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  یـــــــــــــرالشكر والتقد

مـن إتمـام هـذا العمـل، وأتقـدم بجزیـل الشـكر والعرفـان  وفقنـي الـذيد اهللا تعالى حمدًا كثیرًا أحم

إلــى مــن تفضــل باإلشــراف علــى هــذه الرســالة األســتاذ الــدكتور  محمــد العمــاوي، كمــا أتقــدم بالشــكر 

یــة الحقــوق فــي جامعــة وال أنســى عمیــد كل ةوالتقــدیر إلــى الكــادر التدریســي لجامعــة اإلســراء الخاصــ

لــى أعضــاء لجنــة المناقشــة األعــزاء، علـى تفضــلهم بمناقشــة هــذه الرســالة، والتــي ســتكون  ٕ اإلسـراء، وا

  . مالحظاتهم السدیدة أساس اإلثراء لهذه الرسالة
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 الملخص

وتم تناول ) دراسة مقارنه ( موضوع الكفالة العینیة في القانون المدني األردني  تإن هذه الدراسة تناول
ذات الصلة بالموضوع ، والتعرض  1976لسنة ) 43(أحكامها في نصوص القانون المدني األردني رقم 

ن المدني المصري واالستعانة ببعض االراء الفقهیة المتعلقة بالموضوع لبعض القوانین المقارنه كالقانو 
  . وموقف الشریعة األسالمیة ، وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى فصول 

في الفصل األول دراسة ماهیة الكفالة والتطور التاریخي للكفالة العینیة والحدیث عن  الباحث تناول 
عن غیرها من األنظمة وكیفیة أنعقاد الكفالة وأركانها  العینیة ز الكفالةیخصائص الكفالة العینیة وأیضَا تمی

من خالل بیان العالقة مابین الكفیل العیني  العینیة األساسیة ، وتم تخصیص الفصل الثاني ألثار الكفالة
 لباحثا والدائن و عالقة المدین بالكفیل العیني و الدفوع الممنوحة للكفیل بموجب القانون ومن ثم تعرض

  . إلى أنتهاء الكفالة العینیة 

وتبرز مشكلة الدراسة في أن نصوص القانون المدني قد خلت من تنظیم الكفالة العینیة وعدم النص علیها 
، ومن اهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة إن المشرع األردني لم یضع نصوصًا خاصه لمعالجة 

على المشرع األردني  یتمنى الباحثلتوصیات التي یمكن التوصل إلیها وتنظیم الكفالة العینیة ، ومن أهم ا
التزامه  حیث أنورعایة الكفیل العیني  همیتهاأن یضع أحكام خاصة تعالج وتنظم الكفالة العینیة نظرًا ال
 . تابع والمحافظة على سیر المعامالت وعدم تعطیل األئتمان


