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  اهداء                                     

                

 الى معلم البشرٌة ...ومنبع العلم ...الى نبى الرحمة                 

                        

 سٌدنا محمد ...)صلى هللا علٌه وسلم (                       

 

 الى من رعانً وغرس فً نفسً االصرار على اثبات الوجود            

 

 الى نور العٌون والدي الذي أفخر بحمل اسمه .                 

 

 الى أحن وأروع من فً الوجود الى والدتً التى رفعت عنً الوزر وكللت  

                                

 بالدعاء خطواتً .                                  

                               

 الى أخوانً وأخواتً ......                              

 

 

 ألٌكم جمٌعا أهدى حصاد مشواري                           

 

  د                                 



 الشكر والتقدٌر                                 

                        

 بسم هللا الرحمن الرحٌم                         

ْر لِي َأْمرِي وَاْحلُْل ُعْقَدًة ِمّن))  رَبِّ اْشرَْح لِي صَْدرِي وَيَِسّ

 ((لَِّسانِي يَْفَقُهىا َقْىلِي

 

 هلل والصالة والسالم على رسول هللا الحمد 

 اتقدم قبل كل شًء بالحمد والشكر هلل رب العالمٌن الذي لوال فضله علٌنا 

 لما تمكنت من اكمال هذا العمل المتواضع 

 

 واتقدم بالشكر الجزٌل الى الدكتور /) محمد عبدالغفور العماوي (

 

لتوجٌهاته السدٌدة والقٌمة ولعطائه الدائم بكل ما ٌملكه من روح التعاون 

 رسالتً بأكمل وجه . والتوجٌه الظهار 

 

كما اتقدم بالشكر والتقدٌر الى عمٌد كلٌة الحقوق فً جامعة االسراء االستاذ 

 الدكتور /)اكرم الفائز(

 كما اتقدم بجزٌل الشكر العضاء لجنة المناقشة
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 االردنً ي بتسلم المبٌع فً القانونوسائل الزام المشتر

 مقارنه()دراسة 

 اعداد

  السعدونعلً كمال صبري 

 اشراف

 الدكتور 

 محمد عبدالغفور العماوي 

 )الملخص(

  تعالج هذه الرسالة موضوعا له اهمٌة كبٌرة على الصعٌد القانونً ، و هو موضوع      

 ، و هو موضوع قدٌم و حدٌث و االردنً  ي بتسلم المبٌع فً القانونوسائل الزام المشتر

 االمور تطبٌقا فً الحٌاة العلمٌة القانونٌة .من اكثر 

 و قد قمت بدراسة هذا الموضوع ضمن خمسة مباحث تناولت فً المبحث االول التنفٌذ      

 العٌنً و ماهٌته و شروط الحكم فٌه و كٌفٌة التنفٌذ العٌنً ، ثم فً المبحث الثانً االعذار 

 علقة فً االعذار فً القانون المدنً تناولت فٌه مفهومه و كٌفٌة تحققه و الشروط المت

 االردنً ، و من ثم المبحث الثالث تناولت فٌه الغرامة التهدٌدٌة و الشرط الجزائً من 

 خالل ذكر مفهوم كل منهما و شروط الحكم بالغرامة التهدٌدٌة و خصائص الشرط الجزائً 

 ه و شروط فسخ العقد و ، و فً المبحث الرابع فقد ذكرت فسخ العقد الذي تناولت فٌه ماهٌت

 انواع و اثار الفسخ ، اما المبحث الخامس فقد بٌنت فٌه مفهوم التعوٌض و انواع التعوٌض 

 و كٌف ٌتم تقدٌر التعوٌض . 

 

 ح



 

  و توصلت الرسالة الى عدد من النتائج ابرزها :      

اخالل المشتري فً تنفٌذ التزامه التنفٌذ العٌنً عند جواز الحق المطلق للبائع فً طلب  -0

 . 

على طلب قدمه المدٌن و بسلطته التقدٌرٌة ان تقوم و كذالك جواز الحق للمحكمة بناء  -2  

العٌنً ارهاق للمدٌن .بتقصٌر حق الدائن اذا كان فً التنفٌذ   

المدنً العراقً ٌوضح لقانون المدنً االردنً و القانون و منها اٌضا وضع نص فً ا -3  

وم التعوٌض الن اغلب النصوص وضحت احكامه و شروطه .مفه  

 و ختمت الدراسة اٌضا بعدد من التوصٌات اهمها : 

لمحمول لتبلٌغ المدٌن و استخدام وسٌلة الهاتف ا االردنًمن المشرع ٌتمنى الباحث  -0  

 الدائن .

باألضافة الى ان التعوٌض ٌكون وسٌلة لجبر الضرر الذي اصاب الدائن نتٌجة عدم  -2  

 تنفٌذ المدٌن اللتزامه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


