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 15:رقم البطاقة
 ساعتان. :الحجم الساعي

 األموال واألشیاء.الوحدة: 
                                                                                           .والمنقوالت العقارات الموضوع:

 .یمیز التلمیذ بین العقارات والمنقوالت الكفاءة المستھدفة:



أما بالنسبة لألشیاء فبادئ األمر یجب تمییزھا عن من بین حقوق الشخص القانوني نجد األشیاء واألموال، 
األموال، فھذه األخیرة تطلق للتعبیر عن الحقوق المرتبطة بالذمة المالیة بغض النظر عن نوعھا. أما األشیاء 
فھي محل ھذه الحقوق، وقد میز قانوننا المدني بین األشیاء واألموال، ومن فوائد ھذا التمییز أن األشیاء لیست 

 صالحة في نظر القانون ألن تكون محال للحقوق المرتبطة بالذمة المالیة. كلھا 

 فماھي األشیاء وماھي األموال؟ وماھي األشیاء محل الحق؟

 كیف تصنف األشیاء واألموال؟

 تعریف األموال واألشیاء: .4
فالمال ھو كل حق مالي سواء كان  ھي حقوق ذات قیمة مالیة یمكن تقییمھا بالنقود :تعریف األموال •

شخصي أو عیني أوذھني، وإذا دخل الشيء دائرة التعامل أصبح ماال ویصبح محال للعالقات 
 .القانونیة

ھي عادة المحل الذي تقع علیھ الحقوق لكنھ لیس محال لكافة الحقوق وإنما ھو    :تعریف األشیاء •
یعد شخصا، ویكون لھ كیان  كل ما ال بصفة عامة المقصود بالشيءمحل لبعضھا دون البعض. 

سواء كان ھذا الكیان مادیا كاألرض والحیوان أو كیانا معنویا كأفكار  نسانإلذاتي منفصل عن ا
 . المؤلف

( كل شيء  غیر من القانون المدني الشيء الذي یصلح أن یكون محال للحق المالي بانھ:  682عرفت المادة 
 القانون یصلح أن یكون محال للحقوق المالیة). خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم

 یتضح من ھذا النص أن ھناك نوعین من األشیاء الیصح أن تكون محال للحقوق المالیة:

 الشیاء المشتركة بین جمیع الناس مثل أشعة الشمس والھواء. -
 بالممنوعات. األشیاء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون مثل التصرف في أموال الدولة أو المتاجرة -

 :تصنیف األموال حسب طبیعتھا .5

كل شيء مستقر  (مدني : 683تقسم األشیاء إلى أشیاء منقولة وأخرى ثابتة (عقارات)، حیث تنص المادة 
 .)یحیزه وثابت فیھ وال یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فھو منقول

  .  العقارات1.2

 شيء مستقر یحیزه وثابت فیھ وال یمكن نقلھ منھ دون تلف  كلھي :. تعریف العقاراتأ

 أنواع العقارات:

 تنقسم العقارات إلى عقارات بطبیعتھا وعقارات بالتخصیص 

 فھي كل شيء مستقر یحیزه وثابت فیھ ال یمكن نقلھ دون تلف مثل: األراضي، المباني. :العقارات بطبیعتھا -

فھي منقوالت في األصل، لكنھا خصصت لخدمة عقار أو لالستغالل كالمواشي  :التخصیصبعقارات ال -
 واآلالت من المنقوالت التي تخصص لخدمة عقار.

 *شروط اعتبار المنقول عقار بالتخصیص: 



لمملوكة للمستأجر عقار یجب أن یكون العقار والمنقول مملوكین لشخص واحد وال تعتبر اآلالت الزاعیة ا -1
 بالتخصیص.

یجب أن یكون المنقول مخصصا لخدمة العقار واستغاللھ، وال یشترط أن یكون التخصیص بصفة دائمة إذ  -2
 یصح أن یكون مؤقتا لفترة معینة.

ویھدف المشرع من اعتبار المنقول عقارا بالتخصیص، وھذا من أجل استغالل العقارات استغالال جیدا، 
ة عن العقار، ویلحق العقار بالتخصیص، بالعقار الطبیعي من فال یجوز الحجز على ھذه المنقوالت بصفة مستقل

 حیث التصرف فیھ ورھنھ. 

 :المنقوالت  2.2
 تعریف المنقوالت: .أ 

المنقول ھو كل ما یمكن نقلھ من مكان إلى آخر دون تلف، وقد تكون المنقوالت مادیة أو معنویة كاإلسم 
 .التجاري، وأفكار المؤلفین

 أنواع المنقوالت: .ب 
ھو كل شيء یمكن نقلھ من مكان آلخر دون  أن یتلف، سواء كان ذلك التحرك المنقول بطبیعتھ:  -

 تحركا داخلیا ذاتیا كالحیوان أو خارجیا بإرادة شخص آخر كالسیارة مثال.
وھي عقارا ت في األصل متصلة باألرض، ولكن القانون ینظر إلیھا باعتبار ما المنقول حسب المآل:  -

ھا ستصبح منقول في وقت قریب مثل المباني المقرر ھدمھا، واألشجار التي یراد ستؤول إلیھ، ألن
 قطعھا، ویجب أن یفصل ھذا العقار عن أصلھ لكي یسري علیھ قانون المنقوالت.

والمخترعات، فھي قد اكتسبت صفة  األفكاریقصد بھا كل شيء غیر مادي مثل  المنقول المعنوي: -
 المنقول بحكم القوانین.

 أھمیة تقسیم األشیاء إلى عقارات ومنقوالت. 3

 تكمن أھمیة ھذا التقسیم في:

إن بعض الحقوق العینیة ال ترد إال على العقارات، كالرھن الرسمي، وحق االختصاص، وحق  .1
 االرتفاق وحق السكن.

یة العقار فال ، أما ملكمثل الفواكھ تنتقل ملكیة المنقول المعین بذاتھ بالعقد وملكیة المعین بنوعھ باإلفراز .2
 تنتقل إال بالشھر في المحافظة العقاریة.

كل التصرفات على العقار یجب أن تحرر في شكل رسمي أي یجب تحریرھا من طرف ضابط  .3
أما التصرفات الواردة على المنقوالت فھي في األصل تصرفات مدنیة. عمومي مختص، أي أنھا عقود 

 .تجاریة
 لمنقوالت.دعاوى الحیازة خاصة بالعقارات دون ا .4
قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، قاعدة خاصة باكتساب المنقوالت، أما العقارات فتكتسب بالتقادم  .5

 القصیر أو الطویل.
یكون النظر في الدعاوى العقاریة من اختصاص المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا العقار، بینما  .6

ي دائرتھا موطن المدعى علیھ، ألنھ من الصعب تحدید في المنقول یكون االختصاص للمحكمة الواقع ف
 موقع ثابت للمنقول.

 :تطبیق 



 كیف تمیز بین العقارات والمنقوالت؟


