
 

 

 
 

 المجموع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول السؤال

022       العالمة الكاملة

        عالمة الطالب

 

 هملحوظ

 

 إهتم البنك المركزي االردني بجعل الشمول المالي أولويه وذلك بسبب ؟63

   جمع المال 

  تحقيق االرباح 

  تحقيق االستقرار المالي واالجتماعي 

 أ+ب 

 تمكين أو دمج الفئات المهمشة مالياً )ذوي الدخل المحدود ( في التعامل مع الجهاز المصرفي 63

 يعني ؟               

  االستقرار المالي 

  الشمول المالي 

  النمو المالي 

 أ+ب 

 المهمشين مالياً هم ؟63

  الشيوخ + النساء + الشباب + الالجئين 

 + ضيوف الوطن + الشباب + الالجئين الشيوخ 

 الشيوخ + النساء + ضيوف الوطن + الالجئين  

  النساء+ ضيوف الوطن + الالجئين+ الشباب 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

لواء مديرية التربية والتعليم/ 
 القصبة

 

 
للعام  لثانيالفصل الدراسي ا

 م0202/0201

      ـادةـــــــــالم

    فــــــــــالص

ـــن الـــــزمـــ  

االمــتحـــــان 
  

 

 م 0202/   5   /          يخالتــــــــــار

اســم 
 الطالــــب/ة 

 



 

 

  حصول مستهلكي الخدمات الماليه على كامل حقوقهم من دون إنتقاص مع وجود إطار69

 ُينظم العالقه بين البنوك والمؤسسات الماليه هو مصطلح يعني ؟ تشريعي          

  االستقرار المالي  

  حماية المستهلك المالي 

 اليه حماية المؤسسات الم  

  ب +ج 

 ُيمثل مبدأ من مبادئ حماية المستهلك المالي ؟02

  التسعير المسؤول  

  اإلفصاح والشفافية 

  طرح االسئله 

 أ+ب 

 ُيمثل حق من حقوق المستهلك المالي ؟02

  التسعير المسؤول  

  اإلفصاح والشفافية 

  طرح االسئله 

 أ+ب 

  ُيمثل واجب من واجبات المستهلك المالي ؟00

  التسعير المسؤول  

  اإلفصاح والشفافية 

  طرح االسئله 

 أ+ب 

 ُقدرة االفراد والمؤسسات على سداد االلتزامات الماليه عند استحقاقها يعني ؟06

  المالءمة المالية  

  المالءة المالية 

  القدرة المالية 

  االستحقاق المالي 

  من القطاعات المستهدفه في نشر الوعي المالي المجتمعي ؟00

  الجامعات والمدارس 

  التعليم المالي للمرأة الريفية 

  التعليم في مكان العمل 

  جميع ما ذكر صحيح 



 

 

  الثقافة المالية ؟من طرق نشر 05

  االعالم السمعي والبصري والمكتوب  

  الكتيبات والمطويات 

  مواقع التواصل االجتماعي 

  جميع ما ذكر صحيح 

 واحدة من االتي ليست من الجهات التي تخضع لرقابة البنك المركزي ؟03

  البنوك 

  شركات الكهرباء 

  شركات الصرافه 

  شركات التمويل 

 ؟من شروط تقديم الشكوى للبنك المركزي االردني 03

  أن تكون القضية منظورٌ بها أمام القضاء 

  أن تتعلق القضية بالمشاكل العماليه والنقابيه 

  أن تكون الشكوى على المؤسسات الغير خاضعه لرقابة البنك 

 االتصال والوثائق الداعمة للشكوى  من الشكوى االسم والعنوان ووسيلةأن تتض 

 من طرق تقديم الشكوى للبنك المركزي ؟03

 التصال بدائرة حماية المستهلك ا 

 ميل الخاص بالبنك المركزي عبر الإلي 

  عن طريق الموقع اإللكتروني 

  جميع ما ذكر صحيح 

 الحالة التي يكون فيها الجهاز المالي والمصرفي قادراً على التصدي لألزمات الماليه الداخلية 09

 ئفه يعني ؟والخارجية واالستمرار في أداء وظا            

  السياسة النقدية 

  المالءة المالية 

  االستقرار المالي 

  االستحقاق المالي 

 

 

 

 

 



 

 

 الوسائل التي تستخدمها الحكومات للتأثير في النشاط االقتصادي عن طريق اإلمداد بالنقود 52

 هي ؟          

  السياسة النقدية 

  المالءة المالية 

  االستقرار المالي 

  االستحقاق المالي 

 أداة إسترشاديه تساعد مانحي التمويل على التحقق من مالءة طالب التمويل وقدرة على 52

 السداد في مواعيد االستحقاق يعني:            

  السياسة النقدية 

  المالءة المالية 

  االستعالم اإلئتماني 

  التقرير اإلئتماني 

 

 هو نظام خاص بتجميع البيانات األئتمانية لألفراد والمؤسسات عن طريق منصه خاصه 50

 إلكترونية مرخصة من البنك المركزي االردني ؟              

  السياسة النقدية 

  المالءة المالية 

  االستعالم اإلئتماني 

  التقرير اإلئتماني 

 حدد ما إذا كانت العبارات التالية صح أم خطأ :56

 اذ قرار بالتمويل بأسرع وقت وأقل خطوره)      (من مزايا االستعالم اإلئتماني قدرة البنك على إتخ 

  سرار العميل أيهدف االستعالم اإلئتماني الى كشف  )              ( 

 )                  ( إستطاع الجهاز المصرفي االردني جذب االستثمار ودعم االقتصاد الوطني 

 

 

 

 

 


