون تاسیس و دفتر  ج:
 .مرکزی یامحل اصلی دادوستد آن در داخل کشورواقع باشد

صداستعمال بحیث پول یا برابر باپول ، وسیله ایکه به مق د:
مورد استفاده قرار میگیرد وبه استیذان مرجع ذیصالحقانونی 

 .در مطابقت به احکام قانون درکشوریامحل دیگرنشرمیشود
 گزینه)ج(درست است.
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 بانک نوت چیست؟
 
 
 
 
 

هایکه بصورت شرکتهای سهامی باداشتن ه مؤسسالف:
 .تشکیل وفعالیت مینماید اساسنامه مطابق  احکام قانون

بانکی که وظیفه عمده آن گرفتن  امانات و قروض برای  ب:
 مقاصد تجارتی وانتفاعی میباشد. 

شخص حکمی که طبق احکام قانون تاسیس و دفتر  ج:
 .مرکزی یامحل اصلی دادوستد آن در داخل کشورواقع باشد

 وسیله ایکه به مقصداستعمال بحیث پول یا برابر باپول ، د:
مورد استفاده قرار میگیرد وبه استیذان مرجع ذیصالحقانونی 

 .در مطابقت به احکام قانون درکشوریامحل دیگرنشرمیشود
 گزینه)د(درست است.

موضوع مهم واساس درترتیب و تنظیم بودجه  251
 رانام بیگیرید؟

 تخمین مصارف. ب:   تخمین عواید   الف:
 است ج:کمکهائی خارجی        د:الف وب درست

 گزینه)د(درست است.
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مطابق ماده بیست نهم قانون امور مالی و 
مصارف عامه وزارت مالیه درمقابل ادارات 
 دولتی جهت ترتیب بودجه چه وظیفه دارد ؟:

 
 
 
 
 
 
 
 

وزارت مالیه بایدطرزالعمل ترتیب و تقاضای بودجه و  الف:
صالحیت های بودجوی سال مالی را در هر سال بادر 

 نظرداشت سقف بودجه به ادارات دولتی صادر مینماید.
ادارات باید بودجه مورد ضرورت را در معیاد معین  ب:

ترتیب و درخواست تقاضای آنرا به وزارت مالیه رسماً تسلیم 
 نمایند.

ابتداالیحه بودجه  تهیه و تنظیم شده و برای تصویب به  ج:
پارلمان تقدیم میشود. بعداً از تصویب آن توسط پارلمان به 
دولت ابالغ و توسط آن در منصه اجرا قرار داده میشود و 

ه از نظر قانون مالی در مراحل مختلف مورد اجرای بودج
 .کنترول و بررسی اورگان های ذیربط قرار میگیرد
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 د:هرسه جواب درست است. گزینه)الف(درست است.  
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زمانیکه وزارت مالیه تقاضای ترتیب بودجه 
راازادارات دولتی نمود ادارات دولتی چه 

 مکلف دارند بیان دارید ؟
 
 
 
 

 

وزارت مالیه بایدطرزالعمل ترتیب و تقاضای بودجه و  الف:
صالحیت های بودجوی سال مالی را در هر سال بادر 

 نظرداشت سقف بودجه به ادارات دولتی صادر مینماید.
ادارات باید بودجه مورد ضرورت را در معیاد معین  ب:

ترتیب و درخواست تقاضای آنرا به وزارت مالیه رسماً تسلیم 
 نمایند.

ابتداالیحه بودجه  تهیه و تنظیم شده و برای تصویب به  ج:
پارلمان تقدیم میشود. بعداً از تصویب آن توسط پارلمان به 
دولت ابالغ و توسط آن در منصه اجرا قرار داده میشود و 
اجرای بودجه از نظر قانون مالی در مراحل مختلف مورد 

 .کنترول و بررسی اورگان های ذیربط قرار میگیرد
 :هرسه جواب درست است. گزینه)ب(درست است.د 

 پیشبینی عواید )درآمدها( چند نوع است؟ 254
 

 نوع2نوع                     ب: 2الف:
 گزینه)ج(درست است. د:هیچکدام        نوع             5ج:

 ؟کدام ها اندپیشبینی عواید )درآمدها(  255
 

 پیشبینی ازطریق مستقیم الف:
 ازروش سال ماقبل اخیرپیشبیتی ب:
 پیشبیتی ازطریق افزایش وسطیج:

 د:هرسه جواب درست است.گزینه)د(درست است.

ازجمله روش های ذیل کدام یکی روش  256
 پیشبنی عواید میباشد؟

 ی ازروش به مبنای سال قبلنپیشبیالف:
 ی ازروش قضاوتی نپیشبیب:

 ج:الف وب درست استد:هیچکدامگزینه)ج(درست است.
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 پیشبینی عواید مستقیم رابیان دارید .؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این طریقه که در آن عواید را مستقیماً پیشبینی می کنند  الف:
روی هریک از ارقام عایدات مستقیماً مطالبه شده و به اساس 
مطالعه و تجربه متخصصین بودجه با در نظرداشت اوضاع 

 اقتصادی کشور به پیشبینی میزان ها می پردازند.
در این روش از بودجه سال مالی گذشته یعنی سال که  ب:

بالفاصله قبل از سال مالی جاری قرار دارد استفاده می شود 
زیرا اجرای بودجه سال  مالی هنوز خاتمه نیافته است و 
برآورد در آمد ها از اخرین بودجه ای که اجرای آن خاتمه 

 پذیرفته است گرفته میشود .
( سال قبل یک 5ش عاید دولت در )این طریقه از افزای ج:

ارقام  وسطی دریافت گردیده این وسطی افزایش عاید دولت 
باالی برآورد افزود گردیده و توسط آن عواید مجموعی 
دولت در سال مالی آینده تثبیت میگردد. این طریقه توسط 

 ( ارائه شد.Leon Say عالمی بنام )
در این روش آمار و اطالعات سال قبل را در مورد انواع  د:

در آمدها پایه و اساس قرار داده و درآمد سال آینده را 
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مشخص می کند این روش ساده ترین روش پیشبینی است و 
نیاز به هیچگونه محاسبه ای ندارد. فقط سطح واقعی درآمد 

ره قبل )سال قبل ( را به عنوان پیشبینی دوره بعد )سال دو
 گرینه)الف(درست است.بعد( درنظر میگیرند.
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پیشبینی عواید ازروش سال ماقبل 
 اخیرراتوضیع نماید؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این طریقه که در آن عواید را مستقیماً پیشبینی می کنند  الف:
روی هریک از ارقام عایدات مستقیماً مطالبه شده و به اساس 
مطالعه و تجربه متخصصین بودجه با در نظرداشت اوضاع 

 اقتصادی کشور به پیشبینی میزان ها می پردازند.
در این روش از بودجه سال مالی گذشته یعنی سال که  ب:
فاصله قبل از سال مالی جاری قرار دارد استفاده می شود بال

زیرا اجرای بودجه سال  مالی هنوز خاتمه نیافته است و 
برآورد در آمد ها از اخرین بودجه ای که اجرای آن خاتمه 

 پذیرفته است گرفته میشود .
( سال قبل یک 5این طریقه از افزایش عاید دولت در ) ج:

ارقام  وسطی دریافت گردیده این وسطی افزایش عاید دولت 
باالی برآورد افزود گردیده و توسط آن عواید مجموعی 
دولت در سال مالی آینده تثبیت میگردد. این طریقه توسط 

 ( ارائه شد.Leon Say عالمی بنام )
اطالعات سال قبل را در مورد انواع در این روش آمار و  د:

در آمدها پایه و اساس قرار داده و درآمد سال آینده را 
مشخص می کند این روش ساده ترین روش پیشبینی است و 
نیاز به هیچگونه محاسبه ای ندارد. فقط سطح واقعی درآمد 
دوره قبل )سال قبل ( را به عنوان پیشبینی دوره بعد )سال 

  گرینه)ب(درست است.ند.بعد( درنظر میگیر
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پیشبینی عواید ازطریقه افزایش وسطی بیان 
 دارید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این طریقه که در آن عواید را مستقیماً پیشبینی می کنند  الف:
روی هریک از ارقام عایدات مستقیماً مطالبه شده و به اساس 
مطالعه و تجربه متخصصین بودجه با در نظرداشت اوضاع 

 اقتصادی کشور به پیشبینی میزان ها می پردازند.
در این روش از بودجه سال مالی گذشته یعنی سال که  ب:
فاصله قبل از سال مالی جاری قرار دارد استفاده می شود بال

زیرا اجرای بودجه سال  مالی هنوز خاتمه نیافته است و 
برآورد در آمد ها از اخرین بودجه ای که اجرای آن خاتمه 

 پذیرفته است گرفته میشود .
( سال قبل یک 5این طریقه از افزایش عاید دولت در ) ج:

ده این وسطی افزایش عاید دولت ارقام  وسطی دریافت گردی
باالی برآورد افزود گردیده و توسط آن عواید مجموعی 
دولت در سال مالی آینده تثبیت میگردد. این طریقه توسط 

 ( ارائه شد.Leon Say عالمی بنام )



بودجه بخش ملکی خدمات سواالت جمع آوری کننده: نصرت هللا "کریمی"  
 

 

در این روش آمار و اطالعات سال قبل را در مورد انواع  د: 
در آمدها پایه و اساس قرار داده و درآمد سال آینده را 
مشخص می کند این روش ساده ترین روش پیشبینی است و 
نیاز به هیچگونه محاسبه ای ندارد. فقط سطح واقعی درآمد 

ال دوره قبل )سال قبل ( را به عنوان پیشبینی دوره بعد )س
 بعد( درنظر میگیرند.

  گرینه)ج(درست است.
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 پیشبینی عواید قضاوتی رابیان دارید؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از این نوع پیشبینی وقتی که اطالعات دقیق از درآمدها  الف:
وجود نداشته باشد استفاده میشود که البته متکی به نظرات 
ذهنی کارشناسان فنی و هم سائر متخصصان سازمان 

 مربوطه است.
قابل تذکر است که هیچ یک از طرق متذکره نباید مستقیماً به 

ار گیرد بلکه در تنهائی مورد استفاده کننده گان بودجه قر
موقع تنظیم بودجه باید از همه طریقه های مهم استفاده 

 صورت گیرد.
در این روش از بودجه سال مالی گذشته یعنی سال که  ب:

بالفاصله قبل از سال مالی جاری قرار دارد استفاده می شود 
زیرا اجرای بودجه سال  مالی هنوز خاتمه نیافته است و 

رین بودجه ای که اجرای آن خاتمه برآورد در آمد ها از اخ
 پذیرفته است گرفته میشود .

( سال قبل یک 5این طریقه از افزایش عاید دولت در ) ج:
ارقام  وسطی دریافت گردیده این وسطی افزایش عاید دولت 
باالی برآورد افزود گردیده و توسط آن عواید مجموعی 

توسط دولت در سال مالی آینده تثبیت میگردد. این طریقه 
 ( ارائه شد.Leon Say عالمی بنام )

در این روش آمار و اطالعات سال قبل را در مورد انواع  د:
در آمدها پایه و اساس قرار داده و درآمد سال آینده را 
مشخص می کند این روش ساده ترین روش پیشبینی است و 
نیاز به هیچگونه محاسبه ای ندارد. فقط سطح واقعی درآمد 

ال قبل ( را به عنوان پیشبینی دوره بعد )سال دوره قبل )س
 بعد( درنظر میگیرند.

 گرینه)الف(درست است.


