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1. تحويل رأس المال من ش�ه النقدي إلى ش�ه اإلنتاجي بهدف الحصول على م�سب 
مالية يقصد بها:

 
أ- الضريبة                    ب- األمالك الخاصة ج. االستثمار                  د. القروض

2. احد البدائل التالية ال تعد من مصادر االستثمار :

 أ- المدخرات الشخصية    ب. االقتراض من البنك ج- االقتراض من األصدقاء    د. المصاريف

3. تعد العالقة بين الدخل واالدخار واالستثمار عالقة:

أ. عكسية                      ب- طردية 
ج۔ متناقصة                    د- ال توجد عالقة

4. واحدة من األتية ال تعد من مزايا االستثمار:

 أ- توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين.
 ب- زيادة التصدير إلى األسواق الخارجية .

 ج۔ نقص رأس المال للمستثمرين .
 د- إنتاج السلع والخدمات لتشبع حاجات المواطنين

 5.أحد البدائل التالية ال تعد من األسباب التي تدفع المستثمر إلى االستثمار في مجال 
معين :

أ- زيادة الدخل .  
ب. االستفادة من المدخرات
 ج- تأمين الحياة مستقبال.   

  د- تقليل البطالة .

 6. يؤدي االستثمار إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين :

أ- صح             ب- خطأ
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7. تعد المشروعات الصغيرة أو المتوسطة العصب الرئيس لنمو اقتصاد أي دولة :

أ. صح                       ب۔ خطأ

8. البيئة المحيطة بالمشروعات اإلنتاجية التي يستثمر فيها يقصد بها :

أ- المناخ اإلستثماري      ب. مجاالت اإلستثمار   ج- اإلستثمار               د. ادوات اإلستثمار 

9. احد البدائل التالية ال تعد من العوامل التي تؤثر إيجابيا في المناخ االستثماري : 

أ- النظام الضريبي     ب. النظام المصرفي   ج- النظام اإلداري        د. النظام التكنولوجي

10. احد البدائل التالية ال تعد من مزايا المناخ االستثماري في األردن :

أ- األمان واالستقرار.
ب. العالقات الجيدة بدول الجوار .

ج- توافر القوى العاملة الخبيرة والمدربة .
د. اعتماد االقتصاد العادي .

11. ال يعد الموقع الجغرافي أحد العوامل المؤثرة في المناخ االستثماري :

. أ. صح                       ب۔ خطأ

12. المجتمعات التي يمتلك أفرادها قوة شرائية جيدة تتم بينات محقزة لالستثمار وترز 
على تصدير السلع الى الخارج :

 أ. صح               ب۔ خطأ

13. واحدة من األتية تعد من العوامل الطاردة لالستثمار :

 أ- الموقع الجغرافي و قربه من األسواق ،      ب- القوى العاملة الخبيرة والمدربة              

ج- القوة الشرائية الجيدة.                          د- ارتفاع أسعار الفائدة .  
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14. عند فرض الضرائب على عوامل اإلنتاج فإن ت�ليف اإلنتاج :

 أ- ال تتأثر                 ب- تزداد                ج۔ تنقص                   د. تظل ثابتة 

15. عند فرض الضرائب على الدخل، أواألرباح فإن ذلك يؤدي الى :

 أ- ال تتأثر األرباح          ب- تقل األرباح     ج- تزداد االرباح             د. تظل ثابتة

16.إذا لجأ المستثمر إلى االقتراض من البنوك التجارية فإنه سيتحمل �فة تسمى 
الفائدة، وهي تقاس عن طريق :

أ- الفوائد                    ب- التوقع            ج- السعر                   د. الضريبة       

17.�فة استثمار رأس المال النقدي التي يدفعها المستثمر إلى المؤسسات المانحة 
القروض يقصد:

أ- الفائدة                  ب. المرابحة 
ج- الضريبة              د. القرض

18.اذا ارادت الدولة توجيه االستثمار في قطاع معين فإنها ترفع سعر الفائدة على 
قروض االستثمار :

 أ. صح               ب ۔ خطأ

19 .يفضل المستثمر التعامل مع البنوك اإلسالمية عند االقتراض من البنوك :

أ. صح                   ب ۔ خطأ

20. الجهاز اإلداري المترهل يعد سببا رئيسا في طرد االستثمار :
أ. صح                   ب ۔ خطأ

21. احد البدائل التالية ال يعد من األساليب التي تقدمها البنوك اإلسالمية لعمالئها :
 أ- المشاركة              ب. المضاربة 

ج- الفائدة .                د- المرابحة
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22. بيع البضاعة بالسعر نفسه الذي اشتراها به البائع، مضافا إليه ربح معلوم محدد 
مسبقا ، يدفع للبنك في صورة أقساط متفق عليها بين البنك والمستثمر يقصد بها :

 أ- المشاركة.                ب. المضاربة .
 ج- الفائدة .                 د- المرابحة .

23.صاحب رأس المال ال يهمه أن تكون اإلجراءات اإلدارية واضحة ومرنة بعيدا عن دوامة 
الروتين في الحصول على الموافقات والتراخيص : 

أ. صح               ب ۔ خطأ

24.يقوم على اإلبداع والتكنولوجيا والمعرفة التقنية بوصفها أهم عوامل اإلنتاج هو:

 أ- االقتصاد المعرفي     ب- االقتصاد العادي
 ج- االقتصاد المتطور    د. االقتصاد التقليدي

25.االقتصاد الذي يعتمد رأس المال والعمل أساسا لعملية اإلنتاج هو :

 أ- االقتصاد المعرفي    ب- االقتصاد العادي
 ج- االقتصاد المتطور   د. االقتصاد التقليدي

26. يعم المناخ االستثماري في األردن بيئة حاضنة لألعمال :

 أ. صح                     ب . خطأ

27.احد البدائل التالية ال يعد ضمن الدراسات المتعلقة بالجدوى االقتصادية :

 أ- الدراسة السياسية .      ب- الدراسة الفنية .
 ج- الدراسة المالية .        د- الدراسة السوقية .

28.إحدى األتية ال غنى الدراسة السوقية بدراستها :

 أ- العرض والطلب               ب- توافر اآلالت والمعدات.
 ج۔ سعر السلعة                  د. منافذ البيع والشراء.
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29. إحدى األتية ال تعني الدراسة الفنية بدراستها:

 أ- العرض والطلب.                             ب- توافر اآلالت والمعدات.
 ج۔ توافر المواد الخام.                      د. توافر المواصالت

30. إحدى األتية ال غنى الدراسة المالية بدراستها:

 أ- موقع المشروع.     ب. تحديد حجم التمويل.
 ج- توقع اإليرادات.    د- تقييم الجدوى المالية

31. الدراسات التي تحدد طبيعة المنافع التي ستفيد المجتمع و تعرف اآلثار المترتبة 
على المشروع:

أ- الدراسة االجتماعية .     ب- الدراسة الفنية 
ج- الدراسة المالية .       د- الدراسة السوقية 

32. احد البدائل التالية ال يعد من مبادئ القرار االستثماري :

 أ- االختيار.                 ب. المقارنة.
 ج- المخاطرة.              د. المالئمة 

33.واحدة من األتية ال تعد من العناصر األساسية القرار االستثمار في مجال معين :

 أ- معدل العائد على االستثمار
 ب۔ درجة المخاطرة التي يتصف بها االستثمار.

ج۔ مستوى السيولة التي يمتلكها المستثير.
 د- الخبرة في مجال االستثمار المراد تبنيه.

 34. المنافع المتوقعة التي سيفقدها المشروع من البديل الذي لم يختر نتيجة اختيار 
بديل أفضل ثمثل:

 أ- الوقت.                 ب. المخاطرة.
 ج- الفرص البديلة        د- المنافسة
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35. تغير رغبة األفراد في شراء نوع معين من السلع مستقبال يعبر عن أحد العوامل 
المؤثرة في اتخاذ القرار االستثماري، وهو:

 
 أ- الوقت.               ب. المخاطرة.

 ج- الفرص البديلة      د- درجة المنافسة

36. احد البدائل التالية ال يعد من العوامل التي تؤثر في اتخاذ المستثمر قراره االستثماري 

 أ- العوامل البيئية .         ب- المالئمة
 ج۔ درجة المنافسة .        د- الوقت .

 37. احد البدائل التالية ال يعد من المحدات الصعوبات التي تحد من أوجه االستثمار :

 أ- المحددات االجتماعية .              ب- المحددات االدارية 
ج- المحدات الفنية .                        د- المحدات السياسية . 

 38.المبدأ الذي يختار المستثمر فيه مجال االستثمار الذي يرغب فيه بناء على رغباته ، 
وميوله، ورأس ماله، و عمره، وطبيعة عمله، وحالته االجتماعية هو مبدا :

 أ- االختيار .               ب- المقارنة          ج- التنويع .                 د. المالئمة 

39. المبدأ الذي يختار المستثمر أنسب بديل ليستثمر فيه مدخراته بدال من توظيفها في 
أول فرصة استثمارية تتاح له هو مبدأ :

 أ- االختيار.              ب. المقارنة .          ج- التنويع .              د. المالئمة . 

40. المبدأ الذي يفاضل بين البدائل الختيار أكثرها مناسبة له، وذلك بدراستها، وتحليلها 
هو مبدا :

أ- االختيار .               ب. المقارنة           ج- التنويع.                 د. المالئمة .      

41.يلجأ المستثمر إلى االستثمار في مجاالت عدة؛ لتوزيع رأس المال والحد من المخاطر:

 أ- صح                   ب۔ خطأ
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42. مقياس يعبر عن العالقة بين القيمة المصروفة على االستثمار والقيمة التي تم 
الحصول عليها يقصد به : 

  أ- معدل العائد على االستثمار.                    ب۔ معدل العائد على المخاطرة .          
 ج- معدل العائد على السيولة .                      د. معدل العائد على االرباح        

43.استثمر شخص في مشروع إنتاجي، بت�فة مقدارها 60000 دینار. وبعد مرور سنة 
حقق المشروع إيرادات بلغت 100000 دينار. فان العائد على االستثمار هو :    

  أ- 66 %                ب- 77 %              ج. 44 %                د. 88 %         

44 - التباين بين العوائد الفعلية والعوائد المتوقعة للمشروع االستثماري أي عدم 
التحقق من العائد المتوقع على االستثمار :

 أ- الوقت.                  ب. المخاطرة           ج. القرص البديلة          د. المنافسة    

45 - الجوانب األمنية ، والثقافية ، والعادات والتقاليد والتقليد والمحا�ة لمشروعات 
معينة تعد ضمن المحددات ال :      

 
 أ- المحددات األخرى.                                       ب- المحددات االدارية 

ج- المحدات الفنية .                                       د- المحددات السياسية .

46. زيادة الضرائب والرسوم وندرة رأس المال تعد ضمن المحددات ال : 
           

  أ- المحدات األخرى.     ب. المحددات المالية .
 ج- المحددات الفنية .   د- المحدات السياسية .

47. دوران العمل وهو تغير عدد العاملين في المنشأة نتيجة تركهم العمل في وقت ما

  أ- صح                   ب۔ خطأ
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48 . طبيعة النشاط الذي يوظف فيه المستثمر أمواله في القطاعات المختلفة يقصد 
بها:

 أ- المناخ االستثماري    ب. القرار االستثماري ج۔ مجاالت االستثمار     د. ادوات االستثمار
 

49. وسيلة يختارها المستثمر لتنفيذ االستثمار وقد تكون أصال حقيقيا أو أصال ماليا أو 
غير ملموس يحصل عليه المستثمر لقاء المبلغ الذي يستثمره :

 أ- المناخ االستثماري    ب. القرار االستثماري
 ج۔ مجاالت االستثمار     د. ادوات االستثمار 

50. آن اختالف مجاالت االستثمار وتعدد ادواته اال يمنح المستثمر بدائل استثمارية 
متعددة تتيح له االختيار األنسب :

 أ. صح                   ب. خطأ 

 51. احد البدائل التالية ال يعد من ادوات االستثمار: 

 أ- األصول الحقيقية.        ب. األصول المالية  ج- األصول غير الملموسة   . د. القروض . 

52. احد البدائل التالية يعد من األصول الحقيقية

  أ- األسهم            ب- برامج المعلومات 
ج۔ السلع             د. الودائع في البنوك

53. احد البدائل التالية يعد من األصول المالية  

أ- السندات               ب۔ العقارات 
ج- العالمة التجارية   د. الذهب والفضة

54. يكون التعامل في أسواق السلع باستخدام قيد خاص يسمى العقد المستقبلي:
 

أ. صح                   ب. خطأ 



              اسئلة ضع دائرة

0776130970 األستاذ عبدالكريم أبو الحاج

55. احد البدائل يعد من األصول غير الملموسة :

 أ- السندات                 ب۔ العقارات
ج- العالمة التجارية       د- الذهب والفضة 

 56. أصول مادية لها قيمة جوهرية نظرا الخصائصها يقصد بها :

 أ- األصول الحقيقية .       ب- األصول المالية . ج- األصول غير الملموسة .   د- القروض

57. حقوق تعاقدية بين طرفين ؛ أي إنها تمثل عقذا يعطي مالكه حق الحصول على نقد 
(مثل السندات) أو إثبات ملكية ، أو حقوق في شر�ت أخرى (مثل | األسهم) هي :

األصول الحقيقية .      ب- األصول المالية . أ- 
ج- األصول غير الملموسة   . د. العقد المستقبلي 

58. أصول غير مادية تملكها الشركة وتستخدمها في ممارسة النشاط ، وينتج منها 
إيرادات مرتفعة جدا إذا �نت ناجحة يقصد بها :

 أ- األصول الحقيقية .                                     ب- األصول المالية 
 ج- األصول غير الملموسة.                          د. العقد المستقبلي

59. احد البدائل التالية ال يعد من مزايا األصول

أ- وجود کیان مادي ملموس لها .
ب- المنفعة منها عن طريق استخدامها في إنتاج السلع ، أو تقديم الخدمات ، أو تأجيرها 

ج- تمثيلها استثمارا حقيقيا يفضي إلى زيادة الدخل
 د- ذات سيولة كبيرة .
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60. دفع نفقات النقل والتخزين في حالة السلع تعد من عيوب :

 أ- األصول الحقيقية .     ب- األصول المالية . ج- األصول غير الملموسة .   د. القروض . 

61. احد البدائل التالية ال يعد من مزايا العقار : 

أ- وجود درجة عالية من األمان .
ب-استثمار طويل األجل .

ج- توفير دخل معقول ومستقر للمستثمر.
د- الحاجة إلى الصيانة.

 62. عقد بين طرفين ؛ أحدهما منتج السلعة، واألخر الوكيل وفيه يتعهد المنتج للوكيل 
بتسليمه كمية معينة من السلعة في تاريخ محدد هو :

 أ- األصول الحقيقية .                              ب- األصول المالية . 
ج- األصول غير الملموسة .                   د. العقد المستقبلي

63.من مزايا االستثمار في المشروعات االقتصادية و جود درجة عالية من المخاطرة :

 أ. صح                  ب۔ خطأ

 64. أحد البدائل التالية ال يعد من مزايا االستثمار في المشروعات االقتصادية :

توفير عائد معقول ومستقر للدولة . أ- 
ب- وجود درجة عالية من األمان للمستثمر.

ج- المالءمة وفقا لرغبة المستثمر واهتماماته.  
د- الحق في إدارة أصوله بنفسه ، أو تفويض غيره 

65. المعادن النفيسة ثمثل مالذا آمنا للمستثمرين ، وال سيما في األزمات االقتصادية 

أ. صح                  ب۔ خطا
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66. أحد البدائل التالية ال يعد من مزايا األصول المالية :

أ- وجود کیان مادي ملموس لها .
ب- عدم وجود مصروفات للنقل والتخزين والصيانة 

ج. منح مالكها حق المطالبة بالفائدة عند االستثمار في السندات)، أو األرباح ( عند 
االستثمار في األسهم).

 د. شراء األصول المالية ، (األسهم والسندات ). 

67. ارتفاع درجة المخاطرة فيها ؛ نظرا إلى تذبذب أسعارها نتيجة العوامل االقتصادية 
والسياسية تعد من عيوب :

 أ- األصول الحقيقية .        ب- األصول المالية . ج- األصول غير الملموسة    . د- القروض .

68. سوق األوراق المالية الذي يتم فيه بيع وشراء األسهم والسندات يطلق عليه اسم :

أ - السوق التجاري           ب- السوق المالي 
ج. السماسرة                   د. البورصة 

-69 أوراق مالية ثمثل حق الملكية وتحمل قيمة اسمية محددة هي :

 أ- السندات                   ب- االسهم 
ج- الفوائد                      د- األرباح 

70. أداة اقتراض بالنسبة إلى الشركة التي تصدر األوراق المالية ، وتبيعها للمستثمرين, أي 
قرضا طويل األجل يستحق الدفع في أوقات محددة وله سعر فائدة ثابت: 

أ- السندات             ب- االسهم 
ج. الفوائد                  د- األرباح
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71. حق المشاركة لحملة األسهم في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للشركة تعد من 
األسهم :  

 أ- الممتازة                 ب- العادية             ج- أ + ب                 د- ال شئ مما ذكر 

72. تمثع حملة األسهم بحق الحصول على نسب ثابتة من األرباح في نهاية � سنة 
مالية، بغض النظر عن تحقيق الشركة أرباحا، أو تكبدها خسائر تعد من مزايا األسهم :

 أ- الممتازة              ب- العادية                 ج- أ + ب               د- ال شئ مما ذكر  

 73.إصدار الشر�ت أسهما عند حاجتها إلى مصادر تمويال وسيولة نقدية تعد من مزايا
 األسهم 

 أ- الممتازة              ب- العادية                 ج- أ + ب               د- ال شئ مما ذكر  

74. عند شراء السندات بهدف المتاجرة بها، وتحقيق األرباح من تقلبات أسعارها في 
السوق المالي تسمى سندات :  

 أ- قصيرة األجل                    ب- طويلة األجل
ج۔ سندات مربحة                د- سندات معدومة     

75.عند شراء السندات واالحتفاظ بها لحين االستحقاق بهدف الحصول على الفوائد التي 
تدفعها الشركة تسمى سندات :  

 أ- قصيرة األجل            ب- طويلة األجل      ج- سندات مربحة           د- سندات معدومة 

76. إثباتها فقط يكون عن طريق الملكية القانونية المسجلة لدى الجهات الحكومية من 
مزايا :    

 أ- األصول الحقيقية .         ب- األصول المالية . ج- األصول غير الملموسة . د. القروض.      



              اسئلة ضع دائرة

0776130970 األستاذ عبدالكريم أبو الحاج

77. إنشاء مستثمر أردني مصنعا في األردن اإلنتاج األلبان فان هذا االستثمار يعد استثمار 

أ. محلي وخارجي           ب- محلي              ج- اجنبي                    د. غير ذلك      

78. شراء مستثمر أردني مجموعة من األسهم الشركة أردنية تستثمر أموالها في بلد 
أجنبي يعد استثمار :    

أ- محلي وخارجي               ب- محلي        ج- اجنبي                        د. غير ذلك

79. إنشاء مستثمر مصنعا إلنتاج الشوكوالتة يعد استثمار : 
 

 أ- اقتصادي                       ب. حقيقي      ج- مالي                           د. أ+ب       

80. استثمار مستثمر أمواله في إحدى الشر�ت التمويلية لقاء مجموعة من السندات 
بعد استثمار :

 أ- اقتصادي              ب- حقيقي                ج- مالي                 د. غير ملموس 

 81. تأسيس الحكومة ومجموعة من المستثمرين شركة تنقيب عن النفط يعد استثمار :

أ. عام                  ب۔ مختلط                   ج۔ خاص              د. غير ذلك

82. احد البدائل التالية ال يعد من القطاعات االستثمارية في األردن :

 أ- قطاع الطاقة .          ب- قطاع السياحة 
ج- قطاع الصناعة.          د. قطاع التجارة. 

83. احد البدائل التالية ال يعد من مزايا قطاع السياحة في األردن :

 أ- موقعه االستراتيجي المتوسط في المنطقة .
 ب. نظام الت�فة التنافسي يقلل مخاطر االستثمار.

 ج- استقراره وأمنه .
 د. مناخه المعتدل.
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84. احد البدائل التالية يعد من الفرص االستثمارية في قطاع الصحة والرعاية الصحية :

 أ- صناعات الغذائية. 
 ب. مستحضرات البحر الميت. 

ج- صناعة األدوية ، والعقارات.
 د- المستشفيات.

85. اقامة مراكز للمؤتمرات تعد أحد الفرص االستثمارية على قطاع :

 أ- قطاع الطاقة المتجددة.    ب- قطاع السياحة
 ج- قطاع الصناعة .                   د- قطاع الصحة.

86. اقامة مشاريع تحلية المياه تعد من الفرص االستثمارية على قطاع :

 أ- قطاع الطاقة المتجددة    ب- قطاع السياحة. 
ج- قطاع الصناعة.                   د. قطاع الصحة . 

87. العالقة التي تربط بين المخاطر والعائد على االستثمار تعد عالقة :

 أ. عكسية              ب. طردية 
ج- ال توجد عالقة      د. مؤقتة

88. أحد البدائل التالية ال يعد من انواع المستثمرين:

 أ- المستثمر التجاري             ب- المستثمر المحايد
 ج- المستثمر المتحفظ        د. المستثمر المخاطر

89. تقبله لدرجة مرتفعة منها رهن بتوقعاته في الحصول على عائد أعلى تعد من 
صفات :

 أ- المستثمر التجاري                    ب. المستثمر المحايد
 ج- المستثمر المتحفظ                د- المستثمر المخاطر 
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90. الجمود في ما يخص المخاطر وثبات درجة المخاطر التي سيتحملها المستثمر تعد من 
صفات :

 
أ- المستثمر التجاري      ب. المستثمر المحايد 

ج- المستثمر المتحفظ      د. المستثمر المخاطر

91. المستمر الذي ال يهتم بالمخاطر و�ما توقع عائدا أعلى تناقص اهتمامه بهذه 
المخاطر هو :

أ- المستثمر التجاري            ب. المستثمر المحايد 
ج- المستثمر المتحفظ       د. المستثمر المخاطر

92. أحد البدائل التالية ال يعد من مصادر المخاطر االستثمارية :

 أ- المخاطر السوقية.        ب. مخاطر العمال .
ج- مخاطر الصناعة.         د. مخاطر الرفع المالي.

93. زيادة عدد األوراق النقدية في السوق، وفقدان قيمتها الحقيقية ، وانخفاض القدرة 
الشرائية ، وارتفاع أسعار السلع يقصد بها :

 أ- الكساد                    ب- الرفع المالي 
ج- التضخم االقتصادي     د. الغالء المعيشي

94. توقف األفراد عن استخدام منتج معين بسبب ظهور منتج آخر أكثر تطورا، وأحدث من 
المنتج القديم يعد من المخاطر :

أ- مخاطر الصناعة.   
ب- مخاطر الرفع المالي .

 ج- المخاطر الناجمة عن وجود منافسة .
 د. مخاطر التطور وتغير أذواق المستهلكين . 
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95.مخاطر تنتج من اعتماد الشركة في تمويلها على االقتراض من البنوك، ومؤسسات 
اإلقراض السد حاجاتها ، وزيادة قدرتها المالية تعد مخاطر :

 أ- مخاطر الصناعة.    
ب- مخاطر الرفع المالي .

 ج- المخاطر الناجمة عن وجود منافسة .
 د. مخاطر التطور وتغير أذواق المستهلكين .

96. تعرضت منطقة لحاالت کساد في السوق أدت إلى حدوث تباين كبير بين عوائد 
االستثمار الفعلية والعوائد المتوقعة فان مصدر المخاطر هو 

 أ- المخاطر السوقية.       ب. مخاطر االدارة . 
ج- مخاطر الصناعة.          د. مخاطر الرفع المالي

97. العائد الفعلي اختلف عن العائد المتوقع بسبب تأثر اإلنتاج نتيجة عدم توافر المواد 
األولية فان مصدر المخاطر هو : 

 أ- المخاطر السوقية.      ب. مخاطر االدارة . ج- مخاطر الصناعة.      د. مخاطر الرفع المالي

98. اختلف معدل العائد الفعلي عن المتوقع نتيجة عدم اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب 
الخسارة من حريق البضاعة غير المؤمن عليها تعد من مخاطر االدارة:

 أ. صح                    ب۔ خطأ

99. يطلق مسميات كثيرة على المخاطر النظامية واحد البدائل التالية يعد من مسمياتها

 أ- المخاطر السوقية    ب- المخاطر غير السوقية 
ج- المخاطر الصناعية    د. مخاطر الشر�ت .

100. تنتج من عوامل تؤثر في السوق وال يقتصر تأثيرها على قطاع او شركة هي 
المخاطر

  أ- المخاطر غير النظامية                  ب- المخاطر الصناعية
 ج۔ المخاطر النظامية                         د. مخاطر الشر�ت
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101. الشر�ت التي تنتج سلعا استهالكية وتتأثر درجة المخاطر للشركة بطبيعة السلعة 
التي تنتجها تعد من المخاطر :

أ- المخاطر غير النظامية  ب- المخاطر الصناعية ج۔ المخاطر النظامية      د. مخاطر السوق
 

102. التنويع في مجاالت العمل، واالنتشار الجغرافي تعد من اإلجراءات للحد من المخاطر

 أ- المخاطر غير النظامية              ب. المخاطر الصناعية 
ج. المخاطر النظامية                     د. مخاطر السوق

103. التنبؤ بها، وأخذ الحيطة والحذر منها تعد من االجراءات للحد من المخاطر :

أ- المخاطر النظامية                   ب. المخاطر غير السوقية 
ج۔ المخاطر غير النظامية            د. مخاطر الشر�ت .

يسهم االستثمار إسهام فاعًال في النظام اإلقتصادي العام بمختلف دول العالم:   .104

ب- خطأ  صح       أ - 

105.تحرص المملكة األردنية الهاشمية على تشجيع االستثمارات بغية (بهدف):

تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة المستدامة.  أ - 
النفاذ إلى األسواق العالمية.  ب - 

تعزيز التنافسية وإستحداث فرص عمل جديده.  ج - 
جميع ما ذكر.  د - 

من التسهيالت والحوافز التي قدمها األردن للمستثمرين المحتملين ولجذب   .106
اإلستثمار: 

توفير حوافز وتسهيالت للمستثمرين المحتملين.  أ - 
ب -توفير مناخ استثماري أمثل. 

إدخال عدد من اإلجراءات الجادة لمراجعة تعزيز األطر القانونية والمالية التي تنظم  ج - 
العملية االستثمارية. 

جميع ما ذكر. د - 
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بدأ تشجيع االستثمار في األردن بإقرار قانون اإلستثمار رقم (30) لعام 2014:   .107

ب- خطأ  أ -  صح     

أدى إقرار قانون االستثمار رقم (30) لعام 2014 إلى نقل األردن نقله نوعيه تتمثل   .108
في: 

تطور البيئة االستثمارية في األردن.  أ - 
إزالة المعوقات المختلفة التي تواجه قطاع االستثمار.  ب - 

توحيد مختلف الهيئات المعنيه باالستثمارات في (هيئة االستثمار األردنية) مرجعية  ج - 
واحدة 

منح النافذة االستثمارية صالحيات إضافية لتبسيط اإلجراءات المتعلقة بالمشرعات  د - 
االستثمارية. 

جميع ما ذكر.  ه - 

إحدى اآلتي يعتبر من الحوافز والمزايا التي تضمنها قانون اإلستثمار:  .109

أ -إعفاء مدخالت اإلنتاج للمشروعات الصناعية والحرفية من الرسوم الجمركية وضريبة 
المبيعات.

ب -إعفاء السلع الالزمة لألنشطة االقتصادية محددة من الرسوم الجمركية وضريبة 
المبيعات.

إعفاء مستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة ذات االستخدام المزدوج من الرسوم  ج - 
الجمركية وضريبة المبيعات.

جميع ما ذكر.  د - 

110.يؤدي إعفاء المستثمرين والشر�ت من دفع رسوم جمركية على المواد التي تدخل 
اإلنتاج وإعفاء االالت والمعدات من الرسوم الجمركية إلى: 

ب- تتيح للشر�ت قدره أكبر على المنافسة. تخفيض �فة اإلنتاج.     أ - 
د- جميع ما ذكر.  تصدير المنتجات بأسعار منافسة.   ج - 
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هيئة حكومية مستقلة نشأت بموجب قانون االستثمار رقم (30) لعام 2014 بغية   .111
دعم قطاع االستثمار عن طريق تحسين األنظمة المعمول بها وتعزيز الحوافز الممنوحة 

للمستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات: 

ب- هيئة االستثمار. النافذه االستثمارية.     أ - 
د- الضمان االجتماعي المناخ االستثماري.     ج - 

خدمة الم�ن الواحد الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية لتوفير   .112
خدمات التسجيل والترخيص للمشروعات االستثمارية المحلية واألجنبية في األنشطة 

االقتصادية جميعها: 

ب- المناخ االستثماري. النافذه االستثمارية.     أ - 
د- الضمان االجتماعي.  هيئة االستثمار.     ج - 

إحدى اآلتية ال تعد من طرق هيئة االستثمار على تحفيز االستثمار:  .113

تحسين األطر واألنظمة المعمول بها.  أ - 
ب -تبسيط اجراءات إنشاء المشروعات.

تطوير البنية التحتية لالستثمار. ج - 
تقليل فاعلية النافذه االستثمارية.  د - 

إحدى اآلتية ليست من أهداف هيئة اإلستثمار األردنية:  .114

تنظيم األح�م الخاصة المناطق التنموية والمناطق الحره في المملكة. أ - 
ب -وضع الخطط والبرامج لتحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية.

إقامة المعارض وفتح األسواق وتنظيم البعثات الخارجية. ج - 
تسجيل المشروعات االستثمارية وترخيصها وتعزيز الثقة بالبيئة االستثمارية. د - 

إحدى اآلتي ال يعد من أهداف النافذة االستثمارية:  .115

تقديم جميع التسهيالت للمستثمرين. أ - 
ب -إصدار جداول التعليمات والتنظيمات الخاصة بإعفاء الرسوم الجمركية.

تسهيل المشروعات االستثمارية وترخيصها. ج - 
اإلسهام في تمكين االستثمارات المحلية واألجنبية وتحفيزها عن طريق متابعتها.  د - 
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إحدى اآلتية من الخدمات التي تعدها النافذة االستثمارية:  .116

ب- خدمات شؤون العمل. تسهيل االنشطة االقتصادية.    أ - 
د- جميع ما ذكر.  منح ترخيص االستيراد والتصدير.   ج - 

خدمات شؤون العمل تتمثل في منح تصاريخ العمل والموافقة على استقدام   .117
العمال غير األردنية:

ب- خطأ  أ -  صح     

تقدم النافذة االستثمارية جميع التسهيالت للمستثمر بدءًا من مرحلة ما قبل   .118
الترخيص للمشروع وتسهيله وانهاء حصول المستثمر على جميع الموافقات الالزمة 

لذلك:

ب- خطأ  أ -  صح     

من أهداف النافذة االستثمارية اإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين   .119
من خالل تعليق الوقت الالزم لتسهيل المشروعات االستثمارية وترخيصها والتمديد 

المبعد لجميع االجراءات التنفيذ التي يتعين على المستثمر االلتزام بها

ب- خطأ  أ -  صح     

مناطق تقع ضمن النطاق الجمركية للملكة داخل حدودها وخارج المناطق الحره   .120
وقد حددت هذه المناطق وفقا ألح�م القانون يقصد بها: 

ب- المناطق التنموية. المناطق الحره.      أ - 
د- المناطق الصناعية.  المناطق التجارية.     ج - 

جزء من أراضي المملكة محدده ومسوره بحاجز فاصل وفيه توضع البضائع بهدف   .121
تعزيز النشاط االقتصادي للبلد عن طريق التقليل من الضرائب والرسوم الجمركية:

ب- المناطق الصناعية. المناطق التنموية.     أ - 
د- المناطق التجارية.  المناطق الحره.      ج - 
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إحدى اآلتي ال تعتبر من المناطق التي يمكن إنشاء مناطق حره فيها:  .122

ب- المطارات الدولية. الموانئ الرئيسية.     أ - 
د- العاصمه.  المناطق الحدودية.     ج - 

إحدى اآلتي ال يعتبر من األنشطة االقتصادية التي تمارس في المناطق التنمويه:  .123

ب- الصناعية. التجارية.      أ - 
د- الرياضية.  الحرفية.      ج - 

إحدى اآلتي ال يعتبر من أهداف المناطق التنموية والمناطق الحره:  .124

أ -تحقيق العدالة االجتماعية.
ب -إيجاد نواه لالنشطة االقتصادية واالجتماعية والعلمية.

إيجاد فرص عمل لألرديين وتحقيق النمو االقتصادي. ج - 
جذب رؤوس األموال المحلية فقط.  د - 

الجهة التي تؤسس المناطق التنموية والمناطق الحرة هي:  .125

ب- النافذة االستثمارية. هيئة االستثمار األردنية.    أ - 
د- هيئة االقتصاد األردنية.  الهيئة االجتماعية األردنية.    ج - 

يتولى اإلشراف على المناطق الحره والمناطق التنموية:  .126

ب- النافذة االستثمارية. ب -هيئة االستثمار فقط.    
د- ال شيء مما ذكر.  هيئة االستثمار وشر�ت التطوير.   ح - 

مخططات ذات رؤية مستقبلية مت�ملة لجميع األقسام والفروع على مستوى   .127
المنطقة وكذلك مختلف القاطاعات الحيوية والمؤثرة في ممارسة التشاط االستثماري 

هي: 

ب- مخططات واسعة. مخططات مستقبلية.     أ - 
د- مخططات شمولية.  مخططات اجتماعية.     ج - 
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تتولى هيئة االستثمار وبعض شر�ت التطوير اإلشراف على المناطق الحرة   .128
والتنموية يشمل ذلك اإلشراف على: 

إعداد مخططات مستقبلية. أ - 
ب -إعداد دراسات جدوى اقتصادية.

استقطاب المستثمرين من مختلف القطاعات االقتصادية. ج - 
جميع ما ذكر. د - 

منطقة الملك حسين بن طالل منطقة تنموية في محافظة المفرق ُتعني بـ:  .129

ب- السياحة. تكنولوجيا المعلومات.     أ - 
الصناعة.                          د- الخدمات اإلس�نية والتجارية.  ج - 

منطقة إربد التنموية ُتعنى بتقديم:  .130

ب- الخدمات االس�نية والتجارية. سياحة.                                       أ - 
خدمات تكنولوجيا المعلومات والصحة.     د- الصناعة.  ج - 

منطقة عجلون التنموية ُتعنى بـ ( ممر سياحي ) :  .131

ب- الصناعة. السياحة.                                 أ - 
د- الصحة.  خدمات تكنولوجيا المعلومات.    ج - 

منطقة جرش التنموية ُتعنى بـ:  .132

ب- الصناعة. السياحة.                       أ - 
د- الخدمات االس�نية والتجارية.  تكنولوجيا المعلومات.     ج - 

منطقة المحمدية التنموية في محافظة الطفيلة ُتعنى بـ:  .133

ب- مربع صحي للماشية. السياحة.      أ - 
د- الصحة.  الصناعة.            ج - 
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منطقة البحر الميت التنموية ُتعنى بـ:  .134

ب- الصناعة. السياحة.                       أ - 
د- الصحة.  تكنولوجيا المعلومات.     ج - 

135.المنطقة الحرة التي تعد مركزًا إقليميًا لتجارة السيارات الجديدة والمستخدمة: 

ب- المنطقة الحرة في الموقر. المنطقة الحرة في حرم مطار الملكة علياء.  أ - 
د- المنطقة الحرة في الزرقاء.  المنطقة الحرة في سحاب.                    ج - 

136.المنطقة الحرة التي تعتبر مركزًا محوريًا للتجارة واالستثمار خاصة الصناعات الخفيفة 
وصناعة األدوية وصناعة االلكترونيات وتوفر خدمة مت�ملة من الخدمات اللوجستية:

ب- المنطقة الحرة في الزرقاء. المنطقة الحرة في حرم مطار الملكة علياء.  أ - 
د- المنطقة الحرة في الموقر.  المنطقة الحرة في سحاب.                    ج - 

منطقة حرة تمتاز بقربها من العاصمة عمان ومطار الملكة علياء ومن الحدود   .137
العراقية السعودية وتمتاز بتنوع األنشطة فيها مثل التجارية والصناعية والخدمية:

ب- المنطقة الحرة في الزرقاء. المنطقة الحرة في حرم مطار الملكة علياء.  أ - 
د- المنطقة الحرة في الموقر.  المنطقة الحرة في سحاب.                     ج - 

المنطقة الحرة التي يوجد بها صناعة الكواشف الطبية (آالت فحص المرض):   .138

ب- المنطقة الحرة في الكرك. المنطقة الحرة في الموقر.    أ - 
د- المنطقة الحرة في حرم مطار الملكة علياء.  المنطقة الحرة في سحاب.    ج - 

المنطقة الحرة التي انشأت لتنظيم المناطق الحرة الخاصة في إقليم الجنوب   .139
ومراقبتها: 

ب- المنطقة الحرة في الموقر. المنطقة الحرة في سحاب.    أ - 
المنطقة الحرة في الكرك.            د- المنطقة الحرة في حرم مطار الملكة علياء.  ج - 
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إحدى اآلتي تعتبر من المناطق التنموية التي لم يكتمل انشاؤها بعد:   .140

أ -المنطقة التنموية في المفرق (الملك حسين بن طالل). ب -منطقة إربد التنموية.
منطقة جرش التنموية. منطقة عجلون التنموية.                                                   د -  ج - 

إحدى اآلتي يعتبر منطقة تنموية قائمة:  .141

منطقة التنموية في جرش.   أ - 
ب- منطقة البحر الميت التنموية.

منطقة المحمدية التنموية في الطفيلة. ج - 
د- المنطقة التنموية في المفرق (الملك حسين بن طالل). 

إحدى اآلتي يعتبر منطقة تنموية في مرحلة اإلنشاء:   .142

ب- منطقة عجلون النموية. المنطقة الملك حسين بن طالل في المفرق.  أ - 
د- منطقة إربد التنموية.  منطقة المحمدية التنموية في الطفيلة.   ج - 

أصبح برنامج الحماية االجتماعية ضرورة حتمية في ظل النمو الس�ني المتسارع:  .143

ب- خطأ  صح       أ - 

144.نشأة الضمان االجتماعي بتوجيهات ملكية سامية من المغفور له الملك الحسين بن 
طالل سنة:

ب- 1978       1976 أ - 
د- 1977        1980 ج - 

الموافقة على قانون الضمان االجتماعي سنة:  .145

ب- 1977       1978 أ - 
د- 1976        1980 ج - 
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146. بدأ التطبيق الفعلي لقانون الضمان االجتماعي سنة:

ب- 1980       1978 أ - 
د- 1977        1976 ج - 

نظام تأميني ت�فلي يهدف إلى حماية المؤمن عليهم إجتماعيًا وإقتصاديًا ويحدد   .147
القانون مزاياه ومصادر تمويله: 

ب- الضمان االجتماعي المؤسسة العامة للضمان االجتماعي   أ - 
د- بيئة العمل  المناخ االستثماري                             ج - 

مؤسسة وطنيه ذات شخصية إعتبارية تطبق نظامًا تأمينيًا ت�فليُا يقوم على   .148
الشراكة مع الجهات ذات العالقة: 

ب- الضمان االجتماعي المؤسسة العامة للضمان االجتماعي   أ - 
بيئة العمل                                     د- االستثمار  ج - 

الضمان االجتماعي هو مجموعة من التأمينات االجتماعية يحدد � منها حاجة   .149
المواطن أو حاجاته ويستجيب لها في إطار تشريع يبين اإللتزامات والحقوق: 

ب- خطأ  صح       أ - 

مجموعة من األشخاص واألموال يتوافر لها كيان ذاتي مستقل وتهد إلى تحقيق   .150
غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض:

ب- الشخصية القانونية الشخصية االعتبارية     أ - 
د- الشخصية الطبيعية الضمان االجتماعي     ج - 

إحدى اآلتي ال تعتبر من أهداف الضمان االجتماعي :  .151

أ -تأمين الحاجات االساسية للمؤمن عليه وألسرته.
ب -اإلسهام في تحقيق اإلستقرار الوظيفي للمؤمن عليه. 

تعميق الت�فل اإلجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد.  ج - 
توطيد العالقة بين العامل وأسرته.  د - 
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يوفر الضمان االجتماعي للمؤمن عليه وألفراد أسرته حاجاتهم األساسية:  .152

ب- خطأ  صح       أ - 

ال يمكن تعزيز الحماية االجتماعية في المجتمع األردني إال بتوسيع مظلة الضمان   .153
االجتماعي:

ب- خطأ صح       أ - 
 

ألزم قانون الضمان االجتماعي � منشأة مسجلة رسميا لدى الجهات ذات العالقة   .154
أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل وتستخدم عامال فأكثر بالتسجيل في مؤسسة 

الضمان وشمول العاملين لديها وبحسب أجورهم الحقيقية: 

ب- خطأ  صح       أ - 

إحدى اآلتي ال تعتبر من المخاطر اإلجتماعية التي يتعرض لها األشخاص:  .155

ب- العجز والتعطل عن العمل الشيخوخة                       أ - 
د- التعطل عن التسوق  الوفاه وإصابة العمل     ج - 

يحدد القانون مزايا ومصادر تمويل تأمين الضمان االجتماعي وتمول هذه المزايا من   .156
إشترا�ت يتحملها:

ب- صاحب العمل فقط المؤمن عليه فقط                 أ - 
د- المؤمن عليه وأسرته  المؤمن عليه وصاحب العمل    ج - 

لم يميز قانون الضمان االجتماعي بين العاملين المشمولين في الضمان ألي سبب:  .157
 

ب- خطأ  صح       أ - 

ال يشترط أن تكون عالقة العامل منظمة بالمنشأة للشمول إلزاميا بأح�م قانون   .158
الضمان االجتماعي:

ب- خطأ  صح       أ - 
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من الحاالت التي تكون في عالقة العامل بصاحب العمل منتظمة العمل 16 يوم   .159
فأكثر في الشهر الواحد: 

ب- خطأ  صح       أ - 

إحدى اآلتي ال يعتبر من مرتكزات قانون الضمان االجتماعي:   (160

ب- الشمولية ذاتية التمويل      أ - 
د- اإلختيارية  طردية العالقة      ج - 

يمول نظام الضمان االجتماعي برامجه تمويال ذاتيا إعتمادا على االشترا�ت   .161
المتقطعة من المؤمن عليهم هذا أحد مرتكزات قانون الضمان االجتماعي: 

ب- ذاتية التمويل الشمولية       أ - 
د- اجبارية اإلدخار  االلزامية               ج - 

شمول أفراد المجتمع �فة بغض النظر عن جنسياتهم بنظام الضمان االجتماعي   .162
هو أحد مرتكزات قانون الضمان االجتماعي: 

ب- ذاتية التمويل الشمولية      أ - 
د- طردية العالقة  اجبارية االدخار     ج - 

طردية العالقة بين الراتب التقاعدي ومعدالت األجور هو مرتكزات قانون الضمان   .163
االجتماعي:

ب- االلزامية الشمولية               أ - 
د- ذاتية التمويل  طردية العالقة      ج - 

اإلشتراك في نظام الضمان إلزامي للفئات المستهدفة بموجب القانون:   .164

ب- طردية العالقة  الشمولية              أ - 
د- االلزامية  ذاتية التمويل      ج - 
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يقوم الضمان االجتماعي على مبدأ االجبارية اإلقتطاع الشهري من رواتب العمال   .165
المشمولين لتأمينهم من المخاطر االجتماعية: 

ب- طردية العالقة  الشمولية      أ - 
د- ذاتية التمويل اجبارية االدخار     ج - 

إحدى اآلتي ال تعتبر من الفئات التي تخضع إلزاما ألح�م قانون الضمان االجتماعي:  .166

جميع العمال الخاضعين ألح�م قانون العمل. أ - 
ب -الفئات العاملة غير المشمولة بنظم وقوانينتقاعدية أخرى. 

األردنيون العاملون لدى البعثات اإلقليمية والدولية والبعثات السياسية.  ج - 
األفراد الذين لم يكملوا سن 16 سنة.  د - 

� شخص طبيعي أو جهة تمثل شخصية إعتبارية وتستخدم عامال أو أكثر من   .167
الخاضعين ألح�م القانون: 

ب- صاحب العمل أ -الضمان االجتماعي    
د- إصابة العمل  بيئة العمل             ج - 

مبالغ نقدية تقتطع من أجر العامل الخاضع ألح�م قانون الضمان االجتماعي لقاء   .168
االستفادة من خدمات تأمينات الضمان االجتماعي: 

ب- االقتطاعات االشترا�ت      أ - 
د- الضريبة  الرسوم       ج - 

نسبة االشترا�ت (اإلقتطاع) من راتب العامل (المؤمن عليه) هي:   .169

ب- 7.5%       14.25% أ - 
د- 9.5%                 25% ج - 

نسبة االشترا�ت من صاحب العمل هي:  .170

ب- 7.5%      14.25% أ - 
د- 9.5%              25% ج - 
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إحدى اآلتي ال يعتبر من شروط شمول العامل إلزاميا بأح�م قانون الضمان االجتماعي:  .171

العمل في المنشأة. أ - 
ب -تسلم أجر من المنشأة.

العمل بتوجيه من المنشأة وبإشرافها وإدارتها.  ج - 
العمل في المنشأة بدون إنتظام.  د - 

إحدى البدائل التالية ال يعد من الحاالت التي يكون فيها العالقة بين العامل وصاحب   .172
العمل منتظمة: 

العامل الذي يتقاضى أجرا شهريا شرط العمل 16 يوم فأكثر في الشهر األول. أ - 
ب -العامل بالساعة أو القطعة أو النقلة العمل 7 أيام فأكثر بالشهر الواحد. 

العامل بالمياومة العمل 16 يوم فأكثر في الشهر الواحد.  ج - 
ال شيء مما ذكر.  د - 
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** االجابات النموذجية **

ج  -4 ب   -3 د    -2 ج   -1
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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


