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 1.14السؤال 

 أي من العبارات التالية صحيح عن مهنة السيد جرينبرغ حتى أواخر العقد السادس للقرن العشرين؟

 (أكثر من إجابة اختيار)يمكن 

 حارب في جيش الواليات المتحدة في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية. (أ)

 .1944ام أسس شركة رينو في ع (ب)

 أول عمل له في صناعة التأمين كان في شركة كونتينتال كاجلتي للتأمين. (ت)

شركة أميريكان هوم  ىلشركة سي في ستار للتأمين كانت تسم انضمامهأول شركة أدارها بعد  (ث)

 للتأمين.

 

 2.14السؤال 

 ؟(AIG)ية ما هي المبادئ التي أبرزها السيد جرينبرغ كأسباب لنجاح المجموعة العالمية األمريك

ولية للمدراء كانوا مبدعين في تطوير منتجات تحتاجها الشركات األميركية، مثل التأمين ضد المسؤ (أ)

 تأمين فدية الخطف. ىإل ةوالمسؤولين باإلضاف

، على النقيض من شركات %19بنسبة مصروفات كانت تدار المجموعة العالمية األمريكية  (ب)

 .%30ا فاتهونسبة مصر تكان ين األخرى التيالتأم

هتمام المجموعة العالمية األمريكية كان محدود بالسوق األمريكية وتجاهلت األعمال في بلدان ا (ج)

 .ىالعالم األخر

كان فريق إدارة المجموعة العالمية األمريكية يتشارك القيم والتطلعات ذاتها. كان كمجموعة من  (د)

 األخوة.
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 3.14السؤال 

وعة العالمية األمريكية أثناء األزمة المالية من عامي وفقاً للسيد جرينبرغ، ما الذي حدث للمجم

 ؟2007-2008

 (أكثر من إجابة اختيار)يمكن 

تم منح بنك جولدمان ساكس االستثماري ومؤسسة مورغان ستانلي للخدمات المصرفية ترخيص  (أ)

 ترخيص.الشركة مصرفية قابضة، بينما ُمنعت المجموعة العالمية األمريكية من الحصول على 

مليون دوالر من البنك االحتياطي الفيدرالي في  85ضت المجموعة العالمية األمريكية إقتر (ب)

 من أسهم الشركة. %79.9استحوذ البنك الفيدرالي على و %14.5نيويورك بنسبة فائدة بلغت 

 قامت الحكومة األمريكية بتعيين "إد ليدي" كمدير تنفيذي جديد. (ج)

حافظت المجموعة العالمية األمريكية على تصنيف المرتبة األولى طوال األزمة المالية من عامي  (د)

2007-2008. 

 

 4.14السؤال 

األزمة المالية من عامي عن ولة ؤالسيد جرينبرغ أنها مس ىهي العوامل التي ير أي من العبارات التالية

 ؟2007-2008

 (أكثر من إجابة اختيار)يمكن 

 الرافعة المالية بالدرجة الكافية. االستثماريةلمصارف لم تستخدم ا (أ)

 امتالكميع الحق في الج ىناك تطلعات أنه ينبغي أن يكون لدمنذ إدارة الرئيس كلينتون، كان ه (ب)

 إلى الكثير من الحاالت، حيث يعيش الناس في منازل ال يمكنهم دفع ثمنها. ىمنزل. هذا أد

كافية في األسواق المالية التي كانت تحمل تصنيف  ال يوجد التزامات الدين المضمون بأصول (ج)

 المرتبة األولى.

في  انخفاضتغيرت قواعد مبادلة مخاطر عدم السداد، بحيث أن هذه العقود ستستجيب ألي  (د)

 القيمة، بدالً من العجز عن السداد فقط، كما كان الحال سابقاً.
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 5.14السؤال 

 في الصين؟ما هو تقييم السيد جرينبرغ لصناعة التأمين 

 (أكثر من إجابة اختيار)يمكن 

الصين اليوم الواليات المتحدة في عدد السيارات المباعة سنوياً. هذا يمثل فرص نمو  اجتازت (أ)

 سريعة في صناعة التأمين في الصين.

 صناعة التأمين الصينية اليوم ناضجة مثل صناعة التأمين في الواليات المتحدة. (ب)

 ليوم، من حيث القيمة في السوق، هي شركة "تشاينا اليف".أكبر شركة تأمين في العالم ا (ج)

من ذلك،  الشركات الصينية ليس لديها نظام وكالة لبيع التأمين على الحياة على اإلطالق. بدالً  (د)

 ببيع التأمين على الحياة فقط. نلديهم موظفين يقومو
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 اإلجابات الصحيحة

 ( و )د(ج: )أ(، )1.14

 : )أ(، )ب( و )د(2.14

 )أ(، )ب( و )ج( :3.14

 : )ب( و )د(4.14

 : )أ( و )ج(5.14

 

 


