
 دل�ل االمتحان
 
 
 
 
 

 

 
 

WCA 
 

 مطالبات التأمني (خلارج بريطانيا)
 
 

 
 
 
 

   2020/ 2019لمنهج الدراسي لعامي لاستناًدا 
   2020ابريل  30لغاية  2019مايو  1تبار يف الفرتة ما بني الذي يتم طرحه لالخ

 
 
 
 
 
 
 



 دل�ل االمتحان
 

 2                                                                                                                                          2019/2020 دليل امتحان مادة مطالبات التأمني

 مطالبات التأمني (خلارج بريطانيا)
 2020ابريل  30لغاية  2019مايو  1تبار يف الفرتة ما بني لالخ  رحهم طالذي يت 2020/ 2019 لمنهج الدراسي لعامي لاستناًدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 عن طريق:    2019ُنشر يف مارس 
   القانوين معهد التأمني 

 E18 2JPالطريق السريع، ساوث وودفورد، لندن  ،48  -24

 8464 8989 020ھاتف  
 3052 8530 020فاكس   

 customer.serv@cii.co.ukالبرید اإللكتروني  
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ةفوظ وق حم احلق  مجيعمعهد التأمني القانوين. 2019 © حقوق الطبع والنشر 
 
 
 
  

 احملتو�ت  
  3       مقدمة لدليل االمتحا�ت                                                              

 6                                                منهج مادة مطالبات التأمني                  
 9االمتحان التجرييب                                                                            
 52إجاابت االمتحان التجرييب واملخرجات التعليمية املغطاة                                   

  
  

 
 
 
 

mailto:customer.serv@cii.co.uk


 دل�ل االمتحان
 

 3                                                                                                                                          2019/2020 دليل امتحان مادة مطالبات التأمني

 مطالبات التأمني (خلارج بريطانيا)
 2020ابريل  30لغاية  2019مايو   1تبار يف الفرتة ما بني الذي يتم طرحه لالخ   2020/ 2019لمنهج الدراسي لعامي لاستناًدا 

 
 املقدمة 

مادة مطالبات التأمني  ب للتحضري المتحان المت إصدار دليل االمتحان هذا من قبل قسم االمتحا�ت يف معهد التأمني القانوين ملساعدة الط
(WCE)  ،  مع مفاتيح اإلجابة. جترييب حيتوي على امتحان و 

 
جيـب علـى الطـالب أن ال يسـتغرقوا . و تجـرييبال االمتحـانمن الناحية املثالية، جيب أن يكون الطالب قد أكملـوا غالبيـة دراسـاهتم قبـل حماولـة أخـذ 

ب على الطلبة مراجعة أدائهم و هبذا األسلوب يقومون بتحديد نواحي ونقاط الضـعف الـيت ينبغـي الرتكيـز جي .االمتحانأكثر من ساعتني إلكمال 
 عليها بشكل أكرب خالل ما تبقى من وقت الدراسة واملذاكرة. 

 
نه جيب أن نضع يف  ، إال أ لتأمنيا  مادة مطالبات  ألسئلة امتحانالدليل هي أسئلة منطية ومماثلة  الرغم من أن أسئلة االمتحان الواردة يف هذاوعلى 

من أجل ضمان استعداد  و . يف أي عينة أو امتحان جترييب   املنهج الدراسيجزئية وكل جانب من جوانب اختبار كل يس من املمكن االعتبار أنه ل
اءة على أوسع نطاق ممكن لضمان  قر وال  ، االستفادة الكاملة من اخليارات الدراسية املتاحة ، فإنه جيب عليهموعلى حنو صحيح الطلبة بشكل كامل 

. كما ينبغي عليهم أن يبذلوا ما يف وسعهم لإلطالع الدائم على أكرب قدر ممكن من التطورات واملستجدات يف  كامل املنهج الدراسي تغطية  
معهد  وعلى موقع ،  دليل هبذا الهج  ناملقسم يف ، الواردة ادة مطالبات التأمنيالصناعة وذلك من خالل قراءة الدور�ت املدرجة يف قائمة القراءة مل

 . وعلى غريها من املصادر األخرى www.cii.co.ukاإللكرتوين  التأمني القانوين 
 

   معلومات أساسية عن االمتحان
ألسئلة يف ضوء  ايتم كتابة عملية تدقيق صارمة وشاملة قبل وصوهلا إىل ورقة االمتحان. و امتحا�ت معهد التأمني القانوين ل األسئلة الواردة يف ختضع 

يتم صياغة  و صارمة من قبل خنبة من املمارسني الذين يتمتعون خبربة مهنية وقدرات معرفية فنية ذات عالقة. ومبادئ توجيهية تعليمات وإرشادات 
يم وتدقيق األسئلة  ك وبعد ذلك يتم حت األسئلة بعناية شديدة لضمان توفري مجيع املعلومات املطلوبة لإلجابة عن السؤال بطريقة واضحة وموجزة.

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

 
اإللكرتوين   وقعاملسيتم نشر السؤال املنقح على ه احلالة، يف مثل هذو ول مرة. متحان ألب األمر تعديًال بعد نشر دليل االألحيان، يتطلايف بعض و 

 : ملعهد التأمني القانوين 
 

 /https://www.cii.co.uk/learning/qualifications/unit-insurance-claims-WCE  ) قم بز�رة1
 على اجلانب األمين من الصفحة االمتحان"   اخرت "حتديث دليل ) 2

 

 اختبارهم. ومىت سيتم   تطبيق واملمارسةل التغيريات يف القانون وال الرجوع هنا للحصول على أحدث املعلومات حو  الطالبكما جيب على 
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 املنهج الدراسي 
جيب أن يالحظ  و . www.cii.co.ukالتأمني القانوين  دعلى املوقع اإللكرتوين ملعه (WCE)ادة مطالبات التأمني يتم نشر املنهج الدراسي مل

وبطبيعة احلال، فإن املواد   يعتمد على أساس املنهج الدراسي، وليس على أي مادة دراسية معينة.  االمتحان الطالب ويضعون يف اعتبارهم أن 
االمتحان، إال أن معهد التأمني القانوين يوصي الطالب   الدراسية ستوفر الغالبية العظمى من املعلومات املطلوبة والالزمة لضمان األداء اجليد يف 

 دراستهم.  لدعممبراجعة املواد املرجعية األخرى  
 

 ات املهار نوعية 
تعليمية مستوى املهارة املطلوبة للطالب، األمر الذي   خمرجة وحتدد كل . متحان يف كل سؤال ا ا تم اختبارهي مت حتديد مستوى املهارة الذي دد حي

تؤدي مستو�ت املهارة املختلفة  و . وتبدأ املخرجات التعليمية ملادة مطالبات التأمني  املرشحني فيه.الطالب ملستوى الذي يتم اختبار يعين حتديد ا
 .على ذلك فيما يلي أمثلة و إىل أنواع خمتلفة من األسئلة ، 

 

ة عن األسئلة القائمة على أساس الفهم، فإنه جيب أن يكون الطالب قادرًا على ربط أجزاء من املعلومات مًعا يف عالقات  لإلجاب - الفهم 
وعادة ما تطرح األسئلة "ملاذا". وميكن لألسئلة احملددة على أساس نتيجة الفهم أن ختترب إما املعرفة أو الفهم أو  السبب والنتيجة. 

 كليهما. 
 

 متحان  معلومات عن اال
 سؤاال من أسئلة االختيار املتعدد. ومدة االمتحا�ت ساعتني.  75على مادة مطالبات التأمني حيتوي امتحان 

 

 .  2020إبريل  30لغاية  2019مايو  1هذا يف الفرتة ما بني  الوارد يف دليل االمتحان مادة مطالبات التأمنيسيتم عقد االمتحان املتعلق مبنهج 
 

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

 أشهر على دخوهلا حيز التنفيذ. 3إال بعد مرور يف  تغيريات الطارئة يف الصناعةلن يتم السؤال عن ال ،عامةقاعدة وك
 

هــم ودرايــتهم مبــا يشــكله عــادة كــل نــوع مــن أنــواع املنتجــات املدرجــة يف عنــد التحضــري لالمتحــان، جيــب علــى الطــالب املرشــحني التأكــد مــن إدراك
عـن القاعـدة، حيـث أن األسـئلة أو ختتلـف االعتيـادي تنحـرف أو يف سـياق عملهـم املنهج، والتأكد مما إذا كانت املنتجات اليت تعاملوا معها أثنـاء 

 الواردة يف االمتحان ختترب املعرفة العامة عن املنتجات. 
 

)، ويقــوم الطالــب ابختيــار A) ،(B) ،(C) ،(Dكــل ســؤال مــن أســئلة االختيــار املتعــدد مشــكلة مــا، يليهــا أربعــة خيــارات معنونــة حبــروف (  يتنــاول
ال ُمتـنح عالمـة يف . و الطالباإلجابة الصحيحة. وهناك إجابة صحيحة واحدة فقط لكل سؤال. و متنح عالمة واحدة لكل جواب صحيح خيتاره 

لب جلواب غري صحيح، أو يف حالة اختيار أكثر من جـواب، أو يف حالـة عـدم اختيـار أي جـواب. و ال يـتم اقتطـاع درجـات يف حالة اختيار الطا
 إلجاابت غري صحيحة.  الطالبحالة اختيار 

 

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

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

حتت أي ظرف من الظروف نزع ورقة من أوراق أسئلة   طالبيسمح لل الللطالب بكتابة املالحظات داخل صفحات أسئلة االمتحان. ويُسمح 
 االمتحان وأخذها خلارج غرفة االمتحان. 
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 : أسئلة االختيار املتعدد  االمتحانأسلوب 
  ماد األسلوب املنهجي.تأفضل أسلوب لالمتحا�ت اليت تعتمد على أسئلة االختيار املتعدد هو اع

 

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

بل  يارات ققراءة السؤال بعناية وكذلك مجيع اخلالطالب جيب على ولذلك، فإنه قراءة السؤال، فإن ذلك قد يؤدي إىل اختيار اإلجابة اخلاطئة. 
 حماولة اإلجابة على السؤال.  

 

احلد  الكلمات اليت تكتب ابخلط العريض البارز مثل  ك تل وخصوصاً  ، السؤاليف أن يوجه انتباهه اخلاص لكل كلمة  الطالب يتعني على و 
يتم الرتكيز بشكل أكرب على املصطلحات السلبية وإبرازها ابستخدام احلروف الكبرية  و ، عادة. يف العادة األقصى، احلد األدىن، الرئيسي، معظم، 

   ، ال ميكن. ليس مثل 
 

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

 

والتأكد من أنه مل   ، استغالل الوقت املتبقي ملراجعة مجيع اإلجاابت مرة أخرى بشكل دقيق الطالبند اإلجابة على مجيع األسئلة، ينبغي على ع
 بني الرسوب والنجاح.     الصحيحة إىل إجابة صحيحة ميثل فرقاً رييغفل عن أي سؤال. إن تغيري اإلجابة غ

 

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

  مبالحظات  تلقائياً  الطالب  يتم تزويدو فإن هؤالء مجيعا سوف مينحون عالمة النجاح.  قد حققوا نقاط اجتياز االمتحان على أقل تقدير، الطالب
  مت اإلجابة عليها بشكل صحيح. والنسبة املئوية لألسئلة اليت شارة إىل النتيجة اليت مت حتقيها ، واإلحول أدائه يف االمتحان وتغذية راجعة 
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(العربية) التأمين مطالَبات مع التعامل

الغايات

بها. المرتبطة المالية والعوامل والتسوية، والتقييم، اإلشعار، ذلك في بما المطالبات، مع التعامل لعملية والفهم المعرفة توفير

التعليمية المخرجات االمتحان*ملخص في األسئلة عدد

المطالبات مع التعامل لعملية العامة المبادئ فهم . 112

بها المرتبطة والخدمات التأمين منتجات فهم . 213

وإدارتها المطالبات اعتبارات فهم . 313

الصلة ذات المطالبات وخدمات المطالبات مع التعامل عمليات فهم . 413

هيكلتها. وكيفية المطالبات وظيفة فهم . 56

المطالبات تسوية فهم . 610

النفقات إدارة كيفية فهم . 78

نقصان أو بزيادة التعليمية المخرجات من كًال تختبر التي األسئلة عدد سيكون ذلك، ومع امتحان. كل في سترد التي لألسئلة الفعلي العدد بيان وليس للدراسة، إرشادي كدليل استخدامه منه الهدف ذاتي. مرونة بعنصر االمتحان نموذج *يتميز
أعاله. المبينة األسئلة عدد على سؤالين أو سؤال

هامة مالحظات

ساعتان. االمتحان هذا مدة متعددة. اختيارات سؤال 75 التقييم: طريقة •

.2020 أبريل 30 حتى 2019 مايو 1 بين ما المنهج هذا في االمتحان سيرد •

االمتحان: وموعد والممارسة القانون على تطرأ التي التغيرات عن المعلومات أحدث على لالطالع الملكي التأمين لمعهد اإللكتروني الموقع إلى الرجوع المرشحين على يجب •

www.cii.co.uk/updates اإللكتروني الموقع زيارة ُيرجى 1.

المناسب المؤهل د حدِّ 2.

الصفحة من األيمن الجانب على وحدتك د حدِّ 3.

http://www.cii.co.uk/updates
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المطالبات مع التعامل لعملية العامة المبادئ فهم . 1

السليمة للمطالبة القانونية المتطلبات وصف 1.1

بالمطالبات المتعلقة الوثيقة شروط أنواع مختلف وصف 1.2

المطالبات سداد على الوثيقة شروط تطبيق بها يؤثر أن يمكن التي الطريقة شرح 1.3

الخسارة وقوع بعد له المؤمن واجبات شرح 1.4

بمطالبة اإلشعار عند عادًة الالزمة الداعمة واألدلة بالمستندات اإلثبات ماهية وصف 1.5

ما

تطبيقه وكيفية المباشر بالسبب المقصود شرح 1.6

بها المرتبطة والخدمات التأمين منتجات فهم . 2

الصحي، التأمين وثائق تقدمها التي النموذجية والتغطية األساسية السمات وصف 2.1

وتأمين المالي، والتأمين الممتلكات، وتأمين الشخصي، والتأمين المركبات، وتأمين

الممتدة الضمانات وتأمين المسؤولية

المركبات، وتأمين الصحي، التأمين في المتاحة التغطية وتمديدات استثناءات وصف 2.2

وتأمين المسؤولية وتأمين المالي، والتأمين الممتلكات، وتأمين الشخصي، والتأمين

الممتدة الضمانات

وإدارتها المطالبات اعتبارات فهم . 3

المطالبات موظفي ودور المطالبات قسم دور وصف 3.1

الزبون توقعات وإدارة الخدمية المعايير أهمية شرح 3.2

والثالث والثاني األول الطرف بين للمؤمن بالنسبة الفرق وصف 3.3

الثالثة باألطراف يتعلق فيما تنشأ التي والمشاكل العواقب شرح 3.4

المطالبات احتياطيات وتخصيص تقدير أهمية شرح 3.5

عن األفراد لتثبيط االستخدام شائعة والطرق لالحتيال الشائعة المؤشرات وصف 3.6

احتيالية مطالبات تقديم

التأمين شركات وزبائن التأمين لمجال بالنسبة االحتيالية المطالبات عواقب شرح 3.7

منصفة بطريقة الزبائن معاملة المطالبات قسم بها يضمن قد التي الطرق وصف 3.8

تصعيدها أو والشكاوى المنازعات حل بها يمكن التي الكيفية وصف 3.9

الصلة ذات المطالبات وخدمات المطالبات مع التعامل إجراءات فهم . 4

والتنظيمية القانونية االعتبارات ذلك في بما المطالبات، مع التعامل عمليات شرح 4.1

النموذجية

المطالبات مع التعامل عملية في استخدامها يمكن التي الخدمات مختلف وصف 4.2

وخدمات المرخصة، اإلصالح وشركات الساخنة، الخطوط ذلك في بما وتسويتها،

ومراقبة القانونية، التكاليف وخدمة ضدها، المؤمن غير الخسائر قيمة استرداد

بشأنها االستشارات وتقديم األخطار،

هيكلتها وكيفية المطالبات وظيفة فهم . 5

وغاياتها وهيكلتها المختلفة المطالبات لنظم األساسية السمات وصف 5.1

والتقسيمي الوظيفي الهيكل في موضح هو كما المطالبات من الغرض وصف 5.2

الكوارث من التعافي وشركات الخسائر تسوية وخبراء التعهيد شركات دور شرح 5.3

الخسائر ومقيمي والمحامين والمعاينين

المطالبات تسوية فهم . 6

ودفع األموال، سداد ذلك في بما المطالبات، تسوية بها يمكن التي الطريقة وصف 6.1

الضرر وجبر واالستبدال، مباشرًة، اإلصالحات تكاليف

والخصومات والسماح التحمالت عمل طريقة وصف 6.2

االحتياطيات تخصيص عملية عمل طريقة وصف 6.3

فقط ا
ً
جزئّي استيفائها أو المطالبة بطالن سبب شرح 6.4

الثالثة األطراف من المطالبات لمدفوعات المؤمنين استرداد كيفية شرح 6.5

المطالبة مدفوعات على المستنقذات تأثير كيفية شرح 6.6

المطالبات تسويات على للنسبية المحتمل التأثير شرح 6.7

المطالبات تسويات على السوق اتفاقيات تأثير طريقة شرح 6.8

المتتبعين/المؤمنين غير السائقين خطر تخفيف في المستخدمة الطرق وصف 6.9

التحكيم شروط عمل طريقة وصف 6.10

األخرى التسوية طرق عمل كيفية وصف 6.11

النفقات إدارة كيفية فهم . 7

المطالبات مدير دور وصف 7.1

منه والحد تحديده وكيفية المطالبات، في التسّرب ماهية شرح 7.2

التأمين شركات نتائج على تأثيرها وكيفية المالية المتابعة أنواع شرح 7.3

وأهميتها المطالبات احتياطيات تخصيص ممارسة أساس شرح 7.4
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، فمن  وثيقةمبوجب ال  كان أحد هذه املسببات مستثىن من األخطار املؤمن ضدهاخطر يف حدوث خسارة و مسبب إذا تسبب أكثر من  . 1
 إثبات الضروري  

Aيف اخلسارة.  الذي ساهمعامل . ال 
B.  .السبب األويل للخسارة 
C . .السبب األخري للخسارة 
D . .السبب املباشر للخسارة 

 
 يف قيام شركة أتمني املنازل  على األرجح أو حمله سوف يتسبب  فشل املؤمن له يف إخطار الشرطة يف حالة السرقة من مقره. 2
A  .لغاء غطاء السرقة إب. 
B . أبكملها   وثيقةإلغاء ال. 
C .  التسوية مبلغتقليل. 
D  . رفض دفع املطالبة. 

 
 ابملطالبات شركة التأمني  ر إخطا املنازلأتمني واثئق  تتطلب معظم  . 3
A  .بعد حساب تكاليف املؤمن له. 
B  . ممكنأبسرع وقت. 
C . يوما من اخلسارة 14يف غضون. 
D  . يوما من اخلسارة  30يف غضون. 

 
 لتخفيف من اخلسارة؟ابله  واجب املؤمن يوجد ،  إذا كان عليه ذلك ، مىت. 4
A  .  أم ال  وثيقة مذكورة يف الإنه موجود دائًما بصرف النظر عما إذا كانت. 
B .  له أبًدا.  وال يتحمله املؤمن شركة التأمني على عاتق ادائًما إنه يقع 
C .فقط إذا طلبت شركة التأمني على وجه التحديد بعد حدوث اخلسارة. 
D  . الوثيقة فقط عندما يتم النص عليها صراحة يف. 

 
فإن  ، الوثيقة . عند التعامل مع مطالبة مبوجب هذه إميان أتمني إىل  وثيقة ، ببيع تأمني ال ة ط اوسل، وهو مستشار يعمل لدى شركة  مازن قام  . 5

 صحيحة تقع على عاتق طالبة  امل مسؤولية إثبات أن 
A  . إميان. 
B .التأمني ة طا شركة وس. 
C .شركة التأمني. 
D  .مازن. 
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 ، فهذا يعين أنه كشرط صريحيف الوثيقة  عندما يتم تصنيف شرط  . 6
A  . إضايف قسط ميكن إزالته عن طريق دفع. 
B . يستند إىل متطلبات القانون العام. 
C .  وثيقةضمن شروط الكتابًيا جاء. 
D  .ينطبق فقط لفرتة أولية. 

 
 إذا ، من الضروري فقط إثبات حدوث خسارة مالية  أتمني وثيقة عند تقدمي مطالبة مبوجب  . 7
A .كيان اعتباري  ةملطالب كان املتقدم اب. 
B  . النسبية ط بشر  ةملطالب املتقدم ابأتثر. 
C . تعويض كانت الوثيقة وثيقة. 
D  .  أبثر رجعي  وثيقة ال إصدار مت. 

 
كبريًا ل املياه إىل منزله مسببة تلطيًخا  و دخالبالط من سطحه و تسببت عاصفة يف إزاحة ، مجيل من إحدى العطالت قبل أسبوع من عودة  . 8

 . ما هو السبب املباشر للخسارة؟اثث للسجاد واأل 
A . البالط املنزوع. 
B .التلطيخ. 
C .العاصفة. 
D  .شغور املنزل. 

 
 اثلث مسؤول، يُعرف هذا ابسمحقوق املؤمن له يف حماولة االسرتداد من طرف شركة التأمني  أتخذعندما   .9
A .ميتحك ال. 
B .املشاركة. 
C .دعوىال. 
D . احللول 

 
فشل يف  له املؤمن  إال أن األدوات يف السيارة طوال الليل.   عدم تركحتتوي على شرط ينص على السرقة التجارية أتمني   وثيقةله لدى املؤمن  . 10

 ؟ على األرجح. ما اإلجراء الذي ستتخذه شركة التأمني السيارةمن األدوات متت سرقة التقيد هبذا الشرط و 
A .وثيقةجتنب ال. 
B . وثيقةإلغاء ال. 
C . دفع املطالبة. 
D  . رفض املطالبة. 
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طًا ينص  شر  ا هتالتأمني على سيار  وثيقةمما أدى إىل تلف سيارة طرف اثلث. من املرجح أن تتضمن هتا سيار تصادم بحلادث جنان  تعرضت . 11
 على عن احلادث دون احلصول أوالً  تهاسؤوليمبعلى أ�ا جيب أال تعرتف 

A . املشورة القانونية املستقلة. 
B  . شركة التأمني موافقة خطية من. 
C . تقرير حادث شرطة. 
D  . للخسارة املالية للطرف الثالث إثبات. 

 
 ، لكنه فشل يف االمتثال لواجب ضمين ، فما أتثري ذلك على املطالبة؟  وثيقة إذا كان املطالب ميتثل جلميع الواجبات الصرحية مبوجب . 12
A . قد تعترب املطالبة غري صاحلة. 
B .املطالبات الزائدة قد تزيد. 
C .قد يتم أتجيل دفع التسوية. 
D  . يتم تغيري عملية احللول قد. 

 
 احلوادث الشخصية؟  وثيقة أتمني الكلي املؤقت مبوجب  عن العجزما هو احلد األقصى املعتاد لفرتة السداد . 13
A .26   أسبوع. 
B .52  أسبوع. 
C .104   أسبوع. 
D .208   أسابيع. 

 
وقامت   ة األجهزة الصغري  و  اآلالتأتمني ى رشا وثيقة  . لداهلاتف شاشة. سقط هاتف رشا احملمول من يدها يف الشارع مما أدى إىل تصدع 14

 ؟ على األرجحخبط املساعدة اخلاص بشركة التأمني للحصول على املساعدة. ماذا سيفعل خط املساعدة اإلتصال 
A  . العطلفقط السرقة و أبن الوثيقة تغطي  رشا إشعار. 
B .هاتف بديل على الفور  رشا ل اأرس. 
C . يف املقام األول  املنازلإىل شركة أتمني  رشا  إحالة. 
Dداعمة الستندات املإرسال رشا  طلب من الخذ تفاصيل املطالبة و . أ. 

 
 العمل يف املقام األول لتغطية توقف  أتمني  وثيقة مت تصميم . 15
A . اخلسارة النامجة عن الديون املعدومة. 
B .اخلسارة النامجة عن اخنفاض قيمة السهم. 
C .خسارة األرابح. 
D.  املبيعات. خسارة 
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 التكاليف املتعلقة  يف العادةاملركبات النفقات القانونية لوثيقة التأمني يغطي ملحق أو إضافة . 16
A  .لدفاع عن مطالبة املسؤولية نيابة عن املؤمن لهاب. 
B . تابعة املطالبة ابنتهاك العقد مع شركة التأمنيمب. 
C نيابة عن شركة التأمني  االسرتدادتابعة . مب. 
Dمطالبة اخلسارة غري املؤمنة نيابة عن املؤمن لهتابعة  . مب. 

 
 اليت توفر غطاء فيما يتعلق ابلضرر العرضي للمركبة املؤمنة؟ املركبات أتمني وثيقة ما نوع . 17
A . ةشامل. 
B  . قانون املرور فقط متطلبات. 
C . الطرف الثالث فقط. 
D .  والسرقة الطرف الثالث مع احلريق. 

 
اليت من املرجح أن   الوثيقة ألضرار املادية. ما نوع إشرتاط أو الضمان اخلاص ابأتمني تشتمل على   وثيقةلدى إحدى الشركات اهلندسية  . 18

 ؟ هذه الوثيقة  تكون 
A  .العمل  توقف. 
B . أسطول السيارات. 
C  .مسؤولية املنتجات. 
D . ة املهنياملسؤولية. 

 
، مل يتمكن من العمل ملدة ستة أشهر ومل  . ونتيجة إلصاابته يف شجار ابليد وتعرض لعدد من اإلصاابت   مراددخل خالل ليلة مع األصدقاء، . 19

جنيه    250 اليت تغطي العجز املؤقت مببلغ علًما أبن لدى مراد وثيقة أتمني احلوادث الشخصية طالبة إال بعد مرور عام على احلادث. مب قدم تي
 تسوية مطالبته. ما هو السبب احملتمل هلذا؟ رفضت عًيا، لكن شركة التأمني أسبو 
A .  وثيقة أتمينهمبوجب شروط مستثاة املطالبة. 
B . العمل رب مسؤولية حتت وثيقة أتمني تندرج املطالبة. 
C .  العامة  املصلحة /ضد السياسة املطالبة. 
D .  مبلغ التحمل املبني يف الوثيقة املطالبة ضمن. 

 
، املشورة أو التصميم أو املواصفات املقدمة من حامل الوثيقة لطرف ة الناشئة عن، أو فيما يتعلق التأمني اليت تغطي املسؤولي وثيقة   ما هي. 20

 اثلث مقابل رسوم؟ 
A  .مسؤولية أرابب العمل. 
B  .اتمسؤولية املنتج. 
C . ةاملهني  املسؤولية. 
D . املسؤولية العامة. 
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 أتمني املمتلكات التجارية؟ وثيقة يف   توقف العملاملوردين احملددين إىل قسم أو ملحق ما هو الغرض من متديد . 21
A  . فيما يتعلق خبسارة األرابح الناجتة عن األضرار املؤمنة يف مقر املورد احملدد الوثيقة لتعويض حامل. 
B  . املايل.  عن فشل املورد احملدد يف الوفاء ابلتزام تعاقدي نتيجة لإلعسارلتعويض حامل الوثيقة فيما يتعلق خبسارة األرابح الناجتة 
C  .لتعويض مورد مسمى فيما يتعلق خبسارة يف األرابح �شئة عن ضرر مؤمن يف مقر حامل الوثيقة. 
D  . لربح تنشأ نتيجة حلدث مؤمن يف مقرهاب لتعويض مورد مسمى فيما يتعلق ابألضرار املادية وأي خسارة مرتبطة. 

 
طالبة  مجيل مب قدم  املرآب، وعليه ت ب مما تسبب يف تلف حمتو�تيتسر ابلوقد بدأ فجأة عاًما  15   مجيلالسقف املسطح ملرآب  يبلغ عمر . 22

على  شركة التأمني وافق تما  عادة ، اليت مجيل، إن وجدتابلقيمة الكاملة الستبدال السقف واحملتو�ت التالفة. أي جزء (أجزاء) من مطالبة 
 ؟ تها تسوي

A . ال شيء من املطالبة. 
B .فقط ةضرر ت تو�ت املاحمل. 
C . استبدال السقف فقط. 
D  . املتضرر  السقفو كل من احملتو�ت. 

 
 الشاملة؟  ركبات أتمني امل وثيقة  قيادة السيارات األخرى لأو ملحق يف إطار متديد    له يتمتع به املؤمن يت، ال ت، إن وجدما هو مستوى التغطية. 23
A  . تغطية ال لن يتم توفري. 
B شامل. تغطية. 
C الطرف الثالث فقط  . تغطية. 
Dوالسرقة  مع احلريقثالث الطرف ال  . تغطية. 

 
املنازل  أتمني ، علًما أبن لدى عصام وثيقة أخبرة التربيد تسرب لف بسبب  ت إىل والذي يبلغ من العمر عامني  اململوك من عصام الفريزر تعرض . 24
ذي  الاألجر عن و الذي فسد  الطعام وقيمة أستبدال  بفريزر جديد  وعليه تقدم عصام مبطالبة تتضمن املطالبة  تتضمن ملحق فريزر قياسي. اليت  

 ؟ على األرجح يف التعامل مع الضرر. أي جزء (أجزاء) من املطالبة سوف تدفعه شركة التأمني قضاه بسبب وقته الذي خسره 
A . الغذاء املدلل فقط. 
B .الفريزر اجلديد فقط. 
C .الغذاء مدلل واجملمد اجلديد فقط. 
D .الغذاء الفاسد ، الفريزر اجلديد واألجور املفقودة. 
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وقام  جنيه نقًدا قد ُسرقت.  500كتشف أن بعض األدوات الكهرابئية و أيف صباح أحد األ�م و   عدات البستنةمل ستودع خمازن املدير ملوصل . 25
  هذه على على األرجح شركة التأمني  ة فعلردكون مني السرقة. كيف ستوثيقة أتطالبة مبوجب مب قدم تالسرقة للشرطة و مباشرة إببالغ الشرطة عن 

 املطالبة؟ 
A . اأبكمله املطالبة رفض. 
B . فقط ةد املسروق و النقعن دفع املطالبة. 
C . فقط كهرابئية ألدوات العن ادفع املطالبة. 
D  . دفع املطالبة ابلكامل. 

 
أطراف عقد أي من  عند الدفاع عن أي مطالبة مقدمة من فقط شركة التأمني دفاع القانون العام عن اإلمهال املساهم . سوف تستخدم 26

 التأمني؟ 
A .األطراف األوىل. 
B . الثانيةاألطراف األوىل و. 
C . الثالثة الثانية و األطراف. 
D .األطراف الثالثة. 

 
 الغرض من االحتياطيات التقنية هو توفري . 27
A . فقطللمطالبات الكارثية  احتياطي. 
B .أرابح األسهم املمنوحة للمسامهني. 
C .(املوقوفة)   أموال لتغطية مجيع التزامات التأمني غري املسددة. 
D . لمطالبات املتكبدة ولكن مل يبلغ عنها ل احتياطيات (IBNR) فقط. 

 
هو أن شركة التأمني  املؤمن له طالبة ضد الذي يتقدم مبثالث الطرف ال التعامل مع املفاوضات مع يف ملسؤولية اأتمني  ة رئيسية لشركامليزة ال . 28

 ميكنها 
A  .  احللول قبل التسوية مع الطرف الثالث من خالل سرتداد  ضمان االدائًما. 
B . تأكد من دفع احلد األقصى للتعويض ال. 
C . شركة التأمنياحلد من عدد املطالبات اليت ميكن رفعها ضد . 
D .استخدام خرباهتا ومواردها للحصول على تسوية مالئمة. 

 
 دقيق للتكلفة النهائية للمطالبات املعلقة؟ التقدير ال من املسؤول عادًة داخل شركة التأمني عن . 29
A . الفريق االكتواري. 
B  .املطالبات  ي معاجل. 
C .الفريق املايل. 
D  . ئراخلسامقميو. 
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 لالحتيال الناجح ضد شركة التأمني على مجيع عمالئها؟   الرئيسيما هو التأثري طويل األجل  . 30
A . وقتا أطول للمعاجلة املطالبات تسوية ستغرق  تسوف. 
B . أعلى مبالغ التحمل ستكون. 
C . أعلى األقساط  ستكون. 
D  .انتقائية أكثر املكتتبني كون سي. 

 
 من أجل إدارة  عادةً ، يتم ذلك طالبات جمموعة من معايري اخلدمة عندما تنشر إدارة امل. 31
A .ايل املتدفق ال. 
B .توقعات العمالء. 
C  . مؤثرات اخلطر املعنوية. 
D . التعرض للخطر. 

 
ذا  ، كيف ينبغي هلتضارب الهذا يف نفس اخلسارة. ابإلضافة إىل الكشف عن طرف كالمها وكيًال ألثنني من املؤمن هلم  درك الوسيط أنه أ. 32

 لوسيط التعامل مع املطالبة؟ 
A . املطالبتنيكال   إلدارةواحد مطالبات  معاجل احلصول. 
B . طلب من معاجلني منفصلني إلدارة مطالبة كل طرف ال. 
C . أنه سيتعني عليهم التعامل مباشرة مع شركات التأمني اخلاصة هبم  ا ماملؤمن هلأبلغ كل من. 
D .  خلسارة أوالً اب  كالذي أخطر له ملؤمن  اإدارة مطالبة يف  إال عدم املشاركة. 

 
أراد  وبعد أسبوع منزله  حمتو�ت تغطية على قام مؤخراً بشراء إال أنه أي أتمني على حمتو�ته.  يكن لديه  سنوات ومل   6منزله منذ   مجالميتلك . 33

 غسالة مكسورة. ما هو السبب احملتمل أن تقوم شركة التأمني ابلتحقيق الكامل يف هذه املطالبة؟ عن طالبة أن يتقدم مب
A  . للتحقق من قيمة احملتو�ت. 
B  . سنوات  10الغسالة أقل من عمر للتأكد من أن. 
C .هناك مؤشرات احتيال حمتملة. 
D  .  أتمني مزدوج قد يكون هناك. 

 
من  تكلفة إصالح املقدرة ماليني وقد جتاوزت عند هطول األمطار. للتسرب الذي مت االنتهاء منه مؤخرًا و لمكاتب شاهق ل مبىن تعرض  . 34
قرتح شركة  تأي من املقاولني ابملسؤولية، فقد  أو يقر   إلمهال ضد عدد من املقاولني. إذا مل يعرتفابأتمني املطور ة  شرك وقد أدعت .  ات نيهاجل

 القضائية  اتجراءاإلالتأمني حماولة حل املشكلة وجتنب  
A  .فصل فيها ابلف. 
B  .لتحكيم اب. 
C  .وساطة ابل. 
D  .حللولاب. 
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 اإلدارة املسؤولة عن حتديد احتياطيات احلاالت الفردية هي . 35
A . االكتوارية اإلدارة. 
B . املطالبات إدارة. 
C . املاليةاإلدارة. 
D  . التدقيق الداخلي إدارة. 

 
مقارنة ابلعديد من  أقل احتماال أن تكون احتيالية    املنازلأتمني  وثيقة من   الزجاجتغطية ما العامل الذي جيعل املطالبات مبوجب قسم . 36

 طالبات من فئات التأمني األخرى؟ امل
A . وثيقة قبل الاملعاينة. 
B .املطالبة بعد   املعاينة. 
C . طريقة التسوية. 
D .اجلداول الزمنية املعنية. 

 
حمتو�ت املنزل األخرى ابستخدام  وات الكهرابئية والدراجات و اآلن تسوية املطالبات املتعلقة ابألد املنازل خيتار العديد من شركات أتمني . 37

 الرئيسية من القيام بذلك؟ قسائم بدًال من الدفع النقدي. ما هي الفائدة 
A  . لتحسني جتربة العمالء. 
B . خلفض تكلفة املطالبات. 
C  . للحد من االحتيال. 
D  .لتسريع عملية تسوية املطالبات. 

 
من الذي   .(ب)مع شركة التأمني    وثيقة ا لديه يت ة، القودها سار ت بعد أن اصطدم حامل الوثيقة، آدم، بسيارة مطالبة  (أ)  تلقت شركة التأمني . 38

 يعترب عادة الطرف األول يف هذه املطالبة؟ 
A .آدم. 
B .(أ).   شركة التأمني 
C .  (ب)شركة التأمني. 
D  .ساره. 

 
وثيقة أتمني املركبات  كالمها    متوسطة لسيارهتا، علًما أبن لدى  أضرارًايف سبب تو  بثينة سيارة  بسيارته للخلف صدم يعود  عندما كان جابر  . 39

 ؟ مببلغ التحملللمطالبة  بثينة أن تعينها   من املرجحاليت  املؤسسةجنيه. ما هي  250 الشاملة حتتوي على مبلغ حتملة قيمته 
A . ئر اخلساتسوية شركة. 
B .ئر شركة تقييم اخلسا. 
C . تأمنيال شركة. 
D  . ؤمنة املسائر غري اخلشركة اسرتداد. 
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شركة  ة من قبل معتمدمت أستبدال الزجاج املكسور من شركة تصليح الزجاج نوافذ و ال، حتطمت إحدى أعمال البناء يف منزله آدم ناء تنفيذ أث. 40
 ؟أستبدال الزجاج املكسورعن هلا لفاتورة رسال اإب على األرجح شركة التصليح اجلهة اليت ستقوم   ي التأمني. من ه

A .آدم. 
B .شركة أتمني آدم. 
C . البناء. 
D  . شركة أتمني البناء. 

 
 ، ماذا متثل فرتة التعويض؟ العمل توقف أتمني   وثيقةعند التعامل مع مطالبة مبوجب . 41
A .املدة القصوى لإلبالغ عن املطالبة. 
B . املطالبة ملطالبة وتسوية ابشعار اإل املدة القصوى بني. 
C . سارة األرابح يف مطالبة تتعلق خب  شركة التأمنينظر فيها تاحلد األقصى للفرتة اليت س . 
D . املدة القصوى بني تسوية مطالبة وتقدمي مطالبة جديدة. 

 
 ؟ هيف البداية لشركة أتمين  املؤمن له  ه ، ما الذي جيب أن يثبتمني الدائن فيما يتعلق ابلتوظيفأت وثيقة عند تقدمي مطالبة مبوجب . 42
A  . لقد حاول إجياد عمل. 
B .أنه قد توىل العمل أبجر أقل. 
C . انه ال يعمل. 
D  .أنه كان مسؤوالً عن إ�اء عمله. 

 
وعليه  . البناءمما أدى إىل أتخري يف إمتام أعمال عالجية تتطلب الوضع نتيجة لذلك  و   ،هيكلية  أثناء بناء موقف للسيارات مت اكتشاف عيوابً . 43
 ؟ هلذه املطالبة أن تستجيب من املرجحاليت   وثيقة طالبة. ما هي الإبحتمال التقوم مبالتأمني ةشركإبخطار املهندسون املعماريون املعنيون قام 
A  . توقف العمل. 
B  .مسؤولية املنتجات. 
C . ةاملهني  املسؤولية. 
D  .مسؤولية الطرف الثالث. 

 
عن أضرار عرضية حلقت مبمتلكاته. ما هي اخلطوات اليت   الوثيقة ثالث مطالبات ذات طبيعة مماثلة يف غضون سنة ب وثيقة قدم حامل الت . 44

 يتوقع من معاجل املطالبات اختاذها عند استالم املطالبة األخرية؟ 
A  . تقدمي تقريرإلعداد و  ئر خسا مسوي تقدمي املشورة إىل الوكالء وتعيني. 
B .  مباشرة مع حامل الوثيقةشركة إلصالح األضرار والتواصل عّني. 
C . احتيال حمتملعن وجود إبالغ الشرطة. 
D  .أبنه سيتم رفض املطالبة األخرية   وثيقةأبلغ حامل ال. 
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 ؟ مطالباهتا  لتسويتها ما يتم استخدام مصلح معتمد  عادة التجارية اليت املمتلكات يف أي نوع أتمني على . 45
A  .  األخطار  كافة أتمني. 
B  . اخلاصة  األخطارو احلريق أتمني. 
C  .زجاج أتمني ال. 
D  .سرقةأتمني ال. 

 
، لدعم أي مطالبة  أو بعض إثبات الشراء أو امللكية  على تقدمي إيصال أصلي،يف حالة أتمني املنازل  ملاذا من احملتمل أن تصر إدارة املطالبات  . 46

 التالفة اليت تتجاوز عتبة قيمة معينة؟ تتعلق ابملواد املفقودة أو 
A  . وثيقة لالمتثال لشروط ال. 
B  . وثيقة ل بلغ حتمل التسهيل التطبيق الدقيق مل. 
C  . لتسريع عملية تسوية املطالبات. 
D  .للتحقق من صحة مبلغ املطالبة. 

 
الشخصية عملية معاجلة املطالبات حيث يتم تطبيق احتياطي العلم على بعض أنواع  املختصة أبنواع التأمينات تتبع بعض شركات التأمني . 47

 احتياطي العلم؟ حساب املطالبات عند اإلخطار األول. كيف يتم 
A  . ًتقييم دقيق للقيمة النهائية احملتملة للمطالبة اليت ال تكون متفائلة أو متشائمة عمدا. 
B . لتمثيل سيناريو احلالة األسوأ يدوً�  ملطالبات معاجل ايضعه احلد األقصى للمبلغ الذي. 
C . توفر مزيد من املعلومات التفصيلية تحىت معاجل املطالبات يدوً� يضعه  الذي  احلد األدىن للمبلغ. 
D  . شتقة إحصائياامل القيمة متوسط. 

 
 بشكل مباشر؟  مطالبة الزجاج األمامي املكسورة دفع لتسويلاخلاصة اباملركبات قوم شركة أتمني تأن  من احملتملإىل أي طرف  . 48
A .حامل الوثيقة. 
B .وكيل حامل الوثيقة. 
C . شركة إصالح الزجاج. 
D  . مسوي اخلسائر. 

 
ذلك على   ، ما أتثري جهة التصليح من املصلحني املعتمدين بدًال من السماح حلامل الوثيقة ابختيار جمموعة عندما تستخدم شركة التأمني . 49

 ؟ تصليحسعر وجودة أعمال ال 
A  .ودةأرتفاع يف األسعار وأرتفاع يف اجل. 
B .ودة اخنفاض يف األسعار وأرتفاع يف اجل. 
C .  ودةواخنفاض يف اجلأرتفاع يف األسعار. 
D .  اجلودة يف األسعار واخنفاض يف اخنفاض. 
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 من أجل   من قبل شركة أتمني املمتلكات  اخلطرعادة ما تستخدم تقنيات السيطرة على . 50
A  . اخلطر كتتب يف حتديد فئات املمساعدة. 
B  . بقوة استثناءات الوثيقة ضمان تطبيق. 
C . التقدم هبا لمؤمن له اليت ميكن ل احلد من عدد املطالبات. 
D  . اآلاثر احملتملة للخسارةختفيف. 

 
  وثيقة، فما الذي جيب عليه فعله على الفور مبوجب شروط ت السيارةمث تعطل ومن  إذا قام حامل وثيقة التأمني بوضع الوقود اخلطأ يف سيارته . 51

 الشاملة؟  املركبات التأمني على 
A . خدمة أو تغطية العطل اتصل مبزود. 
B .اتصل خبدمات الطوارئ. 
C . اتصل مبصلح السيارات احمللي. 
D .اتصل خبط املساعدة اخلاص بشركة أتمني السيارات. 

 
 هو (نظام يعتمد على الكمبيوتر)  الرئيسي لنظام املطالبات احملوسب اهلدف . 52
A  . بدقة تسجيل تفاصيل املطالبات. 
B . االحتيالية املطالبات حتديد. 
C . املساعدة يف حساب األقساط. 
D  . املراقبضمان االمتثال ملتطلبات. 

 
الذي  والفرد   شركة التأمنيالعالقة بني  على األرجح ي . ما هاملنازل أتمني  وثيقة شركة التأمني خط مساعدة للمشورة القانونية كجزء من  توفر. 53

 املشورة؟ يقوم بتقدمي 
A . سيكون املستشار مديرًا كبريًا يعمل لدى شركة التأمني. 
B . التعاقد مع املستشار من قبل شركة تعهيد تعينها شركة التأمنيسيتم. 
C .  من قبل شركة التأمني على أساس مستقل له  مؤمن له يتم دفع رسوم اثبتة للسيكون املستشار هو أقرب حمامي. 
D . املستشار سيكون احملامي الداخلي لشركة التأمني. 

 
حامل وثيقة التأمني غري متأكد مما جيب أن يطالب به يف حالة حدوث فيضان يؤثر على ممتلكاته. من سيكون الشخص املناسب للتفاوض  . 54

 نيابة عنه؟ املطالبة على تسوية 
A  . ئر اخلسا مسوي. 
B  .ئر مقيم اخلسا. 
C . وسيطال. 
D . ا ؤمن عليهاملسائر غري اخلاسرتداد وكيل. 
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أن يعني   يُرجح جهة  . أي أل�بيب إنفجار انتيجة حلقت أباثث املنزل  تلفيات   مبوجب وثيقة أتمني املنازل ختصتلقى معاجل املطالبات مطالبة . 55
 معاجل املطالبات لتقييم الضرر؟ 

A . الكوارث خسائر  اسرتدادشركة. 
B  . ئر اخلسا مسوي. 
C  .  ئر مراقبة اخلسا معاين. 
D . اخلسائرخبري تقييم. 

 
 ما أمهية قيام شركة التأمني بضمان إعداد نظام املطالبات اخلاص هبا ملعرفة األسباب الدقيقة للخسارة؟. 56
A  . املقابلة  وثيقة من التحقق والتأكد من أن اخلسارة مشمولة أبحكام وشروط ال املكتتبني لتمكني. 
B  . والشروط واألحكام والتسعري   اخلطروفرق التسعري من عكس اجتاهات املطالبات يف اختيار  املكتتبني لتمكني. 
C  . منفعةإىل معيدي التأمني هبدف احلصول على الشروط األكثر   االتفاقيةمن تقدمي معلومات دقيقة وكاملة عن  املكتتبني لتمكني. 
D  . ودعم مجع بيا�ت صناعة التأمني  الرقابية لتلبية متطلبات اإلبالغ للجهة. 

 
 ؟ يف احللول  أن يتعامل مع النشاط املتعلق مبتابعة حقوق شركة التأمني  من احملتمليف قسم املطالبات أختصاص أي جمال . 57
A . اإللتزام/فريق االمتثال. 
B .وحدة االحتيال. 
C . وحدة االسرتداد. 
D  . فريق إعادة التأهيل. 

 
لمدعي جدت احملكمة أن لوسي كانت مهملة ومنحت ل قد و جنيه. و 1,000,000 عامة حبد أقصى قدرهال سؤولية امل وثيقة  لوسي لدى . 58

 لوسي أن تدفع؟املؤمنة ل. كم جيب على شركة أتمني املسؤولية العامة جنيه   2,000,000 تعويضات بقيمة
A .500,000 جنيه 
B .1,000,000 جنيه 
C .2,000,000  جنيه 
D .3,000,000  جنيه 

 
حمتو�ت  أتمني   وثيقة وعليه تقدم مبطالبة مبوجب يف منزله.  نشب حريق  بسبب  جنيه 12,000 بقيمةيف حمتو�ت منزله  ضرار تعرض جعفر أل . 59

قبل احلريق كانت   جعفر  أن قيمة حمتو�ت منزل  شركة التأمني تكتشفأ،  خالل التحقيقاتو جنيه.   20,000واليت يبلغ مبلغ التأمني فيها    ازلنامل
  شركة التأمنيقامت اليت  وثيقة ال أو بند شرط و جنيه لتسوية املطالبة. ما ه 8,000 شركة التأمني مبلغعرضت ،  نتيجة لذلكو جنيه.   30,000

 ؟ بتطبيقه يف تسوية املطالبة
A . شرط النسبية. 
B . شرط املشاركة. 
C . املستنقذات بند. 
D  . احللولشرط. 
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 طرف اثلث مهمل  من   ايف اسرتداد نفقاهت  شركة التأمنييُعرف حق . 60
A  .لتحكيم اب. 
B  .ابملشاركة. 
C  .وساطة ابل. 
D  .حللولاب. 

 
 بشأن   املؤمن لهاحلريق القياسية نتيجة لنزاع بني شركة التأمني و أتمني  وثيقة تطبيق شرط التحكيم مبوجب يتم  قد  . 61
A  . املطالبةأو قيمة املطالبة مبلغ. 
B  . أو قيمة القسطمبلغ. 
C . وثيقة غطاء ال. 
D  .وثيقة شروط جتديد ال. 

 
. إذا مت تطبيق  يف الوثيقة  مبلغ التأمنيقيمتها   ت اوز اليت جتو  ها التأمني على ملباني  وثيقةمبوجب كلية تعويض عن خسارة  لل طالبة  مب كرمية   تتقدم. 62

 ؟   ، فما هو احلد األقصى ملبلغ التسويةبنجاح على هذه املطالبة النسبية شرط 
A  . مبلغ التأمني. 
B . قيمة املبىن. 
C . تكاليف إعادة البناء. 
D  . جرب الضرر تكاليف. 

 
للمطالبة. هذه العملية معروفة  ص مبلًغا من املال فيما يتعلق ابلتكلفة احملتملة  ي خصتقوم شركة التأمني بت، مطالبة  شركة التأمنيتلقى ت عندما . 63
 ابسم

A . النسبية. 
B .وضع االحتياطي. 
C .املستنقذات. 
D . التسوية. 

 
 من  هذا يقلل فإن ، املستنقذات عندما تبيع شركة التأمني . 64
A  . املؤمن لهمبلغ حتمل مستوى. 
B . االحتيالية  املطالباتاحتمال. 
C .تكلفة املطالبة النهائية املتكبدة. 
D . عليهااملؤمن اسرتداد اخلسائر غري. 
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 ، فمن احملتمل أن  التأمنياتفاقية سوق وأطرافًا يف طالبة  مسؤولني عن نفس املأو أكثر من شركات التأمني  هناك أثنتني كون تعندما . 65
A . حيدد ذلك مواطن التسرب ويقلل منها. 
B .  االحتياطياتدقة امن حيسن ذلك. 
C . تكلفة التعامل مع املطالبات يقلل ذلك من. 
D  . ة االحتيالي يقلل ذلك من ألانشطة. 

 
دفعه  ت، الذي س جنيه، ما هو املبلغ، إن وجد  10,000بعد خسارة بلغ جمموعها و جنيه.  2,500 بقيمة مبلغ مساح التأمني  وثيقةتتضمن . 66

 فيما يتعلق ابملطالبة؟  شركة التأمني
A . ال شيء. 
B .2,500  .جنيه 
C .7,500  .جنيه 
D .10,000  .جنيه 

 
مطالبة جديدة وتتكرر بشكل  عن  ألول مرة بعد اإلخطار األويل   عادةما املرحلة من عملية معاجلة املطالبات التجارية املعتادة اليت حتدث . 67

 دوري طوال فرتة املطالبة؟ 
A . التعامل مع الشكاوى. 
B . تفاوضال. 
C . االسرتداد. 
D  .حتديد مبلغ اإلحتياطي املناسب. 

 
 إذا كان لديها أنظمة متطورة ملراقبة بدقة نتائجها  بشركة التأمني قادرة على التنبؤ . 68
A . األداء املايل. 
B . االحتيال. 
C . تسرب ال. 
D .رقابيةالربوتوكوالت ال. 

 
 ؟ قلل بشكل مباشر أي جانب من تكاليف شركة التأمنيمتت سوف يالتأكد من أن مجيع عمليات االسرتداد احملتملة قد  أن . 69
A . احتياطيات املعادلة. 
B  . مستو�ت التسرب. 
C .تكاليف احللول. 
D .قساط غري مكتسبة األ. 
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نشاطًا واختذت اإلجراءات املناسبة ، فما هو التأثري احملتمل على النتائج املالية  إذا بدأت شركة التأمني يف مراقبة مطالباهتا بشكل أكثر  . 70
 للشركة؟ 

A . تكون متقلبة سوف. 
B . تحسن ت سوف. 
C . على حاهلم تظل س. 
D  . سوف تسوء. 

 
 من املسؤول عن صياغة اسرتاتيجية وإجراءات مطالبات شركة التأمني اليومية؟ . 71
A  . مدير املطالبات. 
B . املدير املايل. 
C  . مدير التسويق. 
D  . مدير االكتتاب. 

 
 . ما تكون اخلربة واملعرفة املتخصصة ملدير املطالبات مطلوبة للتعامل معهاعادة  أن .................. . 72
A . املطالبات املسرتدة من معيدي التأمني. 
B .املطالبات املعقدة. 
C .  اإلبالغ عنهامت تكبدها ولكن مل يتم املطالبات اليت . 
D . املسرتدةاملستنقذات. 

 
علًما أبن  جنيه.  3,000 اآلن  يمتهاواليت تبلغ ق  جنيه 5,000مببلغ خبسارة كلية عن سيارة اشرتها يف األصل طالبة تتعلق مب متيم قدمت . 73

قدره مببلغ تسوية صايف  متيم أ على معاجل مطالبات مبتدهذا وقد عرض  جنيًها.  150 مبلغ حتمل بقيمة على حتتوي وثيقته لتأمني املركبات الشاملة 
 ؟ متيم. ما مقدار التسرب من مطالبة على الفور  متيمالذي قبله  جنيه و  5,000

A .150  جنيه 
B .2,000  جنيه 
C .2,150  جنيه 
D .4,850  جنيه 

 
 حلمل شركة التأمني احتياطيات غري كافية؟  اخلطر الرئيسي ما هو  . 74
A .غرامة من قبل أمني املظامل. 
B . ملطالباتشرط النسبية يف تسوية اعدم القدرة على تطبيق. 
C . عدم القدرة على الوفاء ابلتزاماته. 
D  .  تسرب ال يف كبرية  ز�دة. 
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 تضع شركات التأمني ميزانيات داخلية وتراقب ابنتظام التقدم املايل مقابل األهداف احملددة حىت يتمكنوا من  . 75
A .ردع املطالبات االحتيالية. 
B . النتائجتوقع. 
C .تقليل التسرب. 
D  .  االحتياطيات املناسبة وحتديد تعيني. 

 
 



 دلیل االمتحان
 

 

امتحان مادة مطالبات التأمني دليل   2019/2020                                                                                                                     25 
 

 المغطاة یةمی التعل المخرجاتو  التجریبيإجابات امتحان  

  

لمخرجة التعلیمیة اإلجابة السؤال  المخرجة التعلیمیة اإلجابة السؤال المخرجة التعلیمیة اإلجابة السؤال 
 6   المخرجة التعلیمیة رقم 3   المخرجة التعلیمیة رقم 1   المخرجة التعلیمیة رقم

1 D 1.6 26 D 3.3 58 B 6.1 
2 D 1.4 27 C 3.5 59 A 6.4 
3 B 1.2 28 D 3.4 60 D 6.5 
4 A 1.3 29 B 3.1 61 A 6.10 
5 A 1.1 30 C 3.3 62 A 6.7 
6 C 1.2 31 B 3.2 63 B 6.3 
7 C 1.1 32 B 3.8 64 C 6.6 
8 C 1.6 33 C 3.6 65 C 6.8 
9 D 1.3 34 C 3.9 66 D 6.2 
10 D 1.3 35 B 3.1 67 D 6.3 
11 B 1.3 36 C 3.6   10عدد األسئلة 
12 A 1.4 37 B 3.6  

 7   المخرجة التعلیمیة رقم A 3.3 38 12عدد األسئلة  
 A 7.3 68 13عدد األسئلة   

 B 7.2 69  2   المخرجة التعلیمیة رقم
13 C 2.1 70 4   المخرجة التعلیمیة رقم B 7.3 
14 D 2.1 39 D 4.2 71 A 7.1 
15 C 2.1 40 B 4.2 72 B 7.1 
16 D 2.2 41 C 4.1 73 C 7.2 
17 A 2.1 42 C 4.1 74 C 7.4 
18 A 2.1 43 C 4.1 75 B 7.3 
19 A 2.2 44 A 4.1   8عدد األسئلة 
20 C 2.1 45 C 4.2 

 

21 B 2.2 46 D 4.1 
22 B 2.2 47 D 4.1 
23 C 2.2 48 C 4.1 
24 C 2.2 49 B 4.2 
25 C 2.2 50 D 4.2 

 D 4.2 51 13عدد األسئلة  

 

 13عدد األسئلة  
 

 5   المخرجة التعلیمیة رقم
52 A 5.1 
53 B 5.3 
54 B 5.3 
55 B 5.3 
56 B 5.1 
57 C 5.2 
 6عدد األسئلة  
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