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         :الثامنة المحاضرة 
 

 (( األشياء تقسيمات))  

 : لألشياء يماتتقس عدة هناك 

 : القيمية واألشياء المثلية األشياء -أوال

مع بعضها في الشكل  المتشابهة األشياء هي :(االشياء المحددة بالنوع) المثلية االشياء

بعضها  قوموي األسواقيوجد مثلها في  أي األسواقويوجد لها نظير في , والمضمون

 الكيل او ,كالقماش القياس او ,كالنقود بالعددعادة  وتقاس ,في الوفاء بعض مقام

ثم يسقط هذا  ديدجكهربائي مثال يقوم شخص بشراء جهاز  .وغيرها الوزن او كالحبوب

هذا الجهاز له ,  لمشتريقبل ان يسلمه الى افينكسر او يتعطل  من يد البائع ازالجه

تري يمكن للبائع ان يأتي بجهاز اخر ويسلمه للمشمثلي  اي انه شيء  األسواقمثيل في 

 .المثلية يقوم بعضها مقام البعض في الوفاء األشياءن أل, بدال عن الجهاز الذي تعطل

وفيها ما , مع غيرها تتشابه ال اشياء فهي :(االشياء المحددة بالذات)  القيمية االشياء اما 

 وغيرها والحيوانات والعقارات المنازل مثل مختلفة قيمه منها ولكليميزها عن غيرها 

 كرغبة القيمية األشياءبمنزلة  بعضهم عند المثلية األشياء تكون األحيان بعض وفي

 .او موسم محدد, معين مزارع من   من نوعية معينة او زقمح او ُربشراء  التاجر

 

 

  غير القابلة لالستهالك األشياء و قابلة لالستهالكال األشياء : ثانيا

هلك سَتاو ُت  تتغير او تزول التي األشياءهي : او القابلة لالستهالك االستهالكية األشياء

 قد واالستهالك ,ستهالكهابا اال منها المنفعة تتحقق والمرة واحدة  استعمالها بمجرد

 .مثال كاستهالك الطعام طبيعتها بتغيير يكون قد او جزئيا او كليا يكون



 التي أي, االشياء التي تقبل االستعمال المتكرر هي :غير القابلة لالستهالك األشياء اما 

لى وهي تستهلك ع .كالسيارة والمالبس المتكرر باالستعمال منها المنفعة حققتت

 .الستعمال المتكررالمدى البعيد نتيجة ا

 

 :وتشمل  :  المنقوالت و العقارات -: ثالثا

 

من مكان الى  نقله يمكن ال والذي بطبيعته الثابت الشيء هو-: بطبيعته قارالع - أ

 بطبيعته االستقرار صفةيأخذ  العقار وهذا . هيئته تتغير او يتلف ان دون, اخر 

يمكن نقلها من مكان الى  فالبنايات ال .كالبنايات اإلنسان بفعل او ,األرضمثل 

 ال للتنقل القابلة فاألكشاك عقارا تعتبر البنايات كل وليست .اخر دون ان تتهدم

 .نقلها بهدف أوعية في تزرع التي النبتات كوكذل عقارا تعتبر

 

مثل ,  تلف دون آخر إلى  مكان من نقله يمكن الذي الشيء وهو -: المنقوالت - ب

 الخ...  األثاث  , األقالم, الكتاب 

 :اهمها  -: والمنقول العقار بين التفرقة أهمية

 من البائع الى المشتري ملكيته قلتتن فالمنقول:  الملكية نقلتاريخ من حيث   -1

من  العقار ملكية قلتتن البينما . بالقبول اإليجابوارتباط  التصرف صدور بمجرد

 .يكفي ارتباط االيجاب مع القبول فال.في السجل العقاري بالتسجيل اال البائع الى

بينما , االجانب العقارات الموجود في الدولةتمنع كثير من الدول ان يتملك  -0

 .تسمح لالجنبي بتملك المنقوالت

  .على المنقول  طبقعلى العقار وال تالشفعة تطبق  -1

 

م وضعه في عقار لخدمة كن تول ,شيء بطبيعته منقول هو: بالتخصيص العقارات -ج

واالبواب  مثال الشبابيك ,معين عقار لخدمةهذا المنقول  صصُخ اي ,ارقعهذا ال

والطابوق المستخدم في البناء جميعا في االصل تعتبر منقوالت يمكن نقلها من مكان 

في تسمى  الحالةهذا .. ولكن تم وضعها في عقار لخدمة هذا العقار, الى اخر دون تلف

 . تهطبيععقارا ب وليس .(عقارا بالتخصيص) القانون



 :يجب ان يتوفر الشروط التالية بالتخصيص عقارا الشيء يكون ولكي

مالك مثال , المنقول والعقار شخص واحد اي ان يكون :  والمنقول العقار مالك اتحاد( 1 

 لخدمة اخر شخص خصصها فاذا. شخص واحد التي وضعت في الدار الدار ومال االبواب

 .بل تعامل معاملة المنقول . بالتخصيص عقارا عتبرت فال العقار

 العقار لخدمة المنقول يخصص ان يعني.  والعقار المنقول بين التخصيص عالقة( 0

 كان االرض لخدمة خصص ما اذاالسيارة  او كالحصان .العقار صاحب خدمة وليس نفسه

  .بالتخصيص عقار يعتبر فال العقار مالك لنقل خصص اذا اما ,بالتخصيص  عقارا

 ينوب من او بنفسه المالك يقوم ان يجب .المالك نفسه من التخصيص يصدر ان -3

 .يصبالنخص عقارا يعتبر فال المستاجر خصصه اذا اما للعقار المنقول بتخصيص عنه

 

 بالتخصيص عقارا المنقول اعتبار على المترتبة االثار

. والعكس كذلك  ,له مخصصا كان اذا العقار عن مستقال المنقول على الحجز يجوز ال( ا

فهذا ,  العقار  حجزتم  فاذا ,العقار على يسري الذي الحكمالعقار بالتخصيص  يتبعحيث 

 . باعتبارها من ملحقات البيتبالتخصيص كذلك  اتالحجز يشمل العقار

 . له خصصالم المنقول يشمل به والوصية ورهنه قارعال بيع (0

 -:بالتخصيص العقارات صفة زوال

 التخصيص هذا ينهي ان المالك حق فمن اولهذ المالك بإرادة للعقار يخصص المنقول

كما ان العقار بالتخصيص يفقد . بارادته بأن يفصل المنقول عن العقار ويبعه مستقال

 .صفته اذا فقد احد الشروط السابقة

 

لكن نظرا للحالة لتي سيؤول , عقارا يعد الذي الشيء وهو-: المآل بحسب المنقول -د

 المعد البناء مثال  .لذا يسمى منقوال بحسب المآل, سيصبح منقوالفأنه , اليها مستقبال 

, للقطع المعدة واالشجار ,أشجارها على والثمار ,تحول الى انقاض يمكن نقلهايس للهدم

 تمنقوال) هذه الحالة تسمى . يمكن نقلهافي المستقبل  ستتحول الى منقوالتكلها 

 .حسب المآل



 المآل حسب منقوال الشيء اعتبار شروط

 . عقارال عن الشيء فصل الى النية تتجه ان( 1

 يجب بل محتمال يكون ان يكفي وال االرض عن القريب الفصل الشيء مصير يكون ان( 0

 .ومؤكد الوقوع قريب يكون ان

 

 :التالية  باألسئلةاختبر نفسك , بعد انتهائك من قراءة المحاضرة 

ة؟ ما وجه االختالف بينهما؟ عزز االشياء القيمي شياء المثلية وماذا يقصد باال :1س

 .اجابتك باالمثلة لكل منها

ما وجه االختالف و وغير القابلة لالستهالك؟ لالستهالك ةهي االشياء القابل ما  :0س

 .بينهما مع ذكر االمثلة 

 مع ذكر االمثلة .لالمنقول حسب المآ, لعقار بالتخصيصا ,المنقول,, العقار : عرف   :3س

 يص؟لعقار بطبيعته والعقار بالتخصما الفرق بين ا :4س

 ؟ للمآما الفرق بين المنقول والمنقول بحسب ا :5س

 هي نتائج التفرقة بين العقار والمنقول ؟ ما :6س

 ه؟ومتى يفقد العقار بالتخصيص صفت متى يكون المنقول عقارا بالتخصيص؟ :7س

 متى يصبح العقار منقوال حسب المال ؟ :  8س

 ؟ بالتخصيص عقارا المنقول اعتبار على المترتبة اآلثار: 9س

 


