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 السؤال األول :
؟ اذكريهاقسم الفقه االسالمي الحق من منظور المستحق له إلى أربع أنواع   

.األوىل وهي حقوق هلل من أجل مصلحة العباد بالدرجة :  هلل سبحانه وتعاىل خالصةحقوق -1  

.وهي احلقوق اخلاصة الناجتة عن الرتابط بني شخصني أو أكثر  :حقوق خالصة للعباد -2  
.بني اهلل والعباد لكن حق اهلل فيها غالب حقوق مشرتكة -3  
.حقوق مشرتكة بني اهلل والعباد لكن حق العباد فيها غالب -4  

 
 السؤال الثاني :

 عددي شروط تملك األجنبي للعقار خارج منطقة الحرمين ؟
.ملكة إقامة نظامية أن يقيم يف امل -1  
.أن يتملك عقاره لسكنه اخلاص دون استثماره -2  
.إذن وزارة الداخلية -3  

 
 السؤال الثالث:

 عرفي االلتصاق وبيني خصائصه ؟
حبيث ال,اندماجا ماديا ,اندماج شيئني غري مملوكني لشخص واحد متميزين أحدمها عن األخر :تعريف االلتصاق ميكن  

.ويتم هذا االتصال بفعل االنسان أو بفعل اخلالق , بدون ضرر فصل أحدمها عن األخر   
:خصائصه   

.أن يكون الشيئان موضع االتصال مملوكني لشخصني خمتلفني وقت االتصال -1  
.على حنو ال ميكن فصل أحدمها عن األخر بدون ضرر , أن يكون الشيئان متحدين إحتاداً مادياً  -2  
  .حبيث ميكن اعتبار أحدمها  أصالً واألخر فرعاً , أن يكون الشيئان متفاوتني يف األمهية -3
.أن حيصل االلتصاق بني الشيئني بدون اتفاق سابق على االندماج -4  

 
 
 

 السؤال الخامس :
 وضحي المقصود بـ ثمار ومنتجات وملحقات الشيء المملوك ؟

شيء من غلة دورية دون أن يرتتب على أخذها انتقاص من أصل الشيء هي ما ينتجه ال:مثار الشيء اململوك -1
.اململوك   



 مناذج اختبارات  نظام امللكية واألموال
 

 

يتولد عن الشيء اململوك بصورة غري دورية ويرتتب على أخذها انتقاص يف مادة  هي ما: منتجات الشيء اململوك -2
.الشيء اململوك   

دون أن يكون جزء منه أو متولداً  هي كل شيء أعد بصفة دائمة خلدمة الشيء اململوك:ملحقات الشيء اململوك -3
.عنه   

 
 السؤال السادس:

في نقل ملكية العقار ألجنبي أخر ؟وضحي مدى حق غير السعودي مالك العقار   
من قيمة البيع % 11جيوز لغري السعودي أن يبيع وينقل ملكية العقار ألجنيب أخر ويف هذه احلاله يستويف مبلغ قدره 

عدا حاالت الوقف والوصية واهلبة والتنازل بال مقابل ألحد , لكية برريق أخر غري البيع أو قيمة املثل عند انتقال امل
.األقارب من الدرجة األوىل أو التربع جلهات خريية   

 
 السؤال السابع

:وضحي مدى صحة العبارات التالية   
.االلتزام بالعني يف الفقه االسالمي يشمل احلق العيين فقط -1  

االلتزام بالعني يف الفقه االسالمي يشمل إىل جانب احلق العيين صوراً أخرى من احلق الشخصي  , العبارة خاطئة 
. ةكااللتزام بتسليم عني معينه وااللتزام باحملافظة عليها واالنتفاع هبا وكااللتزام برد املأجور والوديعة والعني املغصوب  

. تةمؤقتتميز امللكية الواردة على شيء معنوي بأهنا ملكية -2  
.امللكية الواردة على شيء معنوي هي ملكية مؤبدة حىت لو انتقلت هذه امللكية إىل شخص أخر , العبارة خاطئة   

 
 
 

  
  

 
 
  
 


