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مهخص انبحث
إن الوضع القانوني لتصرفاا ؤسسيري الكرفال الإيرافإل اري ؤفماتري ؤرا أسرس الت سر

وؤرا عدرافا متإ رس عا سر

التري مدتإراونإا اري إعرفاه صرفاا إأ أسرس الت سر

اراعفاه التصرفاا

ع سإائإأ الكخص ل أو عاالشرتفا لإصرا ل الغ رف أو لارأ أسراس اللةرالل أو التدإرا لرر الغ رف
واالل أو أن كون اك التصفاا ؤسن ل لاأ شرف واأره فرو سر

الكرفال أو شرف ااسر

فررو لرراه س يررإا وان مكررون ؤصررار الت رتاه الكررفال عتصررفاا الإسسي ر ر ارري الإررفمات ر فررو
القررانون وان ال م ررتى لاررأ الغ ررف ارري داأرراخ ؤررع الكررفال ر

ؤفامررس الت س ر

ا ولررأ ؤررع

الإسسي ر) عسط ن الكفال ي سسب و صوصا إذا اان الغ ف مير الن ل.
أؤا اري الإفمارل ال ان رل ؤرا عدرا الت سر

والإتإ ارل عصراور شرإادل سر

الكرفال فر خ

الكررإادل إررنش الكررفال الكخصر ل القانون ررل و لداإررا أفر لإإارسررل ألإالإررا وااتيررا ال قررو
و إس االلتتاؤا .
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املقذمـــــت
أوالا  /ؤوضوع الس ث

ؤإررا ال مخلررأ إن لاكررفاا عكرركس لرراه والكررفاا التلارمررل عكرركس رراك أفإ ررل اس ررفخ

و دود ف خ ا فإ ل إلأ القول الكاؤنل ا إا والتي يتإافا ؤر مكا جإود وثفوا ا افاد جنسا
إلأ جنب.
و تللف مناع ع ف خ القول ا إا قوه عه اك الكرفاا ؤرر ألإرا و راؤا اأتصرادمل ؤرا
ا رران مي ررتط ع ألة ررا فا ا ررفاد أن مقوؤ رروا عإ ررا .و تإت ررع الك ررفال الإي ررافإل عق ررول اأتص ررادمل
واجتإال ل ختاه لر غ ففا ؤر الكفاا م ث إنإا ال نكا عإلفد إعرفاه لقرا س يرإا ل عرس

العا لق اؤإا ؤر ا خاذ الدامرا ؤرر ارجرفا ا التري نره لا إرا القرانون و تخر فر خ ارجرفا ا

ؤررر أسررس ؤلإولررل ؤررر ا شررخاك مطاررس لار إأ الإسسير ر مسفؤررون لقررا س يررإا وميرردون إلررأ
جإع رأس الإا ال زه لت ق س غفض الكرفال وأفراااإا ل وملرب أن تروااف شرفو لكري مطارس
لاأ الكخه صلل الإسس

وؤنإا أن مكتفك اشرتفااا ادا را اري سر

الإيسول ل الناجإل لر لإا ل الت س

الكرفال ل وان مت إرس

اي جإ ع ؤفاماه ا ول ل التإإ امل واللدا ل النإائ ل.

وفر ا ؤررا سررنتناوله ارري ع نررا عتيررا ج الةررو لاررأ جإ ررع صررفاا الإسسير ر وؤررا مسفؤونرره ؤررر
لقود وع ان الوضع القانوني لإ خ التصفاا وفس لإا اثف لاأ س

ثان ا  /أسسا ا ت ار الإوضوع وأفإ ته

إن لنامل الإكفع عالكفال الإيافإل وإجفا ا

ول ر صاور شإادل الت س

واجتإال ل أصو .

الكفال.

س يإا ؤر ل ظل إعرفاه لقرا الت سر

أؤف طس دي الن ف ا النوع ؤر الكفاا مككس طورل اأتصادمل

نظفا نه مدتإا اي إوماه عصله رئ ي ه لاأ االد ار القوؤي ل ا اران ؤرر الةرفوري أن

مدإررس الإكررفع لاررأ الت اررا ؤررر جامررل ف ر خ الكررفاا لررر طفمررس دا ررس س يررإا لاررأ ا خرراذ
إجفا ا ؤد نل وذلك عقصا مإامل االأتصاد القوؤي وجإإور الإا فمر والغ ف لاأ ما سوا ل
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ولدررس ا ت رراري الوضررع القررانوني لتصررفاا ؤسسيرري الكررفال الإيررافإل ارري ؤفماترري ؤررا أسررس
الت س

وؤفمال الت س

 - 1إن الإوضوع لأ م

اللداي) ؤوضولا لس ي ف ا مقوه لاأ أسسا ؤنإا:
مقه اي الس ث اي الدفا و صوصا عدا التدام

التي أد ات

لاأ أانون الكفاا الدفاأي عدا سنل .2004
 -2لأ مكر فناك يا ج اس ف لاأ إمةاح ا عداد القانون ل لتصفاا
الإيافإل و اصل أسس الت س

ثال ا  /أفااف الس ث

وؤا في أثارفا لاأ م ال الكفال ودمإوؤتإا.

مقصا الس ث التدفمه عالإسس

وشفو الت س

ؤسسيي الكفال

اي الكفال الإيافإلل وع ان شفوطهل وع ران إجرفا ا

وإمةاح التصفاا القانون ل والدقود التي مسفؤإا الإسسي رل واللتا الإتف ب

لاأ لاه ؤفالا إأ شفو الت س .

راعدا  /ؤنإى الس ث

مقرروه ؤنإلرري ارري فرر ا الس ررث لاررأ ا ررس النصرروك القانون ررل الترري ررنظأ إجر رفا ا

سر

الكررفال الإيررافإل و صررفاا الإسسير ر ؤررر جوانسإررا الإختالررل ؤقارنررل عالنصرروك الترري

توااس أو تدارض ؤدإا واالستئناس عإا ةرإنته أروان ر الراو ا رف وأمكاؤإرا القةرائ ل اري
ف ا الإوضوعل رلطا صورل ااؤال لر جوانب ؤوضوع الس ث.

اؤيا  /طل الس ث

وأيإت طل الس ث إلأ أرعدل ؤسامث في -:
الإس ث ا و  -:ؤسسيو الكفال الإيافإل.
الإس ث ال اني -:التصفاا القانون ل التي أاه عإا الإسسيون أسس صاور شإادل الت س .

الإس ث ال الث -:الإيسول ل القانون ل لاإسسي ر وأثارفا.
الإس ث الفاعع -:اثف التصفاا غ ف الص

ل التي ملفمإا الإسسيون.
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املبحث األًل

مؤسسٌ انشركت املساىمت

لق ررا ل ررفف أ ررانون الك ررفاا الدفاأ رري رأ ررأ  21لي ررنل  1997الك ررفال الإي ررافإل أو

الإختاطررل أو الخاصررل شررفال ت ر له ؤررر لرراد ؤررر ا شررخاك ال مقررس لررر إيررل مكتتررب ا إررا
الإيافإون ع سإأ اي ااتتا لاه ومكونون ؤيئول ر لر دمون الكفال عإقاار الق إرل االسرإ ل

لألسإأ التي ااتتسوا عإا)) .)1

اإا لفات الإادل  )79ؤرر أرانون الكرفاا الاسنراني الكرفال الإيرافإل ع نإرا شرفال
لارمررل ؤررر الدنرروان سلرره ؤررر لرراد ؤررر ا شررخاك مكتتسررون عاسررإأ أي إسررناد أاعارره لاتررااو وال

مكونون ؤيئول ر لر دمون الكفال إال عقار ؤا وضدوخ ؤر الإا )) .)2

أؤا القانون ا ردني اللاما جا اي الإادل  )90ؤنه التري نصرت

أ -تر له الكرفال

الإيافإل الداؤل ؤر لاد ؤرر الإسسير ر ال مقرس لرر اثنر ر مكتتسرون ا إرا عاسرإأ أاعارل لر درا
اي أسوا ا ورا الإال ل و الإتااو والت ومس واقا مكاه ف ا القانون وأي كفمدا أ ف

ؤدإو عإا.)3 ))...

ن مظ ؤإا قاه ؤر دارمه لاكفال الإيافإل إن ف خ الكفال في ؤر شفاا ا ؤوا

وفي النإوذ ا ؤ رس لإر ا النروع ؤرر الكرفاا و دتسرف الإ رور لتلإ رع ر وس ا ؤروا و كرومر
رأس ؤا ضخأ متناسب ؤع النكا االأتصادي ال ي يدأ إلأ ؤإارسته لت ق س أفاااإا وأا
أجإدرت القروان ر لارأ إترع الكرفال الإيرافإل عدراد ؤرر الخصرائه و تطارب إجرفا ا ؤد نرل
لات س ر

وؤررر ف ر خ الخصررائه أن لإررا رأس ؤررا ل وأسررأل وؤفاررت لاك رفمك وطس دررل أانون ررل أؤررا

عالنيررسل إلررأ الت س ر

اانرره ميررتغف اتررفل ؤررر الررتؤر سرراأ عا لررا لررال أشررخاك لاررأ شررفو

إنكررا فا ووضررع أوالررا لنظرراه الكررفال الرراا اي ثررأ متطاررب ال صررو لاررأ إجررازل ؤررر ؤيررلس
الكفاا ااذا إت الإوااقل لاأ ؤنش ف خ ارجازل استكإات الكرفال وجودفرا القرانوني ولكرر
مسقررأ لا إررا أن لترراز ؤفماررل س يررإا اللدارري .ومكررون ذلررك عطررفح أسررإإإا لاررأ اللإإررور
ل اتتررا ا إررا ارران نل ررت ااتإاررت ؤقوؤررا وجررود الكررفال و در ر لإررا ف ئررل لاؤررل الترري تررولأ
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إدار إا و د ر ؤفاأسري ميراعا إا وفر ا ؤرا سنوضر ه اري ؤفامرس سر
اللداي.

ا ولأ الإفمال التإإ امل وال ان ل ؤفمال الت س

الكرفال

املطهب األًل  :املرحهت انتمييذيت – مرحهت ما قبم انتأسيس

أسس الخوض اي إمةاح ؤفمال ؤا أسس الت س

عالإسس ر

نوضرش عكري ؤرر ارملراز ؤرا الإقصرود

ارري الكررفال الإيررافإل .وأررا لررفف القررانون الإصررفي ع نرره

مكتفك اشتفااا ادا ا عن ل إس الإيسول ل الناشئل لر ذلك.)4 ))...

مدتسررف ؤسسيررا اررس ؤررر

ولفاررت الإررادل  )92ؤررر أررانون الكررفاا ا ردنرري عرران الإسس ر
لقا س

الكفال ونظاؤإا ا ساسي.)5 ))...

أؤررا عالنيررسل إلررأ القررانون الدفاأرري اانرره لررأ مدررفف الإسسر

عكرركس صررفمش وواضررش عررنه

أررانوني وإنإررا أشررار إلررأ إررس الإسسي ر ر لاإيررسول ل لنررا س ر
ا جار أن مدفف الإسس

فررو اررس ؤررر موأررع

الكررفال اقررج وارران ؤررر

عككس واضش اسق ل القوان ر .وأا أشرار القرانون الدفاأري اري الإرادل

/16ثال ا) ؤنه إلأ للنل الإسسي ر م ث نصت ف خ الإادل لاأ :

 -1منتخررب ؤسسيررو الكررفال الإيررافإل ال ر مر ملررب أن ال متمررا لررادفأ لاررأ )100
ؤئرل ؤسسر

للنررل ؤررر ع ررنإأ يررإأ للنرل الإسسير ر) تر له ؤررر لرراد ال مقررس لررر

ث ثل وال متما لاأ سسدل ألةا تولأ الق اه عالإإاه وا لإا التال ل-:
أ .التداأ ررا ؤ ررع اللإ ررا ذا اال تص رراك والخس ررفل ل ررااد دراس ررل الل رراو االأتصر رادمل
لأللإا التي ستإارسإا الكفال.
 .ؤتاعدل ارجفا ا الخاصل عت س

الكفال و قامأ لقا الت س

ووث قل االاتتا إلأ

ؤيلس الكفاا ...
 .الق اه عدإا ا الصفف متأ ااتإا إجفا ا

س

الكفال.

ث .اتش ميا ؤكتفك عاسأ الالنل لا أما الإصارف الإخولل لادإس عالدفا .
 .ؤيك سل

رنلاز القفارا وا لإا الإنلتل ؤر أساإا.
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ح .ال صو لاأ إجازل الإكفوع...

خ .إلااد قفمف الإسسي ر و اما ؤصارمه الت س
-2

ودلول الإ ئل الداؤل ل جتإاع.

نتإي ؤإاه للنل الإسسي ر عدا انتخا ؤلا

اردارل.

 -3مكون ألةا للنل الإسسي ر ؤيسول ر لاأ وجه التةاؤر نلاخ الإسسي ر.
وال را ا دنرأ لدراد الإسسير ر اال را ا دنرأ

وأا أوض ت القروان ر شرفو الإسسر

لدرراد الإسسي ر ر ارري القررانون ا ردنرري فررو  2ؤسس ر )6ل والقررانون الإصررفي  3ؤسس ر  )7أؤررا
القانون الدفاأي اانه م اد ما أدنأ وفو  )5ؤسسي ر .)8
وعدا إمةاح اكفل الإسس
الت س

عككس ؤسيج نس ث الإفمال التإإ امل وفي ؤفمال ؤا أسس

والتي ف سج ار سا اس ف عإسال ا شخاك ؤر النام ت ر القانون ل واللدا ل.
اإر النام ل القانون ل مقع لاأ لا س الإسسي ر لإوؤا إجفا التصفاا القانون ل لغفض

إ إاه إجفا ا

س

الكفال التي ةإنتإا الإادل 13و )9 )17ؤر أانون الكفاا الدفاأري

الناار اقررا أشررار الإررادل  13ع نرره – مدررا الإسسيررون لقرراا لاكررفالل ؤوأررع ؤررر أررساإأ أو ؤررر
أسس ؤإ ا إأ القانون رل ومتةإر الدقا ا ا أدنأ .)10

أوالا  -:اسررأ الكررفال ونولإررا ومةرراف إلررأ اسررأ الكررفال ااإررل ؤخررتاج إذا اانررت ؤررر القطرراع
الإختاج...

ثان ا  -:الإفات الفئ يي لاكفال لاأ أن مكون اي الدفا .
ثال ا  -:الغفض ال ي ؤر اجاه أ س

الكفال...

راعدا  -:نكا الكفال الإيتإا ؤر فااإا...

اؤي ا  -:رأس ؤا الكفال ونقيإه إلأ أسإأ أو مصه.

سادس ا  -:ا ل ل وزمع ا رعاح والخيائف...
ساعد ا  -:لاد ا لةا الإنتخس ر اي ؤلا

إدارل الكفال...

ثاؤن ا  -:أسإا الإسسي ر وجني ا إأ وؤإنإأ...
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أؤا الإادل  )17ؤر أانون الكفاا الدفاأي اتةإنت إجفا ا الت س
إلأ الإيلس أو مفاس عه -:

مقاه طاب الت س

أوالا  -:لقا الكفال.

ثان ا -:وث قل ااتتا ؤسسيي الكفال الإيافإل ؤوأده ؤنإأ.

ثال ا-:شإادل الإصفف أو ؤر الإصارف ست إن رأس الإا الإطاو اي الإادل  )28أا
أودع .)11

راعدرا  -:دراسررل اللرراو االأتصررادمل واللن ررل ارري الكررفال الإيررافإل .اإررا ومةرراف إلررأ أفإ ررل

الإسسي ر ر ؤررر النام ررل القانون ررل الت رتاه الإسسي ر ر إجررفا لقررود الس ررع وارملررار وسررائف الدقررود
ا ف لغفض إثسا جامل الفغسل اي س

الكفال و إ ئتإا لإإارسل ألإالإرا مرا ااتيراعإا

الكخص ل الإدنومل وذلك ؤر ارم صاور شإادل الت س
وأا أشار أانون الكفاا
الت س

.)12

الإصفي وا ردني أمةا إلأ إجفا ا

وؤيتاتؤا

 .)13أؤا ؤر النام ل اللدا ل  )14لاإسسي ر أفإ ل اس فل م ث إن أشخاك الإسسي ر

كون ؤ س التسار ؤر الإيافإ ر وذلك رم ئإأ ال قل ع شخاك فسال الإسسي ر وسإدتإأ

و سف إأ اي التداؤس ؤع الكفال عصلل ؤيافأ أو ع ي صله أ ف .
ولاررأ الررفغأ ؤررر أن الإكررفع الدفاأرري لررأ مدررالى ؤوضرروع ؤصررطاش الإسس ر

ؤررر م ررث

التدفمه ولكر ملإأ ؤر روح نصوك أانون الكفاا الناا رأأ  )21ليرنل  1997انره ا ر
عالإسسر ر الظ ررافف أو الق ررانوني ول ررأ م ر ر عالإسسر ر اللدا رري .م ررث إن الإسسر ر واقر را لإر ر ا
القانون فو اس شخه طس دي أو ؤدنروي سرافأ عتوأ دره عراجفا ا سر الكرفال التري تإ رس
عتقررامأ طاررب الت س ر

إلررأ ؤيررلس الكررفاا والتوأ ررع لاررأ لقررا الت سر

وفر ا الإسس ر

الظافف)) لا ه ا مكإس ا شخاك ال ي اان لإأ دور االس وؤسثف اي لإا ل س
االإ رراؤي والإ اسررب والإإنرراس وميررإأ الإسس ر

اللدارري) وف ر ا الررفأي ملررا سررناخ ارري

الإادل 17و )20ؤر أانون الكفاا الدفاأي الناا مال ا.

773

الكرفال

المجلد الرابع – العدد الثاني 1025 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

أؤا عالنيسل إلأ أوان ر الاو الدفع ل ا ف اإنإا ؤر ا
عإلإوه الإسس

ؤر ا

علكرفل الإسسر

اللداري  )15وؤرنإأ

التقا اي الظافف أو القانوني اإا ؤف ذافخ عالنيسل لاقانون الدفاأي.

املطهب انثاني  :مرحهت انتأسيس انفعهي ًاننيائي

عدا أن استكإات الإيتاتؤا التري ؤرف ذاففرا اري الإفمارل ا ولرأ والتري أشرار إل إرا

الإررادل  )17ؤررر أررانون الكررفاا الدفاأرري والترري ةررإنت قررامأ طاررب يررل س الكررفال إلررأ
ؤيررلس الكررفاا ومفاررس عرره لقررا الكررفال ووث قررل ااتتررا ؤسسيرري الكررفال وشررإادل الإصررفف
ودراسل اللاو االأتصادمل وعدافا متولأ الإيلس لال إجفا ا ؤنإا -:
 -1ؤلا ررل اللإ ررل القطال ررل الإختص ررل ذا الد أ ررل عالنك ررا الإ رراد ا رري لق ررا الك ررفال
لات اا ؤر انيلاه ف ا النكا ؤع طل التنإ ل والقفارا التخط ط ل واست صا ؤوااقتإا
لاأ س

الكفال.

 -2ؤلا ررل أي جإررل أ ررف عإوجررب أررانون أو نظرراه أو دا إررا است صررا ؤوااقتإررا لاررأ
سر

الكررفال .ولتاررك اللإررا و ر

 30موؤررا ؤررر ررارم ورود اتررا الإيررلس إل إررا
.)16

إعاا رأمإا عالقسو أو الفاض لاأ الت س

 -3وعدا إجاعل ارك اللإرا ادارأ الإيرلس أن مصرار أرفارخ لارأ أسولره أو راةره لاطارب
ر

لكررفل أمرراه ؤررر ررارم يرراإه الطاررب .ا إررا لررا الكررفاا الإيررافإل ل الترري ن ررر

عصرراد دراسررتإا ل م ررث صررار شررإادل س ر

الكررفال لنررا صرراور أررفار الإوااقررل لاررأ

س يإا ل و كون دل م ست س يإا .وإذا راض طاب س

الكفال مصار أفارا ط ا

موض ررش ا رره أس ررسا را ررض الطا ررب ل وا رري مال ررل طا ررب عت سر ر

ش ررفال ؤي ررافإه ل مص ررار

الإيلس إ طارا ط ا عقفارخ الإوااس لاأ طارب الت سر
ا خاذفا) لإ ا القفار .لر صار شإادل عت س
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لتوااف شفوطه ل وجب لا ه دلول الإسسي ر أو

 -4إذا وااس الإيلس لاأ طاب الت س

ؤر مإ اإأ أانونا لتوث رس لقرا الكرفال أؤاؤره أو أؤراه ؤرر مخولره ؤرر ؤروهلي دائف ره ولتيراما

رسوه الت س

وذلك

ث ث ر موؤا ؤر ال وه التالي لتارم سا غ طالسي الت سر

ل اران

خالوا لر ذلك ل دون ل ر ؤكفوع جاز لاإيلس التسرارفأ أرا صرفاوا النظرف لرر الطارب

ومقفر ملظه .)18

 -5وعدررا اسررتكإا إجررفا ا التوث ررس والفسرروه منكررف الإيررلس أررفار الإوااقررل لاررأ س ر
الكررفال ارري النكررفل الخاصررل الترري نكررف عإوجررب أمكرراه الإررادل  )206ؤررر ف ر ا القررانونل
ومكار لإا ا إا عدا ع ر "النكفل").
 -واي الكفال الإيافإل صار شإادل الت س

عدا ااتتا اللإإور عاسإإا و

إيرل

لكررف موؤررا ؤررر ررارم قررامأ ؤسسير إا الإداوؤررا الإنصرروك لا إررا ارري الإررادل  )46ؤررر
ف ا القانون.
 -ولإسسيرري الكررفال الإيررافإل والإ رراودل ل عدررا نكررف أررفار الإوااقررل لاررأ س ر

الكررفال

وأسررس صرراور شررإادل س يررإا الق رراه لاررأ ؤيررسول تإأ الخاصررل عرراجفا ا ال صررو لاررأ

إجازل ؤكفوع الكفال وإعفاه الدقود ال زؤل رنكائه .)19

 -6أؤا عالنيسل إلأ االاتتا اان االاتترا الدراه عرفأس الإرا مكرون اري الكرفال الإيرافإل
اقج )20 .ومتطاب القانون الإصفي أمةا االاتتا عكاؤس رأس الإا .

و طفح ا سإأ الساأ ل ل اتتا لاأ اللإإور

 )30موؤرا ؤرر رارم

)21

سر

الكرفال ل

وذلرك عواسررطل ع رران مصررارخ الإسسيررون ومنكررفونه اري النكررفل وارري صر لت ر مرروؤ ت ر لاررأ

ا أس ل وعدا ؤوااقل الإيلس لا ه .)22

 -7ومكون االاتتا اي أما الإصارف الدفاأ ل الإخولرل لإإارسرل الدإا را الإصرفا ل اري
الدفا عإوجب استإارل ؤطسولل اصل إس اسرأ الكرفال و تةرإر طارب االاتترا عدراد
ؤدر ر ؤررر ا سررإأ وأسررو الإكتتررب لدقررا الكررفال واسررأ الإكتتررب ولنوانرره وؤإنترره وجنير ته

وأي ؤداوؤا أ ف .)23
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 -8ال ق ررس ؤ ررال االاتت ررا ل ررر ث ثر ر ر موؤ ررا وال تم ررا لا ررأ  60موؤر ر ا ل وإذا انتإ ررت ؤ ررال

االاتتا عاون أن مساغ االاتتا اي أسإأ الكفال  )%75ؤر رأس الإا االسرإيل عإرا
اي ذلك أسإأ الإسسي ر ل ميإش عتإامافا اتفخ أ ف ال تما لاأ  )60موؤال لاأ أن

مد ا الإسسيون نكف ع ان االاتتا ؤع إل ن التإاما .)24
 -9وفناك ؤإال ل لتفاض لاأ االاتتا و ر

ث ثر ر موؤرا ؤرر انتإائإرا مرتود الإسسيرون

الإيلس علإ ع الإداوؤا لر لإا ل االاتتا .)25

 -10كتيررب الكررفال الكخص ر ل الإدنومررل ؤررر ررارم صرراور شررإادل س يررإا ل و دتسررف ف ر خ
الكإادل إثسا ا لاأ شخص تإا الإدنومل .)26

ولكس كفمع ؤر التكفمدا الدفع ل ارجفا ا الخاصل عه عالنيرسل لت سر
وااتياعإا الكخص ل الإدنومل.
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املبحث انثاني

انتصرفاث انقانٌنيت انتي قاو بيا املؤسسٌن قبم صذًر
شيادة انتأسيس

ال إا ررك الك ررفال الإي ررافإل وج ررودا أانون ررا أس ررس إجاز إ ررا ؤ ررر أس ررس ؤي ررلس الك ررفاا
ومصولإا لاأ شإادل الت س

اإا أشرار لر لك النصروك الصرفم ل لقرانون الكرفاا الناار

مال ا اي إن الكفال ال كتيب شخص تإا الإدنومل إال عدا صاور شإادل س يإا ولكرر غالسرا
ؤا مقوه الإسسيون ع لإا ل يا الكفال أسس إنكا فا أي أسس صاور الكإادل.
وأا أنكئوا التتاؤا ستتف ب اي ذؤتإا عإلفد استكإالإا لوجودفا القانوني ؤ س نلقا
الاراس ررا القانون ررل الت رري اأتة ررتإا أغ ررفاض الك ررفال الإ ررفاد س ي ررإا و ك ررال ه طس ررع الوث ررائس
والس انا وأأ اه ا ؤوا وأجور الخاؤا التي استالتإا ا لإا الت ة فمل ورسوه الإصادأل
لاأ لقا الكفال وأجور النكف ورسوه التيل س عدا ؤنش ارجازل و صفاا أانون ل أ ف .
واليسا فنا ع مل صلل أاه الإسسيرون عإر خ ا لإرا ك وا ره تف رب اثارفرا ا إرا عدرا اري ذؤرل
الكررفال ك وفررس متإتررع الغ ررف الإتداأررا ؤررع الإسسي ر ر ع إامررل أانون ررل لرراخ شررفال لررأ كتيررب
الكخص ر ل الإدنومررل ك وارري مالررل قررس الةررفر لاررأ ؤررر مررتأ الفجرروع ك لاررأ الكررفال أه لاررأ
الإسسي ر وف ا ؤا سنس ه ونل ب لا ه

الإطالب التال ل -:
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املطهب األًل  :انعقٌد انتي يربميا املؤسسٌن جتاه انشركت

إة رري ل ررادل ات ررفل طوما ررل عر ر ر الس ررا ا رري سر ر

الكخص ر ل الإدنومررل .و ر

الك ررفال الإي ررافإل وعر ر ر ااتي رراعإا

ف ر خ اللتررفل مقرروه الإسسيررون عرراجفا الدامررا ؤررر ا لإررا ل وإعررفاه

الك ف ؤر التصفاا ل يرا الكرفال الإتؤرع إنكرا فا ل ارالأ جانرب إجرفا ا الت سر

التري

نه لا إا القانون .مكفع الإسسيون اي عنا الإصانع ل استخااه الدإا والإروهل ر ل وشرفا

اآلال وا دوا ال زؤل( .)27وم ار التيا

مو ؤرر مت إرس النترائى اليراس ل واالملاع رل لإر خ

ا لإا القانون ل والإادمل فس في الكفال ذا إا أه الإسسيون عصلتإأ الكخص ل ك
إذا اان الإسسيون أا داأاوا ع سإائإأ ماتتؤون شخصر ا إزا الغ رف الر ي داأراوا ؤدره
ط ال اللتفل التي يسس س

الكفال ل ولاأ وجه التةاؤر وأا نه أرانون الكرفاا الاسنراني

صررفامل لاررأ ذلررك  .)28أو داأرراوا عاسررأ الكررفال ارراذا ررأ سر

الكررفال انتقاررت جإ ررع اثررار

صفاا إأ إلأ ذؤتإا .واي ف خ الإفمال ار الصدوعل .اإا في صلل الإسسيون

الياعقل لت س

الإفمارل

الكفال وا ه نتقرس صرفاا إأ إلرأ ذؤرل الكرفال لنرا إعرفاه الدقرود والتصرفاا

ا ف .

الفأي ا و  /االشتفا لإصا ل الغ ف :)29
لقا ا تاه اللقه والقانون اي ص س ا ساس القانوني ال ي مليف لاأ ضوئه انتقا
الدقود إلأ ذؤل الكفال إلأ لال أرا  .واان الفأي ا و متإ س اي اكفل االشتفا لإصا ل

الغ ف.

وف ررو ص ررفف أ ررانوني م ررتأ عر ر ر شخصر ر ر ولك ررر نل ر ر خ متدا ررس ع ث ررل أش ررخاكل ف ررأ
الإتداأ رراان والك ررخه ال ال ررث الر ر ي اش ررتف ل رره ال ررسل ومق ررا ل رره الإنتل ررع .أؤ ررا الإتداأ رراان
اامررافإا مقررا لرره الإكررتف ) وفررو ال ر ي اشررتف ال ررس ل واآل ررف مقررا لرره الإتدإررا)) وفررو
ال ي التته عالطا ال س لاإنتلع .ول شرتفا لإصرا ل الغ رف طس قرا لإا رل ا رفل اري ال رال
الدإا لل أفإإا لقود التاؤ ر واالؤت از والنقس والإسل الإقتفنل عكف ...ال .
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وان اان مسفه الدقا عاسإه الكخصيل متداأرا لإصرا ل الكرفال وال مقراح اري

ذلك اون الإيتل ا ل وفي الكفال الإيتقسال .غ ف ؤوجود وأت التداأا .)30

وأررا أش ررار إل ررأ ذلررك ن رره الإ ررادل  )154ؤررر الق ررانون الإ رراني الدفاأرري مل رروز ا رري
االشررتفا لإصررا ل الغ ررف أن مكررون الإنتلررع ؤيررتقس أو جإررل ؤيررتقسال اإررا ملرروز أن مكررون
شخصررا أو جإررل لررأ مد نررا عال ر ا وأررت الدقررا ؤررا داه د نإإررا ؤيررتطالا وأررت أن منررتى الدقررا

أثررفخ))  . )31اسررتنادا إلررأ نرره الإررادل ن مررظ أن القررانون ال مإنررع ؤررر أن مكررون الإنتلررعل ارري
االشررتفا لإصررا ل الغ ررف شخصررا ؤيررتقس ا أو جإررل ؤيررتقسالل أو أن مكررون شخصرا أو جإررل لررأ
مد نا وأت الدقا ؤتأ اان د نإإا ؤيتطالا وأت أن منتى الدقا أثفخ طسقا لاإكارطل.

ون مررظ أن فر ا الررفأي وإن ارران ؤررر شررانه لير ف انتقررا ال قررو الإتف سررل لاررأ الدقررود

التي مسفؤإا الإسسيرون إلرأ ذؤرل الكرفالل مدلرت لرر لير ف انتقرا االلتتاؤرا التري قرس اافرس
الكفال إلأ ذؤتإا و لداإا اي ؤفات دائر وؤامر لاأ ما سوا .
نيررتخاه ؤإررا قرراه انرره ؤررر الإإكررر التإرراد ف ر خ النظفمررل ارري سفمررف الإفاررت القررانوني

لاإسسي ر وذلرك عكونإرا عرفر أسر

الد أرا القانون رل عر ر ارس ؤرر الإسسير ر اإكرتف )

والإتداأا اإتدإا) والكفال الإيتقسا ل اإنتلع).
وأررا اسررتطالت ف ر خ النظفمررل ارري مالررل اكررس الإسسي ر ر ارري س ر
ميرتط ع الإسسر

الكررفال م ررث

الفجروع لررر االشرتفا لإصرا ل الكرفال إلررأ اشرتفا ال رس لنليره أو للير

الدقررا أو وأرره نل ر خ وذلررك ميررب القوالررا الداؤررل وعالتررالي ألطررت التلير ف الإقسررو لاإفاررت

القانوني لاإسس .)32

الفأي ال اني  -:اللةالل
وأا ذفرب الرسدض اري اللقره إلرأ ك ره الد أرل عر ر الإسسير ر والكرفال طسقرا لقوالرا
اللةالل الإنصوك لا إا اي القانون الإاني ل ا دتسف الإسسر

اةرول ا ا إرا ملفمره ؤرر ألإرا

و صررفاا ل يررا الكررفال الإيررتقسال واللةررولي فررو ؤررر صررفف ارري ؤاررك غ ررفخ عرراون إذنرره

واندقا صفاه ؤوأواا لاأ إجازل الإالك  .)33وف ا ؤا مإ س إل ه القةرا الإصرفي أمةرا  )34أي
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مقوه عااللتتاه لر الغ ف دون أن مكون ؤاتؤ ا وال ؤخوالا وال ؤ ؤورا ؤر الغ ف لاا و اري االلترتاه

وال كررون لالةررولي ؤصررا ل ؤادمررل ارري الغالررب لنررا أ اؤرره ع لإررا اللةررالل وارري ف ر خ ال الررل
متداأ ررا الإسسي ررون عاس ررإإأ الخ رراك ؤ ررع التص ررفمش وارش ررارل ع ررانإأ متداأ رراون لا ررأ التس ررارفأ

اةول ر لاكفال ت التكومر .)35

و س يرا لاررأ ذلررك إن الكررفال ال كررون طفاررا ارري الدقررا اونإررا لررأ ظإررف لاوجررود عدررا.

واليسا الإطفوح فنا فو ا ه لنا أن ندتسف أن الإسسي ر اةول ر لاكفال وفي لأ نكا عداك

ومإررفر أنصررار فر ا الإر فب عقررولإأ أنرره ؤررر الإإكررر أانونرا إدارل ألإررا الكررخه ؤيررتقساي ؤررا
داه فر ا الكررخه جررائت د نرره والكررفال ررت الت سر

ؤررر الإإكررر د نإررا وؤررر الإإكررر أن

تاقررأ ف ر خ ا لإررا عدررا ؤ دفررا و كومنإررا ؤاداؤررت ف ر خ الدقررود أررا أعفؤررت لصررالش الكررفال
ولدائامتإا.
واإا ذافنا ساعق ا استنادا لنه الإادل  )135ؤر القانون الإراني الدفاأري إن صرفاا

اللةولي ال كون ناا ل ع س صامب الدإس إال عدا إجاز إا ؤر أسس ف ا ا

ف.

إذن ا رره م ررتأ التوا ررس عر ر ر فر ر مر الق ررول ر ك وؤ ررا ف ررو ؤصر ر ف التص ررفاا الت رري أجفاف ررا

الإسسيون اةالل اي مالل لاه ارجازل ؤر أسس الإتلةرس لا ره الكرفال) ك وجواعرا لارأ ذلرك
اي مالل الفاض اان ؤيسول ل الإسسي ر ظس أائإل لر فر خ الدقرود وال مكرلع لإرأ صرفم إأ
عررانإأ اةررول ر ارري داأررافأ الن ذلررك ال مفأررأ إل ررأ ؤف سررل الكررف واررس ذلررك مإامررل لاغ ررف

الإتداأا .)36

وميتخاه ؤإرا قراه أن أوالرا اللةرالل أو نظفمرل اللةرالل لرأ يرتط ع غط رل صرفاا
الإسسي ر ؤر النام ل القانون ل لكون أراان اللةالل غ ف ؤتوافل اي اك التصفاا ك
اررالفار الإررادي لنظفمررل اللةررالل مكررتف عق رراه اللةررولي عكرران لاجررس عإصررا ل شررخه
ا فل واإرا فرو ؤداروه إن الإسسير ر اللةرولي فنرا) مدإرس لإصرا ل صرامب الدإرس الكرفال)
والتي لرأ نكر عدرا الن الكرفال ال كرون لإرا الكخصر ل الإدنومرل إال عدرا مصرولإا لارأ شرإادل
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ررف فنررا ؤررا ؤص ر ف الدقررود والترري ررأ

الكررفال ليررسب أو

إعفاؤإا عاسأ الكفال وؤر س كون ؤيسو أسس الإتداأا ا فك

ولو أ نا الفار الإدنوي لإ خ النظفمل وفرو أصرا ؤصرا ل صرامب الدإرس االقصرا فرو
اواؤر النلوس وال مإكر االط ع لا ه إال ؤر م رث هإرورخ لارأ ارض الواأرع .االقصرا الر ي
أصاخ الإسس

لنا إعفاؤه لاتصفاا القانون ل سوا اعفؤإا عاسإه أو عاسأ صامب الدإس إنإرا

مقصا ؤصا ته ال ا رل عكركس ؤساشرف أو غ رف ؤساشرف وفر ا ؤإرا ال مإكرر التيرا أ عره اري نظفمرل
اللةالل.
ولو نظفنا إلأ الفار القانوني الإتإ س عق اه اللةولي الإسس ) عدإس وفو غ ف ؤاته عه
وال ؤواس ا ه ولكنه ؤر صإ أ التتاؤا الإسس
ؤر شانإا س

وفرو إعرفاه التصرفاا القانون رل والإادمرل التري

الكفال وف ا ؤا متناأض ؤع الفار ا

ف لنظفمل اللةالل.

وعالتالي اان ف خ النظفمل لأ نلش اي سفمف الإفات القانوني لاإسس الةولي ا عا ؤر
الس ث لر نظفمل أ ف .

الفأي ال الث  /الإسس

ؤإ س أو وا س لاكفال ت الت س

اكخه ؤدنوي.

متلرره ف ر ا الررفأي إلررأ إل رتاه الكررفال وفرري ررت الت س ر ل عالتصررفاا وا لإررا الترري
أجفافا الإسسيون لاأ التسار أنإا تإتع عالكخص ل الإدنومل لدإا ل الت س ل ولاأ التسار أن
الإسسي رل لنا إعفاؤإأ لإر خ التصرفاا ل ارانوا مدإارون عوصرلإأ ؤإ ار ر لإرا .وفر ا الوصره
أ
وا

عه القرانون التلراري الاسنراني والقرانون الإصرفي القرامأل أؤرا القرانون الدفاأري أ ر عوصرلإأ
والواالل -:في لقا مق أ عه شخه غ فخ ؤقراه نليره اري إجرفا صرفف جرائت ؤداروه .)38

وم تى أصر ا فر ا الرفأي عران فر ا التلير ف فرو اأرف

لير ف لتصرفف الإسسيرون وذلرك إن

الإسسي ر مقوؤون عتصفاا لإصا ل الكفال ون اعل لنإا وا فا ؤا مصفمون ع لك لنا التداأا

ؤع الغ ف .)39

وسنا فسال فو إن ارجازل ال مقل في ع كأ الواالل الياعقل وان ا ذن وا ؤف مدتسفان

وا إذا دلت القفمنل لا إا .)40
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ؤإ ر ا لررر الكررفال ارري الإررادل

ومليررا القررانون الاسنرراني سررناخ لاررأ التسررار الإسس ر

الخاؤي ررل وال إ رران ر ؤن رره الت رري وج ررب لا ررأ الإسسير ر ر أن مودل رروا الإس ررالغ الإااول ررل ؤ ررر
الإكتتس ر أسس س

الكفال عوجه نإرائي اري أمرا الإصرارف الإقسولرل عكركس ميرا ؤقترفح

عاسررأ الكررفال ؤررع جرراو الإكتتسر ر والإساررغ الإررااوع ؤررر اررس ؤررنإأ ))  .)41اإررا سنرراخ القةررا

الإصررفيل م ررث أةررت ؤ كإررل الررنقضل ع كإإررا الصررادر ارري الفاعررع والدكررفمر ؤررر منررامف لرراه
1963ل عرران دتسررف الكررفال الإيررافإل ارري اتررفل الت سر
مافأ أن متقاه

اتفل الت س

التي انتقات إل إا ؤاك تإا )) .)42

ؤإ اررل عالإسسير ر وؤررر ثررأ ا كررون

ل يا الكفال الإيتقسال لااااع لرر الد ؤرل التلارمرل

اكر ن الإكررفع والقةررا أررا التفاررا لاكررفال ر

اتررفل الت سر ل عالكخصر ل الإدنومررل

عالقررار الر ي ملداإررا اتررته عتصررفاا الإسسير رل ر

لإا ررل الت سر ل ع ررث نتقررس إل إررا

ال قو وااللتتاؤا الناشئل لر ف خ التصفاا دون أن مكون الإسسيونل أنليإأل دائن ر أو

ؤامن ر أو ؤاتتؤ ر عنقس ف خ التصفاا القانون ل إلأ الكفال عدا س يإا .)43

متةش ؤإا قاه إن القانون الاسناني والقةا الإصفي أا أماوا التسار الإسس

لاكفال ت الت س

اكخه ؤدنوي والتسفوا ف ا الفأي جامف عا

ؤإ س

عه.

ومف السدض ؤر اللقإا إلأ إل ا الدقود التي أعفؤإا الإسسيون لاأ أساس دا س
الدقا ع نإأ وع ر الغ ف لاأ شف واأه فو س

الكفال.

وفناك رأي منه لاأ مالل داأا الإسسيون ت الكف اللاس وفو ال ي مداس
لا ه اي الدقا وزوا ال س وااللتتاه االدقا
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إن الوجود ال ق قي لاكفال مساأ ؤر ارم صاور شإادل س يإا وااتيراعإا الكخصر ل

الإدنومررل  )45و ر

اتررفل الت س ر

واإررا اشررفنا انلررا فررو أ رراه الإسسي ر ر عرراجفا صررفاا ؤررع

الغ ف أو االغ ار و تف ب لاأ أثففا أثار ؤتدادل ا مإكر لاإسسي ر إعفاه التصفاا القانون رل
عاسرأ الكررفال وذلررك أسررس ااتيراعإا شخصر تإا الإدنومررل إنإررا مصرار مررا ال اررو الترري ذافنافررا
أنلررا شررف أن مكررون التداأررا ع سررإا الإسسي ر ر الخاصررل .لاررأ أن إتررا اثررار التصررفاا إلررأ
الكفال ولاأ ضو ذلك ندالى ال إامل القانون ل التي واففا القانون لاغ ف اي هس مالت ر -:
ا ولأ في اكس الإسسي ر اي س

الكفال .وال ان ل نلاح الإسسي ر اي س يإا :

ال الل ا ولأ -:اكس الإسسي ر اي س

الكفال.

سسس وأن ع نا إن التداأا ؤع الغ ف متأ ع سإا الإسسي ر الكخص ل ؤرع ا رت ف سرفمان
أثار الدقود ولكر الإإأ فو أن التداأا أا أ ع سإا الإسسي ر ل لك مكون الغ ف ؤاتؤا عتنل

لقاخ لاخ الإسسي ر أو ؤر متأ االشتفا لإصا ته واي فر ا الغرفض نرف أن الإسسير ر أرا
أ لقوا اي س

الكفال و ي سسب اان.

ل ا ال مسقأ سوافأ اي ؤواجإل الغ ف ا كونون ؤيسول ر لر نل االلتتاؤا
واي مالل ار

الدقامل

ع ي ؤنإا مت إاون لب الإيسول ل الدقامل وعالإقاعس مكون الغ ف ؤاتؤا

عتنل التتاؤا ه الدقامل لاخ الإسسي ر ل تخاه ؤر ار
إأالل الدقال أؤا إذا اان الدقا ؤداقا لاأ شف واأه فو س

وال منل لداه قس الكف .)46

عااللتتاه الدقاي ؤالأ متلقا لاأ
الكفال ا نقةي ذلك الدقا

أؤا إذا اان الدقا ؤداقا لاأ شف ااس و قس الكف ا نلي الدقا وماته اس دائر

عفد ؤا أ خ ااذا است ا ردخ وجب لا ه الةإان .)47

ومتةش مس الغ ف عال إامل عصورل لاؤل م ر إلقا لب الإيسول ل لاأ الإسسي ر

عالتسارفأ أص ا الإسادرل اي إنكا الكفال ااإأ ثإر الإكفوع ولا إأ غفؤه.
ال الل ال ان ل -:مالل نلاح الإسسي ر اي س
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إن الكررفال أسررس نلرراح س يررإا إررف عالإفامررس ا ول ررل لات س ر

وااتيرراعإا الكخص ر ل

الإدنومل ل لك سوف نتناو ال إامل القانون ل لاغ ف أثنا الإفامس ا ول ل لات س

أوال وؤر ثرأ

ؤفمال ؤا عدا الت س  ...الي الإفمال ا ولأ ال ميتط ع الإسسيون إعفاه الدقود عاسأ الكفال
لإنع الإادل  )215شفاا لفاأي أوالا مخةع ارس ؤرر مإرارس نكراطا عاسرأ شرفال ؤيرافإل

أو ش ررفال ؤ رراودل الإي ررسول ل أو ش ررفال ة رراؤن ل أو ؤك ررفوع ا ررفدي دون است ص ررا ش ررإادل
يررل س سر

الكررفالل لررااع غفاؤررل ال تمررا لررر  )3000000ث ثررل ؤ م ر ر دمنررار ومس ر

عنظف االلتسار اري امرا الغفاؤرل ااامرل الإخاللرل وأمكراه اللقرفل أوال ؤرر الإرادل  21ؤرر فر ا

القانون.)48 ))...

واإررا ذافنررا ؤيررسق ا ملررب أن مررتأ التداأررا عا سررإا الكخص ر ل لاإسسي ر ر ا ر مكررون

لاكررفال الإطالسررل عررال قو الإتداأررا لا إررا الن ذلررك مدتسررف ررا

ارري صررفف أررانوني لررأ كررر

الكررفال طفاررا ا ررهل وفنرراك اررفض أوردخ اللق رره اسرركارا)  .)49مقةرري علررواز داأررا الإسسي ر ر
عاسأ الكفال أسس الت س .

لكر ف ا الرفأي غ رف ؤقسرو ؤرفدود نره ال مإكرر لاكرفال أن طالرب ع قرو اري اللترفل

الت رري ل ررأ مك ررر لإ ررا ا إ ررا وج ررود أ ررانوني مق ق رري وإن ا رران ذل ررك مص ررش ا رري الق ررانون ر الإص ررفي
واللفنيي للتفل ؤا ا ن ذلك ال مصرش لرامنا اري القرانون الدفاأري لوجرود القالرال الداؤرل ال ؤيرار
ل جتإاد اي ؤورد النه اري الإرادل  22و  215اليراللل الر اف اال الرل ا ولرأ را لارأ أن
مت إس الإسسيون الإيسول ل ع ا إأ.
أؤا عالنيسل لاإفمال ال ان ل وفي ؤفمال ؤا عدا الت س

ف ا مدني هإور الكفال إلأ م ت

الوجود والواأع القانوني عدا ااتياعإا الكخص ل الإدنومل وفنا نكون أؤاه افض ر :
ا و  -:ؤوااقل الكفال لاأ الدقود التي اعفؤإا الإسسيون عصلتإأ ؤكتفط ر لإصا تإا.
ال اني  -:راض الكفال لتاك الدقود.
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الي اللفض ا و نتقس ااال ال قو وااللتتاؤا الإتف سل لارأ الدقرا إلرأ ذؤرل الكرفال

ومكررون لإررا ؤطالسررل الغ ررف عتنل ر اااررل االلتتاؤررا الدقامررل ومكررون لاغ ررف ال ررس عإقاضررال الكررفال
ؤساشفل و إ اإا الإيسول ل وذلك لقسولإا لدقا االشتفا وانصفاف أثار الدقا لإصا تإا.
أؤا اي مالل اون الدقا ال ي أعفؤه الإسسر

ؤداقرا لارأ شرف واأره الري فر ا الغرفض

قررس الكررف مدتسررف الدقررا ناا ر ا ؤررر ررارم إعفاؤرره وع ر ثف رجدرري  )50ولكررر ذلررك مدنرري انصررفاف
ال قو وااللتتاؤا ؤساشفل إلأ الإسس

ال إلأ الكفال ا كرون عر لك الإسسر

فرو الإيرسو

لاخ الإتداأا.
لكررر ميررتط ع الإسسر

نقررس مقرره لاكررفال عواسررطل موالررل ال ررس وعر لك صررسش الكررفال

صإا لاإتداأا وضرإان ل قوأره ؤرر رارم إلر ن ال والرل لاإ را لا ره الإتداأرا  )51وعصرورل
لاؤل إذا ؤا اعفه الإسسيرون أي صرفف لإصرا ل الكرفال وإجرازل الكرفال ذلرك التصرفف اانرت
ضاؤنل ل قو الإتداأامر.
ولاأ الدكر

ؤرر ذلرك إذا ؤرا راةرت الكرفال عدرا صراور شرإادل س يرإا التصرفاا

القانون ررل الترري اعفؤإررا عدررض الإسسي ر ر اإرري غ ررف ؤاتؤررل ع ر ي الت رتاه ولاررأ الإسس ر
إس ؤيسول ل صفاه القانوني ال ي أعفؤه ؤع الغ ف
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املبحث انثانث

املسؤًنيت انقانٌنيت نهمؤسسني ًآثارىا

اإا المظنا إن س

شفال الإيافإل مقتةي لارأ الإسسير ر إعرفاه صرفاا أانون رل

لاأ داأاا عإختاه أنوالإا اارجارل والس ع والطسالل...ال واس ؤا قتة ه لإا ل الت سر
واإا لفانا أن الإسسر

إنإرا ملرفي فر خ التصرفاا القانون رل عسر

لنامرل الكرخه الإدتراد إال

أنه أا صس عدض ا طا اونه إنيان وارنيان غ ف ؤدصوه ؤر الخطر وا طرا أرا كرون
ع ادررا املاع ررل أو سرراس ل وعالنت لررل اإرري ف ررب ضررفرا ع ررس ؤررر أؤتررا إل رره أثففررا وواقررا لاقالررال
الداؤررل أن الإةررفور ميررت س دومةررا لررر الةررفر الر ي ل ررس عرره إذا رروااف شررفوطه أي الةررفر
والخط والد أل اليسس ل وعر لك رنإض الإيرسول ل ا لراخ ؤ راث الةرفر والإيرسول ل أرا كرون
لقامررل لنرراؤا ملررفي الإسسر

صررفاا لقامررل لرراخ الكررفال والغ ررف وأررا كررون قصر فمل .وأررا

أشار إلأ ذلك القانون الإاني اللفنيي والإصفي .)52
وأا مف كب الإسس

أ طا ر ب القانون لا إا مكإا جتائ را االغفاؤرل أو ق را ال فمرل

وفنا ار الإيسول ل اللتائ ل .وف ا ؤا سنس ه اي ف ا الإس ث الإيسول ل القانون ل عككس لاه

واآلثار الإتف سل لا إا ؤر

الإطالب التال ل :

املطهب األًل  :املسؤًنيت املذنيت نهمؤسسني

إن التصررفاا القانون ررل الترري مقرروه عإررا الإسسيررون ف ررب التتاؤررا وأثررار أانون ررل ع ررس
عااللتتاؤ ررا الإتف س ررل لا ررأ ل ررا س الإسسير ر ر

الإسسير ر ر والإتداأ ررامر ومتف ررب لا ررأ ار ر ر
ؤيسول ل اإا أساسإا وؤا طس دتإا ك
ارراذا ؤررا ار كررب الإسسر

طر ع ررس أمررا الإسسير ر أو ع ررس الإكتتسر ر أو الإتداأررا أو الغ ررف

الر ي ال ل أررل لرره أساسر ا ا لررب ؤتاعدررل فر ا الخطر وؤررر
واإا سنلصاه.
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لاخ الإسسي ر.

إن ؤررا ملإررع الإسسير ر ا إررا ع ررنإأ فررو لقررا الت سر

 )53الر ي مف ررب التتاؤررا لاررأ

لا س أافادخ اراذا ؤرا ا رس أمرا الإسسير ر أ لراخ التتاؤا ره الدقامرل لنرافا مصرار إلرأ الإيرسول ل
الدقامل ولإا اان لقا الكفال مقروه لارأ أسراس إرادي لر لك مكرون أسراس فر خ الإيرسول ل فرو
اررادل ال فل اراذا ؤرا خاره أمرا الإسسير ر لرر أدا ال صرل الد ن رل التري دإرا إلرأ قرامإإا
ؤإررا داررع عق ررل الإسسي ر ر لكررفا ؤررا مإاثاإررا وعيرردف ألاررأ .لنائر ر مصررار إلررأ الفجرروع لاررأ
الإسس

ال ي سسب الةفر عإوجب أمكاه الإيسول ل الدقامرل وإذا ؤرا ار كرب الإسسر

طر

غ ررف لقرراي اوجررب ؤيررسول ل لرراخ عق ررل الإسسي ر ر انكررون لنررافا أؤرراه الإيررسول ل التقص ر فمل
وأساسإا نه القانون.
ثان ا -:أساس ؤيسول ل الإسس

لاخ الإكتتس ر.

ؤر الإ مظ إن اللقه أا ا تاه  )54مو طس دل االاتتا ا ف السدض انه لقا ومرف

السدض اآل ف انه صفف عارادل ؤنلفدل اي م ر مف ا فون انه لإس جإالي ومف ا رفون أنره

اةول ا  )55إال إن الفأي ال ي نفج ه فو التسارخ لقاا مسفه ا إا ع ر الإسسي ر والإكتتس ر

)56

اارملا فو ع ان االاتتا ال ي عإوجسه مطفح الإسسيون أسإأ شفاا إأ ل اتتا عإا لاأ
اللإإورل وإعاا الإكتتب رغسته عاالاتتا ؤر

التوأ ع لاأ االستإارل مكرون القسرو

)57

وفر ا مدنرري ار سررا ارملررا الصررادر ؤررر الإسسير ر عررالقسو الصررادر ؤررر الإكتتسر ر لاررأ وجرره

م ست أثفخ لاأ الإدقود لا ه  )58وان نكو ف ا الدقا اان نت لرل إرادا طفا ره مرااث ا ثرف
القررانوني اإررا إن ؤررر ؤيررتاتؤا
إ

سر

شررفال الإيررافإل فررو لقررا الت س ر

ل ر لك ارران أي

عر ي الترتاه اري فر ا الدقرا مف رب ؤيرسول ل لقامره أساسرإا إرادل الإتداأرامر ال رفل ؤ را

ذلك لاه توما الإكتتب عكإادل رغأ واا خ عكاال التتاؤا ه.
ثال ا  -:أساس ؤيسول ل الإسس
إن الد أل ع ر الإسس

ا لاخ الإتداأا -:
والإتداأا م كإإا الدقا الإسفه ع نإإا ونطاأإرا مت راد عالخارس

عااللتتاؤا الإتلس لا إا والإتف سل اي ف ا الدقا أي إن أساس الإيسول ل فو الدقا الإسرفه عر ر
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الإسسي ر والإصفف ال ي ملفي ا ه االاتتا واؤتناع الإسسي ر لر ؤرنش الإصرفف الدإولرل
الإتل ررس لا إ ررا اإ ررو إ ر ر

الإيسول ل لر ار

عااللتتاؤ ررا الإتف س ررل لا ررأ ا ررس ؤ ررر الط ررفا ر ا ص ررار إل ررأ إ ررس

وأساس ف خ الإيسول ل فنا ؤسني لاأ اررادل ال فل لاإتداأامر.

املطهب انثاني  :املسؤًنيت اجلزائيت نهمؤسسني

إن اما الإيسول ل اللتائ رل لاإسسير ر مت راد ؤرر ر

النصروك الدقاع رل الرواردل

ارري أررانون الدقوعررا الدفاأرري وأررانون الكررفاا الدفاأرري الإدررا وار لك ؤررا أشررار إل رره أرروان ر
الساراان ا رف ا إرا متدارس عالإيرسول ل اللتائ رل اراذا ؤرا ار كرب الإسسر

أو أمرا الإسسير ر

اد ا ؤ فؤا عإوجب اك القوان ر ا دا ؤف كسا جفمإل جنائ ل وجب الدقا .
ولس ث ف خ الإيسول ل عكي ؤر التلص س مكون عالككس ا ي-:
ا ادا الإ فؤل عإوجب أانون الكفاا

الكفاا

الدفاأي رأأ  21لينل  : 1997ةإر أانون

الدفاأي ؤلإولل ؤر النصوك الدقاع ل التي ناولت لفمأ عدض ا ادا التي أا

مف كسإا ؤسسيو الكفال الإيافإل وؤداأسل ؤف كس إا عدقوعا

ؤختالل تفاوح ع ر ق ا ال فمل

والغفاؤل.
ا رراذا ؤ ررا أ رراه ش ررخه عإإارس ررل النك ررا التل رراري عاس ررأ ش ررفال ؤي ررافإل أو ؤ رراودل
الإيسول ل أو ةاؤن ل أو ؤكفوع افدي دون است صا شإادل يل س سر

الكرفال ا كرون

أررا ار كررب ادر ميررتوجب لقوعررل عالغفاؤررلل الترري ال تمررا لررر ث ثررل ؤ مر ر دمنررارل ومس ر عدر ر

االلتسار اي اما الغفاؤل ااامل الإخاللل .)59

ؤ ررع اس ررت نا مال ررل ن رره لا إ ررا الق ررانون والت رري أج رراز عإوجسإ ررا أ رراه الإسسير ر ر ولا ررأ
ؤيررسول تإأ الخاصررل عال صررو لاررأ إجررازل ؤكررفوع الكررفال وإع رفاه الدقررود ال زؤررل رنكررا اررس
ذلك أسس صاور شإادل الت س

وع لك ملروز لاإسسر

ؤإارسرل ا لإرا التلارمرل ولكرر اري

مرراود إنكررا ؤكررفوع الكررفال الن ذلررك مدررا اسررت نا ؤررر ا صررس واالسررت نا ال ملرروز التوسررع

عه .)60
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وؤر ا ادرا التري جفؤإرا القرانون أمةر ا فرو دإرا إلطرا ع انرا ااذعرل إلرأ جإرل رسرإ ل

مو نكا الكفال أو أسإأ ا لةا ا إا أو مصصإأ أو طفمقل وزمع ا رعاحل والدقوعرل التري
مادفا القانون في ال س

ؤال ال تما لرر سرنل أو غفاؤرل ال تمرا لرر اثنري لكرف ؤا رون دمنرار

وملوز نل الدقوعت ر عنا لاأ ااامل الإخاللل .)61

وا ر لك لاأررب القررانون أي ؤيررسو ارري شررفال م ررو دون اط ر ع جإررل ؤختصررل لاررأ
سل

الكفال أو وثائقإا والدقوعرل فري ال رس

ؤرال ال تمرا لرر سرتل أشرإف أو غفاؤرل ال تمرا

لر اثنا لكف ؤا ون دمنار وملوز نل الدقوعت ر عنا ا لاأ شال الإخاللل .)62

وم ررث إن اررس ؤيررسو ارري الكررفال ؤاررته عتقررامأ الإداوؤررا الترري طاسإررا ؤنرره اللإررا

الفسإ ل ؤ س ؤيلس الكفاا ل أو اللإا القطال رل الإختصرل اراذا ؤرا أراه ؤداوؤرا وفإ رل
إلأ جإل رسإ ل ا كون ع لك ؤيسو جنائ ا.
اقررا مقرروه أمررا الإيررسول ر ارري الكررفال ع ادررا ؤررر ش ر نإا التإررف ؤررر لررفض سررل
الكررفال ووثائقإررا لاررأ اللإررا الإختصررل و تصرره ف ر خ ال الررل عاالؤتنرراع لررر قررامإإا رغررأ
ؤطالسررل اللإررا الفسررإ ل لإررا ولإررا ألررته أررانون الكررفاا الناا ر الإيررسول ر ارري الكررفال عرراعفاز
ا ورا والوثائس واليل

التي خه الكرفال والتري يرتال إا ماجرل اللإرا الفسرإ ل .)63

ا لررب لاررأ اررس ؤيررسو ارري الكررفال اس ررل رغسررل اررك اللإررا وأال مكررون ذلررك الإيررسو
ؤ كوؤا عالإادل  )219ؤر أانون الكفاا الدفاأي رأأ  21لينل .1997
وم مظ ال كإل ؤر

اما ؤيسول ل الإسسي ر جنائ ا في مإامل ل د ار الداه

واللإود ضا ؤر وجإت إل إأ دلول االاتتا .)64

وأا نه أانون الكفاا ا ردني لاأ لقوعا
لنا ؤخاللل أوالا الت س

.)65

لفض لاأ الكرفال أو لارأ الإسسير ر

إال إن القررانون ا ردنرري لررأ مدررالى ؤي ر لل الطدررر ارري ص ر ل س ر

لاقوالا الداؤل .)66
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وإن الإسسي ر مي لون جنائ ا إذا ؤا التإاوا الغش اوس ال لات ث ف لاأ إرادل الإكتتس ر

واستدإاوا أسال ب امت ال ل الغامل ؤنإا إمقاع اللإإور اي مسائس االمت ا .)67

وفن رراك عد ررض ا اد ررا مإارس ررإا الإسسي ررون دا ررس الك ررفال ي ررتوجب ؤي ررا لتإأ وا ررس
أمكاه ونصوك أانون الدقوعا نإا إس اري ط ا إرا تومرفا أو انرل أؤانرل أو امت را وفر خ
ا ادا جفؤإا أانون الدقوعا اي الإواد التال ل-:
ااذا ؤا ار كب الإسسيون تومفا ؤادما أو ؤدنوما االدقوعل نصت لا إا الإادل  )286وعالنيسل
إلأ انل ا ؤانل  )454-453أؤا الإادل  )456اإي اصل عاالمت ا .

املبحث انرابع

أثر انتصرفاث غري انصحيحت انتي جيرييا املؤسسٌن

ناولنا اي الإسامث الياعقل س

شرفال الإيرافإل والمظنرا إن فر خ الكرفال عإوجرب

القانون لإرا إجرفا ا أرا طرو عدرض الكري لرر عق رل الكرفاا ولقرا أولتإرا أروان ر الكرفاا
لنامل اس فل اونإا لسارل لر لإ ع ارؤكان ا والإا فا الكس فل و وه لإا اي شفال ؤيافإل
وع نت عان الإسسي ر ملفون صفاا
نول ر صفاا

اتفل س

الكرفال وأرا أيرإنا التصرفاا إلرأ

لاخ الكفال وأ ف لاخ الغ ف .وا لك عر ر الإسسير ر أنليرإأ .والتصرفاا

القانون ل التري ملفمإرا الإسسيرون دنري ألإراال أانون رل والدإرس القرانوني فرو ا لراخ اررادل ن رو
إمااث اثف أانونيل وأا مكون صفا ا صادرا ؤر جانس ر أي لقاا وأا مكرون صرفا ا صرادرا ؤرر
جانب واما أي إرادل ؤنلفدل .)68
وسنس ر ؤر

ف ا الإس ث اثف التصفاا

غ ف الص

ل التي ملفمإا الإسسيون ؤر

الإطالب التال ل -:
املطهب األًل  :اجلزاء املرتتب عهى عذو مراعاة املؤسسٌن نشرًط انتأسيس

إن الدقا اي القانون الإاني أيإان ص ش وعاطس والدقا الص ش فو الدقا الإكفوع

ذا ررا ووصررلا عرران مكررون صررادر ؤررر أفارره ؤةررااا إلررأ ؤ ارره أاعررس ل كإرره ولرره سررسب ؤكررفوع
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ل سررالإه ؤررر الخاررس .وإذا لررأ مكررر الدقررا الصر ش ؤوأوار ا أارراد ال كررأ ارري

ال ا .)69

واللرتا القررانوني الإتف ررب لاررأ لرراه اسررتلإاع الدقررا راانرره الكاؤاررل واسررت لائه شررفو
اك ا راان ولناصففا فو السط ن.
االسط ن أذن فو اندااه اثف الدقا عالنيسل لاإتداأامر سدرا لر لك .ومإتراز عطر ن الكرفاا
الإيافإل عإإ تا

ختاه لإا فري لا ره اري النظفمرل الداؤرل لادقرا نت لرل االلتسرارا الخاصرل

التي إتاز عإا شفاا الإيافإل م ث نلافا إتاز عالصلا التال ل -:
 -1الصلل الإتدوجل لتاك الكفاا ادقا ونظاه ل م ث تإ ت الصلل الدقامل ا إرا عوجرود
شررفو أو أرارران ؤوضررول ل لاؤررل و اصررل وشررفو شرركا ل ال مإكررر لاكررفال أن نك ر عدرراه
وااففرا  .)70اإرا إتراز الكرفاا الإيرافإل عكونإرا نظاؤر ا وذلرك لتنراؤي را س الإكرفع ارري

نظ أ أمكاه اك الكرفاا والغرفض فرو مإامرل االد رار الدراه وؤصرالش الغ رف  .)71اإرا وأن

ا ص ررس ا رري الدق ررود ف ررو أ اؤإ ررا لا ررأ د ررارض ؤص ررالش طفا إ ررا وفر ر ا ؤ ررا لر ر

ا رري ش ررفاا

الإيررافإل م ررث أنإررا إترراز عا رراد ؤصررال إأ  .)72وا ر لك جررواز دررامس أمكرراه التصررفف
الإنكررب ع غاس ررل ا صرروا وا ر لك إن والدل الكررخه الإدنرروي فرري ل ر

أثررفا لادقررا إنإررا

ع كررأ القررانون  .)73وذلررك مسمررا الصررلل الإتدوجررل لدقررا الكررفال .وع ر لك ارران الكررفال ارري
كومنإال أساسإا الدقال أؤا اي ؤإارسل نكاطإا ا ساسه مسنأ لاأ القوالرا الإنظإرل لدإاإرال

ونصوك القانون التي إاف إلأ مإامل الغ ف ومإامل االأتصاد الوطني .)74

 -2إن الدةومل ست لاإسسي ر لإا .)75

 -3مل رروز ا رري الك ررفال الإي ررافإل اق ررج ا رري الق ررانون الدفاأ رري) قير ر ج ؤتسق رري ا س ررإأ
الإكتتب عإا اي ؤفمال الت س ل لاأ أنره يراد ر
ارم

س

ؤرال ال تمرا لارأ أرعرع سرنوا ؤرر

الكفال  .)76وف خ ؤ تل اصل لاكفال الإيافإل لر عق ه أنرواع الكرفاا التري

ملب أن مااع رأس الإا ااؤ ا ا إا أسس صاور شإادل الت س .
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 -4إنإا ؤر شفاا ا ؤوا  .م ث مغاب لا إا االلتسار الإالي ال الكخصي .ا مإأ ؤر

فو الكفمك ؤاداه أادرا لاأ اأتنا ا سإأ وداع أ إل الإإاه الإتوجسل لا ه .)77
 -5إن وزمع ا رعاح والخيائف ا إا متأ ع يب أسإأ الكفاا .

 -6أنإررا شررفال عا سررإأ م ررث مقيررأ رأس ؤالإررا إلررأ أسررإأ نقامررل ؤتيرراومل الق إررل والق إررل
االسإ ل لايإأ اي القانون الدفاأي في دمنار واما وال ملوز إصاار أسإأ اأس أو ألارأ ؤرر
ؤا ذاف عاست نا ؤا نه لا ه الإواد  54إلأ 56

)78

 -7إن ؤيسول ل الكفمك ؤ ادل عإقاار الق إل االسإ ل لألسإأ التي ااتتب عإا .والمإاك
أي ؤر دائني الكفال الفجوع لا ه ع ؤواله ا ف .)79 .

وأن ال ا ا دنأ لداد الكفاا فو إيلل أؤا ال ا ا لاأ اإو غ ف ؤ اد عخ ف عق ل

الكفاا .)80

 -8إن اسأ الكفال ميتإا ؤر غفضإا ومتةإر نوع النكا ال ي إارسه )81ل ؤ س شفال
النوارس الإيافإل لصنالل الإ اخ الإدان ل).

 -9إن الكفاا

لاؤل اار ؤر أسس الإ ئل الداؤل والإامف الإلوض عاست نا الكفال

الإيافإل اار ؤر أسس الإ ئل الداؤل والإامف الإلوض وؤلا

اردارل.

اا لإا لا ه ال ا اي شفاا
 -10ملوز رفر ا سإأ اي الكفال الإيافإل
ا شخاك .اإا ملوز ملت ا سإأ الإإاوال لاكفمك است لا لامر ع ؤته .)82
 -11لأ ملوز القانون الدفاأي إصاار سناا القفض اي الكفال الإيافإل أسس استكإا
الكفو اآل ل -:
 -1أن مكون رأس ؤا الكفال ؤااوع ااؤ ا.
 -2ملب أن ال متلاوز ؤلإوع ؤساغ القفض الصادر رأس ؤا الكفال.
 -3ؤوااقل الإ ئل الداؤل لاكفال لاأ إصاارفا عنا لاأ وص ل ؤلا

اردارل .)83

وف خ الخصائه أشار إل إا القانون الإصفي وا ردني والاسناني أمةا ؤع عدض اال ت ف اي
لاص س ؤد نل وعي طل.
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متةش ؤإا قاه ؤر صلا لاكرفال الإيرافإل إن الكرفال الإيرافإل شرفال تر له ؤرر

لاد ؤر ا شخاك ملب أن ال مقس لر إيل ااذا أس كون الكفال عاطارلل ار لك اري مالرل
ل رراه ق ررامأ ال ص رره م ررسدي فر ر ا إل ررأ عطر ر ن الك ررفال ن ال ص رره عإ اع ررل الة ررإان الد رراه
لاإتداؤا ر وملب االلتتاه عال ا ا دنأ لفأس الإرا الإنصروك لا ره اري القرانون .ومدرا عراط ا
ؤررا مدررفف عكررف ا سررا ار ن مررنه الدقررا لاررأ مفؤرران أمررا الكررفاا ؤررر الرفعش لاررأ الررفغأ ؤررر
إاه الخيارل أو لاأ الدك

ؤر ذلك أن ؤ س ف ا ار لا متناأض ؤع االشتفاك اي ا رعاح

والخيائف ال ي نه لا ه دفمه الكفالل ومتناأض ؤرع ن رل الإكرارال التري لإرع الكرفاا .

)84

وأ ررفا تدررفض الكررفال لاررسط ن لنررا لرراه رروااف ا رارران الكرركا ل لادقررا االكتاعررل أو إد ررا
دامس لاأ الدقا.
املطهب انثاني  :اجلزاء املرتتب عهى اختالل أحذ انشرًط املٌضٌعيت انعامت

نهشركت

عد ررا ااتإ ررا إجر رفا ا الت سر ر

الكفال إلأ ؤلا

وااتي ررا الك ررفال شخصر ر تإا الإدنوم ررل ات ررسو إدارل

اردارل وع لك ال مت إس الإسسيون أمل ؤيسول ل لر اتفل ؤا عدرا الت سر

واذا ؤررا هإررف سررسب موجررب إعطررا الكررفال  )85ا ت إررس ع ر لك ؤررر متيررسب عال عطررا ؤيررسول ل
شخص لل أؤا اي مالل التداد ا ت إاونإا عالتةاؤر اونإا ؤيرسول ل قصر فمل ال عرس ذفرب أرانون
الكفاا الدفاأي رأأ  21لينل  1997إلأ اعدرا ؤرر ذلرك م رث أرفر لراه إللرا الإسسير ر
وألةررا الكررفال والإررامفمر والإيررئول ر ارري مالررل صررل ل الكررفال لررر أ طررا ار كسوفررا أثنررا
ؤإارسرتإأ نكراطا إأ اري الكرفال وذلرك مفصررا لارأ روا ف ال إامرل لاإيرافإ ر ولكرس شررخه

أا متف ب ع قه ضفرا جفا لإس الكفال .)86

وأا تنوع أسسا عط ن إجفا ا الت س

ؤر مالل

وجررود ل ررب ؤررا ارري التصررفف القررانوني اقررا سطررس إج رفا ا
ا ت

ف عالتسرارخ جرتا ا ؤران ا لارأ

سر

شررفال الإيررافإل عيررسب

الكفو الإوضول ل الداؤل لاكفال ؤ س الفضا وا فا ل والإ س واليسب.
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ارراذا ارران سررسب الررسط ن فررو الفضررا وا فا ررل ارران ؤ ررس فر خ الد ررو أا اررل الوأرروع اررون
الكرفال ؤنر الإفامرس ا ولرأ مخةرع لفأاعرل شرامال ؤرر أسرس ؤيرلس الكرفاا ارون إن
مل ررب أن م ررتود الإي ررلس علإ ررع الإداوؤ ررا الة ررفورمل لات سر ر

وعر ر لك مي ررتط ع

الإيررلس أن ميررتسدا ؤررر ال أفا ررل أانون ررل لرره اررون التتاؤررا الكررفاا ؤيررتقال لررر عدةررإأ اإررا
ذافنا اإ ا الد ب ال مسثف لاأ ا ان الكفال اونره أاصرف لارأ الكرفمك الر ي م إاره ؤإرا مرسدي
إلأ وأه لقا ذلك الكفمك وماخ.
أؤررا عالنيررسل إلررأ ل ررو اررادل اررارافاخ والغررسر ؤررع التغفمررف ارران الكررفال ارري ؤفاماإررا
ا ولأ لات س

قوه لاأ نوع ؤر االلتسار الكخصي ع ر الإسسير ر ا يرتط ع الكرفمك الر ي

وأع اي الغاج أو التغفمف أو ارافاخ االني ا ؤر الكفال عكف ؤفالال اللقفل  )1ؤر الإادل
 )6ؤر أانون الكفاا الدفاأي رأأ  21لينل .1997
وأا لاللت ؤ كإل النقض الإصرفمل اري الك رف ؤرر القرفارا فر ا الإوضروع و نولرت
اآلرا اللقإ ل والقانون ل عك نه.

)83

وؤر ماال السط ن الإتداقل ع ا الكفاا فو أن مقصرا الكرفمك أعرفاه لقرا ؤداوضرل

ال شفال ا ميتط ع الغ ف إعاا فا الندااه الإصا ل ا إا.

)88

أؤررا ؤررر نام ررل لرراه ؤكررفول ل غررفض الكررفال ا لرروز لكررس شررخه التإيررك عرره لتداقإررا
عالنظاه الداه ومقصا عالنظاه الداه اي دولل ؤا ؤلإولل ا صو والق أ الدا ا التي ككس ا انإرا
الإدنرروي و فسررأ صررورل ال ررال ارنيرران ل الإ اررأ ا إررا ومفاتإررا ن ررو ق ررس أفرراااإا س اسر ل أو

االجتإال ررل أو اأتص ررادمل أو اق ررل  .)89وؤ ررا ؤ ررر ش ررك أن ال ررسط ن ا رري مال ررل ل رراه ؤك ررفول ل
اليسب مني ب إلأ عاامل س

الكفال أي ع ثف رجدي وذلك الن النظاه لأ ميتكإس شفائج

أ اؤه ا صار إلأ وزمع أؤوا الكفال ع ر الكفاا ا صس ون ؤاتتؤ ر عال ا وعلإ ع ؤ توما

ذؤإإأ الإال ل عواا مقو الاائن ر ميني الن ل .)90

وأا مكون السط ن ؤتداس ع ما الكرفو الإوضرول ل الخاصرل لدقرا الكرفال ومتإ رت لقرا
الكررفال عإإ رتا

اصررل إ ررتخ لررر سررائف الدقررود عتدرراد الكررفاا وؤيررافإل اررس ش رفمك عنص ر سه
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عررفأس الإررا ون ررل الإكررارال وار لك الإيررافإل عررالفعش والخيررارل و تلررس غالس ررل القرروان ر الدفع ررل

لاأ ف خ الكفو الخاصل.
وؤرر ر

أررفا ل اللقررفل أوال ؤررر الإررادل الفاعدرل ؤررر أررانون الكررفاا الدفاأرري رأررأ 21

لينل  1997م ث لفات الكفال في لقا ماتته عه شخصان أو أا رف عر ن ميرافأ ارس ؤرنإأ
اي ؤكفوع اأتصادي عتقامأ مصل ؤر ؤا أو لإس الأتياه ؤا منك لنه ؤر رعش أو يارل)).
والكررفو الإوضررول ل فنررا أررا تداررس عإسسيرري الكررفال أي تداررس عررالوجود الررواأدي لاكررفال
أثنا ؤفامس س يإا ا ولأ لاأ التسار ان فسال ا شخاك فأ الار مر عرادروا عانكرائإا ولا ره
ملررب أن كررون مقررائقإأ أانون ررل متررأ مإارسرروا ؤإرراؤإأ القانون ررل اقررا مكررون ذلررك الإسس ر
ؤإنولا ل ا ه أو لصلته ؤر الدةومل اي الكفال عإوجب أانون أو أفار صادر لر إما ف ئا

الاولل .)91

واإا فو ؤداوه وعإوجب القوالا الداؤل لاقانون فناك أشخاك ؤإنول ر ل ا إأ ؤر الا و
اي أي صفاا أانون ل االإلنون والصغ ف غ ف الإإ ت والإدتوخ...ال .

وأا مكون ؤإنوع لصلته االكخه ال ي م كرأ لا ره عدقوعرل سرالسل لا فمرل يرتتسع ؤرر

موه صاور ال كأ مفؤانه ؤر ال قو والإتاما التي وله إمافا القانون .)92

أو الإوهرره الإكررإو ع مكرراه أررانون الخاؤررل الإان ررل وأررانون انةررسا ؤرروهلي الاولررل
والإ لور لا ه ع كأ أةائي أو ال كأ عارا س ...ال ااذا ؤا رأ انتإرا فرسال ا شرخاك
ا صررار إلررأ اسررتسدادفأ وإال مررفاض طاررب الت س ر
الت س

ؤررر أسررس الإيررلس وأررا تدررفض إج رفا ا

لاسط ن عيرسب مخره رأس ؤالإرا و درا فر خ ال الرل ؤرر أ طرف ال راال اونإرا تدارس

عالةررإان الدرراه لارراائن ر وملررب ررااراإا و ا إررا ع أصررف اتررفل ؤإكنررل لخطور إررا واذا لررأ مررتأ
ا إا ا صار إلأ طاب الت س

وؤر ف خ ال اال -:

 -1لاه إمااع ؤسالغ ااتتا الإسسي ر اي إما الإصارف الدفاأ ل.
 -2لاه دمل ال صه الد ن ل ااؤال أسس انتإا الت س .
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أؤا عخصوك السط ن اي القانون الدفاأي اقا اان أانون الكفاا التلارمل الإاغري

)94

مل ت الطدر اري شرفاا الإيرافإل عرالسط ن وذلرك عدرا إنر ارفا لت اري الرنقه ا إرا إذا روااف
ؤررر ا دلررل ؤررا مكلرري رثسررا االدلررا عإخاللررل ا مكرراه الخاصررل عقررانون الكررفاا رغررأ صرراور
شإادل الت س

ن اك الكإادل غ ف ااا ل لتدلي الكفال ؤر ل و

س يإا.

ولكررر عصرراور أررانون الكررفاا رأررأ  36ليررنل 1981والقررانون الناار رأررأ  21ليررنل 1997
الار ان مدتإرراان ؤسرراأ وامررا وفررو إن إصرراار شررإادل الت سر

وؤوااقتإا لاقانون .)95

فررو داللررل لاررأ صر ل إجفا ا إررا

إال إن ا سررتاذ ؤواررس ميررر رضررا مر فب إلررأ إن أررانون الكررفاا لررأ م ر عإسرراأ جررواز
طاب إعطا الكفال واليسب مدود إلرأ إن القرانون جدرس إصراار شرإادل الت سر
لدإا ل االاتتا وف ا مدني ضده امتإا
الت ق قا ال زؤل ؤ س إصاار شرإادل الت سر

لإا رل المقرل

قس الااع عالسط ن وذلك لق اه الإيرلس عراجفا

 .)96عقري أن نوضرش ؤير لل اثرار فر ا الرسط ن

ا إررا إذا ققررت أسررساعه وفر خ اآلثررار عإوجررب القررانون الدفاأرري قةرري عتةررإ ر اررس ؤررر يررسب

عاعطا إجفا ا الت س

ااؤس الةفر إذا ؤا أصا الغ ف عكي ؤنه.

وع لك مت إس الإيسولون لب الإيسول ل ااؤ ل ولإا اانت الإيسول ل النا لل لر

السط ن في ؤيسول ل قص فمل ا ت إاإا الإسسيون عالتةاؤر إذا ؤا دادوا .)97
ومتوزع لسسفا ع ر الإسسي ر اس ع يب جياؤل ط خ ااذا لأ ميتط ع

امرافا اران

التوزمررع عالتيرراوي واذا ؤررا يررسب الإسسيررون عررسط ن االاتتررا ا لررب لار إأ إلررادل إجفا ا رره

ؤلر ررادا  .)98وأن مت إار رروا نلقا ر رره و در ررومض أي ضر ررفر ما ر ررس أي ؤكتتر ررب  .)99أؤر ررا عالنير ررسل
ل جررفا ا الساطاررل ا تف ررب زوا ااؤررس اثارفررا والتسارفررا ا ر ن لررأ كررر ومتف ررب ا ر لك إلررادل
الإسالغ التي ياإإا الإسسيون ؤر اللإإور لر طفمس االاتتا وذلك اي مالل صرفف النظرف
لر س

الكفال ااذا لأ تأ إلادل اك الإسالغ مصار إلأ ؤيائاتإأ ؤان ا وجتائ ا.
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اخلامتـــــــت

أوالا  :النتائى

عد ررا وض ررنا ا رري ؤوض رروع الس ررث وف ررو الوض ررع الق ررانوني لتص ررفاا ؤسسي رري الك ررفال

الإيررافإل ارري ؤفماترري ؤررا أسررس الت سر

وؤررا عدررافا نتوصررس لإلإولررل ؤررر النتررائى والتوصر ا

نارجإا عالنقا اآل ل -:
 -1وجود عدض ا س

التي ميتط ع الإسسيرون اري ؤفمارل ؤرا أسرس الت سر

لا إر ررا ار رري إعر ررفاه صر ررفاا إأ القانون ر ررل وؤر ررر ف ر ر خ ا س ر ر

االلتإراد

إعر ررفاه التصر ررفاا لار ررأ

ؤيسول تإأ الخاصل وع سإائإأ الكخص ل أو عاالشتفا لإصا ل الكفال الإيتقسا ل
أو لاررأ أسرراس التدإررا لررر الغ ررف وذلررك عالتدإررا لاررأ مصررو ؤوااقررل الكررفال لاررأ
التصررفاا الإسفؤررل أو نقررس مقوأرره لاكررفال لررر طفمررس موالررل ال ررس أو إع رفاه اررك
التصررفاا ؤداقررل لاررأ شررف واأرره فررو س ر

الكررفال أو شررف ااس ر فررو لرراه

س يإا.
 -2إن الررسط ن ال ر ي م صررس ارري شررفاا الإيررافإل الخاصررل متإ ررت لررر الررسط ن ارري
سائف الكفاا التلارمل ا ف وذلك لاإ تا الخاصل التي تإ ت عإا ف خ الكفال
لر سائف الكفاا .
 -3إن الكررفال الإيررافإل الخاصررل ارري القررانون الدفاأرري ال كتيررب الكخصر ل الإدنومررل
وال يتط ع ؤإارسل نكاطإا ال ي انكا ه آلجال إال عدا صاور شرإادل س يرإا وال
مكون ذلك إال عدا نلاح لإا ل ااتتا اللإإور ع سإإإا.
 -4عدررا صرراور شررإادل س ر

الكررفال الإيررافإل الخاصررل مكررون ف ر ا الصرراور عإ اعررل

والدل أانون رل لإرا إذ إن فر خ الكرإادل اس رران الروالدل لاكرخه الطس درري ةرلي لاررأ

الكررفال شخص ر تإا القانون ررل االلتسارمررل و لداإررا أف ر لإإارسررل ألإالإررا وااتيررا
ال قو و إس االلتتاؤا .
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 -5إن ؤصار التتاه الكفال عتصفاا الإسسي ر فو القانون عالتسارخ ؤصارا ؤساشفا ؤرر
ؤصادر االلتتاه.

 -6الملوز االمتلا لاأ الغ ف عدا داأاخ ؤرع الكرفال ر

ؤفامرس الت سر

ا ولرأ

ؤع الإسسي ر) عسط ن الكفال و ي سسب اان إذا اان ف ا الغ رف فرو ميرر الن رل
لنا إجفا خ ل لك التصفف القانوني.

ثان ا  :التوص ا

 -1الررنه صررفامل لاررأ دفمرره واضررش وصررفمش لاإسس ر

ارري أررانون الكررفاا الدفاأرري

الناا مال ا لداه طفأه لتدفمه الإسس .
 -2ضررفورل انتقررا اآلثررار الإتف سررل لاررأ الدقررود الترري اعفؤإررا الإسسيررون ؤررع الغ ررف إلررأ
الكررفال ر

اتررفل ؤررا أسررس صرراور إجررازل الت س ر

ولرراه التسررار الكررفال ارري ف ر خ

اللتفل اان لأ كر لاأ ا أس عالنيسل ل قو الغ ف ميني الن ل...
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 )21أفار مكأ لإ كإل النقض الإصفمل رأأ 149لسنل2ل1968/4/30جا ا ه مكتف لص ل
االاتتا اي س
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 )23الإادل  /41أوال ) شفاا لفاأي.
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 )27د.ؤ إا افما ألدفمني و د .ؤ إا الي ا أللقيل الكفاا

التلارمل ل 1ل ع فو ل 2005ل

ك.197
 )28الإادل  )3/79ؤر أانون الكفاا الاسناني.
 )29د .لسا الإل ا ال ك أ.د لسا الساأي السكفي.د ؤ إا طه السك فل الوج ت اي نظفمل االلتتاه اي
القانون الإاني الدفاأيل 1اي ؤصادر االلتتاهل عغاادل 1980ل ك 145وؤا عدافا.
( )33د.ؤ إا افما ألدفمني د .ؤ إا الي ا أللقيلالكفاا التلارملل الإصار الياعسل ك.198
 )31الإادل  )154ؤر القانون الإاني الدفاأي رأأ  40لينل .1951
 )32د .عاسأ ؤ إا صالش د .لانان امإا ولي الدتاويل الكفاا

التلارملل عغاادل1981ل

ك.181-180
 )33الإادل  )135ؤر القانون الإاني الدفاأي أل خ.
 )34أفار ؤ كإل استئناف القاففل 1960/2/23ك 661م ث جا ا ه تف ب ؤيسول ل الإسسي ر
اي رد ؤا داده الإكتتسون لاأ أساس أن شفال الإيافإل دتسف أسس س يإا ؤإ ال لإسال الإسسي ر
ال مر مدتسفون اي أ اؤإأ عدإا ل اتش االاتتا اةول ر مدإاون ل يا الكفال الإيتقسال.
 )35د .ؤ إا ااؤس أؤ ر ؤاشل الكفاا ل دار الكتا الدفعيل ؤصفل1957لك.107
 )36ضفغاه ااضس مير الدايل ؤلال القةا ل الداد  30اي 2005/2/1ك.15
 )37الإادل  )22شفاا لفاأي.
 )38الإادل  )927ؤاني لفاأي.
 )39د .الا الكاويل شفح أانون الكفاا الدفاأيل 1ل عغاادل 1968ل ك.229
 )40الإادل  )928ؤاني لفاأي.
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 )41الإادل  )1/85ؤر القانون التلاري الاسناني عدا داماإا عالإفسوه الإفأأ  9798عتارم
.1968/5/4
 )42ؤلإولل أمكاه النقضل س 14ل ك 180لر د .ؤ إا افما ألدفمني ود .ؤ إا الي ا أللقيل
الكفاا التلارملل ؤصار ساعس ذافخل ك.200
)43د .ؤ إا افما ألدفمني وؤ إا الي ا أللقيل الكفاا التلارملل ؤصار ساعسل ك.201-200
 )44د .عاسأ ؤ إا صالش ود .لانان الدتاويل ؤصار ساعس ذافخل ك.180
 )45الإادل  )22شفاا لفاأي.
 )46الإادل  )288ؤاني لفاأي.
 )47الإادل )1/289ؤاني لفاأي.
 )48الإادل /215أوال) شفاا لفاأي.
 )49د .ماإي عطفسل التصفاا

التي ملفمإا ؤسسيوا الكفال الإيافإل ؤع الغ فل ؤلال إدارل أةاما

ال كوؤلل أع اث وؤقاال ل 1961لالداد ال اني الينل الخاؤيللك.7-6
 )50الإادل  )288ؤاني لفاأي رأأ  40لينل .1951
 )51الإادل  )363ؤاني لفاأي رأأ  40لينل .1951
 )52د.لإاد ؤ إا أؤ ر الي ا رؤةانل مإامل الإيافأ اي شفال الإيافإل دراسل ؤقارنلل دار الكتب
القانون لل ؤصفل 2008ل ك.847
 )53الإادل  )13ؤر أانون الكفاا الدفاأي رأأ  21لينل .1997
 )54د.لساس ؤفزوك ألدس اي ل االاتتا

اي رأس ؤا الكفال الإيافإل ل رسالل ؤاجيت فل عغاادل

1990ل ك .157-138
 )55د.عاسأ ؤ إا صالش ود.لانان امإا ولي الدتاوي ل ؤصار ساعس ذافخ ل ك .176
 )56د.ثفو لاي لسا الفم أ ل شفح القانون التلاري ل دار الس وث الداإ ل ل 1957ل ك.333
 )57د.أنور ساطان ل الدقود الإيإال ل دار النإةل الدفع ل ل ع فو ل1980لك .65-64
 )58الإادل  )215ؤر أانون الكفاا الدفاأي رأأ  21لينل .1997
 )59الإادل /21ثان ا) شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )60الإادل  )73ؤاني لفاأي.
 )61الإادل  )218شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
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 )62الإادل  )219شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )63الإادل  )144شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997

 )64د .لساال إ ا ألكوارعيل اللفائأ الإال ل والتلارملل ؤوسولل القةا واللقهل الداد  330ل ك
.323-987
 )65الإواد  )282 – 278شفاا أردني رأأ  22لينل .1997
 ) 66د.اوزي ؤ إا ساؤي ل الكفاا التلارمل ل ا مكاه الداؤل والخاصل دراسل ؤقارنل ل دار ال قاال ل
1999ل ك .365
 )67د.ادوار ل ا ل الكفاا التلارمل والكفاا الإيافإل ل  1970ل ك .224
 )68د.لسا الإل ا ال ك أ و د.لسا الساأي السكفي ود.ؤ إا طه السك فل ؤصار ساعس ذافخ ل ك.16
 )69الإادل  )133ؤاني لفاأي.
 )70د.نإاد اليسالي ل ؤوسولل ال قو التلارمل ل  1952ل ك 7و د.اوزي ؤ إا ساؤيل ؤصار
ساعس ذافخ ك .245
 )71د.مياه ل يأ وأعو زما رضوان ل شفاا الإيافإل والقطاع الداه ل ك.15
 )72د.سد ا م أ ؤلتسأ ل الوج ت اي القانون التلاري ل 1980ل ك .96
 )73د .ؤ إا افما ألدفمني ل القانون التلاري الاسناني ل 1983ل ك .239
)74د.اوزي ؤ إا ساؤي ل ؤصار ساعس ذافخ ل ك 260
 )75الإادل /12أوال) شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )76الإادل /48ثان ا) شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )77د.عاسأ ؤ إا صالش و د .لانان امإا ولي الدتاوي ل ؤصار ساعس ك .113
 )78الإادل  )30شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
)79الإادل /6أوال) شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )80د.ؤفوان عاري االعفاف أل صل ل شفاا

الإيافإلل دراسل ؤقارنل)ل دار الكتب القانون لل ؤصفل

2010ل ك .31
 )81د.لط ه جسف اوؤاني ل الكفاا التلارمل دراسل أانون ل ؤقارنل )ل 2006ل ك.144
 )82الإواد  )71,72شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )83الإادل  )78شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )84د .لإاد ؤ إا أؤ ر ل ؤصار ساعس ذافخ ل ك .848
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 )85الإادل  )165شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )86د.فكاه زومرل الإوسولل الداإ ل اي س الكفاا الإان ل والتلارملل الإلاا ا و ل 1ل
القاففلل 2008ل ك .122-42
 )87د .عاسأ ؤ إا صالشل ؤصار ساعس ذافخل ك.168
 )88ؤصطلأ اإا ؤصطلأل ؤإ تا عط ن الكفال الإيافإلل ؤلاا ادار أةاما ال كوؤل ل ك.7
 )89د.فكاه زومر ل الإصار الياعس أل خ ل ك .89
 )90د.ؤ ير شل سل الوس ج اي شفح القانون التلاريل 1ل القاففلل 1967/1966ل ك .330
 )91د.عاسأ ؤ إا صالش و د.لانان امإا ولي الدتاوي ل ؤصار ساعس ل ك .157
 )92اقفل  )3ؤر الإادل  )66أانون الدقوعا الدفاأي رأأ  111لينل .1969
 )93الإادل  )16شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )94الإادل  )64أانون الكفاا التلارمل الإاغأ رأأ  31لينل .1957
 )95الإادل  )22شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )96د.ؤواس مير رضال أانون الكفاا ل ؤفات الس وث القانون لل عغاادل 1980ل ك .76
 )97الإادل  / 217اقفل  1ؤر القانون الإاني الدفاأي رأأ  41سنل .1951
 )98الإادل  145اقفل  2شفاا لفاأي رأأ  21لينل .1997
 )99د.أعو زما رضوان ل شفاا الإيافإل واس القانون الإفأأ  159لينل  1981ل
ك 130
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املصـــــــادر

 -1د .أعو زما رضوانل الكفاا الإيافإل واس القانون رأأ  159لينل 1981ل عاون سنل
طسع.
 -2د .ادوار ل ال الكفاا التلارمل والكفاا الإيافإلل ع فو ل.1970
 -3د .أنور ساطانل الدقود الإيإالل دار النإةل الدفع لل ع فو ل .1980
 -4د .عاسأ ؤ إا صالش و د .لانان أمإا ولي الدتاويل الكفاا

التلارملل عغاادل

.1981
 -5د .ثفو لاي لسا الفم أل شفح القانون التلاريل دار الس وث الداإ لل .1957
-6د.مياه ل يأل و د .أعو زما رضوانل شفاا الإيافإل والقطاع الداهل عاون سنل طسع.
 -7د .الا الكاويل شفح أانون الكفاا الدفاأيل 1لعغاادل.1968
 -8د .سد ا م أ ؤلتسأل الوج ت اي القانون التلاريل.1980
 -9د .سإ ل القا وعيل الكفاا التلارملل القاففلل .1989
 -10د .لساس ؤفزوك الدس ايل االاتتا

اي رأس ؤا الكفال الإيافإلل رسالل ؤاجيت فل

عغاادل.1990
 -11د .لسا الإل ا ال ك أ و د .لسا الساأي السكفي و د .ؤ إا طه السك فل الوج ت اي
نظفمل االلتتاه اي القانون الإاني الدفاأيل  1اي ؤصادر االلتتاهل عغاادل .1980
 -12د .لإاد ؤ إا أؤ ر الي ا رؤةانل مإامل الإيافأ اي الكفال الإيافإل دراسل
ؤقارنل)ل دار الكتب القانون لل ؤصفل .2008
 -13د .اوزي ؤ إا ساؤيل الكفاا التلارمل ا مكاه الداؤل والخاصل دراسل ؤقارنل)لدار
ال قاالل .1999
 -14د .لط ه جسف اوؤانيل الكفاا التلارمل دراسل أانون ل ؤقارنل)ل .2006
 -15د .ؤ ير شل سل الوس ج اي شفح القانون التلاريل 1ل القاففلل .1966
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 -16د .ؤ إا افما الدفمنيل القانون التلاري الاسنانيل .1983

 -17د .ؤ إا افما الدفمنيل و د .ؤ إا الي ا اللقيل الكفاا

التلارملل 1ل ع فو ل

لسنانل.2005
 -18د .ؤ إا ااؤس أؤ رل الكفاا ل دار الكتا الدفعيل ؤصفل .1957
 -19د .ؤفوان عاري االعفاف أل صل ل شفاا

الإيافإل دراسل ؤقارنل)ل دار الكتب

القانون لل ؤصف ل .2010
 -20د .ؤواس مير رضال أانون الكفاا ل ؤفات الس وث القانون لل عغاادل .1980
 -21د .نإاد اليساليل ؤوسولل ال قو التلارملل .1952
 -22د .فكاه زومرل الإوسولل الدإا ل اي س

الكفاا الإان ل والتلارملل 1لالقاففلل

. 2008

ثان ا  /الإل

 -1د .ماإي عطفسل التصفاا

التي ملفمإا ؤسسيوا الكفال الإيافإل ؤع الغ فل ؤلال

إدارل أةاما ال كوؤلل الداد ال انيل الينل الخاؤيلل .1961

 -2ضفغاه ااضس مير الدايل ؤلال القةا ل الداد  )30اي .2005 / 2/ 21
 -3د .لسا ال إ ا ألكوارعيل اللفائأ الإال ل والتلارملل ؤوسولل القةا واللقهل الداد330
 -4د .ؤصطلأ اإا ؤصطلأل ؤإ تا

عط ن الكفال الإيافإلل ؤلال إدارل أةاما

ال كوؤل.
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ثال ا /ا نظإل والقوان ر
 -1أانون الكفاا

الدفاأي رأأ  21لينل  1997الإدا واس أؤف ساطل االئت ف الإسأتل

رأأ .2004 /64
 -2أانون الكفاا ا ردني رأأ  22لينل  1997الإدا .
 -3أانون الكفاا الإصفي رأأ  159لينل .1981
 -4أانون الكفاا الاسناني الناا مال ا.
 -5أانون الدقوعا الدفاأي رأأ  111لينل .1969
 -6القانون الإاني الدفاأي رأأ  40لينل .1951
 -7نظاه الكفاا اليدودي.
 -8أانون الكفاا التلارمل الدفاأي الإاغي رأأ  31لينل .1957
راعدا /القفارا القةائ ل
 _1أفارا ؤ كإل النقض الإصفمل رأأ 2ل30ل.1968/4/149
 _2أفارا ؤ كإل استئناف القاففلل.1960/2/23
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The legal Status for the Corporations' Founders at both
.Stages, before and after, of Incorporation
" Comparative Study "
Assistant Lecturer. Fadia Mohammed Ismail
College of Law and Political Sciences-University of Diyala

Abstract
The legal status for the dealings of the corporations' founders at
both stages, before and after, of incorporation. This status represents
the bases adopted by those founders, in making their dealings before
incorporation. Depending on their personal names or, by conditional
stipulation, for others' interest. Or on the basis of a pledge on behalf
of another i.e. by proxy or that those dealings be based on the
suspense condition which is the establishment of the company or
revoked condition which is not establishing this company. Law shall
be the company's commitment for founders' dealings , in both stages.
Others shall not object to contracting with the company, during the
early stages of incorporation, claiming invalidity of the company for
any reason, especially if the other, third party, was acting in good
faith .
At the second stage, after incorporation, represented by the
issuance of the company's incorporation certificate This certificate
gives the company a legal personality and makes it eligible for
exercising its business, acquiring rights and assuming obligations.
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