
                    جامعـة دمشـق         

                    كلية الحقوق       
 سلم المجموعة الثانية من امتحان مقرر

 القانون الدولي االقتصادي
 لطالب السنة الثانية 

 12/6/1122الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2)عشر درجات لكل سؤال: بما ال يتجاوز السطرين، أجب عما يأتي: 
 ما هو موضع سعر التعادل بالنسبة لنظام استقرار الصرف؟ .2

: هو مبثابة العمود الفقري بالنسبةة لناا  اتبرقراس تبعر ال برا ص ال ن فال  كن أن  قو  قو   اا  ارترقراس ب فو ف ود الجواب
 تعر الرعادل.

 بالسداد؟ االموارد العامة للصندوق وفاًء اللتزامه سحب منت الدولة التيما الذي يترتب على  .1

 : قو تعي  شراء عملرها ص املسرقةل.الجواب

 ما الغاية من مبدأ عدم المساس؟ .3

 : قو حياكظ ال ن فال على قيمة حيازاته م  عمنت الةل او األعضاء. الجواب
 : متنني ال ن فال م  ارحرفاظ مبواسده مقومة بالذهب دفو تغيري.أو
 منظمة دولية؟ ما وصفها القانوني؟ GATTد الــ هل تع .4

 : ر  بل هي منامة فاقعية قف ص كو ة قف ر منامة  قف مؤتسة؛ فهي جمرد اتفاقية مرع دة األطراا.الجواب
ما المبدأ الذي أخذت به منظمة التجارة العالمية بخصـــوم تمثيل ااع ـــاء في جهازها التنفيذي؟ وهل يختل  عن  .2

 به الصندوق والبنك الدوليان؟المبدأ الذي أخذ 

: قخذت املنامة مبة ق مجاعية الرمثيل ص مجيع ق هزهتا مبا ص ذلك اجلهاز الرنفيذي  عنس ال ببببببببن فال فالةنك اللذ   قخذا الجواب
 مبة ق حم فد ة الرمثيل ص جملسيهما الرنفيذ ني.

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
 أستاذ المقرر
 د. ياسر الحويش

  



       جامعـة دمشـق      

       نظام التعليم المفتــوح  
           برنامج الدراسات القانونية 

 سلم تصحيح المجموعة الثانية 
 في امتحان مقرر

 القانون الدولي االقتصادي
 لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية

  2/3/2015الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة(  المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2بما ال يتجاوز السطرين، أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 اإلجابة النموذجية ال تتجاوز سطراً واحداً لكل سؤال.: مالحظة مهمة

 قو  رم دكع سبع احل ة بالذهب؟ ملاذا فكيف؟ –بع  الرع  ل الثاين رتفاقية ال ن فال  –هل جيوز  .1

 م  القوة الر و رية. %58ر جيوز ذلك ر رهاء ال فس النق ي للذهب  إر مبواكقة  :الجواب
 ر تع  السحوبات ارعرياد ة اليت جير ها العضو ص صن فال النق  ال فيل قرضاً  كما طةيعرها؟ .2

 هي عملية شراء عملة ق نةية بعملة فطنية  قف عملية تةادل عمنت. :الجواب

 ق مها املركز ال فيل لرسو ة منازعات ارترثماس؟ فم  هم اخل و  قمامه؟ما آليات الرسو ة اليت   .3

 : الرحنيم  فالروكيق؛ فاخل و  هم املسرثمرفو )م  خنل دفهلم( فالةل او املضيفة لنترثماس.الجواب
 ما ال فة اليت  نةغي قو  رمرع هبا طالب العضو ة ص منامة الرجاسة العاملية؟ .4

 مجركياً مسرقًن ص إداسة عنقاته الرجاس ة اخلاس ية؟ : قو  نوو إقليماً الجواب
 ما الن وص القا و ية اليت حتنم تسو ة النزاعات ص اجلات؟ مث ص منامة الرجاسة العاملية؟ .8

 : ص اجلات: املادتاو الثا ية فالعشر   فالثالثة فالعشر  ؛ فص املنامة: تفاهم تسو ة النزاعات.الجواب
 والنجاح مع تمنياتنا بالتوفيق

 أستاذ المقرر
 د. ياسر الحويش

 

 

 

 

  



       جامعـة دمشـق        

       نظام التعليم المفتــوح  
                   برنامج الدراسات القانونية 

 سلم المجموعة الثانية
 من امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي

 لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية
 26/8/1122الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2بما ال يتجاوز السطرين، أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 

 ما ااساس الذي حصلت بموجبه كل من روسيا والصين على مقعد في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؟ .2

 ا م  العمنت ص عمليات ال بن فال  شراًء فت اداً  خنلاتبرد م  عملرااا قكثر م  ريريا وااللر ال فلراو: حبسبةامما الجواب
 .السنرني السابقرني على ا رداب امل  رِ   الرنفيذ ني

 ما الطبيعة القانونية التفاق الدعم، من وجهة نظر الصندوق؟ .1

خنل  بالشراء م  حساب املواسد العامة  فكقاً لشرفط القراسقراساً صبادساً ع  ال ن فال  ؤك  للعضو ق ه  سرييع القيا  :  ع  الجواب
 .كرتة زمنية حم دة فص ح فد مةلغ معني

؟ وهل له أن يسددها من حصته %12بعد التعديل الثاني التفاقية الصندوق، كي  يسدد الع و الجديد شريحة الـ  .3
 بوحدات حقوق السحب الخاصة؟ ولماذا؟

  دها ال ن فال. فليس له قو  س دها حبقوال السحب اخلاصة أل ه ر ألنها.:  س دها بعمنت ق نةية حيالجواب
 ما دور الطرف الثالث في شرط الدولة ااولى بالرعاية؟ .4

 : ليس له دفس  إر قو ما  عيى له م  مزا ا فقكضليات مةاشرة  ع  معياساً حلقوال املسرفي  م  الشرط.الجواب
 ؟عملية تنفيذ ااحكام الصادرة من خاللهادور منظمة التجارة العالمية في ما  .2

 : ليس هلا دفس ص  وهر عملية الرنفيذ  فإمنا تراقب هذه العملية  فتق   ارقرتاحات ألطراا النزاع خب وص طر قة الرنفيذ.الجواب
 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

 أستاذ المقرر
 أ.د. ياسر الحويش

 

  



       جامعـة دمشـق        

       نظام التعليم المفتــوح  
                   برنامج الدراسات القانونية 

 سلم المجموعة الثانية
 في امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي

 لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية
 )الدورة اإلضافية( 2/21/1122الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2بما ال يتجاوز السطرين، أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 

 أنشئ صندوق النقد الدولي لتحقيق مهمتين. اذكرهما؟ .2

 )قف ضةط مسائل ال را(  فإجياد  اا  مرع د األطراا للم كوعات ال فلية. ضةط العنقات ال فلية النق  ة: الجواب

 استقرار سعر الصرف بالتداعي فعلياً، ومتى انتهى ذلك النظام قانونيًا؟متى بدأ نظام  .1

إىل ذهب؛  س للرحو لإلغاء قابلية ال فر: ب ق بالر اعي كعلياً مع اخليوات األمر نية الثنث ص ب ا ة السةعينيات فرتيما الجواب
 .1795رتفاقية ال ن فال عا   بالرع  ل الثاينفا رهى سمسياً 

بلد الع ـــــــــــو في الصـــــــــــندوق، والذي تتعر  قيمة عملته للتفكل أن يســـــــــــتكمل تســـــــــــديد الفرق بعملته يجب على ال .3
 للصندوق، والعكس بالعكس. ما أساس ذلك؟

 : شرط الضماو بالذهب )قف مة ق ع   املساس(.الجواب
تجارة مة المقصـــــورة على التجارة في الســـــلع، فما الوجهان ااخران للتجارة اللذان أضـــــيفا في منظ 44كانت الجات  .4

 العالمية؟

 .حقوال امللنية الفنر ة؛ فالرجاسة ص اخل مات: الرجاسة ص الجواب
 ؟اهمالتف أورد تفاهم تسوية النزاعات عدداً من الوسائل البديلة للتسوية. ما ااسلوب ااصيل الذي اعتمده .2

 : األتلوب القضائي.الجواب
 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

 أستاذ المقرر
  ياسر الحويشأ.د. 

  



       جامعـة دمشـق        

       كلية الحقوق       
                        

 سلم المجموعة الثانية في امتحان مقرر
 القانون الدولي االقتصادي
 لطالب السنة الثانية 

 16/8/1122الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: ، سطراً واحداً بما ال يتجاوز 

 ما أوصاف العجز في ميزان المدفوعات، الذي يحق للع و في الصندوق أن يطلب التمويل على أساسه؟ .2

 .فمؤقراً  حاداً : قو  نوو العجز الجواب

 كا؟في بريتون وودز؟ وماذا أصبح يسمى بعد تعديل جاماي أُِقر  ماذا يسمى نظام الصرف الذي  .1

 تعر ال را. تعومي  اا  تعر ال را  فص  اما نا اترقراس: ص بر روو ففدز  اا  الجواب

 ما الدليل على تمييز الصندوق ضد البلدان النامية عندما تطلب التمويل؟ .3

 جتاه الةل او النامية فع   ميالةة الةل او املرق مة هبا. املشرفطية: ال ليل هو إقراس الجواب
 منظمة التجارة العالمية؟ قامتمتى دخل ميثاق منظمة التجارة الدولية حيز النفاذ؟ ومتى  .4

 .1778: مل   خل ميثاال منامة الرجاسة ال فلية حيز النفاذ قب اً. فقام  منامة الرجاسة العاملية عا  الجواب
 االستثمار؟ما وسائل تسوية المنازعات التي يقدمها المركز الدولي لتسوية منازعات  .2

 : الروكيق  فالرحنيم.الجواب
 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

 أستاذ المقرر
 أ.د. ياسر الحويش

  



 جامعـة دمشـق
       كلية الحقوق  

 سلم المجموعة الثانية من امتحان مقرر
 القانون الدولي االقتصادي
 لطالب السنة الثانية 

 4/2/1126الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2السطرين، أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال:  ال يتجاوزبما 
 ما هو الهدف من شرط ال مان بالذهب؟  .2

 : اهل ا هو قو حياكظ ال ن فال على قيمة ما حيوزه م  عمنت األعضاء.الجواب

 ما نظام التصويت الذي أخذ به الصندوق والبنك الدوليان؟ .1

صبببوتاً قتببباتبببياً  مث صبببوت فاح  ع  كل محة قلف فح ة حقوال  282 اا  الر بببو   املوزفو قف املر ف. كلنل عضبببو : الجواب
 تحب خاصة م  ح ره ص ال ن فال قف محة قلف دفرس قمر ني ع  إتهامه ص الةنك ال فيل.

 من هو صاحب االختصام النهائي بتفسير نصوم اتفاقية الصندوق؟ .3

 نهائي هو جملس احملاكاني م  خنل جلنة تفسري ة منةثقة عنه.: صاحب ارخر اص الالجواب
أو اتفــاقيــة  GATSويرفض اتفــاقيــة  GATT94هــل يمكن لطــالــب ع ـــــــــــويــة منظمــة التجــارة العــالميــة أن يقبــل اتفــاقيــة  .4

TRIPs؟ ولماذا؟ 

ةقى  قةلها كلها  قف   : ليس له ذلك ألو هذه ارتفاقيات )مرع دة األطراا( فت خل ضببببببم  ال ببببببفقة الشبببببباملة  ك ما قوالجواب
 خاسج املنامة.

 ما القاعدتان اللتان تعبران عن مبدأ المساواة أو عدم التمييز في منظمة التجارة العالمية. .2

 : شرط ال فلة األفىل بالرعا ة؛ فشرط املعاملة الوطنية.الجواب
 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

 أستاذ المقرر
 أ.د. ياسر الحويش

  



                       جامعـة دمشـق        

          كلية الحقوق       
 أجوبة المجموعة الثانية 

 من امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي
 لطالب السنة الثانية )الفصل الثاني(

 9/6/1126الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2)عشر درجات لكل سؤال: ، أجب عما يأتي: ال يتجاوز السطرينبما 
متى بدأ العمل بنظام اسـتقرار الصرف؟ ومتى انتهى ذلك النظام؟ وما بديله؟ )المهم تحديد مناسبات المراحل وليس  .2

 التاريخ(.

 لرعومي.ا: ب ق العمل بناا  اترقراس ال را منذ قيا  ال ن فال؛ فا رهى مع الرع  ل الثاين؛ حيث اتُرةِ ل به  اا  الجواب

 ما أوجه استخدام المبالغ التي يسحبها ع و الصندوق من الموارد العامة؟ .1

: ُتسببببرد   املةالغ املسببببحوبة ص ت عيم العملة ص قتببببواال ال ببببرا  فلعنج العجز املؤق  ص ميزاو امل كوعات  قف م  ق ل الجواب
 ت  العجز ص ارحرياطيات النق  ة  قف فضع هذه ارحرياطيات.

ميزان مدفوعات دولٍة ع و في الصندوق تحت عجز حاد ومؤقت، فهل للصندوق أن يصدر وحدات جديدة إذا وقع  .3
 من حقوق السحب الخاصة لحل مشكلتها؟ لماذا؟

: ر جيوز ذلك ألو إ شبببببببباء قف إلغاء حقوال السببببببببحب اخلاصببببببببة  رم ص ضببببببببوء احلا ة العاملية طو لة األم  لرك  ارحرياطيات الجواب
 الركود ارقر ادي فالرضدم. احلاضرة  مع جتنب

 ؟ لماذا؟ ما طبيعتها القانونية؟منظمة دولية GATTهل الـ  .4

: اجلببات ليسببببببببببببببب  منامببة دفليببة  كببالةلبب او اليت عقبب هتببا قسادت هلببا قو تنوو جمرد اتفبباقيببة مرعبب دة األطراا  فلننهببا طوست الجواب
 ال  كو ة قف الواقعية قف )املنامة الن منامة(.  فسها لرعمل عمل املنامات ال فلية  ف يلق عليها الةعض فصف املنامة

ــــــــــــــ  .2 أهم من مرحلة إنشــــاء فريق لتســــوية النزاا، بعكس الوضــــع في منظمة  GATTكانت مرحلة التشــــاور في لل الـ
 ؟التجارة العالمية. لماذا

ك كاو الرشببببببافس القضببببببائية  لذل: ألو قواع  الرسببببببو ة ص تل اجلات تعرم  على اإلمجاع اإلجياي  قا  عرقل عملية الرسببببببو ة الجواب
 قكثر كعاليًة  قما ص املنامة كرم الرحول حنو اإلمجاع السليب فقصةح  الفعالية لقواع  الرسو ة القضائية سريم بقاء الرشافس.

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
 أستاذ المقرر

  أ.د. ياسر الحويش

 

 

 

  



                    جامعـة دمشـق        

          نظام التعليم المفتــوح  
                   برنامج الدراسات القانونية 

 سلم المجموعة الثانية
 من امتحان مقرر

 القانون الدولي االقتصادي
 لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية

 12/4/1126الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: أجب عما 

تلتزم الدولة الع ـــــــــو في صـــــــــندوق النقد الدولي بالحفام على قيمة حيازته من عملتها. ما ااســـــــــاس القانوني لهذا  .2
 )سطران(. االلتزام؟ وكي  يتحقق؟

  م  خنل قيا  ال فلة العضبببو : األتببباس القا وين هو مة ق ع   املسببباس قف شبببرط الضبببماو بالذهب. ف رحقق هذا ارلرزاالجواب
 ب كع مةلغ إىل ال ن فال  سافي مق اس النقص احلاصل ص قيمة عملرها  فالعنس بالعنس ص حال الز ادة.

 )سطران(. ما المورد الرئيس للصندوق؟ وما أبرز روافده؟ .1

عليها  ي القرفض اليت حي ببببببببببببل: املوسد الرئيس لل ببببببببببببن فال هو احل ببببببببببببص اليت ت كعها الةل او األعضبببببببببببباء؛ فقبرز الرفاك  هالجواب
 ال ن فال )فأن  إضاكة: ما  ةيعه ال ن فال م  حيازته الذهةية  العمولة اليت حي ل عليها  ريجة عملياته...(.

ســطر ) ما مقدار ما تلتزم الدولة المشــتركة في نظام حقوق الســحب الخاصــة بقبوله من الوحدات؟ وماذا تقدم مقابلها؟ .3
 واحد(.

 ضعف املق اس الذي مت خت ي ها به؛ فتق   مقابلها عمنت قابلة للرحو ل كعلياً. : تلرز  بقةولالجواب
 )سطر واحد(. ما الجوانب التجارية التي اهتمت بها الجات؟ وماذا أضافت إليها منظمة التجارة العالمية؟ .4

 ر ة.حقوال امللنية الفن : اهرم  اجلات بالرجاسة ص السلع  فقضاك  إليها املنامة جتاسة اخل مات فالرجاسة صالجواب
 )سطر واحد(. ما المؤسسة التي أنشأها البنك الدولي لتسوية النزاعات؟ ومن هم الخصوم أمامها؟ .2

 : ق شأ الةنك ال فيل املركز ال فيل لرسو ة منازعات ارترثماس. فاخل و  قمامه هم: املسرثمر فالةل  املضيف لنترثماس.الجواب
 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

 أستاذ المقرر
  أ.د. ياسر الحويش

 

 

  



                      جامعـة دمشـق    

                      كلية الحقوق    
                          

 سلم المجموعة الثانية 
 من امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي
 لطالب السنة الثانية )الدورة اإلضافية(

 2/9/1126الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز سطراً واحداً.

 ما أهمية سعر التعادل بالنسبة لنظام استقرار الصرف؟  .2

  اا  اترقراس تعر ال را.: تعر الرعادل هو األتاس )قف العمود الفقري( الذي بىن عليه الجواب

 هل يقدم الصندوق قروضاً للبلد الع و الذي يقع تحت عجز حاد ومؤقت في ميزان المدفوعات؟  .1

 : ر  ق   له قرفضاً فإمنا  ةيعه عمنت ق نةية مقابل  ق ه الوطين.الجواب

 ما مفهوم العملة النادرة؟  .3

 على تق أها هت   اً    اً كيعل  سمسياً قما قصةح   ادسة. : هي العملة اليت  ه د اليلب عليها مق سة ال ن فالالجواب
 ما دور الطرف الثالث بالنسبة لشرط الدولة ااولى بالرعاية؟  .4

 : ما  عيى لليرا الثالث م  امريازات مةاشرة  ع  معياساً حلقوال املسرفي  م  الشرط.الجواب

 ق ائية الصادرة من خاللها؟ ما دور منظمة التجارة العالمية في عملية تنفيذ ااحكام ال .2

 : ليس هلا دفس ص  وهر عملية الرنفيذ  فإمنا  قر ر دفسها على مراقةة العملية فتق مي ارقرتاحات خب وص كيفيرها.الجواب
 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

 أستاذ المقرر
 أ.د. ياسر الحويش

 

 

 

  



       جامعـة دمشـق        

       نظام التعليم المفتــوح  
                   برنامج الدراسات القانونية 

 سلم المجموعة الثانية من امتحان مقرر
 القانون الدولي االقتصادي

 لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية
 )الدورة اإلضافية( 9/21/1126الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2درجات لكل سؤال: أجب عما يأتي: )عشر 

 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز سطراً واحداً.
 ما الغاية من مبدأ عدم المساس؟  .2

 قو حياكظ ال ن فال على قيمة حيازته م  عمنت الةل او األعضاء. الجواب:

 عات؟هل يقدم الصندوق قروضاً للبلد الع و الذي يقع تحت عجز حاد ومؤقت في ميزان المدفو  .1

 ر  ق   قرفضاً فإمنا  ةيعه عمنت ق نةية مقابل عملره الوطنية  كالعملية هي مةادلة عمنت فليس  قرضاً. الجواب:

 ما االلتزام الرئيس المترتب على المشترك في حقوق السحب الخاصة عندما يقدمها له مشترك آخر؟  .3

  شرتط قو تنوو عملره الوطنية.قو  ق   مقابلها عمنت قابلة للرحو ل كعلياً  فر  الجواب:
 ما المقصود بالصفقة الشاملة في منظمة التجارة العالمية؟  .4

 قي قو طالب عضو ة املنامة  نةغي قو  واكق على مجيع ارتفاقيات املرع دة األطراا. الجواب:
 ما القاعدتان اللتان تعبران عن مبدأ عدم التمييز في منظمة التجارة العالمية؟  .2

 ال فلة األفىل بالرعا ة  فشرط املعاملة الوطنية. شرط الجواب:
 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

 أستاذ المقرر
  د. ياسر الحويش

 

 

 

 

 

 

  



                      جامعـة دمشـق    

                      كلية الحقوق    
                          

 سلم تصحيح المجموعة الثانية من امتحان مقرر
 لطالب السنة الثانيةالقانون الدولي االقتصادي 
 26/2/1124الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 

 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز سطراً واحداً.
 كي  أصبح يتم تسديد شريحة ربع الحصة في صندوق النقد الدولي بعد التعديل الثاني )تعديل جامايكا(؟  .2

 :  رم تس   ها بعمنت ق نةية حي دها جملس احملاكاني.الجواب

 ما أقصى حجم لوحدات حقوق السحب الخاصة التي يمكن استخدامها في لحظة واحدة؟ ولماذا؟ .1

 .ثلثيها ص حلاة فاح ة  ألو العضو الذي تُقّ   إليه ملز  بقةول ضعف ما مت خت ي ه بهأن  اترد ا  : الجواب

 ما هي طريقة سداد السحوبات االعتيادية لصندوق النقد الدولي؟  .3

 : أوترمثل طر قة الس اد ب عادة شراء العملة الوطنية م  ال ن فال. : الجواب
 .ما قا  العضو بوضعها مقابل تحب العملة األ نةيةتحب العملة الوطنية اليت مت إ  اعها تابقاً عن 

 ما هي الصفة ااساسية التي ينبغي أن يتمتع بها طالب الع وية في منظمة التجارة العالمية؟  .4

 .قو  نوو طالب العضو ة إقليماً مجركياً مسرقًن ص إداسة عنقاته الرجاس ة اخلاس ية: الجواب

 جات أكثر فاعليًة منه اان في منظمة التجارة العالمية؟لماذا كان التشاور بين الخصوم في ال .2

 .ل عوبة الوصول إىل تشنيل كرال الرسو ة القضائية قف اعرماد تقاس رها بسةب قاع ة اإلمجاع اإلجياي ص اجلات: الجواب

 
 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

 أستاذ المقرر
 أ.د. ياسر الحويش

 

 

 

  



                      جامعـة دمشـق    

                     كلية الحقوق    
                          

 سلم المجموعة الثانية
 في امتحان مقرر: القانون الدولي االقتصادي

 22/6/1124لطالب السنة الثانية، الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز سطراً واحداً.

 بماذا كان يتم تقويم الحصص في مرحلة بريتون وودز؟ وبماذا أصبح تقويمها بعد التعديل الثاني؟  .2

 : كاو تقومي احل ص ص مرحلة بر روو ففدز بالذهب؛ فبع  الرع  ل الثاين حبقوال السحب اخلاصة.الجواب

 سعر التعادل بالنسبة لنظام استقرار الصرف؟ما أهمية  .1

 : تعر الرعادل مبثابة العمود الفقري قف األتاس الذي  ةىن عليه  اا  اترقراس تعر ال را.الجواب

 ما الظروف التي يمكن فيها إنشاء أو إلغاء وحدات حقوق السحب الخاصة؟ .3

 األم  لرك  ارحرياطات احلاضرة مع جتنب الركود فالرضدم. رم إ شاؤها قف إلغاؤها ص ضوء احلا ة العاملية طو لة : الجواب

 ما التقليد المتبع بخصوم جنسية كل من المدير العام للصندوق، ورئيس البنك الدولي؟ .4

 : الرقلي  املرةع هو قو  رمرع م  ر ال ن فال جبنسية دفلة قفسفبية  فسئيس الةنك ال فيل باجلنسية األمر نية.الجواب

 ما المبدأ الذي أخذت به منظمة التجارة العالمية بخصوم تمثيل ااع اء في أجهزتها المختلفة؟  .2

 قخذت املنامة مبة ق مجاعية الرمثيل  كجميع األعضاء قثلوو ص مجيع األ هزة. :الجواب

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
 أستاذ المقرر

 أ.د. ياسر الحويش
 

 

 

 

 

  



                      جامعـة دمشـق    

                      كلية الحقوق    
                          

 سلم المجموعة الثانية 
 من امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي
 لطالب السنة الثانية )الدورة اإلضافية(

 14/8/1124الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2درجات لكل سؤال: أجب عما يأتي: )عشر 
 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز سطراً واحداً.

 لصندوق النقد الدولي وليفتين رئيستين؛ اذكرهما.  -2
مس خ(  فاملسبببباع ة ص إجياد  اا  مرع د األطراا للم كوعات اجلاس ة )خمس درجات: ضببببةط العنقات ال فلية النق  ة )الجواب
 (.درجات

انتسبت اليوم دولة إلى صندوق النقد الدولي، فمن الذي يحدد حصتها؟ وكي  يتم تسديد شريحة ربع إذا  -1
 الحصة؟

 (.خمس درجات(  ف رم تس    الربع بالعمنت األ نةية )خمس درجات: حي د جملس احملاكاني ح رها )الجواب

 ما المقصود بالربط المرن؟  -3
خمس ) ع  طر ق الر خل ص تببببببوال ال ببببببرا األ نيب ( خمس درجات) ثاب حياكظ الةنك املركزي على تببببببعر صببببببرا : الجواب
 (.درجات
 .تستهدف قرو  البنك الدولي إحدى غايتين؛ اذكرهما -4
 (.  خمس درجات(  فالرنمية )خمس درجاتإعادة اإلعماس ): الجواب  

  ما مجاالت التجارة التي اهتمت بها كل من الجات ومنظمة التجارة العالمية؟  -2

مس خ(  فقضبببببببباك  إليها املنامة جتاسة اخل مات فحقوال امللنية الفنر ة )خمس درجاتاهرم  اجلات برجاسة السبببببببلع ): الجواب
 (.درجات

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
 أستاذ المقرر

 أ.د. ياسر الحويش

 

 

 

 

  



                      جامعـة دمشـق    

  التعليم المفتوح    
                     الدراسات القانونية  

                          
 سلم المجموعة الثانية من امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي

 18/1/1124لطالب السنة الثانية الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 ال تتجاوز سطرين.مالحظة: ااجوبة النموذجية 

 تمكنت الصين من حجز مقعد في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ما ااساس القانوني لذلك؟  .2

: ألو عملرها إح ى عملرني مت اتببببرد امهما قكثر م  ريرياا م  العمنت ص عمليات ال بببببن فال شبببببراًء فتببببب اداً خنل الجواب
 الرنفيذ ني.السنرني السابقرني على ا رداب امل  ر   

 ما هي أوجه استخدام الدولة للمبالغ التي تسحبها من الموارد العامة لصندوق النقد الدولي؟ .1

جيب قو تسببببرد   ال فلة املةالغ املسببببحوبة م  ال ببببن فال لر عيم عملرها ص قتببببواال ال ببببرا  فلعنج العجز املؤق  ص : الجواب
 .ت النق  ة  قف فضع هذه ارحرياطياتميزاو م كوعاهتا  قف م  ق ل ت  العجز ص ارحرياطيا

 من البلدان ااع اء في صندوق النقد الدولي، اختارت نظام التعويم المستقل، فما هي آليته؟ %11هناك  .3

أرنع الةنك املركزي ع  الر خل ص تبوال ال برا األ نيب  فحي د قه اكاً لسبياتبره النق  ة  اترناداً إىل ترفا فخياسات : الجواب
 .  حملية
 عدد الجوالت التفاوضية التي رعتها الجات؟ وما هي الجولة التي تمخض عنها إنشاء منظمة التجارة العالمية؟  ما .4

اليت متدض عنها إ شاء منامة الرجاسة  1774-1751: سع  اجلات مثاين  ورت تفافضية  آخرها  ولة األفسفريواي الجواب
 العاملية.

 عاية الذي اعتمدته الجات وأبقته منظمة التجارة العالمية؟ اشرحه. ما االستثناء على شرط الدولة ااولى بالر  .2

: ارتبببرثناء هو الرنرنت اإلقليمية. كأعضببباء املنامة الذ     خلوو ص منيقة جتاسة حرة قف احتاد مجركي ر  ضبببيرفو إىل الجواب
 خاسج الرنرل.تعميم املزا ا فاملناكع اليت أنحوما لةعضهم على باقي قعضاء املنامة الذ   هم 
 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

 أستاذ المقرر
 أ.د. ياسر الحويش

 

 

 

 

  



                    جامعـة دمشـق        

       نظام التعليم المفتــوح  
                   برنامج الدراسات القانونية 

 ااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية في امتحان مقرر
 القانون الدولي االقتصادي

 لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية
  12/4/1124الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 

 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز سطراً واحداً.
 من عملتها؟ دوق النقد الدولي على قيمة حيازة الصندوقصنكي  تحافظ الدولة الع و في  .2

 : م  خنل دكعها مةلغاً بعملرها الوطنية  عادل النقص احلاصل ص قيمة ما حيوزه ال ن فال بسةب اخنفاض تعر ال را.الجواب

 هاِت توصيفاً واقعياً التفاقات الدعم! .1

  عييها ال ن فال للةل  املعين.: اتفاال ال عم  ع  مبثابة شهادة حس  تلوك  ق ي الجواب
ةه قو جيري : قراس م  ال ببن فال  سبببرييع الةل  املعين مبو ويُقبل الجواب الذي يعطي التوصــي  القانوني التفاق الدعم، أي أنه

 تحةاً ص قي فق  خنل م ة تر ا ه  ب فو احلا ة إىل إ راءات السحب ارعريادي.

 لماذا تم استحداث نظام حقوق السحب الخاصة أول مرة؟  .3

 : ملعاجلة مشنلة  قص السيولة داخل صن فال النق  ال فيل.الجواب
 أين تجد اهتمام الصندوق والبنك الدوليين بمسائل التجارة الدولية؟  .4

 ع قخرى.ة  كضنً ع  مواق: ص الن وص اخلاصة بأه اا كل منهما  حيث قشاست بشنل صر ف ملسائل الرجاسة ال فليالجواب
 هما؟ ، عما كان عليه قبلومنظمة التجارة العالمية بالنسبة لشرط الدولة ااولى بالرعاية GATTما الذي أحدثته الـ  .2

 :  قلراه م  احلالة الثنائية إىل احلالة املعممة  كنل طرا مرعاق /عضو  ع  ماحناً فمسرفي اً  كضنً ع  كو ه طركاً ثالثاً.الجواب
 تهىان

 أستاذ المقرر
  أ.د. ياسر الحويش

 

 

 

 

  



                      جامعـة دمشـق    

                      التعليم المفتوح   
                   الدراسات القانونية   

 ااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية 
 من امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي

 الثانيةلطالب السنة 
 )الدورة اإلضافية( 2/21/1124الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز سطرين.

 ما هي المنظمات التي تم إنشاؤها في مؤتمر بريتون وودز؟ )اذكرها بدقة، وكمال(.  .2

 : صن فال النق  ال فيل  فالةنك ال فيل للرعمري فالرنمية )قف: لإل شاء فالرعمري  قف إلعادة اإلعماس فالرنمية(.الجواب

 ما هي النسب التي ينبغي التقيد بها عند إجراء السحب من صندوق النقد الدولي؟ )حددها بدقة وبشكل صحيح(. .1

قر تز   حيازة ال ببن فال م  عملة السبباحب ع  ؛ فعلى نو اً م  ح ببة السبباحب تبب %28ر  ز   ع  : جيوز السببحب مبا الجواب
 ص قي فق . م  ح ره 222%

 في أي تعديل تم إنشاء حقوق السحب الخاصة؟ وما هو الدور الذي أعطي لها في اتفاق جامايكا؟  .3

 ببببن فال احملاتببببةة ص ال: مت إ شبببباء  اا  حقوال السببببحب اخلاصببببة ص الرع  ل األفل رتفاقية ال ببببن فال؛ فقخذت دفس فح ة الجواب
 مبو ب الرع  ل الثاين )اتفاال  اما نا(.

 ما هو المقصود بالصفقة الشاملة في منظمة التجارة العالمية؟  .4

: قي قو ارتفباقيبات مرعب دة األطراا املرتةيبة بباتفباقيبة إ شبببببببببببببباء منامة الرجاسة العاملية تشببببببببببببببنل كنً ر  رجزق  فم   يلب الجواب
 ةلها كلها قف  ةقى خاسج املنامة.عضو ة املنامة عليه قو  ق

 ِصْ  حقوق الطرف الثالث في شرط الدولة ااولى بالرعاية، بالنسبة للمستفيد.  .2

: حقوال اليرا الثالث معياس حلقوال املسبببببببببببرفي   ك ذا زادت حقوال اليرا الثالث قف  ق ببببببببببب  قف بقي  قف قلغي   ترة ل الجواب
 تةعاً لذلك حقوال املسرفي .

 انتهى
 المقررأستاذ 

 أ.د. ياسر الحويش
 

 

 

  



                      جامعـة دمشـق    

                     كلية الحقوق    
                         

 ااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية
 في امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي

 21/2/1128لطالب السنة الثانية الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز السطرين.

 يمول الصندوق البلد الع و الذي يقع ميزان مدفوعاته تحت العجز. ما أوصاف هذا العجز؟  .2

 [خمس درجات] [ فمؤقراً.خمس درجات: قو  نوو العجز حاداً؛ ]الجواب

 ما الجهة المسؤولة عن تحديد حصص أع اء الصندوق ااصليين والمن مين؟ .1

[ فحي د ح بببص املنضبببمني جملس احملاكاني خمس درجات: ح بببص األعضببباء األصبببليني ح دهتا جلنة اخلمسبببة عشبببر  ]الجواب
 [.خمس درجات]

 ما هي آلية التعويم المستقل؟ .3

ترناداً إىل [  فحي د قه اكاً لسياتره النق  ة اخمس درجاتص تبوال ال برا األ نيب ]: أرنع الةنك املركزي ع  الر خل الجواب
 [.خمس درجاتترفا فخياسات حملية ]

 هل ترتبط الع وية في البنك الدولي بالع وية في الصندوق ابتداًء وانتهاًء؟ .4

خمس ] فتنرهي با رهائها : م  حيث املة ق  روقف اكرسببببببببباب العضببببببببببو ة ص الةنك على اكرسببببببببباب عضببببببببببو ة ال ببببببببببن فالالجواب
 [.مس درجاتخ[  فلن  ق  تسرمر العضو ة ص الةنك سريم ا رهائها بال ن فال مبواكقة ثنثة قسباع األصوات ص الةنك ]درجات

 ما الجوانب التجارية التي اهتمت بها كل من الجات، ومنظمة التجارة العالمية؟  .2

[  فقضبببببببببببببباكب  إليها املنامة الرجاسة ص اخل مات فحقوال امللنية خمس درجـات: اهرمب  اجلبات ببالرجباسة ص السببببببببببببببلع ]الجواب
 [.خمس درجاتالفنر ة ]

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
 أستاذ المقرر

 أ.د. ياسر الحويش

 

 

 

 

 

  



                      جامعـة دمشـق    

                      كلية الحقوق    
                          

 النموذجية المتحان المجموعة الثانيةااجوبة 
 من مقرر: القانون الدولي االقتصادي

 29/6/1128لطالب السنة الثانية، الجاري بتاريخ 
 كلتيهما، وبدون خلط بينهما:أجب عن المجموعتين ااتيتين  

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 

 ااجوبة النموذجية ال تتجاوز السطرين. مالحظة:
ما المبدأ الذي ي ـــــــــــمن الحفام على قيمة حيازة الصـــــــــــندوق من عمالت ااع ـــــــــــاء؟ وم ن الذي يترتب عليه هذا  .2

 العبء؟

: املة ق الذي  ضبببببم  احلفاظ على قيمة حيازة ال بببببن فال م  عمنت األعضببببباء هو مة ق ع   املسببببباس )قف شبببببرط الضبببببماو الجواب
 [  خمس درجات[ ف رتتب عةحه على الةل  العضو املعين )صاحب العملة(. ]س درجاتخمبالذهب(؛ ]

 عندما يمول الصندوق بلداً ع واً، فال تنقص قيمة ما يحوزه الصندوق من العمالت! لماذا؟ وكي  يتم السداد؟ .1

ف رم  [خمس درجاتاأل نيب  ]: ألو الةل  السببببببببباحب  ضبببببببببع بعملره الوطنية ما  عادل ما  سبببببببببحةه م  ال بببببببببن فال بالنق  الجواب
 [خمس درجاتالس اد م  خنل إعادة شراء عملره مسرقةًن. ]

حدثت احتجاجات شـــــعبية في ااردن بســـــبب قانوٍن فر    ضـــــريبة جديدة، في أعقاب تمويل حصـــــل عليه ااردن من  .3
ا النوا؟ وما اإلجراء صــندوق النقد الدولي! ماذا يســمى النظام الذي يحمل البلد الســاحب على اتخاذ إجراء من هذ

 العقابي الذي )يمكن( للصندوق اتخاذه بسبب التراجع عن هذا القانون؟

 [  خمس درجات:  سمى بب "مشرفطية ال ن فال"؛ ]الجواب
 [خمس درجاتفاإل راء العقاي )املمن ( هو الروقف ع  الرمو ل مسرقةًن. ]

 وما هي الغايات )القانونية( للتمويل؟ما الطبيعة القانونية للتمويل الذي يقدمه البنك الدولي؟  .4

 [خمس درجات[ م  ق ل إعادة اإلعماس فالرنمية. ]خمس درجات: الرمو ل الذي  ق مه الةنك ال فيل  ع  قرضاً؛ ]الجواب

 من هم أطراف االتفاق المت من لشرط الدولة ااولى بالرعاية؟ وما دور حقوق الطرف الثالث؟ .2

ثالث تع  [ فحقوال اليرا الخمس درجاتلشبببرط ال فلة األفىل بالرعا ة اا املا ف فاملسبببرفي ؛ ]: قطراا ارتفاال املرضبببم  الجواب
 [خمس درجاتمعياساً حلقوال املسرفي . ]

 انتهى
 أستاذ المقرر

 أ.د. ياسر الحويش
  



                    جامعـة دمشـق        

      نظام التعليم المفتــوح  
                   برنامج الدراسات القانونية 

 اإلجابات النموذجية اسئلة المجموعة الثانية
 في امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي

 لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية
  11/1/1128الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز سطرين.

 ما أوجه اختالف نظام ثبات سعر الصرف عن نظام استقرار سعر الصرف )تاريخياً وم موناً(؟ .2

: هامش اً م ـــمون ]خمس درجات[.:  اا  الثةات تبببابق على قيا  ال بببن فال قما ارتبببرقراس كجاء به ال بببن فال تاريخياً : الجواب
 ببببببببوس ص  اا  الثةات على ح فد الذهب  قما ص  اا  ارتببببببببرقراس كق  مت توتببببببببيع اهلامش إىل ح فد الرقلب ص تببببببببعر ال ببببببببرا مق

 ]خمس درجات[.. 12%

 ما الطبيعة القانونية لعمليات التمويل التي يقدمها كل من الصندوق والبنك الدوليين؟ .1

قما متو ل  [.]خمس درجاتوطنية )بيع فشبببراء(. : متو ل ال بببن فال  ع  مةادلة عملة ق نةية  ق مها للعضبببو مقابل عملره الالجواب
 ]خمس درجات[. الةنك كيع  قرضاً.

 ما هو لرف إصدار حقوق السحب الخاصة؟ وما هو لرف استخدامها؟ .3

 رم إصببببببب اس حقوال السبببببببحب اخلاصبببببببة ص ضبببببببوء احلا ة العاملية طو لة األم  لرك  ارحرياطات احلاضبببببببرة مع جتنب الركود : الجواب
 ]خمس درجات[.ف رم اترد امها عن ما   اب ميزاو امل كوعات بعجز حاد فمؤق .  درجات[.]خمس  فالرضدم.

 إلى ماذا يُقّسم رأسمال كل من الصندوق والبنك الدوليين؟ )اذكر التسمية فقط(.  .4

 ]خمس درجات[.. أسهمف قسم سقمسال الةنك إىل  ]خمس درجات[.. حصص قسم سقمسال ال ن فال إىل  :الجواب
 أم في منظمة التجارة العالمية؟ ولماذا؟ GATTفاعلية في تسوية النزاعات؛ التشاور في الـ  أيهما أكثر .2

مجاع بسبببببببببببةب اعرماد اجلات لناا  اإل ]خمس درجات[.: الرشببببببببببافس ص اجلات قكثر كاعلية منه ص منامة الرجاسة العاملية؛ الجواب
    خمس درجات[.]اإلجياي ص عملية الرسو ة  قا   عب الوصول إىل املرحلة القضائية  لن  املنامة اترة ل  به اإلمجاع السليب 

 انتهت ااسئلة
 أستاذ المقرر

  أ.د. ياسر الحويش
 

 

  



                    جامعـة دمشـق        

      نظام التعليم المفتــوح  
      برنامج الدراسات القانونية 

 ااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية
 في امتحان مقرر القانون الدولي االقتصادي

 لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية
  19/4/1128الجاري بتاريخ 

 دون خلط بينهما:كلتيهما، وبأجب عن المجموعتين ااتيتين  
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز سطرين.

 ما الصفة ااساسية المطلوبة الكتساب ع وية كل من الصندوق والبنك الدوليين؛ ومنظمة التجارة العالمية؟ .2

؛ خمس درجات[]: ال بفة األتباتبية اليت  نةغي حتققها ل ى طالب العضبو ة ص ال ن فال فالةنك ال فليني قو  نوو دفلة الجواب
 .]خمس درجات[فص منامة الرجاسة العاملية قو  نوو إقليماً مجركياً مسرقًن ص إداسة عنقاته الرجاس ة اخلاس ية 

 بل التعديل الثاني، وبعده؟ما هي وحدة المحاسبة لدى صندوق النقد الدولي ق .1

خمس ]؛ فبع  الرع  ل الثاين حقوال السبببببحب اخلاصبببببة ]خمس درجات[: فح ة احملاتبببببةة قةل الرع  ل الثاين هي الذهب الجواب
 .درجات[

 من أع اء الصندوق اتباا نظام التعويم المستقل. ما م مون هذا النظام؟ %11اختار  .3

رناداً إىل   فحي د قه اكاً لسبببياتبببره النق  ة اتببب]خمس درجات[تببوال ال بببرا األ نيب  : أرنع الةنك املركزي ع  الر خل صالجواب
 .]خمس درجات[ترفا فخياسات حملية 

 يمول الصندوق والبنك الدوليان أع اءهما من أجل غايات محددة! اذكرها بدقة؟ .4

ضبببببباءه ؛ بينما أول الةنك قعس درجات[]خمص ميزاو امل كوعات  احلاد فاملؤق  : أول ال ببببببن فال قعضبببببباءه ملعاجلة العجزالجواب
 .]خمس درجات[م  ق ل إعادة اإلعماس  فالرنمية 

 ية؟؟ وإالم  آلت في منظمة التجارة العالمما هي االستثناءات التي وضعتها الجات على شرط الدولة ااولى بالرعاية .2

؛ فق  مس درجات[]خ: ارتببببببرثناءات ص اجلات: ال خول ص تنرنت إقليمية  فالرعامل الرجاسي بالنسببببببةة للةل او النامية الجواب
 .ات[]خمس درجقبق  املنامة اترثناء الرنرنت اإلقليمية كقط  فاترعاض  ع  ارترثناء الثاين بفرتات السماح 

 انتهى
 أستاذ المقرر

  أ.د. ياسر الحويش
 

  



     جامعـة دمشـق    

                    كلية الحقوق    
                          

 ااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية
 في امتحان مقرر: القانون الدولي االقتصادي

 9/6/1129لطالب السنة الثانية، الجاري بتاريخ 
 بينهما:كلتيهما، وبدون خلط أجب عن المجموعتين ااتيتين  

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 

 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز السطرين.
 من أهداف الصندوق والبنك الدوليين: تنمية التجارة الدولية تنميًة متوازنة. ما المقصود بذلك؟  .2

: املق ببود هو قو ال بببن فال فالةنك ال فليني اعرم ا حتر ر الرجاسة قتبباتببباً هلما  فسكضبببا منيق احلمائية الرجاس ة؛ فم  مث ك و الجواب
 [.  عشر درجاتعلى األعضاء قو  قةلوا بالرجاسة احلرة فقر  فرضوا عليها القيود احلمائية ]

 ن وودز؛ ثم في تعديل جامايكا؟كي  يتم دفع شريحة ربع الحصة في الصندوق: في اتفاقية بريتو  .1

مس خ:  رم دكع شبرحية سبع احل ة مبو ب اتفاقية بر روو ففدز بالذهب )قف ال فرس األمر ني القابل للرحو ل إىل الذهب(]الجواب
 [.خمس درجات[  فمبو ب تع  ل  اما نا  رم ال كع بعمنت ق نةية حي دها جملس احملاكاني]درجات

 سيطة إلى الربط المحكم؟ وما آلية هذا النظام )الوسيط(؟ماذا يسمى أقرب النظم الو  .3

[  حيببث س درجـاتخم: ققرب النام الوتببببببببببببببييبة إىل الربط احملنم هو الربط املرو )قف الرتتيةبات الرقليبب  بة للربط الثببابب ( ]الجواب
 [.خمس درجات] حياكظ الةنك املركزي على تعر صرا ثاب   ع  طر ق الر خل ص توال ال را األ نيب

 المنظمة التي يرتبط بها المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار؟ وما آليات التسوية التي يعمل بها؟ ما .4

[  فآليات خمس درجات: املركز ال فيل لرسببببببببببو ة منازعات ارتببببببببببرثماس مؤتببببببببببسببببببببببة مرتةية بالةنك ال فيل للرعمري فالرنمية ]الجواب
 [.درجاتخمس الرسو ة اليت  عمل هبا هي الروكيق  فالرحنيم ]

 ما هي طرائق تنفيذ ااحكام الصادرة في إطار منظمة التجارة العالمية؟ .2

يمننه قو  عرض [  ك و مل  نفذ كثالث درجات: على اليرا اخلاتببر للنزاع قو أرثل للحنم ال ببادس ضبب ه كيقو  برنفيذه ]الجواب
 [.أربع درجاتاخلاتر ][  ك و مل  فعل كيمن  للرابف قو  نفذ ض  ثالث درجاتالرعو ض على الرابف ]

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
 أستاذ المقرر

 أ.د. ياسر الحويش

 

  



     جامعـة دمشـق        

    نظام التعليم المفتــوح  
                    برنامج الدراسات القانونية 

 اإلجابات النموذجية اسئلة المجموعة الثانية
 االقتصادي(في امتحان مقرر )القانون الدولي 

  24/1/1129لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية الجاري بتاريخ 
 كلتيهما، وبدون خلط بينهما:أجب عن المجموعتين ااتيتين  

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 ثالثة أسطر.مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز 

ما المســؤولية التي يرتبها الصــندوق على البلد الع ــو الذي تنخفض قيمة عملته؟ وما حدود هذه المســؤولية؟ وما أســاســها  .2
 القانوني؟

ة ال ن فال م  هذه ( الذي حلق بقيمة حياز أربع درجات:  رتتب على الةل  املعين دكع مةلغ بعملره الوطنية  عادل مق اس النقص )الجواب
 (.درجتانفقتاس ذلك هو مة ق ع   املساس )قف شرط الضماو بالذهب( ) (؛أربع درجاتة )العمل

 ما هو دور سعر التعادل في نظام استقرار الصرف؟ وهل استمر العمل به في لل نظام التعويم؟ ولماذا؟ .1

 بببب فقببب  مت إمببباؤه مبو  ؛(درجـــاتخمس : تعر الرعادل هو مبثابة العمود الفقري )قف هو األتاس( ص  اا  اترقراس ال را )الجواب
 (.خمس درجاتالرع  ل الثاين رتفاقية ال ن فال )

 متى يحق للع و المشترك في حقوق السحب الخاصة أن يستخدم ما تم تخصيصه به منها؟ وكي  يتم استخدامها أصاًل؟ .3

مس خص عجز حاد فمؤق  ) :  سبببببرد   العضبببببو ما مت خت بببببي بببببه به م  حقوال السبببببحب اخلاصببببببة عن ما  قع ميزاو م كوعاتهالجواب
لرحو ل ل ف رم ذلبك م  خنل تقب أهبا لعضببببببببببببببو آخر قب  حيب ده ال ببببببببببببببنب فال  ملرز ي بقةوهلا فدكع ما  عادهلا عملًة حقيقية قابلةً  (؛درجـات

 (.خمس درجات)
انوني؟ ق ما هو التقليد المتبع بالنســــبة لجنســــية كل من مدير عام الصــــندوق، ورئيس البنك الدولي؟ وهل لهذا التقليد أســــاس .4

 أوضح إجابتك.

مس خ: الرقلي  املرةع هو قو  رمرع امل  ر العا  لل ببببن فال جبنسببببية بل  قفسفي  فسئيس الةنك جبنسببببية الور ات املرح ة األمر نية )الجواب
 (.خمس درجات(؛ فر  و   قتاس قا وين لذلك  ر منروب فر عرص  فإمنا هي عادة مّنن  هلا قواع  الر و  . )درجات

 منظمة التجارة العالمية؟المقصود بشرط الدولة ااولى بالرعاية؟ وماذا فعلت به الجات و  ما .2

: شببببببببرط ال فلة األفىل بالرعا ة بن   رم إدسا ه ص اتفاال بني طركني قح اا املا ف  فافخر املسببببببببرفي   ف رعه  مبو ةه املا ف مبعاملة الجواب
(؛ فق   قل  اجلات فمنامة الرجاسة العاملية هذا الشببببببببرط م  حالره خمس درجاتث )املسبببببببرفي  معاملة ر تقل ع  معاملة قي طرا ثال

 (.خمس درجاتالثنائية إىل حالة معممة  كجميع )األطراا/األعضاء( ما ف فمسرفي  )
 أستاذ المقرر

  أ.د. ياسر الحويش

 

  



       جامعـة دمشـق        

      نظام التعليم المفتــوح  
                   برنامج الدراسات القانونية 

 ااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية من امتحان مقرر: القانون الدولي االقتصادي
  24/4/1129لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2درجات لكل سؤال: أجب عما يأتي: )عشر 

 ما المقصود بمبدأ عدم المساس؟ وكي  يتم إنجازه؟ وما هي الغاية منه؟ .2

نل قيا  [ م  خأربع درجات: املق بببببببود مبة ق ع   املسببببببباس هو احلفاظ على قيمة ما حيوزه ال بببببببن فال م  العملة الوطنية ]الجواب
نل [ لني  رمن  ال ببببببن فال م  القيا  مبهامه م  خثالث درجاتل ببببببن فال ]ال فلة اليت تنقص قيمة عملرها ب كع مق اس النقص ل

 [.ثالث درجاتمواسد ثابرة ص قيمرها ]

 ما هو اتفاق الدعم؟ وما أساسه القانوني )قبل التعديل الثاني وبعده(؟ وبماذا يمكن وصفه؟ .1

فكقاً  بشببببراء العملة األ نةية م  املواسد العامة: اتفاال ال عم هو قراس صببببادس ع  ال ببببن فال  ؤك  للعضببببو ق ه  سببببرييع القيا  الجواب
  [ قتبببببباتببببببه القا وين قةل الرع  ل الثاين قراس صببببببادس عخمس درجات] لشبببببرفط القراس خنل كرتة زمنية حم دة فص ح فد مةلغ معني

أ ه  وصببببف ب[ ف ثالث درجاتفبع  الرع  ل قصببببةف األتبببباس مسببببرن اً رتفاقية ال ببببن فال ] 1782اجمللس الرنفيذي لل ببببن فال عا  
 [.درجتانشهادة حس  تلوك  ق ي ]

 ما هو أقرب النظم الوسيطة إلى نظام التعويم المستقل؟ وما آلية عمله؟ .3

أي ه ا [ حيث ر  لرز  الةنك املركزي بأربع درجات: ققرهبا هو الرعومي املو ه ب فو مسببببباس معل  تبببببلفاً لسبببببعر ال بببببرا ]الجواب
ة على   فحت    تبببببببعر الفائ ال بببببببرا م  خنل الر خل ص تبببببببوال ال بببببببرا األ نيبلسبببببببعر ال بببببببرا  فأه  تأثري تذبذبات تبببببببعر 

 .[ست درجات] تسهينته. فتقو  بعض الةنوك املركز ة برو يه تعر ال را حلما ة الق سة الرناكسية على امل ى املروتط
 جارة العالمية؟نظمة التما هي الصفة ااساسية التي ينبغي توافرها لدى طالب الع وية في كل من: البنك الدولي، وم .4

و ة صببن فال قو  نوو دفلة قحرزت مسببةقاً عضبب ص الةنك ال فيل : ال ببفة األتبباتببية اليت  نةغي تواكرها ل ى طالب العضببو ةالجواب
[ قمبا ص منامبة الرجباسة العبامليبة كبال ببببببببببببببفبة امليلوبة قو  نوو إقليماً مجركياً مسببببببببببببببرقنً ص إداسة عنقاته خمس درجـاتالنقب  الب فيل ]

 [.خمس درجاتالرجاس ة اخلاس ية ]
   مية؟؟ وكي  آلت في منظمة التجارة العالما هي االستثناءات التي وضعتها الجات على شرط الدولة ااولى بالرعاية .2

فضببببببع  اجلات اتببببببرثنائني على شببببببرط ال فلة األفىل بالرعا ة  اا: الرةادل الرجاسي بالنسبببببببةة للةل او النامية  فال خول ص  :الجواب
اء [ فق  قبق  منامة الرجاسة العاملية على اتببببببببببببرثنخمس درجاترنت إقليمية على شببببببببببببنل مناطق جتاسة حرة فاحتادات مجركية ]تن

 [.خمس درجاتالرنرنت اإلقليمية  فاترعاض  ع  ارترثناء اخلاص باألفضاع الرنمو ة بناا  كرتات السماح ]
 أستاذ المقرر

  أ.د. ياسر الحويش
  



      جامعـة دمشـق    

       كلية الحقوق    
               

 ااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية
 في امتحان مقرر: القانون الدولي االقتصادي

 22/2/1111لطالب السنة الثانية، الجاري بتاريخ 
 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:

 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 
 مالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز السطرين.

 عندما يمول الصندوق بلداً ع واً، هل تتأثر حيازة الصندوق من العمالت؟ ولماذا؟  .6

 : الجواب
  خمس درجات()هذه احليازة  تركيبيتأثر م  العمنت  فإمنا  حيازة الصـــندوق قيمةال تتأثر عن ما أول ال ببببن فال بل اً عضببببواً  

 .)خمس درجات( يعادل قيمتها من عملته الوطنيةف أخذ منه ما  عملة أجنبيةكال ن فال  ق   للةل  العضو 

 للحساب في الصندوق؟ متى تم إقرار نظام حقوق السحب الخاصة؟ ومتى أصبحت وحدةً  .4

  قصببببببةح  درجات( )خمس 1717: مت إقراس  اا  حقوال السببببببحب اخلاصببببببة ص الرع  ل األفل رتفاقية ال ببببببن فال عا  الجواب
 .)خمس درجات( 1795فح ة للحساب ص ال ن فال ص الرع  ل الثاين عا  

 هل يعامل الصندوق البلدان النامية التي تطلب التمويل مثل معاملته للبلدان المتقدمة؟ هاِت برهانك! .8

ق كقط على  ية المشروطيةا    فال ليل قو  ا)خمس درجات(عن  تق مي الرمو ل  يميز الصـندوق ضد البلدان النامية: الجواب
   فكذلك برامج الر حيف اهلينلي فبرامج العنج بال  مة.)خمس درجات(الةل او النامية 

 ما هي الطبيعة القانونية للتمويل الذي يقدمه البنك الدولي؟ وما هي أغرا  هذا التمويل؟ .9

 .)خمس درجات(فالرنمية   م  ق ل إعادة اإلعماس )خمس درجات(:  ق   الةنك ال فيل قرفضاً الجواب
 منظمة دولية؟ لماذا؟ ما هي طبيعتها القانونية؟ The GATTهل تعد الجات  .21

 : الجواب
  كهي جمرد اتفاقية كاو الق بببببببب  منها قو حتنم )خمس درجات(ر تع  اجلات منامة دفلية  أل ه مل  ق بببببببب  إعياؤها هذه ال ببببببببفة 

   لننها حتول  إىل منامة فاقعية.)خمس درجات(العنقات ال فلية الرجاس ة مؤقراً س ثما تقو  منامة دفلية للرجاسة 

 وفقكم اهلل وألزمكم النجاح
 أستاذ المقرر

 أ.د. ياسر الحويش

  



      جامعـة دمشـق   

       كلية الحقوق    
                         

 ااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية في امتحان مقرر
 القانون الدولي االقتصادي
 24/8/1111لطالب السنة الثانية الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2أجب عما يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: 

 تتجاوز السطرين.مالحظة: ااجوبة النموذجية ال 
؟ وهل له أن يسددها من حصته %12بعد التعديل الثاني التفاقية الصندوق، كي  يسدد الع و الجديد شريحة الـ  .6

 بوحدات حقوق السحب الخاصة؟ ولماذا؟

فليس له قو  سببببب دها حبقوال السبببببحب اخلاصبببببة أل ه ر  ]خمس درجات[.:  سببببب دها بعمنت ق نةية حي دها ال بببببن فال الجواب
 ]خمس درجات[. األنه
 وما هو ااســـــــاس من عملتها؟ دوق النقد الدولي على قيمة حيازة الصـــــــندوقكي  تحافظ الدولة الع ـــــــو في صـــــــن .4

 القانوني لذلك؟

: م  خنل دكعها مةلغاً بعملرها الوطنية  عادل النقص احلاصببببببل ص قيمة ما حيوزه ال ببببببن فال م  عملرها بسببببببةب اخنفاض الجواب
 ]خمس درجات[.فاألتاس القا وين هو ص مة ق ع   املساس )قف شرط الضماو بالذهب(  ]خمس درجات[. تعر ال را

 ما أوجه استخدام المبالغ التي يسحبها ع و الصندوق من الموارد العامة؟ .8

 ل: ُتسببببرد   املةالغ املسببببحوبة ص ت عيم العملة ص قتببببواال ال ببببرا  فلعنج العجز املؤق  ص ميزاو امل كوعات  قف م  ق الجواب
 درجات[. عشر]ت  العجز ص ارحرياطيات النق  ة  قف فضع هذه ارحرياطيات. 

نظمة مغي أن يتمتع بها طالب الع ــــــوية في البنك الدولي للتعمير والتنمية؛ ثم في ما هي الصــــــفة ااســــــاســــــية التي ينب .9
 التجارة العالمية؟ 

لعاملية فص منامة الرجاسة ا ]خمس درجات[.قو  نوو طالب العضببو ة ص الةنك ال فيل دفلًة قحرزت عضببو ة ال ببن فال؛ : الجواب
 ]خمس درجات[.قو  نوو إقليماً مجركياً مسرقًن ص إداسة عنقاته الرجاس ة اخلاس ية 

أو  GATSاتفــاقيــة ويرفض  GATT94هــل يمكن لطــالــب ع ـــــــــــويــة منظمــة التجــارة العــالميــة أن يقبــل اتفــاقيــة  .21
 ؟ ولماذا؟TRIPsاتفاقية 

: ليس له ذلك ألو هذه ارتفاقيات )مرع دة األطراا( فت خل ضببببببم  ال ببببببفقة الشبببببباملة  ك ما قو  قةلها كلها  قف  ةقى الجواب
 درجات[. عشر]خاسج املنامة 

 انتهى
 أستاذ المقرر

 أ.د. ياسر الحويش



       جامعـة دمشـق        

    نظام التعليم المفتــوح  
   برنامج الدراسات القانونية 

 القانون الدولي االقتصادي: امتحان مقررااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية في 
  12/1/1111الجاري بتاريخ ، لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2يأتي: )عشر درجات لكل سؤال: أجب عما 

 .السطرينمالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز 
)اترك  ؟كي  يتم تســديد شــريحة ربع الحصــة للصــندوق في مرحلة بريتون وودز، ثم في مرحلة ما بعد التعديل الثاني .22

 شريحة ثالثة اارباا، واترك االستثناءات(!

. فص ات[]خمس درجففدز  رم تسبببببببببببببب  ب هبا ببالبذهب قف بال فرس األمر ني القابل للرحو ل إىل ذهب : ص مرحلبة بر روو الجواب
 .]خمس درجات[مرحلة ما بع  الرع  ل الثاين  رم تس   ها بعمنت ق نةية حي دها جملس احملاكاني )قف ال ن فال( 

 ؟هو الفرق بين سعر الصرف وسعر التعادلما  .21

كاو حجر الزاف ة ص  اا  فتببببببعر الرعادل   .درجات[ ثالث]يمة عملة ما مقابل عملة قخرى : تببببببعر ال ببببببرا هو مث  قف قالجواب
 .درجات[ سبع]اترقراس ال را حيث كاو  رح د تعر العملة مقابل الذهب فبالرايل مقابل بقية عمنت األعضاء ص ال ن فال 

هات  ! ما هو الدليل على هذا التمييز؟من االنتقادات الموجهة للصــــــندوق أنه يميز ضــــــد البلدان النامية في التمويل .23
 مثااًل يدعم إجابتك.

مو ل كما هو احلال ص الر. ]خمس درجات[ال ليل هو  اا  املشببببببببببببببرفطية الذي  يةق على الةل او النامية دفو املرق مة  :الجواب
 .]خمس درجات[  نفي ذكر إح اها قف ريريها( –املق   إىل )تشيلي  باسريوي  م ر  قف األسدو 

يقسـم رأسـمال الصـندوق؟ وإالم  يقسـم رأسـمال البنك؟ وهل لمخصـصـات ااع ـاء تأثير في حساب أصواتها؟    إالم .24
 بّين ذلك.

  :الجواب
. فملد  ات األعضاء تأثري ص حساب األصوات ]خمس درجات[ قسبم سقمسال ال بن فال إىل ح بص  فسقمسال الةنك إىل قتهم

 .]خمس درجات[ل محة قلف دفرس قمر ني ص الةنك صوت إضاص كلنل محة قلف فح ة تحب خاصة ص ال ن فال  فلن
ماهي الصـــــــفة ااســـــــاســـــــية التي ينبغي أن يحملها طالب الع ـــــــوية في منظمة التجارة العالمية؟ وما القاعدتان اللتان  .22

 تعّبران عن مبدأ عدم التمييز في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية؟ )اذكرهما بدون شرح(!

. خمس درجات[]ألتبببباتببببية قو  نوو طالب العضببببو ة إقليماً مجركياً مسببببرقنً ص إداسة عنقاته الرجاس ة اخلاس ية : ال ببببفة االجواب
   .]خمس درجات[فالقاع تاو اا: شرط ال فلة األفىل بالرعا ة  فشرط املعاملة الوطنية 

 أستاذ المقرر
 أ.د. ياسر الحويش 

  



     جامعـة دمشـق        

  نظام التعليم المفتــوح  
   برنامج الدراسات القانونية 

 ااجوبة النموذجية اسئلة المجموعة الثانية
 القانون الدولي االقتصادي: امتحان مقررفي 

 لطالب السنة الثانية في برنامج الدراسات القانونية
  4/21/1111الجاري بتاريخ 

 )خمسون درجة( المجموعة الثانية:
 درجة(. 21=21×2)عشر درجات لكل سؤال:  أجب عما يأتي:

 .السطرينمالحظة: ااجوبة النموذجية ال تتجاوز 
عندما يمول الصـــندوق بلداً ع ـــواً، فما الذي يبقى ثابتاً في حيازة الصـــندوق؟ وما الذي يتغير في هذه الحيازة؟ وما  .26

 هي الطبيعة القانونية لعملية التمويل المذكورة؟

وزه ال بببن فال ثابرًة ]ثنث دس ات[  ف رغري تركيب احليازة )عملة الةل  السببباحب مقابل العملة األ نةية : تةقى قيمة ما حيالجواب
 اليت  سحةها( ]ثنث دس ات[  فهذه العملية تةادل عمنت )بيع فشراء  صراكة...( ]قسبع دس ات[.

 ما هو سعر التعادل؟ وما هو دوره في نظام استقرار سعر الصرف؟ .24

العملة مقوماً جتاه الذهب )قف جتاه ال فرس القابل للرحو ل إىل ذهب( ]مخس دس ات[  فهو  ع  قتبباس  اا   : هو تببعرالجواب
 اترقراس تعر ال را )قف مبثابة العمود الفقري لناا  اترقراس ال را( ]مخس دس ات[.

وحدات  إذا وقع ميزان مدفوعات دولٍة ع ــــــو في الصــــــندوق تحت عجز حاد ومؤقت، فهل للصــــــندوق أن يصــــــدر .28
 جديدة من حقوق السحب الخاصة لحل مشكلتها؟ لماذا؟

: ر جيوز ذلك ألو إ شببببباء قف إلغاء حقوال السبببببحب اخلاصبببببة  رم ص ضبببببوء احلا ة العاملية طو لة األم  لرك  ارحرياطيات الجواب
 احلاضرة  مع جتنب الركود ارقر ادي فالرضدم ]عشر دس ات[.

 التمويل التي يقدمها البنك الدولي؟ وما هي أهدافها؟ما هي الطبيعة القانونية لعملية  .29

: متو ل الةنك ال فيل  ع  قرضببببببببباً ]قسبع دس ات[  ف ه ا إما إلعادة اإلعماس ]ثنث دس ات[  قف حتقيق الرنمية ]ثنث الجواب
 دس ات[.

 شملها؟ي تما هو المقصود بالصفقة الشاملة في منظمة التجارة العالمية؟ وما هي النشاطات التجارية الت .11

مة نامة تشببببببببببنل كنً ر  رجزق  فم   يلب عضببببببببببو ة املناامل: قي قو ارتفاقيات مرع دة األطراا املرتةية باتفاقية إ شبببببببببباء الجواب
  قةلها كلها قف  ةقى خاسج املنامة ]مخس دس ات[. فتشمل الرجاسة ص السلع فاخل مات فحقوال امللنية الفنر ة ]مخس دس ات[.

 انتهت ااسئلة
 المقرر أستاذ

 أ.د. ياسر الحويش 

 


