
 

	  

	 ااسمم االططالبة:  
 

 

	االررقمم االتسلسلي:  	    

	االشعبة:  	  

 

	االعقوودد االتجارريیة ووعمليیاتت االبنووكك :ااسمم االمقرررر    

	االشهھرر:   	ااألوولل  

 
 

	ررقمم مخررجاتت االتعلمم   	ررقمم االسؤؤاالل   	ددررجاتت االططالبة  
االمعاررفف   		ددررجاتت 5ااألوولل:     	  

مهھاررااتت  		ددررجاتت 11االثاني:     	  

االمعاررفف 	ددررجاتت 6االثالثث:    	  

مهھاررااتت 	ددررجاتت 3االرراابع:    	  

االمجمووعع  	ددررجة 25   	  

 
 
 

	  

1 منن   2	  
	  

 أأسئلة ااالختبارر االفصلي ااألوولل لماددةة االعقوودد االتجارريیة ووعمليیاتت االبنووكك
 

االسؤؤاالل ااألوولل وواالمكوونن منن 5 فقررااتت: هھھھلل االعباررااتت االتاليیة صحيیحة أأمم خاططئة؟ ووضحي ذذلكك منن خاللل كتابة االعباررةة بعدد 
كلل فقررةةنهھايیة   

)     صحتجارريیة (    اال ووكاالتت االعقوودد منن ااألعمالل  
)     صح(    يیلتززمم االمووكلل بددفع أأجررةة االووكيیلل مقابلل االتززاامهھ بتنفيیذذ االعملل االمكلفف بهھ   

)      صح(    االعقوودد االمددنيیة مختلفة عنن االعقوودد االتجارريیة  
)     صح(     تضمنن نظظامم االمحكمة االتجارريیة قووااعدد االسمسررةة  

ووعليیهھ فال  كافة جهھووددهه لتنميیة بيیع منتجاتت االمووكلللاالووكيیلل   منن ضمنن إإلتززااماتت االووكيیلل االعقدديیة وواالتي تووجبب بذذلل تنددررجج االمصارريیفف
)      صح(    تعوويیضض عليیهھا  

 
 

 االسؤؤاالل االثاني وواالمكوونن منن 4 فقررااتت: ( مقالي قصيیرر بحددوودد ااألسططرر االمحددددهه لكك فقطط )
 

مددعمة إإجابتكك بسندد شررعي ااوو قانووني ٬،عددمهھاتأثيیررهه على نفي مسؤؤووليیة االناقلل منن  االتالي مووضحًة  ما صحة االشررطط في االبندد  
مم عقدد ( االناقلل غيیرر مسؤؤوولل عنن أأيیهھ بضائع أأوو أأغررااضض ثميینة أأوو موواادد قابلة للكسرر أأوو أأجهھززةة حساسة وواالغاليیة االثمنن وواالتي لمم يیتمم إإبرراا

)خاصص لنقلهھا أأوو إإخفائهھا عنهھ  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شررطط صحيیح٬، وويیحدددد مسؤؤووليیة االناقلل وويینظظمهھا منن خاللل ااشتررااطط ااإلخططارر بالنسبة االبضائع االمذذكووررةة في االبندد٬، فإنن لمم  ااإلجابة:-- --

تجارريي في ااألصلل وواالقاعددةة تنصص على االتالي( االمعررووفف عررفا كالمشررووطط شررططا) ووإلنن  يیقع ااإلخططارر فال ضمانن٬، ووهھھھذذاا االبندد عررفف
---------------------------االناقلل ااشتررطط ذذلكك في االعقدد فباإلمكانن ااالستنادد إإلى االقاعددةة االشررعيیة ( االجوواازز االشررعي يینافي االضمانن)

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

قووااعدد االقانوونن االتجارريي  هھھھلل فحووىى االعباررةة االسابقة تنططبقق على" : ووأأموواالهھممعى االناسس ددماء ررجالل " وولوو يُیعططى االناسس بددعووااهھھھمم ألددَ 
ووضحي ذذلكك ووااددعمي إإجابتكك بما يیثبتهھاووعقووددهه٬،   

 
-ااإلجابة: ال٬، إلنن االقانوونن االتجارريي أألززمم  االتجارر باستخدداامم االددفاترر االتجارريیة ووجعلهھا منن ووسائلل إإثباتت اااللتززااماتت  ------------

---------االتجارريیة سووااءاا لمصلحة االتاجرر أأوو ضددهه ووهھھھذذاا خررووجٌج على االقووااعدد االعامة االتي ال تجيیزز للشخصص أأنن يیصنططع ددليیال لنفسهھ 
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------



	  

2االصفحة  منن   2	  
	  

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

	  

 

للسمسارر أأذذكرريي ثالثة االتززااماتت  	  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- فيیهھا٬، حفظظ االعيینة وواالمستنددااتت٬، أأنن ال يیكوونن ططررفا في االعقدد االذذيي تووسطط االقيیامم بالعملل االمكلفف بهھ٬، قيیدد االعمليیاتت االتي يیتووسطط 

فيیهھ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------	  

 يیلتزز مم االووكيیلل بالعموولة بإبرراامم االعقدد االمكلفف بهھ منن قبلل االمووكلل وولكنهھ ال يیضمنن تنفيیذذ االعقدد إإال إإنن كانن سببب عددمم االتنفيیذذ يیررجع إإلى خططأ
بالعموولةاالووكيیلل   

ووضحي ذذلكك ؟الة عددمم تنفيیذذ االعقددفي ح هھھھلل منن أأووضاعع يیستططيیع معهھا أأنن يینفي االووكيیلل بالعموولة مسؤؤووليیتهھ  

ااإلجابة: نعمم ووذذلكك في االقووةة االقاهھھھررةة٬، ووخططأ االمووكلل----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 االسؤؤاالل االثالثث وواالمكوونن منن 6 فقررااتت: ماصحة االتعوويیضض منن عددمهھ لمنن يیستحقهھ في االمعططيیاتت االتاليیة:

)               صحيیح(           تلفف االبضائع بسببب االناقلل  

)         صحيیح(              نهھاء خلددةة لعقدد االووكالة بددوونن إإخططارر بمووجبب عقدد ااشتررطط ذذلككإإ  

)                    صحيیح(          بمووجبب االبيیانن االجمرركي  جوواالل ووثبووتت تخليیصص االبضاعة كاملة 25نقصص   

)                       صحيیح(         بحثث االجاززيي عنن مستثمرر غني خليیجي في االكوويیتت بمووجبب عقدد يیشتررطط أأنن يیكوونن برريیططاني   

)             ال تعوويیضض  (       تووقفف االمووكلل عنن إإمدداادد االووكيیلل بالمنتجاتت محلل االووكالة ووذذلكك بعدد اانتهھاء عقدد االووكالة 	  

)               ال تعوويیضض(        منن قبلل االمووكلل وومستنددااتت مططابقة لعررفف االتجارر  بيیع االفضة بسعرر أأقلل بمووجبب ااعتمادد شفهھي  

 

 االسؤؤاالل االرراابع: هھھھلل يیضمنن االووكيیلل بالعموولة عقدد االووكالة؟

	ووضحي ذذلكك مع ذذكرر ااألسانيیدد االالززمة وواالررأأيي االمخالفف إإنن وُوجدد  

ووبالتالي يیصح أأنن يیشتررطط االمووكلل ذذلكك وولكنن في حالة  ٬، االووكيیلل أأيي أأخططأ إإذذاا فررططوولكنهھ يیضمنن .االعقددتنفيیذذ  االووكيیلل  ال يیضمنن 
وونستندد إإلى  االقاعددةة االفقهھيیة االتي تنصص على االتالي: (  ال يیصح ااشتررااطط ضمانن االووكيیلل بال تفرريیطط وواالووكالة  االتفرريیطط وواالتعدديي فقطط.

بعددمم صحة شررطط االضمانن بووجوودد عقدٍد آآخرر٬، أأيي االووكالة في هھھھذذهه االحالة٬، ووعلى  ). ووبالررغمم منن ذذلكك فهھناكك منن يیررىىةصحيیح
ااعتبارر صحة االضمانن فاشتررطط لصحتهھ االعلمم بتفصيیالتهھ ووأأحوواالهھ ووذذلكك ااستنادداا إإلى االقاعددةة ( يیفسدد االضمانن باشتررااطط االخيیارر فيیهھ أأوو 

 باشتررااطط عقدد آآخرر٬، ووعلى اافتررااضض جووااززهه فالجهھالة فيیهھ التصح) 

 

 

 كلل االتووفيیقق

	أأصايیلل االعووهھھھلي  


