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 التأمني (خلارج بريطانيا)  اكتتاب
 2022ابريل    30لغاية    2021مايو   1تبار يف الفرتة ما بني الذي يتم طرحه لالخ  2022/ 2021لعامي   يلمنهج الدراسلاستناًدا 

 
 املقدمة

القانوين التأمني  إصدار دليل االمتحان هذا من قبل قسم االمتحا�ت يف معهد  الط  مت  التأمني   اكتتابمادة  المتحان  ب للتحضري  الملساعدة 
(WUA) ،  مع مفاتيح اإلجابة. جترييبحيتوي على امتحان  و 

 
جيب على الطالب أن ال يستغرقوا  . و تجرييبال  االمتحانمن الناحية املثالية، جيب أن يكون الطالب قد أكملوا غالبية دراساهتم قبل حماولة أخذ 

ف اليت ينبغي الرتكيز عضب على الطلبة مراجعة أدائهم و هبذا األسلوب يقومون بتحديد نواحي ونقاط الجي.  االمتحانل  أكثر من ساعتني إلكما
 ذاكرة.عليها بشكل أكرب خالل ما تبقى من وقت الدراسة وامل

 
الما  ألسئلة امتحانالدليل هي أسئلة منطية ومماثلة    الرغم من أن أسئلة االمتحان الواردة يف هذاوعلى   نه جيب أن نضع يف ، إال أمنيأتدة اكتتاب 

من أجل ضمان استعداد  و . يف أي عينة أو امتحان جترييب  املنهج الدراسينب من جوانب  ل جاكو جزئية اختبار كل  يس من املمكن  االعتبار أنه ل
أوسع نطاق ممكن لضمان  على    ةءوالقرا  ،تاحةاالستفادة الكاملة من اخليارات الدراسية امل ، فإنه جيب عليهموعلى حنو صحيح  الطلبة بشكل كامل

م لإلطالع الدائم على أكرب قدر ممكن من التطورات واملستجدات يف  يبذلوا ما يف وسعه  ن. كما ينبغي عليهم أكامل املنهج الدراسيتغطية  
معهد  وعلى موقع،  دليلهبذا ال  املنهجقسم    يف، الواردة  ادة اكتتاب التأمنيالصناعة وذلك من خالل قراءة الدور�ت املدرجة يف قائمة القراءة مل

 .ى غريها من املصادر األخرىلعو   www.cii.co.ukاإللكرتوين    التأمني القانوين
 

   معلومات أساسية عن االمتحان
يف ضوء ة  لئاألستم كتابة يعملية تدقيق صارمة وشاملة قبل وصوهلا إىل ورقة االمتحان. و امتحا�ت معهد التأمني القانوين لاألسئلة الواردة يف  ختضع 

يتم صياغة و قدرات معرفية فنية ذات عالقة. الذين يتمتعون خبربة مهنية و  صارمة من قبل خنبة من املمارسنيومبادئ توجيهية  تعليمات وإرشادات  
املطلوبة لإلجابة عن السؤال بطريقة واضحة وموجزة. املعلومات  ة دقيق األسئلتو لك يتم حتكيم وبعد ذ األسئلة بعناية شديدة لضمان توفري مجيع 

وكإجراء لضمان دقة وصحة ووضوح األسئلة من الناحية الفنية.   واملتدربني خصيصاً   نيمن قبل هيئة مستقلة تضم جمموعة من املهنيني واخلرباء املؤهل
 مبعهد التأمني القانوين مسؤولية الفحص والتدقيق النهائي. كبري اخلرباء وخبري تقييم  توىل  ي�ائي،  

 
اإللكرتوين    وقعاملسيتم نشر السؤال املنقح على  ة،  لاه احليف مثل هذو ول مرة. متحان ألب األمر تعديًال بعد نشر دليل االن، يتطلاييف بعض األحو 

 :ملعهد التأمني القانوين
 

 /www.cii.co.uk/learning/qualifications/unit-insurance-underwriting-non-uk-wue  ) قم بز�رة1
 على اجلانب األمين من الصفحةاالمتحان"   ليخرت "حتديث دلا) 2
 

 اختبارهم.ومىت سيتم    تطبيق واملمارسةل التغيريات يف القانون والحدث املعلومات حو ول على أحصللالرجوع هنا    الطالبكما جيب على  
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 املنهج الدراسي 
الدراسي مل املنهج  املوقع    (WUA)التأمني    اكتتابادة  يتم نشر  التأمني اهعاإللكرتوين ملعلى  جيب أن يالحظ و . www.cii.co.ukلقانوين د 
وبطبيعة احلال، فإن املواد   يعتمد على أساس املنهج الدراسي، وليس على أي مادة دراسية معينة.  االمتحانأن م  رهالطالب ويضعون يف اعتبا

الغالبية العظمى من املعلومات املطلوبة والالزمة لضمان إال أن معهد التأمني القانوين يوصي الطالب  يف االمتحان، األداء اجليد الدراسية ستوفر 
 دراستهم.  لدعمية األخرى  جعر مبراجعة املواد امل

 
 اتاملهار نوعية  

الذي دد  حي املهارة  تعليمية مستوى املهارة املطلوبة للطالب، األمر الذي  خمرجةوحتدد كل . متحانيف كل سؤال ا اتم اختبارهيمت حتديد مستوى 
املهارة املختلفة إىل  و .  التأمني اكتتاب  دةاوتبدأ املخرجات التعليمية مل املرشحني فيه.الطالب  املستوى الذي يتم اختبار  يعين حتديد تؤدي مستو�ت 

 .على ذلكفيما يلي أمثلة و أنواع خمتلفة من األسئلة ، 
 

املعلومات معًا يف عالقات   لإلجابة  -  الفهم على ربط أجزاء من  الطالب قادراً  الفهم، فإنه جيب أن يكون  القائمة على أساس  عن األسئلة 
والنتيج وعادة ما تطرح األسئالسبب  الفهم أو  ة.  املعرفة أو  الفهم أن ختترب إما  لة "ملاذا". وميكن لألسئلة احملددة على أساس نتيجة 

 كليهما.
 

 تحان  معلومات عن االم
 سؤاال من أسئلة االختيار املتعدد. ومدة االمتحا�ت ساعتني.    75على  مادة اكتتاب التأمني حيتوي امتحان  

 

 .  2022إبريل    30لغاية   2021مايو  1هذا يف الفرتة ما بني   الوارد يف دليل االمتحان التأمني  اكتتابمادة  املتعلق مبنهج    سيتم عقد االمتحان
 

 معينة.  رقابية ة على أساس املمارسة يف بيئة غري خاضعة لتشريعات رقابية حمددة من هيئة وسيتم اختبار الطلب
 

السؤال عن ال ،عامةقاعدة  وك  أشهر على دخوهلا حيز التنفيذ. 3إال بعد مرور  يف    ات الطارئة يف الصناعةتغيري لن يتم 
 

التحضري لالمتحان، جيــب علــى الطــالب املرشــحني التأكــد مــن إدراكهــم  ودرايــتهم مبــا يشــكله عــادة كــل نــوع مــن أنــواع املنتجــات املدرجــة يف عند 
عن القاعدة، حيث أن األســئلة أو ختتلف االعتيادي تنحرف أو يف سياق عملهم املنهج، والتأكد مما إذا كانت املنتجات اليت تعاملوا معها أثناء 

 الواردة يف االمتحان ختترب املعرفة العامة عن املنتجات.  
 

)، ويقــوم الطالـــب ابختيـــار A) ،(B) ،(C) ،(Dســؤال مـــن أســئلة االختيـــار املتعـــدد مشــكلة مـــا، يليهــا أربعـــة خيـــارات معنونــة حبـــروف ( يتنــاول كـــل
ال ُمتنح عالمة يف . و الطالبالصحيحة. وهناك إجابة صحيحة واحدة فقط لكل سؤال. و متنح عالمة واحدة لكل جواب صحيح خيتاره    اإلجابة

اختيار الطالب  جلواب غري صحيح، أو يف حالة اختيار أكثر من جواب، أو يف حالة عدم اختيار أي جواب. و ال يتم اقتطــاع درجــات يف حالة 
 إلجاابت غري صحيحة.    الطالبحالة اختيار 

 

لبطارية أو يسمح للطالب ابستخدام اآلالت احلاسبة خالل االمتحان. ويف هذه احلالة جيب على الطالب استخدام آلة حاسبة صامتة تعمل اب
اليت ميكن برجمتها للحصول على بيا�ت أو وغري قابلة للربجمة. ال يسمح ابستخدام األجهزة اإللكرتونية  الشمسية  معادالت أو صيغ   ابلطاقة 

 منظمة تنظيما أجبد� أو عدد�. ميكنك استخدام آلة حاسبة مالية أو علمية بشرط أ�ا تليب هذه املتطلبات واألحكام.
 

لة    طالبيسمح لل الالب بكتابة املالحظات داخل صفحات أسئلة االمتحان. ويُسمح للط حتت أي ظرف من الظروف نزع ورقة من أوراق أسئ
 ها خلارج غرفة االمتحان.االمتحان وأخذ



 دل�ل االمتحان
 

التأمني اكتتابل امتحان مادة دلي  2021/2022                                                                                                                           5 

 

 : أسئلة االختيار املتعدد  االمتحانأسلوب  
   د األسلوب املنهجي.أفضل أسلوب لالمتحا�ت اليت تعتمد على أسئلة االختيار املتعدد هو اعتما

 

ئلة مقدمة بشكل واضح ودقيق. انتقاء ألفاظ وعبارات األسئلة بعناية من أجل ضمان أن مجيع املعلومات الالزمة لإلجابة على األسيتم صياغة و 
القول،   السؤال يعد أمرً من �فلة  الدقيق ملعىن  الفهم  نقطة مهمة أثناء طالب ألي  وحيوً� لإلجابة على أي سؤال، حيث أن إغفال الا ضرور�ً أن 

اختيار اإلجابة اخلاطئة.  السؤال، فإن ذلك قد يؤدي إىل  بل يارات قبعناية وكذلك مجيع اخل قراءة السؤالالطالب جيب على ولذلك، فإنه قراءة 
 حماولة اإلجابة على السؤال.  

 
على  و  لكل كلمة    الطالبيتعني  اخلاص  انتباهه  يوجه  ا  وخصوصاً   ،السؤاليف  أن  البارز مثل  تلك  العريض  اليت تكتب ابخلط  احلد لكلمات 

على املصطلحات السلبية وإبرازها ابستخدام احلروف الكبرية  يتم الرتكيز بشكل أكرب  و، عادة. يف العادةاألقصى، احلد األدىن، الرئيسي، معظم، 
   ، ال ميكن.ليسمثل 

 

لة عدم قدرته على اختاذ القرار بشأن سؤال ما، عليه أن يرتك هذا السؤال يف حاو  ،سؤال واحديف ميضي وقتا طويال   أن  الطالبال ينبغي على  
 . ويعود إليه الحقاً 

 

والتأكد من أنه مل  ،استغالل الوقت املتبقي ملراجعة مجيع اإلجاابت مرة أخرى بشكل دقيق الطالبغي على ند اإلجابة على مجيع األسئلة، ينبع
 بني الرسوب والنجاح.   الصحيحة إىل إجابة صحيحة ميثل فرقاً يغفل عن أي سؤال. إن تغيري اإلجابة غري  

 

 بعد االمتحان  
يف حالة أن مجيع . وال توجد كوات (حصة) حمددة سلفاً لدرجات النجاح اليت يتم منحها. دقيقة وصارمة للتأكد من دقة النتائج  ةمراجعإجراء  يتم  

  مبالحظات   تلقائياً   الطالب  يتم تزويدو ن هؤالء مجيعا سوف مينحون عالمة النجاح.  قد حققوا نقاط اجتياز االمتحان على أقل تقدير، فإ الطالب
  مت اإلجابة عليها بشكل صحيح.والنسبة املئوية لألسئلة اليت  النتيجة اليت مت حتقيهاشارة إىل، واإلحول أدائه يف االمتحان وتغذية راجعة

 
 
 



التأمين في الاكتتاب
الغاية
ذات المالية والعوامل والتصنيف وقبوله وتقييمه الخطر تحديد ذلك في بما الاكتتاب لدور والفهم المعرفة الوحدة هذه توفر
.الصلة

* الامتحان في الأسئلة عددالتعليمية المخرجات ملخص

5.التأمين في الاكتتاب بعملية المتعلقة الجوهرية والمعلومات العوامل فهم.1

15.التأمين في الاكتتاب بعملية يتعلق فيما الاكتتاب إجراءات فهم.2

10.التأمين في الاكتتاب بعملية يتعلق فيما التأمين وثائق فهم.3

3.التأمين في الاكتتاب بعملية يتعلق فيما والإلغاء التجديدات فهم.4

3.التأمين في الاكتتاب بعملية يتعلق فيما الشخصية التأمينات فهم.5

3.التأمين في الاكتتاب بعملية يتعلق فيما التجارية التأمينات فهم.6

2.التأمين صناعة في المتاحة الرئيسية المساعدة الخدمات/الدعم خدمات فهم.7

13.التأمين في الاكتتاب بعملية يتعلق فيما الاكتتاب اعتبارات فهم.8

10.وممارساته التسعير مبادئ فهم.9

5.التأمين في الاكتتاب عملية سياق في التسعير عوامل فهم.10

6.التأمين في الاكتتاب عملية سياق في التعرض إدارة فهم.11

.اختبار كل في سترد التي للأسئلة الفعلي العدد بيان وليس للدراسة، إرشاديًا دليلاً استخدامه منه الهدف. مدمج مرونة عنصر على الامتحان مواصفات تحتوي*
.أعلاه المبينة الأسئلة عدد من سؤالين أو سؤال نقصان أو بزيادة التعليمية المخرجات من كلاً تختبر التي الأسئلة عدد سيكون ذلك، ومع

مهمة ملاحظات
.ساعتان الامتحان هذا مدة. متعددة اختيارات سؤال 75: التقييم طريقة•
.2022 أبريل 30 حتى 2021 مايو 1 من بدءًا المنهج هذا في الامتحان إجراء المقرر من•
عن المعلومات أحدث على للاطلاع الملكي التأمين لمعهد الإلكتروني الموقع إلى الرجوع المرشحين على يجب•

:الامتحان وموعد والممارسة القانون على تطرأ التي التغيرات
www.cii.co.uk/qualifications الإلكتروني الموقع زيارة يُرجى.1
المناسب المؤهل اختر.2
المتوفرة القائمة من وحدتك اختر.3
الصفحة من الأيمن بالجانب العلمي المؤهل تحديث اختر.4

2021 مايو نشر
WUA.محفوظة الحقوق جميع. الملكي التأمين معهد 2021©

https://www.cii.co.uk/qualifications
https://www.cii.co.uk/qualifications


بعملية المتعلقة الجوهرية والمعلومات العوامل فهم.1
.التأمين في الاكتتاب

بالحقائق والإلمام للدراية المكتتب حاجة سبب بيان1.1
.الخطر بتقييم يتعلق فيما الجوهرية والمعلومات

والعرض، بالمكاشفة المرتبطة الواجبات مفهوم شرح1.2
هذه تعديل يمكن وكيف عليها تنطبق التي والأطراف
.الواجبات

على" الخطر مؤثرات"و" الخطر مسببات" مصطلحي تعريف1.3
.بينهما والعلاقة التأمين مجال في المستخدم النحو

للمكتتبين، والمادية المعنوية الخطر مؤثرات أهمية توضيح1.4
.بها تتمثل التي والكيفية

على للحصول المكتتبين جانب من المستخدمة الطرق توضيح1.5
.الجوهرية والمعلومات الحقائق

في الاكتتاب بعملية يتعلق فيما الاكتتاب إجراءات فهم.2
.التأمين

.التأمين طالبو يطرحها التي والمحددة العامة الأسئلة وصف2.1
الصلة ذات التوجيهية المبادئ/الجيدة الممارسات وصف2.2

.بالتسعيرات
الحقائق على المكتتبون بها يحصل التي الطرق توضيح2.3

.والتعاقدية القانونية وأهميتها الجوهرية، والمعلومات
التأمين أقساط حساب بها يتم التي المختلفة الطرق وصف2.4

.للضرائب وإخضاعها
دليل بإصدار الصلة ذات للإجراءات القانونية الأهمية شرح2.5

وشهادات ووثائق التغطية، مذكرات مثل للتغطية، مؤقت
.التأمين

.السارية للتغطية التأمين أقساط دفع ملائمة مدى وصف2.6
أقساط لتحصيل المؤمّنون يستخدمها التي الطرق وصف2.7

.التقسيط تسهيلات ذلك في بما التأمين،

في الاكتتاب بعملية يتعلق فيما التأمين وثائق فهم.3
.التأمين

.ومحتوياته ووظائفه الوثائق نموذج هيكل وصف3.1
.وأهميتها الشائعة الوثيقة استثناءات معنى شرح3.2
.وأهميتها الشائعة الوثيقة شروط معني شرح3.3
.والسماح والخصومات التحمل مبالغ تطبيق كيفية توضيح3.4
.والتصريحات والشروط الضمانات بين الفرق توضيح3.5

الاكتتاب بعملية يتعلق فيما والإلغاء التجديدات فهم.4
.التأمين في

.بالتجديدات المتعلقة القانونية العمليات وصف4.1
.الإلغاء بنود عمل كيفية شرح4.2

الاكتتاب بعملية يتعلق فيما الشخصية التأمينات فهم.5
.التأمين في

للوثائق النموذجية والتغطية الرئيسية، السمات وصف5.1
والتأمين الصحي، والتأمين المركبات، على بالتأمين الخاصة
.الممتدة والضمانات السفر، وتأمين المنزل، على

الاكتتاب بعملية يتعلق فيما التجارية التأمينات فهم.6
.التأمين في

للوثائق النموذجية والتغطية الرئيسية، السمات وصف6.1
وتأمين المالي، والتأمين الممتلكات، بتأمين الخاصة

.المسؤولية

الرئيسية المساعدة الخدمات/الدعم خدمات فهم.7
.التأمين صناعة في المتاحة

"الداعمة" التأمين خدمات لنوع الأساسية السمات وصف7.1
خطوط إلى خاص بشكل الإشارة مع المتاحة الإضافية
المرخصين، والموردين الإصلاح وشركات المساعدة،
غير الخسائر استرداد وخدمات المشورة/الخطر ومراقبة
.عليها المؤمّن

الاكتتاب بعملية يتعلق فيما الاكتتاب اعتبارات فهم.8
.التأمين في

والتأمين المركبات، لتأمين الرئيسية الاكتتاب معايير وصف8.1
.الشخصية والتأمينات الصحي،

التجارية، الممتلكات لتأمين الرئيسية الاكتتاب معايير وصف8.2
وتأمين الخاصة، الخطر ومسببات الحرائق ذلك ويشمل
.النقود على والتأمين الزجاج، على والتأمين السرقة

ذلك ويشمل المالي، للتأمين الرئيسية الاكتتاب معايير وصف8.3
.العمل عن التوقف وتأمين القانونية، النفقات تأمين

ويشمل المسؤولية، لتأمين الرئيسية الاكتتاب معايير وصف8.4
ومسؤولية العامة، والمسؤولية العمل، أرباب مسؤولية ذلك

.المهني والتعويض المنتج، مسؤولية التلوث،
.الممتدة للضمانات الرئيسية الاكتتاب معايير وصف8.5
تقديم عن الأفراد لتثبيط الاستخدام شائعة الإجراءات وصف8.6

.احتيالية مطالبات
المطالبات لرصد الاستخدام شائعة الإجراءات وصف8.7

.الاحتيالية
المؤمّنين، من كل على الاحتيالية المطالبات عواقب شرح8.8

.الاحتيالية المطالبات ومقدمي لهم، والمؤمّن
ومخرجات للزبائن المنصفة المعاملة ارتباط كيفية شرح8.9

.التأمين بوثائق الإيجابية العملاء

.وممارساته التسعير مبادئ فهم.9
لعمليات الضرورية البيانات وتوافر المصادر، وصف9.1

.وأنواعها الاكتتاب
/الاكتتاب ببنود الخاصة المطالبات معلومات أهمية شرح9.2

.التأمين قسط أسعار
.المطالبات وشدة تكرار حيث من الخطر طبيعة شرح9.3
قبول/ الأقساط على المطالبات خسارة معدل أهمية شرح9.4

.الخطر
والسنة الوثيقة، وسنة الاكتتاب، سنة بين الفرق شرح9.5

.التقويمية والسنة المحاسبية،

في الاكتتاب عملية سياق في التسعير عوامل فهم.10
.التأمين

.الرئيسية وسماته الأخطار قسط تعريف10.1
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والعائد النفقات، حول تقرير برفع الخاصة العوامل وصف10.2
ومكافآت والضريبة، الاستثمار، وإيرادات المال، رأس على

.الوسطاء

في الاكتتاب عملية سياق في التعرض إدارة فهم.11
.التأمين

.السوق دورة على المؤثرة الأساسية العوامل وصف11.1
.الأخطار تراكم مبادئ وصف11.2
أنواع ذلك في بما الرئيسية التأمين إعادة اعتبارات وصف11.3

.التأمين إعادة

القراءة قائمة

مصادر من مختلفة تفاصيل التالية القائمة توفر
.دراستك في تساعدك أن يمكن التي القراءة
.فقط للمنهج وفقًا الامتحان سيكون: ملاحظة

حد في وليست فقط للإرشاد القراءة قائمة توفير يتم
.للامتحان موضوعًا ذاتها
آخر على اطلاعك على المصادر هذه تساعد سوف

الموجودة للمواضيع أوسع تغطية وتوفر التطورات،
.المقرر المنهج في

الملكي التأمين لمعهد الدراسية النصوص

.الملكي التأمين معهد: لندن. التأمين في الاكتتاب
.WUA الدراسي النص

)الإلكترونية والكتب( الكتب

. العاشرة الطبعة.  لبيردس الحديث التأمين قانون
* .2016 ماكسويل، آند سويت. بيردس جون
روتليدج،. ثويتس روب. والممارسة التأمين نظرية

2010. *
التأمين قانون في" الاكتتاب وكلاء: التأمين وسطاء"

البروفيسور. 11 الطبعة. بكولينفوكس الخاص
.2016 ماكسويل،&  سويت: لندن. ميركين روبرت
سي آر سي. بارودي بييترو. العام التأمين في التسعير
* .2015 بريس

الإنترنت عبر الموارد

والخاصة صوتيًا تبث التي المحاضرات مجموعة تقدم
المجال هذا رواد من العديد بلندن التأمين بمعهد

من العديد يستعرضون الذين المتخصصين وخبرائه
مجال في تؤثر التي الحالية والتوجهات الموضوعات

 على الإنترنت عبر متاح. المالية والخدمات التأمين
www.cii.co.uk/insurance-institute-of-

london/ )مجتمع/ الملكي التأمين معهد لأعضاء
).فقط الشخصي التمويل

ماسيمو. العام التأمين اكتتاب في الأخيرة التطورات
.فاسكوتو
ماسيمو. العام التأمين اكتتاب في والتوجهات المبادئ
.فاسكوتو

الاكتتاب قسم في إضافية فنية ونشرات مقالات تتوفر
/www.cii.co.uk على الإلكتروني بالموقع

knowledge/underwriting .

القانوني التأمين معهد لإعضاء فقط www.cii.co.uk/elibrary ديسكفري عبر إلكتروني كتاب صيغة في كذلك تاحة*
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العلمية الدوريات

ست. القانوني التأمين معهد: لندن. العلمية الدورية
.سنويًا إصدارات

.المالي للنشر إنسايسف شركة: لندن. بوست مجلة
 على الإنترنت عبر للبحث قابلة المحتويات. شهرية

www.postonline.co.uk.

المرجعية المواد

لورنس. التأمين لمصطلحات الموجزة الموسوعة
* .2010 ، روتليدج: نيويورك. وآخرون سيلفر،
:لندن. الثانية الطبعة. بينيت سي. التأمين قاموس
.2004 إديوكيشن، بيرسون

شركة: الغربية ميدلاندز ستاوربريدج،. التأمين دليل
.محدثة منفصلة، أوراق. والطبع للنشر إنشورانش

:ورشستر ستاوربريدج،. سادلر جون. التأمين دليل
منفصلة، أوراق. والطبع للنشر إنشورانش شركة
.سنويًا محدثة

الامتحان دليل
فسيتم الدراسي، للكتاب حالي تسجيل لديك كان إذا

إليه الوصول ويمكن الحالي الامتحان دليل تضمين
الدراسة رفيق عبر

)www.revisionmate.com .(كيفية تفاصيل
الصفحة في موجودة الدراسة رفيق إلى الوصول
تدرس أن المستحسن من. الدراسي الكتاب من الأولى
.الامتحان لدليل إصدار آخر من فقط

الدراسية المهارات/الامتحان أسلوب
متواضعة بأسعار الامتحان أدلة من العديد هناك
يناسب الذي الامتحان دليل اختر. المكتبات في متاحة

.احتياجاتك
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 مبوجب القانون العام دائًما. عند جتديد وثيقة التأمني، يكون حاملو الوثيقة ملزمني 1
Aكمال/ملئ استمارة طلب التأمني اجلديد. أب. 
B .الكشف عن أي تغيريات يف احلقائق اجلوهرية. 
C .ز�دة مبلغ التأمني مبا يتماشى مع التضخم. 
D  . الوثيقة مع نفس  .املؤمِّنجتديد 
 
 وصف للحقيقة اجلوهرية هو أ�ا حقيقة  أفضل. 2
A ..ليس هلا أي أتثري على مؤثرات اخلطر املادية 
B ..ليس هلا أي أتثري على مؤثرات اخلطر املعنوية 
C ..قد تؤثر على قرار االكتتاب 
D  ..جيب أن تكون مدرجة يف القائمة املعتمدة من اجلهة الرقابية 

 
 العالقة بني مسبب اخلطر ومؤثر اخلطر؟ما هي  . 3
A اخلطر يؤدي إىل خسارة ومؤثر اخلطر يؤثر على عمل اخلطر. مسبب. 
B اخلطر هو خسارة مؤمنة ومؤثر اخلطر خسارة غري مؤمنة. مسبب. 
C اخلطر هو السبب النهائي للخسارة ومؤثر اخلطر هو السبب املباشر للخسارة . مسبب. 
D الطبيعة املادية للخطر ومؤثر اخلطر هو الطبيعة املعنوية للخطراخلطر هو . مسبب. 

 
 . فيما يتعلق بتأمني احلريق وأخذ مؤثرات اخلطر بعني االعتبار، فإن أبواب احلرائق املعدنية واجلدران املقاومة للحريق تعترب 4
A .مؤثرات خطر معنوية جيدة. 
B .مؤثرات خطر مادية جيدة. 
C . معنوية سيئةمؤثرات خطر. 
D  .مؤثرات خطر مادية سيئة. 

 
 جيوز للمؤمِّن يف بعض األحيان تفويض االكتتاب من أجل. 5
A .االمتثال ملتطلبات اجلهة الرقابية. 
B .ضمان قبول األخطار اجليدة فقط. 
C .تقليل خطر إخفاء/عدم الكشف عن احلقائق اجلوهرية. 
D  .  العمليات وخفض التكاليف  .اإلداريةتسريع 
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ما إذا كانت  قام كرمي مبلئ استمارة طلب التأمني، وقد مت إبالغه أبنه ملزم قانوً� ابإلعالن عن مجيع احلقائق اجلوهرية. إذا كان كرمي غري متأكد  . 6
 احلقيقة جوهرية أم ال، فعليه ذلك

A .الكشف عنها ابلكامل. 
B .عدم الكشف عنها. 
Cهلا على وجه التحديد من خالل أحد األسئلةفصاح عنها فقط إذا مت تناو . اال. 
D  .الكشف عنها فقط إذا كانت تتعلق جبرمية جنائية. 

 
  لوثيقة مسؤولية رب العمل؟  املعتادما هو أساس قسط التأمني . 7
A .حد التعويض. 
B .مبلغ التأمني. 
C .املبيعات. 
D  .األجور. 

 
  احملتملعندما يتم دفع قسط التأمني السنوي لوثيقة التأمني السيارات على عدد من الدفعات عن طريق اخلصم املباشر، ما هو معدل الدفع  . 8

 اتباعه؟
A .أسبوعي. 
B .شهري. 
C) كل ثالثة أشهر). ربعي. 
D  .نصف سنوي. 
 
 . يف استمارة طلب التأمني، األسئلة احملددة عن اخلطر هي تلك9
A .الشائعة ابلنسبة ملعظم أخطار التأمينات العامة. 
B .املتعلقة ابلتفاصيل احملددة للخطر املقرتح. 
C .املتعلقة أبمور تقييم ما إذا كانت املعلومات جوهرية أم ال. 
D  .اليت يقر مقدم طلب التأمني أن إجابته عليها صحيحة. 
 

والشروط صاحلًا/�فًذا، وافق مقدم الطلب على سعر القسط والشروط الواردة كتابيًا.   خالل الفرتة اليت كان فيها العرض اخلاص بسعر القسط.  10
 بسحب هذا العرض (سعر القسط والشروط)؟ قانو�ً يف أي ظرف من الظروف، إن وجدت، يُسمح للمؤمِّن  

A .فقط إذا تغري أساس اخلطر. 
B .فقط إذا قرر املؤمِّن االنسحاب من هذا القسم من السوق.  
C .الغطاء متاًحا على نطاق واسع يف السوق  .فقط إذا كان هذا النوع من 
D الظروف. لن يسمح هلا بذلك  .يف أي ظرف من 
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 للمؤمِّن الذي يوفر مبلغ أتمني مرتفعًا مبوجب وثيقة أتمني حمتو�ت املنازل؟ الرئيسيةما هي النتيجة/العاقبة  .  11
A .  الكفايةالتقليل من إمكانية التأمني دون. 
B. ز�دة االعتماد على بند النسبية. 
C .التقليل من عدد املطالبات اليت يتم التعامل معها. 
D  .الز�دة من عمليات احللول. 

 
الضروري أن يكون قد حصل على نسخة من   ليس. لدى حممد وثيقة أتمني املنازل وقد قدم مطالبة يف وقت مبكر من فرتة التأمني. ملاذا  12 من 
 ة ليكون قادرًا على التقدم مبطالبة؟الوثيق

A إشعار تغطية. ألنه مت إصدار. 
Bوثيقة هي فقط دليل على وجود العقد وليس العقد نفسه. ألن ال. 
C  حدد أنه ليس من الضروري. ألن املراقب قد. 
D هذا ليس شرطا يف حالة التأمينات اإلجبارية. ألن. 

 
 أن حتتوي شهادة أتمني مسؤولية رب العمل الصاحلة/النافذة على  جيب.  13
A .عنوان املؤمن له. 
B .اسم املؤمن له. 
C ..عدد موظفي املؤمن له 
D  .املهنة. 

 
التأمني14  . لكي يكون عقد التأمني صاحلًا/�فًذا جيب أن يكون قسط 
A .قد مت حتديده وعرضه على طالب التأمني. 
B وافقة على دفعهأو امل. قد مت دفعه. 
C  على شهادة التأمني. قد مت إظهاره. 
D  على ضريبة قسط التأمني. مشتمًال. 

 
يوًما. على افرتاض أن العميل مل يقبله بعد، يف أي نقطة ميكن للمؤمِّن سحب    21أصدر مؤمِّن عرًضا لتأمني السيارات صاحلًا/�فًذا ملدة  .  15

 هذا العرض، إذا كان إبمكانه ذلك؟
A .لن يكون إبمكانه ذلك. 
B .فقط خالل األ�م السبعة األوىل. 
C . يوما األوىل  14فقط خالل ال. 
D  .يف أي حلظة. 
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 . ما هو املستند املستخدم للحصول على احلقائق اجلوهرية؟16
A .امليزات الرئيسية  .مستند 
B .جدول الوثيقة. 
C .استمارة طلب التأمني. 
D  . والشروط)بيان العرض (سعر القسط. 

 
التأمني  .  17  لوثيقة التأمني إذا مت دفع قسط التأمني عن طريق بطاقة اخلصم؟  األكثر ترجيًحاما هو معدل تكرار دفعات قسط 
A .شهري. 
B) كل ثالثة أشهر). ربعي. 
C .نصف سنوي. 
D  .سنوي. 

 
 الطلب وعنوانه ومهنته ؟. يف استمارة طلب التأمني، ما هو تصنيف نوع األسئلة اخلاصة ابسم مقدم 18
A .أسئلة صرحية. 
B ..أسئلة عامة 
C .أسئلة موضوعية. 
D  .أسئلة حمدد. 
 

  حلساب قسط التأمني لتأمني ملسؤولية العامة وأتمني مسؤولية املنتجات؟  األكثر شيوعًاما هو األساس  .  19
A .قيمة املؤسسة. 
B .حد التعويض. 
C .الربح. 
D  .املبيعات. 

 
املؤمِّن؟  عادةً عندما يتم دفع قسط التأمني عن طريق اخلصم املباشر الشهري، ملاذا يتم .  20  فرض رسوم إضافية من قبل 
A .لتغطية فقدان الفائدة على األقساط. 
B .لتغطية خطر عدم الدفع. 
C .ألن ذلك مطلواًب من اجلهة الرقابية. 
D  .ألن ذلك مطلواًب من ديوان املظامل. 
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 يف وثيقة التأمني يعترب شخصيًا وحمدًدا للمؤمَّن عليه؟أي جزء .  21
A .النص التعاقدي. 
B .شروط وثيقة. 
C .جدول الوثيقة. 
D  .الديباجة  .نص 

 
املؤمِّن على األغذية اجملمدة الستثناء اخلسارة النامجة عن انقطاع قصري يف اإلمداد ابلكهرابء يدوم ملدة  .  22 دقيقة  30ما الذي ميكن أن يطبقه 

 دقيقة؟  30أو أقل، ولكنه سيغطي اخلسارة أبكملها إذا جتاوز إنقطاع اإلمداد  
A .اإلمجايل. 
B .مبلغ حتمل كبري.  
C .مبلغ حتمل بسيط. 
D  . السماحمبلغ. 

 
  الغرض الرئيسي من نص الديباجة يف وثيقة أتمني املنازل هو.  23
A .إدراج جبميع استثناءات العقد العامة. 
B . استمارة طلب التأمني أساس العقدجعل. 
C .عرض تفاصيل التغطية املقدمة مبوجب العقد. 
D  .العقد  .ذكر أو إعالن اتريخ جتديد 

 
الشروط اليت يغطيها القانون العام وابلتايل ال حتتاج إىل الظهور يف وثيقة أتمني24  . تعرف 
Aشروط الصرحية. ابل. 
Bلشروط العامة. اب. 
Cالضمنيةلشروط  . اب. 
Dلشروط القانونية. اب. 

 
 استثناءً للسوق. هذا يعين االستثناء  ليس. يُعترب أحد االستثناءات يف وثيقة أتمني املنازل للتأمني استثناءً عاًما لكنه 25
A .الوثيقة وال ينطبق على الوثيقة أبكملها  .ينطبق على قسم معني من 
B .م اعتماده بشكل عام من قبل شركات التأمني األخرىينطبق على مجيع أقسام الوثيقة، ولكن مل يت. 
C .يعمل مبوجب السوابق القضائية السابقة وليس مبوجب أحكام النظام األساسي. 
D  .يتعلق األمر ابخلطر البحت بدالً من خطر املضاربة. 
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الشرطة  .  26 التأمني؟مت إخطار املؤمِّن حبدوث اقتحام ولكن املؤمَّن عليه مل يقم إببالغ   ابحلادث. ما هو اجلزء الذي مت خرقه من وثيقة 
A .الشروط. 
B .االستثناءات. 
C .املقدمة. 
D  .اجلدول . 
 

املمتلكات املؤمنة ألضرار جسيمة بسبب املياه. وقد الحظ معاجل املطالبات أن املؤمَّن عليه  .  27 من  احلد األدىنميتثل ملتطلبات   ملتعرضت 
 األمان. ما هو اإلجراء الذي سيتم اختاذه؟

A .سيتم دفع املطالبة ولكن سيتم إلغاء وثيقة. 
B .سيتم رفض املطالبة وسيتم إلغاء وثيقة. 
C .سيتم دفع املطالبة وستبقى الوثيقة سارية. 
D  .سيتم رفض املطالبة لكن الوثيقة ستبقى سارية. 

 
  يُعرف مقدار أي مطالبة تقع على عاتق املؤمَّن عليه واليت سيخصمها املؤمِّن من أي مطالبة.  28
Aشرط. ابل. 
B .مببلغ التحمل البسيط. 
C .مببلغ السماح. 
Dضمان. ابل. 

 
التأمني؟يف أي .  29 التأمني يقدم املؤمِّن تفاصيل عن مبالغ التأمني املختلفة يف وثيقة    قسم من وثيقة 
A .العنوان. 
B .النص التعاقدي. 
C .جدول الوثيقة. 
D  .املقدمة. 
 

 ما املدة املعتادة لفرتة اإلشعار، إن وجدت، مبوجب نص اإللغاء القياسي يف وثيقة أتمني املنازل؟.  30
A . فرتة إشعارال توجد. 
B .7 أ�م. 
C .14  يوم. 
D  .28 .يوم 
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 9يوًما. إذا كانت أليسيا قد دفعت قسط التجديد يف  15يوليو مع فرتة مساح مدهتا  1. لدى أليسيا وثيقة أتمني املنازل اتريخ جتديدها يف  31
التغطية؟  يوليو، فمن أي اتريخ سوف يتم تطبيق 

A .1 يوليو. 
B .9 يوليو. 
C .16  يوليو. 
D  .24 يوليو. 

 
حتت أي ظروف، إن وجدت، يكون املؤمن احلايل ُمطالب   سيحل موعد جتديد وثيقة أتمني املباين اخلاصة أبحد العمالء بعد ثالثة شهور.    .32

  بتقدمي شروط التجديد؟   مبوجب القانون
A .ليس حتت أي ظروف. 
B .فقط إذا كان يوجد رهن عقاري مرتبط. 
C .  كان املؤمن عضوًا يف رابطة أتمني حمليةفقط إذا. 
D  .يف مجيع الظروف. 

 
املعاينة وقرر إلغاء الوث.  33 التأمني اهلندسي اليت حتتوي على نص إلغاء قياسي، تلقى املؤمِّن تقرير  يقة. ما بعد ستة أسابيع من اتريخ بدء وثيقة 

 التأمينية؟هي أقرب نقطة ميكن أن تتوقف عندها التغطية 
A .على الفور. 
B .اية فرتة اإلخطار املقررة�. 
C .يف اليوم األول من الشهر التايل. 
D  .90 يوم بعد بدأ التغطية. 

 
على عدد املطالبات اليت ميكن تقدميها مبوجب وثيقة التأمني السيارات يف أي سنة واحدة من  عادةما هو احلد، إن وجد، الذي يتم وضعه .  34

 مني؟واثئق التأ
A .حد يتم االتفاق عليه دائًما يف بداية سنة وثيقة. 
B .حد يتم إعادة التفاوض عليه عند التجديد اعتماًدا على نتائج املطالبات السابقة. 
C .حد ميكن أن خيتلف حسب عمر املؤمن عليه. 
D  .ال يوجد حد لعدد املطالبات اليت ميكن التقدم هبا. 

 
التأمني يتم تضمني نص املؤمن هلم املشرتكني  .  35   ؟عادةحتت أي فئة من 
A .أتمني السفر السنوي. 
B الضمان املمدد. أتمني. 
C .أتمني أسطول السيارات. 
D  .أتمني احلوادث الشخصية. 
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التأمني اليت تغطي املؤمَّن عليه عن تكاليف التصليح بعد حدوث عيب  .  36  كهرابئي يف التلفزيون؟ما نوع وثيقة 
A .وثيقة أتمني كافة األخطار التجارية. 
B .وثيقة أتمني الضمان املمدد. 
C .وثيقة أتمني كافة األخطار الشخصية. 
D  .وثيقة أتمني مسؤولية املنتجات. 

 
اكتتاب أتمني املسؤولية املهنية على  37  ؟أساس تقدمي املطالبات. ما هو أتثري 
A .هناك حاجة إىل أكثر من مطالبة واحدة لكي تكون الوثيقة �فذة. 
B. جيب تقدمي املطالبات اجلديدة دائًما إىل املؤمِّن احلايل. 
C.   السابقجيب تقدمي املطالبات اجلديدة دائًما إىل املؤمِّن. 
D  .املطالبات السابقة هي معايري االكتتاب الوحيدة. 
 

السرقة مبوجب وثيقة أتمني جتارية 38  ما ختضع عادة. تغطية 
A الدخول القسري والعنيف فقط إىل مبىن آمن/حمصن. لشرط. 
B  اخلروج القسري والعنيف فقط من مبىن آمن/حمصن. لشرط. 
C والعنيف إىل مبىن آمن/حمصنالدخول أو اخلروج القسري  . لشرط. 
D  السرقة بغض النظر عن الدخول أو اخلروج القسري والعنيف إىل أو من مبىن آمن/حمصن. لشرط. 

 
 ؟أساسيماذا تغطي أتمينات مسؤولية املنتجات بشكل .  39
A .تكلفة استدعاء البضائع املعيبة. 
B .املؤمَّن عليه نتيجة لسلع امل   .معيبةطالبات اليت ترفع ضد 
Cالعمل. امل املوظفني عن اإلصاابت اليت حلقت هبم أثناء   .طالبات اليت ترفع ضد من قبل 
D  .األضرار املالية اليت مت تكبدهتا نتيجة املشورة املهنية غري صحيحة. 

 
 ملؤمِّن السيارات من تشغيل ورشة تصليح سيارت معتمدة هو أنه  الرئيسيةامليزة .  40
A .ميكنها أن حتتسب قسط أتمني إضافيًا هلذا الرب�مج. 
B .ميكن أن تقلل من مسؤولية أي طرف اثلث الذي قد يكون سبب الضرر. 
C .السماح لصاحب املركبة إبخذها من الورشة حىت يتم دفع أي مبلغ حتمل بسيط  .ميكن أن يرفض 
D  .سيكون لديها املزيد من السيطرة على التكاليف املتكبدة. 
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 أن يطلب املكتتب إجراء معاينة للخطر؟  من املرجح. ألي فئة من التأمني 41
A .التأمني التجاري. 
B .أتمني املنازل. 
C .أتمني التكاليف الطبية. 
D  .أتمني السيارات. 
 

 يتعلق أبضرار احلريق، يقوم املعاين حبساب. عند تقييم احلد األقصى للتعرض ألي خطر  42
A .احلد األقصى للخسارة املقدرة. 
B .احلد األدىن للخسارة املقدرة. 
C .احلد األقصى املتوقع للخسارة. 
D  .احلد األدىن املتوقع للخسارة.  

 
 للمكتتب عند النظر يف طلب أتمني املسؤولية العامة؟ يف العادة  الرئيسي. ما هو الشاغل  43
A .موقع املبىن. 
B .طبيعة العمل. 
C .رحبية الشركة. 
D  .حجم املرتبات. 

 
عندما حيدد مكتتب التأمني ما إذا كان سيقبل طلب أتمني املسؤولية املهنية مقدم من قبل شركة أتمني  األكثر أمهية يف العادة. ما هو العامل 44

 أخرى؟
A .اتريخ مطالبات الشركة. 
B .الرسوم اليت تتقاضاها الشركة. 
C .موقع الشركة. 
D  .عدد املديرين. 

 
الطلب يف فئة تصنيف بقسط أتمني خاص على أساس  عادةعندما يقيم املؤمِّن طلب أتمني محاية الدخل، فإنه .  45  ما يضع مقدم 
A .عمر طالب التأمني. 
B .دخل طالب التأمني. 
C .منط حياة طالب التأمني. 
D  .وظيفة طالب التأمني. 
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 أن يؤثر عمره على سعر القسط؟  احملتملعاًما بطلب لتأمني السيارات. أي نوع (أنواع) من التغطيات من   18تقدم شخص يبلغ من العمر  .  46
A .الطرف الثالث فقط  .تغطية 
B  الطرف الثالث مع احلريق والسرقة فقط. تغطية. 
C .غطاء الشامل فقط. 
D  .مجيع أنواع التغطيات. 

 
 مثاليًا، جيب ربط مبلغ التأمني املباين حتت وثيقة أتمني احلريق.  47
Aلقيمة السوقية احلالية. اب. 
Bسعر الشراء فقط. ب. 
Cسعر الشراء ابإلضافة إىل التضخم. ب. 
Dتكاليف إعادة البناء. ب. 
 

 طلبات االكتتاب؟. ألي فئة من التأمني تعترب معرفة طول فرتة التعويض واخلسارة احملتملة لإليرادات من مت48
A .أتمني توقف العمل. 
B .أتمني مسؤولية املنتجات. 
C .أتمني املسؤولية العامة. 
D  .أتمني السرقة. 

 
 . ما هي املعايري الرئيسية لتأمني الضمان املمتد لألجهزة الكهرابئية املنزلية؟49
A .عمر األجهزة املؤمن عليها. 
B .بلد الصنع. 
C .  للمؤمن عليهالرمز الربيدي. 
D  .نوع وقيمة األجهزة. 

 
التسوية اليت يستخدمها املؤمِّن  .  50  لردع املطالبات االحتيالية املتعلقة ابحملتو�ت املنزلية؟ عادةما طريقة 
A .القيمة املتفق عليها. 
B .السداد النقدي. 
C .اخلسارة (الشرحية) األوىل. 
Dستبدال. اإل. 
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 أن تثبط االحتيال؟  من املرجح. ملاذا االنتقال من طريقة تقدمي املطالبات الورقية إىل طريقة تعتمد على اهلاتف  51
A .جيب على مقدم املطالبة تقدمي املزيد من األدلة. 
B .التفاصيل أسهل يف االحتفاظ بقاعدة بيا�ت مركزية. 
C .ات كاذبة عند ملء االستمارةغالباً ما جيد األفراد أنه من السهولة إعطاء معلوم. 
D  .سيشارك املزيد من املوظفني يف التحقيقات. 

 
 خسائر اللوحات الفنية يف مساعدة شركات التأمني على ذلك . تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لسجل52
A من املصلحة التأمينية. التأكد. 
B .تثبيط االحتيال احملتمل. 
C .حتديد قيم التسوية. 
D  .  متطلبات معيد التأمنيتلبية. 

 
العامل   يعتربها املكتتب ، ما هي أكثر معلومات اخلطر عند االكتتاب يف  تقدم شركة حماماة طلبًا للحصول على أتمني املسؤولية املهنية..  53

 ؟الرئيسي يف التقييم
A .عمر الشريك األقدم. 
B .الشركة  .األتعاب اليت جتنيها 
C .موقع املكتب. 
D  .  موظفي الدعمعدد. 

 
املؤمِّن  .  54 التأمني دون إعادة قسط التأمني إذا كان حامل الوثيقة  عادةسوف يقوم   إبلغاء وثيقة 
A تيب غطاء متطابق يف شركة أتمني أخرى. قد قام برت. 
B فقد مصلحته التأمينية. قد. 
C يف قضية جنائية. قد أدين. 
D مطالبة احتيالية. قد قام بتقدمي. 

 
 أن يعامل عمالئه إبنصاف ما فيما يتعلق  من املرجح املؤمِّن الذي ميتثل ملتطلبات اليقني يف العقد.  55
Aملوافقة على شروط الوثيقة قبل بدء العقد. اب. 
B .ساب قسط التأمنيحب.  
Cدفع مطالبة صاحلة/�فذة. ب. 
Dالنزاع بني الطرفني. ب  .تسوية 
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 يتميز بتكرار عايل وشدة منخفضة، فإن املؤمِّن يتوقعفيما يتعلق بطبيعة اخلطر الذي  .  56
A .العديد من املطالبات ذات القيمة العالية. 
B .العديد من املطالبات ذات القيمة الصغرية. 
C .فقط عدد قليل من املطالبات ذات القيمة العالية. 
D  .فقط عدد قليل من مطالبات ذات القيمة الصغرية. 

 
مت جتميعها بشكل   2018طالبات اخلاصة بوثيقة أتمني معينة وفًقا لتاريخ اخلسارة، مع خسائر اليت وقعت يف عام . يتم جتميع بيا�ت امل57

 املتبعة؟  الرئيسية. ما هي نوع فرتة املراقبة 2017منفصل عن تلك اليت وقعت يف عام  
A .سنة احملاسبة. 
B .سنة التقومي. 
C .سنة الوثيقة. 
D  .سنة االكتتاب. 

 
 من قبل شركات التأمني ملراقبة  أساسا. البيا�ت التشغيلية هي اليت تستخدم 58
A .السيطرة على خطر التأمني. 
B .فعالية اإلجراءات واملمارسات العامة. 
C .األداء العام للمؤسسة. 
D  .جناح اإلدارات املختلفة داخل املؤسسة. 

 
 سط حملفظة شركة التأمني من السيارات اخلاصة؟. ما هو املصدر الرئيسي للبيا�ت اليت ستحدد سعر الق59
A .شروط املنافسني وأسعار أقساطهم ومبالغ التحمل البسيط اليت يفرضو�ا على املؤمَّن عليهم. 
B .اتريخ املطالبات السابقة فيما يتعلق أبخطار مماثلة. 
C .نتائج املطالبات القطاع اليت مت مجعها. 
D  .  للجهة الرقابيةاملعلومات اإلحصائية. 

 
 . ملاذا يعد التحليل الدقيق للمطالبات السابقة اخلاصة بشركة التأمني ابلغ األمهية؟60
A ضروري لرحبية حساب االكتتاب. ألنه. 
B  يوفر حتليًال لكفاءة مستو�ت خدمة املطالبات. ألنه. 
Cنه يوفر مؤشرات تراكم اخلطر املفرطة. أل. 
D املطالبات السابقة ترشد شركة التأمني فيما يتعلق ابعتبارات املشاركة يف التأمني.نتائج  . ألن 
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 . تسمى فرتة تغطية وثيقة أتمني واحدة من بدايتها وحىت اتريخ التجديد األول61
A .سنة احملاسبة. 
Bسنة التقوميية. ال. 
C .سنة الوثيقة. 
D  .سنة االكتتاب. 

 
جنيه كما أن هناك مطالبات معلقة    300جنيه، ومت تسوية مطالبات مبوجبها بقيمة   1,000بقسط إمجايل قدره  . مت إصدار وثيقة أتمني 62

 جنيه. ما هي نسبة أو معدل اخلسارة املتكبدة؟   200(موقوفة) بقيمة 
A .25.% 
B .30.% 
C .33.% 
D  .50.% 

 
 . نسب اخلسارة الفعلية تتعلق ابلقيم اليت63
A . مقابل التضخممت تعديلها. 
B .مل ختضع ألي تعديالت. 
C  متوسط اخلسائر على مدى فرتة معينة. تقيس. 
D  .أتخذ يف االعتبار تكاليف إعادة التأمني. 

 
 . كيف يتم ختصيص املطالبات عند مراقبتها على أساس السنة التقوميية؟64
A .بشكل تناسيب اعتمادا على الوقت من السنة. 
B . اخلسارةابإلستناد إىل اتريخ. 
C .ابإلستناد إىل دخل األقساط غري املكتسبة. 
D  . يناير 1إىل السنة الكاملة القادمة اليت تبدأ من. 

 
 . من حيث تكرار وشدة اخلطر، سيتم تصنيف احلادث الذي يتعلق حباملة طائرات على أنه65
A .عايل التكرار والشدة. 
B .عايل التكرار ومنخفض الشدة. 
C . الشدةمنخفض  .التكرار ومرتفع 
D  .منخفض التكرار والشدة. 
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  إىل حد كبري. ما هو العامل الذي من شأنه أن يسهم أو يؤدي أن تقوم شركتني خمتلفتني تدفعان أجور ورواتب متطابقة بدفع أقساط خمتلفة  66
 مقابل أتمني مسؤولية رب العمل؟

A .أي خصم من خصومات عدم املطالبة. 
B .املوقع اجلغرايف. 
C .عدد املديرين. 
D  .العمل  .نوع 

 
التكلفة النهائية للمطالبات املرتبطة ابخلطر الذي مت قبوله على أ�ا. يتم  67  تعريف 
A .نسبة اخلسارة. 
B .حقيقة جوهرية. 
C .إعادة التأمني. 
D  .قسط أتمني األخطار. 
 

املؤمِّن بعمل خمصصات ضمن أقساط اخلطر للمطالبات املمتدة. أي نوع من التأمني سوف يشمل هذه املخصصات  .  68  ؟يف العادةيقوم 
A العقارات التجارية. أتمني. 
B مسؤولية. أتمني. 
Cالية. التأمينات امل. 
D احلوادث الشخصية. أتمني. 

 
 % على التوايل. هذا مييل إىل اإلشارة إىل أن8.5% و 6.5عوائد على رأس املال بنسبة   )ص(وشركة التأمني   )س  (. لدى شركة التأمني69
A .  ص(حاملي واثئق أكثر من شركة    )س (لدى شركة.( 
B.  س (حاملي واثئق أكثر من شركة   )ص(لدى شركة.( 
C  ص(أكثر رحبية من شركة   )س (. شركة(. 
D س (أكثر رحبية من شركة  )ص(. شركة.( 

 
التكاليف اليت تتغري وفًقا لطبيعة كل خطر ابسم.  70 التأمني، تُعرف   ابلنسبة إىل قسط 
A .النفقات احملسوبة. 
B .النفقات املتقلبة. 
C .النفقات التناسبية. 
Dنفقات املتغرية. ال. 
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الرئيسية اليت يستخدمها املؤمِّن حلماية نفسه من .  71  التعرض للخسارة الناشئة عن حدث واحد؟ما الطريقة 
A .مراقبة اخلطر اخلارجي. 
B .مراجعة أقساط التأمني. 
C .مالحق الوثيقة. 
D  .غطاء إعادة التأمني. 

 
 إىلبشكل عام  . سوف يؤدي اخنفاض توافر نوع معني من أغطية التأمني 72
A .اخنفاض يف األقساط. 
B .ز�دة يف األقساط. 
C . خيارات إعادة التأمنياحلد من. 
D  .اخنفاض أرابح شركة التأمني. 

 
 . تشري دورة االكتتاب إىل73
A .عملية اإلدارة من تقدمي طلب التأمني إىل إصدار وثيقة. 
B .التغيريات يف سعة السوق االكتتابية وأتثريها على معايري االكتتاب لقبول اخلطر. 
C .  املكتتبني بني األدوار  .املختلفة يف الشركةتنقل 
D  .تدريب املكتتبني على تقييم األخطار العالية. 

 
محاية حمفظتها لتأمني احلريق ضد أتثري اخلسائر الفردية غري املتكررة الكبرية. ما شكل إعادة التأمني الذي جيب أن    )س  (. تريد شركة التأمني74

 تشرتيه؟
A .ز�دة اخلسارة. 
B .تغطية نسبة اخلسارة. 
C .صص النسبيةاحل. 
D  .وقف اخلسارة. 

 
املؤمِّن الذي يرغب يف قبول خطر يتجاوز حدود االكتتاب العاديةعلى األرجح  .  75   أن يقوم 
Aستبعاد األخطار الكارثية من التغطية. اب. 
B .اإلصرار على فرض مبلغ حتمل بسيط ذي قيمة كبرية.  
C .االستفادة من إعادة التأمني. 
D  . خاصة على الوثيقةوضع شروط. 
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 إجاابت امتحان التجرييب واملخرجات التعليمية املغطاة
لسؤالا  المخ�ج التعل��ي  اإلجابة السؤال المخ�ج التعل��ي  اإلجابة السؤال المخ�ج التعل��ي  اإلجابة 

                                   9المخ�ج التعل��ي                                    4 المخ�ج التعل�م                                 1 لمخ�ج التعل��ي ا
1 B 1.2 30 B 4.2 56 B 9.3 
2 C 1.1 31 A 4.1 57 B 9.5 
3 A 1.3 32 A 4.1 58 B 9.1 
4 B 1.4 33 B 4.2 59 B 9.1 
5 D 1.5 4 60                                                 سؤال A 9.2 
6 A 1.2  61 C 9.5 

سؤال 6   D 9.4 62                                 5 المخ�ج التعل��ي  
 34 D 5.1 63 B 9.4 

 C 5.1 64 B 9.5 35                                 2 المخ�ج التعل��ي 
7 D 2.4 36 B 5.1 65 C 9.3 
8 B 2.7 3 سؤال 01                                                 سؤال                                              
9 B 2.1   
10 A 2.2 10 المخ�ج التعل��ي                                  6 لمخ�ج التعل��ي ا                                 
11 A 2.4 37 B 6.1 66 D 10.1 
12 B 2.5 38 C 6.1 67 D 10.1 
13 B 2.5 39 B 6.1 68 B 10.1 
14 B 2.6 3 69                                                 سؤال D 10.2 
15 D 2.2  70 D 10.2 
16 C 2.3  سؤال 5                                 7 المخ�ج التعل��ي  
17 D 2.7 40 D 7.1  
18 B 2.1 41 A 7.1  11المخ�ج التعل��ي                                  
19 D 2.4 42 A 7.1 71 D 11.2 
20 A 2.7 3 72                                                 سؤال B 11.1 

سؤال 14   73 B 11.1 
 A 11.3 74                                 8 المخ�ج التعل��ي  

 B 8.4 75 C 11.3 43                                 3 المخ�ج التعل��ي 
21 C 3.1 44 A 8.4 5 سؤال  
22 D 3.4 45 D 8.1  
23 B 3.1 46 D 8.1 
24 C 3.5 47 D 8.2 
25 B 3.2 48 A 8.2 
26 A 3.5 49 D 8.5 
27 C 3.5 50 D 8.6 
28 B 3.4 51 C 8.6 
29 C 3.1 52 B 8.7 

 B 8.4 53                                               سؤال 9
 54 D 8.8 

55 A 8.9 
                                            سؤال 31
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