
 

 

 

 
 البحث ملخص

 
-DSN/ 66رهه تسجيلي رقم  بلقاوون 1111سىة  42وفق قواوني رقم ضماوات مؤمتىة  القاوون. مقاروة 11220035ريواياين،  تري أيو

MUI/III/ /2006 .حكاو انخدارة انشزٌؼت يف كهٍت انشزٌؼت جبايؼت يىالَا يانك إٌزاهٍى حبث ػهًً. شؼبت أ
 املاخسخري. َك. املشزف : بزهاٌ انذٌٍ سىسايطىاإلساليٍت احلكىيٍت ياال

 
 

 الكلمة األساسية : ضماوات مؤمتىة، رهه تسجيلي
. ػًهٍت االسثفارة اإلَساٌ يف حٍاهتى انٍىيٍت االيز انيت ٌؤدي يٍ خالرػًهٍت ع انبُاء اإللخصادي األسزع وكثزة احخٍاخاث بكىٌ ارحفا 

 . ا السثفادة انخًىٌم يُها اهلٍ وضًاَاث فٍه وسٍااسخذيه اجملخًغ كانضًاَاح انيت لذحكىٌ يٍ خالل َخاج
 انماَىٌت املساواث واملخخهفاث بني وكذنك ملؼزف 1111سُت  22مىاَني رلى انملؼزفت فكزة ضًاَاث يؤمتُت وفك  فايا هذف انبحث فهى 

طزٌمت يفٍارٌت ويمارَت هً  .DSN-MUI/III/ /2006/ 86رهٍ حسدٍهً رلى  و بهماَى1111ٌسُت  22انمىاَني رلى ضًاَاث يؤمتُت وفك 
 . اسخخذيج انباحثت نهىصىل إىل غاٌت املطهىبتانطزٌمت انيت 
ائخًاين هى احفاق حٍث املذٌٍ ربط يىافمخها ػهى انذائٍ ػٍ دٌىٌ املسخحك انذي جيؼم  ضًاٌفايا َخائح انيت نمٍخها انباحثت فهً : األول :  

االئخًاٍَت )احفالاث إضافٍت(  accesoirإثباث يهكٍت كائٍ السخخذايها كضًاٌ نهذٌٍ، ٌزافمه وخىد سهزة. االحفالٍاث انيت ولؼج يف يا ٌسًى احفاق 
إلجناس بني انطزفني، جيب حسدٍم االئخًاٍَت نالالئخًاٍَت يكخب انخسدٍم. يف حني أٌ خىهز حسدهً نٍسج هً يىضىع يؼاهذة انذٌىٌ احفاق، نخهبٍت ا

املمذيت إىل راٌ راهني حثبٍخها إىل احفاق يزحتٍ، ودػا االحفاق حسدٍهً راٌ باسخخذاو وٌزافك انذٌىٌ انؼمذ يٍ لبم انضًاٌ / انضًاٌ يف شكم األدنت 
كضًاٌ يف انذٌىٌ املسخحمت يف حسدٍهً راٌ هى  accesoirفاق انىارد يف انخسدٍهً راٌ هى احفاق وهذا هى يهكٍت يزحتٍ. وهذا ٌؼين أٌ االح

 التً الصٌانة وكائنات ،االئتمانٌة فً .الصٌانة بنود حٌث من إلٌه ٌنظر أن ٌمكن tasjîlî ران مع االئتمانٌة بٌن الفرق احفالىانُبٍه انثاٌ ،

 استخدامها ران الكائنات صٌانة tasjîlî فً بٌنما .المدٌن عاتق على تقع الصٌانة تكلفة ولكن ،دائنال واجب من أن لدٌن كضمان تخدم

. يف حني أٌ أوخه انشبه انيت ميكٍ أٌ ٌُظز إنٍها يٍ ،murtahin أٌضا به القٌام ٌمكن ولكن االلتزام، راهٌن فقط لٌس هو الذي لدٌن كضمان
ألشٍاء، واالحفاق األشكال واَخهاء االحفاق، وطزٌمت انخُفٍذ يٍ انبضائغ. واحذ يُهى يٍ حٍث األشٍاء، خمخهف اجلىاَب سىاء يٍ حٍث انخؼزٌف، وا

  انخسدٍهً االئخًاٍَت وراٌ كالمها مت كضًاٌ نهذٌٍ نٍس يظهزا يٍ يظاهز كائٍ، ونكٍ إثباث يهكٍت انكائٍ.

 
  
  
   

 


