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ملحوظه
ُ 54تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيس لنمو إقتصاد اي دولة بسبب؟
 توفر فرص عمل وال تحتاج الى رأس مال كبير
 تساهم في زيادة اإلنتاجيه
 تحقق النمو اإلقتصادي للدوله
 جميع ما ذكر صحيح
 55تحويل رأس المال من شكله النقدي الى شكله اإلنتاجي  ،إلنتاج السلع والخدمات للحصول
على مكاسب مستقبال ً  ،مفهوم يعني ؟
 النمو االقتصادي
 االستثمار
 المرابحه
 جميع ما ذكر صحيح
 55مصادر اإلستثمار ؟
 اإلقترا
 مدخرات االفراد الشخصية
 االقترا

 +مدخرات االفراد الشخصية

 ال شيئ مما ذكر

 55العالقة بين الدخل واإلدخار واإلستثمار  ،عالقة ؟
 طردية
 عكسية
 متزايدة
 متناقصه
 55من دوافع اإلستثمار للفرد والمجتمع ؟
 تنمية المدخرات وجني الثروات
 زيادة الدخل
 تأمين الحياة مستقبل ا
 جميع ما ذكر
 55البيئة المحيطه بالمشروعات اإلنتاجية التي ُيستثمر فيها  ،وإما أن تكون جاذبة أو ُمنفره
هو مفهوم يعني ؟
 القرار االستثماري
 المناخ االستثماري
 المبدأ االستثماري
 جميع ما ذكر
 52أن يتعرف المستثمر على المعوقات التي ستقف أمام تحقيق الهدف والمقارنه بين الفرص
االستثماريه المتوفره وإختيار البديل األنسب هو مفهوم يعني ؟
 القرار االستثماري
 المناخ االستثماري
 المبدأ االستثماري
 أ+ج
 52فرض الضرائب على عوامل اإنتاج يؤدي الى ؟
 زيادة االرباح
 تشجيع االستثمار
 تقوية االقتصاد الوطني
ُ يضعف القوة التنافسيه فيقل الطلب على المنتجات

 50نوع من أنواع البنوك يتعامل بالمرابحه هو ؟
 البنوك التجاريه
 البنوك االسلمية
 المصارف
 جميع ما ذكر
 56نظام إداري كُفء وفعال  ،يتصف بالمرونة والسرعه وجذب االستثمار هو عامل ؟
 البيئة والتشريعات
 النظام اإلداري
 النظام المصرفي
 النظام الضريبي
 56دراسة تقسم الى  3عناصر رئيسية هي ؟
 دراسة الجدوى االقتصادية
 الدراسة السوقيه
 الدراسة الماليه
 الدراسه الفنيه
 55توفر المواد الخام جزء من الدراسة ؟
 دراسة الجدوى االقتصادية
 الدراسة السوقيه
 الدراسة الماليه
 الدراسه الفنيه
 55توقع االيرادات جزء من الدراسة ؟
 دراسة الجدوى االقتصادية
 الدراسة السوقيه
 الدراسة الماليه
 الدراسه الفنيه

 55هو مقياس ُيعبر عن العالقة بين القيمة المضافه والقيمة المصروفه على االستثمار والقيمة
المتوقع الحصول عليها هي ؟
 االستثمار
 االرباح
 المرابحه
 معدل العائد على االستثمار
 55أراد رامي استثمار مبلغ 011.111دينار فقام بتخصيص مبلغ 01.111دينار في سوبر ماركت
و 01.111دينار في محل خلويات هذه الحاله تنطبق على مبدأ؟
 مبدأ اإلختيار
 مبدأ المقارنه
 مبدأ التنويع
 مبدأ الملءمة
 55أراد محمد استثمار مبلغ 01.111دينار فقام بالبحث عن مشروع مناسب يحقق له عائد
جيد وقام باستشارة بعض المتخصصين بذلك  ،هذ الحاله تنطبق على مبدأ ؟
 مبدأ اإلختيار
 مبدأ المقارنه
 مبدأ التنويع
 مبدأ الملءمة
 52أستثمر حسين مبلغ 01.111دينار في مشروع انتاجي وبعد مرور سنه حقق المشروع مبلغ
001.111دينار إيرادات  ،فما هو معدل العائد ؟
%2 
%5.1 
%5.11 
%5 
 52أستثمر خليل مبلغ 01.111دينار في مشروع انتاجي وبعد مرور سنه حقق المشروع مبلغ
001.111دينار إيرادات  ،فما هو معدل العائد ؟
%2 
%5.1 
%5.11 
%5 

 50هناك محددات لإلستثمار  ،االتجاهات السياسيه وعدم االستقرار السياسي يعتبر من
ضمن المحددات ؟
 الروتين
 الفنيه
 اإلدارية
 السياسيه
 56هناك محددات لإلستثمار  ،نقص الخبرات واأليدي العاملة  ،يعتبر ضمن المحددات ؟
 الروتين
 الفنيه
 اإلدارية
 السياسيه
المستثمر أمواله في القطاعات المختلفه هو ؟
ُ 74يقصد به طبيعة النشاط الذي يستثمر فيه ُ
 المناخ االستثماري
 المجال االستثماري
 األداة االستثماريه
 القرار االستثماري
 55أداة من أدوات اإلستثمار هي ؟
 االصول الحقيقية
 االصول الماليه
 االصول غير الملموسه
 جميع ما ذكر
 55نوع من أنواع االصول الحقيقية ؟
 العقار
 األسهم العاديه
 العلمات التجاريه
 جميع ما ذكر
 55نوع من أنواع االصول غير الملموسة ؟
 العقار
 األسهم العاديه
 العلمات التجاريه
 جميع ما ذكر

 55أداة تتصف بأنها توفر عائد مادي معقول ودرجة عاليه من األمان ؟
 السلع
 المشروعات اإلقتصاديه
 المعادن
 جميع ما ذكر
 55أداة تتصف بارتفاع درجة الخطوره فيها ؟
 السلع
 المعادن
 العقار
 االسهم
للمصدر ؟
 52أداة من أدوات اإلقتراض بالنسبة ُ
 االسهم العاديه
 االسهم الممتازه
 السندات
 جميع ما ذكر
 52مثال على االستثمار في قطاع الطاقة المتجدده ؟
 المنتجعات السياحيه
 المطاعم والفنادق
 توليد الكهرباء
 جميع ما ذكر
 50مثال على االستثمار في قطاع الصحه والرعايه الصحيه ؟
 المنتجعات السياحيه
 المطاعم والفنادق
 توليد الكهرباء
 جميع ما ذكر
 56هو مستثمر غير مهتم بالمخاطر المحيطة باإلستثمار  ،فكلما توقع عائدا ً أعلى تناقص
إهتمامه بالمخاطر هو ؟
المخاطر
 المستثمر ُ
 المستثمر المحايد
 المستثمر المتحفظ
 جميع ما ذكر

 56هو مستثمر ينظر الى عنصري العائد والمخاطره بحذر شديد  ،فحساسيته تجاه هذه المخاطره
مرتفعه هو ؟
المخاطر
 المستثمر ُ
 المستثمر المحايد
 المستثمر المتحفظ
 جميع ما ذكر
 55مخاطر إستثماريه مرتبطه باألوضاع اإلقتصاديه والساسيه واإلجتماعيه وال يقتصر تأثيرها
على قطاع معين هي ؟
 المخاطر النظامية
 المخاطر غير النظامية
 المالمخاطر الخاصة
 جميع ما ذكر
 55وقوع أحداث غير متوقعه بالسوق مثل الكساد  ،يؤدي الى إنخفاض العائد  ،يعتبر مصدر من ؟
 مخاطر الرفع المالي
 مخاطر اإلدارة
 مخاطر السوق
 مخاطر الفائده
 55هيئة حكوميه مستقله بموجب قانون اإلستثمار تهدف الى تحسين األنظمة المعمول بها
وتحسين اإلستثمار هي ؟
 وزارة الماليه
 دائرة الموازنه العامه
 هيئة اإلستثمار
 جميع ما ذكر
 55هي مناطق تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكه داخل حدودها وتم تحديدها وفقا ً للقانون ؟
 المناطق الحره
 المناطق التنمويه
 المناطق اإلقتصاديه
 جميع ما ذكر

 55هي جزء من أراضي المملكه محد ومسور بحاجز فاصل وفيه توضع البضائع بهدف
تعزيز النشاط اإلقتصادي هي ؟
 المناطق الحره
 المناطق التنمويه
 المناطق اإلقتصاديه
 جميع ما ذكر
 52منطقة تنمويه تقدم خدمات إسكانيه وتجاريه هي ؟
 منطقة إربد التنمويه
 منطقة الحسين بن طلل
 منطقة عجلون التنمويه
 منطقة جرش التنمويه
 52منطقة تنمويه تقدم خدمات إسكانيه وتجاريه هي ؟
 منطقة إربد التنمويه
 منطقة الحسين بن طلل
 منطقة عجلون التنمويه
 منطقة جرش التنمويه
 50منطقة تنمويه تقدم خدمات صناعية ؟
 منطقة إربد التنمويه
 منطقة الحسين بن طلل
 منطقة عجلون التنمويه
 منطقة جرش التنموية
 56نظام تأميني تكافلي يهدف إلى حماية الم ُؤمن ِ عليهم إجتماعيا ً واقتصاديا ً هو ؟
 النظام اإلداري
 الضمان اإلجتماعي
 النظام اإلقتصادي
 النظام المالي
 56يشمل الضمان اإلجتماعي عدة تأمينات منها ؟
 الشيخوخه
 العجز
 تأمين الحياة
 أ+ب

 55مؤسسه وطنية ذات شخصية إعتبارية ُتطبق نظاما ً تأمينيا ً تكافليا ً هي ؟
 وزارة المالية
 وزارة التنمية اإلجتماعية
 مؤسسة الضمان اإلجتماعي
 هيئة اإلستثمار
 55أنشأ الضمان اإلجتماعي بتوجيهات ملكيه سامية من ؟
 الملك الحسين بن طلل رحمه هللا
 الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا
 األمير حسين بن عبدهللا حفظه هللا
 الملك المؤسس عبدهللا بن الحسين
 55من أهداف الضمان اإلجتماعي ؟
 تأمين الحاجات األساسية للمؤمن عليهم
 تحقيق األمن و االستقرار الوظيفي للمؤمن عليهم
 رفد خزينة الدولة باألموال
 أ+ب
 55واحده من األتي ليست من مرتكزات قانون الضمان اإلجتماعي هي ؟
 ذاتية التمويل
 اإلعتماد على التبرعات
 الشمولية
 اإللزاميه
 55نسبة اإلشتراك المترتبة على العامل هي ؟
%7 
%7.21 
%7.1 
%7.71 
 222نسبة اإلشتراك المترتبة على صاحب العمل ؟
%51 
%51.21 
%51.1 
%51.71 

 222واحد من األتي ليست من شروط شمول العامل بقانون الضمان اإلجتماعي ؟
 العمل براتب مقطوع وغير محدد
 العمل بتوجيه من إدارة المنشأه
 العمل في منشأه
 العمل بانتظام في المنشأه
 220إصابة ناجمه عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء أداء عمله هو ؟
 إصابة العمل
 تأمين إصابة العمل
 المر

المهني

 التعطل عن العمل
بمرض ما  ،نتيجة طبيعة العمل هو ؟
ٍ
 226إصابة العامل
 إصابة العمل
 تأمين إصابة العمل
 المر

المهني

 التعطل عن العمل
 226راتب اإلعتالل الجزئي الدائم يحسب حسب المعادلة ؟
 نسبة العجز * *%71االجر المشمول  15+دينار
 نسبة العجز * *%71االجر المشمول  15+دينار
 نسبة العجز * *%71االجر المشمول  05+دينار
 نسبة العجز * *%71االجر المشمول 25+دينار
 225راتب الوفاة الناتج عن إصابة العمل تحسب حسب المعادلة ؟
 نسبة العجز * *%11االجر المشمول  15+دينار
 نسبة العجز * *%81االجر المشمول  15+دينار
 نسبة العجز * *%71االجر المشمول  05+دينار
 نسبة العجز * *%71االجر المشمول 15+دينار
 225من شروط إستحقاق راتب تقاعد الشيخوخه ؟
 بلوغ المؤمن علية السن القانونيه +ان ال تقل اشترا كاته عن 595اشتراك منها 81متواصل
 بلوغ المؤمن علية السن القانونيه +ان ال تقل اشترا كاته عن 515اشتراك منها 81متواصل
 بلوغ المؤمن علية السن القانونيه +ان ال تقل اشترا كاته عن 585اشتراك منها 81متواصل
 بلوغ المؤمن علية السن القانونيه +ان ال تقل اشترا كاته عن 585اشتراك منها 81متواصل

 225بدل األمومة تحسب حسب المعادلة ؟
 األجر الخاضع عند بدء اإلجازة 05/يوم *  95يوم
 األجر الخاضع عند بدء اإلجازة 05/يوم *  85يوم
 األجر الخاضع عند بدء اإلجازة 05/يوم *  71يوم
 األجر الخاضع عند بدء اإلجازة 05/يوم *  75يوم
 225الحماية للمؤمن عليه في حال خروجه من سوق العمل بصفه مؤقته بإرادته أو إقالته ؟
 إصابة العمل
 تأمين إصابة العمل
 المر

المهني

 التعطل عن العمل
 225إتراك المواطن االردني بصف ٍة شخصي ٍة في الضمان للحصول على المنافع التأمينية هو ؟
 االشتراك اإلختياري
 تأمين إصابة العمل
 اإلشتراك اإللزامي
 التعطل عن العمل
 222أجب بنعم أو ال ؟
يشمل التأمين اإلختياري (الشيخوخه والعجز والوفاة ) فقط
من شروط إستحقاق تقاعد الشيخوخه بلوغ السن القانونية للذكر  15واالنثى 11
نسبة إشتراك تقاعد التأمين اإلختياري هو 25.71
أثناء فترة األمومه تعتبر هذه الفتره مدة خدمة فعليه
يستحق الجنين جزء من راتب تقاعد الوفاة حين والدته حيا ا
راتب االعتلل الكلي الدائم ال يخضع لقوانين الضمان االجتماعي إن عاد للعمل
يحق لمن أ كمل 15عام للذكر او االنثى راتب تقاعد مبكر بشرط أن ال تقل اشترا كاته
عن  585اشتراك
في حال عدم إبلغ المؤسسة بالحادث خلل  51يوم فإن المنشأه تتحمل ما نسبته
 %51من تكاليف العلج

