
 حاجات اإلنسان المتعددة وتصنف لنوعين  شاط اإلنساني الشباع يهدف الن -1

 المأكل والملبس  ب.      ت فردية صة + حاجاات خاحاج أ.

 حاجة خاصة وحاجات عامة د.                        التعليم واألمن  ج. 

 ن من الحاجات : بس والمسكأكل والمليعتبر الم -2

 عامة الحاجات الب.                         الخاصة الفردية أ. 

 يء مما ذكر د. ال ش                عامة . حاجة فردية وج

 من األمثلة على الحاجات العامة :  -3

 جميع ما ذكر صحيح  د.    الة والصحة ج. العد    ب.األمن     التعليم أ. 

لية لتحقيق فر لها من مخصصات ماشطة الدولة بما يتواي يدرس مجمل أنيطلق على العلم الذ -4

 اف المجتمع : أهد

 د. الريادة   ج. اإليرادات     فة العامة ب. الثقا  المالية العامة  أ.

 ضمن من : عناصر المالية العامة تت -5

 جميع ماذكر صحيح  د.نة العامة   ج. الموازاإليرادات العامة    أ. النفقات العامة   ب.

اسي تسمى العامة والدفاع واألمن والعدالة والتمثيل السيا الدولة على اإلدارة النفقات التي تنفقه -6

 ت اقتصادية      د. جميع ما ذكر صحيح ج. نفقانفقات إدارية   ب. نفقات اجتماعية    .أ: 

 ية الحدود يسمى : ه وحماي وتجهيز الجيش وتدريبلدفاع الوطنعلى ا قانف. اال7

 ت اقتصادية      د. جميع ما ذكر صحيحج. نفقاات اجتماعية   نفقات إدارية   ب. نفق .أ: 

 أنواع النفقات حسب مهام الدولة :  -8

 جميع ما ذكر صحيح د. ت اقتصادية     ج. نفقا. نفقات إدارية   ب. نفقات اجتماعية   أ: 

فة ونشر الثقاتمع كالرعاية الصحية والتعليم المجخدمة  التي تنفقها الدولة علىالغ النقدية المب -9

 ت اقتصادية      د. جميع ما ذكر صحيحج. نفقانفقات اجتماعية    ب. . نفقات إدارية  أ: تسمى

عانات والضمان االجتماعي والمتعطلبن عن النفقات التي تنفق على تقديم المساعدات واإل -10

 الً على : ة يعد مثاالعمل وبناء مركز صحيح وتقديم الخدمات الصحي

 ت اقتصادية      د. جميع ما ذكر صحيحج. نفقانفقات اجتماعية    ب.   إدارية . نفقاتأ: 

: النقل ت لتزيد االقتصاد القومي بخدمات ة على االستثمارافقها الدولالغ النقدية التي تنالمب -11

 محطات الكهرباء والري والصرف ودعم المشروعات العامة والخاصة والمواصالت و



 ت اقتصادية      د. جميع ما ذكر صحيح. نفقاج   ب. نفقات اجتماعية. نفقات إدارية   أ: 

 :  يعد مثاالً على  تمديد شبكات الصرف الصحياق على تعبيد الطرق ونفاإل -12

 ت اقتصادية      د. جميع ما ذكر صحيح. نفقاج. نفقات إدارية   ب. نفقات اجتماعية   أ: 

 اق : ولة على مقابل لالنفأنواع النفقات العامة بحسب حصول الد -13

 مالية أسية وحقيقية    ج. مركزية ومحلية   د. جارية ورتحويلب. ر عادية   غيأ. نفقة عادية و

 خدمةها على سلع أو شيء ما مثل انفقا الغ النقدية التي تنفقها الدولة لقاء الحصول علىالمب.14

 طاع العام موظفي القكالرواتب واألجور ل

 ية أسمالنفقة تحويلة     ج. نفقة غير عادية     د. نفقة رب.      حقيقية  ة نفقأ. 

اإلعانات ذلك ك ل الدولية على شيء مقابلقدية تنفقها الدولة دون أن يترتب عليها حصومبالغ ن -15

 والبطالة وغالء المعيشة  يخوخةبالش

 يةمالسأد. نفقة ر     محليةحقيقية       ب. نفقة تحويلة     ج. نفقة ة نفقأ. 

حة الطبقة الفقيرة كإعانات دعم النفقة تي تتعلق بإعادة توزيع الدخل ولوبصورة جزئية لمصل -16

 السلم التموينية مثل الدقيقة : 

 يةأسمالحقيقية       ب. نفقة تحويلة     ج. نفقة غير عادية     د. نفقة رة نفقأ. 

 : تكراراها بصورة منتظمة سنويا أنواع النفقات بحسب  -17

 مالية أسية وحقيقية    ج. مركزية ومحلية   د. جارية ورر عادية   ب. تحويلغينفقة عادية وأ. 

ن وصيانة المباني واألجهزة كل سنة مثل رواتب الموظفيفقة التي تنفقها الدولة بشكل متكرر الن -18

 ويلية عادية   ب. غير عادية    ج. رأسمالية   د. تحأ.  العامة والتعليم والصحة هي :

 اختلف مقدارها تشير للنفقة :ترط أن تكون متكرر كل عام بالموازنة وال يش النفقة التي تكون -19

 عادية   ب. غير عادية    ج. رأسمالية   د. تحويليةأ. 

ال ( ية سياسجهة ظروف )اجتماعية ، اقتصادية ، نقدية تنفقها الدولة بصفة استثنائية لموامبالغ  -20

 ظمة تسمى :فة منتسنة بصتكرر كل 

 جميع ماذكر صحيحد.    ةحليمغير عادية    ج.ب. عادية   أ. 

 حروب والفياضانات واإلصالحاتالنفقة التي تنفقها الدولة بالكوارث الطبيعية كالزالزل وال -21

  ه تسمى : خزانات المياسدود وكبناء ال

 جميع ماذكر صحيحد.    ةحليمغير عادية    ج.ب. عادية   أ. 

 



 واع النفقات بحسب نطاق سريانها ومدى االستفادة منها : . أن22

 مالية أسمركزية ومحلية   د. جارية ور ج. ية وحقيقية   تحويل ب.ر عادية   غيأ. نفقة عادية و

ى الحكومة المركزية القيام بها شباع حاجة أفراد المجتمع كافة وتتولمبالغ نقدية تنفقها الدولة ال -23

 مى : دفاع والعدالة واألمن تسعلى الق الالنف

 د. تحويلية   تشغيليةالج.     محليةب.    مركزيةأ. 

كغيصال  تي تنفقها الدولة الشباع حاجات : هيئة محلية معينة كالبلديات ومجلس المدنالنفقات ال -30

 ه الشرب والكهرباء للمدن والمناطق والبلديات يام

 د. تحويلية   تشغيليةالج.     محليةب.    مركزيةأ. 

 :  ت بحسب تأثيرها باالقتصاد الوطنيع النفقاأنوا -31

 مالية أسجارية ور د. ية ومحلية  ج. مركز  ية وحقيقية  تحويل ب.ر عادية   غيأ. نفقة عادية و

فاع والرواتب ؤون االمن والدالنفقات التي تخصص للنشاط الطبيعي للدولة مثل االنفاق على ش -32

 واإلعانات يسمى : م ن والدعي  دوفوائد الوالصيانة واالجور 

 جارية    د. رأسمالية ج.غير عادية   ب. تحويلية   أ. 

ت اإلنتاجية لتجاوز المشكالت االقتصادية كالبطالة النفقات المخصصة لالستثمار في المشروعا -33

 مى : سات العامة تسعض المؤسونفقات تجهيز ب

 رأسمالية د. ة   جاريج.  غير عادية   ب. تحويلية  أ. 

 تصنف النفقات بحسب :  -34

 تصادها ، تأثيرا باالقاق ، تكراراها ، نطاق سريانالدولة ، حصول الدولة على مقابل لالنفمهام  أ.

 ها ب. مهام الدولة وتكرار

 ج. نطاق سريانها وتأثيرها 

  اق وتكرارها د. حصول الدولة على مقابل لالنف

 يشير لمفهوم : فع العامة اطنين بما يحقق النشباع حاجة الموالفقها الدولة المبالغ النقدية التي تن -35

 ج. اإليرادات العامة    د. الموازنة العامة النفقات العامة   ب.  مة أ. المالية العا

 ة هي : اصر أساسيط بالنفقات العامة أن يتوفر بها عنيشتر -36

 جميع ماذكر صحيح  د. يق النفع  ج. تحق   عامة يئات شراف من هاالقتصار على النقد    ب. اإلأ. 

 



 الشرفية :  من األمثلة على النفقات -37

 د. سيارة مجانية     أوسمة وألقاب ج.    كن مجاني ب. س ألجور    وااتب ورالأ. 

  نفقة عينية : ن األمثلة على النفقات التي تكون على شكل م -38

 األجورد.      أوسمة وألقاب ج.    كن مجاني س ب.      اتب ورالأ. 

 األمثلة على النفقات النقدية : من  -39

 ب. األجور       أ. دفع ثمن السلع للمرافق العامة 

 جميع ماذكر صحيح د.        المساعدات واإلعانات مشروعات للدولة وج. إنشاء  

 النفقات العامة لتحقيق ما يأتي : دف ته – 40

 راد كإنشاء وزارة التربية والتعليم مدارس نيابة عن األف أ. توفير الدولة حاجة عامة

 وزارة الصحة مركز للعالجراد كإنشاء نيابة عن األفتوفير الدولة حاجة عامة ب. 

 نشاء حدائق عامة كإج. تريسيخ مبدأ المساواة 

 جميع ماذكر صحيح  د.

 ي تحصلها الدولة من مصادر مختلفة يسمى : المبلغ النقدي الذ -41

 دات عامة    د. موازنة عامةإيرا ج.مالية عامة   ب. نفقات عامة    أ. 

بوصفها ال والمنشآت التي تملكها المبالغ النقدية التي تدخل خزينة الدولة نتيجة استثمارها باألمو -42

 ً   تسمى : شخصا اعتباريا

 جميع ماذكر صحيحالك دولة خاص  د. ج. إيرادات امدية    ة   ب. إيرادات سياإيرادات اقتصاديأ. 

 الدولة العامة :  من األمثلة على إيراد -43

  اء المستشفيات وإنشاء السدود بنأ. إنشاء الطرق و

 ف واآلثارعند زيارة المتحة التي تدفع ب. الرسوم الرمزي

 ج. تأجير األراضي الزراعية والغابات 

 اإلجابة أ + اإلجابة ب د. 

شروعات اإلنتاجية التي تملكها وما ينجم عنها من إيرادات مللها الدولة من االغ نقدية تحصمب -44

 عامة أو دخل عام لها تسمى : 

 رائبلضدية  د. اص   ج. اإليرادات السيااإيراد أمالك الدولة الخب.     الك الدولة العامأ. إيراد أم

 



 أمالك الدولة الخاصة : من األمثلة على إيراد -45

 اضي الزراعية والغابات ( ) األرجير الممتلكات تأناتج من أمالك عقاربة ك إيرادأ.

 ، الخشب(د )أرباح المؤسسة الصناعية ومصانع الحدي جاريةب. اإليراد الناتج من األمالك الصناعية والت

 ة البترول واالسمنت مصفاة للحكومة كالك مالية للدولة : أرباح تدرها أسهم مملوكج. إيراد أم

 صحيح كر جميع ماذد. 

 مكلف بها يتحملها بصورة كاملة تسمى : بصفة كلية والانتقال عبئها ب التي ال يمكن رائالض -46

 د. جميع ماذكر صحيح  غير مباشرة ج. ضربية    مبيعاتب. ضريبة الة   ضرائب مباشر أ.

  التجارة تسمى  الضريبة التي تفرض على الرواتب واألجور والعالوات واألرباح ومكاسب -47

 د. جميع ماذكر صحيح  غير مباشرة ج. ضربية    مبيعاتب. ضريبة ال   لالدخضرائب  أ.

لة بزمن معين اضي أو أموال منقوال عقارية مثل األرى ما يملكه الفرد من أموة المفروضة عليبلضرا -48  

 د. جميع ماذكر صحيح  غير مباشرة ج. ضربية    رأسمالضريبة  ب.ة   ضرائب مباشر أ.تسمى : 

 آخر تسمى :  لشخصيستطيع نقل عبئها ا المكلف مؤقتا والضريبة التي يدفعه -49

 ة غير مباشرة ضريبد.   رأسمالج. ضربية    دخلب. ضريبة الة   ضرائب مباشر أ.

 المباشرة : ع الضريبة غير واأن -50 

 جميع ماذكر صحيح  د.ج. ضرائب التداول   ضرائب االنتاج على السلع  أ. الضرائب على االستهالك  ب. 

 نواع الضرائب على : من أرك ضريبة الجماضريبة المبيعات ، و -51

 على التداول د. جميع ماذكر صحيحج. ضرائب ضرائب االنتاج على السلع  الضرائب على االستهالك  ب.  أ.

 يبة :ضرشيكات ، فواتر ، استدعاءات يشير لنوع البع على تحرير المستندات : عقود ، طواالصاق ال -52

 جميع ماذكر صحيح  د.التداول   على ضرائب  ج.ضرائب االنتاج على السلع  أ. الضرائب على االستهالك  ب. 

 : أتي من خالل . أنواع اإليرادات العامة ت53

 جميع ماذكر صحيح  د.  ج. الغرامات        . الضرائب    ب. الرسوم   أ

از السفر مثل رسوم استخراج شهادات الميالد وجوت معنية خدمامبالغ نقدية تحصلها الدولة ممن يتلقون  -54

 وااثبات الهوية الشخصية يشير لمفهوم : 

 د. القروض        ج. الغرامات    الرسوم   ب. . الضرائب    أ

 الترخيص :الفات قانونية عقوبة لهم كالتأخر عن تكبون مخذين يرراد الن األفمحصلها الدولة ة تمبالغ نقدي -55

 قروضد. ال     الغراماتج.     . الضرائب    ب. الرسوم   أ

 

 



 من األمثلة على اإليرادات األخرى :  -56

 خارجية عربية وأجنبية ت تراضها من بنوك أو جهاأ. القروض العامة كإق

 ماذكر صحيح جميع  د.        ية لمنح الخارج. اج         اإلصدار النقديب. 

 :ضّخ بالسوق للتداول في صورة مدفوعات حكومة تسمىوكة للدولة لنقد ي  الحقيقية الممل. عملية تحويل األصول 57

 ماذكر صحيح جميع  د.        ية لمنح الخارج. اج         اإلصدار النقدي ب.غرامات      أ. ال

 ي : من آثار االصدار النقد. 58

 على العرض الطلب ادةب. زي      النقود ، وسائل الدفع("زيادة  أ.التضخم المالي

 كر صحيحماذجميع  د.      قيمة النقودومستوى األسعار وانخفاض االستهالك  . ارتفاعج

 :  طراها لالصدار النقدي بسببيتعين على الحكومة الحذر عند اض -59

 درات  فاع ثمن الصاب. ارت       نخفاض القوة الشرائية أ.  ا

 جميع ماذكر صحيح د.  االجنبية  لاحتياطي العمالت وهروب األمو فاضج. انخ 

أوضاع الدولة لتحسين مبالغ تحصل عليها الدولة من دول أخرى النشاء مشروعات استثمارية هادفة  -60

 وتأمين النفقات العامة والنفع العامة تسمى : 

 التضخم الماليد.         ية لمنح الخارجا .ج         اإلصدار النقدي ب.غرامات      أ. ال

إنفاقعا ، وفق برنامج محدد ، خطة مالية يعدها الشخص بنفسه ، لبيان اإليرادات المقدرة ، وأوجه  -61

 ة خالل مدة زمنية الحقة محددة يشير لمفهوم : ينأهدف معلتحقيق 

  المركز الماليج. الميزانية       د.    الموازنة الشخصية   ب. أ. الموازنة العامة  

 حقوق ملكية :امات ا تملكه المؤسسة من أصول وما عليها من التزية وتوضح ملمدة الماهاية ال. تعد ن62

 نفقاتالموازنة   ج. اإليرادات    د. ال(   ب. )المركز الماليميزانية عمومية أ. 

عمل الحكومة خالل سنة مالية مقبلة تحقيقاً ألهداف الدولة بعد ين برنامج . خطة مالية تقديرية مفصلة تب63

 ن السلطة التشريعية :ماعتمادها 

 المركز الماليج. الميزانية       د.    الموازنة الشخصية   ب. الموازنة العامة   أ.  

 دولة إنفاقه وتحصيلة في السنة القادمة : . القائمة التي تتضمن أرقاماً تقديرية لما تعتزم ال64

 المركز الماليد.    ج. الميزانية       الموازنة الشخصية   ب. أ. الموازنة العامة  

 عد انتهاء السنة المالية : ينة بيحدد المركز المالي للمؤسسة في لحظة مع. بيان محاسبي 65

 المركز الماليج. الميزانية       د.    الموازنة الشخصية   ب. أ. الموازنة العامة  

ت وتعتبر ملخصات ألعمال زماماً فعالية لما تمتلكه المؤسسة من أصول وماعليها من التتتضمن أرقا -66

 المركز الماليج. الميزانية       د.    الموازنة الشخصية   ب. أ. الموازنة العامة  المؤسسة : 



 

ألف أّي أن اإليرادات تزيد  90 المتوقعة العامة نفقاتألف وال 100 لمتوقعةا إذا كانت اإليرادات العامة -67

 ا يلي : ا بمتم وصفهالمتوقعة فإن الحالة يعلى النفقات 

 يوجد فائض أو عجز    د. ال شيء مما ذكرب. وجود عجز     ج. ال    يمكن استثماره ئض وجود فاأ. 

 وازنة العامة في األردن إلى : أسندت مهمة إعداد الم -68

 وزارة المالية     د. مجلس النوابمان    ج. كزي   ب. مؤسسة الض.  البنك المرأ

 نون الموازنة :ضع مشروع الموازنة العداد قاللنظر بقوانين الوزارة وتم وفي تم إعداد لجنة ملكية  -69

 بعينات     د. الثمانينات بالستينات    ج. بالس ب.أ. بالخمسينات    

 : موازنةللعمل على البإرادة ملكية  ن يختارهم الملكمجموعة من األشخاص مختصين في مجال معي -70

 ج. الوزارء    د. اللجنة الملكية للموازنة  النواب   ب. مجلس األمة    أ.

تان تأشيريتان العامة ، سن موازنةسنوات ) سنة مالية لسنة ال 3دمة مدتها خطة مالية توضع لمرحلة قا -71

 مقبلتنان ( لسنة الموازنة :

 طار المالي قصير المدى    ب. اإل    توسط المدى  طار المالي ماإل أ.

 د. السنة التأشيرية     لمدى  ج. اإلطار المالي طويل ا

تين مقبلتين ) نالمقبلة ؛ يتم مقارنة بنود الموزانة لسللسنة السنة التي تستخدم مؤشراً للموازنة العامة  -72

 لسنة الموازنة وبنود الموازنة العامة ( لسنة الموازنة  :

 قصير المدى اإلطار اإلطار طويل المدى    د.ج.     السنة التأشيرية  ب. وازنة   أ. سنة الم

 من الموازنة العامة للدورة : ها ضموازنتأّي وزارة أو دائرة أو سلطة تدخل  -73

 ية     د. الوزارة جنة الملكالدائرة الحكومية    ب. الوحدة الحكومية    ج. الل  أ.

خل موازنتها وتد. أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً 74

 ضمن موازنة الوحدات الحكومية : 

 ية     د. الوزارة جنة الملكالوحدة الحكومية    ج. الل ب. الدائرة الحكومية     أ.

 رة الموازنة العامة : دائمن مهام  -75

 مج تابعة تقييم البرات الوظائف ومونظام تشكيالأ. إعداد الموازنة العامة 

 تامية بيانات المالية الخوص الب. تقديم التوصيات بخص

 ارات الحكومية ومناقشة المختصين من الوزالوحدات الحكومية والمشورة للدوائرتقديم ج. 

 جميع ما ذكر صحيح د. 



 وازنة العامة فيما يلي : أهداف دائرة المتتمثل  -76

 يشة ضمان مستوى المعدام ل. تحقيق معدالت نمو مستأ

 مركزية محافظات تطبيقاً لنهج الالن الن التنموي بيب. تحقيق التواز

 دمة للمواطنين لخدمات المقرار المالي والنقدي وتحسين مستوى اج. الحفاظ على االستق

 جميع ما ذكر صحيح  د.

 نة : إعداد المواز المرحلة األولى من مراحل -77

 مراقبة د. مرحلة ال   قرار    ج. مرحلة التنفيذ مرحلة التحضير واإلعداد  ب. مرحلة االعتماد واال. أ

ً  إصدار رئاسة الوزارءلمرحلة التي تتضمن ) ا -78 مع ل دائرة الموازنة ات والدوائر وتواصللوزار (بالغا

 هم على البالغ والنماذح المعتمدة : ة الدائرة وحصولمراجعن بالوزارة لشخاص المعنيياأل

 مراقبة د. مرحلة ال   مرحلة التنفيذ  قرار    ج.مرحلة التحضير واإلعداد  ب. مرحلة االعتماد واال .أ

ثم مناقشتهم  الموازنةمشروعات من الوزارة والدوائر :  ازنةدائرة الموتطلب فيها المرحلة التي  -79

 الموازنة : ستعراض وا  حجم اإليرادات والنفقات ومراجعتهالتصور حول يتوصل و

 مراقبة د. مرحلة ال   ج. مرحلة التنفيذ    قرار مرحلة التحضير واإلعداد  ب. مرحلة االعتماد واال. أ

 شتها : العامة لمجلس الوزارء ومناققانون الموازنة رفع مشروع ها المرحلة التي يتم في -08

 مراقبة د. مرحلة ال   قرار    ج. مرحلة التنفيذ مرحلة التحضير واإلعداد  ب. مرحلة االعتماد واال. أ

 الموازنة هي مرحلة : وزير المالية مدير الموازنة : مشروع مناقشة تي يتم فيها المرحلة ال -81

 مراقبة د. مرحلة ال   قرار    ج. مرحلة التنفيذ مرحلة التحضير واإلعداد  ب. مرحلة االعتماد واال. أ

مة ، وقراءة وزير المالية مجلس األقانون الموازنة لة مجلس الوزارء ومشروع إحالتي فيها المرحلة ال -82

 موازنة : خطاب ال

 مراقبة د. مرحلة ال   قرار    ج. مرحلة التنفيذ مرحلة االعتماد واالب. مرحلة التحضير واإلعداد  . أ

 نة وتقدم فيهاة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموزاجلس مجلس النواب عقدا هفييتم تي المرحلة ال -83

 قانون الموازنة : مشروع  مالحظاتوها اللجنة المالية تقرير

 مراقبة د. مرحلة ال   قرار    ج. مرحلة التنفيذ مرحلة االعتماد واال ب.مرحلة التحضير واإلعداد   .أ

 مالية :ر اللجنة العلى تقريومة كرد الح( +وزير المالية رئيس الوزراء ) المرحلة التي يتم فيها تقديم  -84

 مراقبة د. مرحلة ال   رحلة التنفيذ قرار    ج. ممرحلة االعتماد واال ب.مرحلة التحضير واإلعداد  . أ

القانون للحكومة  إعادةالموازنة ، و على مشروع قانون تنظيم عملية االقتراعتي يتم فيها المرحلة ال -85

 بعد اقرارمجلس األعيان : 

 مراقبة د. مرحلة ال   قرار    ج. مرحلة التنفيذ مرحلة االعتماد واالب. مرحلة التحضير واإلعداد  . أ



 عليه ليصبح قانونا سارياً :إصدار اإلرادة الملكية بالموافقة ها المرحلة التي يتم في -86

 مراقبة د. مرحلة ال   قرار    ج. مرحلة التنفيذ مرحلة االعتماد واالب. مرحلة التحضير واإلعداد  . أ

 للعمل به :   المفعولقانون الموازنة ساري  يصبح  -87

  1-1 د.        6-1ج.      ب. وقت اقراره        12-31أ. بتاريخ 

نشره بالجريدة الموازنة العامة عن طريق  بتنفيذ مشروع قانونالمرحلة التي يتم بها إصدار بالغ  -88

 : الرسمية 

 مراقبة د. مرحلة ال   مرحلة التنفيذ  ج.قرار    مرحلة التحضير واإلعداد  ب. مرحلة االعتماد واال. أ

ً أمة وازنلمرحلة التي يتم فيها إعداد دائرة الما -89 ت تعميم للوزاراإصدارِه يصدره الوزير و راً ماليا

 ة هي مرحلة : يلالما امرهم باألووالدوائر وتزويد

 مراقبةد. مرحلة ال   مرحلة التنفيذ  ج.قرار    مرحلة التحضير واإلعداد  ب. مرحلة االعتماد واال. أ

ديوان المحاسبة وإصدار من األمر المالي للمالية و ارسال نسخومحلل الموازنة األمر المالي تدقيق  -90

 : لموازنة للحواالت الحواالت المالية وتدقيق محلل ا

 مراقبة د. مرحلة ال   مرحلة التنفيذ  ج.قرار    مرحلة التحضير واإلعداد  ب. مرحلة االعتماد واال. أ

في الوزارة هم الذين  التحقق من أن المسؤولين عن اإلنفاق والمفوضين بالتوقيعيتم فيها المرحلة التي  -91 

 المالية شهريا الت وتدقيق األوامريوقعون على الحوا

  التنفيذ والتقييم مراقبة  د.   التنفيذ قرار    ج. االعتماد واال التحضير واإلعداد  ب.. أ

ة أساسية للسلطة التشريعة ممثلة في جاللة الملك ومجلس األمة وتتولى هذه تسند مهمة الرقابة بصور -92

 إعداد الموازنة هي : حدى مراحل الفاعلة بإالسلطة المساهمة 

 مراقبة مرحلة ال د.   قرار    ج. مرحلة التنفيذ مرحلة التحضير واإلعداد  ب. مرحلة االعتماد واال. أ

 : قابة والتنفيذ والتقييم ابع عملية الرتتدارات متخصصة هنالك عدة إ -93

 جميع ماذكر صحيح  د.ج. ديوان المحاسبة    المالية    ارة وزوازنة العامة   ب. أ. دائرة الم

 التي تتكون منها الموازنة العامة :  ناصرالع -94

 اإليرادات والنفقات العامة د. لموازنة وازانية ميأ. اإليرادات العامة     ب. النفقات العامة      ج. ال

مجموع مليون فإن  3والنفقات الجارية مليون  2مليون والمنح  1ا بلغت اإليرادات المحلية إذ -95

 غ : لاإليرادات العامة يب

 مليون  6مليون      د.  2مليون     ج.  1. مليون    ب 3 أ.

ألف فإن اإليرادات المحلية  200ت غير الضريبة داألف واإليرا 300بة إذا كانت اإليرادات الضري -96 

 ألف  200ألف     د.  300ألف      ج.  100ألف   ب.  500 أ.تبلغ : 



آالف وجهاز  2هاز العسكري آالف والج 4آالف والجهاز المدني  3فقات الجهاز المدني نكانت إذا  -97

 مجموع النفقات الجارية :  فإن، ألف  1من والسالمة األ

  ألف  6ألف    د.  4ألف    ج.  7 -ألف   ب 10 أ.    

ألف فإن  2أسمالية نفقات الرألف وال 3ارية ألف ، والنفقات الج 1إذا كانت اإليرادات الضريبة  -98

 لغ :مجموع النفقات العامة يب

 ألف  4ألف      د.  3ج.     ألف 5 ب.ألف     6 .أ

 لية ؟ية لإليرادات المحاإليرادات الضريبنسبة كيف نحسب  -99

 ب. نجمع اإليرادات الضريبة مع اإليرادات المحلية      م اإليرادات الضريبة على اإليرادات المحلية نقس أ.

 لية نضرب اإليرادات الضريبة باإليرادات المحد.    يبية من اإليرادات المحلية ادات الضرج. نطرح اإلير

 ؟ نسبة النفقات الجارية للنفقات العامة كيف نحسب  -100

  نفقات العامةعلى النفقات الجارية ال نجمعب.       نفقات العامةعلى النفقات الجارية م النقس أ.

  نفقات العامةالبنفقات الجارية ال ضربند.     نفقات العامةالمن نفقات الجارية ال نطرحج. 

 ؟ مة متى يتم يعد ملحق الموازنة العا -101

 ب. عند صرف نفقات إضافية ليس لها مخصصات   لحة لمالية إذا اقتضت المصصدر أثناء السنة اأ. 

 ال شيء مما ذكر د.                            اإلجابة أ + اإلجابة ب  ج.

 ة : ج داخل الدولالنهائي التي تنت ة لالستخدامخدمات المعدوع قيم السلع والمجم -102

 لي اإلجمالي تج المحالنا د.ة    اإليرادات العامة    ب. اإليرادات الضريبية     ج. اإليرادات المحليأ. 

عرف قوة قطاعات االقتصاد المختلفة وتياس أداء اءات والتقارير التي تستخدم في قجملة اإلحص -103

 ضعفه :  االقتصاد من

 تج المحلي اإلجمالي   ج. اإليرادات العامة    د. النفقات العامة النامؤشرات النمو االقتصادي    ب.  .أ

 

 

 

 

 

 

 



 ى :بالمشاركة بالجهاز المصرفي يدل علتميكن ودمج الفئات المهمشة مالية من ذوي الدخل المنخفض  -104

 سياسة النقديةالالشمول المالي    د.  ج.   لللشمول الماليعي  ب. االستراتيجية الوطنية جتماأ. الضمان اال

 املة المعززة للنمو االقتصادي يدل على : امج الوطنية الشوالبرهدف لتنفيذ السياسات خريطة ت -105

 سياسة النقديةالشمول المالي    د. ال ج.    للشمول المالي . االستراتيجية الوطنيةبعي  جتماأ. الضمان اال

 : يجية الوطنية تطبيق االستراتمسوغات  – 106

 دامةهام بتحقيق أهداف التنمية المست، وجوب االسرتفعة لألشخاص المستبعدين ماليا النسبة الم أ.

 دامةتحقيق أهداف التنمية المستعن االبتعاد ، وجوب لألشخاص المستبعدين ماليا  نخفضة. النسبة المب

 دامةهام بتحقيق أهداف التنمية المست، وجوب االسلألشخاص المستبعدين ماليا  نخفضةالنسبة الم ج.

 دامةتحقيق أهداف التنمية المستعن بتعاد ، وجوب االرتفعة لألشخاص المستبعدين ماليا . النسبة المد

 ت المجتمع األردني : راءات الواجب اتباعها لتحقيق المساواة بين فئااالج -107

 بين الجنسين  اةتعزيز المساو يدة للتمويل   ب.ل جدد مصادر دخإيجا. أ

 جئين ومختلف مناطق المملكة ج. زيادة فرص الوصول للخدمات المالية لال

 جميع ما ذكر صحيح  د.

 ية المستهلك لما يلي : يشير مفهوم حما -108

 ى كافة حقوقهم بال انتقاص علوالصحية  عيةمستهلك الخدمات االجتماأ. حصول 

 ى كافة حقوقهم بال انتقاصعلت المالية والمصرفية مستهلك الخدماحصول . ب

 والتعليم ين المدارس وبين وزارة التربية ج. وجود إطار ينظم العالقة ب

 حة ظم العالقة بين المستشفيات وبين وزارة الصوجود إطار يند. 

ن هلكين المالييراءات واضحة محددة للتعامل مع المستخدمة وضع اجزود الوجب فيه على متالمبدأ الذي ي -109

 ة متطلبات المستهلكين األصحاء وذوي االحتياجات هو مبدأ : ومراعا

 سرية المستهلك     د. المالءة الماليةب. التسعير المسؤول   ج.     التصميم والتقديم  أ.

 على أساس المساواة ؛ يشير لمبدأ : مزود الخدمة تسعير الخدمات المالية ن على يتعي -110

 سرية المستهلك     د. المالءة الماليةالتسعير المسؤول   ج. ب.     التصميم والتقديم أ. 

 يشير مبدأ التعامل بعدالة وشفافية :  -111

 ب. المحافظة على بيانات المستهلك      أ. التسعير على أسس واضحة  

 لمستهلك من االفراط بالمديونيةا د. حماية          إتاحة السبل للمستهلك لتقديم شكاوى بيسر ج. 

 

 



 يشير لمفهوم : حقاقها األفراد على سداد االلتزامات المالية عند استقدرة  -112

 سرية المستهلك     د. المالءة الماليةب. التسعير المسؤول   ج.     التصميم والتقديم  أ.

 تعاملين تسمى :وق المة والمصرفية وحماية حقطة المالينشزيادة وعي الجمهور باألالدائرة التي تعنى ب

 ة حماية المستهلك    ج. دائرة الدخل       د. دائرة الضمان دائر ب. أ. دائرة الضريبة   

البيانات  حماية سريةماية مصالح العميل وحيف وة والتثقافيملة بعدل وانصاف واالفصاح والشفتعتبر المعا  -113

 شكاوى وتوفير بيئة مناسبة للمنافسة من : ومعالجة ال

 د. التزامات المستهلك  حقوق المستهلك المالي   ج. شروط المستهلك  ب.ي   مالأ. واجبات المستهلك ال

 حد الحقوق :ته للمستهلكين يشير ألع المعلومات المعلقة بخدما بجميأن يزود البنك  . 114

 لجة الشكاوىمعاد. يانات  ية سرية البحمال  ج. اإلفصاح والشفافية    ب. الحماية من عمليات االحتيا أ.

 يين : رائق لحماية ودائع المستهلكين الماللتوفير طيشير  . المبدأ الذي115

 لجة الشكاوىمعاد. يانات  ية سرية البحمال  ج. الحماية من عمليات االحتياب. اإلفصاح والشفافية    أ. 

لة وتعرف كيفية تقديم تعتبر الصدق عند تقديم المعلومات والقراءة الدقيقة لجميع المعلومات وطرح األسئ. 116

 قة لـ :ي عمليات غير معروفة تشير العناصر السابغ البنك عن أالشكوى واستخدام المنتج وإبال

 د. التزامات المستهلك  حقوق المستهلك المالي   ج. شروط المستهلك  ب.ي   مالواجبات المستهلك ال أ.

 . أي يتعين على المستهلك المالي أن يدلي المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج خاصة بالبنك يشير117

 لواجب من واجبات المستهلك المالي : 

 ومات  ج. طرح األسئلة  د. الوكالة الرسمية القراءة الدقيقة لجميع المعلالصدق عند تقديم المعلومات  ب. أ. 

لتزامات ويتحقق من فهمها وقدرته على اإللتزام يعد واال لى المستهلك أن يطلع على المعلومات. يتعين ع118

 هلك المالي : اجبات المستواجب من و

 ومات  ج. طرح األسئلة  د. الوكالة الرسميةالقراءة الدقيقة لجميع المعلب. الصدق عند تقديم المعلومات  أ. 

؛ يعد  ه المصرفي أو أّي معلومات مصرفية ن حسابحداً بتفاصيل عنبغي للمستهلك المالي أن يخبر أال ي -119

 ستهلك المالي : واجبات الممن  واجب

 ومات  ج. طرح األسئلة  د. الوكالة الرسمية القراءة الدقيقة لجميع المعلالمعلومات  ب.  اح عنعدم االفصأ. 

 ات المستهدفة لنشر الثقافة المالية المجتمعية : القطاع -120 

 تمعات الريفية ومؤسسات التعليم العالي والمجأ. التعليم المالي بالمدارس 

 لمالي في مجال تطوير األعمال ومكان العملاب. الوعي 

 ج. التعليم المالي عن طريق وسائل اإلعالم 

 كر صحيح د. جميع ماذ



يساعد هذا التعليم الطلبة  على ادراك المبادئ األساسية في المجال المالي والمصرفي ونشر الوعي بإدارة  -121

بالمتعلقة باألعمال المالي تساعد في اتخاذ القرار في حياتهم  المدخرات والممتلكات وتعرف السلوكات واألخالق

 :ه نشر الثقافة المالية المجتمعية ل على قطاع يستهدفاليومية ومستقبلهم العملي ؛ يد

 العالي مب. التعليم المالي في مؤسسات التعلي     التعليم المالي في المدارس  أ.

 التعليم المالي في اإلعالم د.     ف ج. التعليم المالي في االريا

لملك عبدهللا الثاني بن ة اوق الحسين لالبداع والتفوق الذي تأسس برعاية جاللاحتضن البنك المركزي صند -122

 ل على القطاع :لتطوير جودة التعليم العالي ؛ يد ات تهدفويسعى لتخطيط وتنفيذ مشروعالحسين 

 العالي مالتعليم المالي في مؤسسات التعلي ب.     أ. التعليم المالي في المدارس 

 التعليم المالي في اإلعالم د.     ف ج. التعليم المالي في االريا

ارات اإلدارة المالية هالنوع لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب من الجنسين وتثقيفهم بم هذايهدف  -123 

 :يدل على القطاع  واالستقالل المالي

 العالي مب. التعليم المالي في مؤسسات التعلي      مكان العملالتعليم المالي في أ. 

 التعليم المالي في اإلعالم د.     ف ج. التعليم المالي في االريا

 :على القطاع جتماعي وشبكة االتارتا وتعريفهم بالمنتجات المالي يدعل ت التواصل االدعم استثمار شبكا -124

 العالي مب. التعليم المالي في مؤسسات التعلي      مكان العملالتعليم المالي في أ. 

 التعليم المالي في اإلعالم  د.      فج. التعليم المالي في االريا

ادئ والمفاهيم األساسية وإدارة المدخرات والممتلكات الشخصية وزيادة فرص االستفادة من إدراك المب -125

 المالي يدل على :  المصادر والخدمات وزيادة الشمول

 ة المجتمعية ب. طرائق نشر الثقافة المالي     نشر الثقافة المالي المجتمعية في حماية المستهلك المالي ثرأ أ.

 جميع ماذكر صحيح د.               قطاعات المستهدفة بنشر الثقافة المالية المجتمعية ج. ال

 من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية : -126

 ب. اإلعالم السمعي والبصري والمكتوب     مالي في المدارس والجامعات   أ. التعليم ال

 جميع ماذكر صحيح  د.  اإلرشادية واألفالم القصيرة والندوات المطويات والكتب ج. 

 لمركزي : مواطن تقديم شكوى عن طريق البنك اتطيع الالجهات التي يس -127

 ب. شركات الصرافة           أ. البنوك   

 جميع ماذكر صحيح د.    شركات الخدمات الدفع ج. شركات التمويل األصغر و

 شكوى : تقديم شروط  -128

 ة البنك المركزي رقاب تكون الشكوى على المؤسسات خاضعة لأ. أال تكون الشكوى منظورة القضاء    ب. أال

 جميعها تتضمن الشكوى البيانات المطلوبة  نج. أال تتعلق الشكوى بقضايا عمالية    د. أ



 ائق تقديم العميل للشكوى عن طريق البنك المركزي :طر -129

 الكترونيإرسال بريد ب.            لبنك لشخصية أ. زيارة 

 صحيح كر جميع ماذ د.  كوى عن طريق موقع البنك المركزي االلكتروني ج. إرسال ش   

يشير لألزمات المالي الداخلية والخارجية رفي قادر للتصدي الحالة التي يكون فيها الجهاز المالي والمص -130

 لمفهوم : 

  د. التقرير االئتماني      رار المالياالستقج. أ. الشمول المالي    ب. المستهلك المالي    

قدرته على امتصاص الصدمات واالستثمار الكامل للموارد وتحقيق درجة من كد سالمة القطاع المالي تؤ -131

 االستثمار فهذا يتطلب وجود : 

 قطاع إداري متطور    د. جميع ماذكر صحيحج.   مستقر  متطور قطاع مالي  .بمتغير  متطور قطاع مالي أ. 

 أهم أركان االستقرارالمالي : -132

 ب. تغير المستوى العام لألسعار واألجور   مظلة البنك المركز ز المصرفي تحت ات الجهامؤسسشمول  أ.

 قتصاديةغير منسجم بالتطورات اال فائدة هيكل أسعارتوفير د.    جنبية صرف الدينار مقابل العمالت األ تغيرج. 

 رار المالي : قالمركزي في تحقيق االست . أهم طرائق البنك 133

 ة سليمة في تحقيق االستقرار النقدي الخارجي قديأ. إرساء سياسة ن

 بالوطن العربي هاز المصرفي ب. مراقبة عمل الج

 وضع سقوف لعمليات االئتمان   ج.

 د. تثبيت سعر الفائدة 

شاط االقتصادي وال سيما عن طريق تعديل امدادات النقود في النومات للتأثير الوسائل التي تستعملها الحك -134

 مفهوم :واالئتمان وسعر الفائدة يدل على 

 سياسة النقديةالد. ج. الشمول المالي       لللشمول الماليب. االستراتيجية الوطنية  التقرير االئتمانيأ. 

الب التمويل عن طريق أداة استرشادية تساعد المؤسسات المالية المانحة للتمويل على التحقق من المالءة لط -135

 ه موافقة خطية للجهة الممولة للقيام بعملية االستعالم االئتماني عنه يشير لمفهوم تقديم

 سياسة النقديةج. الشمول المالي    د. ال   لللشمول الماليب. االستراتيجية الوطنية  التقرير االئتماني أ.

 يق ما يلي : تؤدي السياسة النقدية لتحق -136 

 حيحجميع ماذكر ص د.   ر   ج. استقرار األجورقرار األسعاأ. معدل نمو اقتصادي مرتفع     ب. است

 : ائتماني مثل أي منتج ة عن لاالئتماني على معلومات مفص تقريراليحتوي  -137

 القرض الشخصي ، قرض شراء سيارة ، قرض شراء العقار ب.عنوان       أ. الرقم الوطني ، االسم ، ال

 كر صحيح د. جميع ماذ   نات المنتج ج. مكو

 



 نظام االستعالم يقوم بما يلي : أن ني ايختلف نظام االستعالم االئتماني عن التقرير االئتم -138  

 والشركات    ب. تطبيق على الموبايل  دلألفراتجميع البيانات المالية االئتمانية  أ.

 الء ممات شخصية عن العد. يوفر معلو      ل البيانات         برمجية لتحليج. 

 راد : التمويلية واألفسات ستماني للمؤمن مزايا االستعالم االئ -139

 باألوقات المحددةبالسداد  نتظاماالمدى  تعرف. ب       أ. بيان حقوق العميل   

 د. التقطّع في موارد البنك المالية   خفض من األمان منح البنوك هامش من. ج

 ق ( وتعني : التطاب المواصفات والعالمات األمنية للنقد األردني ) عالمةمن  – 140

 ةب. زخارف بطباعة بارز       أ. يمثل شعار المملكة بطباعة بارزة 

 ط أمني متقطع د. خي  مواجهة مصدر ضوءكتمل شكله عند النظر إليه بتصميم ي ج.

 نقد : ال سيمي على ورقةيقصد بالتصوير التج -141

 معة    د. الخيط األمني المتقطعدنية الال. الطبقة المعالهولوجرام     ج ب.أ. الطباعة الخشنة     

 سيمي بورقة النقد : زة على شكل تصوير تجيظهر شعار المملكة بطباعة بار -142

 سين الخم د.ينار      ج. العشرين          ة دأ. الدينار      ب. الخمس

 ة فوق ورقة النقد :يمي على شكل زخارف بطباعة بارزسيظهر التصوير التج -143

 سين الخم د. ينار      ج. العشرين         ة دالخمس ب.أ. الدينار      

 :  من فوائد العالمات األمنية للنقد -144

 ق المغسولة ه باألوراوب. التعويض عن النقد المش      أ. تمييز النقد الحقيقي من المزور  

 جميع ماذكر صحيح د.  ق المغسولةه باألوراوب. التعويض عن النقد المشج. 

 ة بعد تعبئة النموذج المخصص : ت يمكن تبديل ورقة النقد المشوههذه الحاالإحدى  -145

 ينتحتوي الرقمين المتسلسلورقة النقد مجزأة  ب.      ينال تحتوي الرقمين المتسلسل. ورقة النقد مجزأة أ

 د. أعيد تشكيلها بأسلوب فنيّ  ن حجم ورقة نقد شبه كامل يشكالالورقة من جزئين ج. 

من % 70أة وتحوي أحد الرقمين كامالً على أال يقل حجم الورقة عما نسبته غير مجزإذا كانت ورقة النقد  -146

 حجمها األصلي فإنه يتم تبديل ورقة النقد :

 . ال نعم      ب   أ.

 موجود : ى لو لم يكن الجزء الداخليحتإنه يمكن استبدالها ية المعدن فنت المسكوكة ثنائ. إذا كا147

 ال  ب.  عم   أ. ن

 يمكن استبدال المسكوكة في حاولة وجود الجزء الفضي حتى لو لم يوجد اإلطار الخارجي  -148

 نعم    ب. ال  أ.



 اإلسالمية :مع التركيز على الحقب  عونيفرمنذ العهد اليضم المتحف األردني مسكوكات قديمة وحديثة  -149

 ال . بنعم   أ. 
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 وزارة اآلثار   د. البنك المركزي ماية المستهلك     ج. حمالية     ب. وحدة وزارة الالأ. 


