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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 



              اسئلة ضع دائرة

0776130970 األستاذ عبدالكريم أبو الحاج

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 



              اسئلة ضع دائرة

0776130970 األستاذ عبدالكريم أبو الحاج

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

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. العلم الذي يدرس مجمل أنشطة الدولة اإليراني واإلنفاقي ؛ لتحقيق أهداف 
المجتمع هو :

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

3 . تتألف المالية العامة من ثالثة عناصر رئيسة : 

أ- اإليرادات العامة ، والنفقات العامة، والموازنة العامة
ب- اإليرادات الخاصة ، والنفقات الخاصة ، والموازنة العامة 

ج- اإليرادات العامة ، والنفقات العامة ، والميزانية العمومية.
د- اإليرادات الخاصة ، والنفقات الخاصة ، والميزانية العمومية

4. واحدة من األتية ال تعد من الحاجات الخاصة

أ- المأ�.                     ب. األمن.
ج- الملبس.                 د- المسكن.

5. إقامة حواجز على الحدود األردنية ؛ حفاظا عليها من تسلل األعداء تعد من 
الحاجات : 

أ- الخاصة                  ب- الفردية . 
ج- العالمية .             د. العامة.

6. المبالغ النقدية التي تنفقها الهيئات العامة للدولة اإلشباع حاجات المواطنين 
العامة هي :

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

++++
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7. أحد البدائل التالية ال يعد من عناصر النفقات العامة :

أ. االقتصار على المبالغ النقدية .
ب. اإلشراف من الهيئات العامة للدولة .

ج- تحقيق النفع العام. 
د- االصدار النقدي . 

8. 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 .

9. 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 

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

 أ- صح                ب۔ خطا

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

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

 12. 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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13. 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

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

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

15. 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 

 16. 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 .

17. 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 .

++++



 اسئلة اضافية

0776130970 األستاذ عبدالكريم أبو الحاج

18 . 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 . 

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

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

20.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  

21. 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 . 

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

  
أ. صح               ب ۔ خطأ

23. 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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24. 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.

25. 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 .

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

أ. صح                        ب۔ خطأ

27. 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

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

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

29. 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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30. 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.

31. مبالغ نقدية تحصلها الدولة ممن يتلقون  خدمات معينة مثل: شهادات 
الميالد، وجواز  السفر، ووثيقة إثبات الشخصية هي :

أ- القروض العامة                   ب- الرسوم.
ج- المنح الخارجية                  د. الضرائب.

32. مبالغ نقدية تحصلها الدولة من األفراد الذين  يرتكبون مخالفات قانونية ؛ 
كعقوبة لهم هي : 

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

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

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

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

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

35. 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.            

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

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

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

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

38. 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 .

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

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

40. أحد البدائل التالية ال تعد من اإليرادات االخرى :

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

41. الضرائب الجمركية على السلع والضريبة المفروضة على مطعم يمتلكه أحد 
األشخاص تعد من ضرائب :       

أ- التداول.                                     ب. اإلنتاج على السلع.     
ج- الدخل.                                  د- االستهالك، أو المبيعات

42. الضرائب التي تفرض عند انتقال الثروة والعقارات من شخص إلى آخر هي :    

 أ- التداول             ب- اإلنتاج على السلع.
ج- الدخل.             د- االستهالك، أو المبيعات  

++++



 اسئلة اضافية

0776130970 األستاذ عبدالكريم أبو الحاج

43. عملية يقوم بها البنك المركزي إلصدار النقودعن طريق تحويل بعض األصول 
الحقيقية التي تمتلكها الدولة إلى وحدات نقد قانونية يضها في السوق التداول 

هي:        
 أ- القروض العامة.       ب. اإلصدار النقدي.

ج- المنح الخارجية         د. الرسوم.         

 44. يطلق على المبالغ التي تحصل عليها الدولة من دول أخرى إلنشاء مشروعات 
استثمارية تهدف إلى تحسين أوضاع الدولة، وتأمين نفقاتها العامة، وتحقيق 

النفع العام للمواطنين �فة ، اسم :

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

 45. زيادة كمية النقود التي تؤدي إلى زيادة الطلب على نحو يفوق العرض 
ويسبب ارتفاعا فاألسعار، وانخفاض في قيمة النقود هي :   

 أ- التضخم المالي .        ب- اإلصدار النقدي          ج- المنح الخارجية         د- الرسوم

46. يتعين على الدولة توخي الحذر عند اضطرارها إلى استعمال اإلصدار النقدي 
مصدرا لإليرادات العامة، وعدم اللجوء إلى ذلك إال للضرورة:

 أ. صح                       ب. خطأ

 47. أحد البدائل التالية ال يعد من مخاطر استعمال طريقة األصدار النقدي : 

أ. انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية . 
ب- ارتفاع ثمن الصادرات في األسواق العالمية. 

ج. انخفاض احتياطي الدولة من العمالت الصعبة  
د- ارتفاع استثمار األموال األجنبية في البالد

 48. خطة مالية يعدها الشخص بنفسه ؛ لبيان اإليرادات والنفقات لتحقيق أهداف 
معينة خالل مدة زمنية هي :

 أ- الموازنة العامة .       ب- الميزانية العامة 
ج. الموازنة الشخصية،     د. الموازنة العمومية

++++
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49. خطة مالية تبين برنامج عمل الحكومة خالل سنة مالية مقبلة ؛ تحقيقا 
ألهداف الدولة هي :

 أ- الموازنة العامة .                        ب- الميزانية العامة 
ج- الموازنة الشخصية.                   د. الموازنة العمومية

50. قائمة توضح ما تملكه � مؤسسة من أصول، وما عليها من التزامات وتتكون 
من ملص لجميع األصول وااللتزامات وحقوق الملكية الخاصة بالمؤسسة هي :

 أ- الموازنة العامة .                       ب- الميزانية العامة.
 ج. الموازنة الشخصية.                  د. الميزانية العمومية

51. اذا �نت االيرادات اكثر من النفقات فان الناتج يكون عجز :

 أ. صح              ب.خطأ

52. اذا �نت االيرادات اقل من النفقات فان التاج يكون عجز : 

أ. صح                 ب۔ خطأ

 53. توضع الموازنة العامة بداية المدة المالية :

 أ. صح                  ب۔ خطأ

54. ثمثل الميزانية العمومية عملية تقديرية مبنية على التوقعات.

أ. صح                  ب۔ خطأ

55. توضع الميزانية العمومية نهاية المدة المالية 

أ. صح                  ب۔ خطأ

++++
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56. اذا علمت أن إجمالي اإليرادات المؤسسة أبو الحاج في العام القادم ستبلغ 
20000 دينار، وأن إجمالي المصروفات المتوقعة في العام القادم ستبلغ 15000 

دينار هذا يعني وجود :

 أ- 5000 فائض.              ب- 5000 عجز. 
ج- 5000 ربح .                  د-  5000 خسارة .

57. خطة حكومية تتضمن ارقاما تقديرية لما تتوقع إنفاقه، وما يمكنها تحصيله 
من إيرادات هي

 أ- الموازنة العامة.          ب. الميزانية العامة
ج- الميزانية الشخصية       د. الموازنة العمومية 

58. تعمل الموازنة العامة أداة محاسبية : 

أ. صح                  ب۔ خطأ

59. اسندت مهمة إعداد الموازنة لوزارة المالية :

 أ. صح                      ب. خطأ

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

أ. صح                      ب. خطأ 

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

  أ. صح                      ب. خطأ 

62. اصبح قانون الموازنة العامة يرتبط بوزير المالية عام 1966 :

  أ. صح                      ب. خطأ 

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

  أ. صح                      ب. خطأ

64. أحد البدائل التالية ال تعد من میام 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 . 

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

 أ. صح                      ب. خطأ

66. 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 .

67. مجموعة من األشخاص المتخصصين في مجال معين، يختارهم جاللة الملك :

 أ- اللجنة الخاصة        ب۔ اللجنة الملكية .
ج- وزارة المالية          د. المستشارون .

++++
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68. خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدتها ثالث سنوات على األقل :

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

 69. السنة التي تستخدم مؤشيز للموازنة العامة للسنة المقبلة، وفيها يقارن 
بين بنود الموازنة العامة لسنتين قبيلتين السنة الموازنة وبنود الموازنة العامة 

السنة الموازنة هي :

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

 70. السنة التي تعد فيها الموازنة العامة هي:

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

 71. اي وزارة، أو دائرة، أو سلطة، أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة 
العامة للدولة هي:

 أ- الوحدة الحكومية                  ب- الدائرة الحكومية .
ج- وزارة المالية                           د. السلطة مالية .

 72. أي هيئة، أو مؤسسة رسمية عامة مستقلة ماليا أو إداريا، وتدخل موازنتها 
ضمن موازنات الوحدات الحكومية هي :

 أ- الوحدة الحكومية                  ب- الدائرة الحكومية 
ج. وزارة المالية                            د. السلطة مالية .

++++
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73. تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات، ثم تنمية االقتصاد 
الوطني، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين هو :

 أ- التوازن التنموي                      ب- نهج الالمركزية . 
ج. االستقرار النقدي                   د. النمو المستدام.

74. توزيع المشروعات التنموية على نحو يحقق العدالة بين مختلف المحافظات 
هو : 

 أ- التوازن التنموي                       ب- نهج الالمركزية . 
ج. االستقرار النقدي                    د. النمو المستدام .

75. ان � محافظة تتولى إدارة شؤونها وحدهاء واتخاذ القرارات المناسبة 
لتنميتها هو :

 أ- التوازن التنموي                       ب-  نهج الالمركزية . 
ج- االستقرار النقدي                    د. النمو المستدام .

76. الحفاظ على استقرار المستوى العام لالسعار وسعر صرف الدينار هو :

 أ- التوازن التنموي                        ب- نهج الالمركزية . 
ج- االستقرار النقدي                     د- االستقرار المالي .

 77. أن يكون النظام المالي مقاومة للصدمات االقتصادية، وقادرا على أداء 
وظائفه األساسية في إدارة المخاطر وترتيب المدفوعات هو :

 أ- التوازن التنموي                      ب- نهج الالمركزية .
 ج- االستقرار النقدي                  د- االستقرار المالي . 

78. تعمل � دائرة أو وحدة حكومية موازنتها العامة، ثم ترسلها إلى دائرة 
الموازنة العامة : 

أ. صح                    ب۔ خطأ

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

 أ- مرحلة التحضير واإلعداد 
ب- مرحلة االعتماد واإلقرار

ج- مرحلة التنفيذ 
د- مرحلة الموافقة والتوجيه .

 80. إصدار رئاسة الوزراء بالغا لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية بإعداد الموازنة 
العامة تعد من خطوات مرحلة : 

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

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

 أ. صح                       ب۔ خطأ

82. 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 .

 
83. 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. 

84. 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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85. 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

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

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

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

أ. صح                                         ب. خطأ

88. 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

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

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

 90. قراءة خطاب الموازنة العامة تعد من مهام :

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

++++
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91. 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

 92- 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 

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

أ. صح                   ب. خطأ

94 . 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.

 95. يظهر اسم قانون الموازنة العامة مرتبطا بالسنة التي أقر فيها :

 أ- صح                     ب- خطأ

 96. قانون يصدر أثناء السنة المالية إذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات 
إضافية ليس لها مخصصات في قانون الموازنة العامة هو :

ملحق الموازنة العامة    ب- الناتج المحلي أ - 
ج- دائرة الموازنة العامة    د. قانون الدولة

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

أ. صح                    ب- خطأ

 98. اإلحصاءات والتقارير التي تستخدم في قياس أداء قطاعات االقتصاد 
المختلفة هي :

 أ- ملحق الموازنة العامة     ب. الناتج المحلي 
ج. مؤشرات النمو االقتصادي  د. قانون الدولة

 99. مجموع قيم جميع السلع والخدمات المعدة لالستخدام النهائي التي تنتج 
داخل الدولة هو:

أ. ملحق الموازنة العامة    ب. الناتج المحلي
ج- دائرة الموازنة العامة    د. قانون الدولة

100. اذا علمت أن اإليرادات التالية ظهرت بالموازنة العامة لعام 2018 �نت 
�لتالي :

البيان المبلغ                                

10000                           اإليرادات
4000                          اإليرادات المحلية
3000                        اإليرادات الضريبية

اإليرادات غير الضريبية                         1000
المنح الخارجية                          2000

مجموع اإليرادات العامة                        20000

++++
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أجب عن النقاط التالية مستخدمًا الجدول السابق

 1. نسبة اإليرادات الضريبية إلى اإليرادات
المحلية هي :

أ. 75 %                      ب- 50 % 
ج- 40 %                    د- 35 % 

2. نسبة اإليرادات الضريبية إلى اإليرادات العامة

أ. 63 %                     ب- 15 % 
ج- 36 %                   د- 60 %

3. نسبة المنح الخارجية إلى اإليرادات العامة 

أ- 11 %                    ب ۔ 21 % 
ج- 12 %                   د- 10 % 

4. اإليرادات غير الضريبية في الجزء األكبر في اإليرادات المحلية في الجدول 
السابق : 

أ .صح                      ب۔ خطأ 

5.اإليرادات المحلية في الجزء األكبر في اإليرادات العامة في الجدول السابق :

 أ. صح                    ب۔ خطأ

++++



 اسئلة اضافية

0776130970 األستاذ عبدالكريم أبو الحاج

 101 .خريطة طريق تهدف إلى تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات المعززة للنمو 
االقتصادي، وهي موجهة إلى غير المخدومين ماليا من األفراد؛

 أ- االستقرار المالي                                 ب. االستراتيجية الوطنية للشمول المالي         
ج- الشمول المالي.                                 د- حماية المستهلك المالي  

 102. تمكين الفئات المهمشة ماليا، أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين ال يسمح 
لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي، من التعامل مع الجهاز المصرفي . 

أ- االستقرار المالي.                               ب. االستراتيجية الوطنية للشمول المالي         
ج. الشمول المالي                                   د. حماية المستهلك المالي        

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

104. 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.      

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

 أ. صح               ب ۔ خطا       

106. 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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107. حصول مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية على �مل حقوقهم بوجود 
إطار تشريعي يقصد بها :    

أ- االستقرار المالي     
ب- التعويض عن أوراق النقد المشؤهة

ج- االستراتيجية الوطنية للشمول المالي
د. حماية المستهلك المالي  

108. 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

109. 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

110. 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

111. 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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112. 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

113. 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 .

114. 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 .

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

أ- صح          ب۔ خطأ

116. من القطاعات غير المستهدفة في مشروع
نشر الثقافة المالية المجتمعية : 

أ .التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية
ب .التعليم المالي في المدارس

ج- التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
د. التعليم المالي في مراكز التدريب المهني.

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

أ- صح             ب- خطأ

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

أ- صح             ب- خطأ

119. مشروع تم احتضانه من البنك المركزي ويهدف إلى تطوير جودة التعليم في 
األردن

أ- صندوق التعليم العالي
ب- صندوق المرأة للتعلم المالي .

ج. صندوق الحسين لإلبداع والتفوق
د- صندوق التفوق لالحتياجات الخاصة

 120. احد البدائل التالية ال يعد من الجهات التي يستطيع المواطن تقديم شكوى 
بحقها عن طريق البنك المركزي األردني :

 أ- البنوك                                                     ب- شر�ت التمويل
ج- شر�ت البريد السريع .                          د- شر�ت الصرافة

 121. يتم إرسال الشكوى عن طريق الموقع اإللكتروني للبنك المركزي األردني وهو :

fcp@cbj gov. jo -أ 
www. fcp@cbj. gov. jo -ب

www. cbj. gov. jo -ج
www. fcp. gov. jo -د

++++
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122. إذا اكتشف المستهلك المالي عمليات مجهولة، وغامضة، وغير معروفة في 
حسابه ، فيجب عليه أن يسارع إلى إبالغ البنك عن ذلك.

 أ. صح                    ب- خطأ

 123. تعرض عميل لتعامل سيئ من موظف في أحد البنوك ، فتقدم بشكوى للبنك 
المركزي األردني مباشرة.
أ. صح                    ب- خطأ

124.الوسائل التي تستعملها الحكومة للتأثير في النشاط االقتصادي، عن طريق 
التعديل على إمدادات النقود، واالئتمان، وسعر الفائدة يقصد بها 

أ- السياسة النقدية                            ب. االستقرار النقدي.
ج. االستعالم االئتماني .                     د- االستقرار المالي

 125. احد البدائل التالية ال تعد من ار�ن االستقرار المالي : 

أ. شمول مؤسسات الجهاز المصرفي تحت مظلة البنك المركزي األردني الرقابية .
ب. استقرار المستوى العام لألسعار واألجور .

ج. استقرار سعر صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية.
د- استحداث خدمة االستعالم االئتماني لألفراد .

126. أداة استرشادية تساعد المؤسسات المالية المانحة للتمويل على التحقق من 
مالءة طالب التمويل هو :

أ- التقرير االستعالمی                          ب. المالءة المالية 
ج- التقرير االئتماني                             د- البنوك المالية

 127. 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

++++
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128. تحتوي صورة مطابقة لصورة صاحب الجاللة الظاهرة على � فئة من فئات 
النقد هي :

 أ- العالمة المائية        ب. الخيط األمني        ج۔ عالمة التطابق       د. العالمة البارزة  

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

 أ- العالمة المائية          ب- الخيط األمني      ج. عالمة التطابق        د. العالمة البارزة 

130. يميل زخارف بطباعة بارزة فوقه لفئة العشرين دينارا يقصد بها :       

أ- الهولوجرام            ب۔ الخيط األمني        ج۔ عالمة التطابق       د. العالمة البارزة

131. تأسس البنك المركزي األردني عام : 

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

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

أ. صح                                         ب۔ خطأ     

133. يمكن استبدال المسكوكة في حال وجود الجزء الفضي ، حتى لو لم يوجد اإلطار 
الخارجي 

 أ. صح                                        ب۔ خطا             

134. يمكن استبدال المسكوكة من دون وجود الجزء الفضي الداخلي : 

أ. صح                                         ب۔ خطا                                  

++++
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135. احد البدائل التالية ال يعد من محتويات متحف النقد التي ثوق اإلرث الحضاري 
لألردن بما تمثله من النقد المتداول :    

أ. فلس نبطي من النحاس .              
ب. مجموعة من المسكو�ت الفضية العثمانية.  

ج. مجموعة المسكو�ت الهاشمية وهي من الذهب، والفضة، والنحاس                         
د- درهم اماراتي من الذهب .

136. أول إصدار من النقد األردني عام :  

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

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

 أ. صح                        ب۔ خطأ               
                

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

أ. صح                        ب۔ خطأ
                               

139. يستفاد من العالمات األمنية الثمانية في األوراق النقدية األردنية تمييز النقد 
الحقيقي من النقد المزؤر : 

 أ. صح                        ب۔ خطأ                   

140. يجب المحافظة على النقد األردني من الجميع من سوء االستعمال :  

 أ. صح                        ب۔ خطأ                               

++++

انتهت االسئلة ++++
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 تعترب املبالغ النقدیة اليت تنفقها ا�و� ، وال یرتتب �لهيا يشء لقاء ذ� �نفاق من النفقات:  .١
 احلق�ق�ة  .د   التحویلیة  .ج  اجلاریة  .ب  �ري العادیة  .�ٔ  

لك س�نه ، م�ل رواتب املوظفني من  م�تظمةاملبالغ النقدیة اليت تنفقها ا�و� �ىل حنو م�كرر ، وبصفه دوریه  تعترب .٢
 ):(حبسب �كرارها بصورة م�تظمة س�نو�ً النفقات 

 التحویلیة .د   إالداریة .ج  العادیة . .ب  ج�عیة � .�ٔ  
، وا�متثیل الس�یايس حبسب �ام ا�و�  والعدا�، وا�فاع ،  العامة إالدارةتعترب املبالغ النقدیة اليت تنفقها ا�و� �ىل  .٣

 النفقات:من 
 �ق�صادیة .د �داریة . ج  الرٔ�ساملیة ب.  �ج�عیة. �ٔ 

�ا�ات افراد هیئة حملیه معینه وتتوىل الهیئات احمللیة الق�ام هبا (حبسب  ٕالش�باعتعترب املبالغ النقدیة اليت تنفقها ا�و�  .٤
 :)النفقاتنطاق رس�هنا و�س�تفادة مهنا من 

 الرٔ�ساملیة.  .د  التحویلیة  .ج  املركزیة  .ب  احمللیة .ٔ�  
رشو�ات �نتاج�ة هبدف جتاوز املش�ت �ق�صادیة اليت یعا�هيا تعترب النفقات اليت ختتص لالس��ر يف امل  .٥

  النفقات:من  البطا��ق�صاد ا�ٔردين ، وال س�� مشلكة 
 املركزیة  .د   الر�ٔساملیة .ج  الغري �ادیة .ب  اجلاریة   .�ٔ  

والرواتب  �نفاق العام �ىل شؤون أ�من وا�فاع م�ل:تعترب النفقات اليت ختصص �ل�شاط العادي الطبیعي ��و�  .٦
  :)النفقاتو�جور (حبسب ت�ٔثريها يف �ق�صاد الوطين من 

 احمللیة  .د  املركزیة .ج  الرٔ�ساملیة   .ب  اجلاریة   .�ٔ  
(�نفاق  م�ل:، وتتوىل احلكومة املركزیة الق�ام هبا ،  اكفة�ا�ات �ٔفراد ا�متع  ٕالش�باع ا�و�املبالغ النقدیة اليت تنفقها   .٧

  يه: )والعدا��ىل ا�فاع وا�ٔمن 
 العادیة .د  �ري العادیة  .ج  املركزیة  .ب  احمللیة  .�ٔ  

بصفة اس�ت��ائیة ملوا�ة ظروف اق�صادیه او اج�عیة �ٔو س�یاس�یة معینه ، ويه  ا�و�تعترب املبالغ النقدیة اليت تنفقها . .٨
 مهنا من النفقات : و�س�تفادة(حبسب نطاق رس�هنا  م�تظمةال تتكرر لك س�نه بصفه دوریه 

 التحویلیة .د  احلق�ق�ة  .ج  ري �ادیةالغ .ب  العادیة  .�ٔ  
 �نفاق:لقاء احلصول �ىل يشء ما مقابل ذ�  ا�و�تعترب املبالغ النقدیة اليت تنفقها  .٩

التحویلیة د.   احلق�ق�ة -ج  الغري �ادیة ب.  العادیة ٔ�. 

لقويم خبدمات اساس�یه ، تعترب املبالغ النقدیة اليت تنفقها ا�و� �ىل �س��رات اليت هتدف اىل �زوید �ق�صاد ا. .١٠
 ا�و� من النفقات : �ام) حبسب  الكهر�ئیةم�ل : (النقل واملواصالت وحمطات تولید القوى 

 �ج�عیة .�ٔ  
 الرٔ�ساملیة .ب 

�ق�صاد .د  إالداریة  .ج 
یة

 العامة:ا�دى ا�ٓتیة ال تعترب من العنارص ا�ٔساس�یة الواجب توفرها يف النفقات   .١١
 حتق�ق النفع العام .�ٔ  
 �و� مبقابل نقدي وم�فعة نقدیة.تعود �ىل ا .ب 

 �رشاف من الهیئات العامة املمث� ��و�. .ج 
 �ق�صار �ىل املبالغ النقدیة .د 
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  اخلاصة:ا�دى أ�تیة تعترب من احلا�ات   .١٢
 أ�من  .د  املسكن .ج   الص�ة .ب  التعلمي .�ٔ  

 العامة:ا�دى ا�ٓتیة ال تعترب من احلا�ات  .١٣
 امل�ٔلك  .د  أ�من  .ج  التعلمي .ب  العدا�  .�ٔ  
 العامة:املالیة  من عنارص .١٤

 مجیع ما ذ�ر. د ��رادات  .ج  املوازنة العامة .ب  النفقات العامة .�ٔ  
 ��رادات:تعترب الرسوم من انواع   .١٥

 خرىاا�رادات �امة   .ج  ة�ق�صادی .ب  الس�یادیة  .ٔ�  
 إال�رادات:�ٔمالك ا�و� العامة من  اتا�رادتعترب  .١٦

 ٔ�خرىا�رادات �امة   .ج  ة�ق�صادی  .ب  الس�یادیة .�ٔ  
  ��رادات:ار�ة من تعترب املنح اخل .١٧

 �ٔخرىا�رادات �امة  .ج  ة�ق�صادی .ب  الس�یادیة   .�ٔ  
 یعترب �صدار النقدي من ��رادات:   .١٨

 �ٔخرىا�رادات �امة  .ج  ة�ق�صادی .ب  الس�یادیة .�ٔ  
 ��رادات:�ٔمالك ا�و� اخلاص من  اتا�رادیعترب   .١٩

 ا�رادات �امة ٔ�خرى .ج  ة�ق�صادی .ب  الس�یادیة .�ٔ  
 إال�رادات:�لیة من تعترب القروض اخلارج�ة وا�ا  .٢٠

ىا�رادات �امة �ٔخر  .ج  ة�ق�صادی .ب  الس�یادیة .�ٔ  
 تعترب الرضائب من ��رادات:. .٢١

 ٔ�خرىا�رادات �امة  .ج  ة�ق�صادی  .ب  الس�یادیة .ٔ�  
 تعترب الغرامات من إال�رادات:  .٢٢

 ا�رادات �امة اخرى .ج  ة�ق�صادی .ب  الس�یادیة   .�ٔ  
 و�:ا�تعترب الرسوم من ا�رادات ا�و� �ق�صادیة ا�راد �ٔمالك  .٢٣

 امالك ا�و� املالیة .ج  امالك ا�و� العقاریة   .ب  امالك ا�و� العام .ٔ�  
 ا�راد:�ىل  أ�م��رشكة مصفاة البرتول واسهم مصنع إالمسنت من  �ٔسهمتعترب ار�ح  .٢٤

ا�راد امالك ا�و�  .ب  ا�راد ٔ�مالك ا�و� العقاریة  .�ٔ  
 الصناعیة والت�اریة 

 ا�راد امالك ا�و� املالیة .ج 

 ا�و�:�ح ا�و� من مصانع احلدید وأ�خشاب م�ال �ىل ا�رادات تعترب ار   .٢٥
ا�راد امالك ا�و� الصناعیة  .ب  ا�راد امالك ا�و� العقاریة .�ٔ  

 والت�اریة
 ا�راد امالك ا�و� املالیة. .ج 

 ا�راد:�ىل  أ�م��والغا�ت من  الزراعیةتعترب املبالغ اليت حتصلها ا�و� من ت�ٔ�ري ا�ٔرايض   .٢٦
ا�راد امالك ا�و� الصناعیة   .ب  امالك ا�و� العقاریةا�راد   .ٔ�  

 والت�اریة
 ا�راد امالك ا�و� املالیة.  .ج 
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 الرضائب:تعترب الرضائب �ىل ر�ٔس املال من  .٢٧
 ةالرضائب الغري م�ارش  .ب  املبارشة .�ٔ  

 الرضائب:الرضائب �ىل �س�هتالك او �نفاق من أ�م�� �ىل    .٢٨
 ةالرضائب الغري م�ارش  .ب  املبارشة .�ٔ  

 املبارشة:ن أ�م�� �ىل الرضائب م .٢٩
 الرضائب �ىل ا��ل.  .ج  إالنتاجالرضائب �ىل   .ب  الرضائب امجلر�یة .�ٔ  
 هلم.عقوبة  قانونیة؛�ر�ك�ون خمالفات  نا�ٔش�اص ا��م�الغ یدفعها  .٣٠

 الرضائب املبارشة. .ج  الغرامات .ب  الرسوم  .�ٔ  
حنو یفوق العرض و�لتايل اخنفاض قمية ز�دة مكیة النقود او وسائل ا�فع واليت تؤدي ٕاىل ز�دة الطلب �ىل  .٣١

 النقود
 الفائض  .ج  التضخم املايل  .ب  العجز .�ٔ  
 �ٓخر:رضائب یدفعها امللكف مؤق�ا و�س�تطیع نقل عبهئا اىل خشص   .٣٢

 املبارشة .�ٔ  
 الرضائب الغري م�ارشه.  .ب 
 عن:اخنفاض اح�یاطي ا�و� من العمالت الصعبة ما یضعف �نتاج القويم �جت  .٣٣

 القروض اخلارج�ة  - �ٔ 
 صدار النقدي� - ب
 املنح   - ت
 القروض ا�ا�لیة.  - ث

 فائض:تدل املوازنة العامة �ىل   .٣٤
 عن ��رادات  )املرصوفات(�ساوت النفقات  ٕاذا  - �ٔ 

 )املرصوفات(من النفقات  �ٔكرباكنت ��رادات  ٕاذا - ب
 إال�رادات.من  ٔ�كرب )املرصوفات(اكنت النفقات  ٕاذا  - ت

 :الزتامات)(ما لها من اصول وما �لهيا من متثل اداة حماس��ة توحض املركز املايل �لرشكة    .٣٥
 املوازنة العامة  - �ٔ 

 املزيانیة العموم�ة - ب
 یمت ا�دادها يف بدایة املدة بناء �ىل التوقعات (معلیة تقد�ریة):   .٣٦

 املوازنة العامة  - �ٔ 
 املزيانیة العموم�ة. - ب

 الهدف مهنا حتق�ق �ٔهداف ا�متع:  .٣٧
 املوازنة العامة  - �ٔ 

 املزيانیة العموم�ة.  - ب
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 �ام:) يف ٥٨قانون تنظمي املوازنة رمق ( مت اقرار .٣٨
 ٢٠٠٨ .د  ١٩٦٣ .ج  ۱۹۶۰ .ب  ۱۹۶۲  .�ٔ  
 �ام:يف ) ۳۹مت وضع مرشوع قانون املزيانیة العامة رمق (  .٣٩
 ٢٠٠٨ .د  ١٩٦٣ .ج  ۱۹۶۰ .ب  ۱۹۶۲ .�ٔ  
 العامة:من اهداف دا�رة املوازنة  .۴۰
 ا�داد املوازنة العامة ��و� ومواز�ت الو�دات احلكوم�ة  .�ٔ  
 افظات تطبیقا �هنج الالمركزیة.حتق�ق التوازن التمنوي بني احمل .ب 
 املوازنة العامة وموازنة الو�دات احلكوم�ة ٕالقرارا�داد بیان مفصل عن العملیات الالزمة   .ج 
 م�ابعة تق�مي ٔ�داء الربامج واملرشو�ات وأ��شطة .د 
 العمل ا�ي یدرس مجمل ا�شطة ا�و� مبا یتوافر لها من خمصصات مالیة �شقهيا ��رادي واالتفايق:  .٤١
 �س�تقرار النقدي.  .د  �س�تقرار املايل  .ج  املالیة العامة   .ب  ملوازنة العامةا .�ٔ  
 الرضورة:تعترب من إال�رادات اليت یويص بعدم ا�لجوء ا�هيا � يف �االت  .٤٢
 املنح اخلارج�ة. .د  القروض اخلارج�ة  .ج  �صدار النقدي  .ب  رفع الرضائب .�ٔ  
 ملك�ة: ٕ�رادة او یصادق �لهيم مجمو�ة من أ�ش�اص املتخصصني يف جمال معني خيتارمه امل�  .٤٣
 ا�لجنة املالیة.  .د  الو�دة احلكوم�ة   .ج  الهیئة احلكوم�ة  .ب  ا�لجنة امللك�ة  .ٔ�  
 �قل:خطة مالیة توضع ملر�� قادمة مدهتا ثالث س�نوات �ىل   .٤٤
 املوازنة العامة  .د   املوازنةس�نة   .ج  الت�ٔشريةالس�نة  .ب  املايل املتوسط  إالطار .�ٔ  

موازنة العامة �لس�نة املق��، وفهيا یقارن بنود املوازنة العامة لس�ن�ني مق�لتني لس�نة الس�نة اليت �س�ت�دم مؤرشا �ل .٤٥
 املوازنة:املوازنة وبنود املوازنة العامة لس�نة 

 الس�نة التاشريیة .ج  الس�نة املالیة  .ب  س�نة املوازنة .�ٔ  
 ��و�:دا�رة �ٔو سلطة �ٔو هیئة �امة تد�ل مواز�هتا مضن املوازنة العامة  وزارة �ٔو ي. �ٔ  .٤٦

 املالیة ةالو�د .د  احلكوم�ة الو�دة .ج  ا�ا�رة احلكوم�ة .ب  ا�ا�رة املالیة .�ٔ  
هیئة �ٔو مؤسسة رمسیة �امة ،او سلطة، او مؤسسة �امه مس�تق� مالیا او ادار� وتد�ل مواز�هتا مضن مواز�ت  .٤٧

 الو�دات احلكوم�ة.
 الو�دة املالیة.  .د  احلكوم�ة الو�دة .ج  ا�ا�رة احلكوم�ة  .ب  ا�ا�رة املالیة .�ٔ  

 م�اسب: ف�ٔئدهوسعر رصف ا�ینار وتوفري هیلك اسعار  لٔ�سعارد �حلفاظ �ىل اس�تقرار املس�توى العام یقص .٤٨
 �س�تقرار النقدي. .د  �س�تقرار املايل  .ج  املالیة العامة  .ب  املوازنة العامة .�ٔ  

 :احلا� اليت �كون فهيا النظام املايل مقاومة �لصدمات �ق�صادیة وادارة ا�اطر و�رت�ب املدفو�ات  .٤٩
 �س�تقرار النقدي .د  �س�تقرار املايل .ج  �ملالیة العامة .ب  املوازنة العامة .�ٔ  

 توزیع املرشو�ات التمنویة �ىل حنو حيقق العدا� بني خمتلف احملافظات: .٥٠
 اخلطة املالیة  .د  هنج الالمركزیة .ج  التوازن التمنوي .ب  ا�منو املس�تدام  .�ٔ  
 املع�شة:ق�صاد مث حتسني مس�توى حتق�ق اقىص رحب ممكن مبا یضمن اس�تدامة املرشو�ات و�منیة � .٥١
 املالیة.اخلطة  .د  هنج الالمركزیة  .ج  التوازن التمنوي .ب  ا�منو املس�تدام .�ٔ  
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 هو:لتمنیهتا وا�هنوض مبس�توى مع�شة �ٔفرادها  املناس�بةشؤوهنا و�دها، واختاذ القرارات  ٕ�دارةتفرد لك حمافظة   .٥٢
 الالمركزیة مهنج .د  احمليل  �س�تقرار .ج  ا�منو املس�تدام  .ب  التمنوي  التوازن .�ٔ  
 يه:الس�نة اليت تعد فهيا املوازنة العامة  .٥٣
 الس�نة التاشريیة  .ج  الس�نة املالیة   .ب  املوازنة س�نة .�ٔ  
 حصی�ه:الهدف مهنا ادارة ��رادات بصوره   .٥٤
 التوازن التمنوي  .ج  املزيانیة العموم�ة    .ب  املوازنة العامة .�ٔ  

 بنفسه:خطه مالیه یعدها الشخص  .٥٥
 املالیة الشخصیة.  .ج  الس�نویةأ�ر�ح  .ب  املوازنة الشخصیة   .�ٔ  

 ��و�:حتتوي �ىل اخلطة لرب�مج معل ا�و� لس�نة مق�� واليت تقرها السلطة ال�رشیعیة  .٥٦
 التوازن التمنوي  .ج  املزيانیة العموم�ة  .ب  املوازنة العامة  .�ٔ  
 ا�متع:الهدف مهنا حتق�ق �ٔهداف  .٥٧
 التوازن التمنوي    .ج  املزيانیة العموم�ة  .ب  املوازنة العامة .�ٔ  
 يف:لسلطة ال�رشیعیة �متثل ا .٥٨
 مجیع ما ذ�ر  .د  جملس النواب  .ج  جملس أ�عیان  .ب  �ال� امل� .�ٔ  
 العامة:قانون املوازنة  ٕ��داداملر�� اليت تتضمن التحضري والبدء  .٥٩

مر�� التحضري  .ب  مر�� �ع�د و� قرار  .�ٔ  
 و��داد

مر�� مراق�ة التنف�ذ  .د  مر�� التنف�ذ   .ج 
 والتق�مي

 ني �ٔو�ه رصف املوازنة العامة:املر�� اليت تب .٦٠
مر�� �ع�د  .�ٔ  

 و�قرار 
مر�� التحضري  .ب 

 و��داد
مر�� مراق�ة  .د  مر�� التنف�ذ   .ج 

 التنف�ذ والتق�مي
 مر��:عقد جملس النواب �لسة �اصة ملناقشة مرشوع قانون املوازن ی�ٔيت مضن   .٦١

مر�� �ع�د  .�ٔ  
 و�قرار 

مر�� التحضري  .ب 
 و��داد 

مر�� مراق�ة  .د  نف�ذ مر�� الت   .ج 
 التنف�ذ والتق�مي

مضن ا�ٔسس  العامةاملوازنة  ٕ��داداصدار رئاسة الوزراء بال�ا �تلف الوزارات وا�وا�ر احلكوم�ة  .٦٢
 مضن مر�� ی�ٔيتوالتعل�ت 

مر�� �ع�د  .�ٔ  
 و�قرار 

مر�� التحضري  .ب 
 و��داد

مر��  -ج  .ج 
 التنف�ذ

مراق�ة  مر��  .د 
 والتق�ميالتنف�ذ 

رفع مرشوع قانون املوازنة العامة اىل جملس الوزراء �راس�ته وم�اقش�ته واد�ال التعدیالت لوضع   .٦٣
 املوازنة بصورهتا ا�هنائیة ی�ٔيت مضن مر��

مر�� �ع�د  .�ٔ  
 و�قرار 

مر�� التحضري  .ب 
 و��داد 

مر��  -ج .ج 
 التنف�ذ 

 د. مر�� .د 
مراق�ة التنف�ذ 

 والتق�مي.
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امة �لتحقق من �ٔن املسؤولني عن �نفاق واملفوضني �لتوق�ع مه ا��ن یوقعون ق�ام دا�رة املوازنة الع  .٦٤
 مر��:�ىل احلو�ت ت�ٔيت مضن 

مر�� �ع�د  .�ٔ  
 و�قرار 

مر�� التحضري  .ب 
 و��داد 

مراق�ة  مر��  .د  مر�� التنف�ذ .ج 
 ق�ميت وال التنف�ذ 

كوم�ة حيدد ف�ه املسؤول عن �نفاق اصدار وز�ر املالیة تعم� �لوزارات وا�وا�ر واملؤسسات احل .٦٥
 مضن: ت�ٔيتومراق�ة ا�صصات 

مر�� �ع�د  .�ٔ  
 و�قرار

ر�� التحضري م  .ب 
 و��داد

مراق�ة التنف�ذ  مر�� .د  مر�� التنف�ذ   .ج 
 والتق�مي

 مر��:العامة ت�ٔيت مضن  ةاملوارنتدق�ق حملل املوازنة احلو�ت املالیة مث تصدیقها من مد�ر �ام  .٦٦
�ع�د مر��  .�ٔ  

 و�قرار 
مر�� التحضري  .ب 

 و��داد
مر�� مراق�ة   .د  مر�� التنف�ذ  .ج 

 التنف�ذ والتق�مي
تنظمي معلیة �قرتاع �ىل مرشوع قانون املوازنة العامة بعد �س��ع اىل رد احلكومة ويف �ال موافقة  .٦٧

 مر��:دیة ت�ٔيت مضن جملس النواب وا�الته �لس �عیان ا�ي حيی� اىل جلنته املالیة و�ق�صا
مر�� �ع�د  .�ٔ  

 و�قرار 
مر�� التحضري  .ب 

 و��داد
مراق�ة  مر��  .د  مر�� التنف�ذ  .ج 

 التنف�ذ والتق�مي
مر�� مراق�ة التنف�ذ والتق�مي والتحقق من مطابقهتا �لقوانني و�نظمة  (يفتدق�ق ا�ٔوامر املالیة الشهریة  .٦٨

 مسؤولیات:مضن  ت�ٔيتقف املايل وا�الم �دارة يف �ال وجود جعز يف املو 
 دیوان احملاس�بة   .ج  وزارة املالیة .ب  دا�رة املوازنة العامة  .ٔ�  

من موظفي وزارة املالیة ت�ٔيت  �ٔكرثا�شاء و�دات �لرقابة املالیة يف لك وزارة او دا�رة تضم موظفا او  .٦٩
 مسؤولیات:مضن 

 دیوان احملاس�بة   .ج  وزارة املالیة .ب  دا�رة املوازنة العامة  .�ٔ  
 ا�و�:يف  املعمتدةمراق�ة تنف�ذ املوازنة العامة وفقا �لقوانني و�نظمة  .٧٠

 احملاس�بة.دیوان   .ج  وزارة املالیة .ب  دا�رة املوازنة العامة  .�ٔ  
  �كون:املايل م�وسط املدى  إالطارفان  ۲۰۲۰عند ا�داد املوازنة العامة ��و� �لعام  .٧١

 ٢٠٢١/٢٠٢٢ الت�ٔشري�نوالس��ان  ۲۰۲۱س�نة املوازنة  .�ٔ  
 ٢٠٢١/٢٠٢٢ الت�ٔشري�نوالس��ان  ۲۰۲۰س�نة املوازنة  .ب 
 ٢٠٢١/٢٠٢٢ الت�ٔشري�نوالس��ان  ۲۰۱۹س�نة املوازنة  .ج 
 ٢٠٢١/٢٠٢٢ الت�ٔشري�نوالس��ان  ٢٠٢٠ س�نة املوازنة .د 

 بتارخي:�رخي العمل بقانون املوازنة العامة �كون  .٧٢
من الس�نة املالیة /۱/۱ .ٔ�  

 من الس�نة املالیة
من  ۳۱/۱۲ .ب 

 الس�نة املالیة
رخي توق�ع � .ج 

 املوازنة املالیة.
 احمللیة:�س�بة ��رادات الرضی��ة اىل ��رادات  ٕالجياد .٧٣

 ��رادات احمللیة. الرضی��ة:قمية ��رادات  .�ٔ  
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 ��رادات الرضی��ة. احمللیة:قمية ��رادات  .ب 
 قمية ��رادات احمللیة + ��رادات الرضی��ة. .ج 

 �ال:ة املالیة يف قانون ملحق املوازنة العامة یصدر يف الس�ن .٧٤
 مت حتصیل ا�رادات اضاف�ة ل�س لها خمصصات يف قانون املوازنة. .�ٔ  
 رصف نفقات اضاف�ة ل�س لها خمصصات يف قانون املوازنة. العامة املصل�ةاق�ضت  ٕاذا .ب 
 النفقات.يف �ال �دم �ساوي ��رادات مع  .ج 

 وصیاغهتا:بد�ٔ حتضري ��داد �سرتاتیجیة الوطنیة �لشمول املايل  .٧٥
 ٢٠٠٩ .د  ٢٠١٧ .ج  ٢٠١٥ .ب  ٢٠١٠ .�ٔ  

يف معلیات اجلهاز  املشاركةمالیا وذوي ا��ل املايل املنخفض من  املهمشةاو دمج الف�ات  متكني  .۷۶
 املرصيف

 تعين:
 ة�سرتاتیجی .�ٔ  

 الوطنیة 
 املالءة .ج  الشمول املايل .ب 

 املالیة
حامیة  .د 

 املس�هت� املايل 
�لمنو �ق�صادي  واملعززةیة الشام� هتدف اىل تنف�ذ الس�یاسات والربامج واملبادرات الوطن  ةخریط .٧٧

 ومؤسسات:مالیا من افراد  ا�دومونويه مو�ه اىل �ري 
�سرتاتیجیة  .�ٔ  

 الوطنیة 
الشمول  .ب 

 املايل
حامیة املس�هت�  .د  املالءة املالیة .ج 

 املايل
  اس��ادا اىل �س�بة ام�الك احلسا�ت املالیة�س�بة �ردنیني ا��ن ال �س�تطیعون الوصول اىل اخلدمات  .٧٨

 %٧٦ .د  %٥٠ .ج  %٦٧ .ب  %٣٨ .�ٔ  
 

 و�ج�عیة:�ق�صادیة  املساواة و�دميف تضییق هوة التفاوت ال �سامه  التالیةا�دى   .٧٩
 لالج�ني  الرمسیةز�دة فرص الوصول و�س�ت�دام �ل�دمات املالیة  .�ٔ  
 املساواة بني اجل�سني تعز�ز .ب 
 مصادر �دیده اكف�ه �لمتویل ٕاجياد .ج 
 املزدمحة ساكنیا اململكة�اطق اق�صار تقدمي اخلدمات املالیة يف م  .د 

حيظر �ىل مزود اخلدمة اس��عاد (تق�ید) وصول �ش�اص اىل اي من اخلدمات املالیة واملرصف�ة  .٨٠
 تندرج حتت املايل)دون وجود مسوغ قانوين �� يف (م�د�ٔ حامیة املس�هت� 

 احلفاظ �ىل رسیة املس�هت� املايل وخصوصیته .�ٔ  
 وىطرائق فا�� ملعاجلة الشاك ٕاجياد .ب 

 وشفاف�ة بعدا�التعامل مع املس�هتلكني املالیني  .ج 
 ال�سعري املسؤول .د 

مث اختاذ �جراءات  الشاكوىوحتلیل  اخلدمة�لك �رس وسهو� عن طریق مزود  الشاكوىتقدمي  .٨١
 یندرج حتت املايل)(م�د�ٔ حامیة املس�هت�  الالزمة

احلفاظ �ىل رسیة املس�هت� املايل  .�ٔ  
 وخصوصیته

 ملعاجلة الشاكوىطرائق فا��  ٕاجياد .ب 
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 بعدا�التعامل مع املس�هتلكني املالیني  .ج 
 وشفاف�ة

 ال�سعري املسؤول   .د 

 قدرة أ�فراد والرشاكت �ىل سداد �لزتامات املالیة عند اس�تحقاقها تعين:  .٨٢
�س�تقرار  .�ٔ  

 املايل 
 املالیة املالءة .ب 

الشمول  .ج 
 املايل

 القدرة .د 
�ق�صاد

یة

 املايل:ن �ام دا�رة حامیة املس�هت� م .٨٣
 واملؤسسات  لٔ�فرادم�ابعة الوضع املايل  .�ٔ  
 واملالیةز�دة وعي امجلهور �ٔ��شطة املرصف�ة  .ب 
 املالیةال�سعري املسؤول �ل�دمات   .ج 
 املالیةالتصممي والتقدمي املالمئ �ل�دمات  .د 

 الالزم:اعطاؤها �ه�م  املالیة واملؤسسةمن احلاالت اليت یتعني �ىل البنك   .٨٤
  ك�ريةال احصاب رؤوس أ�موال  .�ٔ  
 �بار السن .ب 
 ال�ساء .ج 
 الش�باب .د 

انظمه رقابیة م�طورة يف مجع ومعاجلة البیا�ت و�لزتام مبا تتضمنه  املالیة واملؤسسةاس�ت�دام البنك  .٨٥
 ):املس�هت� املايل (حقوقخبصوص املعلومات یندرج يف  وا�ٔنظمةالقوانني 

 من معلیات �ح�یال امحلایة .�ٔ  
 حامیة رسیة بیا�ت املس�هت� .ب 

 مصاحل العمیل حامیة .ج 
 والشفاف�ة�فصاح  .د 

 تعين:معامالت مالیه  ٕ�جنازتفویض خشص ما   .٨٦
 �س�تعالم االئ�ين  .ج  الرمسیة الواك� .ب  املرصيف  احلساب  .�ٔ  

 هبا:املسؤول عن املعلومات اليت مل �زود البنك   .٨٧
 املس�هت� املايل  .ٔ�  
 املؤسسةالبنك او  .ب 

 البنك املركزي .ج 
 الرقابیةأ�نظمة  .د 

علومات الاكم� وا�ق�قة عند تعبئة �ٔي مناذج �اصة �لبنك واملؤسسة املالیة و�دم اخفاء �دالء �مل .٨٨
 �ٔي معلومات مطلوبة وجتنب ذ�ر التفاصیل �ري الصحی�ة تعين:

 حتدیث املعلومات  .�ٔ  
 الصدق عند تقدمي املعلومات  .ب 

 �فصاح والشفاف�ة  .ج 
حامیة رسیة البیا�ت.  .د 

 
 و�سعى ل: ۱۹۹۹ت�ٔسس �ام  و�ٔ�والتفوق  لٕالبداع اح�ضن البنك املركزي صندوق احلسني .٨٩

 املدخرات واملمتلاكت الشخصیة واس��رها.  ٕ�دارة�رش الوعي  .�ٔ  
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 تعز�ز ا�متكني �ق�صادي �لمرٔ�ة ودجمها ب�ٔ�شطة اق�صادیة  .ب 
 ختطیط وتنف�ذ مرشو�ات هتدف اىل تطو�ر جودة التعلمي العايل والتعلمي يف ا�ٔردن. .ج 
 وظفي املؤسسات والبنوك والوزارات.عقد حمارضات تثق�ف�ة مل .د 

 تقدمي شكوى حبقها عن طریق البنك املركزي ا�ٔردين: نال ميك أ�تیةا�دى   .٩٠
 رشاكت الت�ٔمني .ج  رشاكت �دمات ا�فع .ب  رشاكت الرصافة  .�ٔ  

 الشكوى:اي من البیا�ت التالیة ال یمت تضمیهنا عند تقدمي  . ٩١
 امس املش�تيك  .�ٔ  
 وقع املؤسسة املش�تىك �لهيا .ب 

 ان املش�تيكعنو  .ج 
 موضوع الشكوى. .د 

 عند تقدمي الشكوى �حلضور خشصیا ٕاىل م�ىن البنك املركزي: .٩٢
 واربد العق�ةفرعیه يف  �ٔ�داملبىن الرئ�س البنك او  .�ٔ  
 فرعیة يف عامن واربد. ٔ��داملبىن الرئ�يس او  .ب 
 .والعق�ةفرعیه يف الزرقاء  ٔ��داملبىن الرئ�يس ٔ�و  .ج 
 قاء واربد.فرعیه يف الزر ٔ��داملبىن الرئ�يس ٔ�و  .د 

 وهو:ارسال الشكوى عن طریق املوقع �لكرتوين �لبنك املركزي  .٩٣
  ٔ�. fcb@cbi.gov.jo 
 www.fcp@cbi.gov.jo .ب 

 www.cbi.gov.jo .ج 
 Cbi.gov.jo@www .د 

 وهو:ارسال الشكوى اىل عنوان الربید �لكرتوين �لبنك املركزي  .٩٤
  �ٔ. fcb@cbi.gov.jo 
 www.fcp@cbi.gov.jo .ب 

 ov.jowww.cbi.g .ج 
 Cbi.gov.jo@www .د 

 یعترب ما یيل من امه اراكن �س�تقرار املايل �س�ت��اء: .٩٥
 وأ�جور. لٔ�سعاراس�تقرار املس�توى العام  .�ٔ  
 بتوفري هیلك اسعار فائدة مالمئ ی�سجم مع التطورات �ق�صادیة.  .ب 
 فاف�ة.التعامل مع املس�هتلكني املالیني بعدا� وش   .ج 
 .الرقابیةمشول مؤسسات اجلهاز املرصيف حتت مظ� البنك املركزي أ�ردين   .د 

 الوسائل اليت �س�تعملها احلكومات �لت�ٔثري يف ال�شاط �ق�صادي عن طریق التعدیل .٩٦
�ىل امدادات النقود واالئ�ن وسعر الفائدة مما یؤدي اىل حتق�ق معدل منو اق�صادي مرتفع واس�تقرار 

 تعين:جور أ�سعار وا�ٔ 
الشمول �ق�صادي .د  الس�یاسة النقدیة  .ج  �س�تقرار �ق�صادي  .ب  �س�تقرار املايل  .�ٔ  

 
 ا�متویل:سرتشادیة �سا�د املؤسسات املالیة املاحنة �لمتویل �ىل التحقق من مالءة طالب �ٔداة ا .٩٧

 �س�تقرار املايل .د  الشمول �ق�صادي  .ج   النقدیةالس�یاسة  .ب  التقر�ر االئ�ين  .�ٔ  
 املعلومات:احلصول �ىل تقر�ره االئ�ين الصادر عن رشكة  لا�متویلطالب حيق  .٩٨
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�س�ه وا�ده ملره وا�ده لك طلبات  .�ٔ  
  املالیةاملؤسسة 

 املالیة�س�ه لكام طلبت املؤسسة  .ب 

 وا�ده ملره وا�ده لك س�نه  ه�س�  .ج 
�دد �ري حمدود من ال�سخ �رشط املوافقة  .د 

 �ىل ذ� ةاخلطی
 االئ�ين:لالس�تعالم  الرشكةتصدره حيتوي التقر�ر االئ�ين ا�ي   .٩٩

  لمعلومات مفص� عن الشخص طالب ا�متوی .�ٔ  
 معلومات مفص� عن �ٔي م�تج ائ�ين  .ب 
 معلومات حول قدرة طالب ا�متویل �ىل �لزتام .ج 
 معلومات مفص� عن ار�ح والزتامات املؤسسة املاحنة �لمتویل .د 

بیا�ت الكرتونیه �اصة �بعة  م�صةت مضن والرشاك لٔ�فراد االئ�نیةنظام �اص بتجمع البیا�ت . .١٠٠
 املركزي:لرشكة اس�تعالم ائ�ين مرخصه من البنك 

 �س�تعالم االئ�ين .د  �ق�صاديالشمول  .ج   النقدیةالس�یاسة  .ب  التقر�ر االئ�ين   .�ٔ  
 هو: االئ�نیةاملرشف �ىل رشاكت �س�تعالم االئ�ين حبسب قانون املعلومات  .١٠١

 رشاكت .ب  وزارة املالیة  .�ٔ  
 ا�متویل 

البنك املركزي  .ج 
 ا�ٔردين 

املؤسسات املالیة  .د 
 واملرصف�ة 

 �دمات:م�صة �س�تعالم االئ�ين  رتوف .١٠٢
  املتابعة ٔ�غراض�س�تعالم عن أ�فراد والرشاكت   .�ٔ  
 والرشاكت لٔ�فرادتوفري �دمة �س�تعالم ا�ايت   .ب 
 توفري �دمة �س�تعالم عن املؤسسات املالیة املاحنة �لمتویل   .ج 
 +بٔ�  .د 

 ولٔ�فراد: ا�متویلیةل�ست من مزا� �س�تعالم االئ�ين �لمؤسسات  أ�تیةا�دى  .١٠٣
 احملددةتعرف مدى انتظامه �لسداد يف أ�وقات  .�ٔ  
  وافرادمعرفة ر�ٔس املال لطاليب ا�متویل من اش�اص   .ب 
 ممك�ه  خطورةوقت واقل  ب�ٔرسع�ىل اختاذ قرار مبنح ا�متویل  القدرة  .ج 
 االئ�نیة�ىل العمیل وجحم تعامالته  بیان �لزتامات املرتتبة .د 

 بتارخي:اول اصدار من النقد أ�ردين اكن  .١٠٤

 ١/١٢/١٩٦٠ .د  ٤/٨/١٩٦٥ .ج  ١٤/٨/١٩٦٠ .ب  ١/١/١٩٦٥ .�ٔ  
  �ام:ت�ٔسس البنك املركزي ا�ٔردين  .١٠٥

 ١٩٦٤ .د  ١٩٦٣ .ج  ١٩٦٠ .ب  ١٩٦٠ .�ٔ  
 ٔ�نه:�ىل النقد من سوء �س�تعامل  احملافظةجيب . .١٠٦

 ةأ�ردنیميثل رمز من رموز س�یادة ا�و�  .�ٔ  
 يیظهر و�ه أ�ردن احلضار  .ب 

 

 یؤرخ م�جزات الوطن ومسرية بنائه .ج 
 مجیع ما ذ�ر .د 
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 �ام:اف�تح م�حف النقد ا�ٔردين يف عهد �ال� امل� احلسني �ن طالل  .١٠٧

 ١٩٩٠ .د  ١٩٨٨ .ج  ١٩٨٥ .ب  ١٩٨٠ .�ٔ  
  �الل:عن النقد املشوه (ومتیزي احلق�قي مهنا من  یمت التعویض .١٠٨

العالمة املائیة  .�ٔ  
 فقط 

�المة التطابق  .ب 
 فقط 

 أ�م�یةالعالمات  .د  فقط  مالهولوجرا .ج 
 مجیعا.

 يه:�المة ت��ح �لمكفوفني متیزي ف�ة النقد   .١٠٩

 اخلیط أ�مين. .د   مالهولوجرا .ج  العالمة البارزة  .ب  العالمة املائیة   .�ٔ  
 )CBJ+ رمقاحيمل عبارة (ف�ة النقد   .١١٠

 اخلیط ا�ٔمين. .د   مالهولوجرا .ج  العالمة البارزة  .ب  العالمة املائیة  .�ٔ  
العرشة د�نري �ىل صورة ز�ارف اسالم�ة بلون فيض ، ويف ف�ة امخلس د�نري تو�د يف ف�ة   .١١١

 بلون ذهيب المع وشلكها دا�ري.

 �المة التطابق  .د  العالمة البارزة   .ج  الطبقة املعدنیة  .ب  مالهولوجرا  .�ٔ  

ا�ي ميثل شعار اململكة بطبا�ة �رزه (طبقة فضیة  )ةالتجس�ميی(التصو�ر  مالهول وجرا -  .١١٢
 وتتلون ب�ٔلوان الطیف عند �ٔما�هتا �كون يف ف�ة املليك)ف�ة ورقة النقد رمقا والتاج المعة تتضمن 

 امخلسة د�نري .د  العرشة د�نري .ج  �لعرشون دینار .ب  امخلسون دینار  .�ٔ  
) ا�ي ميثل ز�ارف بطبا�ة �رزة (طبقة فضیة تتضمن ف�ة ورقة النقد التقس�ميي(التصو�ر  مالهولوجرا  .١١٣

  ف�ة:عند �ٔما�هتا �كون فوق  ن الطیفاوتتلون ب�ٔلو  رمقا)
 امخلسة د�نري .د  العرشة د�نري .ج  �لعرشون دینار .ب  امخلسون دینار  .�ٔ  

حتوي العالمة املائیة يف اوراق النقد واليت ميكن رؤ�هتا عند النظر اىل الورقة مبوا�ة مصدر ضوء �ىل   .١١٤
 ف�ة لك

 صورة مطابقة لصورة �ال� امل� الظاهرة �ىل لك ف�ة فقط ب .�ٔ  
 فقط رمقاة �ة الورقف  .ب 
 اىل صورة مطابقة لصورة �ال� امل� الظاهرة �ىل لك ف�ة. �ٕالضافةف�ة الورقة كتابة  .ج 
 ف�ة الورقة كتابة فقط  .د 

 لزم القانون البنك املركزي ا�ٔردين بدفع تعویض عن اي ورقة نقدیة �شوهت �لك احلاالت دون رشوط: .١١٥

 خط�ٔ  .ب  حص  .�ٔ  

 �ٔةاحلاالت اليت یمت تعویض ورقة النقد الغري جمز  .١١٦

 جحمها.اكنت حتتوي الرمقني امل�سلسلني ال �شرتط تطابقها بغض النظر عن  ٕاذا  .�ٔ  

 جحمهاالرمقني فقط بغض النظر عن  ٔ��داح�وت  ٕاذا   .ب 

 ٪٥٠زاد جحمها عن  ٕاذا . .ج 
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 % ٧٠الرمقني وزاد جحمها عن  �ٔ�داح�وت  ٕاذا  .د 

 احلا�:مت تعویض ورقة النقد ا�ز�ٔة يف  .١١٧

 نقد اكم� رشط �ٔن �كون الرمقان امل�سلسالن اكملني اكنت من جز�ٔ�ن �ش�ن ورقة  ٕاذا .ٔ�  
 اكنت من �دة اجزاء وميكن �شك�ل رمق م�سلسل  ٕاذا .ب 
 اكنت من جزٔ��ن وال �شرتط ٔ�ن یتوا�د الرمقان امل�سلسالن ٕاذا .ج 
 ال یمت تعویض النقد ا�زٔ� ابداً  .د 

 ف�ه:�س�ت�ىن من التعویض وجيب حتوی� اىل جلنة التعویض �لبت   .١١٨
 إالصدارات القدمية الصادرة من البنك املركزي. اوراق النقد من .�ٔ  
 ف�یةأ�وراق ايل اعید �شك�لها ب�ٔسالیب اح�یالیة �ٔو  .ب 
 �االته.النقد املعدين �لك  . .ج 
 ال يشء مما ذ�ر. .د 

 تبدیلها:املسكواكت املعدنیة ميكن  .١١٩

 �رشط توافر ٔ�ي جزء مهنا .�ٔ  
 توفر اجلزء ا�ا�يل مهنا ٕاذافقط  .ب 
 اخلار� إالطارتوفر  ٕاذافقط  .ج 
  ميكن اس��دالها ب�ٔي �ال. ال .د 

  تداولها:حيتوي م�حف النقد ا�ٔردين ا�ي �ٔ�ش�ٔه البنك املركزي فقط �ىل املسكواكت القدمية اليت اهن�ي  .١٢٠

 خط�ٔ  . ب حص  . �ٔ 

_______________________________________________
___________________________________________
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