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المسم واللقب--------------------------------- :

امتحان السنة الثالثة ليسانس

المسألة الولى :أجب بصح أو خطأ مع التعليل في الحالتين معا ) 10نقاط(
 / 1تنقسم العملية التأمينية إلصصى ثل ث أشصصكال :التأمينصات المباشصصرة؛ إعصصادة التصصأمين والتصصأمين المشصصترك؛ التأمينصصات المتخصصصصة.
ويعتبر ضمان الخطار التجارية وغير التجارية ضمن التأمينات المتخصصة:


صصصحيح :لن التأمينصصات المتخصصصصة تصصصدر وثصصائق لتغطيصصة أخطصصار عصصدم تسصصديد القصصروض التصصصديرية والعقاريصصة
والتستثمارية.

 / 2تهتم التأمينات المباشرة بتغطية الخسائر والضرار الناجمة عن أنشطة اللوجستيك الدولي )النقل البري والبحصصري والجصصوي؛
الشحن والتخزين؛ أخطار الغرق والتلف والسرقة والحريق(:


صصصحيح :لن الخطصصار الصتي يتعصصرض لهصصا الشصخاص والبضصصائع مصن الضصصرار الصصتي تقصوم شصركات التصأمين المباشصصر
بحمايتها )تأمينات الممتلكات العينية؛ تأمينات الرواح والنفس(

 / 3يقصد بالخطر التجاري المؤمن عليصصه تلصصك الخسصصائر محتملصصة الحصصدو ث ،والناجمصصة عصصن تصصداعيات الرهصصاب ومصصصادرة الملكيصصة
والتأميم وأتحدا ث العنف والتحتجاجات والحروب والكوار ث الطبيعية:


خطأ :المضمون المفاهيمي للخطر السياتسي.

 / 4يعرف الخطصصر السياتسصي المصؤمن ضصصده بصصأنه اتحتمصالت وقصصوع خسصصارة ناتجصة عصصن نقصصص الملةءة الماليصة للمشصتري الجنصصبي
)المستورد للبضاعة الوطنية( ،بمعنى عدم القدرة على الوفاةء باللتزامات والتعهدات نحو المصدر )العسار أو العجصصز المصصالي؛
الفل(س(:


خطأ :المضمون المفاهيمي للخطر التجاري.

 / 5طلصصب الحمايصصة علصصى المخصصاطر التجاريصصة مرتبطصصة بقصصروض التصصصدير أمصصا عقصصود الكتتصصاب علصصى المخصصاطر السياتسصصية فمبررهصصا
التستثمارات الجنبية المباشرة وانتقال عوامل النتاج ورؤو(س الموال:


صحيح :لن المصدر والمستثمر الجنبي يكتتب لدى وكالت التأمين المتخصصصصة مصن أجصل تسصوية مطالبصصاته وتأديصة
التعويضات المستحقة في تحالة تضرر الذمة المالية مقابل القساط التي يسددها على دفعات منتظمة.

 / 6تحسب التقارير السنوية الصادرة عن اتحاد بيرن الصصدولي لهيئصصات ضصصمان التسصصتثمار وائتمصصان الصصصادرات فصصإن تحجصصم العلوات
المكتتبة في ضمان التستثمار الدولي تأخذ تحصة التسد بص %95 :مقابل  %5فقط لوثائق التأمين على الئتمان التصديري:


خطأ :العكس صحيح.

 / 7تلجأ هيئات ضمان التستثمار وائتمان الصصصادرات إلصصى اتسصصتقراةء واتسصصتنطاق التقصصارير الفصصصلية والدوريصصة لوكصصالت التصصصنيف
الئتماني من أجل قيا(س الخطر الطبيعي:


خطصصصأ :قيصصصا(س الخطصصصر التجصصصاري والسياتسصصصي )بالتنسصصصيق مصصصع الهيئصصصات المتخصصصصصةCOFACE, EULER- :
(HERMES, ATRADIUS, AON, NEXI

المسألة الثانية :تحلل وناقش القضايا التالية ) 10نقاط(
 / 1يؤدي التأمين على مخاطر التجارة الخارجيصصة )أنشصصطة التسصصتيراد والتصصصدير( وضصصمان التسصصتثمارات الجنبيصصة المباشصصرة دور
تنموي فععال؛ اشرح ذلك على ضوةء ما يلي:
 /1-1الجوانب القتصادية والجتماعية:


الناتج المحلي الجمالي؛ معدل النمو القتصادي؛ ميزان المدفوعات؛ الميزان التجاري؛ البطالة؛ التضخم

 /1-2الجوانب الفنية والكتوارية:


رياضيات التأمين؛ نظرية التحتمالت؛ قصصانون العصصداد الكصصبيرة؛ علصصوم التحصصصاةء؛ الخصصبير الكتصصواري؛ قيصصا(س الخطصصر؛
تحساب القسط والتعويض )التكلفة والعائد(

 /1-3الجوانب القانونية والتشريعية:


الحقوق والواجبات؛ اللتزامات والتعهدات؛ تسوية المنازعات؛ التحكام والدعاوى القضائية؛ عقود الذعان

 /2يواجه قطاع التأمين الجزائري العديد من التحديات:
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 /2-1التفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات )الجاتس(:


التحرير والنفتاح؛ الخوصصة؛ العولمة المالية؛ متطلبات التنافسية الدولية؛ تكنولوجيا المعلومات والتصالت

 /2-2تحجم القساط المكتتبة:


رقم العمال الجمالي ضعيف جدا ) 1.23مليار دولر عام (2015

 /2-3الكثافة والختراق:


نسبة الكثافة :نصيب الفرد من تحجم القساط المكتتبة )النفاق على التأمين( 44 :دولر )متواضعة للغاية(.



معدل الختراق :المساهمة في الدخل الوطني )التغلغل والنفاذ والعمق() %0.73 :بعيدة عن المعايير العالمية(.

 / 3يعاني تسوق التأمين الوطني الكصثير مصن المشصكلت الهيكليصة والتنظيميصة )العصرض والطلصب والمنافسصة( ،تحصاول اتستعراضصها
بالتشخيص والتحليل على ضوةء ما يلي:
 /3-1تسوية المطالبات وتأدية التعويضات:


التباطؤ والتأخر في تسوية الملفات العالقة؛ تسوةء التسيير وغياب ادارة الوقت؛ نقص مفهوم ادارة الجودة الشاملة.

 /3-2الوعي والثقافة التأمينية:


الكنز المفقود؛ يرجع لعدة أتسباب :دينية؛ اقتصادية؛ ثقافية؛ تعليمية؛ ...؛ البرامج التوعوية والحملت التحسيسية.

 /3-3التحكام الفقهية للشريعة التسلمية:


صدور فتاوى العلماةء من المجامع الفقهية بشأن عدم جواز التأمين التجاري ،لشصصتماله علصصى الغصصرر والربصصا والقمصصار
وأكل أموال النا(س بالباطل؛ عكس التأمين التكافلي الذي يعتمد على تبرعات المشتركين.

 /3-4أجهزة الشراف والرقابة:


مثل المجلس الوطني للتأمينات ولجنة الشراف على التأمينات بوزارة المالية ،تحيث أن عدم فععالية الليصصات الرقابيصصة
أدى إلى اتستفحال المشاكل ،والمنافسة السعرية على تحساب النوعية والجودة للمتعاملين والعارضين.

 / 4العلقة بين المصدر والمستورد في فضاةء التجارة الخارجية تظهصر فصي شصكل تصدفقات ملموتس ة وغيصصر ملموتسصة؛ تحصد ث عصن
النشطة الكتتابية لعارضي وثائق التأمين بالجزائر )بلغ عدد المتعاملين  24شركة عمومية وخاصة ،محلية وأجنبية(:
 /4-1التدفقات العينية:


انسياب لوجيستي للسلع والبضائع من بلد المصصصدر )النتصصاج( إلصصى بلصصد المسصصتورد )التسصصتهلك( ،تحيصصث تتعصصرض إلصصى
العديد من المخاطر أثناةء المبصصادلت التجاريصصة مصن خلل النقصل والشصصحن والتخزيصصن فصصي المصوانئ والمطصصارات أو عصصبر
السكك الحديدية )الغرق والتلف والسرقة والحريق والحجز الجمركي .(...

 /4-2التدفقات النقدية:


نظم التسوية النقدية أو الدفع؛ بحيث أن ابرام المعاملت يترتب عنه التزامات مالية للطرفين )اتستلم وتسليم( ،تحيصصث
يتدخل النظام المصرفي لتمام الصفقات ،على غرار :العتماد المستندي ،بطاقات الئتمان.... ،

 /4-3التدفقات المعلوماتية:


تقصصوم هيئصصات ضصصمان التسصصتثمار وائتمصصان الصصصادرات بصصبيع المعلومصصات القتصصصادية والتجاريصصة لزبائنهصصا ،والمتعلقصصة
بالمعارض والصالونات والتظاهرات واتستكشاف الفرص التسويقية في العالم الخارجي.

 /5تراهن الحكومة علصصى الشصصركة الجزائريصصة لتصصأمين وضصصمان الصصصادرات  CAGEXم ن أج ل ترقي ة التص دير الق ومي خ ارج
المحروقات؛ تطرق إلى الموضوع من البعاد والزوايا التالية:
 /5-1الصادرات غير النفطية:


بصصالنظر لرقصصم أعمصصال الشصصركة  CAGEXال ذي ل م يتع دى  7مليصصون دولر ،نسصصتنبط أن مصصن بيصصن مسصصببات هشاشصصة
الصادرات خارج المحروقات هو ضعف التغطيات التأمينية لحماية وضمان المصدرين لبضاعتهم وأموالهم.

 /5-2التستثمار الجنبي المباشر:
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تسجل الجزائر أرقام ضئيلة في تدفقات رأ(س المال الجنبي بسبب غياب مناخ التسصصتثمار وصصصعوبة القيصصام بالعمصصال؛
ومنها المنظومة المالية والمصرفية والتأمينية ،أي تدهور أداةء هيئات الكتتاب لتغطيصة الخطصصار وتعصصويض الخسصائر
المحتملة.

 /5-3تحملة وثائق التأمين )عدد المصدرين والمستوردين(:


يعزى نقص الطلب على وثائق التأمين على الخطر الئتماني في الجزائر؛ إلى قلة المتعاملين فصصي النشصصاط التصصصديري
)الفلتحة والصناعة التحويلية( ،فحسب المركز الوطني للسجل التجاري بلغ عصصدد المصصصدرين ) 410منهصصم  160فقصصط
فعليين( ،مقابل  4100مستورد.

 / 5-4محاكصصصصصاة التسصصصصصتراتيجية الدوليصصصصصة لكصصصصصبر شصصصصصركة تصصصصصأمين فصصصصصي العصصصصصالم )HATHAWAY

BERKSHIRE

:(MULTINATIONAL CONGLOMERATE COMPANY


التستفادة من الفكر الداري المتميز وريادة العمال الناجحة؛ يحتل مصصديرها التنفيصصذي WARREN BUFFETT
المرتبة الرابعة عالميا ضمن قائمة فوربس لثرياةء العصالم؛ وهصصي شصركة تكتصل قابضصصة تعتمصد منهصج اتسصتراتيجي فصي
تنويع الخطوط النتاجية )الخدمات المالية؛ السلع التستهلكية؛ المجوهرات؛ العقارات؛ .(...
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