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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 )      تلزااات اال   (رس بووككؤ
 تلزااات اال رسكؤناوى 

 د.صدقي حممدأاٌن عيسى مامؤستاى بةرثرس
 يتستى سوران يتست فاكةلَتىبةش / 

  sidqi_333@yahoo.com                 /ئيميَل 70574450570 /   ثةيوةندى 
  www.Soranu.com لينكى كؤرس لة زانكؤ

  ناوى ريَكخةر

        /ئيميَل    / ثةيوةندى
صنففتتنت اتليواينة عرنترة عنن ع نود انن ت اً ن كثًن إاتلنتحية اتلعملية: فان  :ادلتدة ان نتحيزٌن أمهيةتكمن  :طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة

تلذتلك جيد فهي تزميا بعمواية قواعدىت و  ،تعد اجملتل احليوي تللمنطق اتل تنوين االتلزاامن نظفية إ: فان اتلنتحية اتلعلميةو  ؛ترتتب عليهت اتلزااات و 
 كمت ىو احلتل بتتلنسرة تلألحوال اتلشخصية.  اتلاان أواتلفكف حفيزو غًن ا يد بعواال اتلريئة 

االتلزناام بشنكل افصنل  أن يزعنف  اتلطن ع علنى : فيَةرببن ويستة لة كؤرسةةكةطرينطترين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَ 
 ...أنواعهتكذتلك بيتن اعىن ادلسؤوتلية و ، و كثفة وقوعو يف حيتتنت اتليوايةاعىن اتلع د نظفا ألمهينو و و  جلميع جوانرو ادلخزلفة،

 و كؤرسةةسةرضاوةطرنكةكانى ئ
 سةرضاوةبنةرةتيةكان

 .رداتلرتقي اتلركفي، ود.حممد طو اتلرشًن: اتلوجيا يف نظفية االتلزاامد.عرداجمليد احلكيم، ود.ع
 د.عرداجمليد احلكيم: ادلوجا يف شفح اتل تنون ادلدين.

 سةرضاوةى سوود بةخش

 د. عرداتلفزاق أمحد اتلسنهوري: اتلوسيط يف شفح اتل تنون ادلدين اجلديد.
   .د. عرداتلفزاق أمحد اتلسنهوري: اصتدر احلق يف اتلف و اإلس اي

 .حسن علي اتلذنون: اتلنظفية اتلعتاة تل تلزااات د.
 د.سليمتن افقس: ادلسئوتلية ادلدنية يف ت نينت  اتلر د اتلعفبية.

 اصتدر االتلزاام. -نريل إبفاىيم سعد: اتلنظفية اتلعتاة تل تلزااات د.
 طوؤظار و ريظيوو )ئينتةرنيت(

    law.net-www.f            

mg.com-www.mohamoon      

     misr.ahlamuntada.com-http/zohoor        

 كة لةو وانةيةدابة شيَوةى ساآلنة دةخويَدريَت بريتين لة:بابةتةكان : ئةو بابةتانةى 

 .تلزااات ا داة عن اال -1
 اتلع د ان حيث ادلتىية واألركتن واآلثتر واالحن ل. -2
 .نففدةرادة ادلاإل -3
 اتلعمل غًن ادلشفوع. -4
 .اتلكسب دون سرب -5
 .تنفيذ االتلزاام -6
 .أوصت  االتلزاام -7

mailto:sidqi_333@yahoo.com
mailto:/bekhal.r@soranu.com
http://www.mohamoon-mg.com/
http://www.mohamoon-mg.com/
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 انز تل االتلزاام. -8

 ان ضتء االتلزاام. -9
 

 د.صدقي حممدأاٌن عيسى ناوى مامؤستا
           sidqi_333@yahoo.com    /ئيميَل 07504421201 ثةيوةندى

 .نظفية االتلزاام ان حيث اصتدرىت، وأحكتاهت، وتطري تهتت اتل ضتئيةتعفيف اتلطلرة ب ئامانج لةو بابةتة :
دة ادلنففدة، واإلرا، اصتدر االتلزاام وىي مخسة: اتلفعل اتلضتر، واتلفعل اتلنتفع، واتلع داجلاء األول: يشمل  ناوةِرؤكى زانستى بابةتةكة :

 .أحكتم االتلزاام ان حيث تنفيذه، وأوصتفو، وانز تتلو، وان ضتئوويشمل اجلاء اتلثتين: واتل تنون؛ 
 سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :

 د.حممد طو اتلرشًن ود.غين حسون طو: احل وق اتلعينية األصلية واتلزرعية. -0
 اجلديد. د. عرداتلفزاق أمحد اتلسنهوري: اتلوسيط يف شفح اتل تنون ادلدين -5

 خشتةى وانةكان

 ناوى مامؤستا هةفتةكان ناونيشانى بابةت ذ
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى األول األسروع بتالتلزااماتلزعفيف  1
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلثتين األسروع اتلزعفيف واألنواع اتلع د 2
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلثتتلث األسروع   )اتلرتاضي( اتلع د أركتن 3
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلفابع األسروع تلزعتقد و اتلعفبون  اتلوعد بت 4
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اخلتاس األسروع صحة اتلرتاضي   5
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلستدس األسروع كفكن ان أركتن االتلزاام  احملل 6
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلستبع  األسروع بط ن اتلع د    7
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلثتان األسروع اتلع د   آثتر 8
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلزتسع  األسروع اثف اتلع د بتتلنسرة تلغًن ادلزعتقدين    9

 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلعتشف األسروع اثف اتلع د ان حيث ادلضمون    11
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى ي عشفاحلتد األسروع (    ع د شفيعة ادلزعتقدينتللفيذ اتلع د طر ت )م ادلزعتقدين بزنااتلزا  11
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلثتين عشف األسروع ادلسؤوتلية اتلع دية    أحكتمتعديل   12
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلثتتلث عشف األسروع    اإلقتتلة 13
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلفابع عشف  األسروع اازحتن اتلفصل األول 14
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اخلتاس عشف األسروع ية اتلز صًنية  اتلعمل غًن ادلشفوع يف ادلسؤوتل 15
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلستدس عشف  األسروع ادلسؤوتلية عن األعمتل اتلشخصية   16
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلستبع عشف األسروع اسزعمتل احلق    إستءة 17
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى ن عشف اتلثتا األسروع حكم حت يق ادلسؤوتلية اتلز صًنية ) اتلزعويض ( 18
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلزتسع عشف  األسروع تتبعو   أعمتلاسؤوتلية ادلزروع عن  19
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلعشفون األسروع عن اتلرنتء     ةادلسؤوتلي 21
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى احلتدي واتلعشفون األسروع حكم اتلكسب دون سرب 21
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلثتين واتلعشفون األسروع   االتلزاامتنفيذ  22
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلثتتلث واتلعشفون األسروع كيف ي ع اتلزنفيذ اتلعيين اجلربي عند توافف شفوطو   23
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 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلفابع واتلعشفون األسروع اتلزعويض   أواتلزنفيذ مب تبل  24
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اخلتاس واتلعشفون األسروع اتلفوائد   أواتلزعويض اتل تنوين  25
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلستدس واتلعشفون األسروع شفوط دعوى عدم نفتذ اتلزصف  يف حق اتلدائن   26
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلستبع واتلعشفون األسروع اتلصورية   آثتر 27
 مدأاٌن عيسىد.صدقي حم اتلثتان واتلعشفون  األسروع اازحتن اتلفصل اتلثتين 28
 د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلزتسع واتلعشفون  األسروع   االتلزاام أوصت  29
األجل   آثتر 31  د.صدقي حممدأاٌن عيسى اتلث ثون األسروع 
حواتلة اتلدين   أحكتم 31  د.صدقي حممدأاٌن عيسى احلتدي واتلث ثون  األسروع 
 حممدأاٌن عيسى د.صدقي اتلثتين واتلث ثون  األسروع طففت اتلوفتء   32

 
 ثرسيارةكانى نموونةيى

 

 :اآلتيةجب عن األسئلة أ/ 0س
 صتحرهت؟ اإلرادةاىت تلام  - أ
 ذلمت.اوقف اتل تنون ادلدين اتلعفاقي حو  اع بيتن؟  ادللجئغًن  اإلكفاهو  ادللجئ اإلكفاهاتذا يعين  - ع

 :اتلزتتليةزعليل احلتال  اتلاع  مقي  / 5س
ينفسن  و  خنف ضني، و ين ضني اتلزناام ادلزعتقند اآلاسزحتل تنفيذ اتلزناام احند اتلطنففٌن ف ننو ين اإذيف اتلع ود ادللااة تللجتنب اتلواحد  -أ

 اتلع د.
 يف كل األحوال. اإلرادتٌننفس اتلنزيجة تلزطتبق  إىل تناتلظتىفة يؤدي اإلرادةو اتلرتطنة  اإلرادة إن -ع
يعفي اتلطف  ادلنذعن انن اتلشنفوط  أو ،دليع أنفليس تلل تضي  ،ع د يسلم فيو اتل تبل بشفوط يضعهت ادلوجب اإلذعتنع د  -ج

 اتلزعسفية.
 جيوز تطريق نظفية اتلظفو  اتلطترئة يف مجيع اتلع ود. -د

 :اآلتيةاتلففق بٌن احلتال   ات ىو/ 3س
 ادلسؤوتلية اتلز صًنية.ادلسؤوتلية اتلع دية و  -أ
 اتلطريعي. االتلزاامادلدين و  االتلزاام -ع
 .االجيتيب االتلزااماتلسليب و  االتلزاام -ج
 ادلسزمفة. االتلزااات اتلفورية و  التلزااات ا -د
 

 واتلنجتح تتلزوفيقاع متنيتيت تلكم ب
 واتلس م عليكم ورمحة هللا وبفكتتو


