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 المقدمة  
 

 د دااا    الحوالااا الار ة ااا  ةااال حلاا  لمساايحا المدااا  ا  اردااا اااس ف دي ااا  اا ا المدااا  ا  أنشاا  أن 

لشاص  مان صاا  الار  اة الا ب   اداة عان  لا  ف ما الوةفا الار ة ا عنا االداحل ق أو  انا ل  

 اداة الار  اة ااس الوةفاا الار ة اا مان المداا  ا خلاا شاص  اصاة و ود يا النال   الحق الموراوا 

الا م أ م أنواع الار  ة وأااة ا  لا ون رحا اس احة   وا د ة الا  م  الار ةب ، خ  د  ه الود يا 

 مكن ليوةفاا الار ة اا أن الاوم دور ا  ا  االفاسا ا ا عياا أكما  وراو ، و او ودا يا دا يا وم داةة 

الحوالااا المنسااو  دماا   ان داال ماات ح راا ل الا  ماا  الاراا ةب اون أاداا ع أحكاا م اااس نلاا  الحااق 

عي  اا  اااس اللاا نون المااانس والاااس ال ايدااس  اا ه الح رااا ود لااا لس اااان الار  ااة  شاارت عيااا الاااااو  

خلااا اداااصاام النلااا اااس و لياا  الح رااا ود لااا لس اااين الار  ااة  شاارت عيااا الاااااو  و لياا  الح رااا 

 اج عمي ا م ما دح ا  خرةا  الس ل ل ، وان الار  ة اس الا  م  الار ةب  لوم عيا الثلا ولو نا

اااس ن ااو الوفاال وكون اا  أااة وااا ة ااا ن ح ماا   واااماا ن مكاان اداااصاام الوةفااا الار ة ااا كاااااة وااا ة 

أن   س دا نو عن طة ق ار  ة   ه الوةفا المميوكا لو ، والار  ة ك ل  الوةفا الار ة ا  داط ت 

 ا   دل ما  .  ل ا اس ضم ن الوةفا الار ة ا ح    ضمن ك  موفت عيا الوةفا الو 

د  ن الار  ة عيا الوةفاا ثام  وفات عياا والار  ة اسةف شكيس ، دح   أن المر ة  لوم دكا دا 

وعنااا اداي م الوةفاا خلااا المر اة خل ااو  إلنشا ا   ا ا الد ا ن د ااا أن ادااواس الوةفاا الد  ناا ل الالماا 

وةفاا خلاا المر اة خل او دي ما ص ل ا من ال  ول و رال اداي م ال وديةااةدلسا أحاا  أثة الار  ة 

لاام  لاام المر ااة دد اا ن الار  ااة أو الاوف اات ف ساااام ماان وةااااو اقثااة اللاا نونس الاا ب ادا اا ه ولكاان أ ا 

 عيا   ا الد  ن أو لم  لم د لادي م الم اب ليوةفا اانو ال  ام الار  ة وال  حا  أثةه. 

المر ة عن طة اق ار  اة  ا ه  والار  ة الا م اسةف ف نونس  امث  اس الوا   د لالام م  اس  ما

أن  اااةادط داساااةف المن اااةاة ، دح ااا   ديةااااااووان المر اااة  لاااوم دار  اااة الوةفاااا الار ة اااا  .الوةفاااا
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د دق عي و وان   ا الاسةف اللسا منو الوا   د لالام ، و ام ادو ا   ا الاسةف دار  اة الوةفاا 

 را ا.  الالاموالاس  نشئ عن ار  ة   

شااكي ا حااا   اللاا نون ودورااو  وأصااة داا و عيااا ورااوا شااةوط موضااوع ا و لااوم الار  ااة اااس اق

صاا   احاااوا  الوةفااا عيااا شااةط اق ن أو اقمااة د إلضاا اا خلااا شااةط الكا دااا الاا ب  اوراال كا دااا 

خلا أحاا  أث ة ف نون ا مد شةة و و نل  الحق الث دال ااس الوةفاا ، و ا اب الار  ة الن ف  ليميك ا 

ضام ن المر اة لوراوا  اآلثا ةاقدايول ااس الااااو  ومان  ا ه  ال  ا أصة  م ل  أث ةالار  ة خلا 

عاان ار  ااة اقوةاق الار ة ااا الحااق اااس وفاال الار  ااة ، ود إلضاا اا خلااا االفااة ال اا م الاا ب  ناااج 

 أ م الصس ا  أديول الاااو  د لار  ة.  أحا وال ب  امث  اس ف عاة ار  ة الااوع الاس ا ادة 
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 المبحث األول 

 الناقل للملكية التظهير  ةما هي

 

ً  اصدددالجبلا  للدددلا لتتودددلن ان ودددج  انتل ددد    دددا  ًا ابتدددال انودددلتجا انتسدددل ًيددد   األج ً  انتسل جقدددا  ددد

  ً ًيا انتسددل ًاى  ددا ا ددا    ددً  ددلا   األصددالج هدد ا  أ  ددل انت دد ان ددلف  ددا قجا ددا ت لدديالي  ج

ً  ان دلنا  لنسدى ب دد ن ً 61-51) ًيد  ت دى  تددجاا (  دا قدلتجا انتسددل  يصدا اتتودلن ان جاندد  انتسل

ً ا  دا  األصالج انتظهيً جتباج أه ي  ه ا  ًا ان دلف لتتودلن ان د  انلد  دا  يدج  ان جاند   تسد

 ان   ان اتي . 

   ً ًتهل  الد  صد ً  جقدا ًي  اثً   صدج   دا تيصديً جتصدهين   دل ن انتسدل ًا  انتسل جانجاقا أا نألج

ًجتددد  ج ددد   تيالبدددلى ان يدددل  ًا جان  ج ج دددا ج ل هدددل   إت دددل هل دددا   دددل بددديا نالتدددااجن  أاا  هدددا  انت ددد

ًي  اصددت ولقهل أج أا يتتددلفن  ددا ان دد  انثلبددى  يهددل  جنال ل ددن ان يددلً بددلا ي ددت ظ بلنصدد تس  إندد  تددل

ًي  يهددل إندد  انريددً  ولبددن قددب  قي تهددل  ددل اا   اتددم  لن ددل نالصدد تس  جبدد نا  ددن صدد تس  أا ندد  ي ددت

ً ل   ً  انتظهيً. ت جا قلبال  نالتااجن  أل ً   الل  جبي

ًي  اصددت ولقهل أج أا يتتددلفن  ددا ان دد  انثلبددى  يهددل  جنال ل ددن ان يددلً بددلا ي ددت ظ بلنصدد تس  إندد  تددل

ًق   إن  انريً  ولبن قب  قي تهل  ل اا  اتم  لن ل نالص تس  جيت   نا بلا ي ت   ال  انص تس  أج ج

ًيدد   تلددال  بهددل   جبلنتددلنا أا ان صددت يا هددج ان ظهددً اندد   يوددج  بتظهيددً انج  جتوددن ان دد  ًقدد  انتسل

ًاا  ددا انددا جل إندد  ان ظهددً إنيددم جب ددل  يددم  ددا  وددج  ج دد لتلى انتلقددن  انتظهيددً انثلبددى  يهددل  يهدد

ًاصتتل.   نال ال ي  ان   صجف ي جا بلاا ا
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 المطلب األول 

 كي( يملتمفهوم التظهير الناقل للملكية )التظهير ال

ًي  جظي   تااجني     يث ي  ا  تتولنهل  ا  د ف أل دً  دةاا  أ ت لتيد  أج نتودن أأا نال جان  انتسل

  ً ي تهدل قتظيدً اصدته م انتوجا أج ج لء نالايجا  وا ي تلج ان صت يا نوي   انص تس   يتتلفن  تهل نري

  جغلنبلا  ل ي لن ه ا انتتلفن ن لال   انبتا  ييال   اليم أص  )ان ل (   دل ي داث انتتدلفن  دا 

ً  ان صت يا ب ً    ل نج ا ت ًجف أ  ً   الد  تصدايا ث تهدل  ل ظ ً   دا ان  دت   جأت    ا ان  ت

ًي  ن لال   ه ا  ًق  تسل ًي  تظهيً ج  . األ يً ا ي

ًجف  يت   يهدل تتدلفن ان صدت يا  دا قي د  انصد تس  ن لدال    د ف أ دً  دا إن  غيً  نا  ا ظ

ًي  انتظهيً.   ي

ًتد   الد  هد ا  األ جانجانتظهيً  ا ه    ًاا ن ل يت ًقد  يعتبً تلقه نال ال ي  تظ ًف  دا تودن نالج انتلد

ًي   ًاا  انتسل ًف أ جان   انثلبى  يهل  دا ان ظهدً إند  ان ظهدً إنيدم  دلنتظهيً انتلقدن نال ال يد  تلد

ًيد  بولدا تودن ان دد  انثلبدى  يهدل  دا  لن ددم )ان ظهدً( إند   دد ف  ًقدد  انتسل ًا  الد  انج ً ا يد لد

 )ان ظهً إنيم(. أ ً 

ًتب    ال  انبجنيل   ا ان ظهدً إند  ان ل دن انسايدا جب جس  انتظهيً انت الي ا تتتون ان وج  ان ت

 . 1 ا انتعل ن جقج لا  األتجالهج أ ثً جه ا انتجل  ا انتظهيً 

ًقد   جيتتون ان    ا انتظهيً انتلقن نال ال ي   لنيلا  ا ان جا   جي  ا ان ظهً ج لء ان    ا انج

ً ا  تا انتظهيً.  ًي  جل يتيال  انتظهيً  جا و  ان ايا انل  انتسل

                                                 
ًي (  –ا.  ل      جا ان  لل   ا.  جف     ا صل ا  1 ًا  انتسل ً  )الج ً   –انولتجا انتسل  –ااً انصتهج

ًجى   ( 118ف ) – 2015 –بي
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ًيدد  قيددل  ان ظهددً جيددت   ًقدد   ددا ان ظهددً إندد  ان ظهددً إنيددم  ددا ي توددن  ال يدد  ان دد  انثلبددى  ددا انج

ً ودد  بهددل ثدد  انتجقيددا  الدد  هدد ا انبيددلا  ًيدد  أج انجلددال  ان  ًقدد  انتسل أج ب تلبدد  بيددلا انتظهيددً  الدد  انج

ًق . جيولدا بدلنتظهيً انت الي دا )تودن  ًا انتجقيا  وي  ال  أا ي جا ه ا انتجقيا  ال  ظهً انج ب س

ًي   ا ان ظهً إن  ان ظهً إنيم(.  ًق  انتسل  ان   انثلبى  ا انج

ًي  جانتا  لتى صب  ت ةتهل ها تودن انتودجا  ًق  انتسل أا ي دجا  جألسدنجاا أه  جظي   توج  بهل انج

ًا  ال  انويل  بجظل  م  ال  انجسم صتا انص    ً    األ  دنقلا جبلن د ن اند   يت د   دا  بدا ا انصد

ًي  جانثو   ا ان عل هى ا ً  تاجاندم نتسل ًيد  جسعدن قدلتجا انتسدل يدت  ب جسد  انتظهيدً جندي   دا ي

ًيود  ان جاند   ًتد   جان  ان   ان اتي  ان تلجف  اليهل  ا انولتجا ان اتا ج نا لا اتبلل ي ل ي

ً  أ دل  ًا لتهدل  دا انتعل دن انتسدل ً   انتا يسد    ان  لتلى ان ل ي  نال ايا   ل ل يتصس   ا انص

ًا ًيو  ان لل  بتون انتظهيً  هج اني ًي   ا  ل ن إن  ا ً ج ال  ه ا الصل  يسعن  األج انتسل

ً لا  ال د  أل دً   إل أ ا ج دا انصدل     ن صتا انص   قلبها نالتدااجن بدلنتظهيً جاا ند  يد  ً لد

ً  ت يددا هدد ا ان عتدد  ج تا دد   ً  أ دد ً  )نددي  أل ددً( أج أ   بددل ل تتتوددن إل بةتبددلل أ  ددل   جانددم  بددل

 ان  . 

لددن أا ي ددجا انتظهيددً  الدد  ظهددً انصددتا  يوددلن  ددثها نددد ) ( أج نالصدديا ) ( ثدد  يجقددا ان ظهددً ال

جقددا يجقدددا اجا أا يددد  ً اصددد  ان ظهدددً إنيدددم   جاا ي تدد  ان ظهدددً اا عدددجا ن ل دددن صدددتا انصددد   أج 

 نال ل ن.  ااا عج 

ًاتد ًقد  ن د ف غيدً ان دجقعيا  اليهدل   جن دا اسدلف انودلتجا ال ا أا ج ا انرلن  ي جا تظهيً انج

ي جا انتظهيً ن لدال   ان صد ج   اليدم أج انصدل   أج أل   جقدا ا دً  الد  صدتا انصد   جن دن 

 هؤلء أا  ا سايا. 
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ً ددا بةتسددلً ان  دد   ددا تظهيددً  ً  اتو ددلء النتددفا  ان  ًاتددا ب  دد ً  ال جه دد ا ندد  ية دد  قددلتجا انتسددل

ًقددد  ندددا  ان صددد ج   ًقددد  إنددد  ان صددد ج  إنيدددم جاا  دددلا قدددلبها أ ا بويدددى انج ًي  انج  اليدددم انولبدددن تدددل

  .2الصت ول 

ًيد  انتظهيدً أ ا  لتدى أل دً   ًي  أ ل  ا ي ً  انتسل ًي  نالتااجن ي جا بلني ًق  انتسل جاا قلبالي  انج

ًيدد   ددا يددا أج بلنتصددالي   ًقدد  انتسل ًيا نالج ًيودد  ت ودد  التتوددلن انصدد أ ا  لتددى ن ل الهددل   ج ددا هدد   اني

ً  جيسعالهددل تودددج   وددل  انتوددجا  دددا ان عددل هى  ًيددد      ددل أا هدد   انولباليددد  نالتددااجن ت يدددف أل دد انتسل

ًاءاى بيي ددد  ج عودددا  ل  ًيددد   دددا  دددجان ان ددد   دددا انودددلتجا ان ددداتا انتدددا ت  دددا  سددد ًقددد  انتسل انج

.  ً ً   ا يصً جص    3تتصس   ا  ل تتيالبم انتسل

ًيد    ًا  جان جاند  انتسل ًجتيد  نيصدى جيعتبً انتااجن  ا أهد  ان لدل ف انتدا تت يدف بهدل األج الن ت

ًجتيدلاصدتثتلء  دا  ندا  هدا تعتبدً صدتاأ  ًيد  انتظهيدً اند    ان ت قدلبها نالتدااجن جيدت  انتدااجن  دا ي

ً  ب صد  يت  بتجقيا  ل ن ان جان   ًاى  عيت  نالالن   ال  أتدم تظهيدً جت تالدف انعبدل  ل جبلا بعبل

ًجتدا   ل أ ا  لتى انرلي   دا انتظهيدً هدج انت اليدا أج انتج يدن أج انتدة يا ًها( جانتظهيدً الن ت )اند

ًجتيل  اليهل  جانرلي   ًجتي  جانتجقيا ان ت ًي  الن ت ًف يت  ب تلب  لير   عيت   ال  ان جان  انتسل تل

ًهتهددل نايددم أج تج يالددم بت لددين قي تهددل  جهددج يتيالدد   تددم توددن  ال يدد  ان جاندد  إندد   ل ددن ا ددً أج 

ًجتدا ي  تدم  دا إ دل   تجقيعد ًتدل   ان ت ًصدلنهل ا تها ان ظهً ب إند   ل دن ا دً م إند  ان جاند  جا

ًل جأ ثً صهجن  جأ ت لتلا  ا انتظهيً انتواليا . ًجتا بةتم أص    4جيت يف انتظهيً الن ت

                                                 
ًي (  –ا.  جف     ا صل ا جا.    ا  جاف ان يلنو   2 ًا  انتسل ً  )الج ًح انولتجا انتسل  –انسفء انثلتا  – 

 (. 118-117ف ) – 2009 –  لا 
ًجا  3 ًي   –ا. ايلا  با انسبلً  الج ا جآ  ًيعلى ان لني  جانتسل  – ؤصص  ان علها ان تي   –انسفء األجن  –انت 

  (263ف ) – 1985
ًاهي ا  4 ًي  الب ًت (  –ا.    ا  سبا   ًاص   ول ًجتي  )ا ًي  الن ت ً   –انتظل  انولتجتا نال جان  انتسل ااً انصتهج
ًجى  –  ( 167-166ف ) -20017بي
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ًهدل ببيدلا اتتولنهدل  دا  ل الهدل  جتتتون انبجنيل   ا  ً   ال  ظه  ف إن  ا ً بلنتظهيً أ  بل ل

انسايددا. جي ددجا نال ل ددن انسايددا  إندد   دد ف ا ددً جبدد نا يالتددف  ان ظهددً بتصددالي  انبجنيلدد  نال ل ددن

ً  انسايدا  ً  بدلنتظهيً جه د ا جانول دا   دا قدلتجا انتسدل ً  اي ل ان    دا تودن انبجنيلد  إند  غيد باج

ًا    ًا  يهدددل لددد ًي األ دددً  ددد تلا جاا نددد  يددد جان ج ددا أا انبجنيلددد  صدددتا ا تدددا أ  أتهدددل تت ددد ا  دد

ًتبددلا  الدد   نددا أا انتظهيددً هددج انجصدديال  ال تيلايدد ً ي  جانوددلتجتيا ي ً ي  نتوددن ان وددج  انلدد   انلدد

ًي  ًا  يهدل  د ًتب   ال  انبجنيلد  جندج ند  يد ًي لا   جهتدلا تعالديهى   تال د  جقدا ات د  ان ت األ دً لد

انيج  أا ان ظهً إنيدم ل يصدت ا  ودم  دا ان ظهدً  ودي  دةا ندم  الد  س يدا ان دجقعيا  الد  انس يا 

ًاا جقا   ةصدتا  بع ده    ا تعاليدن هد ا ان د .  ا تالف ان وم بعا  ناانبجنيل   ولا  لللا بم ج بل 

ًا  انتا  ًاا  ان ت   ن  جقا  ا النتفا  تسل   ن  ل ن  ا ان  ال  ان تعلقبيا جاصتا   أ التهلإن  ا 

ًجا ًجاإن  انعوا ج ه   آ  ًتد   اليدم  آ  إند  ا تبدلً انودلتجا ان لداً انج يدا ند نا  دلنتظهيً يت

 ساااا  ا  ن ان جقعيا.  جانم انصتا ت صم بتلء  ال      انولتجا  ول  

ًيددلا أا انتظهيددً يس ددا اًج  األصددتل ااأ ددل  ًجبالددج  ي ًاا نيصدد ج ج جبدديا اًج انوددلتجا  ددلن ظهً  ا 

ًاا  ان صدد ج   اليددم جهددج  ايتدد    ددا انج ددلء نال ظهددً إنيددم جهددج اا ددا  األلددالايتيدد   ددا قلددا جا

ً ا جس يددا ان وددج  ان تً  تبدد   الدد  هدد   انصددل   ج نددا ي تصدد  ان ظهددً إنيددم لدد   انصددل   ان دد

ًاا ن ددن  جقددا لا انوددلتجا  دد لت   تددم نالثودد  ان تجيددد   ً   للدد  اا تددل  بل دد انلدد   جيلددبو بلددج

ًت  ن لال    ن  ل ن  ا  دن  جقدا نصدتا لد يو  دا ظدلهً األ دً انتفا دلا  صدتوها  بلن ظلهً ت

ًااا يالتف  بم ان جقا ان   ًج      .5 س

                                                 
ًاقا  –ا. لهح انايا تلها  5 ً  انع ًح انولتجا انتسل ًابع   –انجصيي  ا   ً   انيبا جانت ً  –انيبع  ان  

 ( 184-183ف ) – 1962برااا  –الهالي   . .  
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ًف قلتجتا ب جسبم تتتون    ال يتم  ا س يا ان ودج  انتدا يت د تهل إند  جيظهً صتا انص    تل

ً  انتظهيدددً  يصددد   )ان ظهدددً( جا ا  ان ل دددن انسايدددا )ان ظهدددً إنيدددم( أ دددل ان ل دددن انوددداي  جانددد   اسددد

ً تل  الصد ا   أ  ل  انتظهيً ججساتل   دا  يدث ان د ن  الد  ثدهث لدًج هدا ي انتظهيدً اصتع

نت يدف بديا هد   انلدًج اندثهث هدج ج تدلي ا جانتظهيً  ال  بيدل اص ا جانتظهيً نال ل ن أج انه 

ً  إن  ان ظهً إنيم ج ت    ً الص  ان ل ن نال ظهً إنيم  دا لدير   ت  ا لير  انتظهيً ال ل

ًاى  دددا لدددير  انتظهيدددً  دددلا انتظهيدددً اصددد يلا ج ثالدددم  ًى إنددد     دددا ا  دددا  ل دددن" أ دددل أ ا ج "ظهددد

ً  ان ظهدددً إنيددم اجا تعيددديا اصدد م  دددةا انتظهيددً ي دددجا ل ا صدد يلا أج نال ل دددن   ددل ندددج انتظهيددً ا ددل

ًى ن ل الهدددل" جا يدددً  ًى ن دددا يتودددا  بهدددل اندددي   أج "ظهددد ً  ايهقدددل إنددد   ددد ف ظهددد ا قدددا تتعدددا  ال دددل

ًف انتظهيً  ال  بيل .   ان ظهً إنيم  ا لير  انتظهيً  يلالو  ال  ه ا انتل

ًيد   ًقد  انتسل ًت   اليم اتتولن  ال يد  ان د  انثلبدى  دا انج  يدث ندم جب نا أا انتظهيً انتل  ان   يت

ً   جا ت ددلا   دا  فايددل  ددل تعسددف  دا ت ويوددم ان جاندد  ان اتيدد  ج د نا  ددل يتددج ً  ددا انتظهيدً  ددا صدد

ًيد  انتدا تتتودن  ًقد  انتسل ًي  ج  نا س يدا ان ودج  جان د لتلى ان تلدال  بلنج نتالبي  ان تيالبلى انتسل

ًي .يً جصيال  لتتولن انص تتس  جصل ً األج  إن  ان ظهً إنيم   ج اليم ي جا انتظهيً    6ًا  انتسل

                                                 
انصبى  2018/  3/  10    3ي02 ال   – ؤصص  انج ا  نالل ل   جانيبل   جانت ً جانتجفيا  –انس لهيً  6

jamahir.alwehda.gor.sy  
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 المطلب الثاني 

 التعريف بالتظهير الناقل للملكية 

معنى التظهير في اللغة : التظهير مصدرر فعدظ ظهدر هيظهدر ق هيظدرظ ظهدر ال ديز     در      

 عر الخفرز هظهر على الحرئط    عاله هفي الظرآن الكريم قهله تعرلى : ))انهم إن يظهرها علديكم 

 ظهره مر يفير تحهيله إلى  خص آخر. ظهر الصك /    كتب على هيظرظ  1يرجمهكم((

ى ارق ينظددظ كددظ ندد: )هدده الددن  ينظددظ ملكيددة المددفتجة ه مع  أنددههيعددرا التظهيددر النرقددظ للملكيددة    

الترمددة الحظددهق التددي تمنحهددر المددفتجة للحرمددظ( هيطلددق عليدده التظهيددر التددرم نلددك  ندده ينظددظ الملكيددة 

  2للحق الثر ت في المفتجة لصرلح المظهر إليه.

ر في في الفظه العر ي عرفه امترننر الركتهر علي جمرظ الرين عهض  أنده )ع دررت تكتدب عدررت هكم

 .3على ظهر المنر  رلتنر ظ عنه  ه رهنه  ه تهكيظ الغير في تحصيله(

راز م مدط يدتم  كتر دة معيندة علدى ظهدر المدنر التجدرر  جدهكمر عرفه  مترننر فدرئق ال دمرب  أنده )  

يد  رهن حرجدة إلدى ق دهظ المحدرظ إليده  ه اعالنده إليده كمدر يكدهن المحدظ هيكهن نرفنًا فدي حدق الجم

 .4)المظهر( ضرمنًر لهجهر الحق ه رازت ق ظ المحرظ له )المظهر إليه(

يرت ط  تصرا مر ق عليه هغرل ًر مر يكهن هنا التصرا هه الهفرز  ألت ام مر حيث يتم تمهية هنا 

جرير ممتظظ عن االلتد ام الدن  يدتم  الت امن تظهيرهر التصرا  تظهير الهرقة التجررية التي ين أ ع

 تظهير الهرقة من اجله. 

                                                 
1
 (20سورة الكهف : اية ) 

2
 Scieneesjuridiques.ahlamontada.net –  م 8:14 –االثنين  – 19  /3  /2018  

3
 (.  53ص) – 1995 –مطبعة جامعة القاهرة  –األوراق التجارية  –د. علي جمال الدين عوض  
4
 (.166ص ) – 1988بغداد  –القانون التجاري / األوراق التجارية  –لشماع د. فوزي محمد سامي ود. فائق ا 
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هكمر يؤر  التظهير إلى  حراث  ثرر قرنهنية م ر درت ق هان ا ثدر لهدنا التظهيدر النرقدظ للملكيدة هده 

فدي هقدت التظهيدر إلدى ضدمرن المظهدر لهجدهر الحدق  ه رإلضدرفةنظظ الحق الثر دت فدي هدنه الهرقدة 

 ظيمة الهرقة ه رإلضرفة إلى ا ثر الهرم الن  ينتج عن تظهير ا هراق التجررية هالن   هعنر الهفرز

  ظرعرت التظهير من الرفهب هالتي تعت ر من  هم خصرئص  ملهب التراهظ  رلتظهير. يمثظ 

يتمي   أنه ينفن في حق الجمي   مجدرر إتمرمده رهن الحرجدة إلدى  –هان التظهير كتصرا قرنهني  

المنصددددهص عليهددددر فددددي الظهاعددددر العرمددددة هالخرصددددة  حهالددددة الحددددق  ه رهنهددددر  ه إلجرازات التظيددددر  ددددر

 التهكيظ  ظ ضهر. 

 يرن كتر ي يحرر على ظهر الكم يرلة الم تملة على  رهط ا نن تنتظدظ ) أنه   عض الفظةهعرفه 

ه رلترلي فرن التظهير يعرا  .5(كظ الحظهق التي تعطيهر الكم يرلة هإلننه مهج ه إلى المظهر إليه 

 عمهمًر  أنه : 

مهضدددهعية )تصدددرا قدددرنهني يدددتم  دددأرارت منفدددررت مدددن ق دددظ  دددخص يدددرعى المظهدددر فمدددن  دددرهط   

ه كلية يحررهر الظرنهن  هرا  حدراث اثدر قدرنهني معدين يتمثدظ فدي نظدظ ملكيدة معيندة  ه رهنهدر  ه 

 . 6حكرم الهاررت في الظهاعر العرمةهيكهن نرفنا في حق الجمي  رهن التظيير  رال  ظ طهرالتهكيظ 

علدددى  هتفضددديلهر التجرريدددة  لددداهراقالظددديم الناتيدددة  تعدددرارههيظدددهظ الدددركتهر امدددين  دددرر فدددي معدددرض  

المرنيددة هنظددرا لغل ددة التددراهظ علددى الهرقددة التجرريددة ق  ددرت الحهالددة المرنيددة امددله ًر غيددر الحددهاالت 

تندهز   هضدرعهرلنفرنهر فدي حدق المدرين هالغيدر  الحهالة تتطلبمالئم النتظرظ الحق العرفي ق إن  ن 

 هددر الحيددرت التجرريددة المددريعة ق ههددي  ددنالك ال تظددرم للحرمددظ حمريددة كرفيددة إن تحملدده خطددر اعمددرر 

المرين ق إن  ن المحيظ ممؤهظ فظط عن هجهر الحق ال عن الهفرز  ه هتجعظ الحرمظ عرضة لكظ 

                                                 
  129ص  – 1950 –ا هظ مط عة جرمعة فؤار  –االهراق التجررية  –ر. محمر صرلح  5

 26ص –عمرن  –رار هائظ للن ر هالته ي   –الط عة ا هلى  –تظهير ا هراق التجررية  –ر. مرم حمر الطرهانة  6
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يههر للمحيظ ق هلهنه ج كظ الرفهب التي يملك ته  إن يمتطي  المرين االحتجرج عليه نهاب المفرجآت 

ا م رب ا ترعت ال يئة التجررية طرقر  خرى ا مط ه كمظ لنظظ الحظهق الثر تة في ا هراق التجررية 

هانه يعرا  يرن يكت ه حرمدظ الهرقدة التجرريدة علدى ظهرهدر  ه علدى صدلة مرفظدة  هدر ههي التظهير 

   .  7ر له الهرقة إلى  خص اخر يممى المظهر إليهلينظظ  مظتضرت كظ الحظهق التي ترت ه

                                                 
العلمرز )الرئرمة العرمة لل حهث العلمية هاالفترز ق المملكة العر ية المعهرية ق  حث من هر على  ا حرث هيئة 7

 الم ت   10/3/2018 –م  3:35ق  alifta.netالرا ط الترلي  
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 المطلب الثالث 

 أطراف التظهير الناقل للملكية 

المظهرررا مالمظهرررا التررره ا طرا اامررر   االرررذ الرظهترررا مكن ارررؤا الر رررا  ك تم رررن أن ت رتررره أن    

 ر نن مرن  ر ن ل ارر  كارف مرن  ر  ت ف  رر  رررمالا الرذ ال رف  ل ررذ تم رن أن ت رمن مظهرراا  أم 

 مظها الته. 

 

 الفرع األول 

 المظهر 

الته لؤي ترن ز  طن السنف الرج اي مالحق مالث ات الته ل لؤا تجب أن ررماالا المظها ام ال ف  ا

    الم لك ال اطذ لهؤه الماق  ل أي  ر حب الحرق التهر  ملمر  مرن السره  رحفترف ارؤا ال رف  

ام  ر حاه  ال راطذ ل  ان  نه من مرى لم تساق للس رج  اكنرق   ا الق   ل حتث ت من المسر تف 

 تع الر ا  اه  رظهتاا  ل  م  انه من السه  رحفتف   حب الحق ال اطذ مام المحتف الؤي تسر

قررف انرقلررت اممجررب رظهترراات اسررمت  ا أي رظهترراات  األفتررا الررذ الماقرر  الرج اترر  مرررى   نررت اررؤه 

حتررث ت ررمن افررا  ررف  م ررال الترره اررؤه رن ررمي  ررت ره  طلررى اكسررم ال ف ررذ للمظهررا الترره  

غتا المنق م  ام   حب الحق الته . ما لرر لذ الهرم المحترف الماق  اسلس  من الرظهتاات اكسمت  

 مجففا . تاا  هالق فا طلى رظ

تا للح م  أم رظهترا هحق الذ الس رج  حتنم  رنرق  اممجب رظمل ن قف ت مب رحفتف   حب ال

المظها الته  حتث رنرق  سم ال ف  طلى ات ض اماذ رظهتاات ك رن مي  ت ره  طلى ؤ ا ا

أم الرسررلتم ل مالرمقتررف تاررفم انرر  أ ثررا  ترر طررن  اتررق المن ملرر  التفم ذ اررؤه الح لرر  الماقرر  الرج اترر  الرر
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حتنمررر  ر رررتع الماقررر  المظهرررا  طلرررى اتررر ض أم للح مررر  التجرررفا   رررف  الن ررراض أنررره أ  اظرررام  

الح لررر  سرررتجف اب  من زطررر   لررره ترمثررر  الرررذ  رررف  الم لرررك ح رررم  اأ  طلرررى الماقررر  ل ال رررذ مثررر  

الم اع ا ن لرحفتف   حب الحق ال اطذ الذ مث  اؤه الح ل  الى الحقتقذ الؤي القف الماق ل مان 

الظ اا  مرى لم ر ن  ا ألم  عأي ق ال  لالثا ت الم س ل رقمم طلى أس س اكفؤ قاتنه است   ل 

حت ز  المنقم  مم مع نزاع الذ  اطتره  ل مكن الماق  الرج ات  من المنقمكت مالق طف  رق ذ اأن 

ل لررؤا جر ا ا طارر ا الحرر نز للحمالر  حرر مال  ق نمنتر   لهر  مرر  لرم تثاررت أنره قررف احسرن نتر  سررنف لمل ترهر  

 .1اسما نت  أم اار ب الذ سات  الح م  طلته  ف أ جستم   جم  طلته  

مرن مت من المظها قام  الحمال  ممال نهر  مر  لرم ت ررا  غترا ؤلرك متجرمز لره أن تحظرا رظهتاار  

قتمررر  الحمالررر  الرررى الح مررر  ترررفالع  الرررؤيمالمظهرررا ارررؤه الح لررر  ك ت رررمن ملرررزم ا ل رررم ن  مالرررذجفترررف 

مت رمن الحرق الرذ الاجرمع طلرى ال ر منتن ا،فراتن ل ا طرا اه   من  رنرق  الته الحمال  مرا  أفرا  

الرررى مارررؤلك تمرررف المظهرررا الرررؤي انرقلرررت التررره الحمالررر  ارررم ح ملهررر  القررر نمنذ مطنرررفم  تقرررمم ارظهتااررر  

الق نمنذ اكفتا للحمال  م ؤلك تسر تع رظهتاا  مرا  المظها الته التمراا المظها الته ام الح م  

. من رت ال قرا  األملرى مرن 2    الح مر  القر نمنذ مال راطذ للحمالر أفا  ما رس ب المظها الته 

ح ملهررر  القررر نمنذ مررررى اثارررت انررره   مرررن قررر نمن الرجررر ا  طلرررى أن اتمرارررا حررر نز الحمالررر  56المررر ف  ا

م  ن أفاا  رظهتا طلى ات ض ل مرمراا الرظهتاات   حب الحق الته  ارظهتاات غتا منق م  مل

الم رر ما  الررذ اررؤا ال ررأن  ررأن لررم ر ررن ل ماؤا اطقررب الرظهتررا طلررى اترر ض رظهتررا افررا ل اطراررا 

 .3الممقع طلى اؤا الرظهتا أنه ام الؤي آ  الته الحق الذ الحمال  طلى ات ض

                                                 
   120-119م فا س اق  ا –ف. المزي محمف س مذ مف. ال نق محممف ال م ع  1
   277  ا –م فا س اق  –ف. ات ف طاف الجا ا مل م ذ مآفامن  2
3
 ( من قانون التجارة العراقي. 56المادة ) 
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اررف أن تثارت انرره الح مرر  ال راطذ لهرر  مقررف مز الحمالرر  ل كحرمت ترف اررؤا الررن  ارأن ال ررف  الررؤي ت

ر تررف أن الحرر نز تمراررا ح مرر  الحمالرر  ال رراطذ ل مرررى اثاررت أنهرر  انرقلررت افررؤ الررن  اقاتنرره ق نمنترر  

 الته الحمال  ارظهتاات غتا منق م . 

 

 الفرع الثاني 

 المظهر إليه 

رظهترراات رررن  ماررم ال ررف  الررؤي آلررت الترره مل ترر  الماقرر  الرج اترر  اسلسرر  غتررا منق مرر  مررن ال

 الرج ا  اكافنذ :  ن  من ق نم 146الم ف  ا

اتمراررا مررن اتررفه سررنف أنرره ح ملرره ال رراطذ مرررى أثاررت أنرره  رر حب الحررق الترره ارظهترراات مر ررل   

ام رره  اررامض ملررم  رر ن آفااررر  رظهترراا  طلررى اترر ض ماسرر س حرررق المظهررا الترره ارر مرالك الماقررر  

 4لمظها الرج ات  المالق  الق نمنت  الق نم  اتنه ماتن ا

اسررم االمظهررا الترره  الهررم ال ررف  الررؤي ترررم الرنرر ز  لرره طررن ن الرظهتررا مت رر لع طلررى المنر ررع مرر

الماقرررر  الرج اترررر  مالحقررررمق الن  ررررن  طنهرررر  مت رررررا  الترررره أن ت ررررمن  ف رررر   حقتقترررر   أي ممجررررمفا ل 

الررر لرظهتا ل رررف  مامرررذ أم غترررا مامرررذ ممجرررمف تقرررع اررر  ال  مك تمررررف اررره ل  مررر  لرررم ررررم الرظهترررا 

نتررر  رم مررر   ل ج  ل رررف  مترررت أم ال رررا   أنق رررت م ررر تت احترررث زالرررت  ف رررتره  الق نم السررر ر

المظهررا التره مك تهررم امرف ؤلررك أن ت رمن المظهررا الترره الر لماا  أؤن ارررماالا ال ف رت  الق نمنترر  لرف  

  ف     اتمت   أم ممنمت   من ا ف   الق نمن الف   أم الق نمن الم م. 

                                                 
4
القاهرة  –دار النهضة العربية  –األوراق التجارية وتضامن الموقعون عليها  –علي محمد بني مقداد  دد. محم 

  (.181ص ) – 2008
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ا التررره أن ت رررمن  ف ررر   ماحرررف اررر  تم رررن أ ثرررا مرررن  رررف  م رررؤلك ك ت ررررا  أن ت رررمن المظهررر 

تم ن أن تاف طلى سات  الرفتتا  مر  تم رن أن تراف طلرى سرات  الر ر من  أ ف  مالرظهتا لمف  

ال راماي حترث  ار ألمامال  لب أن ت من المظها الته أجنات   طن الماق  الرج ات  مل رن لرتس ارؤا 

ام مظهراا   األفترا  ن اؤا م س اق اممجاه  ل س حا   تجتز ق نمن الرج ا  رظهتا الس رج  ألي ملرز 

سرر اق   ام  رر من   احرت  ترر   ام مسررحما   طلترره قرر اال  ام غتررا ق ارر  للسرر رج   مرر  تجتررز اررؤا القرر نمن 

المالحظر  انر  الرى أن رظهترا السر رج   اكا اط ف  رظهتا الماق  مجففا  ل مرجرف  لجمتع االمااقذ 

ي فانم  الى انق  ا الماق  الرج ات  مالحق الث ات الته  مم  تحفث لم لح  ملرزم س اق له  ك ت ف

ارررم رقلررر  مرررف  اكلررررزام ا ل رررم ن الرررؤي  ررر ن تثقررر  ارررؤا الم مررر  الجفترررف قاررر  الرررذ ارررؤه ال ا رررت  

حترررث ر رررا  ا لماقررر  الرج اتررر  المظهررراتن الرررتهم الالحقرررتن لررره اممجرررب أم الررررزام ثارررت الرررذ ؤمرررره 

قرر  الرج اترر  مقرر م اررفالع ما امررف أن طرر فت الترره الزام ا ل ررم ن لم ررلحرهم ل أؤا ك ممنررى لهررؤا اكلررر

لم ررلح  المسرحمب طلترره الق ارر  ت ررمن ل مل ررن ترررم رظهترا السرر رج  امررف متمر ف اكسرررحق ق قتمرهر  

األما مفرل    ل حتث سرجمع الذ اؤا اكفتا   ر  الفانن مالمفتن الذ آن ماحف ما لر لذ ستنق ذ 

 اترر  نظرراا كرحرر ف الؤمرر  ل مطلترره سررم  لررن ت ررمن امقررفماه اطرر ف  اررؤا الحررق الث اررت الررذ الماقرر  الرج

    .5رظهتا الس رج  مجففا  

                                                 
  . 122 -121  ا –م فا س اق  –ف. المزي محمف س مذ مف. ال نق محممف ال م ع  5



 15 

 المبحث الثاني 

  البيانات اإللزامية واألختيارية في التظهير الناقل للملكية

التظهير تصرف شكلي ، حيث حدد القانون  شاك م ينيوانم للتظهيار تراع يرا،نتاذ ، نشالي الشاكلي   

( ياا  القاانون  التراانرا النرالااي تقنلهاان  يكتااع 53تترسااد اسنساانم تنلكتنتاا  التااي اسااتلديتهن اليااند   

ررات حاااالننيااا  الساانري  ،لااا  الي   ( ني حاااظ ا  صاايك  الكتنتااا  تاالااام  لاا  ا حكااان  التظهياار  

 النندي  ، نفي حيث اوهن تاالم لقيند انص  ي  حيث ينالنهن نيالينوهن  

نيشاااتري فاااي كتنتااا  التظهيااار يااان يشاااتري لنيااان  اليحاااررات يااا   تااانت فليسااات شوااان  يااا  شااارني   

ت  التظهير تنليد ان ا ل  الينتن  ان تأي  يريق  انص  لكتنت  صيك  التظهير فيرند ا  تكن  كتن

 اارى ي  اليتن،  نالتدني   

سااناك كنواات تاااي  األاياار كتنتاا  التظهياار ، فتصاا  شاالي نكاالل    ،تاار  للشااا  الاالا يتاانل    

،ادي  ا شليا  شاا   ، تل اوهن تصا  حتا  لان تحاررت تااي اليظهر  ليذ ان تاي شا  اار 

 يظهر  ، شري ا  تستكيل تتنليم ال

نيا  حيااث الينالام يرااع ا  يارد التظهياار ،لا  نرلاا  الترنريا  للتهاان ، فا  يرااند ا  يارد ،لاا    

 نرل  يستقل  يوفصل  ،ل  السفتر   

لاتهاان فاا  يراند ا  ياارد ،لا  نرلاا  يساتقل  يوفصاال  ،اا  نا  ،اد  اسااتيننع حرا  النرلاا  الترنريا  

التظهيااار التاااي تكااان  يحااا م لتظهيااارات  السااافتر   نا  ،اااد  اساااتننع حرااا  النرلااا  الترنريااا  لكتنتااا 

   تسي   النصل ( يتندد  في شلي الحنل  يكتع التظهير ،ل  نرل  تلصق تنلسود الترنرا 

فكتنتا  التظهيار يراع ا  تتالاي  تينوانت ينيوا  اساتلد  القانون  تنافرشان اين ي  حيث اليالين    

رغااع فيهاان ي اإللدايياا التينواانت يرااند  الاانف  تينواانت اااارى  لاا  نا  تالااف اوشاانك التظهياار نكاالل  
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  نكتنت  التظهير ، نشي النرذ الشكلي لهلا التصرف ، تتالي  تنلالرنر  تينونت اليظهر ااتتنرين

ا اتتنري  نسوحننل فيين يلي دراس  شلي الدايي  ينيو  ، كين ييك  ا  تشيل ،ل  تنض التينونت 

 التينونت  

 

 

 المطلب األول 

  ر الناقل للملكيةللتظهي اإللزاميةالبيانات 

( القنالاي  53حدد لنون  الترانر  النرالاي شاك م ينيوانم للتظهيار الونلال لليلكيا  نللا  فاي الياند     

 تأ  : 

 

 التظهير ،ل  الحنال  لاتهن ان ،ل  نرل  يتصل  نينلنذ اليظهر   عيكت -1

يرااند    يااالكر فاااي التظهيااار اسااا  اليساااتفيد كيااان يراااند ا  يقتصااار ،لااا  تنليااام اليظهااار  -2

    ( التظهير ،ل  تينض

ا  يكتااع ،لاا  ظهار الحنالاا  ان ،لاا  ظهاار  األايار شاتري لصااح  التظهياار فاي شاالي الحنلاا  ين 

الكتاانتي لليظهاار ان  اإليالاانكتاانلتنليم شاان النرلاا  اليتصاال  تهاان ، نراارى تنلتياان  ا  اليقصااند 

  ن   لانو( يا42تصي  اتهنيذ اليندد  تحالنر شنشدي  نلنن ،ل  السود يتقنم ألحكن  الياند   

 الرديد  اإل تنت
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ينتتاار تنلياام اليظهاار التياان  األلدايااي لتظهياار النرلاا   1(53ناسااتوندا لصااراح  واا  اليااند    

الترنرياا  شااريي  ا  ياارد ،لاا  ظهاار الساافتر  ان ،لاا  ظهاار النصاال   نا  التنلياام لنحاادي   

صال  تهان ،  ل يكفي لتظهير الحنالا  ، اا الا نرد ،لا  نراذ الحنالا  ان ،لا  نراذ النرلا  اليت

  تد ي  ا  يقتر  التنليم في شلي الحنلا  تنتانر  تفياد ينوا  التظهيار الونلال لليلكيا  للا     

التنليام اليرارد ،لا    التنليم في شلي الحنل  تنتنر  تفيد ينو  التظهير الونلل لليلكي  للا   

ياا  واا  نناالاا  ياار الساانحع ناليسااحنع ،ليااذ ينوااي الالااين   غنرااذ الحنالاا  الصااندر ياا  

الونلل لليكليا  يساتلد  اسنسان  تنليام اليظهار( ،لا  السافتر  ان النرلا  شلي اليند  ا  التظهير 

 اليتصل  تهن 

 

  الالا نكا،لا  كيفيا  كتنتا  التظهيار نالي األردوي( ي  لنون  الترنر  143نلد وصت اليند   

 يرع ا  يكتع فيهن لقنلهن : 

 نرل  يتصل  تذ  ان ،ل  يكتع التظهير ،ل  سود السحع لاتذ  -1

 يرع ا  ينلم ،ليذ اليظهر   -2

يراااند ا  يناااي  فاااي التظهيااار الشاااا  اليظهااار لاااذ نا  يقتصااار ،لااا  تنليااام اليظهااار  -3

 ،لا  تياانض( نفااي الحنلاا  ا اياار    يكان  التظهياار صااحيحنم    الا كتااع ،لاا  ظهاار 

   السود ان ،ل  النرل  اليتصل  تذ

 نون  لكي يكن  التظهير صحيحنم  ني  شلي اليند  وستييم ينرف  ين يتيلتذ الق

                                                 
1
 ( من قانون التجارة العراقي 53المادة ) 
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التظهياار  لاا  الصاا  حااد يتتناانم فااي للاا  ياان واا  ،ليااذ القاانون    رااراكاتفقااد يساار القاانون  

الينحد نيت  التظهير تنلكتنت  ن  ييك  التنتير ،وذ شفنشنم ، حيث يرع ا  يقم ،لا  نرلا  

 السود ان النرل  اليلصق  تذ ف  تد ي  التنتير ،  التظهير كتنت  

  التظهياااار ينتتاااارام    تاااانلتنليم نتنألساااانليع ن شاااان تنلياااام اليظهاااار فاااا  يكاااالشااااري ال اااانوي نا

  2ان تنلات   األصتمكنإليالنك ان تتصي  

 

3نكلل    يشتري كتنت  اس  اليظهر نلك  يرع ينرف  اليظهر ي  ا ل تنلينذ 
  

فا  يراند وفساذ نيشتري في التظهيار ا  يقام كتنتا م نيراع ا  يكتاع التظهيار ،لا  الشاي  

ا  يرد ،ل  نرل  يستقل  نا   ا،تتر يررد حنال  يدوي  تسرا ،ليهن احكان  القانون  اليادوي 

ن  يه  يكن  التظهيار فاييك  ا  يارد ،لا  صادر الشاي  ان ظهاري يان لا  يكا  تظهيارام ،لا  

  تينض   

 

يا  لك لليتظهيرام ونل م   نتين ا  التنليم اليظهر شن التين  النحيد ال د  لصح  تظهير الشي

نيرند ا  يقتصر التظهير ،ل  تنليم اليظهر نشن ين ينرض تنلتظهير ،ل  تينض نلك  

لصح  شلا التظهير نلكي   ياتلي تنلالاين  ا حتيانيي يشتري ا  يرد ،ل  ظهر الشي  

 اللا يستفند ي  يررد تنليم الالني  ،ل  صدر الشي   

تنليناانت تاانلتحقق ياا  صااح   ليااذ النفاانك واا  اليسااحنع ،ليااذ ،وااد تقاادي  الشااي  تن  يلتاد  ال

  نالتظهيااار يااا  حياااث صااايكتذ ييكااا  ا  يكااان  تظهيااارام 4ن  يساااأل ،ااا  تدنيااادشن اليظهاااري 

                                                 
2
 ( 126 – 125ص ) –المصدر السابق  –ة قالمطال فوازد. فوزي محمد سامي و د. محمد   

 
3
 دار الثقافة للنشر والتوزيع  -الطبعة األولى  –التجارية والعمليات المصرفية  األوراق –د. موسى طالب حسن  

  83ص  –م 2011عمان  –
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، فنلتظهير ا سيي شن اللا يالكر فياذ اسا  اليظهار  لياذ اسيينم ان للحنيل ان ،ل  تينض 

 لاا  رنوااع تنلياام اليظهاار ، نالتظهياار للحنياال شاان الاالا ياالكر تااأ  الحنالاا  لااد ظهاارت  لاا  

 لا    اإلشانر يا  نيام لكالونلال لليحنيل نيرد التنليم لليظهر يم ،تنر  تفيد ينوا  التظهيار 

لحنيلهن( ان  ظهارت كيان ياأتيك  تهان( ايان اليظهر  ليذ دن  لكر اسيذ ، كأ  يلكر  ادفننا 

،لاا  تياانض فهاان يقتصاار ،لاا  تنلياام اليظهاار، نيرااع ا  ينالاام التظهياار ،لاا  التظهياار 

ر تأوااذ للتظهياار لكااي   كههاان فيرااع ا  ياالرتياانض ،لاا  ظهاار الحنالاا  ، الا نالاام ،لاا  ن 

     نوذ للالين تيفسر 

 

، حيااااث ا  التظهياااار اساااايينم  غياااار ا  التظهياااار ا لكترنوااااي   ييكاااا  ا  يكاااان     تظهياااارام 

للحنيل ان ،ل  تينض في يرنل الحنال  الترنري  ا ليترنوي  يرنل يوهن ،رالا  للسارل  ، 

 ل لد يتيك  شا  ي  ارق األوظي  ا لكترنوي  نيسرق الحنالا  اليظهار   لا  الحنيال ان 

  ،ل  تيانض نياد،ي اواذ شان الحنيال ان ا  يرسالهن  لا  شاا  حسا  الويا  يحتياي تقن،اد

ياا  الاادفنع نلناال شاالا ا شااكنل شاان الاالا حاادى ترنوااع ياا  الفقااذ  لاا  القاانل ا  التظهياار 

تظهيرالحنال  الترنري  ا لكترنوي  يند ايرام وندرام تستع الصننت  التي تكشف  ررائذ ، للل  

تظهير الحنال  الترنري  ا لكترنوي  اسيينم دن  النلانع فقد تيلع اليشرع النرالي ا  يكن   

( ياااا  لاااانون  التنلياااام 22اليتقااااد  لكااااري نللاااا  فااااي الفقاااار    ( ياااا  اليااااند    شااااكنلاألفااااي 

اصاااحنع  اساااينكا لكترنواااي ناليناااني ت ا لكترنويااا  نالتاااي تتالاااي  ،لااا  اواااذ    ظهااانر 

                                                                                                                                            
4
ص  – 2008 –بني سويف  –دار النهضة العربية  –األوراق التجارية وعمليات البنوك  –نساوي هد. صفوت ب 

(312 – 313 ) 
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 اساينكالن ل  في النرل  الترنري ( فنلتظهير للحنيل ان ،ل  تيانض تا  شا  اواذ   يظهار 

   5يصرا ناأليريكي فأوهين ل  يشيرام  ل  لل الن ل  ، اين اليشر،ن  ال اصحنع

 

 كياان م ليتاادا الكفنياا  اللاتياا  فااي الكيتينلاا  ني حااظ ا  كتنتاا  التظهياار ،لاا  لات الكيتينلاا  

تهاان ، تكتااع  االاانفي ،لاا  اوااذ الا اسااتكرلت التظهياارات الكيتينلاا  فأوااذ ييكاا   لحاانق نرلاا  

كااي تصات  شاالي النرلا  راادك   يتراادا ال دياا  ل ا حتينيانت اتااانل،ليهان التظهياارات نير،ا  

فنلتظهير   ييك  ا تنتذ تيريق  اارى غيار الكتنتا  ساناك ا  تالاي    6ي  الكيتينل  وفسهن

،تنر  التظهير الونلل لليلكي  التي   ييك  ا تنت نلن،هن دن  ظهنرشن ،لا  الكيتينلا    ان 

لكيتينلااا  ان ،لااا    تاااد يااا  نراااندي ،لااا  ظهااار ا ا،لااا  النصااال ( ان تالاااي  التنليااام الااال

 تنلتظهير   دالنصل  اليرفق  لإل،تدا

 

لل  اوذ الا استكرلت األ،ينل النارد  ،ل  الكيتينل   سلسل  التظهيرات( كل الفراغ اليتتقي 

،ل  ظهر الكيتينل  ني  ارل ا  تستير في اداك دنرشن في التدانل ييك   لصنق نرل  تهن 

 ليهن  تسي  النصل  لكتنت  التظهيرات ال حق  ،

 

اليراارد شواان  لاا  راا الاادكتنر ،لااي النتياادا الاالا يتاادن اوااذ ينتتاار التنلياام  اإلشاانر نتراادر 

،لاا  نرااذ النصاال  د لاا  ،لاا  التظهياار ، حيااث كتااع تشاان  التظهياار الونلاال لليلكياا  ،لاا  

تيااانض لااانئ م :   يكتفاااي فياااذ تنالااام التنليااام اليظهااار يااام صااايك  التظهيااار دن  لكااار اسااا  

اليظهاار يرااردام نفااي شاالي الحنلاا    تااد ا  ينالاام ،لاا  تنلياام ياارد فيااذ اليظهاار  ليااذ ان ا  

                                                 
 ( 174 – 173    –يصدر سنتق  –يحيد يريد كري  اإلتراشييي  5
 –اسكودري   –ن،نت الرنيني  دار الييت –القنون  الترنرا  – الفق د  ،لي التنرندا ن د  يحيد السيد  6

1999 –   524  
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ظهر السفتر  ان ،ل  النصل  ي  ارل ا  ينتتر صحيحنم ، نيؤكاد الادكتنر ،لاي النتيادا 

ن  يرانل فنلا  ظهرشان وا،ل  نرههن فإلا لا  يكا  شظهر النصل  تل ا  يقم التظهير ،ل  

 فتر  وتير  التظهيرات النديد   ف  تستنيل النصل     ،ودين يستوفل ظهر الس

 

الترنرياا  اتصاان  يندياان يلصااقن   يلحقاان تنتتاارام اسااتينل    تنلحنالاا   ا  النصاال  تأتصاانلهن 

لهلي الحنال  الترنريا  تنلتتنيا  نيكان  الرنواع الالا شان ايتاداد لنراذ الحنالا  نرهان للنصال  

    7نالرنوع اللا شن ايتداد لظهر الحنال  ظهرام للنصل 

 

 حظ في الوهني  ا  التظهير الونلل لليلكي  في صنر الا  ث اراداك شاكلي يل  كل حنل ،

يتسي   يستنرع سنى تنليم اليظهر ،ل  ظهر السود الترنرا  تظهيار ،لا  تيانض( ان 

تنليناااذ اليقتااار  تنتااانر  األداك للننيااال ان يااان دل ،لااا  للااا    التظهيااار للحنيااال( ان تنليناااذ 

 شا  يني  ان ين دل ،ل  لل   التظهير ا سيي(  اليقتر  تنتنر  األداك ل

فل  يند التظهير الونلل لليلكي  يستلد  كيان كان  ،لياذ الحانل فاي التشاريم الن يانوي  ان كيان 

شاان ،ليااذ الحاانل فااي التشااريم اليصاارا ، لكاار نصاانل القيياا  ان غياار للاا  ياا  التينواانت ، 

 ان اشينلهن ، كين سورى لكرشن   ليست سنى تينونت ااتتنري  ييك  لكرشن األاير    شلي 
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 المبحث الثالث 

 ثار التظهير الناقل للملكية آ

عل  ا تظتيري  ر تظ لل  ك ظلجللي  ن اجل  ن ج  ا تقا  لر و   ح ت تا  لك اجي    تظ ا  و  تظ ل    ن ع  ا  بويترت  

تظس  جتان ىظ  ا تظجير  ر ىظي    ج  ا ار  ن ر وج  ا ار  ن هر  رم تظت  فتج تظجير  ر     جلا تظس  جتان ج  ل ظ  ج 

 ع   جيع ل  هس ت ال  تظ وتظ ن تظتالري ن ر ول ك   ذت س وتن ها ول   تظتيري ر ل  ك هو ي ترط غير ذظك 

هو ل ك ه ا لن علا ها  ذه تقالر ق تترتب ىق هذت ول  تظتيرير ل ك عجك تق تالج ع ج تظوفلن 

تظجيع  ل  تظا  ل و ح ظعج  ك    ذت تق تا  لج ر  ي  ا يترت  ب عل  ا تظت   لفك ع  ا تظس  جتان ف  ح    ذه تظ لظ  ن 

جا ها ت تا   لك     ذت تظ      ف   ح تظس   جتان تقا   لر لج   ل ا   لن ذظ   ك      و     ريل ف   ح تظا   ل وا ر ول   ذظك

تظجير  ر ىظ  ا تظجير  ر ىظي    فل     ي تا  ك جطر  رتب ج  ا تظ   فور  س  ب للع   ى تظتطري  ر ج  ا تظ   فور عل  ا 

 هسلس تظعالللت تظ ر ين  يا تظج يا تظ رفح وتظ لجك. 

وعلي       ر هذت        ك تظتيري     ر ر     الك تظجت     رى تظفج ي     ن تظج      لر ىظير     ل ول     لا جس     توفيلب ظجس     تلفجلت  

 ن وتظ للين ف تج ع   تألالر تظجذلورى علا تظتج يك تظذي يلح. تظجو وعي

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 المطلب األول 

 أنتقال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة التجارية 

( ج  ا ل  ل وا تظتا  لرى تظعرتل  ح عل  ا ه      ي ا  ك تظتيري  ر اجي    54ج  ا تظج  ل ى   تظجا  رى تألوظ  ات   و 

 .1تظ او  تظ ل  ن عا تظ وتظن(

ظ   و تظجطل    ها اجي    تظ ا  و  تظ لتا  ن ع  ا تظس  جتان ت تا  ك ىظ  ا تظجير  ر ىظي    ويجر  ج ج  ا    ذت ت

تظجا  : فلو  رلت تظس جتان ف ح تظ س لب تظا لري تظا ل ج   ورى فورين و رل ين ر لجل ي ير ىظا ذظك 

ق ج  ا تظاي    ف  ح تظ لتا  ن ع  ا تظتيري  ر    يا تظجير  ر وتظجير  ر ىظي    ر ف  كا تقري  ر يلتس  ب تظ ا  و  

ظتيري ر لج ل ها تظجير ر ىظي   يلتس ب   ذه تظ ا و     ورى  رل ي ن  ت ا ظ و ظ ج تظ سلب ر  ك ف ور ت

ع   ذ غير جطلظ ت   ج ل   و ج  يا ي جذ تظجيرر ىظي  تظتفتجلت  ل ك تظجيرر ىذ ق يلوا ظرذت تقرير 

ظ     وق يغير ج ا تألج ر   ي لب ها هفل س تظجير ر ىظي   ف ح   ذه تظ لظ ن ر قا ج ل ي تظس جتان يعت  ر 

تلتسلج  علا هسلس تظجسلوتى او تت تظج يا تظججلس تظذي يلوا جا    اجي   ت  ي  افنت جا جو 

 لسجن تظغرجلن ر وق يلوا ظلجيرر ىق تق ترتك جعرج فح  ذه تظاسجن. 

( ج  ا ل  ل وا تظتا  لرى تظج   ري ر لج  ل ت   لر 394( ج  ا تظج  ل ى  1( تظجا  رى  54و   ذظك يال   ك تظج  ل ى  

( 722( ج  ا ل  ل وا تظتا  لرى تظجو      3  ط( ج  ا تظج  ل ى – 203 ىظي    تظج   رر تألجريل  ح ف  ح تظجا  رى 

وتظتح ت و علا ت      ا ك تظس    ر س وتن ل لا   لظتيرير هو  غي ره ير وك تظج  وك ىظي   ل ك تظ ا و  

 .2تظج وك ظت  ك تظس   ..(

ج ا تكجي  لت وتا جللين تظ   تظال ت فح تظلج يلظن هو تظ وتظن ت تاك ىظا تظجيرر ىظي   لك جل يت ع  

تظجير ر ىظي   ع    تيري ر للظلجلظن هو للظر ا هو تقجتيلف ر لجل ها جللي ن جال  ك تظوف لن ت تا ك ىظ ا 

                                                 
1

 ( من قانون التجارة العراقي. 54المادة ) 
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وتظوتل  ها    تظجيرر ىظي   و    رلو ي  ك ج ل رى عا تظ وتظن فح جوتارن تظج يا تظ وتظن ر 

  .3فيرل وفح جوتارن سل ر تظجولعيا عليرل

يري   ر ر و    ح هج   ور ي  غ   ح تظتط   ر       حن ج   ا و     لك  ا   و  يلتس    رل تظجير   ر ىظي      تيا   ن تظت

تظ ا و  تظ ل   ن ع ا تظس جتان  جوا ب تظتيري ر ر  تالك تتظتج يك ىظيرل  ت يتس ا ظ ل جعرفن ج  ه 

و ح  او  فر ين جتع  ى ت تج عا تظ وتظن ت تاك  جواب تظتيرير ىظا تظجيرر ىظي  ولجل ت لرت 

 لك تظ او  تظ رفين. ىظا ت( جا لل وا تظتالرى تظعرتلح 54تظجل ى  ىظي  

و    لظتيرير ظلجللي   ن ت تا   ك ىظ   ا تظجير   ر ىظي     ل   ك تظ ا   و  تظ    رفين تظت   ح تروظر   ل تظ وتظ   ن ظلجير   ر 

علي   تي  ل  ب وتا لت   ر وتعت  ر تظ ا و  تظ ل   ن  تا   لعت لره تظجستجي  فيرل وظل لج ك تظ  رعح ظر ل و 

  قظترل تظوت  ن. 

جس تالن ع ا عالل ن تظجير ر ي ر تظ وتظ ن و   جن فلظجيرر ىظي  يلتس ب   ذه تظ ا و     لن عل ا تير

 لظسل ب وتظجس وب علي  ر فلظجيرر ىظي  ظيس ج لقب ظ    يا يج لرس  ج س تظ ا و  تظت ح لل  ت 

 ظلج يك  ك  و يتجت    او  جستالن  لاجن عا تظتيرير ذتت  وجت لن  لظ وتظن ذتترل. 

 لب ل   لا هج جير   رتب تج     لج لب ت تيلطي   لب تج و     لن علي     فل   ك ج   ا و      توليع     عل   ا تظ وتظ     س   ل 

جا يررت ظ  تظ وتظن وي  جا ج لغر ل جس و لب علي  يت جك جسؤوظين تقظتفتج تظ رفح فح جوتارن 

 تفتنه. 

فلظ لج  ك تظا ي    ظل وتظ  ن ي   رك  ع    تظتيري  ر ج ل   رتب وف  ورتب ج       ؤقن تظ   لج يا ف  ح عالل  ن ج  ي  ن 

تظتولي    عل  ا تظ وتظ  ن ر وتظتيري  ر ق ي ا  ك فا  ط تظ ا  و   عل  ا هس  لس تقظت  فتج تظ   رفح تظ ل     ج  ا

                                                 
3
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تظ ل      ن ع    ا تظ وتظ    ن ف    ح        ذتتر    ل      ك وتوت عر    ل تي     لب هي ت     جك تظ ا    و  تظجل ا    ن وتظجرت ط    ن 

 . 4للظ جل لت تظعي ين وتظ ر ين

( ي  جك تسلس لب     تظجير ر ىظي   ف ح تجل ك تظ وتظ ن لل و ي لب ظر ل ر 54وق   ك ف ح ها   و تظج ل ى  

 لظترلح ع رل ىق هذت للا ل    ك عليرل  سون  ي ن هو ترتل ب ف ح س  يك تظ   وك علير ل ج وق يلف 

( جا ل ل وا تظتا لرى  ي ا    ت عل ا تعت  لر   ل ف 56هلرت فح ذظك تظجل ى   اسجيلب ر لجلرطك 

 لجلرل تظال و ح جتا ها ت ت    ل ب تظ   فيرل  تيريرتت غير ج اطعن وظو للا آرر  ل  تظ وتظن

  يلض.  تيرير علا

ويترتب علا تظتيرير تظ للك ظلجللين    تظجيرر ىظي  فح ىعل ى تيرير تظ وتظن جا  تب لج ل    ت 

( ج   ا ل   ل وا تظتا   لرى تظعرتل   ح رف   كر ل   لا هلتس   لب تظ وتظ   ن 51عل  ا ذظ   ك تظجا   رى تظالظا   ن ج   ا تظج   ل ى  

هو عل   ا   لع   ل ى تظتيري   ر هس   جيلب هو ظل لج   ك جوا  ب تيري   ر تس   جح ر ل   لا ظلجير   ر ىظي     ها يا   وج 

 يلض ر وفح اجي   ذه تظ ور س يلتفج  جوا ب تيري ره ل  ك ها ت ؤوك ىظي   تظ وتظ ن ر هج ل هذت ل لا 

 . 5تظجيرر ىظي  ل  تلتسب تظ وتظن  جواب تيرير ظل لجك هو تيرير علا  يلض

فيلوا ظ  ىع ل ى تيري ر تظورل ن تظتالري ن  ك   م تألس لظيب تظج   وو علير ل ف ح تظجا رى تظال ي ن ج ا 

( جا لل وا تظتالرى تظعرتلح و ح ها يجأل ت يلض  لسج  تظ ر ح هو ها يجأل تظ يلض 54 تظجل ى 

هو ها يير  ر تظ وتظ  ن ج  ا ا ي    عل  ا  ي  لض هو ها يير  ر تظ وتظ  ن ج  ا ا ي      لس  ج    رو هر  ر 

 تيريرتب تسجيلب. 

تظجير   ر ىظي           تيري   ر وجرج   ل يل   ا ج   ا تألج   ر ر ها تظتيري   ر تظ لل   ك ظلجللي   ن يرت   ب ظج    ل ن 

عل ا تظتيري ر تظ لل ك ظلجللي ن     جتان جا  تب تيريرتب    للالب ظلجللين ر وتظا ال ب ذظ ك يترت ب تظس

                                                 
4
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تظجس وب علي   ا وك تظ وتظن ل ك تقست ال  ر جل ظج ير  فح تظورلن  يلا تظجيرر ىظي  فح جطلظ ن 

    جطلظ  ن  ترتيلري يج ع  جا ذظك ر ويلوا ظلجيرر ىظي   و ع   لجالب لل و يلب ظل وتظن تظجير رى

تظجس وب علي   ك تن ليجن تظورلن ظ   يا تقست ال  ر وف ح  لظ ن ع  ج تظوف لن يل وا ظلجير ر ىظي   

يل   وا ظلجير   ر ىظي     ر ها يت    لفك ل   الب هو ا   فن ع   ا ها يرا     عل   ا اجي         لج ح تظورل   ن ر لج   ل 

تيري ر تظ لل ك ورال  ن تظا وك تظ .6تظجطلظ ن  ايجن تظسجتان ل ك تظجلتفج  جواب  ذه تظورلن تظتالرين

لل و ي   لب ظر    ل ر وظ      ها ظلجللي   ن ياع    ك تظجي   ر ىظي      جلظل   لب ظل وتظ    ن تظتالري    ن تظجير   رى ر هي      لجالب 

   يت رف  رل  للفن ه وتر تظت رفلت. 
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 المطلب الثاني 

 حجية الحقوق المنتقلة بالتظهير )قاعدة التظهير من الدفوع( 

في مواجه الحامل  حسلن النيلة أو الحوالة ال يستطيع أن يدفع أن المدين في الكمبيالة ومعنى ذلك 

فللي بالللدفوا التللي كللان يميكمللا فللي مواجلله الحللاميين السللابدينإ فللالترميل يلل د   لللى ترميللل الللدفوا 

عنلد تللداو  الكمبيالللة ألنمللا ت كللد  واألمللانأو الحوالللة وال  للك أن اللذع الداعلدا تللدع  ال دللة الكمبياللة 

 . 1 ابت العالقات السابدةليحام  استيفاء حده عيى اللغ  من العيوب التي 

التلي  اآل لالوتعتبل قاعدا عد  التمسك بالدفوا والتي تسمى ايضا إ قاعدا ترميل اللدفوا ملن أال  

ل الناق  ليميكية إ واذا المبدأ ي ك  بال  ك جوال نرلية األولاق التجالية في تتلتب عيى الترمي

مجميما واو لكن  ابت يستند  ليه الدانون الصلفي كيه وأساس قو  يبني عييه تداو  الكمبيالة أو 

أحللد المرللاال المامللة التللي تتميلله بمللا الترميللل الناقلل  الحوالللة ويم لل  مبللدأ عللد  االحتجللا  بالللدفوا 

كية عن حوالة الحق المدنية فال خص طبدًا ليدواعد العامة ال يمكنه أن يعطي لغيلع أك ل مملا ليمي

يميلللك إ فالملللدين اللللذ  يتوجللله  ليللله الحامللل  ملللن أجللل  أداء مبيغملللا ال يسلللتطيع أن يواجللله الحامللل  

بالدفوا التي كان بمددولع أن يحتج بما في مواجه الساحب أو أ  موقع سابق بناء عيى العالقلات 

ال خصللية التللي تلللبط المللدين بملل الء إ ويالحللر أنلله عللن طليللق تطبيللق اللذع الداعللدا فللان حدللوق 

بتخيصله ملن اللدفوا ال خصلية التلي يمكلن ليملوقعين السلابدين أن الحام  سوف تهداد قوا ومناعة 

 .2يحتجوا بما بعضم  قب  البعض بناء عيى العالقات ال خصية التي تلبطم 
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ميكية بأنه يند  ليمرمل  ليه حدا مستمدًا مبا لًا من الولقة التجالية يمكن الناق  ليويتميه الترميل 

المطالبللة بلله عنللد االسللتحداق مللن المللدين الصلللفي فللي مواجمتلله اسللتنادًا  لللى العالقللات ال خصللية 

الخللاص ليترميللل الناقلل   األ لللتلبطلله بللالموقعين اآلخلللين عيللى اللذا السللند التجللال  إ ويعتبللل اللذا 

 خص بأن يند   لى غيلع أك ل مما يميلك  أل عيى الدواعد العامة التي ال تسمح  ليميكية خلوجاً 

من حدوق فم اًل إ تدضي الدواعد العامة بأنه ال يجوه ليبلاعع أن يلدلي  للى الم لتل  بحدلوق أك لل 

ينتد  من الباعع  لى الم تل  بحالته عند وجودع بين يلد   األخيلمما له عيى ال يء المباا فمذا 

 . الباعع

( ملللن قلللانون التجلللالا 57و للللوط تطبيلللق قاعلللدا الترميلللل ملللن اللللدفوا كملللا جلللاء فلللي نلللص الملللادا )

العلاقي عيى أنه ))... ليس لمن أقيمت عييه دعوى بحوالة أن يحتج عيى حاميملا باللدفوا المبينلة 

عيللى عالقتلله ال خصللية بسللاحبما أو بحامييمللا السللابدين ملللا للل  يكللن الحاملل  وقللت حصللوله عيلللى 

  .3بالمدين األضلالقد تصلف بدصد  الحوالة

ويجللب أن يتللوافل  لللوط لكللي يحتمللي الحاملل  بداعللدا الترميللل مللن الللدفوا واللو أن تكللون الحوالللة 

تترمللل حدللوق الحاملل  أذا انتديللت للله الحوالللة بللا ل  أو انتديللت  لللى الحاملل  بموجللب الترميللل فللال 

 التوصية أو غيلاا من التصلفات الخالجة عن مفمو  الترميل. 

الميعلللاد  ءاندضلللاوكلللذلك يجلللب أن يكلللون الترميلللل حصللل  قبللل  عمللل  االحتجلللا  بالوفلللاء للللو قبللل  

ال ال ينتج  لالحتجا الدانوني    ال آ ال حوالة الحق. وا 

له التمسك بمذع الداعدا  فال يجوه ن كان سيئ النيةفإوكذلك يجب أن يكون الحام  حسن النية إ 

لنيلة أو سليء النيلة إ فيلذاب الللأ  األو   للى أن الحامل  حسلن ا اعتبلالإ واناك ألاء بخصلوص 

الحام  يكلون سليء النيلة وبالتلالي يمنلع ملن التمسلك بداعلدا الترميلل ملن اللدفوا أذا كلان متواطعلا 
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تفويلت اللدفوا التلي ملن خلال   األصلييبالملدين  األضللالمع المرمل أو غيلع من الميتهمين عيى 

 تكون له تجاام . 

علدا لدو  بأن الحام  يكون سليء النيلة وبالتلالي يمنلع ملن التمسلك بداويذاب البعض اآلخل  لى ا

الترميل من الدفوا أذا كان عالما بالدفع التي تكون ليمدين األصيي تجاع الملوقعين اآلخللين والذا 

األو  يجللابي الحاملل  عيللى حسللاب المللدين األصلليي  اللللأ اللللأ  أك للل قبللواًل مللن اللللأ  األو  ألن 

حام  مع المرمل يدع عيى علاتق الملدين األصليي والو أملل صلعب أ باتله وعبء ا بات تواطئ ال

أخلذ بلاللأ  ال لاني . وان الم للا العلاقلي 4العيل  بالواقعلة محل  اللدفع فانله يكلون أسلم  أ باتإ أما 

     من قانون التجالا العلاقي. ( 57منا جاء في نص المادا )

النا لعة علن العالقلات ال خصلية يلدان اللدفوا أن نطاق قاعدا الترميل من الدفوا يتحلدد أساسلًا بم

الدانوني ليولقة التجالية كالسلاحب أو المرملل السلابق أو حام  الالتي تلبط المدين الصلفي بغيل 

وغيللا  مملن وقعلوا عيلى الذع الولقلة والذع الي اللدفوا التلي يطملالا الترميلل  االحتيلاطيالضامن 

ال لعي حسلن النيلة إ بعكلس دفلوا أخللى يمكلن  الحام والتي ال يمكن االحتجا  بما في مواجمة 

 التمسك بما قبيه تسمى اصطالحًا بل )الدفوا التي ال يطملاا الترميل(.

 الفرع األول 

 رها التظهير هالدفوع التي يط

والدفوا التي ال يمكن التمسك بما قبل  كل  حامل  حسلن النيلة )دفلوا يطملالا الترميلل( ناتجلة علن 

بط المدين الصلفي بغيل الحام  الدانوني ليولقلة التجاليلة والي اللدفوا العالقات ال خصية التي تل 

المبنية عيى عيوب اللضا ذات الطابع ال خصي واي الغيط والتغليد مع الغبن الفاحش والتلدليس 

تجالية بسلبب عيلب ملن عيلوب اللضلا أن  واالستغال  ومن المعيو  انه يجوه لمن وقع عيى ولقة
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ب العيلب اللذ   لاب  لادتله فلي مواجله ال لخص اللذ  تسلبب فلي الذا يتمسك ببطالن التهامله بسلب

بترميل الولقة التجالية  لى مرملل  ليله حسلن النيلة فانله ال يجلوه  األخيلإ  ال أذا قا  اذا العيب 

لمن تغيب ألادته أن يتمسك بمذا العيب في مواجه اذا الحام  عيى أساس أن اذع العيوب تعتبلل 

سلبب االلتلها  الصللفي أو علد  م للوعيته كملا  انعلدا الا إ وباللدفوا المبينلة عيلى عيوب غيل رلا

تجاليلة اسلتنادًا  للى سلبب واملي فيكلون السلبب في بعض الحاالت أن ييته   خص بموجب ولقة 

غيل موجود إ أو قد يكون السبب غيل م لوا كان يكون مخالفًا لينرا  العا  واآلداب العاملة كملا 

وفاء لدين قمال أو تسديدًا ل من مخلدلات أو ليل لوا أو لقة تجالية أو ترميلاا في حاالت سحب و 

كمداب  لعالقة غيل م لوعة أو لبما اللتكلاب جليملة وفلي كل  الذع الحلاالت يعتبلل سلبب االلتلها  

غيل م لوا وتبعًا لذلك يعتبل الذا االلتلها  بلاطاًل إ فلاذا قلا  ال لخص اللذ  سلحبت أو رمللت لله 

مللن اللذع األسللباب بترميلاللا  لللى  للخص اخللل )الحاملل ( فللي م لل  اللذع الحللاالت ال الولقللة بسللبب 

أن يللدفع بللبطالن االلتللها  فللي مواجمللة الحاملل  أسللتنادًا ل سللباب الم للال يجللوه ليمللدين فللي الولقللة 

ويصلعب عييله أن يتحللى علن العالقلات  ليما وفي اذا الحك  وجب أن يكلون الحامل  حسلن النيلة 

فة أن الولقة سحبت لسبب غيل م لوا إ أما أذا أطيلع الحامل  عيلى سلبب السابدة   الولقة ومعل 

االلتلها  وعيلل  بعللد  م لللوعيته فأنلله يعتبللل سلليء النيلة وقصللد األضلللال بالمللدين فأنلله يجللوه ليمللدين 

اللللدفوا المسلللتمدا ملللن واقعلللة الحدللله لن لللوء االلتلللها  اللللدفع بعلللد  م للللوعية سلللبب األلتلللها  إ وكلللذلك 

اعه واذا الدفع ال يجوه االحتجا  به في مواجمة الحام  حسن النية كما الصلفي ت د   لى اندض

احب للللدى أسلللتحداق الولقللة التجاليلللة داعنلللا اطلللال السللفللي حاللللة أندضللاء االلتلللها  بالمداصلللة عنللدما 

ليمستفيد األو  فأنه يجوه له التمسك قبل  الذا المسلتفيد ولكلن أذا انتديلت الولقلة  للى  لخص أخلل 

كلن التمسلك بله إ وكملا فلي حاللة فسلة العالقلة االصليية ل من اذا الدفع وال يمبالترميل فأنما ترم
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لإلن للاء االلتللها  الصلللفي فأنلله يجللوه التمسللك بمللذا االندضللاء بالفسللة ولكللن أذا التللي كانللت سللبب 

  . 5وسيرمل من الدفوارملت الولقة  لى  خص أخل فأنه ال يجوه التمسك 

 الفرع الثاني  

 التظهير رها هالدفوع التي ال يط

واللذع اللللدفوا التللي تسلللمى باللللدفوا ال للكيية أو الموضلللوعية المتعيدللة بلللااللتها  نفسللله تميللهًا لملللا علللن 

الدفوا ال خصية واي العيوب ال كيية كندص في ال كيية الالهمة ليولقة أو تضلمنما بيانلًا مخالفلًا 

السلحب أو ذكلل ليدانون يمكن التمسك قب  ك  حام  بالدفع الخاص بعيلب  لكيي فلي تنرلي  سلند 

هويلل التوقيلع يمكلن التمسلك بله قبل  كل  تسبب غيل م للوا فلي الولقلة وكلذلك اللدفع النا لئ علن 

قبلل  الجميللع حميللة سللند السللحب فللال يمكللن  لللها  حاملل  ولكلل  مللن هول توقيعلله أن يحللتج بللالتهويل 

قلي ( ملن قلانون التجلالا العلا46ويض  من اذا الحك  ضمنًا ملن نلص الملادا ) ألادته خص دون 

المللوقعين  ال صللاحب التوقيللع المللهول إ أمللا غيلللع مللن وان الللدفع بللالتهويل ال يمكللن أن يتمسللك بلله 

تلله لملل  إ تهمللون بمللا وال يمكللنم  التمسللك بللالتهويل الم للال  ليلله لعللد  عاعديعيللى الولقللة التجاليللة فيي

ة ... ( مللللن قللللانون التجللللالا الداضللللية بأنلللله ))أذا حميللللت الحواللللل47واللللذا مللللا نصللللت عييلللله المللللادا )

     . 6توقيعات مهولا ... فأن التهامات غيلا  من الموقعين عييما تبدى مع ذلك صحيحة((

واللللدفع النا لللئ علللن التحليلللف أو تغيلللل البيانلللات ويجلللب التفليلللق بلللي نلللوعين ملللن المرمللللين قبللل  

الترميلللل أو بعلللدع  ذ أن الملللوقعين السلللابدين ليتحليلللف أو التغييلللل ميهملللون بموجلللب البيانلللات التلللي 

نت في سند السحب عند توقيعم  عييه ويستطيعون االحتجا  بذلك قب  جميع الحمية الالحدلين كا

تلله  بموجللب البيانللات التللي تلل  تغيلاللا إ ييأمللا مللن وضللع توقيعلله بعللد أجلللاء التغيللل أو التحليللف ف

( من قانون التجالا العلاقي حي  ولد النص بأنه )أذا وقع تحليلف فلي 131وطبدًا ألحكا  المادا )
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تن الحوالللة التلله  الموقعللون الالحدللون للله بمللا ولد فللي المللتن المحلللف إ أمللا الموقعللون السللابدون ملل

 بما ولد في المتن األصيي((.  فييتهمونعييه 

والدفع الناتج عن تجاوه الوكي  لوكالته أو التوقيع بال تفويض قاب  لالحتجا  به في مواجملة كل  

ته بدفع حميع المبيغ المتجلاوه بله وعيلى الذا األسلاس حام  وييته  الوكي  الذ  تجاوه حدود وكال

اللذ  وقلع يستطيع الموك  أن يحتج قب  الحام  بتجاوه وكييله حلدود الوكاللة أو التفلويض وكلذلك 

يمكللن كللذلك التمسللك بمللا قبلل  كلل   األاييللةعللن الغيللل بللدون تفللويض والللدفوا المبينللة عيللى انعللدا  

وكللذلك أن قواعللد  األاييللةنللاقص أو عللدي  لللك لحمايللة حاملل  ليولقللة التجاليللة إ فدللد قلللل الدللانون ذ

 أيضلاً قابيلة  ا كللاعا  يمكن االحتجا  بما قب  الجميعإ والدفوا المبينة عيلى األايية من النرا  الع

كعيلب ملن عيلوب  بلا كلاعليتمسك بملا فلي مواجملة كل  حامل  ليولقلة التجاليلة وال ي لتلط التمسلك 

وعيلللى الللذا األسلللاس يجلللوه لملللن وقلللع  بلللا كلاعلعدلللد عالملللًا أن يكلللون الطللللف اآلخلللل فلللي ا ا لادا

دفلع موضلوعي يتعيلق بلااللتها   ا كللاعضحيته أن يحتج به وان كان الحام  حسن النية حيل  أن 

    .7ذاته

يكتسحما الترميل  وأخلىوممما يكن من األمل فأن التفضيالت ت يل  لى دفوا يمكن التمسك بما 

اء قيمة الولقة المرملا وفي حالة االمتنلاا يكلون لله اللجلوا عيلى ويتلتب عيى ذلك حده في استيف

 المرمل بالضمان. 

   

  

                                                 
7

 ( 134 – 133ص ) –مصدر سابق  –د. فوزي محمد سامي ود. محمد فواز المطالقة  



 37 

 المطلب الثالث 

 التزام المظهر بالضمان 

( 51تظهير الناقل للملكية يرتب التزامًا صرفيًا في ذمة المظهر عالجته الفقر األولى من المادة )ال

، ويقضاي الانا التياريري  الن المظهار يلتازن  ضامان الورقاة التجارياة من قانون التجاارة الرراقاي 

نما ي قى ملتزماًا  ضامانة ق ال د  مجرد تظهيرة للغير المظهرة ، أي أن المظهر ال ي ترد عن السن وا 

(  اان المظهار يضامن 55المظهر إليه وكل حامل يارعي يلياه وتقضاي الفقارة األولاى مان الماادة )

ق ول السفتجة ووفائها ما لن ييترط غير ذلك ، أي أن االلتازان الناياع عان التظهيار مقارر  حككان 

 غة التظهير. القانون ، أي ال حاجة للنا عليه في صي

على أن المظهر ضامن ق ول ال وليصة وادائها إال أذا وألتزان المظهر  ضمان الق ول والوفاء على 

 نا على غير ذلك. 

وأن التاازان المظهاار تزيااد اللقااة  الورقااة التجاريااة المظهاارة وتمكنهااا ماان تلديااة رسااالتها كاالداة للوفاااء 

التجارياااة وواااو وسااايلة الورقااة  النتقااااله وسااايلة واالئتمااان والتظهيااار الناقااال للملكيااة فضااا  عااان كوناا

 لضمان الحق النايع عنها. 

فحاادود مسااةولية المظهاار واضااحة إذ تمتااد مسااةوليته إلااى ضاامان الق ااول واألداء ، وماا  وااذا فماان 

الجااائز أن يااتالا المظهاار ماان عاابء وااذا المسااةولية اللقياال وللمظهاار أن يااتالا ماان ضاامان 

ن أن السااحب ال يمكنااه أن ياتالا إال مان ضاامان الق اول فقااط علااى حايالق اول أو االداء أو مراًا 

وألن الساااحب وااو المنيااع األول لل وليصااة ولااذا كااان مسااةواًل عاان أداء م لغهااا مسااةولية مطلقااة ال 

 . 1يمكن أن يتجن ها  يرط عدن الضمان
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اسااتلناء اذن يجااوز للمظهاار أن يااتالا ماان االلتاازان  الضاامان عاان طريااق ياارط ياادر  ك يااان فااي 

( من قانون التجارة 55ة التظهير لتغير االلر القانوني لهذا االاير ويستفاد من نا المادة )صيغ

أن االلتااازان  الضااامان يمكااان أن يسااات رد كااا  أو جااازء حساااب ط يراااة يااارط المظهااار ، وذلاااك علاااى 

 التفصيل التالي: 

 الفرع األول 

 بيان عدم الضمان 

االفاه أذا وضا  يارط  موج اه يرفاي نفساه مان والوفااء ماا لان يكان اتفااق يفالمظهر ضاامن للق اول 

أدراجااه ياارط عاادن الضاامان ، وييااترط عاادن الضاامان الااذي ضاامان الق ااول والوفاااء أي ماان ااا ل 

يضره المظهر على الورقاة التجارياة عناد تظهيرواا يرناي عادن ضامان الق اول وعادن ضامان الوفااء 

وحاادا فاا  يفيااد منااه إال وااو دون الورقااة إذ يقتصاار ألاارا عليااه وماا  ذلااك فالنااه ال يااةلر علااى أئتمااان 

غيرا من المظهرين ال حقين عليه أو السا قين له وفقًا لم ادأ اساتق ل التواقيا ، وان المظهار يرفاي 

نفسه من الضمان تمامًا ف  يسلل عن االداء ال في مواجة المظهر إليه وال فاي مواجاه مان ساو  

نماا يحادد واذا اء مان الضامان تماماًا فاالعنةول إلياه الورقاة  راد تاداولها وعلاى واذا النحاو يكاون ا وا 

وال اد الضمان في مواجه المظهر إليه وونا يكاون االعفااء مان المساةولية أو عادن الضامان جزئياًا. 

ومن أجل االعتداد  ردن الضمان المظهار أن يوقا  واذا اليارط عناد التظهيار علاى وجاه الورقاة أو 

فاالن المظهياار ي قااى ضااامنًا فااي  ااين المظهاار والمظهاار إليااه علااى الوصاالة فاااذا ورد أتفاااق ااااا 

مواجهااة الحملااة ال حقااين وال يحااتال  هااذا االتفاااق إال فااي مواجااة ماان ظهاار لااه الورقااة كاالن يااذكر 

 المظهر ) دون ضمان( أو )ال ضمان(. 

وفي حالتي االعفاء المذكورتين فلن التظهيار ال يتحلال مان ضامان وجاود الحاق وقاي التظهيار وال 

ضاااامان افرالااااه الياصااااية ، ووااااذا يرنااااي أن اعفاااااء المظهاااار ماااان الضاااامان ال يحجااااب عنااااه ماااان 
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 إلاااااااااااااااااى مرت اااااااااااااااااة نقااااااااااااااااال الااااااااااااااااادين ،  المساااااااااااااااااةولية تماماااااااااااااااااًا وانماااااااااااااااااا ينااااااااااااااااازل  الضااااااااااااااااامان 

أذا لن يكن الدين موجودًا اصً  عند تظهير الورقة التجارية فالن وجود يرط عدن الضمان ال يحرن 

هر ، واللواق  أن المظهر يرفي نفسه من ضمان يسار المظهر إليه من حقه في الرجوع على المظ

المساااحوب علياااه أي م ئمتاااه وقا ليتاااه علاااى االداء فقاااط ، ومهماااا يكااان مااان أمااار فااالن  ياااان عااادن 

الضاامان ال يفيااد إال المظهاار الااذي ايااترطه فاا  يسااتفيد ماان وااذا ال يااان المظهاارون ا ااارون ط قااا 

 . 2لم دأ استق ل التواقي 

 الفرع الثاني 

 حضر التظهير  بيان

عن التظهير الناقل للملكياة لترديل االلتزان  الضمان النايع  إليهأسلوب أار أجاز القانون اللجوء 

، ووذا األسالوب يمكان فاي منا  المظهار مان إعاادة التظهيار مجاددًا ، وذلاك عان طرياق  ياان يادل 

الاااى ذلاااك مااان  )ال للتظهيااار( او )ليساااي ألمااار( او ) ااادون اذن( اوعلاااى واااذا المرناااى كااالن ياااذكر 

 الر اراي الدالة على نفس المرنى. 

ويترتاب علااى ذلاك ال يااان االاتياااري عاد التاازان المظهاار الاذي ايااترطه  ضاامان الوقاة التجاريااة ق اال 

ماان تااةول إليااه  تظهياار الحااق ووااذا يرنااي أن المظهاار سااي قى ملتزمااًا  الضاامان ق اال المظهاار إليااه 

كل ياا تةول إلياه الورقاة المظهارة ع ار المظهار  الم اير ، ولكن لن يلتزن  هذا المسةولية ق ل

ألتزان المظهر  الضمان كليا  ل يقلا ماداا  حادود المظهار إليه ، ووكذا أن وذا ال يان ال يست رد 

إليه الم اير فقاط  ركاس  ياان )عادن الضامان( الاذي ياةدي الاى اسات راد االلتازان  الضامان كا  او 

 التظهير ق ل كل حامل.  جزءًا حسب مضمون اليرط الوراد في صيغة

                                                 
 ( 190 – 189ا ) –در سا ق مص –د. سريد يوس  ال ستاني  2
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وي حااظ ماان جانااب أااار أن  يااان )حظاار التظهياار( ياتلاا  اصاارا حساا ما إذا كااان صااادرا ً  ماان 

المظهر او مان السااحب ، ففاي الوقاي الاذي ياةدي  ياان السااحب الاى منا  انتقاال الورقاة التجارياة 

 ال يقتصار علاى  التظهيار ، فالن  ياان المظهار ال يمنا  مان أعاادة تظهيرواا مجاددًا ،كليًا  موجاب 

 تظهير تغير المركز القانوني للمظهر الذي ايترطه حيث يصح في مواجهة من تةول إليه الورقة 

  .3الحق  مركز المحيل في حوالة الحق المدنية ال  مركز )المظهر( للورقة التجارية المظهرة

                                                 
 ( 163-162ا) –مصدر سا ق  –د. فوزي محمد سامي ود. فائق محمود اليماع  3
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 الخاتمة 

تطرقنا في بحثنا هذا إلى أسلوب من أساليب انتقال األوراق التجارية وهوو التهييور واألحموال التوي 

والشوروط التوي تنتقول مون ا ليوا    واألسوا  انتقاليواتحمل هذا األسلوب والحقووق المنتقلوة وميةيوة 

ر التووال ملسوولوب فووي بيايووة البحوول توول الووتملل لوون مووا هووي التهييوور مبيايووة وتحييووي مةيووول التهييوو

فوي الااصة بالتهيير الناقل للملمية في تحييي  النتقال الورقة التجارية وتياوليا   وبيان التعريةات

تحييووي أسووا  ومةيووول التهييوور   ومووذل  فووي نيايووة المبحوول األول توول الووتملل لوون اطوورا  التهييوور 

ي المبحول الثواني تول ملسا  للتهيير ووجووي الحوق الوذن ينتقول مون المهيور إلوى المهيور إليو  وفو

مشوووملية حوووييها القوووانون تتطلوووب مرالاتيوووا التطووورق إلوووى الشوووروط الشوووملية للتهييووور الناقووول للملميوووة 

يها القوانون بالمتابوة حويملسا  النتقوال الحوق مون ا لو    ويتهومن هوذو الشوروط بيانوات ال اميوة 

والتوقيو  وجوب القووانون مرالاتيوا بوالتهيير وبوويونيا ال يوتل التهييور   وبيانووات أاتياريوة لول يحووييها 

القانون وهي ييرجيا المهير لتنهيل مسوللة معينوة وان لويل وجويهوا ال يولثر للوى التهييور   وتول 

 التطرق إلى بعض البيانات االاتيارية في هذا المطلب. 

حيل لن االثار القانونية للتهيير الناقل للملمية في المطلب الثالل ولنيما تستوفي الورقوة وتل الت

شروطيا التي تتطلبيا القانون لصحتيا والنتقال الحق  ومن هذو االثار التي تول التطورق إلييوا هوي 

التوي قالوي  المنتقلة وبيوان ال هذو الحقوقما هي انتقال الحقوق الناشئة لن الحوالة التجارية وبيان 

وبيووان الوويفوت التووي يطيرهووا االيووة موون الوويفوت الناتجووة لوون الع قووات الشاصووية  تنقوول هووذو الحقوووق

التهيير واليفوت التي ال يطيرها   وفي نياية البحل تول الوتملل لون التو ال المهيور بهومان القبوول 

  وبيان الحهر من التهيير. والوفاء وشرط لي الهمان 
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