
 

	  

	 ااسمم االططالبة:  
 

 

	االررقمم االتسلسلي:  	    

	االشعبة:  	  

 

	ارريیة ووعمليیاتت االبنووككاالعقوودد االتج :ااسمم االمقرررر    

	االشهھرر:   	االثاني  

 
 

	ررقمم مخررجاتت االتعلمم   	ررقمم االسؤؤاالل   	ددررجاتت االططالبة  
االمعاررفف   		ددررجاتت 8ااألوولل:     	  

مهھاررااتت  		ددررجاتت 5االثاني:     	  

االمعاررفف 	ددررجاتت 3االثالثث:    	  

مهھاررااتت 	ددررجاتت 6االرراابع:    	  

مهھاررااتت  	ددررجاتت 3االخامسس:    	  

االمجمووعع ددررجة 25   	  

 
	  

1 منن   4	  
	  

 ( ووتووكلل على االحي االذذيي ال يیمووتت)
 

 أأسئلة ااالختبارر االفصلي االثاني لماددةة االعقوودد االتجارريیة ووعمليیاتت االبنووكك
 

 االسؤؤاالل ااألوولل وواالمكوونن منن 4 فقررااتت: ووضحي االمصططلحاتت االتاليیة تووضيیحا شامال لكافة االعناصرر االمططلووبة
 

 ملكيیة االررااهھھھنن ( االمدديینن) لمحلل عقدد االررهھھھنن
بيیعهھ/ أأوو أأيي عباررةة تفيیدد هھھھذذاا االمعنى مثلل أأنن ملكيیة االمدديینن لمحلل عقدد االررهھھھنن تعني صحة  ااإلجابة: حقق االتصررفف فيیهھ/ حقق

 االررهھھھنن
 

٬، بالررغمم منن شررحي لهھمم أأنن االررهھھھنن ال يینقلل مالحظظة: كثيیرر منن ااإلجاباتت ددااررتت حوولل اامتالكك االدداائنن لمحلل عقدد االررهھھھنن
حة تصررفف االدداائنن بمحلل عقدد االررهھھھنن٬، االملكيیة للدداائنن ووأأنن في حالة تعثرر االسدداادد فالمشررعع فررضض إإجررااءااتت معيینة قبلل ص

ووصحيیحة٬، ااعتبارريي مسؤؤووليیة االدداائنن عنن هھھھالكك محلل عقدد االررهھھھنن٬، مع ووجوودد إإجاباتت كاملة منن ااإلجاباتت منن ددااررااتت حوولل 
لإلجابة االصحيیحة قائمم على فهھمم االططالبة ووكتابة إإجابة منططقيیة تعكسس االسؤؤاالل٬، ووُتغلل يیدديي في ااإلجاباتت االخاططئة وواالبعيیددةة 

االلاالسؤؤكلل االبعدد عنن   
 
 

لمحلل عقدد االررهھھھنن االدداائنن)(  االمررتهھنناالتعدديي االصاددرر منن   
 

 ااإلجابة: 
 عددمم االمحافظظة على االمررهھھھوونن/ ااالستيیالء على محلل عقدد االررهھھھنن

 ااالنتفاعع بالمررهھھھوونن بددوونن إإذذنن االمدديینن( االررااهھھھنن)/ ااستثمارر محلل عقدد االررهھھھنن بددوونن ااتباعع االتعليیماتت االتي أأصددررهھھھا االمدديینن
وو قبلل تارريیخ حلوولل االدديینن أأوو أأيي منن االعباررااتت االتي تفيیدد هھھھذذاا االمعنىبيیع االشي االمررهھھھوونن بددوونن ووجهھ حقق أأ  

 
مالحظظة: يیووجدد عددةة أأمثلة تفيیدد ااإلجابة على هھھھذذاا االسؤؤاالل وواالتقيیيیمم كانن عنن مثاليینن فقطط بددوونن تفصيیلل أأوو شررحح٬، إإجاباتت 

كثيیرر منن بعضض االططالباتت عكستت عقليیة جامددةة جدداا ووهھھھذذاا سؤؤاالل يیقيیسس فهھمم االططالبة ووقددررتهھا على تبسيیطط االمعلوومة٬، 
 ااإلجاباتت أأتتت كالتالي:

 االحدديیثث عنن أأووجهھ إإخاللل االمدديینن بالتززااماتهھ االتعاقدديیة
 منن االططالباتت منن أأجابتت على هھھھذذاا االسؤؤاالل بشكلل جززئي وومنهھنن منن أأجابب عليیهھ بشكلل صحيیح 

 



	  

2االصفحة  منن   4	  
	  

 
 
 

 ااستحقاقق االوودديیعة
 

في تارريیخ  للعميیلل اائددحلوولل أأجلل االوودديیعة ليیحصلل عليیهھا االعميیلل مع االفوواائدد/ صررفف مبلغ االوودديیعة مع االفووااإلجابة:
 ااالستحقاقق

 
مالحظظة: منن االططالباتت منن عررفف لي االوودديیعة وومنهھنن منن تكلمم عنن االخددماتت االبنكيیة االمقددمة للعميیلل٬، وومنهھنن منن أأجابب 

٢۲منن  ١۱.٧۷٥وولكنن بددوونن ذذكرر بعضض االعناصرر كالفوواائدد ووتمم تقيیمهھنن بب   
 

 جهھة االفصلل في نززااعاتت عقدد االررهھھھنن
وواانن االمظظالممااإلجابة: االمحكمة االتجارريیة ووسابقا دديی  

مالحظظة: منن االططالباتت منن جاووبب أأنهھا مؤؤسسة االنقدد وومنهھنن منن أأجابب أأنهھا لجنة٬، ووحسبب ااإلجاباتت صحيیحة سووااءاا ُكتبتت 
 محاكمم تجارريیة٬، محكمة تجارريیة٬، دديیوواانن االمظظالمم٬، دديیوواانن االمظظالمم وواالنظظامم االجدديیدد حددددهھھھا بالمحكمة االتجارريیة

 
 
 

يیة لمحلل عقدد االررهھھھنن على أأططرراافف هھھھذذاا االعقددما تأثيیرر إإنخفاضض االقيیمة االسووقاالسؤؤاالل االثاني:   
 

--------- دد عليیهھ االدداائنن في عقدد االررهھھھنن نن شأنن إإنخفاضض االقيیمة االسووقيیة لمحلل عقدد االررهھھھنن أأنن يیهھدددد االضمانن االذذيي يیعتمااإلجابة: م
مم تقوويیة ووسيیؤؤثرر ذذلكك على االمدديینن منن حيیثث ضررووررةة ددعمم أأددااةة ااإلئتمانن ( االررهھھھنن) إإما باستبدداالهھ٬، أأوو إإكمالل االنقصانن وومنن شأنن عدد

----االررهھھھنن كضمانن عنن االدديینن االمضموونن بالررهھھھنن أأنن يُیفسخ االعقدد أأوو أأنن يیحلل أأجلل االدديینن  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مالحظظة: كنتت أأتططلع فقطط إإلى إإجابة االططالبة عنن تأثيیرر ااالنخفاضض على أأططرراافف عقدد االررهھھھنن( االدداائنن وواالمدديینن)٬، ووكثيیرر منن االططالباتت 
 أأغفلنن االدداائنن

فقطط  ضض االقيیمة االسووقيیة لمحلل عقدد االررهھھھنن٬، وومنن االططالباتت منن أأجاببثالثث نتائج أأوو ااحتماالتت عنن تأثيیرر إإنخفا أأبحثث عنن ووجووددكنتت 
  LVبضررووررةة ااستبدداالل محلل عقدد االررهھھھنن فقطط٬، ووهھھھذذاا االسؤؤاالل منن االنقاطط االتي ااستفضتت فيیهھا في االشررحح ووذذكررتت لهھمم أأمثلة عنن حقيیبة 

-------------------------------------------------------------------------- ووساعاتت ثميینة ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	  

 

ووضحي ذذلككططلبب ااصدداارر بططاقة حسابب جارريي إإلى االعميیلل ؟: هھھھلل يیحقق للبنكك ررفضض االثالثثاالسؤؤاالل   

نعمم يیحقق للبنكك ذذلكك في حالة عددمم تقدديیمم االعميیلل لبططاقة تثبتت شخصيیتهھ ووهھھھوويیتهھ أأوو أأنن تكوونن االبيیاناتت غيیرر صحيیحة ااإلجابة: ----------
أأوو غيیرر مططابقة — 

مالحظظة: ااإلجاباتت االتي ووضحتت حقق االبنكك في االررفضض في حالل عددمم ااستيیفاء االشررووطط أأوو في حالة مخالفاتت معيینة منن االعميیلل ُحسبتت 
منن خلططتت بيینن عددمم أأحقيیة االبنكك في ررفضض االتعاملل مع االعميیلل بشكلل مططلقق ووأأنهھ في حالهھ  جميیعهھا صحيیحهھ٬، وولكنن منن ااإلجاباتت

إإئتمانن حسبب مالئة االعميیلل  ااالشتباهه فيیحالل ااألمرر إإلى إإددااررةة ااالشتثباهه وومكافحة غسيیلل ااألموواالل ووبيینن حقق االبنكك ووسلططتهھ في إإصدداارر بططاقة
أأني منحتت جززء منن االددررجة أليي إإجابة أأشاررتت وولوو بشكلل بسيیطط لفهھمم االسؤؤااللعلما  .االماليیة  

---------فلنن قررااءةة ( بططاقة حسابب جارريي)٬، ووأأجبنن على سؤؤاالل ررسمهھ عقوولهھننمع ااألسفف أأنهھ سؤؤاالل بسيیطط جدداا ووأأعتقدد أأنن االططالباتت أأغ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

 

---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------	  
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 االسؤؤاالل االرراابع قضيیة

مدديیرر االفررعع ووبعدد مشاهھھھددةة أأنووااعع تقددمم عبدد االمحسنن إإلى ووكالة بيیع سيیاررااتت ليیشترريي سيیاررةة منن االنووعع ( بووررشش)٬، ااستقبلهھ 
-متعددددةة منن االسيیاررااتت٬، قرررر عبدد االمحسنن االنووعع االذذيي يیررغبب فيیهھ -٢۲٠۰١۱٤موودديیلل   تمم تووقيیع االعقدد ووااستخددمم عبدد االمحسنن بططاقتهھ  

لایر سعوودديي٬، بعدد مررااجعة عبدد االمحسنن لحسابهھ االبنكي ووجدد أأنن مبلغ  ٢۲٠۰٠۰،٬٠۰٠۰٠۰ااإلئتمانيیة لددفع قيیمة االسيیاررةة وواالتي كلفتهھ 
لایر ٥٠۰٠۰ززاادد عنن مبلغ قيیمة االشررااء بب ااالقتططاعع   

 

تووااصلل عبدد االمحسنن مع االووكالة ليیططلبب منهھمم ااررجاعع االمبلغ ااألخيیرر٬، ررفضتت االووكالة ذذلكك بمووجبب تووقيیع االعميیلل على عقدد تووضح 
 أأحدد بنووددهه فررضض ررسوومم على ااستخدداامم بططاقة ااإلئتمانن

دد ااستخدداامم بططاقة ااالئتمانن لددفع االمبلغ االمستحقق٬، ووهھھھنا قررأأ عبدد االمحسنن االعقدد مجدددداا ليیقفف عندد بندد االززاامم االعميیلل بددفع ررسوومم عن
حوولل تقرريیرر كوونن مصلحتهھ نظظاميیة يیعتدد بهھا أأمم الااحتارر   

 ووضحي ررأأيیكك االقانووني في كال منن:

 حقق عبدد االمحسنن في ططلبب االتعوويیضض عنن قيیمة االررسوومم مع االتسبيیبب

في فررضض االررسوومم نعمم يیحقق لعبدد االمحسنن ططلبب االتعوويیضض ووذذلكك لمخالفة االووكالة قوواانيینن مؤؤسسة االنقدد  

 

 اامكانيیة ررفع االددعووىى للجنة االمناززعاتت وواالمخالفاتت االمصررفيیة وواالتموويیليیة

 ال٬، إلنن االلجنة تنظظرر في االنززااعاتت االتي يیكوونن االبنكك ططررفا فيیهھا

 

مالحظظة: ووجوودد هھھھذذاا االسؤؤاالل ال يیعني ااإلجابهھ عليیهھ بنعمم٬، ووهھھھوو سؤؤاالل يیفررقق االططالبة االتي ااستووعبتت معططيیاتت االقضيیة ووددوورر 
لقضيیة بسيیططة ووقصيیررةة وولكنن االعقليیاتت االجامددةة االتي تجيیبب بددوونن االتفكيیرر وورربطط ااالختبارر بالمعلووماتت أأخططئتت في هھھھذذاا االلجنة٬، وواا

االسؤؤاالل٬، إإضافة إإلى ذذلكك منن االططالباتت منن كتبتت كالمم خاططئ ووفي نهھايیة االسططرر ووضحتت أأنن االددعووىى تررفع على ووكالة االسيیاررااتت 
في االنظظرر في هھھھذذاا االنززااعع ووكانتت منن االذذكاء أأنهھا كتبتت إإجابة أأخررىى أأقلهھ لمم تكتبب صررااحة أأنن االلجنة مختصة  ووحسبتهھا صح٬،

  وولكنن تعكسس فهھمم صحيیح

 

 حقق عبدد االمحسنن في حمايیة االبنكك لهھ

 ال٬، االبنكك لنن يیحمي عبدد االمحسنن في هھھھذذهه االحالة بالررغمم منن حقهھ في االتعوويیضض ووتحرريیكك االددعووىى أأمامم االجهھاتت االمختصة

االبنكك لهھ في حالتيینن:مالحظظة: شررحتت للططالباتت حقق االعميیلل في حمايیة   

ااألوولى: في حالة إإعططاء االعميیلل بيیاناتت بططاقتهھ االبنكيیة لجهھة ما٬، ووقامتت هھھھذذهه االجهھة بالسحبب أأكثرر منن مررهه٬، في هھھھذذهه االحالة 
 يیعووضض االبنكك االعميیلل وويیعوودد بددووررهه على تلكك االجهھة

االبنكيیةووضرربتت لهھمم مثاليینن: اانتهھاء ااشتررااكك االنادديي ووااستمرراارر االنادديي باقتططاعع االمبالغ منن االبططاقة   

االمثالل االثاني: متعهھددةة ااألفررااحح االتي ااقتططعتت أأكثرر منن االمبلغ االمتفقق عليیهھ ووأأيیضا ضرربتت لهھمم مثالل ااقتططاعع شرركة نقلل ااألثاثث 
 االمبلغ مررتيینن أأوو ثالثث مررااتت عندد ااالنتهھاء منن نقلل ااألثاثث

ررووطط بالتبليیغ االفوورريي وومعني ذذلكك االثانيیة: في حالة سررقة  مبالغ منن االبططاقة ااإلئتمانيیة ووووضحتت أأنن حقق االعميیلل في االحمايیة مش
 بعدد حددووثث عمليیاتت االسررقة ووغيیررهه

أأيي عقلل منططقي يیجيیبب أأنن لعبدد االمحسنن حقق حمايیة االبنكك لهھ! هھھھلل يیعقلل أأنن االبنووكك تعووضض االعمالء عنن غشش االتجارر في 
 ااألسووااقق؟ ووتعووضض االعمالء عنن مخالفاتت يیقوومم بهھا االتجارر ووغيیررهه

تعوويیضض عبدد االمحسنن ٬، وولكنن مع ااألسفف االعقليیاتت االجامددةة االتي حفظظتت أأنن  حسبب معططيیاتت االقضيیة٬، فإنن االبنكك غيیرر مسؤؤوولل عنن
	للعميیلل حقق حمايیة االبنكك لهھ أأجابتت نعمم بددوونن تفكيیرر ووقررااءةة  
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؟ذذلكك  يیتحملل االبنكك مسؤؤووليیاتت تعاقدديیة عنن االعميیلل٬، ووضحيمنن ضووء ما ددررستي: الاالسؤؤاالل االخامسس: 	  

تح االعميیلل خططابب ااعتمادد مستندديي ليیقوومم بنكك االعميیلل يیتحملل االبنكك مسؤؤووليیاتت تعاقدديیة عنن االعميیلل ووذذلكك في حالة فااإلجابة: 
بنكك آآخرر إلتمامم صفقة تجارريیة ووغيیررههبالتووااصلل مع   

مالحظظة: ااإلجاباتت االتي ووضحتت االمثالل االذذيي ذذكررتهھ في االمحاضررةة( بنكك االرريیاضض يیتووااصلل مع بنكك في االيیابانن)  ليیقوومم بالتعاقدد 
جاباتت االتي كتبتت ااالعتمادد االمستندديي فقطط كلهھا حسبتهھا صح ٬، مع تاجرر أأوو غيیررهه إلتمامم عمليیة تجارريیة أأوو صفقة ووغيیررهه ووااإل

لتي تحددثتت عنن االشيیكك ووعنن االخططأ فلمم تحسبب صح إلنهھا غيیرر صحيیحة على ااإلططالققوولكنن ااالجاباتت اا  
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