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السؤال األول

1.مبالغ نقدية تنفقها الهيئات العامة لتحقيق نفع عام هي:

أ.إيرادات عامة                                  ب. مالية عامة 
  جـ.موازنة عامة                                     د. نفقات عامة 

2.بناء مركز صحي في منطقة معينة هي نفقات حسب معيار مهام الدولة: 

نفقات إدارية                                      ب. نفقات إجتماعية  .1
جـ. نفقات إقتصادية                                   د. إيرادات عامة 

3. حماية الحدود الخارجية للدولة من المخاطر هي نفقات حسب  معيار مهام الدولة:

أ. نفقات إدارية                                       ب. نفقات إجتماعية 
جـ. نفقات إقتصادية                                   د. نفقات مالية  

4. الوجبات الغذائية اليومية ألفراد العائلة من األمثلة على حاجات اإلنسان: 

أ. الخاصة                                        ب. العامة 
جـ. اإلدارية                                       د. المالية 

5. علم يهتم بمجمل أنشطة الدولة بما يتوفر لديها من مخصصات مالية بشقيها اإليرادي 
واإلنفاقي هو: 

أ. الموازنة العامة للدولة                         ب. اإليرادات العامة
جـ. النفقات العامة                                 د.المالية العامة 

6. مبالغ نقدية تحصلها الدولة من مصادر مختلفة لتأمين النفقات العامة: 

أ. النفقات العامة                                  ب. الرسوم
جـ. الغرامات                                     د. اإليرادات العامة 
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7. مبالغ نقدية تحصلها الدولة من االفراد نتيجة تقديم خدمة لهم مثل (إصدار 
جواز سفر):

أ. الغرامات                                       ب. الرسوم
جـ. الضرائب المباشرة                           د. الضرائب غير المباشرة 

8. مبالغ نقدية تحصلها الدولة من األفراد نتيجة إرت�بهم لمخالفة قانونية وتكون 
غير ثابتة  (جرم قانوني ) مثل التأخر عن الترخيص: 

أ. الغرامات                                       ب. ضريبة التداول 
جـ. الرسوم                                        د. ضريبة اإلستهالك 

9. الضريبة على الضرائب الجمركية هي ضريبة غير مباشرة ( الضريبة على السلع 
خارج وداخل الحدود ) :  

أ. ضريبة التداول                                ب. ضريبة اإلنتاج
جـ. ضريبة اإلستهالك أو اإلنفاق (المبيعات)   د. ضريبة دخل 

10. الضريبة على الرواتب واألجور لموظفي القطاع العام هي ضريبة مباشرة:
 

أ. الدخل                                          ب. رأس المال
جـ. اإلستهالك                                    د. التداول 

11. الضريبة على الممتل�ت واألراضي واألموال المنقولة في لحظة زمنية هي: 

أ. الدخل                                         ب. اإلستهالك 
جـ. رأس المال                                  د. التداول 

12. مبالغ نقدية تحصلها الدولة من المواطنين جبرًا بحكم السيادة والسلطة: 

أ. إيرادات إقتصادية                            ب. إيرادات سيادية 
جـ. إيرادات عامة أخرى                       د. ال شيء مما ذكر
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13. قيام البنك المركزي بإصدار النقود عن طريق تحويل بعض األصول التي تمتلكها 
الدولة الى وحدات نقد: 

أ. القروض العامة                              ب. المنح الخارجية 
جـ. اإلصدار النقدي                             د. الضرائب 

14. زيادة كمية النقود أو وسائل الدفع التي تؤدي الى زيادة الطلب عن العرض 
مما يؤدي الى إرتفاع االسعار وإنخفاض قيمة النقود وحجم اإلستهالك: 

أ. الضرائب                                      ب. اإليرادات 
جـ. اإلصدار النقدي                              د. التضخم المالي 

15. مبالغ تحصلها الدولة من دول أخرى إلنشاء المشروعات اإلستثمارية وتحقيق 
النفع العام للمواطنين: 

أ. القروض العامة                                 ب. اإلصدار النقدي  
جـ. المنح الخارجية                                د. التضخم المالي 

16. مبالغ نقدية تقترضها الدولة من دول أخرى عربية أو أجنبية أو من جهات 
داخلية مثل البنوك هي: 

أ. القروض العامة                                 ب. اإلصدار النقدي 
جـ. التضخم المالي                                 د. المنح الخارجية 

17. الخطة المالية التي يعدها الشخص نفسه لبيان اإليرادات المقدرة وأوجه 
إنفاقها هي:

أ. الموازنة الشخصية                              ب. الموازنة العامة للدولة 
جـ. الميزانية العمومية                              د. قائمة المركز المالي 
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18. خطة مالية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خالل سنة مالية 
مقبلة تحقيقًا ألهداف الدولة بعد إعتمادها من السلطة التشريعية: 

أ. الموازنة الشخصية                            ب. قائمة المركز المالي
جـ. الميزانية العمومية                            د. الموازنة العامة للدولة 

19. قائمة توضح ما تملكه المؤسسة من أصول وما عليها من التزامات وقت 
إعدادها وتحتوي على (األصول / االلتزامات / حقوق الملكية):

أ. الموازنة العامة للدولة                     ب. قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)
جـ. الموازنة الشخصية                       د. قائمة الدخل 

20. الموازنة العامة للدولة يتم إعتمادها من قبل:

أ. جاللة الملك فقط                                ب. مجلس النواب فقط
جـ. مجلس األعيان فقط                           د. السلطة التشريعية 

21. مسؤولية إعداد الموازنة العامة للدولة في األردن من مهام: 

أ. وزير المالية                                     ب. رئيس الوزراء 
جـ. مدقق الموازنة                                  د. ال شيء مما ذكر 

22. مجموعة من األشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جاللة الملك أو 
يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية تسمى: 

أ. لجنة خاصة                                     ب. لجنة ملكية
جـ. لجنة عامة                                     د. مجلس النواب

23.خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدتها 3 سنوات على األقل مقسمة سنة 
مالية خاصة لسنة الموازنة العامة وستتان تأشيريتان لسنة الموازنة:

 
أ. اإلطار المالي متوسط المدى                   ب. اإلطار المالي بعيد المدى 

جـ. سنة  الموازنة                                  د. السنة التأشيرية
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24. السنة التي تستخدم مؤشرًا للموازنة العامة للسنة المقبلة وفيها يقارن بين 
الموازنة العامة لسنتين مقبلتين لسنة الموازنة: 

أ. السنة التأشيرية                                  ب. سنة الموازنة 
جـ. سنة الميزانية العمومية                        د. ال شيء مما ذكر

 
25. أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة 

للدولة هي: 

أ. الوحدة الحكومية                                 ب. الدائرة الحكومية 
جـ. قسم الموازنة                                   د. قسم الميزانية 

26. أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة ماليًا 
أو إداريًا وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية هي: 

أ. الوحدة الحكومية                                 ب. الدائرة الحكومية 
جـ. قسم الموازنة                                   د. قسم الموازنة 

27. المرحلة األولى من مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة هي: 

أ. التنفيذ                                            ب. اإلعتماد واإلقرار 
جـ. التحضير واإلعداد                            د. مراقبة التنفيذ والتقييم 

28. المرحلة الثاية من مراحل وإعداد الموازنة العامة للدولة هي: 

أ. اإلعتماد واإلقرار                              ب. التنفيذ
جـ. التحضير واإلعداد                           د. المراقبة 

29. إصدار رئاسة الوزراء بالغًا لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية تتعلق بإعداد 
الموازنة العامة هي إحدى خطوات مراحل إعداد الموازنة:

أ. اإلعتماد واإلقرار                             ب. التنفيذ 
جـ. التحضير واإلعداد                           د. المراقبة 
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30.   رفع مشروع الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء الى مجلس األمة قبل 
بداية السنة المالية بشهر واحد على األقل إحدى خطوات مراحل إعداد الموازنة:

أ. اإلعتماد واإلقرار                             ب. التنفيذ 
جـ. التحضير واإلعداد                          د. المراقبة 

31. إصدار بالغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في 
الجريدة الرسمية هي خطوة من إحدى مراحل إعداد الموازنة العامة:

أ. اإلعتماد واإلقرار                             ب. التنفيذ 
جـ. التحضير واإلعداد                           د. المراقبة 

32. مراقبة عملية تنفيذ الموازنة العامة للتحقق من أن عملية التنفيذ تطبق وفقًا 
لما تم تقديره وتخصيصه في جميع بنودها هي مرحلة:

أ. التنفيذ                                           ب. مراقبة التنفيذ والتقييم 
جـ. اإلعتماد واإلقرار                            د. التحضير واإلعداد 

33. تتكون المالية العامة من ثالث عناصر هي :

أ. النفقات العامة /اإليرادات العامة / الميزانية العمومية
ب. النفقات العامة / اإليرادات العامة / قائمة المركز المالي 

جـ. النفقات العامة / اإليرادات العامة / الموازنة العامة 
د. ال شيء مما ذكر 

34. شروط النفقات العامة أن تتكون من ثالث عناصر: 

أ. مبالغ عينية /اإلشراف من الهيئات العامة / تحقق نفع عام 
ب. مبالغ نقدية / اإلشراف عليها من الهيئات الخاصة / تحقق نفع عام

جـ. مبالغ نقدية / اإلشراف عليها من الهيئات العامة / تحقق نفع خاص محدد
د. مبالغ نقدية / اإلشراف عليها من الهيئات العامة / تحقق نفع عام

العامة
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35. قامت وزارة االشغال بالتعاون مع مؤسسة خاصة بإنشاء جسر بت�فة 
200000 دينار إعتبار هذه الحالة ليست من النفقات العامة: 

أ. لم تحقق  النفع العام                         ب. ألنها من الهيئات العامة
جـ. لم تكن هناك مبالغ نقدية                   د. مشاركة القطاع الخاص بالنفقات

36.قامت أمان عمان بإنشاء حديقة خاصة بمنطقة معينة بمبلغ 100000 دينار 
سبب إعتبار هذه الحالة ليست من النفقات العامة: 

أ. لم تحقق النفع العام                          ب. لم تكن هناك مبالغ نقدية 
جـ. ليست من الهيئات العامة                   د. جميع ما ذكر 

37. أنواع النفقات حسب حصول الدولة على مقابل لإلنفاق هي: 

أ. إدارية / إقتصادية                           ب. عادية /غير عادية 
جـ. حقيقية /تحويلية                            د. مركزية /محلية

38. أنواع النفقات حسب تأثيرها على اإلقتصاد الوطني هي: 

أ. عادية / غير عادية                          ب.  إدارية /إجتماعية /إقتصادية 
جـ. مركزية /محلية                            د. جارية /رأسماليه 

39. نفقات تخصيص للنشاط العادي الطبيعي للدولة مما يسهل أداء مهامها 
الجارية مثل اإلنفاق على شؤون األمن /الدفاع / الواتب واألجور / صيانة المباني 

الحكومية:

أ. نفقات جارية                                ب.  نفقات رأسمالية 
جـ. مركزية                                    د. مالية 

40. نفقات تخصص لإلستثمار في المشروعات اإلنتاجية بغية تجاوز المش�ات 
اإلقتصادية مثل البطالة:

أ. جارية                                       ب. مركزية 
جـ. رأسمالية                                   د. عادية 
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41. اإليرادات التي توفر إيراد عام للدولة مثل الرسوم الرمزية عند زيارة المتاحف 
والمرافق العامة: 

أ. إيراد أموال دوله خاص                    ب. إيراد أمالك دولة عام
جـ. اإليرادات العامة                          د. إيراد الناتج عن األموال المالية للدولة

42. مبالغ نقدية تحصلها الدولة من المشروعات اإلنتاجية التي تمتلكها:

أ. إيراد أموال دولة عام                      ب. اإليرادات العامة
جـ. إيراد أمالك دولة خاص                  د. نفقات عامة

43.مبالغ نقدية تحصلها الدولة من األرباح التي يدرها أسهم الشر�ت المملوكة 
لها:

أ. إيراد من األمالك العقارية                 ب. إيراد ناتج من األمالك الصناعية 
جـ. إيراد ناتج من األمالك التجارية         د. إيراد ناتج من األمالك المالية

44. إحدى اآلتي ال يعدمن مخاطر اإلصدار النقدي:

أ. إنخفاض القوة الشرائية للعملة
ب. إرتفاع ثمن الصادرات في األسواق العالمية

جـ. هروب األموال األجنبية من االسواق أو البالد 
د. إرتفاع إحتياطي الدولة من العمالت الصعبة 

45. إليك اإليرادات والمصاريف (النفقات) التقديرية لمؤسسة أبو الحاج إيراد 
إستشارات هندسية 5000/إيراد مبيعات20000/ مصروف إيجار محل 4000 
مصاريف إدارية 9000/ مصروف كهرباء وماء 5000 فإن ناتج إعداد الموازنة:

أ. 7000 عجز                                  ب. 7000 خسارة 
جـ. 7000 فائض                                د. 7000 ربح 
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46. تحقيق إقصى ربح ممكن بما يضمن إستدامة المشروعات ثم تنمية اإلقتصاد 
الوطني وتحسين مستوى المعيشة لألفراد هو:

أ. التوازن التنموي                               ب. معدالت النمو المستدام
جـ. الالمركزية                                   د. اإلستقرار المالي

47. توزيع المشروعات التنموية على نحو يحقق العدالة بين مختلف المحافظات 
ويكفل تنمية � منها على قدم المساواة: 

أ. التوازن التنموي                               ب. الالمركزية
جـ. اإلستقرار النقدي                             د. معدالت النمو المستدام

 
48. تفرد � محافظة بإدارة شؤونها وحدها وإتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها 

والنهوض في مستوى معيشة أفرادها: 

أ. الالمركزية                                         ب.اإلستقرار النقدي 
جـ. اإلستقرار المالي                                  د. التوازن التنموي 

49. إذا �نت مجموع اإليرادات > مجموع النفقات فإن ناتج الموازنة: 

أ. ربح                 ب. خسارة                  جـ. عجز            د. فائض 

50. إذا �ن مجموع اإليرادات < مجموع النفقات فإن ناتج الموازنة :

أ. ربح                 ب. خسارة                  جـ. عجز            د. فائض 

51. الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوم للصدمات اإلقتصادية وقادر 
على أداء وظائفه األساسية بفاعلية:

أ. اإلستقرار المالي                                   ب. اإلستقرار النقدي 
جـ. النظام المالي                                     د. ال شيء مما ذكر 
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52. الحفاظ على إستقرار المستوى العام لألسعار وسعر صرف الدينار وتوفير 
هي� أسعار فائدة يراكب التطورات: 

أ. إستقرار مالي                                      ب. نظام مالي 
جـ. الالمركزية                                       د. إستقرار نقدي

 
53. من اإليرادات المتخصصة بإصدار تقارير عن مدى إلتزام السلطة التنفيذية ببنود 

قانون الموازنة: 

أ. السلطة التشريعية                                  ب. مجلس النواب 
جـ. مجلس االعيان         د. ديوان المحاسبة / دائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية

  
54. عند إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2020 فغن اإلطار المالي متوسط 

المدى يكون �آلتي:

أ. سنة الموازنة 2020 والسنتان التأشيريتان 2021/2022
ب. سنة الموازنة 2020 والسنتان التأشيريتان 2019/2018
جـ. سنة الموازنة 2020 والسنتان التأشيريتان 2022/2021
د. سنة الموازنة 2019 والسنتان التأشيريتان 2020/2018

55. قانون ملحق بقانون الموازنة العامة، أو موازنات الوحدات الحكومية يصدر في 
أثناء السنة المالية إذا إقتضت المصلحة صرف نفقات إضافية ليس لها مخصصات 

في الموازنة العامة أو موازنات الوحدات الحكومية:

أ. الناتج المحلي اإلجمالي                            ب. الناتج المحلي ال�ي
جـ. مؤشرات اإلقتصادي                         د. ملحق الموازنة العامة

 
56.مجموع قيم جميع السلع والخدمات المعدة لإلستخدام النهائي التي تفتح 

داخل الدولة في وقت ما: 

أ. الناتج المحلي اإلجمالي                            ب. الشمول المالي 
جـ. ملحق الموازنة العامة                            د. مؤشرات النمو اإلقتصادي 
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57. جملة اإلحصاءات والتقارير التي تستخدم في قياس أداء قطاعات االقتصاد 
المختلفة وتعرف قوة االقتصاد في الدولة من ضعفه:

أ. الناتج المحلي اإلجمالي                            ب. مؤشرات النمو اإلقتصادي 
جـ. ملحق الموازنة العامة                            د. الشمول اإلقتصادي

58. الضرائب التي تفرض عند إنتقال الثروة والعقارات من شخص إلى آخر أو شخص 
تداول األموال بطريقة تحرير المستندات مثل العقود والش�ت وفواتير الشراء 

وذلك الطوابع على تلك المحررات أو عند كتابة االستدعاءات:

أ. اإلنتاج                                              ب. التداول 
جـ. رأس المال                                        د. الدخل 

59. تستهدف اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

أ. النساء      
ب. األافراد والمؤسسات غير المخدومين ماليًا أو المخدومين بصورة محدودة 

جـ. أصحاب المهن 
د.الشباب

60. حصول العمالء ومستهلكي الخدمات المالية على �مل حقوقهم من دون 
إنتقاص تعبر هذه الجملة هي مفهوم: 

أ. اإلستقرار المالي                            ب. التعويض عن أوزان النقد المشوهة
جـ. التسعير                                     د. حماية المستهلك المالي 

61. من أهم الضوابط التي تدفع العمالء الى عدم اإلفراط في المديونية:

أ. كشف الراتب               ب. موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية 
جـ. وضوح السياسية البنكية      د. تقييم المالءة المالية 
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62. من القطاعات غير المستهدفة في مشروع الثقافة المالية المجتمعية:

أ. التعليم المالي للمرآة والمجتمعات الريفية      ب. التعليم المالي في المدارس 
جـ. التعليم اآللي في مؤسسات التعليم العالي  

د. التعليم المالي في مراكز التدريب المهني 

63. من طرق تقديم الشكوى عن طريق البنك المركزي األردني يقوم العميل 
بإرسالها الى الموقع اإللكتروني للبنك المركزي وهو: 

ww.gov.jo.ب                 www.Cbj.gov.jo .أ
 rcp@cbj  .د                           www.cb.joجـ

64.تمكين أو دمج الفئات المهمشة ماليًا أو ذوي الدخل المنخفض الذين ال يسمح 
لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تدل 

على مفهموم:

أ. اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي            ب. الشمول المالي 
جـ. حماية المستهلك المالي                         د. المالئمة المالية

65. يجب على مزود الخدمة المحافظة على جميع البيانات والمعلومات الخاصة 
بالمستهلك المالي وعدم إستخدامها من أي طرف آخر دون موافقة المستهلك 

الخطية هي أحد المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

أ. الحفاظ عالسرية المستهلك المالي وخصوصيته
ب. التعامل مع المستهلكين المالية بعدالة

جـ. التسعير المسؤول            
 د. التصميم والتقديم المالئم للخدمات 
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66. قدرة األفراد أو الشر�ت على سداد االلتزامات المالية عند إستحقاقها تعني:

أ. المستهلك المالي                                ب. حماية المستهلك المالي 
جـ. المالءة المالية                                 د. واجبات المستهلك المالي

67. إحدى اآلتي يعتبر من واجبات المستهلك المالي: 

أ. المعاملة بعدل وإنصاف                         ب. الحماية من عمليات اإلحتيال 
جـ. التثقيف والتوعية المالية                        د. الصدق عند تقديم المعلومات 

68. إحدى اآلتي يعتبر من حقوق المستهلك المالي :

أ. الصدق عند تقديم المعلومات              ب. القراءة الدقيقة لجميع المعلومات    
جـ. حماية سرية البيانات للمستهلك           د. طرح األسئلة 

69.خريطة طريق تهدف الى تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الوطنية جهة 
الى غير المخدومين ماليًا من االفراد والمؤسسات أو المخدومين  بصورة محدودة 

تدل على مفهوم: 

أ.الشمول المالي                                ب. حقوق المستهلك المالي 
جـ. واجبات المستهلك المالي                  د. اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي 

70. إحدى اآلتي تعتبر من القطاعات المستهدفة من شروع نشر الثقافة المالية:

أ. التعليم المالي في المدارس                  ب. التعليم المالي في البيئة المحلية
جـ. التعليم المالي في البيئة العامة              د. الشيء مما ذكر 

71. إحتضان البنك المركزي االردني صندوق الحسين لإلبداع والتفوق بهدف تطوير 
جودة التعليم في االردن يمثل إحدى القطاعات المستهدفة من مشروع نشر 

الثقافة المالية:

أ. التعليم المالي في المدارس          ب. التعليم المالي للمرآه في المجتمعات الريفية 
جـ. التعليم المالي في مؤسسات التعليم المالي      جـ. التعليم المالي في م�ن العمل 
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72. إحدى اآلتي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية:

أ. التعليم المالي في المداري والجامعات     ب. اإلعالم السمعي والبصري 
والمكتوب 

SMS جـ. المطويات والكتيبات                      د. رسائل

73. إحدى اآلتي تعتبر من الجهات التي يستطيع المواطن تقديم شكوى بحقها عن 
طريق البنك المركزي األردني: 

أ. البنوك                                       ب. شر�ت الصرافة
جـ. شر�ت التمويل وخدمات الدفع          د. جميع ما ذكر 

74. الحالة التي يكون فيها الجهاز المالي والمصرفي قادر على التصدي لألزمات 
المالية الداخلية والخارجية واإلستمرا في أداء وظائفه: 

أ. السياسة النقدية                              ب. اإلستقرار المالي 
جـ. اإلستقرار النقدي                          د. النظام المالي 

75. الوسائل التي تستعملها الحكومات للتأثير في النشاط اإلقتصادي وال سيما 
عن طريق التعديل في إمدادات النقود واإلئتمان وسعر الفائدة:

أ. اإلستقرار المالي                            ب. اإلستقرار النقدي 
جـ. النظام المالي                               د. السياسة النقدية

76. إحدى التالية من أهم أر�ن اإلستقرار المالي: 

أ. شمول مؤسسات الجهاز المصرفي تحت مظلة البنك المركزي الرقابية 
ب. إستقرار المستوى العام لالسعار واالجور 

جـ. إستقرار سعر صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية وتوفير
 هي� أسعار فائدة مالئم 

د. جميع ما ذكر 
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77. أداة إسترشادية تساعد المؤسسات المالية المانحة للتمويل على التحقق من 
مالءة طالب التمويل ويحتوي على معلومات مفصله عن أي منيج إئتماني مثل 

القرض الشخصي وقرض شراء سيارة:

أ. نظام اإلستعالم اإلئتماني                          ب. التقرير اإلئتماني 
جـ. منصة اإلستعالم                                  د. ال شيء مما ذكر 

78. نظام خاص بتجميع البيانات اإلئتمانية لالفراد والشر�ت ضمن منصة بيانات 
إلكترونية خاصة تابعة لشركة إستعالم إئتماني مرخصة: 

أ. التقرير اإلئتماني                                  ب. منصة اإلستعالم 
جـ. نظام اإلستعالم اإلئتماني                        د. جميع ما ذكر

79. تتيح إرسال بيانات عمالئهم اإلئتمانية الى النظام الخاص بشركة اإلستعالم 
اإلئتماني مما يوفر للعمالء خدمة اإلستعالم عن االفراد والشر�ت ألغراض 

المتابعة:

أ. التقرير اإلئتماني                                  ب. منصة اإلستعالم 
جـ. نظام اإلستعالم اإلئتماني                        د. حماية المستهلك المالي

 
80. تحتوي صورة مطابقة لصورة صاحب الجاللة الظاهر على � فئة من فئات 

النقد إضافة الى فئة الورقة كتابة هي من العالمات األمنية للنقد:
 

أ. عالمة التطابق                                     ب. الطباعة البارزة (الخشنة) 
جـ. الهولجرام                                         د. الخيط األمني المتقطع 

81. يظهر على يسار الورقة تصميم يكتمل ش�ه عند النظر اليها بمواجهة مصدر 
ضوئي: 

أ. عالمة التطابق                                     ب. العالمة المائية 
جـ. الهولجرام                                         د. الخيط االمني المتقطع 
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82. الهولجرام (التصوير التجسيمي) الذي يمثل شعار المملكة بطباعة بارزة يحتوي 
على طبقة فضية المعة تتضمن فئة النقد رقمًا والتاج الملكي تمثل فئة نقد:

أ. 10 دنانير                                          ب. 50 دينار 
جـ. 20 دينار                                          د.  5 دنانير 

83. الهولجرام (التصوير التجسيمي) الذي يمثل زخارف بطباعة بارزة تحتوي على 
طبقة فضية المعة تتضمن فئة ورق ( النقد رقماص ) هي: 

أ. 10 دنانير                                          ب. 20 دينار 
جـ. 5 دنانير                                           د. 50 دينار 

84. طبقة معدنية فضية المعه مع صورة زخارف إسالمية تمثل فئة:

أ. 50 دينار                                           ب. 5 دنانير 
جـ. 10 دنانير                                          د. 20 دينار 

85. طبقة معدنية ذهبية المعه ذات ش� دائري تمثل فئة: 

أ. 50 دينار                                           ب. 5 دنانير 
جـ. 10 دنانير                                         د. 20 دينار 

86. الخيط األمني المتقطع والمتداخل في ورقة النقد يحمل بصورة متكررة عبارة:

أ. فئة النقد رقمًا فقط                                  ب. CBJ  فقط 
جـ. فئة النقد رقمًا +   CBJ                           د. ال شيء مما ذكر

87. العالمات األمنية للنقد تسهم في ( أهميتها): 

أ. تعويض النقد المشوهة                     ب. تمييز النقد الحقيقي من المزور 
جـ. أ+ب                                       د. ال شيء مما ذكر
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تتمثل أهمية المحافظة على النقد األردني في إنه أحد رموز الدولة الذي   .1
يظهر وجهما الحضاري ويؤرخ منجزات الوطن ومسيره بنائه  (       )

لم يول البنك المركزي االردني النقد المتداول في األاردن على مر العصور اي   .2
عناية (       )

تحتوي العالمة المائية على صورة مطابقة لصورة صاحب الجاللة الظاهرة   .3
على � فئة من فئات النقد  (         )

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل في البنك المركزي االردني أن تكون   .4
مستوفية البيانات المطلوبة جميعها ( اسم المشتكي / عنوانه / وسيلة اإلتصال 

به / موضوع الشكوى/ الوثائق الداعمة لها)   (         )

من شروط تقديم الشكوى للبنك المركزي األاردني عدم تعلقها بقضايا عمالية   .5
أو نقابية (       )

تعد شر�ت البريد السريع إحدى الجهات التي يمكن للمواطن أن يشتكي عليها   .6
عن طريق البنك المركزي االردني (      )

مشروع نشر الثقافة المالية والمجتمعية يدعم إستثمار شب�ت التواصل   .7
اإلجتماعي في نشر الثقافة المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة (        )

يراعي نشر الثقافة المالية المجتمعية بين االفراد �فة بغض النظر عن   .8
جنسياتهم عن طريق اإلعالم المرئي فقط  (       )

يسعى صندوق الحسين لإلبداع والتفوق الى تخطيطها وتنفيذ مشروعات   .9
تهدف الى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم في االردن (         )

10. تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسية 
لتحقيق الشمول المالي  (       )   

السؤال الثاني: ضع إشارة صح أو خطأ أمام � عبارة من العبارات التالية : 
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11. ال يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع �ها 
(        )

12. من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعيالجمهور باألنشطة المالية 
والمصرفية (        )

13. يلزم القانون األردني البنك المركزي على تبديل 
وتعويض النقد المشوهه  (        )

14. النقد الذي تم وقف التداول به ( نقد ومسكو�ت قديمة) ال يجوز تبديلها 
وتعويضها (         )

15. قام البنك المركزي االردني بإنشاء متحف النقد األردني الذي احتوى في 
معروضاته على جميع المسكو�ت القديمة والحديثة على مر العصور منذ العصر 

اليوناني (         )

16. المسكو�ت المعدنية التي تحتوي على طبقتين يتم تعويض المسكوكة 
المعدنية التي تحتوي على اإلطار الخارجي الذهبي (              )

17. يتم تعويض المسكو�ت المعدنية التي تحتوي على اإلطار الداخلي (الفضي) 
(         )
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1. يمثل االقتصاد المالي العام أو المالية العامة أحد العلوم :

أ- االجتماعية .              ب- االدارية .
ج- الرأسمالية                د. االقتصادية .

++++

2. احد البدائل التالية ال يعد من اش�ل المبالغ النقدية للنفقات العامة :

 أ- دفع ثمن السلع والخدمات .
 ب- دفع أجور العاملين .

 ج- الغرامات النقدية .
 د. إنشاء المشروعات االستثمارية .

3. ان ما تقيمه الدولة من مزايا وخدمات؛ سواء أ�نت عينية مثل السكن المجاني، 
أم شرفية مثل منح بعض األفراد األوسمة واأللقاب، ال يعد من النفقات العامة :

 أ. صح                 ب۔ خطا 

4. إنفاق الدولة على إنشاء الحدائق العامة في مناطق مختلفة ل�فة المواطنين 
هو ترسيخ لمبدأ المساواة بين المواطنين :

 أ- صح                ب۔ خطا

5. مبالغ نقدية تنفقها الدولة على اإلدارة العامة، والدفاع، واألمن، والعدالة، 
والتمثيل السياسي.  

 أ- النفقات االجتماعية        ب- النفقات االدارية 
ج- المالية العامة .                د- النفقات االقتصادية .

 6. مبالغ نقدية تنفقها الدولة على خدمة المجتمع ممثله في الرعاية الصحية، 
والتعليم : 

  
 أ- النفقات االجتماعية .    ب- النفقات االدارية

 ج- المالية العامة             د. النفقات االقتصادية . 
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++++

7. مبالغ نقدية تتفقها الدولة على االستثمارات التي تهدف إلى تزويد االقتصاد 
القومي بخدمات أساسية، مثل:النقل والمواصالت :      

أ- النفقات االجتماعية.      ب. النفقات االدارية 
ج- المالية العامة.              د. النفقات االقتصادية

8. مبالغ نقدية تنفقها الدولة لقاء الحصول على شيء ما مقابل ذلك اإلنفاق :

أ- النفقات الحقيقية .         ب- النفقات التحويلية  
ج- المالية العامة .               د- النفقات االقتصادية

9. مبالغ نقدية تنفقها الدولة من دون أن يترتب عليها حصول الدولة على أي 
شيء :        

 أ- النفقات الحقيقية        ب- النفقات التحويلية .
 ج- المالية العامة .          د. النفقات االقتصادية 

 10. مبالغ نقدية تنفقها الدولة على نحو متكرر، وبصفة دورية منتظمة � سنة ، 
مثل الرواتب :

 أ- النفقات غير العادية     ب- النفقات التحويلية .
 ج- المالية العامة ،             د. النفقات العادية .

11. نفقات تخصص لالستثمار في المشروعات اإلنتاجية بغية تجاوز المش�ات 
االقتصادية التي يعانيها االقتصاد األردني، وال سيما مش�ة البطالة 

أ- النفقات الرأسمالية .     ب- النفقات الجارية .
 ج- المالية العامة .            د- النفقات التحويلية .
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12 . مبالغ نقدية تنفقها الدولة إلشباع حاجات أفراد هيئة محلية معينة مثل 
إيصال مياه الشرب :

 أ- النفقات الرأسمالية .      ب- النفقات المركزية .
 ج- االيرادات العامة .           د- النفقات المحلية . 

13 . مبالغ نقدية تنفقها الدولة إلشباع حاجات أفراد المجتمع �فة : 

أ- النفقات الرأسمالية .    ب- النفقات المركزية .
 ج- االيرادات العامة     د. النفقات المحلية

14.مبالغ نقدية تنفقها الدولة بصفة استثنائية المواجهة ظروف اقتصادية ، أو 
اجتماعية، أو سياسية معينة، وهي ال تتكرر � سنة :   

   
أ- النفقات غير العادية.       ب- النفقات التحويلية .

ج. المالية العامة                  د. النفقات العادية  

15. نفقات تخصص للنشاط العادي الطبيعي للدولة مثل : اإلنفاق العام على 
شؤون األمن والدفاع، والرواتب واألجور :      

         
 أ- النفقات الرأسمالية.        ب. النفقات الجارية 

ج- المالية العامة .                د- النفقات التحويلية . 

16. إنشاء وزارة التربية والتعليم المدارس تعد حاجات عامة توفرها الدولة نيابة 
عن األفراد :  

  
أ. صح               ب ۔ خطأ

17. المبالغ النقدية التي تحصلها الدولة من  مصادر مختلفة لتأمين نفقاتها 
العامة :

أ- النفقات العامة.              ب. االيرادات العامة.
ج- المالية العامة               د. النفقات االقتصادية

++++
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18. المبالغ النقدية التي تدخل خزينة الدولة نتيجة  استثمارها في األموال 
والمنشآت التي تمتلكها في  ما يعرف بدخل أمالك الدولة :

أ- النفقات العامة .           ب- االيرادات األخرى.
ج- االيرادات السيادية       د- االيرادات االقتصادية.

19. المبالغ النقدية التي تحصلها الدولة جيزا من  مواطنيها بحكم حقها في 
السيادة والحكم والسلطة :   

أ- النفقات العامة .            ب- االيرادات األخرى.
ج- االيرادات السيادية         د. االيرادات االقتصادية .

20. الرسوم الرمزية التي تدفع عند زيارة  المتاحف واألماكن األثرية والمرافق 
العامة تعد  مثاال على ايراد المالك الدولة العام :

أ. صح                        ب۔ خطأ

21. مبالغ نقدية تحصلها الدولة من تأجيرها  الممتل�تها، مثل: األراضي الزراعية ، 
والغابات  تعد من أمالك الدولة :

أ- الدولة العامة.          ب. الدولة العقارية
ج. الدولة التجارية        د. الدولة المالية

22. مبالغ نقدية تحصلها الدولة من األرباح التي  تدرها أسهم الشر�ت المملوكة 
لها تعد امالك : 

أ- الدولة العامة              ب. الدولة العقارية 
ج. الدولة التجارية .        د- الدولة المالية

23. مبالغ نقدية تحصلها الدولة من أرباح المنشات والمشروعات الصناعية تعد 
من أمالك :

الدولة العامة.             ب. الدولة العقارية أ - 
ج. الدولة الصناعية         د. الدولة المالية ب - 

++++
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24. مبلغ من المال تقتطعه الدولة مباشرة من  األفراد، وتحصله من الم�فين بصورة 
إجبارية : 

أ- القروض العامة          ب- اإلصدار النقدي.
ج- المنح الخارجية          د. الضرائب.

25. الضرائب يجب ن تكون نقدية، ولكنها قد  تكون عينية كما في ضريبة :

أ- التر�ت                   ب- الرواتب
ج- المطاعم             د- االستهالك

26. أحد البدائل التالية ال يعد من اإليرادات  السيادية للدولة :

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

27. الضرائب التي ال يمكن انتقال عبئها بصفة �ية، والم�ف بها هو الذي يتحملها 
هي :       

 أ- المباشرة .          ب. غير المباشرة .        ج. التر�ت.           د. االستهالك.            

28. الضرائب التي يدفعها الم�ف مؤقتا، ويستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر هي :     
  

 أ- المباشرة.                    ب. غير المباشرة         ج- التر�ت.                   د. الدخل . 

29. الضريبة التي تفرض على الرواتب واألجور والعالوات واألرباح والم�سب هي 
ضريبة : 

 أ- المباشرة.            ب- غير المباشرة.           ج. التر�ت             د. الدخل         
      

++++



 اسئلة اضافية

0776130970 األستاذ عبدالكريم أبو الحاج

30. الضريبية التي تفرض على ما يملكه الفرد من أموال عقارية مثل األراضي، أو 
أموال منقولة :

 أ- المباشرة.              ب. غير المباشرة .        ج- التر�ت.              د. رأس المال .

31. المبالغ النقدية التي تحصلها الدولة لسد العجز في موازنتها هي :

أ- النفقات العامة .                         ب- االيرادات األخرى .
ج- االيرادات السيادية                     د- االيرادات االقتصادية .

32. أحد البدائل التالية ال تعد من اإليرادات االخرى :

 أ- القروض                ب- اإلصدار النقدي.       ج. المنح الخارجية          د. الرسوم.
 
 

33. يتعين على الدولة توخي الحذر عند اضطرارها إلى استعمال اإلصدار النقدي
مصدرا لإلرادات العامة , وعدم اللجوء إلى ذلك للضرورى : 

 أ- صح          ب. خطأ .        

34. توضع الموازنة العامة بداية المدة المالية : 

 أ- صح          ب. خطأ .        

35.تمثل الميزانية العمومية نهاية المدة المالية :

 أ- صح          ب. خطأ .

36. تمثل الميزانية العمومية عملية تقديرية مبنية على التوقعات .

 أ- صح          ب. خطأ .

        
 
 

++++
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37. تعد الموازنة العامة أداة محاسبية : 

أ. صح                  ب۔ خطأ

38. اسندت مهمة إعداد الموازنة لوزارة المالية :

 أ. صح                      ب. خطأ

 39. ش�ت لجنة ملكية عام 1968 للنظر في القوانين واألنظمة المالية للموازنة 
العامة :

أ. صح                      ب. خطأ 

40. انشئت لجنة خاصة عملت على وضع مشروع قانون الميزانية العامة رقم (39) 
لسنة 1962م :

  أ. صح                      ب. خطأ

41. أقر قانون تنظيم الموازنة رقم ( 58 ) عام 2008 :

  أ. صح                      ب. خطأ

42. أحد البدائل التالية ال تعد من مهام دائرة الموازنة العامة :

أ- إعداد الموازنة للدولة والوحدات الحكومية .
ب. إعداد نظام تشكيالت الوظائف وجداولها .

ج- عدم متابعة تقييم أداء البرامج والمشروعات . 
د- تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية المجلس الوزراء قبل إقرارها 

والموافقة عليها . 

 

++++
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43. تصؤر إجمالي لحجم اإليرادات والنفقات المقدرة للسنة المالية القادمة، 
ومقدار العجز المتوقع تعد من ضمن مهام دائرة الموازنة العامة  

 أ. صح                      ب. خطأ

44. أحد البدائل التالية ال يعد من أهداف دائرة الموازنة العامة :

أ. تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد للمواطنين �فة.
ب. تحقيق التوازن بين المحافظات تطبيقا لنهج المركزية

ج. الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي، وضبط عجز الموازنة عن طريق إنشاء 
نظام مالي فاعل.

د- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة العدالة في توزيعها .

++++

 45. السنة التي تعد فيها الموازنة العامة هي:

 أ- سنة الموازنة                          ب- السنة التأشيرية  
ج. اطار متوسط المدى               د. سنة مالية .

46. احد البدائل التالية ال تعد من مراحل اعداد الموازنة العامة :

 أ- مرحلة التحضير واإلعداد    ب- مرحلة االعتماد واإلقرار
ج- مرحلة التنفيذ                     د- مرحلة التقييم واإلعداد 
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47. إصدار رئاسة الوزراء بالغا لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية بإعداد الموازنة 
العامة تعد من خطوات مرحلة : 

أ- التحضير واإلعداد                    ب. االعتماد واإلقرار
ج- التنفيذ                                    د. مراقبة التنفيذ .

48. قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة تعد من خطوات مرحلة االعتماد 
واالقرار:

 أ- مرحلة التقييم واإلعداد     ب- مرحلة االعتماد واإلقرار
ج- مرحلة التنفيذ                     د- مرحلة التحضير واالعداد

49. طلب الوزارات والدوائر الحكومية من إداراتها تقديم توقعات ومقترحات للسنة 
المالية القادمة تعد من خطوات مرحلة :

 أ- التحضير واإلعداد                  ب. االعتماد واإلقرار 
ج- التنفيذ                                    د- مراقبة التنفيذ .

 
50. تنظيم عملية االقتراع على مشروع قانون الموازنة العامة بعد االستماع إلى 

رد الحكومة تعد من خطوات مرحلة : 

أ- التحضير واإلعداد                    ب. االعتماد واإلقرار
 ج. التنفيذ                                   د. مراقبة التنفيذ. 

51. إصدار وزير المالية تعميما للوزارات والدوائر ليحدد المسؤول عن اإلنفاق تعد 
من خطوات مرحلة : 

أ- التحضير واإلعداد                 ب. االعتماد واإلقرار
 ج. التنفيذ                                  د. مراقبة التنفيذ

++++
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52. إصدار الحواالت المالية شهريا بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة تعد من 
خطوات مرحلة

 أ- التحضير واإلعداد               ب. االعتماد واإلقرار 
ج. التنفيذ                                 د- مراقبة التنفيذ

53. مراقبة تنفيذ الموازنة العامة وفقا للقوانين واألنظمة المعتمدة في الدولة 
تعد من مهمات : 

أ- وزارة المالية                          ب- ديوان المحاسبة
ج۔ السلطة التشريعية            د. الملك

54. المسؤول عن عملية مراقبة التنفيذ هي السلطة التشريعية ممثلة في 
مجلس األمة وجاللة الملك 

أ. صح                                         ب. خطأ

55. تدقيق األوامر المالية الشهرية، والتحقق من مطابقتها للقوانين واألنظمة 
تعد من مهام :

 أ- وزارة المالية                                   ب- ديوان المحاسبة 
ج۔ السلطة التشريعية                    د- دائرة الموازنة العامة

56. التحقق من التزام السلطة التنفيذية بأسس التحصيل واإلنفاق تعد من مهام : 

أ- وزارة المالية                                 ب- ديوان المحاسبة 
ج۔ السلطة التشريعية                   د- دائرة الموازنة العامة

57. قراءة خطاب الموازنة العامة تعد من مهام :

 أ- وزير المالية                               ب. مجلس االعيان
 ج- مجلس النواب                         د- رئيس الوزراء

++++
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58. احالة مشروع الموازنة إلى لجنته المالية الدراسته، وكتابة تقرير عنه في 
جلسة خاصة تعقد المناقشته تعد من مهام :

 أ- وزير المالية                      ب. مجلس االعيان 
ج- مجلس النواب                 د. مجلس الوزراء

59. إحالة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس األمة قبل بداية السنة المالية 
بشهر واحد من مهام :

 أ- وزير المالية                      ب. مجلس األعيان
ج- مجلس النواب                 د. مجلس الوزراء 

60. يحق لمجلس النواب أن يزيد من النفقات في بعض البنود ولكن ليس له أن 
ينقص على تلك النفقات :

أ. صح                   ب. خطأ

61. احد البدائل التالية ال يعد من بنود قانون الموازنة العامة للدولة: 

أ. صدور اإلرادة الملكية السامية بإقرار قانون الموازنة العامة، وإضافته إلى قوانين 
الدولة.

ب- المسمى الخاص بقانون الموازنة العامة 
ج- تاريخ العمل بقانون الموازنة . 

د. حجم التصدير المقدر وطرق تصديره.

62. تشير نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى قوة اقتصاد 
الدولة أو ضعفه 

أ. صح                    ب- خطأ

++++
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63. يمتاز الشمول المالي بتقديم الخدمات المالية بكثرة الت�ليف المالية         
أ. صح               ب ۔ خطأ

64. احد البدائل التالية بعد من اسباب تطبيق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي 
وتطويرها في االردن:                    

أ- اإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ب. التصميم والتقديم المالئم للخدمات .

ج- النسبة المنخفضة من المستبعدين ماليا  . 
د. العدل واإلنصاف مع المستهلكين.      

65. أظهر كثير من صناع القرار، بما في ذلك البنوك المركزية اهتماما ورغبة شديدة 
في جعل الشمول المالي أولوية 

 أ. صح               ب ۔ خطا       

66. احد البدائل التالية ال يعد من اإلجراءات الواجب اتباعها لتحقيق المساواة وتوفير 
المستوى المعيشي األفضل للفئات المستهدفة

 أ- إيجاد مصادر جديدة �فية للتمويل.   
ب. تعزيز المساواة بين الجنسين .       

 ج- زيادة فرص الوصول واالستخدام للخدمات المالية الرسمية لالجئين .                            
د- تقليل دور المرأة في األدوار االقتصادية 

 

++++
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67. قدرة األفراد أو الشر�ت على سداد االلتزامات المالية عند استحقاقها يقصد بها :
    

أ. حماية مصالح العميل                     ب. اإلفصاح والشفافية 
ج. معالجة الش�وی                            د. تقييم المالءة المالية

68. أحد البدائل التالية ال يعد من المبادئ العامة الحماية المستهلك المالي:

أ -التصميم والتقديم المالئم للخدمات .
ب -االفصاح والشفافية.

ج- إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الش�وى .
د- التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية

69. تدل العبارة التالية على حق من حقوق المستهلك " تزويد المستهلكين الماليين 
بجميع المعلومات على نحو واضح، ومختصر، وسهل الفهم "" وهو :

أ- حماية مصالح العميل                     ب. اإلفصاح والشفافية
ج- معالجة الش�وى ،                        د. التثقيف والتوعية المالية

70. تقديم المعلومات ال�ملة والدقيقة وعدم إخفاء أي معلومات مطلوبة تدل 
على احد واجبات المستهلك المالي وهو :

أ- تحديث المعلومات
ب. الو�لة الرسمية

ج. الصدق عند تقديم المعلومات.
د. القراءة الدقيقة لجميع المعلومات. 

++++
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71. تطوير معارف المستهلكين الماليين، وتنمية مهاراتهم ، ورفع مستوى الوعي 
لديهم هو :

أ. حماية مصالح العميل                       ب. اإلفصاح والشفافية
ج- معالجة الش�وي .                          د- التثقيف والتوعية المالية

72. تعد تفويض ويجب توخي الحذر عند منحها لشخص ما إلنجاز المعامالت المالية 
نيابة عنه :

أ- الو�لة الرسمية                                    ب- سرية المعلومات . 
ج- االستعالم االئتماني .                         د- البيانات المالية .

73. استخدام أنظمة رقابية ذات مستوى عال من الكفاءة والفاعلية للحفاظ على 
أصول المستهلك من عمليات االختالس يقصد بها :

أ -تحديث المعلومات
ب۔ الحماية من عمليات االحتيال 

 ج۔ الحماية السرية البيانات. 
 د- الحماية لمصالح العميل .

74. يتم نشر الوعي المالي والثقافة المالية إحدى ضرورات الشمول المالي في 
المجتمع :

أ- صح          ب۔ خطأ

75. ال يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع �ها.

أ- صح             ب- خطأ

76. يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين االفراد �فة عن طريق اإلعالم المرئي 
فقط

أ- صح             ب- خطأ

++++

 45. السنة التي تعد فيها الموازنة العامة هي:

 أ- سنة الموازنة                          ب- السنة التأشيرية  
ج. اطار متوسط المدى               د. سنة مالية .

46. احد البدائل التالية ال تعد من مراحل اعداد الموازنة العامة :

 أ- مرحلة التحضير واإلعداد    ب- مرحلة االعتماد واإلقرار
ج- مرحلة التنفيذ                     د- مرحلة التقييم واإلعداد 
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77. إذا اكتشف المستهلك المالي عمليات مجهولة، وغامضة، وغير معروفة في 
حسابه ، فيجب عليه أن يسارع إلى إبالغ البنك عن ذلك.

 أ. صح                    ب- خطأ

78. تعرض عميل لتعامل سيئ من موظف في أحد البنوك ، فتقدم بشكوى للبنك 
المركزي األردني مباشرة.

 
أ. صح                    ب- خطأ

79. احد البدائل التالية ال يعد من مزايا االستعالم االئتماني للمؤسسات التمويلية :

 أ- معرفة مدى انتظامه بالسداد باألوقات المحددة 
ب. منح البنوك هامشا من األمان . 

ج - القدرة على اتخاذ قرار بمنح التمويل
 د- توجيه الحكومة إلى إصدار قرارات تحفيزية

 80. تتيح للمكفوفين تمييز فئة ورقة النقد، ويمكن تحسسها باللمس هي :      

 أ. العالمة المائية                         ب. الخيط األمني 

 ج. عالمة التطابق                         د. العالمة البارزة 
 

81. تمثل زخارف بطباعة بارزة فوقه لفئة العشرين دينارا يقصد بها :       

أ. الهولوجرام                                  ب. الخيط األمني    

ج. عالمة التطابق                           د. العالمة البارزة

++++
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82. تأسس البنك المركزي األردني عام : 

 أ. 1962                               ب۔ 1966
ج. 1964                               د- 1988      

83. ال يلزم القانون البنك المركزي األردني بدفع تعويض عن أي ورقة نقدية 
أومسكوكة شؤهت:  

أ. صح                                         ب۔ خطأ

84. أول إصدار من النقد األردني عام :  

 أ. 1962              ب- 1966                ج- 1965             د- 1988

85. إذا �نت ورقة النقد غیر مجاة ، وتحتوي الرقمين المتسلسلين نفسيهما يمكن 
استبدالها : 

 أ. صح                        ب۔ خطأ               
                

86. إذا �نت ورقة النقد غیر مجزأة ، وتحتوي أحد الرقمين �مال ال يمكن استبدالها :      

أ. صح                        ب۔ خطأ
                               

     

++++
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