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الزم قانون الضمان االجتماعي المنشآت والمؤسسات الخاضعة ألأحكامه بتوفير متطلبات  (1

 السالمة والصحة المهنية في مواقع العمل: 

 خطأ  -ب      صح -أ

نات التي تحرص مؤسسة الضمان االجتماعي على ييعد تأمين إصابات العمل أحد أهم التأم (2

 تطبيقها وتتمثل في: 

 تأمين العمل.  -أ

 حمايته. -ب

 توفير الرعاية الكاملة له في حال تعرض إلصابة العمل.  -ج

 . جميع ما ذكر -د

 يشترط لتأمين إصابات العمل وجود مدة اشتراك محددة لالستفادة منه: (3

 خطأ  -ب      صح -أ

عليه حتى لو كان التحاقه باليوم األول بالعمل دون إشتراط  يحق تأمين إصابة العمل للمؤمن (4

 وجود مدة اشتراك محددة لالستفادة منه:

 خطأ  -ب      صح -أ

إصابة ناجمه عن حادث وقع للمؤمن عليه في أثناء أدائه العمل أو بسببه أو أي حادث  (5

 يتعرض له أثناء ذهابه إلى عمله أو عودته منه هو: 

 العمل. إصابة -ب     الشيخوخة. -أ

 العجز الجزئي.  -د     العجز الكلي. -ج

كل ما هو موجود في مواقع العمل )المكان / الظرف( مثل تصميم البناء وتخطيط أماكن  (6

 المعدات وتوزيعها في مواقع العمل هو:

 البيئة الخاصة. -ب     إصابة العمل. -أ

 الشيخوخة.  -د     بيئة العمل. -ج
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إحدى اآلتي يعتبر من شروط إصابة العمل أثناء ذهاب أو عودة المؤمن عليه لعمله أو أثناء  (7

 أدائه العمل: 

 أن يكون على النحو المعتاد.  -أ

 اب إلى العمل أو اإلياب منه.هأن يكون الطريق الذي سلكه مسار مقبول للذ -ب

 اعي.اإلصابة تكون بأحد أمراض المهنة التي اعتمدها قانون الضمان االجتم -ج

 أي مرض آخر يقرر مجلس إدارة مؤسسة المضان االجتماعي اعتماده. -د

 جميع ما ذكر. -ه

 بمرض ما نتيجة طبيعة العمل والمهنة التي يمارسها هو: العاملإصابة  (8

 المرض الشخصي. -ب    المرض الطبيعي. -أ

 المرض المهني.  -د    المرض الجزئي. -ج

مل حدثت بسبب مخالفة المنشأة ألحكام السالمة والصحة اعفي حال ثبت أن إصابة ال (9

 المهنية فإن المنشأة تتحمل: 

 تتحمل شيء. ال -أ

 تكاليف الرعاية الطبية التي وقعتها مؤسسة الضمان االجتماعي.جزء من  -ب

 تكاليف الرعاية الطبية التي دفعتها مؤسسة الضمان االجتماعي. -ج

 ال شي مما ذكر.  -د

المهنية المعلن عنها  بالسالمةخالف المصاب إصابة العمل التعليمات الخاصة بالعالج أو  إذا (10

 والواجب اتباعها فإنه يتحمل: 

 سقوط حق المصاب بالبدل اليومي. -أ

 سقوط تعويض الدفعة الواحدة المترتبة على إصابة العمل. -ب

 أ + ب  -ج

 ال شيء مما ذكر.  -د
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 تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين إصابة العمل بما نسبته:  (11

 % من أجور المؤمن عليهم. 2 -أ

 % من أجور المؤمن عليهم. 3 -ب

 % من أجور المؤمن عليهم. 4 -ج

 % من أجور المؤمن عليهم. 5 -د

 يحق لمؤسسة الضمان االجتماعي زياة نسبة اشتراكات إصابة العمل بحد أعلى:  (12

 %3   -ب      %5   -أ

 %  4    -د      %2   -ج

 ال يعد من إجراءات المنشأة في حال تعرض المؤمن عليه لحادث عمل: إحدى اآلتي  (13

 تقدي اإلسعافات األولية للمصاب.  -أ

 إبالغ المركز األمني عن الحوادث الجنائية وحوادث السير والحوادث العامة.  -ب

 . طيا  خإشعار مؤسسة الضمان االجتماعي بالحادث  -ج

 االجتماعي بنسخ أصلية من التقرير الطبية.تزويد مؤسسة الضمان  -د

من إجراءات المنشأة في حالة تعرض المؤمن عليه لحادث عمل إشعار مؤسسة الضمان  (14

 يوم عمل من تاريخ الحادث: 14االجتماعي خطيا وإرفاق التقرير الطبي في مدة ال تزيد عن 

 خطأ  -ب     صح  -أ

نفقات المعالجة الطبية وكامل البدل اليومي  % من15إذا لم تقم بذلك تتحمل المنشأة ما نسبته  (15

 المستحق وفقا ألحكام قانون الضمان االجتماعي.

 خطأ  -ب     صح  -أ

إذ لم تبادر المنشأة إلى إشعار مؤسسة الضمان االجتماعي بإصابة العمل يحق للمؤمن عليه  (16

 وذويه إشعار مؤسسة الضمان باإلصابة في مدة ال تتجاوز من تاريخ وقوعها: 

 أشهر 6 -ب     أشهر 5 -أ

 أشهر 4 -د     أشهر 3 -ج
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ورواتب الوفاة الناجمة عن إصابة  اعتاللتتحمل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي رواتب  (17

 أشهر من تريخ وقوعها.  4العمل في حال أبلغت بإصابة العمل بعد 

 خطأ  -ب     صح  -أ

 جاه إصابة العمل: إحدى اآلتي ال تعتبر من التزامات مؤسسة الضمان االجتماعي إت (18

 الَبَدالت اليومية -ب    العناية والرعاية الطبية -أ

  راتب الوفاه الطبيعية -د    الرواتب والتعويضات -ج

إحدى البدائل التالية ال تعتبر من التزامات الضمان االجتماعي في الرعاية والعناية الطبية  (19

 اتجاه إصابة العمل: 

 ى المصابحتى يشفتكاليف المعالجة واإلقامة بالمستشفى  -أ

 مكان عمله أو سكنه إلى مكان عالجهنفقات إنفصال المصاب من  -ب

 الخدمات والتجهيزات الطبية التأهيلية  -ج

 الرواتب والتعويضات -د

في البدالت اليومية يحق للمصاب في حالة عجزه بسبب إصابة العمل الحق في بدل يومي عن كل  (20

 يوم يتعطل فيه بما نسبته: 

 % من أجره اليومي85 -ب   % من أجره اليومي25 -أ

 % من أجره اليومي60  -د   % من أجره اليومي75 -ج

اإلصابة الجزئي الدائم يستحق المصاب هذا الراتب إذا نشأ عن اإلصابة عجز  اعتاللراتب  (21

 %:30جزئي دائم ال تقل نسبته عن 

 خطأ  -ب     صح  -أ

 عجز اإلصابة الجزئي الدائم:  اعتالليحسب راتب  (22

 دينار 40األجر المشمول وقت وقوع الحادث + % × 75× نسبة العجز  -أ

 األجر المشمول وقت وقوع الحادث % × 65× نسبة العجز  -ب
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دينار 40األجر المشمول وقت وقوع الحادث + % × 55× نسبة العجز  -ج

 ال شيء مما ذكر -د

23( إذا نجم عن إصابة العمم المعتمدة من مؤسسة الضمان االجتماعي إصابة المؤمن علیھ 

بعجز ُكلي دائم فإنھ یستحق راتب اعتالل إصابة شھر یعادل: 

أ- 75% من أجره ویزداد بنسبة 30% إذا كان المصاب بحاجة إلى من یعینھ + 40 دینار 

زیادة عامة. 

ب- 75% من أجره ویزداد بنسبة 25% إذا كان المصاب بحاجة إلى من یعینھ + 40 دینار 

زیادة عامة. 

ج- 50% من أجره ویزداد بنسبة 25% إذا كان المصاب بحاجة إلى من یعینھ + 40 دینار 
.زيادة عامة

ال شيء. -د

دينار 220تجاوز حد األجور األدنى تالزيادة في حالة عجز اإلصابة الكلي الدائم يجب أن ال  (24

خطأ  -ب     صح  -أ

للمؤمن عليه نسبة العجز ومدى استقرار حالته الصحية أم ال وحاجته إلى من يعينه:الجهة التي تحدد  (25

 اللجنة الخاصه -ب  اللجنة الطبية األولية )االستئنافية( -أ

 المستشفيات الحكومية -د     اللجنة الملكية -ج

يستحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت نسبة العجز الناجمة عن إصابة العمل: (26

%25أكثر من  -ب    %30أكثر من  -أ

 %30أقل من  -د     %25أقل من  -ج

: يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه المصاب بعجز نتيجة إصابة العمل (27

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

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

 .شهر 36× نسبة العجز × وقت اإلصابة الراتب المشمول  -ج
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 %75× نسبة العجز × الراتب المشمول وقت اإلصابة  -د

إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه فإنه يستحق راتب تقاعد الوفاة الناجمة عن  (28

دينار زياده عامة يوزع على  40من أجره الخاضع لإلقتطاع +  %75اإلصابة بما نسبته 

 :شهر الذي حدثت فيه الوفاةالورثة من بداية ال

 خطأ  -ب     صح  -أ

مرحلة متقدمة من حياة اإلنسان تحدث فيها تغيرات جسدية ونفسية واجتماعية وال يمر بها  (29

 الناس كافة في الوقت نفسه: 

 العجز -ب     إصابة العمل -أ

  الوفاه -د     الشيخوخة -ج

 : إحدى اآلتي ال يعتبر منها هيشتمل تأمين الشيخوخة ثالثة أنواع من الحماي (30

 حماية من مخاطر فقدانه القدره على الكسب عند بلوغ سن الشيخوخة. -أ

 الحماية من آثار العجز الطبيعي ومخاطره التي قد يواجهها. -ب

 براتب تقاعد الوفاه. كرامةبحماية حق األسرة التي فقدت معيلها في العيش  -ج

 حماية العامل من مخاطر إصابة العمل.  -د

 : اآلتي ال يعتبر من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخةإحدى  (31

 عام لألنثى(.  55عام للذكر /  60بلوغ المؤمن عليه السن القانونية ) -أ

 اشتراك فعلي.  84اشتراك منها  180أال تقل مدة االشتراك للمؤمن عليه من  -ب

 لألنثى(.  60للذكر /  55بلوغ المؤمن عليه السن القانونية ) -ج

 كر. ال شيء مما ذ -د

في حال لم يكن المؤمن عليه قد أكمل مدة اإلشتراك الالزمة لإلستحقاق راتب تقاعد  (32

لالنثى( فإنه يستطيع الشمول بالضمان  55للذكر /  60الشيخوخة بعد إكمال سن القانونية )

 إلستحقاق الراتب.  الموجبةإختيارا حتى إكمال المدة 

 خطأ  -ب     صح  -أ
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 :عام ذكر أو أنثى 50راتب التقاعد المبكر لمن أكمل يمكن للمؤمن عليه استحقاق  (33

 خطأ  -ب     صح  -أ

عام للذكر  50إحدى اآلتي يعتبر من ضمن شروط الحصول على تقاعد مبكر لمن أكمل  (34

 : واالنثى

 اشتراك لالنثى. 228اشتراك للذكر  252إكمال مدة اشتراك فعلي ال تقل عن  -أ

عامل  45اشتراك فعلي بشرط إكمال  300انثى( ذكر أو بلوغ مدة اشتراكات المؤمن عليه )  -ب

 على األقل.

 أ + ب  -ج

 ما ذكر.م ال شيء -د

 : إحدى اآلتي يعتبر من وثائق استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة (35

 نموذج االيقاف الصادر عن المنشأة. -أ

 فيها.  شتغلاكتاب إنهاء خدمات المؤمن عليه من آخر منشأة  -ب

 شهادة والدة لألردني وغير األردني.  -ج

 رقم حساب بنكي للمؤمن عليه أو وكيله.  -د

 جميع ما ذكر. -ه

كل عجز كلي أو جزئي يمنع المؤمن عليه من مزاولة مهنته التي يعمل فيها أو أي مهنة أو  (36

نشاط يكسب منه بما في ذلك األمراض العقلية واألمراض المزمنة والمستعصية بعد ثبوت 

 :العجز بقرار من المرجع الطبي هي مفهوم

  .الطبيعي الدائم الكلي والجزئيالعجز  -أ

 الشيخوخة. -ب

 .إصابة العمل -ج

  عجز اإلصابة الدائم الكلي أو الجزئي -ح
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واحدة من اآلتي ليست من أنواع الحماية التي يحصل عليها المؤمن عليه من تقاعد  (37

 : الشيخوخة

 حماية العامل من مخاطر فقدانه القدرة على الكسب عند بلوغه سن الشيخوخة.  -أ

 الحماية من أثار العجز الطبيعي ومخاطره التي قد يواجهها المؤمن عليه في أي وقت.  -ب

 .بعمل جديد وتأمينه حماية الفرد من فقدان العمل -ج

حماية حق األسرة التي فقدت معيلها براتب تقاعد الوفاة المخصص للمستحقين كم ورقثة  -د

 .المؤمن عليه

 ي وهو:للحصول على تقاعد الشيخوخة للذكر بلوغ السن القانون (38

 .سنة 60 -ب     .سنة 55 -أ

 . سنة 50 -د     .سنة 65 -ج

 للحصول على تقاعد الشيخوخة لالناث بلوغ السن القانوني وهو: (39

 سنة. 60 -ب     .سنة 55 -أ

 سنة.  50 -د     .سنة 65 -ج

 اشتراك فعلي:  48اشتراك منها  300ليه ععدد اإلشتراكات لتقاعد الشيخوخة للمؤمن  (40

 .خطأ -ب      .صح -أ

عام )ذكر / انثى( استحقاق راتب تقاد مبكر شرط إكمال مدة االشتراك  50يمكن لمن أكمل  (41

اشتراك فعلي  300اشتراك لألنثى أو بلوغ  228اشتراك للذكور  252فعلي ال يقل عن 

 عام على األقل:  45شرط إكمال 

 خطأ. -ب      .صح -أ

 : من الوثائق المطلوبة لإلستحاقاق تقاعد لشيخوخة جواز السفر (42

 خطأ. -ب      .صح -أ
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يستطيع المؤمن عليه في حال بلوغه السن القانوني للتقاعد ولم يتم عدد االشتراكات  (43

 المحدده أن يشترك إختياري:

خطأ. -ب      .صح -أ

تصنف األمراض العقلية من إصابات العمل المشمولة بقانون الضمان االجتماعي: (44

خطأ. -ب      .صح -أ

واألمراض المزمنة من العجز الطبيعي الذي يصيب المؤمن عليه تصنف األمراض العقلية  (45

 بقانون الضمان االجتماعي:

خطأ. -ب      .صح -أ

العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي ثبوت حالة العجز  اعتاللمن شروط استحقاق راتب  (46

بقرار من المرجع الطبي )اللجنة الطبیة األولیة( )اللجنة الطبي االستثنائیة(
خطأ. -ب      .صح -أ

العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي بدءا من الشهر الثاني إلنتهاء  اعتالليخصص راتب  (47

 خدمة المؤمن عليه:

خطأ. -ب      .صح -أ

يوزع راتب تقاعد الوفاه الطبيعية على الورثة المستحقين )األرملة / األرمل / األبناء /  (48

وط اإلستحقاق: اإلخوة / الوالدين / الجنين حين والدته( بحسب شر

خطأ. -ب      .صح -أ

دينار: 40يزداد راتب التقاعد الوفاه الطبيعية زيادة عامة مقدارها  (49

خطأ. -ب      .صح -أ

التي يتعرض لها األشخاص:  ةإحدى اآلتي ليست من المخاطر اإلجتماعي (50

الدراسة الجامعية  -ب     .الشيخوخة -أ

 التعطل عن العمل -د     .إصابة العمل -ج
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العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي:  اعتاللواحدة من اآلتية ليست من شروط راتب  (51

طلب تخصیص راتب االعتالل. أ- 

ب- استمرار في خدمة المؤمن علیھ وعدم انتھائھا 

ج- ثبوت حالة العجز. 

اشتراك متصال 24اشتراك منها  60عدد االشتراكات الفعلية ال يقل عن  -د

مده ال تتجاوز سنة من تاريخ انتها والخدمة أو إيقاف  االعتاللالتقدم بطلب تخصيص راتب  (52

 االشتراك االختياري: 

خطأ. -ب      .صح -أ

العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي: اعتاللال يشترط مدة معينة للحصول على راتب  (53

خطأ. -ب      .صح -أ

اشتراك متصال فيما يتعلق براتب  24اشتراك منها  60وجوب أال تقل اشتراكاته الفعلية عن  (54

 العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي: اعتالل

خطأ. -ب      .صح -أ

55( العامل الذي یستلم راتب اعتالل العجز الكلي الطبیعي الدائم یستثنى نھائیا من تطبیق أحكام 

قانون الضمان االجتماعي وال یمكن شمولھ بالضمان في حال عاد للعمل في مھنة بأجر لذا 

راتب االعتالل الطبیعي ال یتوقف إذا عاد للعمل:  
أ- صح.      ب- خطأ.

يحق له إذا عاد للعمل أن الطبيعي الدائم  الجزئيالعجز  اعتاللعامل الذي يستلم راتب ال (56

عمل المشمول بأحكام المستحق له وأجره من ال االعتالل% من راتب 30يجمع ما نسبته 

 :القانون وفقا لشروط معينه يحددها الضمان

خطأ. -ب      .صح -أ
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57( تقرر اللجنة الطبیة األولیة بالضمان مدى إنطباق العجز على حالة المؤمن علیھ علما بأن 

قرارھا قابل لإلعتراض خالل 60 یوم من تاریخ تبلیغ القرار أمام اللجنة الطبیة االستثنائیة:
خطأ. -ب .صح -أ

العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم طلب  اعتاللال يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب  (58

 إعادة الفحص الطبي: 

خطأ. -ب      .صح -أ

يحق للورثة المستحقين التقدم للمؤسة بطلب تخصص راتب تقاعد الوفاه الطبيعية للمؤمن  (59

بالضمان بسبب تركه للعمل عليه حتى لو كانت وفاة المؤمن عليه خارج الخدمة المشمولة 

اشتراك ولم يمضي على إنقطاعه عن الضمان  120أو فصله شرط أال تقل اشتراكاته عن 

 شهرا عند حدوث الوفاة:  60

خطأ. -ب      .صح -أ

اشتراكات  6اشتراك فعلي منها  24من شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إكمال  (60

 متصله:

خطأ. -ب      .صح -أ

% من متوسط األجر الشهري الذي أعد 50تقاعد الوفاة الطبيعية بم نسبته يحسب راتب  (61

أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه بغض النظر عن قيمة األجر:

خطأ. -ب      .صح -أ

62)  یزداد الراتب1 % عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن علیھ إذا بلغ عدد اشتراكاتھ 
60 اشتراك 

خطأ. -ب      .صح -أ

شهر:  120دينار لراتب الورثة للمتوفي وفاة طبيعية لمن أكمل  40الزيادة العامة  (63

خطأ. -ب      .صح -ب
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 مدة إجازة تأمين األمومة والتي تصدق على دفعة واحدة هي:  (64

 أسبوع 15 -ب     أسابيع 5 -أ

  أسبوع 20 -د     أسابيع 10 -ج

 بدأ العمل بتأمين األمومة عام: (65

 2008 -ب      1980 -أ

  2011 -د      2010 -ج

 أشهر متصلة قبل كل حالة والدة/  9اإلشتراك في تأمين األمومة مدة  (66

 خطأ. -ب      .صح -أ

للحصول على بدل إجازة األمومة يجب إثبات الوالدة بشهادة والده رسمية أو شهادة الوفاة  (67

 الصادرة عن األحوال للمواليد المتوفين بعد الشهر السادس من الحمل:

 خطأ. -ب      .صح -أ

 س×  30÷ يتم احتساب بدل إجازة األمومة = األجر الخاضع للضمان عند بدء اإلجازة  (68

 يوم 35 -ب     يوم 30 -أ

  يوم  70 -د     يوم 50 -ج

 فترة إجازة األمومة ال تخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والتعطل عن العمل: (69

 خطأ. -ب      .صح -أ

 بدأ العمل بتأمين التعطل عن العمل عام: (70

 2008 -ب      1980 -أ

  2011 -د      2010 -ج

 في حالة إستقالة المؤمن عليه من العمل بإرادته ال يخضع لتأمين التعطل عن العمل:  (71

 خطأ. -ب      .صح -أ
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 يشمل تأمين التعطل عن العمل واحدة من الفئات التالية: (72

منتسبي القوات المسلحة -ب    موظفي الحكومة -أ

 األجهزة األمنيةمنتسبي  -د   موظفي القطاع العام والخاص -ج

73( یعد المؤمن علیھ في حالة تأمین التعطل عن العمل مشموال بتأمین الشیخوخة والعجز والوفاة 

بدءا من الشھر الثاني لتقدیم الطلب ویخصم نسبة التأمین المستحقة ویصرف لھ 
بدل التعطل عن العمل عن الشهر نهايته وفي نهاية األشهر الالحقة:

خطأ  -ب      صح -أ

سنة باإلشتراك لمدة:  15يصرف بدل التعطل عن العمل لمن أتم  (74

أشهر 4 -ب أشهر 3 -أ

 أشهر 6 -د أشهر 5 -ج

الحد األعلى بدل التعطل عن العمل هو:  (75

دينار 300 -أ

دينار 750 -ج

 ب- 500 دینار 

 د- وفقاً لألجر الخاضع للضمان 

من شروط إستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن ال تقل عدد اإلشتراكات الفعلية:  (76

أ- 12 إشتراك     ب- 24 إشتراك 

ج- 36 اشتراك     د- 48 اشتراك  

من شروط استحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن يكون عدد االشتراكات بدل التعطل: (77

إشتراك 36 -ب       واحد -أ

 إشتراك 60 -د     إشتراك 48 -ج

: يحق لمن تجاوز سن التقاعد الحصول على بدل التعطل عن العمل (78

خطأ  -ب      صح -أ
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 يستمر بدل التعطل عن العمل حتى في حال العودة للعمل:  (79

 خطأ  -ب      صح -أ

 : في حال سفر المتعطل عن العمل غير األردني يستمر في حصوله على بدل التعطل عن العمل (80

 خطأ  -ب      صح -أ

 : يتم صرف رصيد بدل التعطل عن العمل لغير األردني بغض النظر عن وجود رصيد أم ال (81

 خطأ  -ب      صح -أ

 :التأمين اإلختياري ال يشمل أحد التأمينات التالية (82

 راتب تقاعد الشيخوخة -ب    راتب التقاعد المبكر -أ

  تأمين إصابة العمل -د   راتب ةتقاعد الوفاة الطبيعية -ج

 :التالية ال يحق لها اإلشتراك اإلختياريإحد الفئات  (83

سنة  55سنة للذكور و 60سنة وال يتجاوز  16األردني المقيم بداخل أو خارج المملكة شرك إكمال  -أ

 لإلناث. 

المؤمن عليه األردني الذي أوقفت منه اإلقتطاع ألي سبب دون إكمال السن القانوني للذكور  -ب

 واإلناث. 

  ضعون ألحكام أي نظام تأميني الزامي بمقتضى التشريعات.أصحاب المنشآت األردنيون الخا -ج

 . األردني المشمول بأحكام القانون إلزامي أو الواجب شموله بأحكام القانون بهذه الصفة -د

 إحدى الفئات التالية ال يحق لها اإلشتراك اإلختياري: (84

 55سنة للذكور و 60سنة ال يتجاوز  16األردني المقيم بداخل أو خارج المملكة شرط إكمال سن  -أ

 سنة لإلناث. 

المؤمن عليه األردني الذي أوقفت ستة االقتطاه ألي سبب من دون إكمال السن القانوني  -ب

 للذكور واإلناث. 

 مقتضى التشريعات.أصحاب المنشآت األردنيون الخاضعون ألحكام أي نظام تأمين إلزامي ب -ج

 األردني الذي سويت حقوقه أيا من المنافع التأمينية. -د
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ال يحق للمؤمن عليه اإلشتراك إختياريا لزيادة راتبه التقاعدي. (85

خطأ  -ب      صح -أ

نسبة اإلتقطاع من األجر الخاضع لقانون الضمان االجتماعي لإلشتراك:  (86

%7.5 -ب %16.5 -أ

 %22.25 -د %17.5 -ج

87) یستطیع المؤمن علیھ اإلشتراك اختیاریًا بالضمان من خالل زیارة أحد فروع الضمان أو 

 إلكترونيا:

خطأ  -ب      صح -أ




