وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة حممد الصديق بن حيي – جيجل
السنة ثالثة مالية البنوك و التأمينات

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
قسم العلوم املالية وااحماببة

املدة  :باعة ونصف
يوم2020/01/20:

احلل النموذجي إلمتحا الدورة العادية ملقياس التأمني والتأمني التكافلي
 السـ ـ ــؤال األول:

حدد مفهوم املصطلحات التأمينية التالية 04(...........................:نقاط).

 -1قانو األعداد الكبرية -2 .

جسامة الضرر.

 اإلجابة:
 -1قانو األعداد الكبرية :وهو وجود أكرب عدد ممكن من املؤمن هلم لتكوين أكرب رصيد مشرتك ،ليتمكن
املؤمِن من تنفيذ التزاماته حنوهم كلهم.
 -2جسامة الضرر :وهو مقدار الضرر الذي يصيب األشخاص واملمتلكات بعد وقوع احلادث.
 السـ ـ ــؤال الثاني :إشرح باختصار أبباب جلوء شركات التأمني إىل إعادة التأمني؟04( ...نقاط).
 اإلجابة :هناك عدة أبباب وراء جلوء شركات التأمني إلعادة التأمني ،ميكن حصرها يف:
 -1احلماية والضما  :إ أحد األبباب اليت تدعو املؤمن لشراء إعادة التأمني هو التخلص من الشك،
واالحتياط من وقوع اخلسارة .إ شراء التأمني من قبل املؤمن له يوفر الراحة النفسية ،وشركات التأمني
تبحث عن نفس الضما والراحة النفسية والطمأنينة عن طريق إعادة التأمني.
 -2التواز واالبتقرار  :إعادة التأمني تساعد شركات التأمني على جتنب التقلبات الشديدة يف كلفة
وعدد اخلسائر بني السنة واألخرى وخالل السنة نفسها .وهذا هو نفس الدافع الذي يدعو املؤمن هلم لشراء
التأمني يف البداية.
 -3الطاقة االبتيعابية :لكل شركة تأمني طاقة ابتيعابية حمدودة ماليًا بالنسبة حلجم اخلطر الذي
تستطيع قبوله ،وهذا بالتأكيد الوضع السائد بغض النظر عن حجم شركة التأمني ،مما يعين اضطرار
الشركة لرفض اخلطر أو قبول جزء منه إذا كا حجمه أعلى من طاقتها االبتيعابية ،وبشراء إعادة
التأمني فإ شركة التأمني املباشرة ميكنها زيادة طاقتها االبتيعابية للقبول.
 -4الكوارث  :إ شركات التأمني املباشرة ليست مستثناة من احتمال تعرضها للكوارث الشاملة ،وهذا قد
يعرضها ملشاكل مالية يستوجب عليها جتنبها .والشركة تستطيع جتنب هذا األمر عن طريق نقل جزء
كبري من هذا اخلطر ملعيد التأمني.
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 السـ ـ ــؤال الثالث :ينشأ عن نشاط التأمني التكافلي عدة عالقات مالية تعاقدية ،إشرح هذه العالقات
التعاقدية مبينا طبيعتها القانونية واملالية؟ 06(......................................نقاط).
 اإلجابة:
العالقة األوىل بني املساهمني أنفسهم وهي العالقة األبابية األولي يف الشركة حيث تربطهم عالقة الشراكة
(عقد الشراكة) ،واليت تنعقد نيتهم بإنشاء شركة رحبية هدفها مماربة أنشطة التأمني التكافلي.
أما العالقة الثانية فهي العالقة بني هيئة املساهمني وهيئة املشرتكني  ،حيث تعترب العالقة بينهم عالقة
قانونية مركبة وذات طبيعة مزدوجة ،فهي عالقة رحبية جتارية من جهة ،ويف نفس الوقت عالقة تكافلية تعاونية من
جهة أخري ،أما العالقة الرحبية فتتمثل يف ما تستحقه هيئة املساهمني من أجور وأتعاب وعوائد مالية ،نتيجة قيامها
بأعباء اإلدا رة التأمينية واالبتثمارية لصندوق املشرتكني ،فهي عالقة رحبية جتارية حمضة  ،وأما العالقة التكافلية
غري الرحبية فتتمثل فيما تقدمة هيئة املساهمني من قرض حسن بال فوائد لصاحل صندوق املشرتكني ،والعالقة
تعترب عالقة إحسا وتكافل ال ربح فيها.
بينما العالقة الثالثة ،فهي العالقة بني املشرتكني وهيئة املشرتكني ،حيث تعترب عالقة املشرتكني جتاه
الشخصية املعنوية هليئة املشرتكني( صندوق التأمني التكافلي) من أبرز العالقات املالية اليت يقوم عليها نظام
التأمني التكافلي ،ذلك أ أركا العقد وطرفيه الرئيسني يف هذه العالقة هما املشرتك (املؤمن له) وجهة التأمني
(املؤمّن) ممثلة بالصندوق التكافلي هليئة املشرتكني ،وصورة هذه العالقة املالية أ يقوم املشرتك بدفع اشرتاك
التأمني التكافلي أو التعاوني بصفته مشاركا يف اهلدف التكافلي مع جمموعة املشرتكني ،وهذه االشرتاكات
التكافلية إمنا تقدم التعاو واملشاركة يف ترميم األضرار الواقعة على أحد املشرتكني ،فالعالقة هنا مشاركة تكافلية
تعاونية غري رحبية ،وحكمها (عقد التربع).
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 السـ ـ ــؤال الرابع :أكمل خانات اجلدول التالي مبا ينابب من عبارات 06(...................:نقاط)
 اإلجابة:
جدول يوضح عوائد عملية التأمني يف شركات التأمني التكافلي
عوائد عملية
التأمني

أرباح ابتثمار أموال
الشركة (أموال

اجلهة

املساهمني)

أرباح ابتثمار أقساط
التأمني

الفائض التأميين

أجر حمدد

املستحقة للعوائد

شركة التأمني

تتحصل الشركة

تتحصل الشركة

ال تتحصل على أي من

تتحصل الشركة

التأمينية على أرباح

التأمينية على جزء

فوائض تأمينية

التأمينية على أجر

ابتثماراتها ألمواهلا

من أرباح ابتثمار

معلوم وحمدد

بالطرق املشروعة

أقساط التأمني

مسبقا مقابل

بوصفها مضارباً بهذا

قيامها بإدارة

املال

للعمليات التأمينية
___

___
املؤمن هلم

حيصل املؤمن هلم

يكو الفائض التأميين

على أرباح ابتثمار

من نصيب املؤمن هلم

األقساط التأمينية

دو الشركة  -حيث

العائدة هلم بالطرق

تبقى ملكية األقساط

املشروعة

للمؤمن هلم-

أبتاذ املقياس /د .العيد قريشي
بالتوفيق للجميع
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