
 األسواق المالية – جامعة ييل

 الخياراتلة متعددة أسئ

 05المحاضرة  -04خيارات أسئلة متعددة ال 1

 

 00المحاضرة  -04خيارات أسئلة متعددة ال

 

 1 .0السؤال 

 صناعة التأمين؟ أي من الحاالت التالية هي مشاكل خطر أخالقي معرضة له

 )أكثر من جواب واحد قد يمكن تطبيقه(

الحصول على تأمين ضد الحريق ومن ثم حرق منزلك متعمداً من أجل الحصول على  (أ)

 تعويض عن المنزل.

 على الحياة ومن ثم قتل نفسك من أجل إعالة عائلتك.الحصول على تأمين  (ب)

الذين يعلمون أن لديهم مرض قاتل وعلى وخشك الموت يسجلون في عقد تأمين  خشخا األ (ت)

 على الحياة.

من المحاوالت المستقلة، حيث احتمال أن يحصل حدث معين خالل محاولة  nليكن لدينا  (ث)

داث الذي يحصل فيه الحدث يتناقص ، االنحراف المعياري للجزء من األحpواحدة يساوي 

 .nمع الجذر التربيعي لـ 

 

 2 .0السؤال 

 9191منون اآلسيويون األمريكيون عام ؤ  سست باسم الم  أي من األخشخا  التاليين ترأس الشركة التي أ  

 والتي تعرف اليوم باسم المجموعة الدولية األمريكية؟

 )أكثر من جواب واحد قد يمكن تطبيقه(

 سبيتزر.إليوت       (أ)

 موريس "هانك" غرينبيرغ. (ب)

 سان يات سين. (ت)

 كورنيليوس فاندر ستار. (ث)

 

 3 .0السؤال 

 تنظيم صناعة التأمين؟ 0090فرانك في الواليات المتحدة من -كيف يغير قانون دود

 إنه يلغي كل منظمي الدولة لصناعة التأمين. (أ)
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تنظيمية للوالية  ، ويتطلب إيجاد وكاالتلتنظيم الفيدرالي لصناعة التأمينإنه ينهي ا (ب)

 .الفيدرالي حول القضايا النظامية لتأمين والتي سوف تنسق مع البديلاخاصة بصناعة 

إنه يقوم بإنشاء مكتب التأمين الفيدرالي، والذي يستطيع أن يوصي مجلس رقابة  (ت)

تأمين تحت تنظيم مجلس االحتياطي الفيدرالي، إذا كانت الاالستقرار المالي بوضع خشركة 

 ين هذه تمثل مخاطر نظامية.خشركة التأم

 ر كل التشريع التأميني.ق  إنه يوصي أن الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين يجب أن ت   (ث)

 

 4 .0السؤال 

 ؟9191لعام في الواليات المتحدة  ما هو المحتوى األساسي لعالج الطوارئ الطبي وقانون العمالة النشطة

 موظف أو أكثر عليها إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الخاصة بها. 05كل خشركة لديها            (أ)

 .$000إذا لم تكن مزوداً بأي خطة تأمين عليك دفع غرامة قدرها  (ب)

              أي خشخص يحتاج عالج طوارئ بإمكانه الذهاب ألي مشفى مزود بغرفة طوارئ ويجب  (ت)

 االعتناء به.

 الصحية تدار بشكل غير قانوني.الخطط الصحية مثل خطة ييل  (ث)

 

 0 .0السؤال 

، ما الذي كان أحد 0090باإلضافة إلى حقيقة أن الناس في هاييتي لم يحصلوا على تعويضات بعد زلزال 

 المشاكل الرئيسية لعدم وجود التأمين في أبنية هاييتي؟

مين مخاطر مصلحة تأمن أبنية هاييتي، لزودت  %10لو تم تأمين أكثر من فقط             (أ)

 بإعادة التأمين. هاييتيكوارث الكاريبية خشركات التأمين ال

لو وجد تأمين على المباني، لفرضت خشركات التأمين معايير وقوانين بناء، محسنة النتائج  (ب)

 اإلنشائية للزلزال.

فقط خشخص لديه تأمين على البناء يمكنه الترخشح للبرلمان الهاييتي مؤدياً إلى تمثيل غير  (ت)

 شعب الهاييتي.متوازن لل

كومة الهاييتية على إحداث قانون تأمين مخاطر اإلرهاب لدعم خشركات حلأجبرت ا (ث)

 التأمين الهاييتية التي ينقصها التمويل.
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 األجوبة الصحيحة

 : )أ( و )ب(9.  5

 : )ب( و )ث(0.  5

 : )ت(3.  5

 : )ت(4.  5

 : )ب(5.  5

 


