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  من الحاجات العامه : تعد واحدة من اآلتية ( 1

 عالج لمرضى السكري تامين -.    د الوحبات الغذائية لالسرة-.  جشراء مالبس   -ب      شراء منزل -أ

 من النفقات العامة : ال تعد( احدى االتية 2

 اعانات الفقراء  -رواتب القطاع العام          د -منح لقب شرفي     ج -بناء مدرسة         ب -أ

 :مهام الدولة حسب  احدى االتية من أنواع النفقات( 3

 المحلية  -د              االجتماعية    -ية                  جالعاد  -ب              ية الجار -أ

المبالغ النقدية التي تُنِفقها الدولة على اإلدارة العامة، والدفاع، واألمن، والعدالة، والتمثيل السياسي.  (4  

 نفقات راسمالية  -نفقات اقتصادية      د -نفقات تحويلية       ج -نفقات إدارية        ب -أ

النفقات التي تُخصَّص لالستثمار في المشروعات اإلنتاجية بهدف تجاوز المشكالت االقتصادية التي يعانيها ( 5

 تسمى :  االقتصاد األردني، وال سيما مشكلة البطالة

 نفقات راسمالية  -د    نفقات اقتصادية     -ج  نفقات تحويلية       -نفقات إدارية        ب -أ

لها الدولة  تسمى( 6   من مصادر مختلفة لتأمين نفقاتها العامةالمبالغ النقدية التي تُحص ِ

 الموازنة العامة  -المالية العامة            د -االيرادت العامة          ج -النفقات العامة         ب -أ

 :احدى االتية من اإليرادات االقتصادية للدولة  (7

 الضرائب  -د             أمالك الدولة العام  -ج         الغرامات      -ب            الرسوم    -أ
 

ها أسهم الشركات المملوكة لها، مثل: مصفاة تسمى ال ( 8 لها الدولة من األرباح التي تُِدرُّ مبالغ نقدية تُحص ِ

 البترول، ومصنع األسمنت.

 أمالك تجارية   -أمالك صناعية         د -أمالك مالية         ج -أمالك عقارية         ب -أ

واألجور والعالوات واألرباح ومكاسب مختلف أنواع التجارة الضريبة التي تُفَرض على الرواتب تسمى ( 9

:واألعمال  

ضريبة المبيعات -ضريبة التداول      د -ضريبة راس المال     ج -ضريبة الدخل       ب -أ  

  احدى االتية من الضرائب المباشرة التي تحصلها الدولة  :( 10

 ضريبة اإلنتاج -ضريبة التداول      د -ضريبة المبيعات       ج -ب       راس المال ضريبة  -أ

 

 تعتبر المبالغ التي تحصلها الدولة من تأجير االراضي الزراعيه والغابات من االمثله على :( 11

أمالك مالية -أمالك تجارية         د -أمالك صناعية     ج -أمالك عقارية      ب -أ  

لها الدولة  ( ن يتلقَّون خدمات مبالغ نقدية تُحص ِّ تعود عليهم بنفع خاص، وتنطوي على منفعة عامة ممَّ 12 

  القروض العامة  -د        الغرامات      -ج     الرسوم          -ب     الضرائب      -أ

 

تسمى :  ، ويستطيع نقل عبئها إلى شخص آخرالضرائب يدفعها الُمكلَّف ُمؤقَّتًا (13  

  ضرائب راس المال  -ضرائب دخل       د -ضرائب غير مباشرة        ج -ضرائب مباشرة         ب -أ

 1 ( االمتحان األول ) مستوى عادي
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أرقاًما فعليةً لما تمتلكه المؤسسة من أصول، وما عليها من الكشف الذي يعد بعد انتهاء السنة المالية ( 14

 التزامات هو :

ميزانية عمومية -موازنة شخصية      د -ج     موازنة مؤسسات -موازنة عامة            ب -أ  

دُّها الشخص بنفسه؛ لبيان اإليرادات الُمقدَّرة، وأوجه إنفاقها، وفق برنامج ُمحدَّد؛ تسمى ال ( 15 خطة مالية يُعِّ

 : لتحقيق أهداف معينة خالل مدَّة زمنية الحقة ُمحدَّدة

  ميزانية عمومية -موازنة شخصية      د -موازنة مؤسسات     ج -موازنة عامة            ب -أ

 أنشأت دائرة الموازنة العامة من خالل : ( 16

 1962قانون الموازنة العامة عام  -ب              1960قانون الموازنة العامة للعام  -أ

  2010قانون تنظيم الموازنة للعام  -د              2008قانون تنظيم الموازنة عام  -ج

توزيع المشروعات التنموية على نحٍو يُحق ِق العدالة بين مختلف المحافظات، ويكفل تنمية كل ٍ منها على  (17

 قَدم المساواة

االستقرار النقدي -المالي    داالستقرار  -التنمية المستدامة   ج -التوازن التنموي     ب -أ  

خطة مالية توضع لمرحله قادمة مدتها ثالث سنوات على االقل : ( 18  

المركز المالي  -الميزانية العمومية  د -االطار المالي المتوسط   ج -الموازنة العامة   ب -أ  

ازنة العامه ضمن االسس اصدار رئاسة الوزراء بالغا لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية باعداد المو (19

 والتعليمات ياتي ضمن مرحلة:

 مراقبة التنفيذ و التقييم  -التنفيذ      د -االعتماد و اإلقرار    ج -التحضير و االعداد   ب -أ

 الخطوة األولى من مرحلة االعتماد و اإلقرار في الموازنة العامة هي :(20

 الوزراء بإصدار بالغ لجميع الوزارات بخصوص الموازنة العامةقيام مجلس  -أ

 استالم مجلس الوزراء مشروع الموازنة و دراستة و تعديله  -ب

 قيام مجلس الوزراء بإحالة مشروع القانون الى مجلس االمة  -ج

 اصدار بالغ في الجردية الرسمية يفيد ببدء تنفيذ الموازنة  -د

مرحلة تنفيذ الموازنة هي :الخطوة االولى من  (21  

إصدار بالغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية. -أ  

 ارسال نسخ من االمر المالي لوزارة المالية و ديوان المحاسبة لالحتفاظ بنسخ . -ب
اق على المشروعات المقترحة في اصدار الحواالت المالية شهريا بحيث تشمل جميع البنود , بهدف االنف -ج

 الموازنة العامه

تدقيق محلل الموازنة الحواالت المالية و تصديقها من مدير عام الموازنة العامه -د  

 ( في حال موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة ، فإنَّه :22

الملك مباشرة القرارهيحال الى جاللة  -يعاد الى الحكومة ثم لجاللة الملك القراره     ب -أ  

هيحال الى اللجنة المالية و االقتصادية القرار -يحال لمجلس االعيان القراره                د -ج  
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  ( تدقيق محلل الموازنة الحواالت المالية ثم تصديقها من مدير عام الموانة العامة تاتي ضمن مرحلة :23

 مراقبة التنفيذ و التقييم -التنفيذ      د -ج    االعتماد و اإلقرار -التحضير و االعداد   ب -أ

( اعداد تقارير تبين ما انفقته الدولة شهريا من مخصصات  و ما حصلته من إيرادات و مقدار الوفر او 24

   العجز الفعلي لهذه السنة من مسؤوليات ) في مرحلة المتابعة و التقييم( :

 رئاسة الوزراء   -ديوان المحاسبة    د -دائرة الموازنة العامة   ج -ية       بوزارة المال-أ

 25( احدى االتية ليست من بنود)محتويات(  قانون الموازنة العامة من:

                                             حجم التمويل المقدر -ب                           نص تصديق الملك  -أ

تقارير جهات الرقابة على التنفيذ   -د                   المسمى الخاص بالقانون   -ج  

تهدف إلى تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الوطنية الشاملة  التي  طريقالخريطة   تسمى  (26

هة إلى غير المخدومين ماليًّا من األفراد والمؤسسات، أو المخدومين  زة للنمو االقتصادي، وهي ُموجَّ والُمعز ِّ

 : بصورة محدودة

  االستراتيجية وطنية للشمول المالي -الشمول المالي                          ب -أ

 المالئة المالية   -حماية المستهلك المالي                د -ج
 

 احدى االتية تعتبر الفئات الموجه لها االستراتيجية الوطنية للشمول المالي :  (27

الشباب                                                                               -النساء                              ب  -أ

 الغير مخدومين ماليا او المخدومين بصورة محدودة  -أصحاب الحرف                   د -ج

 فية على كامل حقوقهم من دون انتقاصحصول ُمستهلِّكي الخدمات المالية والمصريسمى ( 28

 االستراتيجية وطنية للشمول المالي  -الشمول المالي                          ب -أ

 المالئة المالية   -حماية المستهلك المالي                د -ج

 قدرة األفراد أو الشركات على سداد االلتزامات المالية عند استحقاقها.تسمى ( 29

 االستراتيجية وطنية للشمول المالي  -مول المالي                          بالش -أ

 المالئة المالية   -حماية المستهلك المالي                د -ج

 من حقوق المستهلك المالي : ال تعتبر احدى االتية  (30

 الصدق عند تقديم المعلومات -ب                 المعاملة بعدل وإنصاف -أ

 توفير بيئة مناسبة للمنافسة -د                     إلفصاح والشفافيةا -ج

 من واجبات المستهلك المالي :  ال تعتبراحدى االتية (31

 طرح األسئلة -ب              الصدق عند تقديم المعلومات -أ

 التثقيف والتوعية المالية -د                         تحديث المعلومات -ج

 من القطاعات المستهدفة من مشروع  نشر الثقافة المالية  ليستاحدى االتية  (32

 التعليم المالي في المدارس  -ب                    التعليم المالي للمرأة في المناطق الريفية -أ

 التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي  -د           التعليم المالي في مؤسسات التدريب المهني  -ج

  من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية : ليستواحدة من االتية  ( 33

 الندوات والمحاضرات التي تستهدف فئة معينة -االعالم المرئي و المسموع و المطبوع     ب -أ

 االتصاالت الهاتفية برجال االعمال و أصحاب الشركات  -د     المطويات والُكتي ِّبات اإلرشادية -ج
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 من اثر  نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي  ليست احدى االتية(34

  زيادة  خدمات البنوك و المؤسسات المالية و المصرفية -أ

 إدارة المدخرات و الممتلكات الشخصية و استثمارها لزيادة الدخل  -ب

 ادراك المبادئ األساسية في المجال المالي و المصرفي مثل : فهم القروض و البطاقات -ج

 زيادة الشمول المالي بضم الفئات الغير مستفيدة من الخدمات المالية و المصرفية . -د

 التي يمكن التقدم بشكوى ضدها للبنك المركزي : من الجهاتليست احدى االتية   (35

 شركات خدمات الدفع -د      الدوائر الحكومية -مويل            جشركات الت -البنوك           ب -أ

 من شروط تقديم الشكاوى لدي البنك المركزي : ليست( احدى االتية 36

 منظورة أمام القضاء، أو صدر في موضوعها حكم قضائيأال  تكون الشكوى  -أ

الية أو نقابية -ب  أال  تتعلَّق الشكوى بقضايا عم 

ن الشكوى البيانات المطلوبة جميعها: اسم المشتكي، وعنوانه، ووسيلة االتصال به، وموضوع  -ج أْن تتضمَّ

 الشكوى، والوثائق الداعمة لها

 شهر على األكثر .ان تكون الشكوى لواقعة حدثت قبل  -د
 

الحالة التي يكون فيها الجهاز المالي والمصرفي قادًرا على التصد ي لألزمات المالية الداخلية  ( 37

 تسمى :  واالستمرار في أداء وظيفته /والخارجية، 

 التقرير االئتماني  -نظام االستعالم االئتماني   د -االستقرار المالي    ج -السياسة النقدية      ب -أ
 

ة بيانات إلكترونية خاصة تابعة   (38 نَصَّ نظام خاص بتجميع البيانات االئتمانية لألفراد والشركات ضمن مِّ

صة  :لشركة استعالم ائتماني ُمرخَّ

 التقرير االئتماني  -نظام االستعالم االئتماني   د -االستقرار المالي    ج -السياسة النقدية      ب -أ

 

الهولوجرام ) التصوير التجسيمي( الذي يُمث ِّل شعار المملكة بطباعة الفئة النقدية التي تحتوي على  (39

ن فئة ورقة النقد رقًما،  : هي (التاج الملكيوبارزة فوقه )طبقة فضية المعة تتضمَّ  

خمسون دينار  -عشرون  دينار        د -عشرة دنانير        ج -خمسة دنانير           ب -أ  

الذهبية الالمعة ذات الشكل داخل الطبقة صورة زخارف إسالمية الفئة النقدية التي تحتوي على  (40

  :الدائري

خمسون دينار  -عشرون  دينار        د -عشرة دنانير        ج -خمسة دنانير           ب -أ  

 الفضية الالمعة في صورة زخارف إسالمية  المعدنيةالطبقة الفئة النقدية التي تحتوي على  ( 41

خمسون دينار  -عشرون  دينار        د -عشرة دنانير        ج -خمسة دنانير           ب -أ  

 من فوائد العالمات األمنية في النقد األردني : ليست ( احدى االتية42

ر -أ  تمييز النقد الحقيقي من النقد الُمزوَّ

 الحفاظ على أوراق النقد من التلف  -ب

ه عمليات التعويض عن النقد -ج  الُمشوَّ
 

كان في عام : من البنك المركزي  اول اصدار نقد اردني (43  

  1999-د                1988 -ج               1965 -ب                1964 -أ
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 في : ي الصورة و فئة النقد كتابةفالمائية التي تحوي صورة صاحب الجاللة الظاهر العالمة توجد   (44

 جميع الفئات  -فئة الخمسون دينار      د -فئة العشرون دينار        ج -فئة العشرة دنانير          ب -أ

تحويل رأس المال من شكله النقدي إلى شكله اإلنتاجي؛ إلنتاج السلع، أو تقديم الخدمات في وقت ُمعيَّن، ( 45

 . بهدف الحصول على مكاسب مالية مستقبالً 

 د( األرباح            أ( الدخل                        ب( االدخار                 ج( االستثمار   

 من مصادر االستثمار : ليست احدى االتية(46

 د( اإلعانات     ج( القرض العائلي          ب( القرض البنكي             أ( االدخارالشخصي 

 : البيئة المحيطة بالمشروعات اإلنتاجية التي يُستثَمر فيها( يسمى  47

 أ( االستثمار        ب( المناخ االستثماري     ج( المخاطر االستثمارية       د( القرار االستثماري

 من مزايا المناخ االستثماري في األردن : ليست( احدى االتية 48

 اإلقليمي المستوى الجوار على بدول الجيدة العالقاتب(              أ( توافر الموارد الطبيعية الغنية 

بة القوى توافرج(   المعرفي الذي يقوم على اإلبداع والتكنولوجيا اعتماد االقتصادد(    العاملة الخبيرة والُمدرَّ

 (  الدول ذات القوة الشرائية الجيدة تعد بيئات محفزة لالستثمار في :49

 أ( السياحة                ب( االستيراد                ج( التصدير                د( الزراعة 

من األسواق االستهالكية، وإمكانية الوصول  العامل المؤثر على المناخ االستثماري و التي تعني القرب(50

 إلى الموارد الطبيعية بسهولة وأقل التكاليف

 أ( الموقع الجغرافي                         ب( النظام اإلداري

 ج( البيئة التشريعية و القانونية          د( العمالة المدربة و المؤهلة

تعتبر دراسة العرض و الطلب و خصائص الزبائن من عناصرالدراسة : (51  

االجتماعية -المالية                    د -ج                   السوقية -الفنية                ب -أ  

( يعتبر توفر العمالة و المواد الخام و المعدات من عناصر الدراسة :52  

االجتماعية -المالية                    د -السوقية                   ج -الفنية                ب -أ  

يعبر عن مبدأ من مبادئ  م في االستثمار، للحد من المخاطر االستثماريةتوزيع رأس المال الُمستخدَ ( 53

 القرار االستثماري و هو :

 أ( مبدأ االختيار        ب( مبدأ المقارنة         ج( مبدأ التنويع           د( مبدأ المالئمة

 من عناصر القرار االستثماري :ليست ( احدى االتية 54

 ب( درجة المخاطرة           ج( معدل العائد           د( مقدار السيولة           االستثمارأ( الخبرة في مجال 

صين من ذوي الخبرة في مجال االستثمار  مبدأ للقرار االستثماري  يحتم على المستثمر (55 استشارة الُمتخص ِّ

 :يختار و ان ال يتسرع في القرار الذي 

المالئمة -التنويع               د -المقارنة             ج -االختيار              ب  -أ  

 



 االمتحانات المقترحة                                 مروان المحارمه                         الثقافة المالية        

7 
 

ر أمواله في القطاعات المختلفةيسمى  (56 ف فيه الُمستثمِّ  ب : طبيعة النشاط الذي يُوظ ِّ

 قطاع االستثمار  -أداة االستثمار         د -مجال االستثمار        ج -االستثمار           ب -أ

 من األصول : و ودائع البنوك ( تعتبر األسهم و السندات و التجارة بالعمالت األجنبية 57

 الغير ملموسة  -الملموسة              د -المالية                  ج -الحقيقية            ب -أ

د الُمن(  يسمى 58 تِّج للوكيل بتسليمه كمية عقد بين طرفين؛ أحدهما ُمنتِّج السلعة، واآلخر الوكيل. وفيه يتعهَّ

 ب : معينة من السلعة في تاريخ ُمحدَّد مستقباًل لقاء حصوله على تأمين

 عقد السلع  -عقد مستقبلي            د -عقد شراء         ج -عقد بيع             ب -أ

 ( يعتبر بورصة االزهار في عمان مثاال على :59

 السلع  -المعادن النفيسة         د -المشاريع االقتصادية          ج -العقار           ب -أ

  ( تعتبر براءات االختراع و انظمة المعلومات و العالمات التجارية من االصول :60

 الغير ملموسة  -الملموسة              د -المالية                  ج -الحقيقية            ب -أ

دَّة في منطقة سياحية( يعتبر 61  استثمار في مجال  : إنشاء فنادق عِّ

 مشاريع اقتصادية  -المعادن النفيسة            د -العقار             ج -السلع             ب -أ

 : تصنف ادوات االستثمار الى ) محلي / خارجي اجنبي ( حسب المعيار التالي( 62

  معيار ملموس -معيار الملكية            د -معيار جغرافي              ج -معيار نوعي               ب -أ

 ( يتواجد سوق للعقود المستقبلية لسلعة ) الذهب ( في :63

 سيريالنكا  -عمان                د -لندن               ج -نيويورك               ب -أ

 ( االستثمار التي تقوم به شركات مملوكة للدولة يسمى حسب معيار الملكية :64

 مختلط  -مشترك                   د -عام                    ج -خاص                ب -أ

 من الفرص االستتثمارية في قطاع: و االدوية  مستحضرات البحر الميتتعتبر فرصة االستثمار في  (65

 الصناعة  -التكنولوجيا              د -السياحة              ج -الطاقة المتجددة           ب -أ

 االستتثمارية في قطاع  و تحلية مياه البحر من الفرص استغالل الصخر الزيتي( تعتبر فرصة االستثمار في 66

 الصناعة  -التكنولوجيا              د -السياحة              ج -الطاقة المتجددة           ب -أ

 ب : التباين بين العوائد الفعلية والعوائد الُمتوقَّعة للمشروع االستثماري( يسمى 67

 المخاطر االستثمارية  -قرار االستثمار      د -المناخ االستثماري       ج -االستثمار         ب -أ

 : كلَّما توقَّع عائًدا أعلى على االستثمار تناقص اهتمامه بهذه المخاطر( يسمى المستثمر الذي 68

 مستثمر عادي  -مستثمر مخاطر       د -مستثمر محايد        ج -مستثمر متحفظ          ب -أ

 من المسميات االخرى للمخاطر النظامية : ليست( احدى االتية 69

 المخاطر الخاصة  -المخاطر العادية    د -المخاطر السوقية     ج -المخاطر العامة       ب -أ
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دة ( احد مصادر المخاطر و الذي يعبر عن 70 اعتماد الشركة في تمويلها على االقتراض من مصادر ُمتعد ِّ

 )مثل: البنوك، ومؤسسات اإلقراض ( لسد ِّ حاجاتها، وزيادة قدرتها المالية.

 مخاطر السوق  -مخاطر تغير أسعار الفائدة                         ب -أ

 مخاطر الرفع المالي  -د                           مخاطر اإلدارة         -ج

 التسجيل خدمات لتوفير الحكومية؛ مختلف الجهات عن ُممث ِّلين خدمة المكان الواحد الذي يضم( تسمى 71

 للمشروعات االستثمارية المحلية واألجنبية في األنشطة االقتصادية جميعها والترخيص

 المناطق التنموية  -د    ذة االستثمارية     الناف -ج              المناطق الحرة -ب        هيئة االستثمار    -أ

  من خدمات النافذة االستثمارية : ليست( احدى االتية 72

 التجارية البعثات وتنظيم األسواق، وفتح المعارض، إقامة -أ

 الشركات قانون ألحكام وفقًا اإلقتصادية األنشطة تسجيل -ب

ال استقدام على والموافقة العمل، تصاريح منح -ج  غير األردنيين. العم 

 والتصدير االستيراد رخص منح -د

 : نون االستثمار في األردن و الذي انشأ بناء عليه هيئة االستثمار األردني في العام ( اقر قا73

  2016 -د                2014 -ج                   2012 -ب               2010 -أ

  من االثار المترتبة على قانون االستثمار األردني : ليست ( احدى االتية47

 تطوير البيئة االستثمارية في المملكة -أ

قات المختلفة التي  -ب ِّ ه قطاع االستثمارات في المملكةإزالة الُمعو   كانت تُواجِّ

 تخفيض الضرائب على السلع و المنتجات المستوردة  -ج

 منح النافذة االستثمارية صالحيات إضافية -د

ر بحاجز فاصل، وفيه توضع البضائع بهدف ( 75 تعزيز النشاط جزء من أراضي المملكة، ُمحدَّد وُمسوَّ

 و عادة يكون قرب المناطق الحدوديةللبلد، عن طريق التقليل من الضرائب والرسوم الجمركية  االقتصادي

 المناطق االستثمارية  -المناطق الحرة    د -المناطق التنموية        ج -المناطق الجديدة       ب -أ

 ( احدى المناطق التنموية التالية تحت االنشاء :76

 منطقة الملك الحسين التنموية  -منطقة اربد التنموية                      ب -أ

 منطقة جرش التنموية  -منطقة عجلون التنوية                   د -ج
 

  الصناعات الخفيفة، وصناعة األدوية، وصناعة اإللكترونيات(  احدى المناطق الحرة االتية تعمل في مجال 77

 منطقة الزرقاء  -منطقة مطار الملكة علياء             ب -أ

 منطقة الكرك  -منطقة سحاب                         د -ج
 

 : خدمات تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحيةاحدى المناطق التنموية التالية تتميز  (78

  المفرق /الحسين التنمويةمنطقة الملك  -منطقة اربد التنموية                      ب -أ

 منطقة جرش التنموية  -منطقة عجلون التنوية                   د -ج

 
 

https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/5/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-25-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/5/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-25-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/5/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-25-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9
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 مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية(احدى المناطق الحرة التالية تتميز بقربها من 79

 منطقة الزرقاء  -منطقة مطار الملكة علياء             ب -أ

 منطقة الكرك  -منطقة سحاب                         د -ج
 

 احدى المناطق التنموية التالية تعتبر ممر سياحي هي  :( 80

  منطقة البحر الميت التنموية -ب  منطقة اربد التنموية                     -أ

 منطقة جرش التنموية  -منطقة عجلون التنوية                   د -ج

الذي ُطب ِّق بموجبه تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات ( صدر قانون الضمان االجتماعي 81

 في العام : العمل

  1990 -د             1980 -ج                 1978 -ب                  1977 -أ

د القانون مزاياه ( 82 ن عليهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا، ويُحد ِّ نظام تأميني تكافلي عام يهدف إلى حماية الُمؤمَّ
  ومصادر تمويله.

 مؤسسة الضمان االجتماعي  -الضمان االجتماعي                      ب -أ

 المشمولين بالضمان االجتماعي  -قانون الضمان االجتماعي              د -ج

مجموعة من األشخاص واألموال، يتوافر لها كيان ذاتي مستقل، وتهدف إلى تحقيق غرض معين، ( 83
 : وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض

 بارية الشخصية االعت -صاحب العمل                        ب -أ

 المشمولين بالضمان االجتماعي  -د مؤسسة الضمان االجتماعي       -ج

  من اهداف الضمان االجتماعي : ليست( احدى االتية 84

 زيادة عوائد الدولة و ايراداتها من اشتراكات العاملين  -أ

ن عليه وألفراد  -ب  أُسرته أثناء انقطاعه عن العملتأمين الحاجات األساسية للُمؤمَّ

 توطيد عالقة العمل بين العامل وصاحب العمل -ج

 اإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية عن طريق تشجيع بيئات األعمال وتحسينها -د

 : عاما  16لمن اتم  من الفئات الخاضعة لقانون الضمان االجتماعي ليست( احدى االتية 85

ال الخاضعين-أ  الفئات العاملة غير المشمولة بنُُظم وقوانين تقاعدية  -ب        ألحكام قانون العمل  العم 

 العاملون لدى البعثات اإلقليمية والدوليةجانب األ -د  ردنيون العاملون لدى البعثات الدولية   اال -ج

 كاالتي ( النسب المقتطعه من رواتب العاملين الخاضعين للضمان و نسبة تحمل اصحاب العمل86

 %7.5% و صاحب العمل 14.25العامل  -%     ب21.75% و صاحب العمل 7.5العامل  -أ

 % 7.5%   و صاحب العمل 7.5العامل  -%    د14.25% و صاحب العمل  7.5العامل  -ج

مة من حياة اإلنسان، تحدث فيها تغيُّرات جسدية، ونفسية، واجتماعية، وال يمرُّ بها ( 87 الناس مرحلة ُمتقد ِّ

 كافةً في الوقت نفسه

 الوفاة الطبيعية -إصابة العمل          د -الشيخوخة         ج -المرض المهني        ب -أ
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في البدل اليومي فيما يتعلق بالتزامات مؤسسة الضمان االجتماعي  صحيحة ( احدى العبارات التالية88
 :للمصاب 

 ي المستشفى حتى يشفى المصاب، ويعود إلى عملهتكاليف المعالجة الطبية واإلقامة فتتحمل  -أ

ذ أساًسا لتسديد 50بدل يومي عن كل يوم يتعطَّل فيه، بما نسبته تتحمل  -ب % من أجره اليومي الذي اتُّخِّ
 اشتراكه يوم وقوع اإلصابة حتى تاريخ عودته إلى مكان عمله

 الذي يُعالَج فيه، والعودة منه نفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو سكنه إلى المكانتتحمل   -ج

ل المنشأة  و % من أجره اليومي75بدل يومي عن كل يوم يتعطَّل فيه، بما نسبته تتحمل  -د أجر األيام تتحمَّ
 من تاريخ وقوع اإلصابة الثالثة األولى

اإلصابة الناتج عن  راتب االعتاللفان % فاكثر 30( اذا كانت نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل 89
 الجزئية يحسب كاالتي :

36× نسبة العجز  × الراتب المشمول وقت اإلصابة  -أ  

.36% × 75× نسبة العجز × الراتب المشمول وقت اإلصابة  -ب  

دينار 40نسبة العجز * االجر المشمول +  -ج  

دينار 40%  + 75نسبة العجز * االجر المشمول *  -د  

 90( احدى العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق باستحقاق راتب الشيخوخة :

اشتراك فعلي  180سنة و عدد اشتراكات  60بلوغ الرجل عمر  -أ  

اشتراك فعلي  180سنة و عدد اشتراكات  55بلوغ المرأة عمر  -ب  

اشتراك فعلي  84اشتراك منهم  180سنة و عدد اشتراكات  60بلوغ الرجل عمر  -ج  

اشتراك فعلي  84اشتراك منهم  180سنة و عدد اشتراكات  60بلوغ المرأة عمر  -د  

 عاما ان يكون45( يشترط للحصول على راتب التقاعد المبكر  للرجل و المرأة عند عمر 91

 اشتراك  252اكمال عدد اشتراكات فعلي  -ب        اشتراك  180اكمال عدد اشتراكات فعلي  -أ

 اشتراك  300اكمال عدد اشتراكات فعلي  -د        اشتراك  228كات فعلي اكمال عدد اشترا -ج

  من شروط راتب اعتالل العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي: ليستواحدة من اآلتية  ( 92

 اشهر من تاريخ ترك العمل او ايقاف االقتطاع  6خالل طلب تخصيص راتب االعتالل. -أ

ن عليه، وعدم انتهائها.االستمرار في خدمة  -ب  الُمؤمَّ

 من المرجع الطبي ثبوت حالة العجز. -ج

 اشتراًكا متصاًل. 24اشتراًكا، منها  60عدد االشتراكات الفعلية ال يقل عن  -د

 فيما يتعلق بشروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية : صحيحة( احدى العبارات التالية 93

  اشتراكات متصلة. 6منها فعليا  اشتراًكا  36إكمال  -أ

 اشتراكات فعلية  6اشتراك منها  36اكمال  -ب

 اشتراكات متصلة. 6اشتراًكا فعليًّا، منها  24إكمال  -ج

 .فعلية اشتراكات  6اشتراًكا  منها  24إكمال  -د
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  ( يحسب راتب االمومة كاالتي :94

 يوم 70يوم *  30الراتب /  -ب        يوم       70يوم /  30الراتب *  -أ

 دينار  40% + 50الراتب *  -دينار           د 70% + 50الراتب *  -ج

 ( احدى الحاالت التالية مستثناه من استحقاق راتب االمومة :95

 القطاع الخاص موظفات  -ب                        المؤمن عليهم اختياريا          -أ

 والدة الطفل حيا بعد الشهر السادس  -والدة الطفل متوفى بعد الشهر السادس               د -ج

  اشهر عن التعطل عن العمل كل عامل  بشرط : 6( يحصل العامل  على راتب 96

 اشتراًكا 120إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون أقل من  -أ

 فاكثر  اشتراًكا 120بأحكام القانون   إذا كان عدد اشتراكاته -ب

 اشتراًكا 180إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون أقل من  -ج

 اشتراًكا فأكثر 180إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون  -د

 هو: الشهر الثالث( نسبة الراتب الذي يحصل عليه العامل كبدل تعطل عن العمل في 97

 % 75 -%                د65 -%              ج55 -%            ب45 -أ

  ( يتوقف راتب التعطل عن العمل في احدى الحاالت التالية :98

ن عليه غير األردني. -أ  وجود ما يكفي لصرف بدل التعطُّل من العمل في رصيد الحساب االدخاري للُمؤمَّ

ن عليه إلى العمعدم  -ب  ل في مهنة بأجر، أو مزاولته عماًل تجاريًّا أو مهنيًّا لحسابه الخاصعودة الُمؤمَّ

ن عليه في أثناء مدَّة التعطُّل -ج  وفاة الُمؤمَّ

رعدم  -د ن عليه للمؤسسة بطلب تخصيص راتب التقاعد الُمبك ِّ  تقدُّم الُمؤمَّ

 عليها مشترك الضمان االختياري عند االستحقاق  : ال يحصل( احدى الرواتب التالية 99

ر -أ  راتب تقاعد الشيخوخة -ب                          راتب التقاعد الُمبك ِّ

 راتب االعتالل الطبيعي  -راتب التعطل عن العمل                    د -ج

 حدده كدخل شهري هو : ( نسبة االشتراك الذي يدفعة المؤمن عليه اختياريا من المبلغ الذي 100

 %  21.75 -%              د 17.5 -%              ج14.25 -%          ب7.5 -أ
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  تتألَّف المالية العامة من ثالثة عناصر رئيسة، هي: (1

  العامة، والموازنة العامة.اإليرادات العامة، والنفقات  -أ

  اإليرادات الخاصة، والنفقات الخاصة، والموازنة العامة. -ب

 اإليرادات العامة، والنفقات العامة، والميزانية العمومية. -ج

 اإليرادات الخاصة، والنفقات الخاصة، والميزانية العمومية -د

بشقَّيها اإليرادي  مالية من ُمخصَّصات لهايتوافر  بما أنشطة الدولة يدرس ُمجَمل الذي يسمى العلم (2

 والمالية. االقتصادية، واالجتماعية، أهداف المجتمع بُهدف تحقيق  واإلنفاقي

 الموازنة العامة  -المالية العامة            د -االيرادت العامة          ج -النفقات العامة         ب -أ

 من عناصر النفقات العامة األساسية الالزم  توافرها : ليستاحدى االتية  (3

 االشراف من الهيئات العامة للدولة  -االقتصار على المبالغ النقدية               ب  -أ

 تحقيق النفع العام  -وجود عائد متوقع من االنفاق            د –ج 

المبالغ النقدية التي تُنفِّقها الدولة على تمديد شبكات الصرف الصحي و تعبيد الطرق و الشوارع و توليد  (4

 الطاقة الكهربائية  هي :. 

 نفقات راسمالية  -نفقات اقتصادية           د -نفقات اجتماعية         ج -نفقات إدارية         ب -أ

 :ا الدوله , وال يترتب عليها شيء لقاء ذلك االنفاق من النفقاتتعتبر المبالغ النقديه التي تنفقه( 5

 نفقات تحويلية  -نفقات حقيقية              د -نفقات إدارية          ج -نفقات جارية         ب -أ
 

(  اإلنفاق على الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات؛ والحروب من النفقات العامة و التي تصنف 6

 لتكرار الى :حسب ا

 غير عادية  -عادية                 د -مركزية                ج -راسمالية              ب -أ
 

(  اإلنفاق على إيصال مياه الشرب والكهرباء إلى المدن والمناطق والبلديات.من النفقات العامة و التي 7

 تصنف حسب مدى االستفادة و النطاق الى :

 جارية  -مركزية                 د -محلية                  ج –إدارية            ب   -أ

 

زيادة كمية النقود أو وسائل الدفع التي تؤدي إلى زيادة الطلب على نحٍو يفوق العرض؛ ما يُسب ِّب (  يسمى 8

 النقود ارتفاًعا في مستوى األسعار، وانخفاًضا في قيمة

 التضخم المالي  -اإلصدار النقدي     د -عجز الموازنة      ج -فائض الموازنة     ب -أ

  9( احدى االتية  ال تعتبر من الطرق  التي تلجأ لها الدول لسد العجز في موازنتها :

 االصدار النقدي   -المنح الخارجية      د  -القروض العامة         ج -الضرائب           ب -أ

لها الدولة من األفراد الذين يرتكبون مخالفات قانونية؛ عقوبةً لهم ولكنَّ حصيلتها غير 10 ( مبالغ نقدية تُحص ِّ

 ثابتة:

   المنح الخارجية  -د               الغرامات -الرسوم              ج -الضرائب          ب -أ

 2 ( االمتحان الثاني  ) مستوى متوسط 
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( تسمى عملية يقوم بها البنك المركزي إلصدار النقود عن طريق تحويل بعض األصول الحقيقية التي 11

 تمتلكها الدولة إلى وحدات نقد قانونية:

 التضخم المالي  -اإلصدار النقدي     د -المنح الخارجية       ج -القروض الخارجية       ب -أ

  عن الموازنة العامة :ال تعبر احدى الجمل التالية ( 12

نها تحصيله -أ ن أرقاًما تقديريةً لما تعتزم الدولة  إنفاقه، وما يُمكِّ تتضمَّ  

تعد أداة محاسبية لبيان ما تملكه من أصول و ما عليها من التزامات وقت اعدادها  -ب  

لبرنامج عمل الحكومة خالل سنة ُمقبِّلةتُمث ِّل خطة  -ج  

  و تعتمد من السلطة التشريعية الهدف منها تحقيق أهداف المجتمع -د

د كل محافظة بإدارة شؤونها  واتخاذ القرارات  لتنميتها، والنهوض بمستوى معيشة أفرادها:13  ( تفرُّ

االستقلاللية  -د     نهج الالمركزية -التنمية المستدامة   ج -التوازن التنموي     ب -أ  

 اعتمد األردن االطار المالي متوسط المدى في اعداد الموازنة العامة للدولة في :( 14

 1962قانون الموازنة العامة عام  -ب              1960قانون الموازنة العامة للعام  -أ

  2010قانون تنظيم الموازنة للعام  -د              2008قانون تنظيم الموازنة عام  -ج

 م، فإنَّ اإلطار المالي متوسط المدى يكون كاآلتي:2022 للعامعند إعداد الموازنة العامة للدولة  ( 15

  م.2021م، و2020م، والسنتان التأشيريتان: 2022سنة الموازنة    -أ

 م.2021م، و 2020م، والسنتان التأشيريتان: 2021الموازنة سنة   -ب

  م.2023م، و 2022م، والسنتان التأشيريتان: 2021سنة الموازنة   -ج

 م. 2024م، و2023م، والسنتان التأشيريتان: 2022سنة الموازنة   -د

 مرحلة التحضير و االعداد للموازنة :( احدى االتية ليست من الخطوات التي تتم في 16

 تواصل دائرة الموازنة العامة مع المعنيين للحصول على النماذج اعتمادا على خطط كل مؤسسة -أ

ر إجمالي أولي لحجم اإليرادات والنفقات الُمقدَّرة للسنة القادمة -ب  توصل دائرة الموازنة العامة الى  تصوُّ

ره وزير المالية، وتعتمده الوزارات والدوائر والمؤسسات دائرة الموازنة العامة اعداد  -ج ا يُصدِّ أمًرا ماليًّا عامًّ

 الحكومية أساًسا لإلنفاق من بند النفقات الجارية

 استعراض الصورة اإلجمالية للموازنة من جانب المجلس االستشاري للموازنة  -د

ذ والتقييم(  والتحقق من مطابقتها للقوانين تدقيق االوامر المالية الشهرية ) في مرحلة مراقبة التنفي( 17

  واالنظمة واعالم االدارة في حال وجود عجز في الموقف المالي  تاتي ضمن مسؤوليات 

 رئاسة الوزراء  -ديوان المحاسبة    د -دائرة الموازنة العامة   ج-وزارة المالية       ب-أ

  

 رقابية عن الموازنة في مرحلة مراقبة التنفيذ و التقييم :من الجهات التي تعد تقارير ليست  احدى االتية( 18

 دائرة الموازنة العامة  -البنك المركزي     د -وزارة المالية       ج -ديوان المحاسبة     ب -أ
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 من الجداول المرفقة لقانون الموازنة العامة ليست( احدى االتية 19

إعداد الموازنةجدول خالصة الموازنة العامة للدولة في سنة  -أ  

جدول إجمالي اإليرادات العامة للدولة ومصادرها في السنة المالية -ب  

جدول إجمالي النفقات العامة وتفاصيلها. -ج  

جدول يبين أسماء المراقبين و األشخاص المسؤولين عن تنفيذ الموازنة -د  

 عن ملحق الموازنة العامة   : تعبر (احدى العبارات التالية20

 تعد قبل االنتهاء من اعداد الموازنة العامة اذا اقتضت الحاجة إضافة مخصصات لنفقات أخرى  -أ

 تعد  اثناء السنة المالية اذا اقتضت الحاجة لنفقات ليس لها مخصصات في الموازنة  -ب

 مذكورة في الموازنة تعد اثناء السنة المالية الى اقتضت الحاجة الى إيرادات غير -ج

 تعد بعد انتهاء السنة المالية اذا اقتضت الحاجة إضافة مخصصات لنفقات العام القادم  -د

تمكين او دمج الفئات المهمشه ماليا وذوي الدخل المالي المنخفض من المشاركه في عمليات الجهاز  (21

 المصرفي تعني : 

 االستراتيجية وطنية للشمول المالي  -الشمول المالي                             ب -أ

 المالئة المالية  -حماية المستهلك المالي                   د -ج
 

 ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية:( نسبة األردنيين الذين 22

 % 83 -%                     د76 -%                 ج 67 -%            ب38 -أ

ِّ خدمات مالية رسمية تبعًا لظروف ُمتعل ِّقة بمناطق سكنهم:23  (  نسبة البالغين ُمستبعَدين من أي 

 % 83 -%                     د76 -%                 ج 67 -%            ب38 -أ

 ( احدى االتية من مسوغات تطبيق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي و تطويرها في األردن 24

 االرتفاع الكبير في أسعار الخدمات المالية   -أ

 االنخفاض الكبير في النمو االقتصادي -ب

 وجوب اإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة -ج 

 تعاملون مع الخدمات المالية النسبة المرتفعة لألشخاص الذين ي -د
 

من اإلجراءات الواجب اتباعها لتحقيق المساواة و توفير مستوى معيشي افضل  ليست( احدى االتية 25

 للفئات المستهدفة من الشمول المالي :

 إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل -تخفيض أسعار الفائدة على القروض     ب -أ

 إيصال مختلف الخدمات المالية إلى مناطق المملكة جميعها -الجنسين.    دتعزيز المساواة بين  -ج

  من مهام دائرة حماية المستهلك المالي : ليست(  احدى االتية 26

لين مع المؤسسات المالية وصونها -أ  حماية حقوق الُمتعامِّ

 واستقرار النظام المالي المساهمه في التنمية االقتصادية المستدامة، -ب

 المساهمة في زيادة أرباح البنوك و المؤسسات المالية  -ج

 وضع الضوابط الالزمة لتعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل المؤسسات المالية -د
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إجراءات واضحة وُمحدَّدة للتعامل مع الُمستهلِّكين  وضع احد مبادىء حماية المعلومات و الذي يعني  (27

 :الماليين، ومراعاة المتطلَّبات الخاصة بالُمستهلِّكين

 التعامل بعدالة و شفافية  -التصميم المالئم للخدمات                   ب -أ

 المسؤول  التسعير -الحماية من االفراط في المديونية         د -ج
 

تقديم الخدمات المصرفية لهم استناًدا إلى تقييم المالءة  احد مبادىء حماية المعلومات و الذي يعني (28

 :المالية، ومدى قدرتهم على السداد

 التعامل بعدالة و شفافية  -التصميم المالئم للخدمات                   ب -أ

 التسعير المسؤول  -الحماية من االفراط في المديونية         د -ج
 

د الخدمة استبعاد )أو تقييد( وصول األشخاص إلى  احد مبادىء حماية المعلومات و الذي( 29 ِّ يُحَظر على ُمزو 

ِّغ قانوني ِّ سبب، من دون وجود ُمسو  ٍ من الخدمات المالية والمصرفية ألي   :أي 

 التعامل بعدالة و شفافية  -للخدمات                   بالتصميم المالئم  -أ

 التسعير المسؤول -الحماية من االفراط في المديونية         د -ج

  

جزًءا من المسؤولية المجتمعية بوصفه  1999صندوق الحسين للتميز عام احتضن البنك المركزي  (30

 : في دعم القطاع التالي للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

 التعليم العالي و التعليم في األردن  -المرأة في المجتمعات الريفية                  ب -أ

 التعليم المالي في أماكن العمل  -د     الوعي المالي في مجال تطوير األعمال -ج

ومعالجة البيانات وااللتزام بما استخدام البنك والمؤسسه الماليه انظمه رقابيه متطوره في جمع ( يعبر 31

 عن : تتضمنه القوانين واالنظمه بخصوص المعلومات

  الحماية من االحتيال  -و الشفافية   داإلفصاح  -الرسمية    ج ةالوكال -حماية سرية بيانات العميل     ب -أ

ف ( احد القطاعات المستهدفة من نشر الوعي و الثقافة المالية من خالل  32 السلوكات واألخالقيات تعرُّ

إدراك المبادئ األساسية في المجال المالي والمصرفيو  الُمتعل ِّقة باألعمال المالية  

 التعليم المالي في مكان العمل -التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي          ب -أ 

التعليم المالي في المدارس -د            الوعي المالي في مجال تطوير األعمال -ج  

 

وال سيما عن طريق التعديل  /الوسائل التي تستعملها الحكومات للتأثير في النشاط االقتصادي،تسمى  (33

 على إمدادات النقود، واالئتمان، وسعر الفائدة

 رير االئتماني التق -نظام االستعالم االئتماني   د -االستقرار المالي    ج -السياسة النقدية      ب -أ
 

 :أداة استرشادية تساعد المؤسسات المالية المانحة للتمويل على التحقُّق من مالءة طالب التمويل  (34

 التقرير االئتماني  -نظام االستعالم االئتماني   د -االستقرار المالي    ج -السياسة النقدية      ب -أ 

 

 المالي :من اركان االستقرار ليست ( احدى االتية 35

ظلَّة  -أ  مؤسسة الضمان االجتماعي شمول مؤسسات الجهاز المصرفي تحت مِّ

 استقرار المستوى العام لألسعار واألجور.  -ب

 استقرار سعر صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية.  -ج

 توفير هيكل أسعار فائدة مالئم ينسجم مع التطورات االقتصادية  -د
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 :من مزايا االستعالم االئتماني التي يستفيد منها األفراد والمؤسسات التمويلية ليست ( احدى االتية36

  بيان االلتزامات الُمترت ِّبة على العميل، وحجم تعامالته االئتمانية.  -أ

ف مدى انتظام -ب  ه بالسداد في األوقات الُمحدَّدةتعرُّ

 منح البنوك والمؤسسات المصرفية هامًشا من األمان في التعامل مع العميل. -ج

 .القدرة على معرفة أسعار الخدمات و الفوائد للبنوك العاملة في الدولة  -د

 37( احدى العبارات التالية غير صحيحة فيما يتعلق بشروط استبدال أوراق النقد التالفة :

أة، وتحوي الرقمين المتسلسلين نفسيهما بِّغَض ِّ النظر عن حجمها -أ إذا كانت ورقة النقد غير ُمجزَّ  

ا نسبته  -ب أة، وتحوي أحد الرقمين كاماًل؛ على أال  يقل حجم الورقة عم  % 70إذا كانت ورقة النقد غير ُمجزَّ

ليمن حجمها األص  

الن معًا حجم ورقة نقد كاملة؛ شرط أْن يكون  -ج إذا تألَّفت ورقة النقد من جزأين مختلفين في الرقم، ويُشك ِّ

 الرقمان المتسلسالن كاملين

ا نسبته  -د أة، وتحوي أحد الرقمين كاماًل؛ على أال  يقل حجم الورقة عم  % من 50إذا كانت ورقة النقد غير ُمجزَّ

 حجمها األصلي

ه التخاذ القرار الالزم  تثنى من التعويض ويجب تحويله الى لجنة التعويضيس ( 38 عن النقد الُمشوَّ

  :  بخصوصها

اوراق النقد من االصدارات القديمة الصادرة من البنك المركزي. -أ  

األوراق الي اعيد تشكيلها بأساليب احتيالية أو فنية . -ب  

المعدني بكل حاالته .النقد  -ج  

الن معًا حجم ورقة نقد كاملة -د ورقة النقد من جزأين مختلفين في الرقم، ويُشك ِّ  

 فيما يتعلق بمتحف النقد األردني : غير صحيحة( احدى الجمل التالية 39

 اليوناني تشمل معروضاته مجموعة من المسكوكات القديمة والحديثة التي كانت ُمتداَولة في األردن منذ العهد -أ

 يحتوي على إصدارات مجلس النقد األردني من األوراق النقدية والمسكوكات -ب

يحتوي على إصدارات البنك المركزي األردني من أوراق النقد، والمسكوكات الُمتداَولة، والمسكوكات  -ج

 والميداليات التذكارية

 1964عام متحف النقد األردني   األردني  انشأ البنك المركزي -د

 من مزايا االستثمار :ليست (احدى االتية 40

 إنتاج السلع التي تَلزم المواطنين -ب           زيادة الدخل القومي و  زيادة اإلنتاج واإلنتاجية -أ

 توفير فرص العمل -د                         تامين الحياة مستقبال لالفراد      -ج

  من أسباب ) دوافع(  االستثمار : ال  تعتبراحدى االتية  (41

  تنمية الثروات و االستفادة منها  -ب              زيادة دخل الفرد                  -أ

 الحياة مستقباًل تأمين  -د      زيادة الناتج القومي و الدخل القومي  -ج
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  تعتبر األردن بيئة حاضنة لالعمال بسبب: (42

 ب( القوة الشرائية الجيدة لمواطنيها                       أ( عدد سكان األردن المرتفع نسبيا 

  واالستثمارية التجارية االتفاقياتد(        ج( كفاءة النظام اإلداري و انخفاض الضرائب 

ه العامل المؤثر على المناخ االستثماري و التي تعني ان   ( 43 أْن تكون اإلجراءات صاحب رأس المال يهمُّ

امة الروتين في الحصول على الموافقات  :واضحة ومرنة، بعيًدا عن دو 

ب( النظام اإلداري   ع الجغرافي                    أ( الموق  

مالة المدربة و المؤهلةج( البيئة التشريعية و القانونية          د( الع  

 في تحديد الحد األدنى لألجور  من المحددات : ( يعتبر التغير44

 أ( اإلدارية          ب( المالية                ج( الفنية                د( السياسية 

 تغيُّر عدد العاملين في المنشأة نتيجة تركهم العمل في وقت ما( يسمى 45

 العمل           د( دوران االستثمارأ( معدل العائد          ب( معدل العمل           ج( دوران 

دينار فان  100000دينار و ذلك من استثمار مبلغ  145000( اذا حقق مشروع إيرادات  لمستثمر مبلغ 46

  معدل العائد على المشروع هو :

 %  100%                  د( 45%               ج( 14.5%              ب( 14أ( 

يُعب ِّر عن العالقة بين القيمة المصروفة على االستثمار في األعمال والقيمة التي تمَّ  الذي  مقياسيسمى ال( 47

 : الحصول عليها بوصفها عائًدا

 معدل العائد على االستثمار  -المقارنة              د -نسبة السيولة            ج -المخاطرة             ب -أ

المفاضلة بين نتائج تحليل  بعد اختيار أحد بدائل االستثمار ( مبدأ للقرار االستثماري يحتم على المستثمر 48

:كل بديل بعد دراسته  

المالئمة -التنويع               د -المقارنة             ج -االختيار              ب  -أ  

نافع الُمتوقَّعة التي سيفقدها المشروع من البديل الذي الم(العامل المؤثر على القرار االستثماري و يعني 49

:لم يُْختَر نتيجة اختيار بديل أفضل  

الوقت -درجة المنافسة        د -الفرصة البديلة            ج -المخاطرة            ب -أ  

( تعتبر الضرائب من المحددات : 50  

االجتماعية -المالية                    د -السوقية                   ج -ب    الفنية             -أ  

( عدم اختيار مشروع نظرا لوجود العديد من الشركات المشابهه للنشاط و تمسك زبائنهم بهم , العامل 51

 المؤثر على القرار االستثماري في هذه الحالة :

الوقت -درجة المنافسة           د -ج            الفرصة البديلة -المخاطرة            ب -أ  

ر لتنفيذ االستثماروسيلة ( تسمى 52  و يطلق عليها اسم وسائط االستثمار ب : يختارها الُمستثمِّ

 قطاع االستثمار -أداة االستثمار         د -مجال االستثمار        ج -االستثمار           ب -أ

 استثمار طويل االجل و له درجة عالية من األمان و دخل مستقر : ( يتميز المجال التالي بانه53

 المعادن النفيسة -المشاريع االقتصادية         د -السلع            ج -العقار           ب -أ
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، وتحمل قيمة اسمية ُمحدَّدة؛ إذ يُقسَّم رأس مال الشركات إلى حق الملكيةأوراق مالية تُمث ِّل (تسمى 54

 : متساويةحصص 

 العقود المستقبلية  -العالمات التجارية          د -السندات            ج -االسهم             ب -أ

 ( يعتبر االصول التالية ذات سيولة عالية و مخاطرة مرتفعه :55

  الغير ملموسة -الملموسة              د -المالية                  ج -الحقيقية            ب -أ

 فيما يخص األصول الحقيقية : غير صحيحة ( احدى العبارات التالية 56

 حصول المنفعة منها عن طريق استخدامها في إنتاج السلع، أو تقديم الخدمات -أ

 ة  وجود مصروفات للنقل والتخزين والصيان -ب

لة لدى الجهات الحكومية.إثباتها فقط يكون عن طريق الملكية القانونية  -ج  الُمسجَّ

       وجود كيان مادي ملموس لها. -د

 فيما يتعلق باالسهم العادية : غير صحيحة( احدى الجمل التالية 57

 منح حملة األسهم حق المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للشركة -أ

مالية عند تحقيق الشركة األرباح،  منح مالكي األسهم الحق في الحصول على أرباح في نهاية كل سنة -ب
 وتوزيعها على حملة األسهم

ض حملة األسهم لمخاطر  -ج  كثيرةتعرُّ

تمتُّع حملة األسهم بحق الحصول على نسب ثابتة من األرباح في نهاية كل سنة مالية، بِّغَض ِّ النظر عن  -د
 تحقيق الشركة أرباًحا، أو تكبُّدها خسائر

 ة االجل على :( يطلق لقب السندات قصير58

 شراء السندات، واالحتفاظ بها لحين االستحقاق -ب         شراء السندات بهدف المتاجرة بها -أ

  في قطاع : االستثمار مخاطر يُقل ِّل الذي التكلفة التنافسي نظام( يتميز األردن ب59

 الصناعة  -الصحة               د -االتصاالت              ج -السياحة             ب -أ

ا يستقطب اصبح  األردن( 60 مًّ ابة الساعية إلى تأسيس الشركات العالمية  مركًزا ُمهِّ  لخدمة إقليمية بو 

 في قطاع : المنطقة

 الصناعة  -الصحة               د -االتصاالت              ج -السياحة             ب -أ

 فيما يتعلق بالمخاطر النظامية : غير صحيحة( احدى الجمل التالية 61

 نتج من عوامل تتعلَّق بشركة معينة، أو قطاع ُمحدَّدتتسمى المخاطر التي  -أ

 التنبُّؤ بها، وأخذ الحيطة والحذر منها يمكن الحد منها من خالل  -ب

 و الحديد و االسمنت  لشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية، مثل شركات الطيرانتتاثر بها ا -ج

م -د  ترتبط باألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية، مثل: اإلضرابات العامة، وحاالت الكساد، والتضخُّ

حساسيته تجاه هذه المخاطر مرتفعة، وتقبُّله لدرجة مرتفعة منها رْهن ( يسمى المستثمر الذي تعتبر 62

 :بتوقُّعاته في الحصول على عائد أعلى

 مستثمر عادي  -مستثمر مخاطر       د -مستثمر محايد        ج -مستثمر متحفظ          ب -أ
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 المخاطر التي تحدث نتيجة عدم توافر المواد األولية، والقوانين( احد مصادر المخاطر و الذي يعبر عن 63
 الجديدة :

 المنافسة  -د          الصناعة         -اإلدارة                  ج -السوق                ب -أ

ف، وعدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحاالت الطارئة، و التي تتمثل ب احد مصادر المخاطر ( 64 سوء التصرُّ
 وعدم حماية موجودات الشركة من السرقة، 

 المنافسة  -د          الصناعة         -اإلدارة                  ج -السوق                ب -أ

  لجذب االستثمار : من التسهيالت التي تقدمها الحكومة األردنية ليست ( احدى االتية65

رين الُمحتَملين. -أ   توفير مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيالت للُمستثمِّ

 توفير المناخ االستثماري األمثل. --ب

  إدخال عدد من اإلجراءات الجادَّة لمراجعة وتعزيز األطر القانونية االقتصادية والمالية  -ج

 المملكة. محافظات مختلف على التنمية االجتماعية بتوزيع مكتسبات العدالة تحقيق -د

 : متكاملة لجميع األقسام والفروع على مستوى المنطقة، ُمخطَّطات ذات رؤية مستقبلية( 66

 مخططات التنمية -مخططات شمولية    د -مخططات المشاريع   ج -مخططات االستثمار      ب -أ

 االستثمار في انشاء مراكز للمؤتمرات و المعارض من الفرص االستثمار في قطاع :( تعتبر فرصة 67

 الصناعة  -الصحة               د -االتصاالت              ج -السياحة             ب -أ

 (  احدى المناطق التنموية التالية تعتبر مربع صحي للماشية :68

 منطقة البحر الميت التنموية  -ب  منطقة جرش التنموية                  -أ

 ) المفرق( منطقة الملك الحسين التنموية  -منطقة المحمدية التنموية               د -ج

 صناعة الكواشف الطبية )آالت فحص المرضى((احدى المناطق الحرة االتية تعمل في مجال 69

 منطقة الزرقاء  -منطقة مطار الملكة علياء             ب -أ

 منطقة الكرك  -منطقة سحاب                         د -ج

 (  احدى المناطق الحرة التالية انشات في مدينة المفرق بالقرب من الحدود العراقية 70

 منطقة سحاب الحرة  -منطقة الزرقاء الحرة                  ب -أ

  منطقة الموقر الحرة -منطقة الكرامه الحرة                 د -ج
 

مركًزا إقليميًّا و  شبكة طرق دولية تربط األردن بدول الجوار ( المنطقة الحرة التي تتميز بقربها من 71

 لتجارة السيارات الجديدة والُمستخَدمة

 منطقة الزرقاء  -منطقة مطار الملكة علياء             ب -أ

 منطقة الكرك  -منطقة الموقر                         د -ج
 

 من اهداف انشاء المناطق التنموية و الحرة :ليست ( احدى االتية 72

 الجمركية الرسوم بإعفاءات الخاصة والتنظيمات التعليمات جداول إصدار -أ

 المملكة محافظات مختلف على التنمية االجتماعية بتوزيع مكتسبات العدالة تحقيق -ب

 الفنية والخبرات المهارات لألردنيين، وتعزيزالعمل  فرص إيجاد -ج

 االقتصادية األنشطة مختلف في واألجنبية المحلية األموال رؤوس جذب -د
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 من خدمات النافذة االستثمارية :ليست احدى االتية  (73

ة والمناطق التنموية بالمناطق الخاصة األحكام تنظيم -أ   .وتطويرها المملكة، في الُحرَّ

رين. واإلقامة الدخول تأشيرات منح -ب   للُمستثمِّ

  والتراخيص. الموافقات منح  -ج

رين. الفنية والمشورة المعلومات تقديم  -د  للُمستثمِّ

 بدأ التطبيق الفعلي لقانون الضمان االجتماعي في األردن في :( 74

  1990 -د             1980 -ج                 1978 -ب                  1977 -أ

كل شخص طبيعي، أو جهة تُمث ِّل شخصية اعتبارية، وتستخدم عاماًل أو أكثر من الخاضعين ألحكام هذا ( 75
  القانون.

 الشخصية االعتبارية  -صاحب العمل                        ب -أ

 المشمولين بالضمان االجتماعي  -د                         االشتراكات -ج

م في تمويل المشروعات االستثمارية( من اهداف الضمان االجتماعي 76  و السبب : إيجاد آلية ادخارية تُسهِّ

ن عليه -أ  اإلسهام في تحقيق االستقرار الوظيفي للُمؤمَّ

 توطيد عالقة العمل بين العامل وصاحب العمل -ب

مات نمو إيجابية في الدخل القومي، تنعكس إيجابًا على معيشة القوى العاملة في المجتمع وأُسرهم -ج ِّ  لتحقيق ُمقو 

 ضمن منظومة حقوق اإلنسان األساسيةالنه يدخل  -د

 من مرتكزات قانون الضمان االجتماعي : ليست( احدى االتية 77

 طردية العالقة  -االختيارية              د -ذاتية التمويل           ج -الشمولية          ب -أ

لشمول العامل إلزاميًّا بأحكام قانون الضمان من العناصر المجتمعة التي يجب توافرها  ليست ( احدى االتية78
 : االجتماعي

 وبإشرافها، وإدارتهاالعمل بتوجيه من المنشأة،  -ب                       العمل لدى منشأة. -أ

  العمل في المنشأة بانتظام. -د                        بدون اجر العمل  -ج

ها( إصابة 79  :  العامل بمرض ما نتيجة طبيعة العمل والمهنة التي يُمارسِّ

 الوفاة الطبيعية -إصابة العمل          د -الشيخوخة         ج -المرض المهني        ب -أ

 يوم  14 ضمان االجتماعي بإصابة العامل خالل االجراء حال عدم ابالغ المنشأة مؤسسة ال ( ما هو80

% من نفقات المعالجة الطبية، وكامل البدل اليومي المستحق وفقًا ألحكام قانون 15ما نسبته تتحمل المنشأة  -أ
 الضمان االجتماعي

 احدة الُمترت ِّبة على إصابة العمل، وفي تعويض الدفعة الوسقوط حق المصاب في البدل اليومي -ب

ل -ج  الرعاية الطبية التي دفعتها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تكاليف جميع المنشأة  تتحمَّ

 كامل البدل اليومي المستحق وفقًا ألحكام قانون الضمان االجتماعيتتحمل المنشأة  -د

ن عليه وذويه الحق في إشعار المؤسسة العامة( 81 ر إ للضمان االجتماعي بإصابة العمل للُمؤمَّ ذا لم تُبادِّ
 :المنشأة إلى إشعار المؤسسة بها في مدَّة

 شهور  6 -شهور             د 4 -يوم                 ج 14 -ساعة                ب 48 -أ
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 عاما ان يكون : 50عند عمر  لرجل( يشترط للحصول على راتب التقاعد المبكر  ل82

 اشتراك  252اكمال عدد اشتراكات فعلي  -ب           اشتراك  180اكمال عدد اشتراكات فعلي  -أ

 اشتراك  300اكمال عدد اشتراكات فعلي  -د          اشتراك  228اكمال عدد اشتراكات فعلي  -ج

راتب ال% من 50عاد إلى العمل أْن يجمع بين ما نسبته ( احدى الحاالت التالية يستطيع العامل اذا 83
 :، وأجرهمن الضمان  المستحق له

 إصابات العمل  -د   عطل عن العمل     الت -ج  العجز الطبيعي الكلي    -ب  الطبيعي الجزئي   العجز  -أ

ن عليه الُمتوف ى خارج الخدمة ( 84 أجاز قانون الضمان االجتماعي في األردن للمستحقين من ورثة الُمؤمَّ
 بشرطين هما : المشمولة بالضمان

 سنوات( 3)شهر  36و لم يمض على انقطاعة  سنوات( 10)اشتراك 120ان ال تقل اشتراكاته السابقة عن  -أ

 سنوات( 5)شهر 60اشتراك و لم يمض على انقطاعة  سنوات ( 10)120ان ال تقل اشتراكاته السابقة عن  -ب

 سنوات( 3) شهر 36و لم يمض على انقطاعة  سنوات( 5) اشتراك 60ان ال تقل اشتراكاته السابقة عن  -ج

 سنوات(  10)شهر 120و لم يمض على انقطاعة سنوات( 5) اشتراك  60ان ال تقل اشتراكاته السابقة عن  -د

 شهر كاالتي  12دينار من متوسط رتب اخر  1500 ألول( يحسب راتب الوفاة الطبيعية 85

 % 75الراتب *  -%                       ب 50الراتب *  -أ

 % 30% * 50الراتب *  -%                      د30الراتب *  -ج

 لدى مؤسسة الضمان االجتماعي : 1/9/2011( بدء تفعيل التأمينات التالية في 86

 التعطل و االمومة -الشيخوخة و االمومة                 ب -أ

 االختياري و التعطل  -االختياري و االمومة                د -ج

 استحقاق راتب االمومة هو : من شروط ( 87

 أشهر متصلة قبل كل حالة والدة 6مدَّة ال تقل عن  التامين االختياري االشتراك في  -أ

 قبل كل حالة والدة فعلية  أشهر 6مدَّة ال تقل عن  التامين االختيارياالشتراك في  -ب

 أشهر متصلة قبل كل حالة والدة 6االشتراك في تأمين األمومة مدَّة ال تقل عن  -ج

 كل حالة والدة بعدأشهر متصلة  6االشتراك في تأمين األمومة مدَّة ال تقل عن  -د

 عن العمل : فيما يتعلق براتب التعطل صحيحة( احدى العبارات التالية 88

 دينار 500% من الراتب بحد ادنى 45يستحق المؤمن عليه في الشهر الخامس من التعطل نسبة  -أ

 دينار 500% من الراتب بحد اعلى  45يستحق المؤمن عليه في الشهر الخامس من التعطل نسبة  -ب

 دينار 500ادنى % من الراتب بحد 55يستحق المؤمن عليه في الشهر الخامس من التعطل نسبة  -ج

 دينار 500% من الراتب بحد اعلى 55يستحق المؤمن عليه في الشهر الخامس من التعطل نسبة  -د

 من شروط استحقاق راتب بدل التعطل عن العمل : ليست( احدى االتية 89

 اشتراًكا فعليًّا. 36أال يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان عن  -أ

 هذا التأمين في الشهر األخير السابق لتعطُّله من العملأْن يكون مشمواًل في  -ب

 أْن يكون له اشتراك واحد على األقل في تأمين بدل التعطُّل من العمل -ج

 عاًما لألنثى(. 55عاًما للذكر، و 60بلوغه السنَّ القانونية ) -د
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 االشتراكات التي تبقى فعالة خالل فترة التعطل عن العمل هي : ( 90

 الشيخوخة و اإلصابات و الوفاة  -الشيخوخة و العجز و الوفاة                    ب -أ

 العجز  و التعطل و الشيخوخة -العجز  و التعطل و الوفاة                  ج-ج

  االجتماعي:( احدى التامينات التالية ال يغطيها االشتراك االختياري في الضمان 91 

 و االمومة إصابة العمل -الوفاة             د -الشيخوخة            ج -العجز             ب -أ

ن عليهبدًءا من ( يحصل الورثة على راتب الوفاة الطبيعية 92  , هذه العبارة : الشهر الذي تُوف ِّي فيه الُمؤمَّ

 خاطئة -صحيحة                      ب -أ

 % , هذه العبارة :50يحسب منه نسبة  الطبيعي  دينار من راتب المتوفي 1500يزيد عن مبلغ  ( ما 93

 خاطئة -صحيحة                      ب -أ

يحق لكل ٍ من المؤسسة وصاحب راتب اعتالل العجز )الكلي، أو الجزئي( الطبيعي الدائم طلب إعادة ( 94
ِّ وقت من السنتين   , هذه العبارةالتاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجزالفحص الطبي في أي 

 خاطئة -صحيحة                      ب -أ

يوم و تحويل الملف للجنة االستئنافية  60يحق للمؤمن عليه االعتراض على قرار اللجنة األولية خالل ( 95
 , هذه العبارة : التخاذ القرار فيما يخص العجز الطبيعي 

 خاطئة -ب         صحيحة              -أ

من  األمراض العقلية، واألمراض المزمنة، واألمراض المستعصية المنصوص عليها في القانون( تعتبر 96
 األمثلة على الحاالت المسببة ل :

 التعطل عن العمل  -العجز الطبيعي      د -الوفاة الطبيعية        ج -إصابات العمل         ب -أ

اعتالل عجز اإلصابة  راتبفانه يستحق   %30العجز الناشئة عن إصابة العمل أقل من إذا كانت نسبة ( 97
  , هذه العبارة : الجزئي الدائم

 خاطئة -صحيحة                         ب -أ

 ان يكون المؤمن عليه اكمل عدد اشتراكات قانونية :  ال يشترط فيها( احدى الحاالت التالية 98

 الوفاة الطبيعية  -العجز الطبيعي             د -التعطل عن العمل         ج -إصابات العمل          ب -أ

فيما يتعلق بتشريعات الضمان االجتماعي المتعلقة بالسالمة و الصحة  صحيحة ( احدى العبارات التالية99

 : بسبب مخالفة المنشأةحال ثبت أنَّ إصابة العمل حدثت  فيالمهنية 

من نفقات المعالجة الطبية، وكامل البدل اليومي المستحق وفقًا ألحكام قانون  %15ا نسبته متتحمل المنشأة  -أ

 الضمان االجتماعي

 العمل، وفي تعويض الدفعة الواحدة الُمترت ِّبة على إصابة سقوط حق المصاب في البدل اليومي -ب

ل -ج  الرعاية الطبية التي دفعتها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تكاليف جميع المنشأة  تتحمَّ

 كامل البدل اليومي المستحق وفقًا ألحكام قانون الضمان االجتماعيتتحمل المنشأة  -د

في حال خالف   الُمترت ِّبة على إصابة العمل  تكاليف العالج وفي، البدل اليوميحق المصاب في يسقط   (100
 , هذه العبارة :المصاب التعليمات الخاصة بالعالج، أو بالسالمة المهنية

 خاطئة -صحيحة                         ب -أ
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  احدى االتية من النفقات االجتماعية :( 1

 تعبيد الطرق -الرعاية الصحية      د -الصرف الصحي        ج -الدفاع و االمن         ب -أ

  احدى االتية من النفقات التحويلية : (2

 بناء محطات الطاقة  -رواتب القطاع العام                   ب -أ

 اإلعانات الُمخصَّصة للشيخوخة والبطالة -أجور صيانة المستشفيات            د -ج

صاد القومي بخدمات أساسية على االستثمارات التي تهدف الى تزويد االقت مبالغ نقدية تُنفِّقها الدولة (3

  تسمى 

 نفقات راسمالية  -نفقات اقتصادية      د -نفقات تحويلية       ج -نفقات إدارية        ب -أ

 من األمثلة على إيرادات الدولة من امالكها العامه : (4

المتاحفزيارة رسوم  -مصانع الحديد      د -األراضي الزراعية      ج -مصفاة البترول     ب  -أ  

الدولة من استخراج جوازات السفر للمواطنين من األمثلة على :( المبالغ التي تحصلها 5  

الغرامات -الرسوم          د -الضرائب الغير مباشرة     ج -الضرائب المباشرة      ب -أ  

ر في ترخيص المركبات ضمن مدَّة زمنية ُمحدَّدة.يسمى المبلغ التي تحصله الدولة من   (6  التأخُّ
 غرامة  -رسوم             د -ضريبة غير مباشرة       ج -ضريبة مباشرة          ب -أ
 
 الضرائب الجمركية هي مثال للضرائب على:( 7

 االستهالك، أو اإلنفاق.  -د    الدخل.   -ج        اإلنتاج على السلع.  -ل         بالتداو  -أ

 :  الممتلكات بين األشخاص في الدولةتسمى الضرائب التي تفرض على انتقال   (8

 ضرائب تداول -ضرائب انفاق      د -ضرائب راس المال      ج -ضرائب دخل          ب -أ

 ( احدى الضرئب التالية يمكن ان تحصل عينيا :9

  ضريبة المسقفات  -ضريبة التركات     د -ضريبة راس المال      ج -ضريبة المبيعات      ب -أ

بدها  ( ) أسئلة صعبة ودقيقة جداا    

 تركيييز 

أسئلة 

ضربونااا

 ا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 ب د ج ب ج د ج ج ب ج ج أ د ب د د ج ج ج أ
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 ج د ب د د أ د أ د أ ب ب ج أ ج أ ج أ ب أ
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 ب ج أ د ج  أ أ ج ج ج ب ب د ج ج د ب د ج
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 أ أ ج ج ج أ ج أ أ ب ج ج ج أ ج د ب ج أ أ
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 ب ج أ ب ج أ أ ب أ د أ د ب ج ب أ ب أ ب ج
 

3 
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لها الدولة جبًرا من مواطنيها بحكم حقها في السيادة والحكم والسلطة، تسمى  ( 10 المبالغ النقدية التي تُحص ِّ

 وبحكم مواطنتهم وانتمائهم إليها

 إيرادات أخرى  -إيرادات تمويلية     د -إيرادات سيادية      ج -إيرادات اقتصادية      ب -أ

  من مخاطر التضخم المالي : االتية ليست احدى  (11

ة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية. -أ  انخفاض القوَّ

ن الدولة من تأمين نفقاتها العامة، أو التمويل في االستثمارات العامة. -ب  الزيادة النقدية تُمك ِّ

ف  -ج  الثقة باإلنتاج القومي.انخفاض احتياطي الدولة من العمالت الصعبة؛ ما يُضعِّ

 هروب األموال األجنبية من البالد، وعدم تشجيع االستثمارات األجنبية فيها. -د

 

ما يملكه الفرد من أموال عقارية مثل األراضي، أو أموال منقولة في  على  تُفَرضتسمى الضريبة التي   -12

  :لحظة زمنية معينة

 ضريبة التداول -ضريبة االنفاق     د -جضريبة راس المال     -ضريبة الدخل     ب -ا

 13( احدى اإليرادات التالية ال تعتبر حصيلتها ثابتة كل عام و ال يمكن تقديرها بدقة :

الضرائب -الغرامات            د -الرسوم              ج -الجمارك            ب -أ  

  دائرة الموازنة العامة : ليست من اهدافاحدى االتية  (14

 . للمواطنين كافةً  جيد معيشة مستوى لضمان مستدام نمو معدالت تحقيق  -أ

 . الالمركزية لنهج تطبيقًا المحافظات بين التنموي التوازن تحقيق -ب

 الحكومية. الوحدات وموازنات للدولة، العامة الموازنة إعداد -ج 

 نمراعاة توزيعها في العدالة للمواطنيتحسين مستوى الخدمات المقدمة و   -د
 

تحصل احدى الجهات التالية على نسخة من األوامر المالية الشهرية  :( 15  

 مجلس االمة  -ة      دديوان المحاسب -وزارة العمل      ج -رئاسة الوزراء       ب -أ

رفع مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وادخال التعديالت لوضع  (16

 الموازنة بصورتها النهائية يأتي ضمن مرحلة:

 مراقبة التنفيذ و التقييم -التنفيذ      د -االعتماد و اإلقرار    ج -التحضير و االعداد   ب -أ

 المالية في الموازنة العامة : من مهام وزير ليستاحدى االتية ( 17

 قراءة خطاب الموازنة خالل مرحلة االعتماد و اإلقرار -أ

 اصدار تعميما لجميع الوزارات يُحدَّد فيه المسؤول عن اإلنفاق ومراقبة الُمخصَّصات المعتمدة لكل ٍّ منها-ب

ومالحظات النواب التي أُثيرت في المشاركة في تقديم ردَّ الحكومة على تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب  -ج
 المناقشة

 دراسة القانون بهدف  إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية واالقتصادية -د

 :موازنة العامة للملكة كل عام في بدأت دائرة الموازنة العامة باعداد قانون ال( 18

 1964/1965 -د          1963/1964 -ج              1962/1963 -ب           1960/1961 -أ
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 من النفقات الجارية للدولة : ال تعتبر ( احدى االتية 19

 المشاريع االستثمارية  -الدعم و اإلعانات      د -ج        الصيانة و األجور  -ب الدفاع و االمن          -أ

ة جملة اإلحصاءات والتقارير التي تُستخَدم في قياس أداء ( تسمى 20 ف قوَّ قطاعات االقتصاد المختلفة، وتعرُّ

 :االقتصاد في الدولة من ضعفه

 مؤشرات النمو االقتصادي -الناتج المحلي اإلجمالي    د -التوازن التنموي       ج -التنمية المستدامة       ب -أ

 الوطنية للشمول المالي في العام : التحضير لالستراتيجيةبدأ ( 21

  2020 -د                  2017 -ج               2015 -ب                2010-أ

 من أهم ِّ الضوابط التي تدفع العمالء إلى عدم اإلفراط في المديونية: (22

ية على  -ب                            كشف الراتب. -أ   الخدمة المصرفية.موافقة العميل الخط ِّ

 تقييم المالءة المالية. -د                وضوح السياسة البنكية. -ج

 

بناء مجتمع نموذجي، تحكمه أنظمة استهالكية مالية حضارية، تحمي بنيانه من (  احدى االتية تساهم في  23
  االستغالل، وتُوف ِّر له بيئة صحية مناسبة للعيش بأمان

 الشمول المالي للفئات الغير مخدومة  -أ

 تعزيًزا لوصول فئات المجتمع جميعها إلى الخدمات والُمنتَجات المالية  -ب

 معرفة المستهلك المالي لحقوقه وواجباته  -ج

 تطبيق البنك المركزي االستراتيجية الوطنية للشمول المالي  -د

 عن :  بإنجاز معامالته المالية العميل  لنيابة عنص اخر بايعبر  تفويض أي شخ( 24

  الحماية من االحتيال  -و الشفافية   داإلفصاح  -الرسمية    ج ةالوكال -حماية سرية بيانات العميل     ب -أ

ما  تحديد األولويات وطرائق التمويل؛احد القطاعات المستهدفة من نشر الوعي و الثقافة المالية و التي  ( 25

م إسهاًما فاعاًل في تطوير بيئة األعمال والريادة  :يُسهِّ

 التعليم المالي في مكان العمل -التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي          ب -أ

التعليم المالي في المدارس -د            الوعي المالي في مجال تطوير األعمال -ج  

 منصة االستعالم احدى المهام التالية :  ال تتيح( 26

 يُوف ِّر للعمالء خدمة االستعالم عن األفراد والشركات ألغراض المتابعة.  -أ

ف المنتجات و الخدمات الجديدة التي توفرها البنوك للعمالء . -ب  تعرُّ

 مرة واحدة سنويا  توفير خدمة االستعالم الذاتي لألفراد والشركات -ج

 طلب التقارير االئتمانية الخاصة بهم. -د

 

فان النتيجة :عند فرض الضرائب على عوامل اإلنتاج أو الُمنتَجات نفسها، ( 27  

ة التنافسية للُمنتَجات  فيقلُّ الطلب على شرائها.  أ- تكاليف اإلنتاج تقل ، فتزداد القوَّ

ة التنافسية للُمنتَجات فيقلُّ الطلب على شرائها.  ب- تكاليف اإلنتاج تقل، فتزداد القوَّ

ة التنافسية للُمنتَجات فيقلُّ الطلب على شرائها.  ج- تكاليف اإلنتاج تزيد، فتزداد القوَّ

ة التنافسية للُمنتَجات فيقلُّ الطلب على شرائها  د- تكاليف اإلنتاج تزيد، فتقل  القوَّ

. 

انتبه الدراسة التشخيصية 

  2017للمستبعدين 
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 : ( دوران العمل يعني عدد العاملين الذين يتركون العمل السباب مختلفة و هو من المحددات 28

 السياسية  -اإلدارية                     د -الفنية                  ج -المالية                  ب -أ

مدى التغيُّرات التي قد تحدث من لحظة اتخاذ القرار إلى  ( العامل المؤثر على القرار االستثماري و يعني29
:وقت تنفيذ االستثمار فعليًّا  

الوقت -درجة المنافسة           د -الفرصة البديلة            ج -المخاطرة            ب -أ  

 ب : و التي تقاس بالسعر  ( تسمى كلفة االستثمار الناشئة عن قيام المستثمر باالقتراض30

 السيولة  -الفائدة               د -المشاركة                 ج -المخاطرة                  ب -أ

( احدى االتية تعتبر من العوامل الطاردة لالستثمار :31  

  ارتفاع أسعار الفائدة   -الجهاز القضائي العادل                 ب -أ

القوة الشرائية الجيدة   -انخفاض معدل الضرائب           د -ج    

 السندات :ب  فيما يتعلقغير صحيحة ( احدى العبارات التالية 32

 يستحق الدفع في أوقات ُمحدَّدة  يعتبر قرًضا طويل األجل -أ

 السائدة في السوق المالييمنح حامله حق تداوله وبيعه في السوق المالي، وتغيُّر قيمته تبعًا للظروف  -ب

 له سعر فائدة ثابت -ج

 : قيمته في السوق المالي حاليا عند الرغبة في بيعه قيمته الحقيقية تعني  -د

 :من عوامل اتخاذ القرار االستثماري وهو( في حال رغب المستثمر بشراء سلعة مستقبال يعبر عن عامل 33

 الوقت  -درجة المنافسة         د -مصادر التمويل            ج -الفرصة البديلة             ب -أ

 الي : مكبر مساهم في الناتج المحلي االج( يعتبر االستثمار في القطاع التالي ثالث ا34

 الصناعة  -التكنولوجيا              د -السياحة              ج -الطاقة المتجددة           ب -أ

 ( من العوامل التي تؤدي الى المخاطر  النظامية :35

 ظهور اختراعات جديدة -د     األخطاء اإلدارية -ج   و التضخم الكساد -اضراب عمال في قطاع معين   ب -أ

ان، ومن مطار الملكة علياء الدولي، مناطق الحرة التالية ( تتميز احدى ال36 بقربها من العاصمة األردنية عم 

 ومن الخط الدولي المؤدي إلى الحدود السعودية والحدود العراقية

 منطقة سحاب الحرة  -منطقة الزرقاء الحرة                  ب -أ

 منطقة الموقر الحرة  -منطقة الكرامه الحرة                 د -ج

 

 :للمناطق التنموية و الحرة من خدمات هيئة االستثمار  ليستاحدى االتية  (37

 . االقتصادية الجدوى دراسات إعداد  -أ

رين استقطاب -ب   االقتصادية. من مختلف القطاعات الُمستثمِّ

 .البيع أو التأجير، عن طريق األراضي توفير -ج

 .استحداث فرص عمل جديدة -د
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 للسبب التالي : تحرص المملكة األردنية الهاشمية على تشجيع االستثمارات (38

 تبسيط اإلجراءات الُمتعل ِّقة بالمشروعات االستثمارية  -أ

رين الُمحتَملينتوفير مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيالت  -ب  للُمستثمِّ

تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة المستدامة، والنفاذ إلى األسواق العالمية، وتعزيز التنافسية، واستحداث  -ج
 فرص عمل جديدة

م العملية  -د إدخال عدد من اإلجراءات الجادَّة لمراجعة وتعزيز األطر القانونية االقتصادية والمالية التي تُنظ ِّ
 االستثمارية

  من اهداف هيئة االستثمار األردني : ليست( احدى االتية 39

 المملكة في بالبنوك  العاملة  الخاصة األحكام تنظيم -أ

 واألجنبية المحلية االستثمارات لتحفيز والبرامج الخطط وضع -ب

 المملكة في االستثمارية بالفرص التعريف -ج

 التجارية البعثات وتنظيم األسواق، وفتح المعارض، إقامة -د

شهور من حدوثها  4( اذا قام المصاب او ذويه بإبالغ مؤسسة الضمان االجتماعي عن إصابات العمل بعد 40
 فانهم يحق لهم الحصول فقط على :

 عتالل بدل العالج و راتب اال -بدل العالج و بدل االجر اليومي                      ب -أ

 راتب االعتالل و راتب الوفاة  -بدل االجر اليومي و راتب الوفاة                     د -ج

 انتظام العالقة بين العامل و صاحب العمل : تمثلال التالية ( احدى الحاالت 41

  يوًما فأكثر في الشهر الواحد. 16 بنظام المياومة  العمل -أ

 يوًما فأكثر في الشهر الواحد 16العمل بالقطعة او النقلة  -ب

 العامل الذي يتقاضى أجًرا شهريًّا، بِّغَض ِّ النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد -ج

  يوم في الشهر  16العمل بظام المياومة او الساعة او القطعة اقل من  -د

عن طريق االقتطاع الشهري من راتب المؤمن  االدخار( من مرتكزات قانون الضمان االجتماعي اجبارية 42
  و السبب : عليه 

 لزيادة إيرادات الدولة  -لزيادة إيرادات المؤسسة                    ب -أ

 لتأمينهم من المخاطر االجتماعية -لشمول جميع افراد المجتمع              د -ج

ألحكام قانون الضمان االجتماعي لقاء االستفادة من خدمات مبالغ نقدية تُقتَطع من أجر العامل الخاضع ( 43
 تأمينات الضمان االجتماعي

 المشمولين بالضمان االجتماعي  -د  الشتراكات      ا -ج      الشخصية االعتبارية  -ب  صاحب العمل     -أ

لة رسميًّا لدى الجهات ذات العالقة، أو حاصلة على ( 44 ألزم قانون الضمان االجتماعي كل منشأة ُمسجَّ
 هذه العبارة : ؛ بالتسجيل في مؤسسة الضمانفأكثر ين عاملترخيص بممارسة العمل، وتستخدم 

 خاطئة -صحيحة                             ب -أ

تحقق اعلى درجات األمان االجتماعي و االقتصادي من المخاطر ( مجموعة من القواعد و األسس التي 45
 التي قد يواجهها العامل :

                                                            مؤسسة الضمان االجتماعي -ب  الضمان االجتماعي                           -أ
 الشخصية االعتبارية   -د              قانون الضمان االجتماعي        -ج
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 للسبب التالي : أصبح برنامج الحماية االجتماعية اليوم ضرورة حتمية في ظل ِّ النمو السكاني المتسارع(46

 ضمان استمرار العاملين في وظائفهم -زيادة إيرادات الدولة و عوائدها             ب -أ

 األفراد نوًعا من األمان في الحاالت الطارئةمنح  -حماية العاملين من ارتفاع االسعار         د -ج

 % عن كل سنة اشتراك  في حال :1( يزداد نسبة راتب الوفاة الطبيعية 47

 اشتراك فاكثر 60زاد عدد االشتراكات عن  -اشتراك       ب 60قل عدد االشتراكات عن  -أ

 اشتراك فاكثر 120زاد عدد االشتراكات عن  -اشتراك    د 120قل عدد االشتراكات عن  -ج

 :االشتراك االختياري في الضمان االجتماعي ال يحق لهاالتي من الفئات  االتية ( احدى 48

 أصحاب المنشآت األردنيون المشمولين بأنظمة التقاعد في بعض النقابات المهنية -أ

 راتب اعتالل العجر )الكلي، والجزئي( الطبيعي الدائمالحاصل على  -ب

يت خدماته إلكماله السنَّ القانونية، أو تجاوزها لغايات استكمال المدَّة الموجبة  -ج ن عليه األردني الذي أُنهِّ الُمؤمَّ
 الستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

ن عليه األردني الذي أُوقِّف منه  -د ِّ سبب من دون إكمال السن ِّ القانونية )للُمؤمَّ عاًما للذكر،  60االقتطاع ألي 
 عاًما لألنثى(، 55و

فاكثر ان يطلب اشراكه اختياريا  لغايات زيادة  180عاما و لديه عدد اشتراكات  60( يحق لمن اكمل 49

 , هذه العبارة :60اشهر من بلوغه ال  6راتبه التقاعدي للشيخوخة خالل 

 خاطئة -ب                  صحيحة     -أ

و  مدَّة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام القانون المؤمن عليها إجازة األمومة التي تحصل عليها ( تعتبر 50

 , هذه العبارة : يتم خصم قيمه اشتراكاتها بدل االجازة المدفوع لها 

 خاطئة -صحيحة                      ب -أ

 من بين  األنشطة :سؤال قوي جداا 

 في حال : تتضمن مصادر و أوجه استخدام االموال( موازنة التمويلتلجأ الحكومة الى اعداد ما يسمى )  -

 عدم إقرارها  -وجود توازن للموازنة     د -ج      موازنة عجز وجود -بوجود فائض موازنة        -أ

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة مع تمنياتي بالتفوق و التمييز لطالبي الوحووووووووش
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 قوي 


