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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي               رابعة: الالسنة

  فقه المعامالتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  درجة) ٢٥(                 اشرح العبارتين التاليتين:  :١س

ين يجوز بيعه بهما، وبكل واحد منهما، بشرط أن يكون في الثمن وما ُيعمل من جنس  -أ
 زيادة عن مجانسه.

ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه، وال   -ب
 يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه.

 درجة) ٢٥(         :؟ ما هو الحكم في خمس مما يلي مع التوضيح الالزم  :٢س
 دفع المشتري الثمن قبل األجل ورفضه البائع، ثم تلف.لو  -١

 لو اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران على أحدهما ولآلخر رأس المال.  -٢

 لو باع ملك غيره بحضوره وسكت المالك. -٣

 لو رهن ما في يد المرتهن وكان غصبًا. -٤

 لو أوصى بما زاد على الثلث وأجاز بعض الورثة. -٥

  .ع أن يكون له حاصل نوع من الزرع ولصاحبه النوع اآلخرلو اشترط المزار  -٦

 درجة) ٢٥(                فّصل القول في شروط المبيع.  :٣س

لم  –الصلح  –الوقف  –بّين المصطلحات التالية مع األمثلة عند اللزوم: المساقاة   :٤س  –السَّ
 درجة) ٢٥(                     .العارية

  درجة) ٢٥(                .فّصل القول في أنواع المكاسب  :٥س

  األستاذ سيد غياث طعمة
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي               رابعة: الالسنة

  فقه المعامالتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  )درجة ٢٥(            ما هو الحكم في خمسة مما يلي مع الشرح الالزم: :١س
  لو باع ما يملك وما ال يملك. -١
 لو اشترى شيئًا، وكان من أهل الخبرة، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به. -٢
 لو أدى الضامن عن المضمون عنه بـإذنه وكان قد ضمن بغير إذنه. -٣
 لو كان مع الشريكين درهمان فادعاهما أحدهما وادعى اآلخر أحدهما. -٤
 ن إذن المالك، ولم يذكر المالك.لو اشترى المضارب في الذمة بدو  -٥
 لو قال لك سكنى هذا الدار ما بقيت. -٦
  لو أوصى وتأخر قبول الموصى إليه بعد الوفاة. -٧

 درجة) ٢٥(                 .اإلجارةفّصل القول في شروط   :٢س

  درجة) ٢٥(                 اشرح العبارتين التاليتين:  :٣س

  يكون مشروطًا به.القرض يملك بالقبض ال بالتصرف، ألنه فرع الملك، فال  -١
 وال تصح الشركة باألعمال وال بالوجوه وال بالمفاوضة، وٕانما تصح باألعمال. -٢

  درجة) ٢٥(                  عّرف فقهيًا خمسًا مما يلي:   :٤س
    الوكالة. –الوقف  –المساقاة  –المزارعة  –الشركة  –الضمان  –العقد 

  َمن هو المفّلس ؟ وما هي شرط الحجر عليه ؟ -أ  :٥س
 درجة) ٢٥(     َمن هو المحجور ؟ وما هي موجبات الحجر ؟ بّينها مع شرح موجز. - ب

  األستاذ سيد غياث طعمة
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي               الرابعةالسنة: 
  المالية العامةالمادة: 

  ةأسئل أربعةأجب عن  :مالحظة

  درجة) ٢٥(    القرض المؤبد يحدد تاريخ تسديده. -١      أجب بنعم أو ال مع التعليل:  :١س
 .السعر النسبي للضريبة يحقق العدالة -٢

 إعانات االستغالل نفقات تحويلية. -٣

 سند القرض االسمي ينتقل بالحيازة.  -٤

 ١٠٠(أ) في سوق األوراق المالية (البورصة) اشترى أحدهم سند قرض معفى من الضريبة قيمته   :٢س
بّين لماذا ھذه  .٪١٠پاوند حيث سعر الضريبة في وقتها  ١١٠وند) بمبلغ ي (پاإسترلينجنيه 

  الزيادة في السعر ؟
 درجة) ٢٥(           االجتماعية نفقات تحويلية، اشرح ذلك. اإلعانات(ب) 

تكّلم بإيجاز في موضوع الرقابة الخاصة على الموازنة العامة في كل من الدول التالية: بريطانيا   :٣س
 درجة) ٢٥(                الجزائر. –ر مص –العراق  –

  درجة) ٢٥(     تكّلم بإيجاز عن أوجه التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.  :٤س

  درجة) ٢٥(              ابحث في الموضوعات التالية بإيجاز:  :٥س
         الحسابات الخاصة للخزانة. -١
 .لحساب الختامي للموازنة العامةا -٢

 المؤقت من الضريبة الجمركية. اإلعفاء -٣

  يقوم فرض الضريبة على أساس التضامن االجتماعي. -٤

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي                 الرابعةالسنة: 
  القانون الدولي الخاصالمادة: 

   أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

إحدى السيدات كانت حامًال وسافرت على إحدى السفن التي تعود إلى دولة (أ) ومستأجرة من قبل  ١:س
ها على أساس دولة (ب) ووضعت هذه السيدة حملها في أعالي البحار، وأن دولة (أ) تقيم جنسيت

حق الدم، وأن دولة (ب) تقيم جنسيتها على أساس حق اإلقليم وأن والد الطفل ينتمي إلى دولة 
  هذا الطفل (مالحظة: الجواب يكون مركز ومختصر).ما هو مصير جنسية  (أ).

)ةدرج ٢٥(  

الموطن في القانون الدولي الخاص والشريعة اإلسالمية (جدواه، أنواعه، تعريفه،  ابحث موضوع  :٢س
  نماذج لذلك في القانون المقارن).

)ةدرج ٢٥(  

  )ةدرج ٢٥(         .رق اكتساب الجنسية الطارئة (المكتسبة) واشرح اثنين منهاعدد ط  :٣س

بّين بشكل موجز مفهوم نظرية التكييف في القانون الدولي الخاص، مع ذكر ما ال يقل عن ثالثة   :٤س
  )ةدرج ٢٥(                     نماذج كأمثلة.

  الموضوعات التالية بإيجاز: ابحث  :٥س
 الدولية في القانون الدولي الخاص.الصفة  -١
 حقوق األجانب. التبادل التعادلي في -٢
 الجنسية رابطة سياسية. -٣
 شرط تنفيذ الحكم األجنبي أن يكون الحكم نهائي (اكتسب الدرجة القطعية). -٤

)ةدرج ٢٥(  

عبد الحسن السعديد.   
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  الدور الثاني –ان النهائي االمتح        قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي             الرابعةالسنة : 
  مصطلحات قانونية وتجاريةالمادة : 

   أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة
  

المصطلح باللغة اإلنكليزية، واشرح مضمون » بحث المستهلك«ضع إزاء مصطلح   -أ :١س
وماذا تسمى الجماعة التي سيتم انتخابها إلجراء هذا البحث باللغة هذا المصطلح 

  العربية ومقابله باللغة اإلنكليزية ؟
المصطلح باللغة  Consumer Cooperativeاكتب مقابل المصطلح اإلنكليزي    -ب

  العربية، واشرح مضمون هذا المصطلح.؟
درجة) ٢٥(  

واشرح معنى هذا  Bill of exchangeلح أكتب المصطلح باللغة العربية المقابل لمصط  :٢س
المصطلح كما يفرضه القانون التجاري له. واذكر مصطلحين اثنين من المصطلحات 

  المشتقة من هذا المصطلح باللغة العربية واللغة اإلنكليزية ؟
درجة) ٢٥(  

ل وما هو المصطلح المقاب »الحوالة القابلة للدفع (ورقة دفع)«ما المقصود بمصطلح    -أ :٣س
  ؟ اإلنكليزيةله باللغة 

وما هو اسم هذه الحوالة باللغة  »ورقة قبض«وماذا تسمى الحوالة األخرى التي تمثل  -ب
  المقابل للمصطلح باللغة العربية مع التعريف لهذه الحوالة ؟ اإلنكليزية

وما  اإلنكليزيةإذا لم يحن بعد وقت استحقاق الدفع فماذا تسمى هذه الحوالة باللغة    -ج
  قابلها باللغة العربية ؟ي

درجة) ٢٥(  
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أعط باختصار معنى لخمسة من المصطلحات التالية، وضع إزاء كل مصطلح ما يقابله   :٤س
  باللغة اإلنكليزية ؟

  حوالة أو سند خارجي -١
 تقدير السند -٢
 قابل للرهن -٣
 نظام حصص االستيراد -٤
 نقد في الصندوق  -٥
 مكتب شراء  -٦
 التبادل النقدي -٧
 قائمة أسعار الصرف -٨

درجة) ٢٥(  

أعط باختصار معنى لخمسة من المصطلحات التالية، وما هو المقابل لها من مصطلحات   :٥س
  باللغة العربية ؟

1- mortgage of documents 
2- fund control 
3- cash on hand 
4- commercial treaty 
5- tax court 
6- Gross margin 
7- run credit 
8- tax pressure 

درجة) ٢٥(  
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي            قانون والفقه المقارنكلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               الرابعةالسنة: 
  التفسيرالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

هناك ثالثة آراء في معنى  ،﴾ َبينِ ـعـَوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم َوَأرُجَلُكم ِإَلى الكَ  ﴿ قال تعالى:  :١س
  حكام.أن ما يترتب عليها من الكعب، اذكرها، وبيّ 

درجة) ٢٥(   

َالَة ِلُدُلوِك الشَّمِس ِإلَ  ﴿قال تعالى:   :٢س اذكر اآلراء في معنى كلمة  ،﴾ ى َغَسِق اللَّيلِ َأِقِم الصَّ
  كر من آراء.ذراء مع المناقشة لما تورجح ما تراه من اآل »الدلوك«

درجة) ٢٥(  

 »لىإ«ء في تفسير كلمة ار اذكر اآل ،﴾ َوَأيِدَيُكم ِإَلى الَمَراِفقِ  ﴿ية الوضوء: آقال تعالى في   :٣س
  .راءمن اآلية الكريمة مع الشرح لتلك اآل

درجة) ٥٢(  

راء في تفسير الباء من اآلية الكريمة، اذكر اآل ﴾ َوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم ﴿قال تعالى:   :٤س
  .راءوناقشها ورجح ما تراه من اآل

درجة) ٢٥(   

هناك ثالثة احتماالت في تفسير كلمة  ،﴾ َطُهوراً  َوَأنَزلَنا ِمَن السََّماء َماءً  ﴿قال تعالى:   :٥س
  ح ما تراه، اذكرها ورجّ »طهوراً «

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الرابعةالسنة: 
  مصطلحات قانونية وتجاريةالمادة: 

  فقط أسئلة أربعةعن  أجب  :مالحظة
  
، واشرح مضمون هذا اإلنكليزيةالمصطلح باللغة  »بحث المستهلك«مصطلح إزاء ضع - أ :١س

هذا البحث باللغة العربية  إلجراءمصطلح وماذا تسمى الجماعة التي سيتم انتخابها ال
  ؟ اإلنكليزيةومقابله باللغة 

المصطلح باللغة العربية،  Consumer Cooperative اإلنكليزياكتب مقابل المصطلح    -ب    
  واشرح مضمون هذا المصطلح.؟

درجة) ٢٥(  

واشرح معنى هذا  Bill of exchangeمقابل لمصطلح أكتب المصطلح باللغة العربية ال  :٢س
المصطلح كما يفرضه القانون التجاري له. واذكر مصطلحين اثنين من المصطلحات المشتقة 

  ؟ اإلنكليزيةمن هذا المصطلح باللغة العربية واللغة 
درجة) ٢٥(  

لح المقابل له وما هو المصط »الحوالة القابلة للدفع (ورقة دفع)«ما المقصود بمصطلح  - أ :٣س
  ؟ اإلنكليزيةباللغة 

وما هو اسم هذه الحوالة باللغة  »ورقة قبض«وماذا تسمى الحوالة األخرى التي تمثل   -ب     
  ؟ المقابل للمصطلح باللغة العربية مع التعريف لهذه الحوالة اإلنكليزية

وما  اإلنكليزيةلغة إذا لم يحن بعد وقت استحقاق الدفع فماذا تسمى هذه الحوالة بال   - ج     
  ؟ يقابلها باللغة العربية

درجة) ٢٥(  
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من المصطلحات التالية، وضع إزاء كل مصطلح ما يقابله باللغة  باختصار معنى لخمسةأعط   :٤س
  ؟ اإلنكليزية
  حوالة أو سند خارجي - ١
 تقدير السند - ٢

 قابل للرهن - ٣

 نظام حصص االستيراد - ٤

 نقد في الصندوق  - ٥

 مكتب شراء  - ٦

 التبادل النقدي - ٧

 قائمة أسعار الصرف - ٨
درجة) ٢٥(  

، وما هو المقابل لها من مصطلحات من المصطلحات التالية باختصار معنى لخمسةأعط   :٥س
  باللغة العربية ؟

1- mortgage of documents 
2- fund control 
3- cash on hand 
4- commercial treaty 
5- tax court 
6- Gross margin 
7- run credit 
8- tax pressure 

درجة) ٢٥(  

  ي لطيفأ. د. نور 
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الرابعةالسنة: 
  القانون الدولي الخاصالمادة: 

  أربعة أسئلة فقطأجب عن  :مالحظة

  اكتب باختصار في كل من الموضوعات التالية:  :١س
 الخاص. الصفة الدولية في القانون الدولي -١
 الرابطة السياسية كعنصر من عناصر مفهوم الجنسية. -٢
 مفهوم الموطن في الشريعة اإلسالمية.  -٣
 قاعدة اإلسناد ووظيفتها. -٤
 مفهوم اإلحالة. -٥

درجة) ٢٥(  

  .بّين أسس المنازعات في الموطن واشرح أحدها  :٢س
درجة) ٢٥(  

  اعرض صور فقد الجنسية واشرح أحدها بإيجاز.  :٣س
درجة) ٢٥(  

  ّين مفهوم الجنسية المكتسبة وعدد طرق اكتسابها واشرح أحد هذه الطرق.ب  :٤س
درجة) ٢٥(  

  عّدد نظريات األحوال واشرح بهذا الصدد نظرية األحوال اإليطالية.  :٥س
درجة) ٢٥(  

  
  
  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               بعةالراالسنة: 

  لمالية العامةالمادة : ا
  

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

 اشرح بإيجاز أقسام االزدواج الضريبي.  :١س
درجة) ٢٥(  

مـا المقصود بعدالة الضريبة ؟ وأيهما أكثر عدالة الضريبة النسبية أم الضريبة التصاعدية ؟   :٢س
  .عّلل ذلك بإيجاز

جة)در ٢٥(  

  بّين مفهوم اآلثار االقتصادية للنفقات العامة واشرح مبدأ المضاعف في هذا المجال.   :٣س
درجة) ٢٥(  

  بّين مفهوم النفقة العامة. ثم اشرح بالتفصيل هدفها في تحقيق النفع العام.  :٤س
درجة) ٢٥(  

  اشرح الموضوعات التالية بإيجاز:   :٥س
 طبيعة الظاهرة المالية. -١
 ت.سند القرض المؤق -٢
 التضخم المالي. -٣
 اإلعفاء المؤقت من الضريبة الجمركية. -٤
 .المعيار االقتصادي في تحديد الحاجات العامة -٥

درجة) ٢٥(  
  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الرابعةالسنة: 
  المعامالت فقهالمادة: 

  ة أسئلة فقطأربع أجب عن :مالحظة
  درجة) ٢٥(          اشرح العبارتين التاليتين مع األمثلة الالزمة للتوضيح: :١س

إذا دفع ماًال إلى غيره ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم فان عّين له عمل  -أ
 ادة.بمقتضى تعيينه وٕان أطلق جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زي

لو ساقى على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبًا صح ولو لم يحمل فيها،  -ب
  وٕان قصرت المدة عن ذلك غالبًا أو كان االحتمال على السواء لم يصح.

َلم  –المفلَّس  –العارية  –الكفالة  –عّرف فقهيًا خمسًا مما يلي: المزارعة   :٢س   العقد. –السَّ
درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(               لقول في أنواع المكاسب.فّصل ا  :٣س

  درجة) ٢٥(           فّصل القول في عقد البيع وشروط المتعاقدين.  :٤س

  درجة) ٢٥(         :ما هو الحكم في خمس مما يلي مع التوضيح الالزم  :٥س
 إذا أحال عليه وقد ترامت الحوالة. -١

  لو أقّر الراهن باالقباض ثم رجع عن قوله. -٢
 على أن يكون الربح والخسران على أحدهما ولآلخر رأس المال.اصطلح الشريكان لو  -٣

 اشترى شيئًا وكان من أهل الخبرة ثم بان فيه غبن.لو  -٤

 اشترى المضارب في الذمة بدون إذن المالك ولم يذكر المالك.لو  -٥

 .لو حلف المحجور عليه ثم حنث -٦

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور األول –ائي االمتحان النه          قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الرابعةالسنة: 
  التفسير المادة:

  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ُل َعَليُكم مِّن السََّماء َماء لُِّيَطهَِّرُكم ِبِه َوُيذِهَب َعنُكم ِرجَز الشَّيَطانِ  ﴿ قال تعالى:   :١س ، ما ﴾ َوُيَنزِّ
؟ وكيف ترد على من قال أن التطهر  ر هذا المقطع من اآلية الكريمةهي االحتماالت في تفسي

  ؟ مختّص بماء المطر وال ينصرف إلى سائر المياه كالبئر والنهر وال ينطبق عليها
درجة) ٢٥(  

، هناك اختالف كبير بين المفّسرين واللغويين في معنى ﴾ َوَأرُجَلُكم ِإَلى الَكعَبينِ  ﴿ قال تعالى:   :٢س
  هناك ثالثة احتماالت تنشأ منها ثالثة أقوال، اذكر مع الشرح هذه األقوال.و  »الكعب«

درجة) ٢٥(  

احتماالن من التفسير، اذكرهما، ثم بّين هل أن وجوب الصالة على  »الموقوت«يوجد في كلمة   :٣س
َالَة َكاَنت َعَلى الُمؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّ  ﴿ المؤمنين فقط من خالل قوله تعالى:   . ﴾ وُقوتاً ِإنَّ الصَّ

درجة) ٢٥(  

َالَة ِلُدُلوِك الشَّمِس ِإَلى َغَسِق اللَّيِل َوُقرآَن الَفجِر ِإنَّ ُقرآَن الَفجِر َكاَن  ﴿ قال تعالى:  :٤س َأِقِم الصَّ
وبّين ما يترتب على تلك اآلراء  »غسق«وكلمة » دلوك«، اذكر اآلراء في تفسير كلمة ﴾ َمشُهوداً 

  من تحديد ألوقات الصالة.
درجة) ٢٥(  

َوَما َجَعلَنا الِقبَلَة الَِّتي ُكنَت َعَليَها ِإالَّ ِلَنعَلَم َمن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن َينَقِلُب َعَلى  ﴿ قال تعالى:    :٥س
حدوث العلم المسبوق بالعدم الستحالة ذلك  ﴾ ِإالَّ ِلَنعَلمَ  ﴿ليس المراد من قوله تعالى  ﴾َعِقَبيِه 

   ؟ . إذن ما هي االحتماالت في المراد من ذلكفي حق اهللا تعالى
درجة) ٢٥(   

يأ. د. حميد النجد  
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               رابعة: الالسنة

  فقه المعامالتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  )درجة ٢٥(            ما هو الحكم في خمسة مما يلي مع الشرح الالزم: :١س
  لو باع ما يملك وما ال يملك. -١
 لو اشترى شيئًا، وكان من أهل الخبرة، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به. -٢
 لو أدى الضامن عن المضمون عنه بـإذنه وكان قد ضمن بغير إذنه. -٣
 لو كان مع الشريكين درهمان فادعاهما أحدهما وادعى اآلخر أحدهما. -٤
 ن إذن المالك، ولم يذكر المالك.لو اشترى المضارب في الذمة بدو  -٥
 لو قال لك سكنى هذا الدار ما بقيت. -٦
  لو أوصى وتأخر قبول الموصى إليه بعد الوفاة. -٧

 درجة) ٢٥(                 .اإلجارةفّصل القول في شروط   :٢س

  درجة) ٢٥(                 اشرح العبارتين التاليتين:  :٣س

  يكون مشروطًا به.القرض يملك بالقبض ال بالتصرف، ألنه فرع الملك، فال  -١
 وال تصح الشركة باألعمال وال بالوجوه وال بالمفاوضة، وٕانما تصح باألعمال. -٢

  درجة) ٢٥(                  عّرف فقهيًا خمسًا مما يلي:   :٤س
    الوكالة. –الوقف  –المساقاة  –المزارعة  –الشركة  –الضمان  –العقد 

  َمن هو المفّلس ؟ وما هي شرط الحجر عليه ؟ -أ  :٥س
 درجة) ٢٥(     َمن هو المحجور ؟ وما هي موجبات الحجر ؟ بّينها مع شرح موجز. - ب

  األستاذ سيد غياث طعمة
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                 الرابعةالسنة: 
  المالية العامةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  ةأسئلثالثة أجب عن  :مالحظة

  درجة) ٢٠(    القرض المؤبد يحدد تاريخ تسديده. - ١  (أ) أجب بنعم أو ال مع التعليل:    :١س
 .السعر النسبي للضريبة يحقق العدالة -٢

 إعانات االستغالل نفقات تحويلية. -٣

 سند القرض االسمي ينتقل بالحيازة.  -٤

    ب) ابحث في الموضوعات التالية بإيجاز:(
  درجة) ٢٠(       الحسابات الخاصة للخزانة. -١
 .الحساب الختامي للموازنة العامة -٢

 المؤقت من الضريبة الجمركية. اإلعفاء -٣

 يقوم فرض الضريبة على أساس التضامن االجتماعي. -٤

 ١٠٠(أ) في سوق األوراق المالية (البورصة) اشترى أحدهم سند قرض معفى من الضريبة قيمته   :٢س
بّين لماذا ھذه  .٪١٠پاوند حيث سعر الضريبة في وقتها  ١١٠وند) بمبلغ ي (پاإسترلينجنيه 

  الزيادة في السعر ؟

 درجة) ٣٠(           االجتماعية نفقات تحويلية، اشرح ذلك. اإلعانات(ب) 

تكّلم بإيجاز في موضوع الرقابة الخاصة على الموازنة العامة في كل من الدول التالية: بريطانيا   :٣س
 درجة) ٣٠(                الجزائر. –ر مص –العراق  –

  درجة) ٣٠(     تكّلم بإيجاز عن أوجه التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.  ٤س

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                   الرابعةالسنة: 
  القانون الدولي الخاصالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

إحدى السيدات كانت حامًال وسافرت على إحدى السفن التي تعود إلى دولة (أ) ومستأجرة  - ١  :١س
ها من قبل دولة (ب) ووضعت هذه السيدة حملها في أعالي البحار، وأن دولة (أ) تقيم جنسيت

على أساس حق الدم، وأن دولة (ب) تقيم جنسيتها على أساس حق اإلقليم وأن والد الطفل ينتمي 
  هذا الطفل (مالحظة: الجواب يكون مركز ومختصر).ما هو مصير جنسية  إلى دولة (أ).

  الموضوعات التالية بإيجاز: ابحث -٢
 الدولية في القانون الدولي الخاص.الصفة  -١
 حقوق األجانب. التبادل التعادلي في -٢
 الجنسية رابطة سياسية. -٣
 شرط تنفيذ الحكم األجنبي أن يكون الحكم نهائي (اكتسب الدرجة القطعية). -٤

)ةدرج ٣٤(   

الموطن في القانون الدولي الخاص والشريعة اإلسالمية (جدواه، أنواعه، تعريفه،  ابحث موضوع  :٢س
  نماذج لذلك في القانون المقارن).

)ةدرج ٣٣(  

  )ةدرج ٣٣(         .رق اكتساب الجنسية الطارئة (المكتسبة) واشرح اثنين منهاعدد ط  :٣س

بّين بشكل موجز مفهوم نظرية التكييف في القانون الدولي الخاص، مع ذكر ما ال يقل عن ثالثة   :٤س
 )ةدرج ٣٣(                     نماذج كأمثلة.

  
عبد الحسن السعديد.   
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  الدور الثاني –ان النهائي االمتح        قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٠ - ٢٠٠٩للعام الدراسي               الرابعةالسنة : 
  مصطلحات قانونية وتجاريةالمادة : 

  .ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة
  

المصطلح باللغة اإلنكليزية، واشرح مضمون » بحث المستهلك«ضع إزاء مصطلح   -أ :١س
وماذا تسمى الجماعة التي سيتم انتخابها إلجراء هذا البحث باللغة هذا المصطلح 

  العربية ومقابله باللغة اإلنكليزية ؟
المصطلح باللغة  Consumer Cooperativeاكتب مقابل المصطلح اإلنكليزي    -ب

  العربية، واشرح مضمون هذا المصطلح.؟
درجة) ٢٥(  

واشرح معنى هذا  Bill of exchangeلح أكتب المصطلح باللغة العربية المقابل لمصط  :٢س
المصطلح كما يفرضه القانون التجاري له. واذكر مصطلحين اثنين من المصطلحات 

  المشتقة من هذا المصطلح باللغة العربية واللغة اإلنكليزية ؟
درجة) ٢٥(  

ل وما هو المصطلح المقاب »الحوالة القابلة للدفع (ورقة دفع)«ما المقصود بمصطلح    -أ :٣س
  ؟ اإلنكليزيةله باللغة 

وما هو اسم هذه الحوالة باللغة  »ورقة قبض«وماذا تسمى الحوالة األخرى التي تمثل  -ب
  المقابل للمصطلح باللغة العربية مع التعريف لهذه الحوالة ؟ اإلنكليزية

وما  اإلنكليزيةإذا لم يحن بعد وقت استحقاق الدفع فماذا تسمى هذه الحوالة باللغة    -ج
  قابلها باللغة العربية ؟ي

درجة) ٢٥(  
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أعط باختصار معنى لخمسة من المصطلحات التالية، وضع إزاء كل مصطلح ما يقابله   :٤س
  باللغة اإلنكليزية ؟

  حوالة أو سند خارجي -١
 تقدير السند -٢
 قابل للرهن -٣
 نظام حصص االستيراد -٤
 نقد في الصندوق  -٥
 مكتب شراء  -٦
 التبادل النقدي -٧
 قائمة أسعار الصرف -٨

درجة) ٢٥(  

أعط باختصار معنى لخمسة من المصطلحات التالية، وما هو المقابل لها من مصطلحات   :٥س
  باللغة العربية ؟

1- mortgage of documents 
2- fund control 
3- cash on hand 
4- commercial treaty 
5- tax court 
6- Gross margin 
7- run credit 
8- tax pressure 

درجة) ٢٥(  
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي            قانون والفقه المقارنكلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                 الرابعةالسنة: 
  التفسيرالمادة: 

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
ّحح الدفتر تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيص السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

هناك ثالثة آراء في معنى  ،﴾ َبينِ ـعـَوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم َوَأرُجَلُكم ِإَلى الكَ  ﴿ قال تعالى:  :١س
  حكام.أن ما يترتب عليها من الكعب، اذكرها، وبيّ 

درجة) ٢٥(   

َالَة ِلُدُلوِك الشَّمِس ِإلَ  ﴿قال تعالى:   :٢س اذكر اآلراء في معنى كلمة  ،﴾ ى َغَسِق اللَّيلِ َأِقِم الصَّ
  كر من آراء.ذراء مع المناقشة لما تورجح ما تراه من اآل »الدلوك«

درجة) ٢٥(  

 »لىإ«ء في تفسير كلمة ار اذكر اآل ،﴾ َوَأيِدَيُكم ِإَلى الَمَراِفقِ  ﴿ية الوضوء: آقال تعالى في   :٣س
  .راءمن اآلية الكريمة مع الشرح لتلك اآل

درجة) ٥٢(  

راء في تفسير الباء من اآلية الكريمة، اذكر اآل ﴾ َوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم ﴿قال تعالى:   :٤س
  .راءوناقشها ورجح ما تراه من اآل

درجة) ٢٥(   

هناك ثالثة احتماالت في تفسير كلمة  ،﴾ َطُهوراً  َوَأنَزلَنا ِمَن السََّماء َماءً  ﴿قال تعالى:   :٥س
  ح ما تراه، اذكرها ورجّ »طهوراً «

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               الرابعةالسنة: 
  مصطلحات قانونية وتجاريةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة عن  أجب - ١  :مالحظة
  باللغة اإلنكليزية ما تحته خط اذكر المصطلح  - ٢    

 ؟ المستهلكوّضح باختصار َمن هو (أ)     :١س

 ، منافسة تجارية ؟سند تجاري، الحوالة الماليةما هي   )ب(

 .سند القرض، السند المزّور، السمسار، الشركة الضامنةبّين مفهوم   )ج(

  ؟ الخسارةو  الربح، السلفة؟ وما هي  الشراءما هو مفهوم   )د(
درجة) ٤٠(   

اصدار ؟ ومتى تلجأ الحكومات إلى  شراء العمالتو  عبي؟ وما هي أسعار  االحتكارمعنى (أ) ما   :٢س
  لبيعها على المواطنين ؟ السندات

  ؟ االستثمارما هو عمل المصارف وشروط القرض المصرفي ؟ وما هو (ب)   
درجة) ٣٠(  

  ؟ وكيف يتم التهرب منها ؟ الضرائبأنواع (أ) ما هي   :٣س
  ؟ الكمبيالة التجاريةي ؟ وكيف ُيسّدد عادة ؟ وما ه الدين التجاريما هو (ب)   

درجة) ٣٠(  

  ؟ حجز المال، المرابي؟ وَمن هو  اإلفالستى كيف يشهر م(أ)   :٤س
، الدعوى المدنية والدعوى شهادة االبداع، الضمان التجاري، خطاب براءة الذمةما هو عقد (ب) 

  الجنائية ؟
درجة) ٣٠(  

  د. نوري لطيف  .أ



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –لنهائي االمتحان ا          قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               رابعةالسنة: ال
  فقه المعامالتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

  درجة) ٢٥(           بالتفصيل واألمثلة الالزمة: اشرح العبارتين التاليتين  :١س

 وال شركة بالمفاوضة وٕانما تصح باألموال.وال تصح الشركة باألعمال وال بالوجوه   -أ

أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل فيها مثله غالبًا صح ولو لم يحمل، وٕان   -ب
 قصرت المدة عن ذلك غالبًا أو كان االحتمال على السواء لم يصح.

 درجة) ٢٥(     :واألمثلة وبيان السببما هو الحكم في خمس مما يلي مع التوضيح   :٢س
 .قّر بالهبة واالقباض وكانت الهبة في يد الواهبألو  -١

  وكل أجنبي السفيه في بيع أو هبة.لو  -٢

 أدى الضامن عن المضمون عنه بإذنه وكان قد ضمن بغير اذنه.لو  -٣

 اشترى شيئًا وكان من أهل الخبرة ثم بان فيه غبن.لو  -٤

 دينار فادعاها أحدهما وادعى اآلخر النصف. ١٠٠كان معهما لو  -٥

  ماالن بحيث ال يتميزان.متزج لو ا -٦

 درجة) ٢٥(               أقسام الخيار.فّصل القول في   :٣س

  درجة) ٢٥(              عّرف الَحْجر، وفّصل القول في موجباته.  :٤س

 – حوالةال – عقدال –نَّْجش ال – عاريةبّين المصطلحات التالية مع األمثلة عند اللزوم: ال  :٥س
 درجة) ٢٥(                       .رهنال

  سيد غياث طعمةاألستاذ 
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                الرابعةالسنة: 
  المالية العامةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

وسعر الفائدة في السوق   ٪٢٠حقة على هذا الدار (أ) أراد أحدهم أن يشتري دارًا، الضريبة المست  :١س
ي (پاوند)، ما هو المبلغ الذي يكون هذا المشتري إسترلينوااليراد السنوي للدار ألفين جنيه  ٪٥

 درجة) ٢٠(     مستعدًا لدفعه في هذا الدار في ضوء التوزيع االقتصادي للعبء الضريبي.

  ع التعليل:(ب) أجب بنعم أو ال على الموضوعات التالية م 

  تجنب الضريبة صورة من صور التهريب الضريبي. - ١
  ضريبة الرؤوس ليست مجاًال لنقل العبء الضريبي. - ٢
  الواقعة المنشئة للضرائب الجمركية واقعة االستيراد والتصدير. - ٣
 درجة) ٢٠(   يتم نقل العبء الضريبي إلى الخلف في ضريبة اإلنتاج بعد مرحلة اإلنتاج. - ٤

  درجة) ٣٠(               الموضوعات التالية بإيجاز: ابحث  :٢س
  الضريبة على واقعة تملك رأس المال. -١
 الضريبة الحافزة (التعويضية). -٢

  وحدة الضريبة شرط االزدواج الضريبي. -٣
  الموازنات المستقلة. - ٤

 درجة) ٣٠(            ابحث بإيجاز في أسباب التهّرب الضريبي.  :٣س

  درجة) ٣٠(       ابحث ظاهرة التضخم المالي واالقتصادي وآثارها وكيفية عالجها.  ٤س

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                 الرابعةالسنة: 
  القانون الدولي الخاصالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةالثة ثأجب عن  :مالحظة

أحد األشخاص يحمل جنسيتين جنسية دولة (أ) وجنسية دولة (ب) (مزدوج الجنسية)، حدثت  - ١ :١س
 حرب بين الدولتين وتجند في دولة (ب) وقبض عليه أسيرًا في دولة (أ).

  )ةدرج ٢٠(      المطلوب تكييف هذه الحالة وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص.
 )ةدرج ٢٠(    التبادل التطابقي لحقوق األجانب. -أ  ابحث الموضوعات التالية بإيجاز: -٢

 قاعدة االسناد الكاملة. - ب

 قانون القاضي قانون عام.  -ج

  )ةدرج ٣٠(                 أجب بنعم أو ال مع التعليل:  :٢س
 تحديد أنصبة الورثة قاعدة اسناد. - ١
 غة الدولة.من شروط اكتساب الجنسية الطارئة أن يحسن ل - ٢
 فقد الجنسية األصيلة بسحبها. - ٣
  شرط تنفيذ الحكم األجنبي أن يكون صادرًا من محكمة مختصة. - ٤

 )ةدرج ٣٠(           .ابحث بصورة موجزة قواعد التمتع بالجنسية األصيلة  :٣س

  )ةدرج ٣٠(         ماذا تفيد المصطلحات التالية مع التعليل العلمي المركز:  :٤س
 يات.التنازع السلبي في الجنس - ١
 الموطن في مجال القانون الدولي الخاص. - ٢
 محل إبرام العقد في القانون الدولي الخاص. - ٣

عبد الحسن السعديد.   
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                 الرابعةالسنة: 
  التفسير المادة:

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولسئلة على أن يكون أجب عن أربعة أ  :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

راء في اذكر اآل ؟ ﴾ َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيِّباً  ﴿: من قوله تعالى ﴾ َطيِّباً  ﴿ما المراد بكلمة   :١س
  .ما تراه ذلك ورجح

درجة) ٢٥(   

كيف تستدل على وجوب عصمة االمام من  ،﴾ َال َيَناُل َعهِدي الظَّاِلِمينَ  ﴿ قال تعالى:  :٢س
  هذه اآلية المباركة ؟

درجة) ٢٥(  

  ﴾ َوُيذِهَب َعنُكم ِرجَز الشَّيَطانِ  ﴿ :من قوله تعالى ﴾ِرجَز  ﴿هناك ثالثة تفسيرات لكلمة   :٣س
  .ومرجحاً  اذكرها مناقشاً 

درجة) ٢٥(  

ُحرَِّمت َعَليُكُم الَميَتُة َوالدَُّم َوَلحُم  ﴿ربعة من قوله تعالى: األ األمورهو المحرم من  ما  :٤س
  ؟ ﴾ ِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغيِر اِهللا ِبهِ ـالِخن

درجة) ٢٥(   

الِة َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُ  ﴿ نوع القيام في قوله تعالى: ما  :٥س وماذا ؟  ﴾ ..وا ِإَذا ُقمُتم ِإَلى الصَّ
   يترتب على كل تفسير ؟

درجة) ٢٥(   

د. حميد النجديأ.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                 الرابعةالسنة: 
  المالية العامةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

س مهنته خارج أوقات الدوام الطب ويعمل بأحد المستشفيات، ويمار  ةمهنيمارس األشخاص أحد   :١س
  بصفة مستقلة ويملك األموال التالية:

  حدهما للسكن واآلخر لإليجار، وقد باع الثالث.إثالث دور في العاصمة،  -١
سيارات إحداها الستعماله ثالث و  من األدوات واألجهزة الطبية لعيادته ةاستورد مجموع -٢

 ملة صناعتها وصدرها.الشخصي واألخرى لإليجار والثالثة نصف مصنعة وأعاد تك

 قطعتي أرض في العاصمة غير مبنيتين. -٣

 عشرة دونمات كأرض زراعية مستغلة لالنتاج الحيواني والزراعي  -٤

  المطلوب منك أنواع الضرائب المستحقة على هذا الشخص والواقعة المنشئة لكل ضريبة.

درجة) ٣٤(  

          تكّلم عن أربعة من الموضوعات التالية:  :٢س
 الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية. - ٢    ة الخارجية.نفقات التجار  -١

  الدومين الزراعي. - ٤      م المالي.تضخال - ٣
  سند القرض المؤبد وسند القرض المؤقت. - ٥

درجة) ٣٣(  

الحاجات العامة بمعناها الواسع، وثمة معايير لتمييز الحاجات أساس النشاط المالي للدولة اشباع   :٣س
 درجة) ٣٣(      اصة، تكّلم بإيجاز في هذا المعنى.العامة عن الحاجات الخ

كّلم بإيجاز في مفهوم االزدواج الضريبي على الصعيد الداخلي والدولي، وكيفية عالجه على ت  ٤س
  درجة) ٣٣(                   .هذين الصعيدين

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي         قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي           الرابعةالسنة : 
  مصطلحات قانونية وتجاريةالمادة : 

  .ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة ثالثةأجب عن  :مالحظة

  ماذا يعني شرط القضاء والقدر، قدم أمثلة على ذلك؟ واذكر المصطلح باللغة االنجليزية.  :١س
درجة) ٣٤(  

  درجة) ٣٣(                سؤال:أجب عن فرعين من ال  :٢س
 ؟» Leases – مدفوعات نقدية«بـماذا نعني  - أ
  ؟ ؟ وما المصطلح الذي يقابله في اللغة العربية )Cash Marginما هو ( - ب

  ؟ وماذا يعني هذا المصطلح بالعربية floating Cost insurance freightتكلم عن  -ج
  ؟ »Accommodationاسعاف، مجاملة («ـماذا يقصد ب -د

  درجة) ٣٣(    اكتب باللغة العربية ما يقابل خمساً من المصطلحات الواردة أدناه:  :٣س

Absolute cost barriers – Consumer ultimate – Buying in – Deed –  
Bond forged – Bill, meet – Cash journal – Garnish                                      

  درجة) ٣٣(    زية ما يقابل خمساً من المصطلحات الواردة أدناه:أكتب باللغة االنجلي  :٤س
  بضائع إستھالكية      
  إصدار السندات     
  سند ملكية مطلق     
  ضريبة موسمية    
  إعتماد أو قرض إستيراد    
  التھرب من دفع الضريبة    
  قانون تجريم    
  فائض المشتري    

د. عثمان ميرانبك   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           نون والفقه المقارن قاكلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                 الرابعةالسنة: 
  القانون الدولي الخاصالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

ًا ألحكام القانون الدولي الخاص مدعمًا أمامك المسائل التالية والمطلوب إيجاد الحلول الالزمة لها وفق  :١س
  إجابتك باألدلة القانونية:

دولة (أ) استأجرت طائرة من دولة (ب) وٕاّن إحدى السيدات التي تنتمي إلى دولة (أ) وزوجها أيضًا   - ١
ينتمي إلى هذه الدولة ويحمل جنسيتها األصلية، وبينما كانت الطائرة في أعالي الجو وضعت هذه 

علمًا أن دولة (أ) تقّيم جنسيتها على أساس حق الدم، وٕاّن دولة (ب) تقّيم جنسيتها على السيدة طفًال، 
أساس حق اإلقليم، فما هو مصير جنسية هذا الطفل ؟ هذا هو الفرض األول والفرض الثاني أن دولة 

ما هو (أ) تقّيم جنسيتها على أساس حق اإلقليم، وأن دولة (ب) تقّيم جنسيتها على أساس حّق الدم، ف
  مصير جنسية هذا الطفل في هذا الفرض ؟

ترشح أحد األشخاص لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وهو يحمل ثالث جنسيات وله في هذه الدول  - ٢
نفس الحقوق وعليه نفس االلتزامات، وقد مارس حقوقه ووفى بالتزاماته في الدول الثالث، فعلى أي 

 جنسية يتم تعيينه ؟
)ةدرج ٣٤(   

  اشرح مفهوم المصطلحات التالية:  :٢س
  الموطن األصلي والموطن المكتسب. - ٢      جنسية الشخص المعنوي. - ١  
  التنازع اإليجابي والتنازع السلبي. - ٤  الموطن االنتخابي والموطن الضريبي. - ٣

)ةدرج ٣٣(  

  )ةدرج ٣٣(         تكّلم بإيجاز عن قواعد فقد الجنسية واشرح ثالث قواعد منها فقط.  :٣س

ما هو المقصود بمركز األجانب في نطاق القانون الدولي الخاص ؟ اذكر مع الشرح نماذج من حقوق   :٤س
 )ةدرج ٣٣(               والتزامات األجانب في هذا الصدد.
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عبد الحسن السعديد.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤اسي   للعام الدر               الرابعةالسنة: 

  التفسيرالمادة : 

السؤال ضمنها، وفي حال عدم اإلجابة على  السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر االمتحاني من  األول اإلجباري

  ثالثة أسئلة فقط.

يَِّتي َقاَل َال َيَناُل َعهِدي الظَّاِلِمينَ ِإنِّي َجا ﴿قال تعالى:   :١س  ﴾ ِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َوِمن ُذرِّ
بأنها منصب االمامة وليس النبوة بعدة أدلة، اذكر  ﴾ِإَمامًا  ﴿استدل المفسرون لكلمة 
  .دليلين على ذلك وناقشهما

درجة) ٢٥(   

َالَة َكاَنت َعَلى ا ﴿قال تعالى:   :٢س  ﴾ ِكَتاباً  ﴿ر كلمة فسّ  ،﴾ لُمؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّوُقوتاً ِإنَّ الصَّ
  .الواردة في النص الشريف بالتفصيل

درجة) ٢٥(  

الِة  ﴿من قوله تعالى:  ﴾ َأهَلكَ  ﴿تعالى: سبحانه و ما المراد بقوله   :٣س َوأُمر َأهَلَك ِبالصَّ
  .اذكر اآلراء ورجح ما تراه ؟ ﴾ َواصَطِبر َعَليَها

درجة) ٢٥(  

الَِّذيَن ُهم ِفي   َقد َأفَلَح الُمؤِمُنونَ  ﴿من قوله تعالى:  ﴾ َخاِشُعونَ  ﴿ا المراد من كلمة م  :٤س
  .﴾ َصالِتِهم َخاِشُعونَ 

درجة) ٢٥(   

د ِبِه َناِفَلًة لَّكَ  ﴿قال تعالى:   :٥س ذهب بعضهم الى أنه قد يستفاد من اآلية  ﴾ َوِمَن اللَّيِل َفَتَهجَّ
  .ما تراه ل، بين التفسيرات في ذلك مرجحاً الكريمة وجوب نافلة اللي

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               رابعةالسنة: ال
  فقه المعامالتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  درجة) ٢٥(       مع ضرب األمثلة الالزمة للتوضيح: اشرح العبارتين التاليتين  :١س

لو باع بأجل حاّل أو بأزيد منه إلى أجل قيل يبطل، والمروي أّنه يكون للبائع أقل و   -أ
 الثمنين في أبعد األجلين.

إن عّين إذا دفع اإلنسان إلى غيره ماًال ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم، ف  -ب
 له عمل بمقتضى تعيينه وٕان أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.

 درجة) ٢٥(               فصل القول في أنواع الخيار.  :٢س

 – هبةال – فضاءاال – ّنجشمع األمثلة عند اللزوم: الفقهيًا بّين المصطلحات التالية   :٣س
 درجة) ٢٥(                   .عقدال – حوالةال

 درجة) ٢٥(               .في شروط االجارة فّصل القول  :٤س

  َمن هو المحجور ؟ وما هي موجبات الحجر ؟ بّينها مع شرح موجز. -أ  :٥س
  َمن هم أولياء العقد ؟ بّين ذلك. -ب

درجة) ٢٥(  

 

 األستاذ سيد غياث طعمة
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                الرابعةالسنة: 
  المالية العامةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

  قانونيًا يمارس مهنته بصفة مستقلة ويملك األموال التالية: أحد األشخاص مهنته محاسباً   :١س
  إيراداته من مهنته. -١
ثالث دور وقطعة أرض غير مبنية في العاصمة. ويسكن أحد الدور واألخرى مستأجرة  -٢

 والثالث غير مسكون. 

 مزرعة مستغلة لإلنتاج الحيواني واالنتاج الزراعي. -٣

 .رى لإليجارسيارتان أحداهما لالستعمال الشخصي واألخ -٤

  استورد أدوات كهربائية بعضها كامل الصنع واآلخر غير كامل الصنع. -٥
  المطلوب منك أنواع الضرائب المستحقة على هذا الشخص والواقعة المنشئة لكل ضريبة.

درجة) ٣٤(  

          تكّلم عن أربعة من الموضوعات التالية:  :٢س
  الدومين الصناعي. - ٣    .النفقات التحويلة المالية - ٢    الميزانية النقدية. - ١
  السندات المؤقتة (اذونات الخزانة) - ٥  التضخم االقتصادي. - ٤

درجة) ٣٣(  

للضريبة مجموعة من القواعد يجب على إدارة الضرائب االسترشاد بها عند فرض الضريبة. تكّلم   :٣س
 درجة) ٣٣(                عن هذه القواعد بإيجاز.

نية العامة للدولة وهي تسترشد بجملة من القواعد. ابحث في تقوم الحكومة بهيئاتها إعداد الميزا  ٤س
  درجة) ٣٣(                   هذه القواعد بإيجاز.

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                 الرابعةالسنة: 
  الخاصالقانون الدولي المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

  أمامك المسائل التالية والمطلوب إيجاد الحلول الالزمة لها باألسانيد القانونية:  :١س
ينتمي إلى دولة (أ) ويحمل جنسيتها األصلية، ويقيم إقامة دائمة في دولة حد األشخاص أ -١

دولة (ج)، أدركته الوفاة في دولة إقامته، وٕان قاعدة  (ب) وله أموال منقولة وعقارية في
اإلسناد في هذه الدولة تشير إلى الجنسية في حالة التنازع القانوني، وٕان قاعدة االسناد في 
دولته األصلية تشير إلى قانون موقع المال، وٕان قاعدة االسناد في دولة (ج) تشير إلى 

  قاعدة الجنسية.
األصلية لدولة (أ) وقد حصل على جنسية مكتسبة في دولة أحد الشباب يحمل الجنسية  -٢

(ب) وكلفته هذه الدولة بأداء الخدمة العسكرية كأحد مواطنيها كما طالبته دولته األصلية 
ما  بأداء الخدمة العسكرية فيها، واحتّج أنه أدى هذه الخدمة في دولة جنسيته المكتسبة.

 هو الحل الالزم لذلك ؟

ترشح أحد القضاة لعضوية محكمة العدل الدولية، وهو يحمل ثالث جنسيات: جنيسة دولة  -٣
(أ) ودولة (ب) ودولة (ج)، وله في هذه الدول نفس الحقوق وتترتب عليه نفس االلتزامات 

 فعلى أي جنسية يتم تعيينه في المحكمة ؟
)ةدرج ٣٤(  

 )ةدرج ٣٣(     ر المترتبة على ذلك.عن مفهوم الموطن في القانون المقارن واآلثاتكّلم   :٢س

 )ةدرج ٣٣(           تكّلم عن قواعد كسب الجنسية األصلية بإيجاز.  :٣س

 )ةدرج ٣٣(     عّدد مصادر القانون الدولي الخاص واشرح بإيجاز ثالثة مصادر منها.  :٤س

عبد الحسن السعديد.   
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  لالدور األو  –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                 الرابعةالسنة: 
  مصطلحات قانونية وتجاريةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

  ما المقصود بالمصطلحات اآلتية مع كتابة إسمها باللغة االنكليزية:  :١س
  ألساس النقدي.قاعدة ا -٣  دفتر الصندوق.  -٢  مدفوعات نقدية. -١  

درجة) ٢٥(  

  للحوالة المالية (سند سحب أصلي) أنواع، اذكرها، واشرح:  :٢س
   حوالة قابلة للدفع (ورقة دفع). -٢  حوالة سحب مخصوم. -١

درجة) ٢٥(  

، وما هي أنواع بيع وشراء العمالت مع (bying in)إشرح شراء السلعة نفسها   :٣س
  ؟شرحها مختصرًا 

درجة) ٢٥(  

  م األتعاب، واشرح الرسم القضائي.عّدد رسو   :٤س
درجة) ٢٥(   

  .ما هي مراحل جباية الضريبة ؟ مع ذكر المصطلحات باللغة االنكليزية  :٥س
درجة) ٢٥(  
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  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ةرابع: الالسنة

  التفسير المادة:

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

تراه من  ح مارجّ ؟  ﴾ مَوامَسُحوا ِبُرُؤوِسكُ  ﴿ :ما هي اآلراء في حرف الباء من قوله تعالى  :١س
  .اآلراء

درجة) ٢٥(   

هناك ثالثة احتماالت في قراءة  ،بنصب األرجل ﴾َوَأرُجَلُكم ِإَلى الَكعَبيِن  ﴿قال تعالى:   :٢س
  .النصب اذكرها وناقشها

درجة) ٢٥(  

 ،تلطهور في اآلية فيه ثالثة احتماال، ﴾ َوَأنَزلَنا ِمَن السََّماء َماء َطُهوراً  ﴿قال تعالى:   :٣س
  .اذكرها مع الشرح بالتفصيل

درجة) ٢٥(  

من يرى أن ك هنا ﴾ ِإنََّما الُمشِرُكوَن َنَجٌس َفَال َيقَرُبوا الَمسِجَد الَحَرامَ  ﴿قال تعالى:   :٤س
  .النجاسة هنا شرعية واستدل أصحاب هذا الرأي بعدة أمور أذكرها مع الشرح

درجة) ٢٥(   

بعدة تفسيرات،  »الكلمات«فسرت كلمة  ﴾ ِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماتٍ َوإِِذ ابَتَلى ِإبَرا ﴿قال تعالى:   :٥س
  .اذكرها مع الشرح

درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   


