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متهيد
الدليل الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري من �إعداد جلنة الأمم املتحدة للقانون
التجاري الدويل (الأون�سيرتال) .فقد اتفقت اللجنة ،يف دورتها ال�ساد�سة والأربعني ،يف عام ،2013
على � َّأن الأعمال التي ترمي �إىل التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة خالل دورة حياتها ،وال �سيما يف االقت�صادات النامية ،ينبغي �أن ت�ضاف �إىل
برنامج عمل اللجنة ،وعلى �ضرورة ا�ستهالل تلك الأعمال بالرتكيز على امل�سائل القانونية التي
تكتنف تب�سيط �إجراءات الت�أ�سي�س (الفقرة  321من الوثيقة .)A/68/17
وا�ستهل الفريق العامل الأول �أعماله يف �شباط/فرباير  2014وفق ًا للوالية التي �أ�سندتها �إليه
اللجنة ،واتفق على �أنه �إ�ضاف ًة �إىل تب�سيط �إجراءات الت�أ�سي�س ،ف� َّإن تب�سيط ت�سجيل املن�ش�آت
التجارية ي�سهم هو �أي�ض ًا يف احلد من العقبات القانونية التي تواجهها املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة خالل دورة حياتها .ولذا فقد �أ�ضاف الفريق العامل م�شروع ًا ثاني ًا (�أقرته اللجنة)
ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات يف جمال ت�سجيل املن�ش�آت التجارية �إىل العمل ب�ش�أن امل�سائل القانونية التي
تكتنف تب�سيط �إجراءات الت�أ�سي�س.
ويف عامي  2015و ،2016ناق�ش الفريق العامل عدة وثائق ت�ضمنت �أجزاء من م�شروع تعليق
وم�شاريع تو�صيات (انظر الوثيقتني  A/CN.9/860وِّ A/CN.9/866
لالطالع على تقريري هاتني
الدورتني) .ونوق�ش م�شروع ن�ص موحد للدليل الت�شريعي لأول مرة يف عام ( 2017انظر الوثيقة
ِّ A/CN.9/900
لالطالع على تقرير تلك الدورة) ،وتَوا�صل تطوير العمل �أثناء دورتني ،مدة كل
منهما �أ�سبوع واحدُ ،عقدت �آخرهما يف �آذار/مار�س ( 2018انظر الوثيقتني A/CN.9/928
وِّ A/CN.9/933
لالطالع على تقريري هاتني الدورتني) .و�إ�ضاف ًة �إىل ممثلي الدول الأع�ضاء
يف اللجنة� ،شارك ممثلون لدول لها �صفة مراقب وعدد من املنظمات الدولية ،احلكومية وغري
احلكومية على ال�سواء ،بن�شاط يف الأعمال التح�ضريية.
وعقدت املفاو�ضات النهائية حول م�شروع الدليل الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري
ُ
يومي  26و 27حزيران/يونيه  2018خالل الدورة احلادية واخلم�سني للأون�سيرتال املعقودة يف
نيويورك ،واع ُتمد الن�ص بتوافق الآراء يف  27حزيران/يونيه ( 2018انظر املرفق الثاين) .ويف وقت
الحق ،اعتمدت اجلمعية العامة القرار  197/73امل� َّؤرخ  20كانون الثاين /يناير  2018الذي �أعربت
فيه عن تقديرها للأون�سيرتال لإجنازها الدليل الت�شريعي واعتمادها �إياه (الفقرة  3من القرار).
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مقدِّمة
�  -1أُ ِع َّد الدليل الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري ("الدليل" �أو "الدليل
الت�شريعي") على �أ�سا�س � َّأن من م�صلحة الدول وم�صلحة املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة،
من �أجل تهيئة بيئة جتارية �سليمة� ،أن تعمل هذه املن�ش�آت يف �إطار االقت�صاد الر�سمي .ويهدف هذا
الدليل �أي�ض ًا �إىل بيان �إمكانية �إقناع ِّ
منظمي امل�شاريع ،الذين مل يقيموا من�ش�آتهم بعد ،ب�أن يفعلوا
ذلك يف �إطار االقت�صاد الر�سمي �إذا ما ر�أوا � َّأن متطلبات �إقامة من�ش�آتهم على نحو ر�سمي لي�ست
مفرطة الأعباء ،و�إذا كانت مزايا ذلك تفوق ما لهم من م�صلحة يف العمل يف �إطار االقت�صاد
غري الر�سمي.
-2
ويقر هذا الدليل الت�شريعي ب� َّأن املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،وال �سيما املن�ش�آت
ُّ
ال�صغرى وال�صغرية ،ح�سب �شكلها القانوين ،ال تكون يف دول كثرية ملزمة بالت�سجيل يف ال�سجل
التجاري من �أجل اال�شتغال يف �إطار االقت�صاد الر�سمي ،ولكنها قد تكون ملزمة بالت�سجيل لدى
ال�سلطات املعنية الأخرى ،مثل الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي .و ُيق�صد بت�شغيل
من�ش�أة ما يف �إطار االقت�صاد الر�سمي امتثال هذه املن�ش�أة جلميع �شروط الت�سجيل الإلزامي
وغريها من ال�شروط املفرو�ضة يف الوالية الق�ضائية التي متار�س فيها �أعمالها.
 -3وتبع ًا للوالية الق�ضائية التي تعمل فيها املن�ش�أة وال�شكل القانوين للمن�ش�أة ،قد يكون
الت�سجيل يف ال�سجل التجاري �أحد �شروط الت�سجيل الإلزامي ملزاولة الأعمال التجارية يف تلك
الوالية الق�ضائية .بيد � َّأن هذا الدليل يو�صي ب�أن تنظر الدول ،حتى تلك التي ال ت�شرتط الت�سجيل
الإلزامي للمن�ش�آت ،يف ال�سماح للمن�ش�آت� ،أ ًّيا كان حجمها و�شكلها القانوين ،بالت�سجيل يف ال�سجل
التجاري دون �أن تلزمها بذلك وجوباً .فمن �ش�أن هذا النهج الت�ساهلي �أن يعزز بدرجة كبرية املزايا
املتاحة للمن�ش�آت التي تعمل يف �إطار االقت�صاد الر�سمي.
 -4ومن �أجل ت�شجيع ِّ
منظمي امل�شاريع على ت�شغيل من�ش�آتهم �ضمن �إطار االقت�صاد الر�سمي،
خا�ص ًة عندما يكون ت�سجيل املن�ش�أة �شرط ًا بالن�سبة لهم من �أجل القيام بذلك ،لع َّل الدول تو ُّد �أن
تتخذ خطوات لرت�شيد وتب�سيط نظامها اخلا�ص بت�سجيل املن�ش�آت التجارية .وميكن تو ُّقع �أن ي�ساعد
ت�سريع وتب�سيط �إجراءات ت�سجيل املن�ش�آت على تكوين املن�ش�آت بجميع �أحجامها و�أنواعها ،ولي�س
فقط املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة .ولهذه الأ�سباب� ،أ�صبح تب�سيط ت�سجيل املن�ش�آت
�أحد �أبرز الإ�صالحات التي تقوم بها الدول يف جميع املناطق وعلى جميع م�ستويات النمو .وقد
أداء.
َّ
متخ�ض هذا التوجه عن عدة ممار�سات جيدة لها �سمات م�شرتكة بني �أف�ضل االقت�صادات � ً
1
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ومل�ساعدة الدول الراغبة يف �إ�صالح �إجراءاتها اخلا�صة بت�سجيل املن�ش�آت بحيث ت�أخذ يف االعتبار
جمرد اعتماد ممار�سات
االحتياجات اخلا�صة للمن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة� ،أو يف َّ
جيدة �إ�ضافية لتب�سيط الإجراءات القائمةُ ،يحدِّ د هذا الدليل املبادئ الرئي�سية واملمار�سات
اجليدة فيما يتعلق بت�سجيل املن�ش�آت وكيفية �إجناز الإ�صالحات الالزمة.

�ألف -الغر�ض من الدليل الت�شريعي
 -5ال�سجالت التجارية (انظر الفقرة � 12أدناه) هي ُنظُ م ُتن�ش�أ مبقت�ضى القانون وت�س ِّهل
تفاعل املن�ش�آت اجلديدة واملوجودة العاملة يف نطاق والية ال�سجل مع الدولة واملن�ش�آت التجارية
الأخرى وعامة النا�س� ،سواء عند �إن�شاء تلك املن�ش�آت �أو على مدى دورة حياتها .وال يتيح ال�سجل
التجاري لتلك املن�ش�آت الوفاء بالتزاماتها مبقت�ضى القانون الداخلي املنطبق عليها فح�سب ،بل
مي ِّكنها كذلك من امل�شاركة الكاملة يف االقت�صاد الر�سمي ،عندما يكون الت�سجيل مطلوب ًا لهذا
دعم يف جمال
الغر�ض ،ومي ِّكنها كذلك من اال�ستفادة من خدمات قانونية ومالية وخدمات ٍ
امل�سجلة .كما � َّأن قيام ال�سجل التجاري بحفظ تلك
ال�سيا�سات تكون متاحة ب�شكل �أي�سر للمن�ش�آت َّ
ِّ
املعلومات و�إتاحتها على النحو املنا�سب (انظر الفقرة ( 52ب) �أدناه) ميكن عامة النا�س من
ِّ
يي�سر البحث عن �شركاء جتاريني �أو زبائن حمتملني
االطالع على املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت ،وقد ِّ
�أو م�صادر متويل حمتملة ويح ُّد من املخاطر املقرتنة بالدخول يف ال�شراكات التجارية .ومن َّثم،
ميكن لل�سجل التجاري ،من خالل �أداء وظائفه� ،أن يقوم بدور يف التنمية االقت�صادية للدولة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ملا كانت املن�ش�آت التجارية ،مبا فيها املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة،
تو�سع بدرجة متزايدة �أن�شطتها خارج احلدود الوطنية ،ف�إنه ميكن لل�سجالت التي ت�ؤدي مهامها
ِّ
بكفاءة �أن ت�ضطلع بدور مهم يف �سياق عابر للحدود من خالل تي�سري ح�صول امل�ستعملني
املهتمني من الواليات الق�ضائية الأجنبية على املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت التجارية (انظر �أي�ض ًا
الفقرتني  196و� 197أدناه) ،الأمر الذي يح ُّد كثري ًا من املخاطر التي تنطوي عليها املعامالت
والعقود.
 -6وتختلف ُنظُ م ت�سجيل املن�ش�آت اختالف ًا كبري ًا عرب الدول واملناطق ،ولكن يربط بينها
جميع ًا عامل م�شرتك يتمثل يف � َّأن الإلزام بالت�سجيل ي�سري على كل املن�ش�آت� ،أ ًّيا كان حجمها ،تبع ًا
للمتطلبات القانونية املنطبقة عليها مبقت�ضى القانون الداخلي .وغالب ًا ما تكون ُن ُهج �إ�صالح نظم
ت�سجيل املن�ش�آت "حيادية" من حيث ا�ستهدافها حت�سني عمل ال�سجالت دون تفريق بني املن�ش�آت
ال�ضخمة والكيانات التجارية الأ�صغر بكثري .غري � َّأن ال�شواهد تدل على � َّأن هيكلة ال�سجالت
معينة يجعالنها �أقرب �إىل ت�سهيل ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى
التجارية و�إعمالها وفق ًا ل�سمات َّ
وال�صغرية واملتو�سطة ويزيدان من كفاءة عملها خلدمة املن�ش�آت من جميع الأحجام .وتتج�سد هذه
ال�سمات كتو�صيات يف هذا الدليل الت�شريعي.
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 -7وقد ان ُتفع يف هذا الدليل الت�شريعي بالدرو�س امل�ستفادة من خالل موجة الإ�صالحات
التي �أدخلتها الدول يف جمال ت�سجيل املن�ش�آت منذ عام  2000يف مناطق جغرافية خمتلفة.
ومن خالل هذا النهج ،ال يعتزم الدليل تي�سري كفاءة ال�سجالت التجارية املحلية فح�سب ،بل
يرمي �أي�ض ًا �إىل تي�سري التعاون بني ال�سجالت يف خمتلف الواليات الق�ضائية الوطنية بغية
تي�سري و�صول جميع امل�ستعملني املهتمني عرب احلدود �إىل ال�سجالت .وي�سهم تعزيز البعد العابر
للحدود لت�سجيل املن�ش�آت يف ال�شفافية واليقني القانوين يف االقت�صاد ،ويخف�ض �إىل حد كبري
التكاليف بالن�سبة للمن�ش�آت العاملة خارج حدودها الوطنية (انظر �أي�ض ًا الفقرتني  196و197
والتو�صية � 40أدناه).
 -8وي�ؤيد الدليل الت�شريعي الر�أي الذي مفاده � َّأن االنتقال �إىل �سجل �إلكرتوين �أو �سجل خمتلط
(�أي� إلكرتوين وورقي) ي�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف ت�شجيع ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
ويقر الدليل ب� َّأن ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة تَق َّدم ب�شكل غري مت�سا ٍو بني الدول
واملتو�سطةُّ .
م�صمم ًا ح�سب
وداخلها ،ويو�صي ب�أن يكون � ُّأي �إ�صالح يهدف �إىل اعتماد �سجل جتاري �إلكرتوين َّ
َ
التنفيذ على
القدرات التكنولوجية واالجتماعية واالقت�صادية للدولة املعنية .وقد ي�شمل ذلك
مراحل ،ال� سيما� إذا كانت التكنولوجيا املعتمدة تتطلب �إعادة هند�سة عمليات الت�سجيل ب�شكل
كامل (انظر الفقرات � 72إىل � 80أدناه) .وينبغي مالحظة � َّأن الإ�شارة �إىل الت�سجيل الإلكرتوين �أو
االت�صال احلا�سوبي املبا�شر ال تهدف �إىل التو�صية ب�أيِّ تكنولوجيا معينة ،بل ت�صف �أداء وظائف
ال�سجل التجاري من خالل �أجهزة ت�ش َّغل ب�شكل �إلكرتوين .ومتا�شي ًا مع هذا النهج� ،أُ ِعد هذا الدليل
بهدف ا�ستيعاب ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت املوجودة وكذلك �أيِّ تكنولوجيا
م�ستجدة ،مثل تكنولوجيا قواعد البيانات املوزعة وامل�شرتكة ،قد تراها الدول منا�سبة عند �إ�صالح
نظمها اخلا�صة بالت�سجيل.
ت�شجع على ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
 -9وت�شمل ال�سمات الأخرى التي ِّ
توفري خدمات الت�سجيل واخلدمات الالحقة له جمان ًا �أو بتكلفة منخف�ضة ،وجمع وحفظ املعلومات
امل�سجلة .ومن املهم �أي�ض ًا الإ�شارة �إىل � َّأن �إن�شاء جممع
اجليدة النوعية واملوثوقة املتعلقة باملن�ش�آت َّ
خدمات من �أجل الت�سجيل التجاري والت�سجيل لدى ال�سلطات ذات ال�صلة الأخرى املعنية بت�أ�سي�س
يي�سر هذا الت�سجيل على
املن�ش�آت التجارية ،مثل الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعيِّ ،
نحو كبري ،وال �سيما يف حالة املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة .ويعتمد جممع اخلدمات
توجهه احتياجات املن�ش�آت التجارية على نحو يوفر اخلدمات التي
نهج ًا قائم ًا على امل�ستعمل ِّ
ت�ستجيب لتوقعاتها من حيث فعالية التكاليف ووقت الإجناز و�إ�شراك مقدمي اخلدمات .ولهذا
ال�سبب ،ي�ؤيد الدليل الر�أي الذي مفاده � َّأن جمامع اخلدمات و�سيلة رئي�سية لتح�سني الت�شغيل
املتبادل (�أو البيني) على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي بني ال�سلطات املعنية املخت�صة ،و� َّأن الدول ينبغي �أن
ت�ستخدم جمامع اخلدمات من �أجل و�ضع �إجراءات ت�سجيل متكاملة لإن�شاء املن�ش�آت التجارية
تعبريي
(انظر الفقرتني  94و 95والتو�صية � 14أدناه) .ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن
ْ
"ال�سجل التجاري" و"جممع اخلدمات" على النحو امل�ستخدم يف هذا الدليل لي�س املق�صود بهما �أن
يعامال كمرتادفني (انظر الفقرة � 12أدناه).
َ
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 -10وا�س ُتفيد يف هذه الن�صو�ص من �أدوات متنوعة �أعدتها املنظمات الدولية التي دعمت
عمليات �إ�صالح م�شابهة يف العديد من املناطق عرب العامل .كما ُر ِجع فيها �إىل بيانات �أتيحت
من خالل �أن�شطة ال�شبكات الدولية لل�سجالت التجارية التي تقوم� ،ضمن جملة �أن�شطة �أخرى،
با�ستق�صاء ومقارنة ممار�سات ال�سجالت املنت�سبة �إليها يف خمتلف دول العامل .وت�شمل امل�صادر
الرئي�سية التي ا�س ُتخدمت يف �إعداد هذا الدليل الت�شريعي املن�شورات واملوارد ال�شبكية من
خمتلف امل�ؤ�س�سات واملنظمات ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر :رابطة ال�سجالت يف
�أمريكا الالتينية والكاريـبـي ،ومنتدى �سجالت ال�شركات ،و�سجل ال�شركات يف اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية ،ومنتدى ال�سجالت التجارية الأوروبية ،واالحتاد الأوروبي،
والأكادميية الدولية ملكافحة الف�ساد ،والرابطة الدولية ملديري ال�ش�ؤون التجارية ،ووزارة اخلدمة
يف �ألربتا (كندا) ،و�سجل املن�ش�آت التجارية يف كيبيك (كندا) ،وجمموعة البنك الدويل ،وم�ؤمتر
ا�ست�شد بالت�شريعات التي جرى �س ُّنها يف
الأمم املتحدة للتجارة والتنمية .وعالوة على ذلك ،فقد ُ
عدة واليات ق�ضائية ،تنتمي �إىل تقاليد قانونية خمتلفة ،حول العامل ب�ش�أن جميع جوانب ت�سجيل
املن�ش�آت التجارية.
موج ٌه �إىل الدول املهتمة ب�إ�صالح �أو حت�سني �سجالتها
 -11والدليل الت�شريعي هذا َّ
التجارية ،و�إىل جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف الدولة املهتمني بت�صميم ال�سجالت التجارية
وت�شغيلها �أو امل�شاركني بن�شاط فيهما ،وكذلك �إىل من قد يت�أثرون �أو يهتمون ب�إن�شاء وت�شغيل
�سجل جتاري.

باء-

امل�صطلحات

ِّ
تو�ضح هذه الفقرة معاين وا�ستخدامات بع�ض التعابري التي يتكرر ورودها يف الدليل
-12
الت�شريعي هذا .و ُي�شار �إىل �أنه عند ا�ستخدام م�صطلحات مثل احل�سابات ال�سنوية والبيانات
الدورية وامل�ستندات واال�ستمارات (مثل ا�ستمارات البحث �أو الت�سجيل �أو اال�ستمارات الأخرى
املعدة لطلب خدمات ال�سجل) والإ�شعارات والإخطارات واملواد الكتابية ،فاملق�صود هو �أن تنطبق
على ال�شكلني الإلكرتوين والورقي ،ما مل ُي�شر �إىل خالف ذلك يف الن�ص .وت�شمل التعابري الكثرية
اال�ستخدام ما يلي:
م�سجل لفائدة من�ش�أة جتارية� ،أو ا�سم ت�ستخدمه
 اال�سم التجاريُ :يق�صد به ا�سم َّ
من�ش�أة جتارية �أو تعتزم ا�ستخدامه.
م�سجلة فيه.
 �إلغاء الت�سجيلُ :يق�صد به �أن َّ
يبي يف ال�سجل � َّأن املن�ش�أة املعنية مل تعد َّ
املعي مبقت�ضى القانون
 �أمني ال�سجلُ :يق�صد به ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري َّ
الداخلي لكي ي�شرف على عمل ال�سجل التجاري ويدير �ش�ؤونه.
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 البيانات الدوريةُ :يق�صد بها بيا ٌن ُيق َّدم �سنو ًّيا �أو على فرتات �أخرى حم َّددة ويت�ضمن
معلومات �أ�سا�سية عن تركيبة املن�ش�أة و�أن�شطتها وو�ضعها املايل وقد ُي�شرتط على
امل�سجلة �أن تقدِّ مه �إىل ال�سلطة املعنية ،رهن ًا بالقانون املنطبق (انظر
املن�ش�آت
َّ
"احل�سابات ال�سنوية").
يتعي احلفاظ على �سريتها وفق ًا
 البيانات املحميةُ :يق�صد بها جميع املعلومات التي َّ
لقانون الدولة امل�شرتعة املنطبق.
 التوقيع الإلكرتوينُ :يق�صد به بيانات �إلكرتونية مدرجة يف ر�سالة بيانات �أو م�ضافة
�إليها �أو مرتبطة بها منطق ًّيا ،يجوز �أن ُت�ستخدم لتعيني هوية املو ِّقع بالن�سبة �إىل
()1
ر�سالة البيانات ،ولبيان موافقة املو ِّقع على املعلومات الواردة يف ر�سالة البيانات.
جيدي
 جيد النوعية وموثوق :يكون ال�سجل التجاري واملعلومات الواردة فيه " ْ
النوعية وموثوقني" عندما ُيحتفظ باملعلومات امل�سجلة حم َّدثة ودقيقة قدر الإمكان،
وعندما ميكن �أن ُي َ
نظر �إىل ال�سجل نظرة �إيجابية من حيث الأداء والأمن .وال ي�شري
ملزمة قانون ًا لل�سجل �أو
تعبري "جيد النوعية وموثوق" �إىل ما� إذا كانت املعلومات ِ
امل�سجلة �أو الأطراف الثالثة.
�صاحب الت�سجيل �أو املن�ش�أة َّ
 احل�سابات ال�سنويةُ :يق�صد بها املعلومات املالية التي تتعلق ب�أن�شطة املن�ش�أة التجارية
والتي ُت َع ُّد يف نهاية ال�سنة املالية للمن�ش�أة (انظر "البيانات الدورية").
 اخلدمات املعلوماتيةُ :يق�صد بها النظام الذي ين�شئه ال�سجل التجاري والذي يقدِّ م
من خالله املنتجات املعلوماتية للم�ستعملني.
معينة عن
 ال�سجل التجاريُ :يق�صد به الآلية التي تن�شئها الدولة لتلقي معلومات َّ
()2
املن�ش�آت التجارية وتخزين تلك املعلومات و�إتاحة الو�صول �إليها لعامة النا�س.
 �صاحب الت�سجيلُ :يق�صد به ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يقدِّ م اال�ستمارة
املقررة و� َّأي م�ستندات �إ�ضافية �إىل �سجل جتاري.
َّ
 الفرعُ :يق�صد به من�ش�أة فرعية تعتمد على من�ش�أة جتارية رئي�سية ،ومتار�س الن�شاط
التجاري نف�سه يف موقع منف�صل (�سواء خارجي �أو حملي) .والفرع لي�س �شرك ًة تابع ًة
ولي�ست له �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة عن املن�ش�أة الأ�صلية �أو الرئي�سية.
 القانون :يعني القانون املنطبق يف الدولة امل�شرتعة واملق�صود منه �أن يت�ضمن القواعد
اخلا�صة املعتمدة لإن�شاء ال�سجل التجاري (�سواء كانت هذه القواعد موجودة يف
الت�شريعات �أو يف اللوائح التنظيمية الإدارية �أو املبادئ التوجيهية) واملجموعة الأو�سع
()1قد يعمل ال�سجل التجاري �أي�ض ًا كمجمع خدمات لدعم الت�سجيل الإلزامي لدى �سلطات معنية �أخرى
(مث ًال لدى الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي) .ولالطالع على مزيد من املناق�شات يف هذا ال�ش�أن،
انظر الفقرة  57من الدليل.
()2انظر املادة  2من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية (.)2001
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واملكونة من القوانني املحلية التي قد تكون ذات �صلة بامل�سائل املتعلقة بال�سجل
نطاق ًا َّ
التجاري ،ولكنها تندرج خارج �إطار القواعد املح َّددة التي تن�شئ ال�سجل التجاري.
 م َمع اخلدماتُ :يق�صد به مكتب مادي �أو جهة واحدة على من�صة �إلكرتونية �أو
َْ
م�ؤ�س�سة لت�أدية وظائف متعددة تتعلق بت�سجيل من�ش�أة يف ال�سجل التجاري ،على الأقل،
وكذلك لدى الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي على النحو الالزم لكي
تعمل املن�ش�أة يف �إطار االقت�صاد الر�سمي .وينبغي ملجمع اخلدمات �أن يكفل قابلية
الت�شغيل املتبادل بالن�سبة جلميع ال�سلطات املعنية التي يتعني على املن�ش�أة الت�سجيل
لديها ،و�إتاحة تبادل املعلومات املتعلقة بتلك املن�ش�أة بني تلك ال�سلطات ،وكذلك
ا�ستخدام ا�ستمارة واحدة للت�سجيل لدى تلك ال�سلطات والدفع لها.
خ�ص�ص
 حمدِّ د الهوية الفريدُ :يق�صد به رقم تعريفي فريد وحيد للمن�ش�أة التجارية ُي َّ
ال�سلطات ذات ال�صلة يف الدولة
مرة واحدة فقط للمن�ش�أة ،وت�ستخدمه بات�ساق
ُ
املعنية.
 املعلومات
امل�سجلة يف ال�سجل
امل�سجلةُ :يق�صد بها املعلومات املتعلقة باملن�ش�أة
َّ
َّ
التجاري ،مبا يف ذلك البيانات املحمية واملعلومات املتاحة ِّ
لالطالع العام.
 املنتجات املعلوماتيةُ :يق�صد بها املعلومات التي يعاجلها �أو ين�شرها ال�سجل التجاري
(يف �شكل �إلكرتوين �أو ورقي) من �أجل توفري البيانات التي يطلبها امل�ستعملون.
امل�سجلةُ :يق�صد بها املن�ش�أة التجارية التي ُ�س ِّجلت ر�سم ًّيا يف ال�سجل التجاري
 املن�ش�أة َّ
عقب تقدمي طلب ت�سجيل فيه.
 املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطةُ :يق�صد بها املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة ح�سب تعريفها وفق ًا للمعايري التي ت�ضعها الدولة التي ت�ضطلع ب�إ�صالحات
لنظام ت�سجيل املن�ش�آت.

جيم-

االعتبارات املتعلقة بال�صياغة الت�شريعية

 -13ينبغي للدول التي تن ِّفذ املبادئ الواردة يف هذا الدليل الت�شريعي �أن تنظر يف كيفية
�إدراجها يف ت�شريعاتها و�ضمان ات�ساقها مع تلك الت�شريعات .وال يو�صي الدليل الت�شريعي هذا
باختيار �أي طرائق ت�شريعية معينة ،وي�ستخدم م�صطلحات قانونية حمايدة بحيث ميكن ب�سهولة
تكييف تو�صياته مع التقاليد القانونية والأ�ساليب ال�صياغية املتنوعة لدى خمتلف الدول .كما
يعتمد الدليل الت�شريعي نهج ًا مرن ًا يتيح تنفيذ تو�صياته وفق ًا للأعراف ال�صياغية وال�سيا�سات
الت�شريعية املحلية للدول.
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دال-

عملية الإ�صالح

 -14عاد ًة ما يتطلب تر�شيد عملية ت�سجيل املن�ش�آت ،بغية حتقيق الهدف الرئي�سي املتمثل يف
جعلها �أب�سط و�أجنع من حيث الوقت والتكلفة ،و�أي�سر ا�ستعما ًال كذلك (�سواء لأ�صحاب الت�سجيل
�أو للم�ستعملني الذين يبحثون يف ال�سجل)� ،إجراء �إ�صالحات تتناول الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي
للدولة امل�شرتعة .وقد يلزم �أي�ض ًا �إ�صالح �إجراءات ت�سيري الأعمال التي تدعم نظام الت�سجيل .ويف
بع�ض الأحيان ،يلزم �إجراء �إ�صالحات يف جميع هذه املجاالت .وقد يختلف النهج امل َّتبع يف هذه
الإ�صالحات اختالف ًا كبري ًا بني الدول نظر ًا لت�أثر ت�صميم نظام الت�سجيل و�سماته مب�ستوى تطور
الدولة و�أولوياتها وقوانينها .غري � َّأن هناك عدة م�سائل م�شرتكة ينبغي للدول �أن تنظر فيها وعدة
خطوات �إ�صالحية مت�شابهة يو�صى باتخاذها ،ب�صرف النظر عما قد يوجد من اختالفات بني
الواليات الق�ضائية .و ُتبحث هذه امل�سائل �أدناه.

-1

حم ِّفزات الإ�صالح

َّ �  -15إن �إ�صالح الت�سجيل التجاري هو عملية متعددة الأوجه تعالج جوانب خمتلفة من
جهاز الدولة؛ ويتطلب تنفيذها م�شاركة طائفة وا�سعة من اجلهات ذات امل�صلحة وفهم ًا وافي ًا
لأحوال الدولة القانونية واالقت�صادية ،وكذلك لالحتياجات العملية ملوظفي ال�سجل وم�ستعمليه
امل�ستهدفني .ولكي يكون الإ�صالح ناجحاً ،يجب �أن يكون مدفوع ًا باحلاجة �إىل حت�سني تطور
القطاع اخلا�ص ،ولذلك ُين�صح ب�أن يكون هذا الإ�صالح جزء ًا من برنامج �أو�سع لتطوير القطاع
اخلا�ص �أو لتحديث القطاع العام .ومن َّثم ،يلزم فهم �أهمية ت�سجيل املن�ش�آت يف �سياق �سائر
التحديات اخلا�صة ببيئة الأعمال وفهم عالقته ب�سائر الإ�صالحات املحتملة .و�سوف يتطلب هذا
التحليل ،كخطوة متهيدية بالغة الأهمية ،الت�أكد من � َّأن الظروف املحلية م�ؤاتية لتنفيذ برنامج
لإ�صالح الت�سجيل التجاري ،ومن وجود حم ِّفزات لتنفيذ هذا الإ�صالح ،ومن وجود ت�أييد لتلك
م�سعى �إ�صالحي.
املبادرات داخل احلكومة والقطاع اخلا�ص قبل ال�شروع يف �أيِّ
ً

(�أ)  �أهمية وجود َن�ص ٍري للإ�صالح
َّ �  -16إن لوجود دعم �أو حتى قياد ٍة من جانب امل�ستويات احلكومية العليا يف الدولة �أهمية
�أ�سا�سية لنجاح عملية الإ�صالح .فمن �ش�أن م�شاركة الوزارات احلكومية املعنية والقيادة ال�سيا�سية
يف املجهود الإ�صالحي �أن ت�س ِّهل التو�صل �إىل توافق يف الآراء ب�ش�أن اخلطوات الالزمة .وقد يكون
لهذا الأمر �أهمية خا�صة يف ت�سهيل احل�صول على املوارد املالية� ،أو يف اتخاذ القرارات وتنفيذها،
�أو عندما يلزم نقل وظائف ال�سجل التجاري من �أحد فروع احلكومة �إىل فرع �آخر� ،أو �إ�سناد تلك
الوظائف جلهات خارجية.
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(ب) اللجنة التوجيهية
 -17من �أجل الإ�شراف على ال�سري اليومي لعملية الإ�صالح ومعاجلة ما قد ين�ش�أ من م�صاعب،
ُين�صح ب�إن�شاء جلنة توجيهية تتوىل م�ساعدة ممثل الدولة �أو الهيئة التي تقود عملية الإ�صالح.
وينبغي �أن ت�ضم هذه اللجنة� ،إىل جانب خرباء ذوي دراية فنية بالنواحي التكنولوجية والقانونية
والإدارية ،ممثلني للقطاعني العام واخلا�ص ،كما ينبغي �أن ت�ضم جمموعة وا�سعة من �أ�صحاب
امل�صلحة ،مبن فيهم �أولئك الذين ميكنهم متثيل منظورات امل�ستعملني امل�ستهدَ فني .وقد ال يلزم
دائم ًا �إن�شاء مثل هذه اللجنة ،فقد يكون بالإمكان ا�ستخدام �آليات قائمة؛ ويتعني على �أيِّ حال
تفادي الإكثار من اللجان ،لأنه ُي�ضعف �أثرها الإجمايل.
 -18وينبغي �أن تكون للجنة التوجيهية وظائف حمددة بو�ضوح و�أن تكون خا�ضعة للم�ساءلة؛
و ُي�ست�صوب �أن يكون هيكلها الأويل �صغري ًا ثم تنمو تدريج ًّيا مع تزايد الزخم والدعم املقدم من
�أ�صحاب امل�صلحة .وعلى الرغم من ارتباط اللجنة بالهيئة احلكومية الرفيعة امل�ستوى التي تقود
الإ�صالح وتنا�صره ،ينبغي لها �أن تعمل ب�شفافية وبا�ستقاللية عن ال�سلطة التنفيذية .ففي بع�ض
الواليات الق�ضائية ،حتولت هيئات الإ�صالح التنظيمي الحق ًا �إىل م�ؤ�س�سات �أكرث دميومة تتوىل دفع
خطى العمل اجلاري ب�ش�أن احلوكمة التنظيمية وحتليل الأثر التنظيمي.
 -19ويجب على اللجنة التوجيهية �أن تعزِّ ز عملية الإ�صالح ،و�أن تنظر يف كيفية معاجلة
ال�شواغل التي تثار ب�ش�أنها .ومن ال�شواغل املحتملةُ ،تذكر تلك التي تن�ش�أ عن التثاقل البريوقراطي،
َخوف موظفي ال�سجالت من فقدان وظائفهم �إذا كانت مهاراتهم يف جمال تكنولوجيا املعلومات
وت ُّ
واالت�صاالت �ضعيفة �أو �إذا حلت التكنولوجيا حمل ر�أ�س املال الب�شري .ومن َّثم ،من املهم
على الأرجح �أن تتم َّكن الهيئة امل�شرفة على الإ�صالح من مراعاة امل�صالح املتباينة ومن تزويد
امل�ستفيدين املحتملني والداعمني ال�سيا�سيني مبعلومات كاملة.

(ج) فريق امل�شروع
فريق للم�شروع ،بالتعاون مع اللجنة التوجيهية ،مبهمة ت�صميم
 -20من امل�ست�صوب تكليف ٍ
برنامج �إ�صالحي يالئم ظروف الدولة امل�شرتعة وتوفري اخلربات الفنية الالزمة لتنفيذ
متخ�ص�صني دوليني وحمليني ذوي
الإ�صالحات .فنجاح عملية الإ�صالح يتطلب وجود فريق ي�ضم
ِّ
دراية وجتربة يف �إ�صالح عملية ت�سجيل املن�ش�آت ،ويف الإ�صالح القانوين وامل�ؤ�س�سي ،ويف جمموعة
املتخ�ص�صني يف ت�صميم الرباجميات ويف الأجهزة
متنوعة من امل�سائل التكنولوجية (مثل
ِّ
احلا�سوبية وقواعد البيانات وال�شبكات).
(د) ا�سرتاتيجيات التوعية
َوا�صل
 -21ينبغي للدول ال ُـمق ِْدمة على عملية �إ�صالح �أن تنظر يف و�ضع ا�سرتاتيجيات ت ُ
مالئمة ترمي �إىل تعريف املن�ش�آت التجارية و�سائر م�ستعملي ال�سجل املحتملني بطريقة عمل
ال�سجل وبالأهمية القانونية واالقت�صادية لت�سجيل املن�ش�آت .و ُيفرت�ض �أن ي�شمل هذا اجلهد
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�إبالغ املن�ش�آت بفوائد الت�سجيل يف ال�سجل التجاري والت�سجيل الإلزامي لدى ال�سلطات املعنية
الأخرى (مثل الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي) ،وفوائد امل�شاركة يف االقت�صاد
الر�سمي (مثل� إبراز �صورتها لعامة النا�س وال�سوق وحت�سني فر�ص اال�ستفادة من خدمات النظام
الم�صرفي) .وينبغي التوعية �أي�ض ًا باحلوافز التي ميكن �أن تقدمها الدولة للمن�ش�آت لكي تعمل
يف �إطار االقت�صاد الر�سمي (انظر الفقرة � 23أدناه) ،مبا يف ذلك توفري الفر�صة للم�شاركة يف
اال�شرتاء العمومي؛ والتح ُّقق القانوين من املن�ش�أة التجارية؛ و�إمكانية الو�صول �إىل �أ�شكال قانونية
مرنة من الأعمال التجارية وجتزئة املوجودات؛ و�إمكانية حماية اال�سم الفريد للمن�ش�أة وغري
ذلك من املوجودات غري امللمو�سة؛ والفر�ص املتاحة للمن�ش�أة كي تنمو وت�صل �إىل القوة العاملة
املتخ�ص�صة وبرامج امل�ساعدة احلكومية .وينبغي ال�سرتاتيجية التوعية �أن ت�ضمن �أي�ض ًا �سهولة
ِّ
الو�صول �إىل معلومات وا�ضحة ب�ش�أن االمتثال للقانون والوفاء بااللتزامات املقطوعة يف �إطار
الت�سجيل (مثل دفع ال�ضرائب) والعقوبات املمكنة التي ُتو َّقع يف حالة عدم االمتثال.
 -22ومن النتائج التي ميكن تو ُّقعها �أي�ض ًا من التوا�صل الفعال ت�شجيع �إقامة من�ش�آت جديدة
وت�شجيع املن�ش�آت القائمة على االمتثال ملتطلبات الت�سجيل الإلزامي ،وكذلك �إر�سال �إ�شارات �إىل
امل�ستثمرين املحتملني ب�ش�أن جهود الدولة امل�شرتعة الرامية �إىل حت�سني بيئة الأعمال .وينبغي �أن
تبد�أ ا�سرتاتيجيات التوعية يف مرحلة مبكرة من عملية الإ�صالح و�أن ت�ستمر طوال تلك العملية،
مبا يف ذلك بعد ا�شرتاع البنية التحتية القانونية وتنفيذ ال�سجل التجاري اجلديد .وينبغي لفريق
ف�ضل ا�ستخدامه من و�سائط الإعالم
امل�شروع ،بالتن�سيق مع اللجنة التوجيهية� ،أن يحدِّ د ما ُي َّ
الناجعة التكلفة ،التي ميكن �أن ت�شمل حوارات بني القطاعني العام واخلا�ص وم�ؤمترات �صحفية
وحلقات درا�سية وحلقات عمل وبرامج تلفزية و�إذاعية ومقاالت �صحفية و�إعالنات و�إعداد تعليمات
مف�صلة ب�ش�أن تقدمي بيانات الت�سجيل واحل�صول على املعلومات من ال�سجل التجاري .ومن �أجل
َّ
توعية املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة مبا يجري من �إ�صالحات يف ال�سجل التجاري ،قد
م�صممة خ�صي�ص ًا لهذه ال�شريحة من املتل ِّقني.
يكون من امل�ست�صوب اتباع ا�سرتاتيجيات ت ُ
َوا�صل َّ

تت�سجل
(ﻫ) تقدمي حوافز �إىل املن�ش�آت لكي َّ
حتث املن�ش�آت
�  -23إ�ضاف ًة �إىل حملة توعية فعالة ،ينبغي للدول �أن تنظر يف �إ�ضافة حوافز ُّ
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة وغريها من املن�ش�آت على االمتثال ملتطلبات الت�سجيل الإلزامي
لدى ال�سلطات املعنية من خالل توفري خدمات �إ�ضافية للمن�ش�آت املمتثلة .وتختلف �أنواع احلوافز
تبع ًا لل�سياق االقت�صادي والتجاري والتنظيمي املح َّدد ،وقد ت�شمل :تعزيز فر�ص احل�صول على
امل�سجلة؛ وتقدمي التدريب واخلدمات يف جمال املحا�سبة،
االئتمان بالن�سبة للمن�ش�آت التجارية َّ
وكذلك امل�ساعدة يف �إعداد خطة عمل؛ وتوفري االئتمان لتغطية تكاليف التدريب؛ و�إر�ساء معدالت
�ضريبية �أدنى ومب�سطة وتقدمي خدمات الو�ساطة يف امل�سائل املتعلقة بال�ضرائب؛ وتوفري خدمات
تقدمي امل�شورة يف جمال الأعمال التجارية؛ وتوفري التعوي�ض النقدي والإعانات �أو الربامج
احلكومية لتعزيز منو املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة وتوفري البنى التحتية التكنولوجية
املنخف�ضة التكلفة.
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 -2عملية الإ�صالح على مراحل
 -24ميكن �أن تتباين املدة التي ت�ستغرقها عملية الإ�صالح تباين ًا كبرياً ،تبع ًا لأنواع الإ�صالحات
املن َّفذة وتبع ًا لظروف �أخرى ذات �صلة باقت�صاد البلد املعني .ويف حني � َّأن الأخذ بالنهج الأ�شمل
قد ي�ستتبع �إجراء �إ�صالح كامل لل�سجل التجاري والقانون املن�شئ له ،ف� َّإن هذا قد ال يكون واقع ًّيا
ولعل الدول امل�شرتعة تو ُّد �أن تنظر يف تنفيذ عملية الإ�صالح على مراحل.
يف جميع احلاالتَّ ،
َكث فيها
وقد تكون عملية الإ�صالح التي تتبع نهج ًا حمدود النطاق يف البداية ،يف الدول التي ت ُ
امل�سجلة� ،أكرث فعالية من عملية �إ�صالح �أو�سع نطاقاً ،ميكن الأخذ بها يف مرحلة
املن�ش�آت غري َّ
الحقة .ف�إذا كان الهدف الرئي�سي يف البداية ،مث ًال ،هو ت�شجيع ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة ،فقد يكون الأخذ بحلول ب�سيطة تعالج احتياجاتها على ال�صعيد املحلي
�أجنح من ا�ستحداث نظم م�ؤمتتة معقدة تتطلب بنى حتتية تكنولوجية متقدمة وتغيريات يف الإطار
القانوين وامل�ؤ�س�سي ،ورمبا تكون �أن�سب للمن�ش�آت الأكرب حجم ًا �أو للمن�ش�آت العاملة يف ال�سوق
العاملة يف عدة �أ�سواق داخلية .وحتى عند �إجراء الإ�صالح يف واليات ق�ضائية لديها �سجالت
جتارية �أكرث تطوراً ،قد يكون من امل�ست�صوب البدء على نطاق �صغري وجتريب الإ�صالحات على
�صعيد حملي (يف مقاطعة ما� أو يف العا�صمة ،مث ًال) قبل تعميمها على جميع �أنحاء الدولة.
رجح �أن يح�شد الت�أييد
فمن �ش�أن النجاح يف املرحلة التجريبية �أن يكون له �أث ٌر �إثباتي قوي ،و ُي َّ
ملوا�صلة الإ�صالح.

�أو ًال�  -أهداف ال�سجل التجاري
 -25ير ِّكز الدليل الت�شريعي يف املقام الأول على ال�سجل التجاري للدولة وعلى اعتماد ممار�سات
ف�ضلى ابتغاء التح�سني الأمثل لت�شغيله من �أجل م�ستعمليه ،بحيث يكون ب�سيط ًا وفعا ًال وناجع ًا من
يتعي عليها
حيث تكلفته .ولكن ،يف معظم الدول ،لكي ت�شارك املن�ش�أة يف االقت�صاد الر�سميَّ ،
�أن تت�سجل لي�س لدى ال�سجل التجاري فح�سب و�إمنا لدى �سلطات �إ�ضافية متنوعة �أي�ض ًا (انظر
�أي�ض ًا الفقرة � 57أدناه) ،كثري ًا ما يكون من بينها الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي.
فينبغي للدول الراغبة يف تي�سري دخول املن�ش�آت يف االقت�صاد الر�سمي �أن حتدِّ د ما هي ال�سلطات
يتعي �أن تت�سجل لديها املن�ش�أة ،و�أن تنظر يف ال�سبل الكفيلة برت�شيد املتطلبات ذات
املتعددة التي َّ
ال�صلة لتخفيف وط�أتها على املن�ش�آت التجارية .ومن �أف�ضل طرائق حتقيق ذلك الهدف ،ح�سبما
ُينا َق�ش مبزيد من التف�صيل يف هذا الدليل الت�شريعي (انظر الفقرات � 86إىل  97والتو�صية 14
�أدناه)� ،أن تن�شئ الدولة جممع خدمات من �أجل ت�سجيل املن�ش�آت يف ال�سجل التجاري ،وعلى الأقل
لدى الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي.

التو�صية � :1أهداف ال�سجل التجاري
يي�سر ت�شغيل املن�ش�آت يف �إطار االقت�صاد
ينبغي �أن يكفل القانون �إقامة �سجل للمن�ش�آت ِّ
الر�سمي كجزء من النظام ال�شامل جلميع الت�سجيالت التي قد تطا َلب بها املن�ش�آت ،وقد
َ
الت�سجيل يف ال�سجل التجاري ولدى الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي،
ت�شمل
وكذلك لدى ال�سلطات الأخرى.

�ألف�  -أغرا�ض ال�سجل التجاري
يبي القانون ب�شكل �صريح الغر�ض من نظام ت�سجيل املن�ش�آت التجارية (انظر
 -26ينبغي �أن ِّ
�أي�ض ًا الفقرات � 51إىل  59فيما يتعلق بالوظائف الأ�سا�سية لل�سجل التجاري) .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
يتعي ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري وال�شروط الإ�ضافية التي
ينبغي �أن يحدد �أ�شكال املن�ش�آت التي َّ
قد يتعني على تلك املن�ش�آت ا�ستيفا�ؤها يف �إطار ذلك املتط َّلب .ففي الوقت الراهن ،هناك العديد
معي ،وغالب ًا ما تر ِّكز على
من الدول التي ال تفر�ض �إال ت�سجيل املن�ش�آت التي لها �شكل قانوين َّ
املن�ش�آت ذات امل�س�ؤولية املحدودة .فمن �ش�أن مطالبة هذه املن�ش�آت بالت�سجيل �إطالع الأطراف
الثالثة التي تتعامل معها على و�ضعيتها ككيان حمدود امل�س�ؤولية ،وتوفري معلومات �إ�ضافية عن
11
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ولعل الدول تو ُّد �أن جتيز ت�سجيل جميع املن�ش�آت يف ال�سجل التجاري (دون �أن تفر�ض
هذه املن�ش�آتَّ .
ذلك وجوباً) بغ�ض النظر عن حجمها �أو �شكلها� ،شريطة انخفا�ض الر�سوم� .إذ �إن �إجازة الت�سجيل
ي�شجع على ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى
الطوعي ملن�ش�آت من طائفة متنوعة من الأ�شكال القانونية قد ِّ
وال�صغرية واملتو�سطة ،مما ي�ساعدها يف منوها ويي�سر عملها يف �إطار االقت�صاد الر�سمي .وقد
امل�سجلة لي�س فقط يف ال�سوق و�إمنا �أي�ض ًا لدى الدول ،التي ي�سهل عليها حينئذ
يزداد بروز املن�ش�أة َّ
ا�ستبانة املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة التي حتتاج �إىل الدعم ،وت�صميم برامج منا�سبة
لهذه الأغرا�ض .ومن خالل الت�سجيل ،تتلقى املن�ش�أة هوية جتارية ،معرتَف ًا بها من الدولة ،مت ِّكن
املن�ش�أة من التفاعل مع �شركائها التجاريني وعامة النا�س والدولة (انظر �أي�ض ًا الفقرة ( 52ح)
امل�سجلة ،ف�إن املعلومات امل�سجلة تف�ضي يف بع�ض الدول �إىل
�أدناه) .وعالوة على بروز املن�ش�أة َّ
�إ�ضفاء �أثر يتمثل يف قابلية االحتجاج بتلك املعلومات امل�سجلة.
 -27وينبغي �أن حتكم املبادئ العامة التالية � َّأي نظام فعال لت�سجيل املن�ش�آت:
(�أ) متكني املن�ش�آت� ،أ ًّيا كان حجمها و�شكلها القانوين ،من الربوز يف ال�سوق والعمل بفعالية يف
�إطار االقت�صاد الر�سمي؛ (ب) متكني املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة من زيادة فر�صها
التجارية وحت�سني ربحية� أعمالها.

التو�صية � :2أغرا�ض ال�سجل التجاري
ينبغي �أن ين�ص القانون على �إن�شاء ال�سجل التجاري للغر�ضني التاليني:
(�أ) تزويد املن�ش�آت التجارية بهوية تعرتف بها الدولة امل�شرتعة؛
امل�سجلة و�إتاحتها لعامة النا�س.
(ب) تل ِّقي وتخزين معلومات ب�ش�أن املن�ش�آت التجارية َّ

باء -و�ضع نظام قوانني ب�سيط
وقابل للتنب�ؤ به يتيح الت�سجيل
 -28من �أجل تعزيز ال�شفافية واملوثوقية يف ت�سجيل املن�ش�آت التجارية و�إخ�ضاع �أمني ال�سجل
مل�ساءلة وا�ضحة (انظر �أي�ض ًا الفقرتني  41و 43والتو�صية ( 6ب) �أدناه) ،ينبغي للقانون الذي
ير�سي �أ�س�س ال�سجل التجاري �أن يت�سم بالب�ساطة والو�ضوح .وينبغي احلر�ص على احلد من �أيِّ
ا�ستخدام غري �ضروري لل�صالحية التقديرية �أو جتنبه ،وتوفري �ضمانات مالئمة �إزاء ا�ستخدامها
ا�ستخدام ًا تع�سف ًّيا .ومع ذلك ،ينبغي تخويل �أمني ال�سجل بع�ض ال�صالحية التقديرية بغية �ضمان
�أداء النظام لوظائفه ب�سال�سة (انظر الفقرتني  147و� 231أدناه).
 -29كما ينبغي للقانون الناظم لت�سجيل املن�ش�آت يف ال�سجل التجاري ولدى ال�سلطات املعنية
الأخرى (مبا فيها الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي) �أن ين�ص �أي�ض ًا على تب�سيط
�إجراءات الت�سجيل والإجراءات الالحقة له من �أجل الت�شجيع على ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى

الف�صل الأول�  -أهداف ال�سجل التجاري
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وال�صغرية واملتو�سطة .وينبغي �أن يكون هدف الدول هو �إر�ساء �إجراءات ال تفر�ض �إال متطلبات
ت�سجيل دنيا على املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة وغريها من املن�ش�آت من �أجل العمل يف
�إطار االقت�صاد الر�سمي .وبطبيعة احلال ،ف� َّإن املن�ش�آت التي تت�سم ب�أ�شكال قانونية �أكرث تعقيد ًا قد
تخ�ضع ،نتيجة ل�شكلها القانوين اخلا�ص ونوعها ،ملتطلبات تقدمي معلومات �إ�ضافية مبوجب قانون
الدولة امل�شرتعة.
 -30وعالوة على ذلك ،وب�صرف النظر عن النهج املختار يف احلفاظ على معلومات حم َّدثة يف
ال�سجل التجاري ،ف� َّإن من امل�ست�صوب جعل حتديث قيود املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
ب�سيط ًا قدر الإمكان .وميكن �أن ينطوي ذلك على عدد من ال ُّن ُهج املختلفة التي ُينظر فيها مبزيد
من التف�صيل �أدناه ،مثل متديد املهلة الزمنية التي ميكن لتلك املن�ش�آت يف غ�ضونها �أن تعلن حدوث
تغيري؛ �أو منا�سقة املعلومات الالزمة عندما ُي�شرتط تقدمي نف�س املعلومات على نحو متكرر؛ �أو
معينة (انظر �أي�ض ًا
�إعفاء املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة من بع�ض االلتزامات يف حاالت َّ
الفقرات � 157إىل  161والتو�صية � 30أدناه).

التو�صية  :3و�ضع نظام قوانني ب�سيط وقابل للتنب�ؤ به
يتيح الت�سجيل
ينبغي للقانون الناظم لل�سجل التجاري:
(�أ) �أن يت�سم بب�ساطة هيكله ويتجنب ا�ستخدام اال�ستثناءات �أو منح ال�صالحية
التقديرية دون �ضرورة؛
(ب) �أن يكفل خ�ضوع املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة امللزَ مة �أو امل�سموح لها
بالت�سجيل للحد الأدنى من الإجراءات الالزمة.

جيم -ال�سمات الرئي�سية لل�سجل التجاري
 -31ينبغي للدول ،لكي تكون فعالة يف ت�سجيل املن�ش�آت التجارية بجميع �أحجامها� ،أن تكفل،
�إىل �أق�صى حدٍّ ممكن� ،أن تكون عملية الت�سجيل ب�سيطة وناجعة من حيث الوقت والتكلفة و�سهلة
اال�ستعمال ومتاحة لعامة النا�س .وعالوة على ذلك ،ينبغي احلر�ص على كفالة �أن تكون املعلومات
امل�سجلة املتعلقة باملن�ش�آت واملتاحة لعامة النا�س قابلة للبحث فيها وا�ستخراجها ب�سهولة ،و�أن تظل
َّ
امل�سجلة و�صونها ،وكذلك نظام ال�سجل ،حم َّدثني
املعلومات
جمع
خاللها
من
يجري
التي
العملية
َّ
وموثوقني وم�أمونني قدر الإمكان.
املقيدة فيه مو�ضوع متكرر
 -32ومو�ضوع جودة نوعية وموثوقية ال�سجل التجاري واملعلومات َّ
يف هذا الدليل .وات�ساق ًا مع التعريف الوارد يف الفقرة � 12أعاله ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن تعبري
"جيد النوعية وموثوق" ال ي�شري �إىل الأ�سلوب الذي ت�ستخدمه الدولة لكفالة تلك املوثوقية ،ويرتك
هذا الدليل الت�شريعي لكل دولة م�شرتعة �أمر حتديد �أف�ضل كيفية لكفالة النوعية اجليدة واملوثوقية
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يف نظامها اخلا�ص بت�سجيل املن�ش�آت التجارية واملعلومات التي يحتويها يف �ضوء �سياقها اخلا�ص
والتقاليد القانونية املعمول بها لديها .وال ي�شري تعبري "جيد النوعية وموثوق" يف هذا الدليل �إىل
ما� إذا كانت الدولة امل�شرتعة ت�ستخدم نهج ًا �إعالن ًّيا �أو نهج املوافقة فيما يتعلق ب�سجلها التجاري.
ملزمة قانون ًا وما �إذا كانت الدولة تعتمد نظام ًا
بيد � َّأن مدى كون املعلومات الواردة يف ال�سجل ِ
�إعالن ًّيا �أو نظام ًا قائم ًا على املوافقة (انظر الفقرات � 115إىل � 117أدناه) جانبان ينبغي للدولة
امل�شرتعة �أن تو�ضحهما يف قانونها وتتيحهما يف ال�سجل التجاري.
 -33وب�صرف النظر عن نظام الت�سجيل املعتمد ،ال ب َّد لل�سجل التجاري من احلفاظ على
جودة معلوماته وموثوقيتها لكي تكون تلك املعلومات مفيد ًة مل�ستعملي ال�سجل ولرت�سيخ الثقة يف
خدماته .وهذا ال ينطبق على املعلومات املو َّفرة عند تقدمي طلب ت�سجيل املن�ش�أة فح�سب ،بل ينطبق
�أي�ض ًا على املعلومات املقدمة �إىل ال�سجل طوال دورة حياة املن�ش�أة .ولذا ف� َّإن من املهم �أن تفي
معينة من حيث الطريقة التي ُتق َّدم بها �إىل ال�سجل ثم تتاح لعامة النا�س
املعلومات مبتطلبات َّ
(انظر ،على �سبيل املثال ،الفقرتني  34و� 35أدناه) .ولهذه الأ�سباب ،ينبغي للدول �أن ت�ستنبط
�أحكام ًا تتيح لل�سجل �أن يعمل وفق ًا ملبد�أَ ْي ال�شفافية والنجاعة من حيث طريقة جمع املعلومات
وحفظها وك�شفها.
معين ًة لكفالة �أن تكون املعلومات املحفوظة فيه جيدة
 -34وميكن لل�سجل �أن ين ِّفذ �إجراءات َّ
النوعية وموثوقة .وميكن ت�صنيف هذه الإجراءات ،التي �ستنا َق�ش مبزيد من التف�صيل �أدناه ،يف
فئتني وا�سعتني ،تت�ضمن �أوالهما التدابري الرامية �إىل حماية هوية و�سالمة املن�ش�أة من خالل منع
�سرقة الهوية امل�ؤ�س�سية(� )3أو اعتماد طرائق َت ُّقق من هوية اجلهات التي تقدِّ م املعلومات �إىل
ال�سجل التجاري .وميكن تنفيذ طائفة متنوعة من التدابري يف هذا املجال ،مثل ا�ستخدام نظم
املراقبة �أو �إقامة نظام لالت�صال بالنظم املعنية يقوم على �أ�سماء امل�ستعملني وكلمات ال�سر �أو
�أ�ساليب التحقق البيومرتي (مث ًال الب�صمات) ملنع �سرقة الهوية امل�ؤ�س�سية؛ �أو ا�ستخدام التوقيعات
الإلكرتونية وال�شهادات الإلكرتونية للتحقق من هوية مقدِّ مي املعلومات �إىل ال�سجل؛ �أو اعتماد ُنظُ م
امل�سجلة �إىل ما� أُدخل من تغيريات �أو كلما ُد ِّونت م�ستندات يف قيود من�ش�آتهم.
�إخطار ُتنبه املن�ش�آت َّ
وتعتمد ال�سجالت التجارية عاد ًة �أكرث من نوع واحد من التدابري.
 -35والفئة الثانية من التدابري التي ميكن �أن ين ِّفذها ال�سجل لكفالة جودة نوعية املعلومات
امل�سجلة وموثوقيتها تت�صل بالطريقة التي ُت َمع بها املعلومات و ُيحت َفظ بها يف ال�سجل وتواتر
َّ
حتديثها (انظر الفقرات � 155إىل  161والتو�صيتني  29و� 30أدناه) .وتت�سم كفالة التحديث
املنتظم لقيود ال�سجل ب�أهمية �أ�سا�سية .ويف نظم الت�سجيل الإلكرتونية ،تو ِّفر الرباجمية عادة
()3قد حتدث �سرقة الهوية امل�ؤ�س�سية من خالل �سرقة �أو �إ�ساءة ا�ستعمال املحدِّ دات الرئي�سية لهوية املن�ش�أة
وم�ستندات ت�أ�سي�سها� ،أو العبث بطلب الت�سجيل وقيود ال�سجل اخلا�صة باملن�ش�أة �أو تزويرها� ،أو من خالل �أن�شطة
�إجرامية �أخرى ذات �صلة .وعلى الرغم من ا�ستخدام تعبري "امل�ؤ�س�سية" ،ف� َّإن امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات لي�ست هي
الكيانات التجارية الوحيدة التي تقع �ضحية لهذا النوع من اجلرائم .فقد يكون � ُّأي نوع من املن�ش�آت �أو امل�ؤ�س�سات،
�أ ًّيا كان حجمها �أو هيكلها القانوين ،مبا فيها املن�ش�آت الوحيدة املالك و�شركات الت�ضامن وال�شركات املحدودة
امل�س�ؤولية ،هدف ًا ل�سرقة هوية املن�ش�أة التجارية.

الف�صل الأول�  -أهداف ال�سجل التجاري

15

�إمكانية التحديث الدوري امل�ؤمتت موازا ًة مع تقدمي التعديالت من جانب املن�ش�آت .لكن عندما
يكون ال�سجل قائم ًا على نظام ورقي �أو خمتلط� ،أو عندما يلزم �إدخال بع�ض املعلومات املقدمة
يتعي على �أمني
�إلكرتون ًّيا يف قيود ال�سجل التجاري �أي�ض ًا (انظر الفقرتني  187و� 213أدناه)َّ ،
فمرة
ال�سجل الت�أكد من حتديث قيود ال�سجل يف �أ�سرع وقت ممكن ،بل �آن ًّيا �إذا �أمكن ذلك ،و�إ َّال َّ
كل يوم على �أقل تقدير .ولتدعيم هذه التدابري ،من املهم �أن تقيم الدول �آليات �إنفاذ فعالة ميكن
لل�سجالت �أن ت�ستند �إليها عندما ال تقدم املن�ش�أة معلومات دقيقة وكاملة (انظر الفقرات � 206إىل
 211والتو�صيتني  45و� 46أدناه).
 -36وعالوة على ذلك ،وبغية تعزيز جودة نوعية وموثوقية املعلومات امل�سجلة ،ينبغي للدول
امل�شرتعة �أن ت�صون �سالمة و�أمن قيود ال�سجل ذاته .وت�شمل اخلطوات املتخذة لتحقيق تلك
الأهداف ما يلي�( :أ) �إلزام ال�سجل ب�أن يطلب من �أ�صحاب الت�سجيل حتديد هوياتهم وب�أن يحفظ
تلك املعلومات؛ (ب) �إلزام ال�سجل بالإ�سراع ب�إبالغ املن�ش�أة بحدوث الت�سجيل وب�أيِّ تغيريات ُت َ
دخل
امل�سجلة؛ (ج) �إلغاء �أيِّ �صالحية تقديرية لأمني ال�سجل لتعديل املعلومات التي
على املعلومات َّ
قُدِّ مت �إىل ال�سجل.

التو�صية  :4ال�سمات الرئي�سية لل�سجل التجاري
ينبغي �أن ي�ضمن القانون ات�صاف ال�سجل التجاري بال�سمات الرئي�سية التالية:
(�أ)  �أن يكون الت�سجيل متاح ًا لعامة النا�س وب�سيط ًا و�سهل اال�ستعمال وناجع ًا من
حيث الوقت والتكلفة؛
(ب) �أن تكون �إجراءات الت�سجيل منا�سبة الحتياجات املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة؛
امل�سجلة عن املن�ش�آت التجارية واملتاحة لعامة
(ج) �أن يكون البحث يف املعلومات
َّ
النا�س وا�ستخراجها ي�سريين؛
جيدي النوعية وموثوقني و�أن ُيحتفظ
امل�سجلة
ْ
(د) �أن يكون نظام ال�سجل واملعلومات َّ
بهما على ذلك احلال من خالل حتديثات دورية ومن خالل التحقق من النظام.

ثانياً�  -إن�شاء ال�سجل
التجاري ووظائفه
 -37يجوز الأخذ بعدة ُن ُهج يف �إر�ساء نظام فعال لت�سجيل املن�ش�آت التجارية .ولكن هناك اتفا ٌق
وا�سع النطاق ب�ش�أن بع�ض الأهداف الرئي�سية لهذه النظم .وب�صرف النظر عن االختالفات يف
الطريقة التي قد تعمل بها ال�سجالت التجارية ،ف� َّإن ال�سجالت التي تت�سم بالكفاءة لديها هياكل
مت�شابهة وت�ؤدي وظائف مت�شابهة لتنفيذ عملية ت�سجيل �أيِّ من�ش�أة جديدة �أو لتدوين ما قد يحدث
من تغريات فيما يتعلق ب�أيِّ من�ش�أة قائمة.

�ألف-

ال�سلطة امل�س�ؤولة

يتعي على الدول امل�شرتعة ،يف معر�ض �إن�شائها �سج ًّال جتار ًّيا �أو �إ�صالحها �سج ًّال قائماً،
-38
َّ
لكن �أكرثها
تبت يف كيفية تنظيم ال�سجل وت�شغيله .وميكن اتباع ُن ُهج خمتلفة ب�ش�أن �شكلهَّ ،
�أن َّ
�شيوع ًا هو النهج القائم على الإ�شراف احلكومي .ويف الدول التي ت�أخذ بهذا النهج ،تتوىل ت�شغيلَ
ال�سجل التجاري �إدار ٌة �أو هيئة حكومية يعمل فيها موظفون عموميون و ُتن�ش�أ عاد ًة حتت �سلطة
معينة .ويتمثل �أحد الأ�شكال الأخرى لتنظيم ال�سجل التجاري يف �إخ�ضاعه
�إدارة حكومية �أو وزارة َّ
للإ�شراف الإداري للجهاز الق�ضائي .ويف �سياقات كهذه ،ميكن �أن تكون هيئة الت�سجيل َمكم ًة �أو
�سج ًّال ق�ضائ ًّيا ،وتكون وظيفتها ،التي عاد ًة ما تكون حم َّددة يف املدونة التجارية املنطبقة ،مرتبطة
بالتحقق من املتطلبات التجارية للت�سجيل دون ا�شرتاط وجود موافقة ق�ضائية م�سبقة على املن�ش�أة
الت�سجل.
ال�ساعية �إىل
ُّ
 -39وميكن للدول �أي�ض ًا �أن تك ِّلف جهات خارجية بجميع عمليات ال�سجل �أو بع�ضها ،من خالل
ترتيب تعاقدي �أو ترتيب قانوين �آخر قد ينطوي على �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص �أو
يقت�صر على القطاع اخلا�ص .ويف حال �إ�سناد مهمة الت�سجيل �إىل القطاع اخلا�ص ،تظل هذه
املهمة من وظائف احلكومة ،ولكن مع تكليف �شركات مملوكة للقطاع اخلا�ص مبهام الت�شغيل
اليومي للنظام .ففي �إحدى الدول ،على �سبيل املثالَ ،ت َّقق هذا التكليف من خالل تعيني �شركة
خا�صة ،وفق ًا للقانون ،ك�أم ِني ٍّ
�سجل م�ساعد له كامل �صالحيات �إدارة وظيفة الت�سجيل .غري � َّأن
ت�شغيل ال�سجل من خالل �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص �أو �شركات تابعة للقطاع اخلا�ص
16
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مل َيبلُغ بعد ،فيما يبدو ،نف�س درجة �شيوع تويل هيئة حكومية تلك الوظيفة )4(.وميكن للدول
�أي�ض ًا �أن تقرر �إن�شاء كيانات ذات �شخ�صية اعتبارية منف�صلة ،تتخذ مث ًال �شكل ُغرف جتارة،
لكي تتوىل �إدارة ال�سجل التجاري وتطويره� ،أو �أن تن�شئ ال�سجالت ،مبقت�ضى القانون ،يف �شكل
هيئات م�ستقلة �أو �شبه م�ستقلة ميكن �أن تكون لها ح�ساباتها التجارية اخلا�صة وتعمل وفق ًا للوائح
التنظيمية ال�سارية على ال�سلطات العمومية .ففي �إحدى الدول ،على �سبيل املثال ،مي ِّثل ال�سجل
التجاري �شخ�صية اعتبارية منف�صلة تعمل حتت �إ�شراف وزارة العدل ،يف حني �أنه مي ِّثل يف دولة
�أخرى جهاز ًا تنفيذ ًّيا لإدارة حكومية لي�ست له و�ضعية قانونية منف�صلة رغم انف�صاله �إدار ًّيا
عن تلك الإدارة .ويتعني على الدولة عند البت يف ماهية ال�شكل التنظيمي الذي �ستعتمده �أن
تراعي ظروفها املحلية اخلا�صة و�أن تق ِّيم التحديات واملزايا والعيوب املقرتنة مبختلف �أ�شكال
التنظيم ثم حتدِّ د ال�شكل الأن�سب لأولويات الدولة والذي ميكن حتقيقه يف حدود مواردها الب�شرية
والتكنولوجية واملالية.
 -40وينبغي للدولة امل�شرتعة ،حتى �إذا جاز �إ�سناد الت�شغيل اليومي لل�سجل �إىل �شركة من
القطاع اخلا�ص� ،أن حتتفظ دوم ًا مب�س�ؤولية �ضمان ت�شغيل ال�سجل وفق ًا للقانون املنطبق.
وينبغي للدولة امل�شرتعة �أن حتتفظ ب�سلطتها على قيود ال�سجل التجاري بغية تر�سيخ ثقة النا�س
فيه ومنع اال�ستغالل التجاري غري امل�أذون به للمعلومات الواردة يف قيوده �أو ا�ستعمالها يف
�أغرا�ض احتيالية .وعالوة على ذلك ،ينبغي للدولة �أن تكفل �أي�ضاً ،ب�صرف النظر عن الت�شغيل
اليومي لل�سجل التجاري �أو هيكله ،احتفاظها باحلق يف مراقبة الو�صول �إىل املعلومات امل�سجلة
وا�ستخدامها.

التو�صية  :5ال�سلطة امل�س�ؤولة
ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ)  �أن ت�ضطلع الدولة �أو كيان تع ِّينه الدولة بت�شغيل ال�سجل التجاري؛
(ب) �أن حتتفظ الدولة ب�سلطتها على ال�سجل التجاري.

باء-

تعيني �أمني ال�سجل وم�س�ؤوليته

يبي قانون الدولة �إجراءات تعيني �أمني ال�سجل و�إقالته وكذلك واجباته وال�سلط َة
 -41ينبغي �أن ِّ
�صالحيات الإ�شراف على �أدائه لتلك الواجبات.
املخول َة
ِ
َّ
()4تتطلب الرتتيبات التي تنطوي على التعاقد مع القطاع اخلا�ص من �أجل توفري خدمات ت�سجيل املن�ش�آت
التجارية تدقيق ًا حذر ًا من عدة جوانب قانونية و�سيا�ساتية ،مثل م�س�ؤولية احلكومة ومقدِّ م اخلدمات من القطاع
اخلا�ص ،و�شكل الرتتيبات ،وتوزيع امل�س�ؤولية عن املخاطر ،وت�سوية املنازعات.
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 -42ومتا�شي ًا مع املمار�سة التي ت َّتبعها بع�ض الدول ،يجدر بالذكر � َّأن تعيني �أمني ال�سجل ُيراد
به �أن ي�شمل جميع الطرائق التي ميكن �أن ُيختار بها �أمني ال�سجل ،مبا يف ذلك عن طريق االنتخاب.
يعينون
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يجوز للدول �أن ت�سمح لأمني ال�سجل ب�أن يفو�ض �صالحياته �إىل �أ�شخا�ص َّ
مل�ساعدته على �أداء واجباته.
تبي قوانني الدولة امل�شرتعة بو�ضوح مهام �أمني ال�سجل من
 -43و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ينبغي �أن ِّ
�أجل كفالة م�ساءلته عن ت�شغيل ال�سجل والتقليل �إىل �أدنى حد من �أيِّ احتمال لإ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة .ويف هذا ال�صدد ،ف� َّإن قانون الدولة امل�شرتعة املنطبق ينبغي �أن ير�سي مبادئ م�ساءلة
�أمني ال�سجل ل�ضمان حت ِّليه بال�سلوك الالئق يف �إدارة ال�سجل التجاري (و ُتتناول امل�س�ؤولية املحتملة
لل�سجل يف الفقرات � 212إىل  217والتو�صية � 47أدناه).

التو�صية  :6تعيني �أمني ال�سجل وم�س�ؤوليته
ينبغي للقانون �أن:
(�أ) ين�ص على �أن ميلك ال�شخ�ص �أو الكيان امل�أذون له من جانب الدولة امل�شرتعة،
�أو مبوجب قانون الدولة امل�شرتعة� ،صالحية تعيني �أمني ال�سجل و�إقالته ومراقبة �أدائه؛
(ب) يحدِّ د �صالحيات �أمني ال�سجل وواجباته وما �إذا كان بالإمكان تفوي�ض تلك
ال�صالحيات والواجبات ومدى ذلك.

جيم -ال�شفافية يف ت�شغيل
ال�سجل التجاري
َّ �  -44إن للقوانني التي تعزز الت�شغيل ال�شفاف واملوثوق به لنظام ت�سجيل املن�ش�آت عدد ًا من
مب�سطة بعدد حمدود من
ال�سمات .فمن املفرت�ض �أن ت�سمح ب�إجراء الت�سجيل يف �شكل عملية َّ
اخلطوات ،و�أن حتد من التعامل مع �سلطات ال�سجل ،وكذلك �أن تتيح ُمدد ًا زمنية ق�صرية وحمددة
ال�ستيفاء املتطلبات ،و�أن تتطلب تكاليف زهيدة ،و�أن تف�ضي �إىل ت�سجيل ذي �أمد طويل �أو غري
حمدود ،و�أن تكون نافذة على نطاق الوالية الق�ضائية كلها ،و�أن جتعل الو�صول �إىل الت�سجيل �أي�سر
على �أ�صحاب الت�سجيل.
 -45وينبغي �أن تر�سي ال�سجالت �أي�ض ًا "معايري خدمة" حتدِّ د اخلدمات التي يحق للم�ستعملني
احل�صول عليها وقد يتوقعون تلقيها ،وت�ضع يف الوقت نف�سه لل�سجل �أهداف ًا على �صعيد الأداء ينبغي
له �أن يرمي �إىل حتقيقها .وميكن �أن ت�شمل معايري اخلدمات تلك ،على �سبيل املثال ،القواعد
املتعلقة بت�صويب الأخطاء (انظر الفقرة � 28أعاله ،والفقرتني  147و� 231أدناه) ،والقواعد التي
حتكم املدة الق�صوى التي قد ال يكون ال�سجل متاح ًا خاللها (من �أجل �إجناز �أعمال ال�صيانة
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الإلكرتونية مث ًال) ،وتقدمي �إ�شعار م�سبق ب�أيِّ زمن تو ُّقف متو َّقع .وت�سهم معايري اخلدمات يف كفالة
املزيد من ال�شفافية وامل�ساءلة يف �إدارة ال�سجل ،حيث تو ِّفر تلك املعايري مقايي�س لر�صد نوعية
اخلدمات املق َّدمة و�أداء موظفي ال�سجل.

التو�صية  :7ال�شفافية يف ت�شغيل
ال�سجل التجاري
ينبغي �أن ي�ضمن القانون �إعالم عامة النا�س بالقواعد والإجراءات ومعايري اخلدمة التي
تو�ضع لت�شغيل ال�سجل التجاري من �أجل �ضمان ال�شفافية يف �إجراءات الت�سجيل.

دال-

املوحدة
ا�ستخدام ا�ستمارات الت�سجيل َّ

 -46من ال ُّن ُهج الأخرى التي كثري ًا ما ُت�ستخدم لتعزيز ال�شفافية واملوثوقية يف ت�شغيل ال�سجل
التجاري ا�ستخدام ا�ستمارات ت�سجيل موحدة ب�سيطة م�شفوعة بتوجيهات وا�ضحة ل�صاحب
الت�سجيل ب�ش�أن كيفية ملئها .وميكن للمن�ش�آت ملء هذه اال�ستمارات ب�سهولة دون حاجة �إىل
اال�ستعانة بو�سيط ،مما يق ِّلل من التكلفة وي�سهم فعل ًّيا يف ت�شجيع املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة على الت�سجيل .كما ت�ساعد هذه اال�ستمارات على جتنب وقوع الأخطاء التي يرتكبها
موظفو ال�سجالت التجارية لدى تدوين البيانات ،مما ي�س ِّرع العملية برمتها .وقد كان العتماد
ا�ستمارات ت�سجيل موحدة يف بع�ض الواليات الق�ضائية دور حموري يف تب�سيط متطلبات الت�سجيل
واال�ستغناء عن امل�ستندات غري ال�ضرورية .وعالوة على ذلك ،يف الواليات الق�ضائية التي تتيح
درجة كبرية من الت�شغيل املتبادل بني ال�سلطات املعنية ب�إقامة املن�ش�آت (مثل ال�سجل التجاري
والهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي) ،ف� َّإن اعتماد ا�ستمارة ت�سجيل موحدة ووحيدة،
جتمع جميع املعلومات التي تطلبها هذه ال�سلطات من هذه املن�ش�آت ،قل�ص من ازدواجية طلبات
احل�صول على املعلومات ،وم َّكن من تب�سيط �إجراءات الت�سجيل لدى ال�سلطات املتعددة .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أنَّ ا�ستخدام ا�ستمارات الت�سجيل املوحدة ال ينبغي �أن مينع املن�ش�أة من تزويد �أمني
ال�سجل باملواد وامل�ستندات الإ�ضافية املطلوبة �أو امل�سموح بها مبقت�ضى القانون املنطبق من �أجل
�إقامة املن�ش�أة.

املوحدة
التو�صية  :8ا�ستخدام ا�ستمارات الت�سجيل َّ
موحدة ب�سيطة لإتاحة ت�سجيل املن�ش�أة
ينبغي �أن ين�ص القانون على الأخذ با�ستمارات ت�سجيل َّ
التجارية ،وينبغي �أن يكفل �أمني ال�سجل �إتاحة الإر�شادات لأ�صحاب الت�سجيل ب�ش�أن كيفية
ملء تلك اال�ستمارات.
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هاء-

بناء قدرات موظفي ال�سجل

 -47عقب ال�شروع يف �إ�صالح عملية ت�سجيل املن�ش�آت ،ميثل تطوير قدرات املوظفني
املكلفني بوظائف ت�سجيل املن�ش�آت جانب ًا مه ًّما يف هذه العملية .فكثري ًا ما يكون لرداءة اخلدمة
ت�أثري �سلبي على كفاءة العملية ،ورمبا تف�ضي �إىل �أخطاء �أو ت�ستلزم زيارة امل�ستعملني لل�سجل
عدة مرات .وميكن لعملية تطوير قدرات موظفي ال�سجل �أ َّال ُتر ِّكز على جمرد تعزيز �أدائهم
وحت�سني معرفتهم بعمليات الت�سجيل اجلديدة وحلول تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وتوجهات الزبائن ،بل �أن ت�شمل �أي�ض ًا تدريبهم على �أ�ساليب جديدة لتح�سني خدمات
ت�سجيل املن�ش�آت.
 -48وميكن اتباع ُنهج خمتلفة �إزاء بناء القدرات ترتاوح بني طرائق التدريب الأكرث ات�سام ًا
بالطابع التقليدي والقائمة على املحا�ضرات و�أن�شطة قاعات الدرا�سة والأ�ساليب الأكرث ات�سام ًا
بالطابع االبتكاري والتي ميكن �أن تتمخ�ض عن ا�ستحداث ُنظُ م جديدة لت�سجيل املن�ش�آت .ويف
بع�ض الواليات الق�ضائية ،ا�س ُتخدمت �أن�شطة قائمة على تكوين الأفرقة و�أداء الأدوار وحققت بع�ض
النجاح ،ل َّأن الإ�صالحات كثري ًا ما تك�سر احلواجز القائمة بني خمتلف الإدارات احلكومية وتتطلب
حت�سني تدفق املعلومات فيما بينها ،كما تتطلب فهم ًا ملختلف جوانب الإجراءات التي قد ال يكون
بع�ض موظفي ال�سجل على دراية بها .ويف حاالت �أخرى ،اختارت الدول �أي�ض ًا و�ضع خطط عمل ذات
غايات م�ستهدَ فة �سنو ًّيا من �أجل الوفاء مبعايري الأداء ،مبا يت�سق مع �أف�ضل املمار�سات واالجتاهات
العاملية ،وربطت ترقيات املوظفني ومكاف�آتهم املالية بتحقيق غايات خطة العمل .ويف حاالت ثالثة،
قررت الدول ا�ستحداث قيم م�ؤ�س�سية جديدة من �أجل حت�سني نظام اخلدمات العمومية ،مبا فيها
خدمة ت�سجيل املن�ش�آت .ومع � َّأن ال�سلطة احلكومية املعنية هي التي تتوىل يف العادة زمام القيادة
يف تنظيم برامج تطوير قدرات موظفي ال�سجل ،فيمكن �أي�ض ًا اال�ستعانة باخلربات الفنية املتاحة
لدى الأو�ساط القانونية والتجارية املحلية.
 -49كما ميثل التعلُّم املتبادل بني النظراء و�إقامة �شبكات وطنية ودولية نهجني فعالني لبناء
القدرات الالزمة لت�شغيل ال�سجل .فهاتان الأداتان تتيحان ملوظفي ال�سجل �إمكانية زيارة واليات
ق�ضائية �أخرى ودول �أخرى تت�سم �سجالتها التجارية بالكفاءة والفعالية .ومن املهم لتحقيق
�أكرب �أثر لأيِّ زيارات كهذه �أن تكون ِوجه ُتها واليات ق�ضائية م�ألوفة لدى الوالية الق�ضائية التي
يجري �إ�صالحها .وقد ا ُّتبع هذا النهج بنجاح يف عدة واليات ق�ضائية منخرطة يف �إ�صالح
عملية ت�سجيل املن�ش�آت .كما تو ِّفر املحافل وال�شبكات الدولية �أي�ض ًا من�صات لتبادل املعارف
وتبادل الأفكار فيما يخ�ص تنفيذ �إ�صالح ت�سجيل املن�ش�آت بني موظفي ال�سجالت يف خمتلف
�أنحاء العامل.
 -50ومن �أجل تي�سري ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ،قد يكون من املهم بالقدر نف�سه بناء قدرات
الو�سطاء يف الدول التي ُت�شرتط فيها خدمات ه�ؤالء املهنيني لت�سجيل املن�ش�أة (انظر ،على �سبيل
املثال ،الفقرات  116و 117و 169و 186و� 187أدناه).
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التو�صية  :9بناء قدرات موظفي ال�سجل
ينبغي �أن يكفل القانون و�ضع برامج منا�سبة من �أجل تطوير وتعزيز معارف ومهارات موظفي
ال�سجل ب�ش�أن �إجراءات ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ومعايري اخلدمة وت�شغيل ال�سجالت
الإلكرتونية ،وكذلك قدرات موظفي ال�سجل على تقدمي اخلدمات املطلوبة.

واو-

الوظائف الأ�سا�سية لل�سجالت التجارية

 -51لي�س هناك نهج موحد لإن�شاء ال�سجل التجاري �أو لتب�سيط ال�سجل التجاري القائم؛ �إذ
� َّإن مناذج التنظيم ودرجات التع ُّقد تتباين تباين ًا كبري ًا ح�سب م�ستوى تطور الدولة و�أولوياتها
وت�شريعاتها .ولكن ميكن القول ،ب�صرف النظر عن هيكل ال�سجل وتنظيمهَّ � ،إن بع�ض الوظائف
الأ�سا�سية م�شرتَك بني ال�سجالت كافة.
 -52وتبع ًا للتنظيم القانوين وامل�ؤ�س�سي للدولة امل�شرتعة ،ميكن �أن ت�ضاف �إىل ال�سجل التجاري
وظائف �أ�سا�سية عالوة على الوظائف الواردة �أدناه .ورغم ذلك ،ومتا�شي ًا مع املبادئ العامة التي
حتكم الت�سجيل الفعال للمن�ش�آت التجارية (انظر الفقرة � 27أعاله) ،ف� َّإن الوظائف الأ�سا�سية
لل�سجالت التجارية والأهداف املرجوة منها هي ،على الأقل ،كما يلي:
(�أ) ت�سجيل املن�ش�أة التجارية عندما ت�ستويف ال�شروط الالزمة املن�صو�ص عليها يف قانون
الدولة امل�شرتعة ،وهو ما قد ي�شمل �إ�ضفاء ال�صفة االعتبارية على املن�ش�أة وت�سجيل هذه ال�صفة؛
(ب) ن�شر و�إتاحة املعلومات اجليدة النوعية واملوثوقة املتعلقة باملن�ش�أة املتوخى ت�سجيلها
ق�صد ت�سهيل التعامل التجاري والتفاعالت بني ال�شركاء التجاريني وعامة النا�س والدولة،
مبا يف ذلك عندما جتري تلك التفاعالت يف �سياق عابر للحدود؛
(ج) تخ�صي�ص حمدِّ د هوية فريد للمن�ش�أة ق�صد تي�سري تبادل املعلومات بني املن�ش�أة
والدولة (انظر �أي�ض ًا الفقرات � 100إىل � 107أدناه)؛
امل�سجلة بني ال�سلطات املعنية من �أجل
(د) تبادل املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت التجارية َّ
تعزيز وتي�سري التن�سيق فيما بني هذه ال�سلطات؛
م�سجلة حديثة ودقيقة قدر الإمكان ،بحيث
(ه) الت�أكد من كون املعلومات املتعلقة مبن�ش�أة َّ
تكون تلك املعلومات ذات قيمة بالن�سبة جلميع م�ستعملي ال�سجل (انظر �أي�ض ًا الفقرتني  32و35
والتو�صية � 4أعاله والفقرات � 157إىل  161والتو�صية � 30أدناه)؛
امل�سجلة
(و) حماية �سالمة قيود ال�سجل من �أجل حماية هوية و�سالمة املن�ش�آت
َّ
(انظر� أي�ض ًا الفقرتني  233و 234والتو�صية )54؛
(ز) توفري املعلومات املتعلقة بت�أ�سي�س من�ش�أة جتارية ،مبا ي�شمل ما يرتبط بذلك من
امل�سجلة ،وكذلك الآثار القانونية املرتتبة على املعلومات
التزامات وم�س�ؤوليات للمن�ش�آت التجارية َّ
املحتفظ بها يف ال�سجل التجاري؛
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(ح) تقدمي امل�ساعدة �إىل املن�ش�آت التجارية يف البحث عن ا�سم جتاري وحجزه عندما
ي�شرتط القانون ذلك حتى يت�سنى للمن�ش�أة التجارية تر�سيخ هويتها التجارية.
دخل ِّ
 -53ويف عملية الت�سجيل النمطية ،كثري ًا ما قد يكون َم َ
منظمي امل�شاريع �إىل ال�سجل
التجاري هو الدعم املق َّدم لهم يف اختيار ا�سم فريد للمن�ش�أة اجلديدة التي يرغبون يف �إن�شائها.
كاف عن �أ�سماء
فعند الت�سجيل ،عادة ما ُي�شرتط على املن�ش�أة �أن يكون لها ا�سم مميز بقد ٍر ٍ
املن�ش�آت الأخرى الكائنة يف الوالية الق�ضائية املعنية حتى ميكن التعرف على املن�ش�أة وحتديد
هويتها بذلك اال�سم .ومن املرجح �أن ت�ضع الدول امل�شرتعة معايريها اخلا�صة من �أجل حتديد
مميز ًا مبا فيه الكفاية عن �أ�سماء املن�ش�آت التجارية الأخرى.
كيفية البت فيما �إذا كان ا�سم املن�ش�أة َّ
وعادة ما ت�ساعد ال�سجالت التجارية ِّ
منظمي امل�شاريع يف هذه املرحلة من خالل �إجراء قد يكون
اختيار ًّيا �أو �إلزام ًّيا� ،أو رمبا تتيح البحث يف �أ�سماء املن�ش�آت لالطالع على هذه املعلومات كخدمة
من اخلدمات التي تقدمها .كما قد تتيح ال�سجالت خدم َة حجز ا�سم للكيان التجاري اجلديد قبل
ت�سجيله ،بحيث يتعذر على �أيِّ من�ش�أة �أخرى ا�ستخدام ذلك اال�سم .وميكن تقدمي خدمة احلجز
هذه ك�إجراء منف�صل (قد يكون هو الآخر اختيار ًّيا �أو �إلزام ًّيا) �أو كخدمة مدجمة يف �إجراء
ت�سجيل املن�ش�أة.
 -54وتو ِّفر ال�سجالت التجارية �أي�ض ًا ا�ستمارات و�أنواع ًا خمتلفة من الإر�شادات ِّ
ملنظمي
امل�شاريع الذين ُي ِع ُّدون الطلب وغري ذلك من امل�ستندات الالزمة للت�سجيل .ومتى قُدِّ م الطلب،
ُيجري ال�سجل �سل�سل ًة من عمليات التحقق و�إجراءات ال�ضبط للت�أكد من ا�شتمال الطلب على جميع
املعلومات وامل�ستندات الالزمة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يتح َّقق ال�سجل من �أيِّ متط َّلبات للت�سجيل
يكون من�صو�ص ًا عليها يف قانون الدولة املنطبق ،مثل َت ُّتع ِّ
منظم امل�شاريع بالأهلية القانونية
لت�شغيل املن�ش�أة .وقد ُت ِلزم بع�ض التقاليد القانونية ال�سجل بتنفيذ �إجراءات حت ُّقق ب�سيطة (مثل
كاف) ،وهذا يعني �إلزام ال�سجل بقبول املعلومات ب�صيغتها
الت�أكد من � َّأن ا�سم املن�ش�أة متم ِّيز بقدر ٍ
املق َّدمة وتدوينها متى كانت تفي بجميع املتطلبات الإدارية الأ�سا�سية .وقد ت�شرتط تقاليد قانونية
�أخرى �إجراء حت ُّقق �أوفى من �صحة املعلومات املق َّدمة.
دفع ر�سم الت�سجيل� ،إن ُوجد (انظر الفقرتني  198و 199والتو�صية � 41أدناه)
 -55ويجب عاد ًة ُ
�صدر ال�سجل �شهاد ًة ت�ؤكد الت�سجيل وتت�ضمن
قبل �إمتام الت�سجيل .وحاملا يكتمل ت�سجيل املن�ش�أةُ ،ي ِ
امل�سجلة للأطراف املهتمة،
معلومات عن املن�ش�أة .وملا كان ينبغي الإف�صاح عن كثري من املعلومات َّ
ف� َّإن ال�سجالت تتيح العنا�صر العلنية لتلك املعلومات بو�سائل خمتلفة ،منها الن�شر يف موقع �شبكي
�أو يف من�شورات مثل اجلريدة الر�سمية الوطنية �أو ال�صحف .وقد تتيح ال�سجالت ،كخدمة �إ�ضافية
معينة من الت�سجيالت اجلديدة ،متى
غري� إلزامية ،اال�شرتاك يف ن�شرات �إعالنية ُتب ِّلغ عن �أنواع َّ
كانت البنية التحتية تتيح ذلك.
امل�سجلة التي تتاح
 -56ووفق ًا للقانون املنطبق يف الدولة امل�شرتعة ،ميكن �أن ت�شمل املعلومات َّ
لعامة النا�س معلومات حمددة عن هيكل املن�ش�أة ،مثل ال�شخ�ص امل�أذون له بالتوقيع عن املن�ش�أة
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�أو الذي مي ِّثل املن�ش�أة قانوناً .فاملعلومات الأ�سا�سية عن املن�ش�أة ،مثل ا�سم املن�ش�أة ،ورقم هاتفها
املعي( )5وعنوانها الربيدي (�إ�ضاف ًة �إىل العناوين التي ميكن اعتبار �أنها
وعنوانها الإلكرتوين َّ
�ستتلقى املرا�سالت عليها) ميكن �أن تتاح �أي�ض ًا لعامة النا�س� ،إال � َّأن ن�شر هذه التفا�صيل قد
يكون رهن ًا مبوافقة املن�ش�أة .وعندما جتمع ال�سجالت التجارية املعلومات امل�صنفة املقدمة على
�أ�سا�س طوعي ب�ش�أن �صاحب الت�سجيل �أو الأ�شخا�ص املرتبطني باملن�ش�أة ح�سب نوع اجلن�س �أو باقي
امل�ؤ�شرات التي من �ش�أنها �أن تثري م�سائل تتعلق باخل�صو�صية (مثل االرتباط مبجموعة �إثنية �أو
لغوية) ،ينبغي �أن يحدِّ د القانون ما� إذا كان من اجلائز �إتاحة تلك املعلومات لعامة النا�س و�شروط
القيام بذلك (انظر الفقرات � 176إىل  179والتو�صية � 35أدناه) .ويف بع�ض الدول ،يتاح و�صول
معينة يف ال�سجل التجاري جمان ًا (فيما يتعلق بر�سوم املعلومات ،انظر
عامة النا�س �إىل معلومات َّ
الفقرة  203والتو�صية � 42أدناه).
تت�سجل لدى العديد من ال�سلطات العمومية ،مثل
 -57ويجب عاد ًة على �أيِّ من�ش�أة جديدة �أن َّ
ال�سلطات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي ،وهذا يتطلب يف كثري من الأحيان تقدمي نف�س
املعلومات التي يجمعها ال�سجل التجاري .ويف بع�ض الدول ،يقدِّ م ال�سجل التجاري ِّ
ملنظمي امل�شاريع
معلومات عن متط َّلبات ال�سلطات املعنية الأخرى ويحيلهم �إىل تلك ال�سلطات .ويف الدول التي
يخ�ص�ص للمن�ش�أة رقم ت�سجيل ي�ؤدي �أي�ض ًا وظيفة حمدِّ د
لديها ُنظُ م ت�سجيل �أكرث تطوراً ،ميكن �أن َّ
هوية فريد على نطاق ال�سلطات العمومية (انظر الفقرات � 100إىل � 107أدناه) ،وميكن بعدئذ
ا�ستخدامه يف جميع تعامالت تلك املن�ش�أة مع تلك ال�سلطات واملن�ش�آت الأخرى وامل�صارف .وهذا
ب�سط كثري ًا عملية ت�أ�سي�س املن�ش�أة� ،إذ يتيح لل�سجل التجاري �أن يتبادل املعلومات على نحو �أي�سر
ُي ِّ
مع �سائر ال�سلطات امل�شاركة يف ت�أ�سي�س املن�ش�أة .ويف عدد من الدول التي قامت ب�إ�صالح ُنظُ مها
اخلا�صة بالت�سجيل ،تعمل ال�سجالت التجارية ك"جمامع خدمات" لدعم الت�سجيل لدى الهيئات
الأخرى .وقد ت�شمل اخلدمات التي تقدِّ مها هذه املجامع توفري �أيِّ تراخي�ص الزمة� ،أو قد تكتفي
بتقدمي معلومات عن �إجراءات احل�صول على تلك الرتاخي�ص و�إحالة ِّ
منظمي امل�شاريع �إىل
الهيئة املعنية .وكما ُذكر �أعاله (انظر الفقرتني  9و ،)25يرى هذا الدليل الت�شريعي � َّأن �إن�شاء
"جمامع اخلدمات" هذه من �أجل الت�سجيل ،على الأقل ،يف ال�سجل التجاري ولدى ال�سلطات املعنية
بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي ،وتعزيز تكامل �إجراءات الت�سجيل لدى جميع هذه ال�سلطات
هو النهج الأف�ضل للدول الراغبة يف حت�سني نظامها اخلا�ص بت�سجيل املن�ش�آت التجارية (انظر
الفقرات � 86إىل  97والتو�صية � 14أدناه).
 -58وثمة جانب مهم ينبغي للدول �أن تنظر فيه لدى �إن�شاء �أو �إ�صالح ال�سجل التجاري ،وهو
مت�س و�ضعية املن�ش�أة ،مثل الإع�سار
ما� إذا كان ينبغي �أي�ض ًا �إلزام ال�سجل بتدوين �إجراءات َّ
معينة ُّ
�أو الدمج �أو �إنهاء الأعمال التجارية .ويبدو � َّأن النهج امل َّتبع ب�ش�أن هذه التغريات يف الو�ضعية يختلف
()5تقدم مذكرة �أمانة الأون�سيرتال الإي�ضاحية ب�ش�أن اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات
ا لإلكرتونية يف العقود الدولية (الفقرات � 185إىل  )192معلومات �إ�ضافية عن م�صطلح "العنوان الإلكرتوين"
والفرق بني العنوان الإلكرتوين "املعني" والعنوان الإلكرتوين "غري املعني".
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من دولة �إىل �أخرى .ففي بع�ض الدول ،على �سبيل املثال ،كثري ًا ما ُيعهد �إىل ال�سجالت �أي�ض ًا
بت�سجيل حاالت الإع�سار؛ بينما تنحو ال�سجالت يف دول �أخرى �إىل عدم القيام بهذه الوظيفة .ويف
بع�ض الواليات الق�ضائيةُ ،تك َّلف ال�سجالت �أي�ض ًا مبهمة ت�سجيل حاالت الدمج وكذلك حاالت �إنهاء
ت�سجل بطبيعتها
الأعمال التجارية للمن�ش�آت وت�صفيتها .وعلى �أيِّ حال ،ف� َّإن ال�سجالت التجارية ِّ
�أي�ض ًا نهاية عمر �أيِّ من�ش�أة تتوقف ب�شكل دائم عن مزاولة �أعمالها ،وذلك ب�إلغاء ت�سجيل تلك
املن�ش�أة (انظر الفقرات � 218إىل  225والتو�صيات  48و 49و� 50أدناه).
 -59ويجوز �أن تت�ضمن الأحكام االفتتاحية للقانون الذي ي�سري على ت�سجيل املن�ش�آت التجارية
قائمة مبختلف وظائف ال�سجل ،مع �إدراج �إحاالت مرجعية �إىل الأحكام ذات ال�صلة يف القانون
ومزية هذا النهج هي الو�ضوح وال�شفافية فيما يتعلق
التي تتناول تلك الوظائف بالتف�صيلَّ .
بطبيعة ونطاق امل�سائل املتنا َولة بالتف�صيل يف موا�ضع الحقة من القانونَّ � .أما َعي ُبه املحتمل فهو � َّأن
القائمة قد ال تكون �شاملة �أو قد ت� َّؤول على �أنها ت�ضع تقييدات غري مق�صودة ملا يت�ضمنه القانون
وبناء على ذلك ،يتطلب تطبيق هذا النهج
مف�صلة ت�شري �إليها الإحاالت املرجعيةً .
من �أحكام َّ
عناية خا�صة لتفادي �أيِّ �إغفال �أو ت�ضارب ،وكذلك لإتاحة قابلية الت�شغيل املتبادل (�أو البيني)
مع ال�سلطات املعنية املوجودة يف الوالية الق�ضائية ،و�إمكانية الو�صول �إىل املعلومات املحفوظة
يف ال�سجل.

التو�صية  :10الوظائف الأ�سا�سية لل�سجالت التجارية
ينبغي �أن يحدد القانون الوظائف الأ�سا�سية لل�سجل التجاري ،ومنها ما يلي:

(�أ)
يف القانون؛

ت�سجيل املن�ش�آت التجارية عندما ت�ستويف ال�شروط الالزمة املن�صو�ص عليها

(ب) �إتاحة ِّ
امل�سجلة املتاحة لعامة النا�س؛
االطالع على املعلومات
َّ
امل�سجلة؛
(ج) تخ�صي�ص حمدِّ د هوية فريد للمن�ش�أة التجارية
َّ
(د) تبادل املعلومات بني ال�سلطات العمومية على النحو املطلوب؛
(ه) احلفاظ على املعلومات الواردة يف ال�سجل حم َّدثة قدر الإمكان؛
(و)   �صون �سالمة املعلومات املدرجة يف قيود ال�سجل؛
(ز) توفري املعلومات عن �إن�شاء املن�ش�أة التجارية ،مبا يف ذلك التزامات وم�س�ؤوليات
املن�ش�أة والآثار القانونية للمعلومات املتاحة لعامة النا�س يف ال�سجل التجاري؛
(ح) م�ساعدة املن�ش�آت التجارية يف البحث عن ا�سم جتاري وحجزه عندما يقت�ضي
القانون ذلك.
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زاي -تخزين املعلومات والو�صول �إليها
من خالل جميع عنا�صر ال�سجل التجاري
املقيدة يف ال�سجل التجاري� ،أن ت�ستهدف
 -60ينبغي للدول ،لدى تنظيم تخزين املعلومات َّ
حتقيق النجاعة وال�شفافية وي�سر الو�صول �إىل املعلومات .وب�صرف النظر عن الكيفية التي تق ِّرر
بها الدولة �أن تخزِّ ن املعلومات وت�ضمن �إتاحتها على نطاق ال�سجل ،ينبغي �أن يكون هدفها هو
امل�سجلة وت�صنيفها ،وجمع املعلومات املتعلقة بهذه
حتقيق االت�ساق يف حتديد هوية املن�ش�آت
َّ
املن�ش�آت ب�صورة ناجعة وال تنطوي على ازدواجية يف الإجراءات.
 -61وبغية حتقيق هذه الأهداف ،من املهم �أن تكون جميع مكاتب ت�سجيل املن�ش�آت التجارية
املقيدة يف ال�سجل يف الدولة مرتابطة ب�صرف النظر
ومكاتبها الفرعية وجهات �إيداع املعلومات َّ
عن موقعها الجغرافي .ولكي يعمل هذا الرتابط بفعالية ،ينبغي �أن يتحقق من خالل من�صة
�إلكرتونية تربط بني جميع هذه املنافذ وتتيح �إمكانية الت�شغيل املتبادل بينها من الناحية التقنية
(انظر الفقرة ( 70ج) �أدناه) .فبهذه الطريقة ،تتاح �إمكانية معاجلة جميع املعلومات املجموعة
�أو املخ َّزنة يف �أيِّ مكان يف نظام ال�سجل والو�صول �إليها يف الوقت املنا�سب ب�صرف النظر عن
طريقة (يف �شكل �إلكرتوين �أو ورقي) ومكان جمع وتخزين ال�سجل لها �أو تقدميها �إليه .ويتيح
�ضمان الرتابط الإلكرتوين بني عنا�صر نظام ال�سجل التجاري تخزين جميع املعلومات الواردة
فيه و�إتاحتها يف �شكل رقمي وتبادلها والت�شارك فيها �آن ًّيا �إذا �أمكن ،من خالل جميع عنا�صر نظام
ال�سجل ،وكذلك توفريها تزامنيا عرب منافذ متعددة ب�صرف النظر عن موقعها الجغرافي (مبا
يف ذلك مكاتب ال�سجل التجاري الفرعية ،واملحطات الطرفية� ،أو با�ستخدام تكنولوجيا االت�صال
احلا�سوبي املبا�شر) .وعالوة على ذلك ،من �ش�أن �إمكانية الو�صول �إىل جميع املعلومات املخ َّزنة
تي�سر دمج هذا ال�سجل مع �سلطات عمومية �أخرى ،مما يتيح بدوره تبادل
يف ال�سجل التجاري �أن ِّ
املعلومات مع تلك ال�سلطات �أي�ض ًا (انظر الفقرة � 93أدناه والتو�صية  .)14و�سيعزز هذا النهج
َ
الت�شغيل امل�ؤ�س�سي املتبادل بني هذه ال�سلطات العمومية من �أجل تب�سيط عملية الت�سجيل يف ال�سجل
التجاري� ،إ�ضافة �إىل تب�سيط جميع الت�سجيالت التي قد تكون املن�ش�أة ملزمة بالقيام بها عند
�إن�شائها (انظر التو�صية � 1أعاله).

التو�صية  :11تخزين املعلومات والو�صول �إليها
من خالل جميع عنا�صر ال�سجل التجاري
ينبغي �أن ين�ص القانون على الربط بني مكاتب ال�سجل التجاري فيما يتعلق بتخزين املعلومات
امل�سجلة �أو التي ُيد ِّونها موظفو ال�سجل ،وفيما يتعلق
التي ترد من �أ�صحاب الت�سجيل واملن�ش�آت
َّ
ب�إتاحة �إمكانية الو�صول �إليها.

ثالثاً-

ت�شغيل ال�سجل التجاري

 -62كما ُذكر �أعاله (انظر ،على �سبيل املثال ،الفقرات � 38إىل  ،)40ميكن ت�سجيل املن�ش�آت
التجارية بوا�سطة �أدوات تنظيمية كثرية تختلف من والية ق�ضائية �إىل �أخرى .و�سوف يتعني على
�أيِّ دولة تَ�شرع يف عملية �إ�صالح من �أجل تب�سيط عملية الت�سجيل �أن حتدِّ د �أن�سب احللول و�أجنعها
لتقدمي هذه اخلدمة ،يف �ضوء الظروف ال�سائدة حمل ًّيا .وب�صرف النظر عن النهج الذي تختاره
الدولة ،ثمة جوانب ينبغي �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان بعناية ،مثل الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي العام
امل�ؤ ِّثر يف ت�سجيل املن�ش�آت ،والأ�سا�س القانوين للكيانات املك َّلفة بت�شغيل النظام وكيفية م�ساءلتها،
وامليزانية الالزمة لتلك الكيانات .وتعتمد جهود الإ�صالح ،بدرجات متباينة ،على جمموعة �أدوات
ممع خدمات"؛ والرتابط بني خمتلف ال�سلطات
�أ�سا�سية ،منها :ا�ستخدام التكنولوجيا؛ و�إن�شاء " َ ْ
امل�شاركة يف عملية الت�سجيل (مع احتمال اعتماد حمدِّ ٍد فريد لهوية املن�ش�أة) .ويتعني على الدول
�أن ت�ضمن �أي�ض ًا � َّأن جهود الإ�صالح التي تبذلها ال ت�ستبعد عن غري ق�صد اعتماد التكنولوجيات
حت�سن عمل نظام ال�سجل التجاري (مثل ا�ستخدام تكنولوجيا قواعد
امل�ستجدة التي ميكن �أن ِّ
البيانات املوزعة وامل�شرتكة).

�ألف-

�سجل �إلكرتوين �أم ورقي �أم خمتلط

 -63ثمة جانب مهم ينبغي النظر فيه لدى �إ�صالح ال�سجل التجاري ،وهو ال�شكل الذي
ينبغي �أن ُيق َّدم به طلب الت�سجيل ،وال�شكل الذي ينبغي به تخزين املعلومات الواردة يف ال�سجل.
فالت�سجيل الورقي يتطلب �إر�سال الوثائق (التي ُتلأ عاد ًة بخط اليد) بالربيد �أو ت�سليمها باليد
�إىل ال�سجل ملعاجلتها يدو ًّيا .والت�سليم باليد واملعاجلة اليدوية هما من الأمور املعتادة يف كثري من
الواليات الق�ضائية ب�سبب االفتقار �إىل البنى التحتية التكنولوجية املتقدِّ مة .ويف تلك الدول ،قد
يتعني على ِّ
منظمي امل�شاريع �أن يح�ضروا �شخ�ص ًّيا �إىل مكاتب ال�سجل التجاري التي قد تقع يف
مناطق ح�ضرية قد ال ي�سهل الو�صول �إليها على كث ٍري من �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة ،وخ�صو�ص ًا املوجودين منهم يف املناطق الريفية .و�إىل جانب ذلك ،يجب عاد ًة تقدمي
تي�سر �إمكانية التوا�صل
�أيِّ ُن�سخ من الوثائق املطلوبة يف �شكل ورقي .وميكن لل�سجالت الورقية �أن ِّ
مما قد يهيئ الفر�صة لتو�ضيح بع�ض اجلوانب املتعلقة
�شخ�ص ًّيا بني �صاحب الت�سجيل وال�سجلَّ ،
مبتطلبات الت�سجيل .بيد � َّأن هذا الإجراء ،بطبيعته التي تتطلب �أيدي عمل كثرية ،يف�ضي عاد ًة �إىل
عملية تتطلب من ال�سجالت وامل�ستعملني على ال�سواء كثري ًا من الوقت والتكلفة (فقد يتطلب ذلك
مث ًال احل�ضور �إىل مقر ال�سجل التجاري �أكرث من مرة) ،كما ميكن �أن ت�ؤدي ب�سهولة �إىل �أخطاء يف
26
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تدوين البيانات .وعالو ًة على ذلك ،تتطلب ال�سجالت الورقية ح ِّيز ًا تخزين ًّيا كبري ًا حيث قد يلزم
امل�سجلة يف �شكل ن�سخ ورقية (رغم � َّأن بع�ض الدول التي
تخزين الوثائق املحتوية على املعلومات َّ
ت�ستخدم مناذج خمتلطة ميكنها �أي�ض ًا م�سح الوثائق ومن َّثم �إتالف الن�سخ الورقية بعد انق�ضاء �أي
مدة قانونية دنيا للحفاظ عليها؛ انظر الفقرات � 227إىل  230والتو�صية � 52أدناه) .و�أخرياً ،من
�ش�أن طلبات الت�سجيل املق َّدمة ورق ًّيا �أو بوا�سطة الفاك�س �أن تت�سبب �أي�ض ًا يف حاالت ت� ُّأخر ،نظر ًا
ال�ضطرار �أ�صحاب الت�سجيل �إىل االنتظار �إىل حني قيام موظفي ال�سجل بت�سجيل املن�ش�أة يدو ًّيا
ثم� إ�صدار �شهادة بذلك.
تي�سر اخلدمات
 -64ويف املقابلِّ ،
يي�سر الت�سجيل عرب الإنرتنت حت�سني كفاءة ال�سجل وزيادة ُّ
للم�ستعملني .ويتطلب هذا النهج ،كحد �أدنى� ،أن تكون املعلومات املق َّدمة من �صاحب الت�سجيل
خم َّزنة يف �شكل �إلكرتوين يف قاعدة بيانات حا�سوبية؛ � َّأما ُنظُ م الت�سجيل الإلكرتونية الأكرث تقدم ًا
فت�سمح بتقدمي طلبات ت�سجيل املن�ش�آت واملعلومات ذات ال�صلة مبا�شر ًة و�إلكرتون ًّيا (وكذلك الأمر
فيما يخ�ص عمليات البحث يف ال�سجل) عرب الإنرتنت �أو من خالل ُنظُ م ت�شبيك مبا�شر ،بد ًال عن
تقدمي الوثائق الورقية .ومن �ش�أن اعتماد ُنظُ م كهذه �أن يعزز �سالمة البيانات ،و�أمن املعلومات،
و�شفافية عملية الت�سجيل ،والتحقق من امتثال املن�ش�آت ملتطلبات الت�سجيل ،مما ي�ساعد على
اال�ستغناء عن تخزين املعلومات الزائدة �أو غري ال�ضرورية .و�إىل جانب ذلك ،من �ش�أن ال�سماح
بتقدمي الطلبات �إلكرتون ًّيا �أن مي ِّكن ال�سجالت التجارية من �إعداد ا�ستمارات موحدة �أي�سر فهماً،
ومن ثم َي�س ُهل َمل�ؤها ب�شكل �صحيح .ومع � َّأن ا�ستخدام احللول القائمة على تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ميكن �أن ينطوي على احتمال وقوع �أخطاء ب�سبب الرباجميات ،ف� َّإن ال ُّنظُ م الإلكرتونية
تتيح مزيد ًا من التدابري للحد من ذلك االحتمال بتوفري �أدوات م�ؤمتتة الكت�شاف الأخطاء وحلول
مالئمة �أخرى .كما � َّأن لهذه التكنولوجيا �أهمية حمورية يف تطوير ُنظُ م ت�سجيل متكاملة وتنفيذ
طريقة الأرقام الفريدة لتحديد الهوية.
 -65و�إىل جانب هذه ال�سمات ،يو ِّفر الت�سجيل الإلكرتوين للمن�ش�آت والو�صول الإلكرتوين �إىل
ال�سجل التجاري �أي�ض ًا املزايا التالية:
(�أ) حت�سني و�صول املن�ش�آت الأ�صغر حجم ًا التي تعمل على َمب َعد ٍة من مكاتب ال�سجل؛
(ب) حتقيق خف�ض كبري ج ًّدا يف الزمن والتكلفة الالزمني ِّ
ملنظمي امل�شاريع لتنفيذ
خمتلف خطوات الت�سجيل ،ومن َّثم يف الزمن والتكلفة الالزمني حتى �إمتام ت�سجيل املن�ش�أة بنجاح،
وكذلك يف التكلفة اليومية لت�شغيل ال�سجل؛
(ج) حت�سني ا�ستيعاب الطلب املتزايد على املعلومات املتعلقة بال�شركات من ال�سلطات
العمومية الأخرى؛
(د) احلد من فر�ص ارتكاب موظفي ال�سجل ت�صرفات احتيالية �أو غري �سليمة؛
(ه) احلد من م�س�ؤولية ال�سجل املحتملة جتاه امل�ستعملني الذين قد يتعر�ضون ،خالف
ذلك ،خل�سائر ب�سبب عدم قيام موظفي ال�سجل بتدوين معلومات الت�سجيل ب�شكل دقيق (انظر
�أي�ض ًا الفقرتني  187و� 213أدناه)؛
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(و) و�صول امل�ستعملني �إىل خدمات الت�سجيل وطلب املعلومات خارج �أوقات
الدوام الر�سمية؛
(ز) �إتاحة فر�ص ال�ستدرار �إيرادات لل�سجل من املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى التي
تلتم�س معلومات م�ؤ�س�سية عن ال�شركاء التجاريني واملقرت�ضني املحتملني.
 -66غري � َّأن ا�ستحداث عمليات ت�سجيل �إلكرتونية يتطلب يف كث ٍري من الأحيان تغيريات جذرية
يف طريقة تقدمي اخلدمات ،ميكن �أن مت�س عدة جوانب �أ�سا�سية يف نظام حوكمة الدولة� ،إىل
جانب م�ستوى املرافق التكنولوجية املوجودة لديها ،مبا يف ذلك قدراتها املالية وطاقتها التنظيمية
والب�شرية ،و�إطارها الت�شريعي (مثل املدونة التجارية وقانون ال�شركات) وبيئتها امل�ؤ�س�سية .ومن
ن�صح الدول املقبلة على عملية �إ�صالح ت�ستهدف �أمتتة ال�سجالت التجارية ب�أن ُتري
َّثمُ ،ت َ
تقييم ًا دقيق ًا للأبعاد القانونية وامل�ؤ�س�سية والإجرائية (مثل الت�شريعات التي ترخ�ص با�ستخدام
التوقيعات الإلكرتونية �أو قوانني �أمن املعلومات� ،أو �إن�شاء من�صات معقدة لأغرا�ض احلكومة
الإلكرتونية �أو غري ذلك من مرافق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت) من �أجل ا�ستبانة املجاالت
التي تتطلب �إ�صالحات واعتماد احللول التكنولوجية الأن�سب الحتياجاتها وقدراتها احلالية
(انظر �أي�ض ًا الفقرتني  244و 245والتو�صية � 58أدناه) .ففي عدة دول ،ال تتاح عرب الإنرتنت
حال ًّيا �إ َّال املعلومات املتعلقة بت�سجيل املن�ش�آت ،ومل ُين َّفذ بع ُد �سجل �إلكرتوين عامل .ومن امل�ؤكد
� َّأن �إتاحة املعلومات �إلكرتون ًّيا �أقل تكلفة و�صعوبة من �إن�شاء �سجل �إلكرتوين ،كما �أنها ال تتطلب
� َّأي �إ�صالح ت�شريعي �أو تكنولوجيا متخ�ص�صة .ويف حني � َّأن اعتماد منوذج ت�سجيل خمتلط يجمع
بني املعاجلة الإلكرتونية والتقدمي واملعاجلة ب�شكل يدوي ورقي قد يكون من َّثم ح ًّال م�ؤقت ًا
مالئماً ،فهو ينطوي بالت�أكيد على ارتفاع تكاليف ال�صيانة ،كما � َّأن الهدف النهائي للدولة ينبغي
�أن يظل التطوير التدريجي لنماذج الت�سجيل الإلكرتونية بالكامل (انظر الفقرات � 72إىل 80
والتو�صية � 12أدناه).

باء-

�سمات ال�سجل الإلكرتوين

 -67يف حال حو�سبة قيود ال�سجل التجاري ،ينبغي �أن تكون موا�صفات املعدات والرباجميات
قوية وذات �سمات تق ِّلل �إىل �أدنى حد ممكن من احتمال تلف البيانات �أو ارتكاب �أخطاء تقنية
�أو حدوث خروقات �أمنية .فحتى يف حالة ال�سجالت الورقية ،ينبغي اتخاذ تدابري ل�ضمان �أمن
قيود ال�سجل و�سالمتها ،ولكن هذا يتحقق ب�صورة �أجنع و�أ�سهل �إذا كانت قيود ال�سجل �إلكرتونية.
(من املهم �أن يكون لدى ال�سجل ،ب�صرف النظر عن طريقة ت�شغيله ،تدابري لتخفيف املخاطر:
انظر الفقرتني  233و 234والتو�صية � 54أدناه) .و�إىل جانب برامج مراقبة قواعد البيانات،
يلزم �أي�ض ًا ا�ستحداث براجميات لإدارة جوانب مثل التوا�صل مع امل�ستعملني و�إدارة ح�ساباتهم،
و�سداد �أيِّ ر�سوم الزمة ،و�إعداد احل�سابات املالية ،والتخاطُ ب بني حا�سوب و�آخر ،ومراقبة م�سار
العمل الداخلي ،وجمع البيانات الإح�صائية .ومن �ش�أن تطبيقات الرباجميات التي مت ِّكن من جمع

الف�صل الثالث -ت�شغيل ال�سجل التجاري

29

يي�سر
البيانات �أن ت�ساعد ال�سجل �أي�ض ًا على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة مبا من �ش�أنه �أن ِّ
الإدارة الناجعة للنظام (على �سبيل املثال� ،سيم ِّكن جمع البيانات ب�ش�أن طلبات م�ستعملي ال�سجل
()6
الأكرث تواتر ًا من اتخاذ قرارات ت�ستند �إىل الأدلة ب�ش�أن �أف�ضل طريقة لتوزيع موارد ال�سجل).
و�إذا مل تكن البنية التحتية التكنولوجية يف الدولة متقدمة بقد ٍر كاف يتيح تنفيذ ال�سمات املذكورة
�أعاله ،يظل من املهم �أن تكون الرباجميات املوجودة مرنة مبا فيه الكفاية ال�ستيعاب �سمات
�إ�ضافية و�أكرث تطور ًا مع تزايد جدواها يف امل�ستقبل.
تنفيذ ال�سجل الإلكرتوين حتديدَ املعايري التقنية للنظام امل�ستخدَ م لذلك
 -68ويتطلب
ُ
الغر�ض ،وتقييم احتياجات ال�سجل التجاري من الأجهزة والرباجميات احلا�سوبية ب�شكل مت�أنٍّ
لإعمال تلك املعايري يف �سياق البنية التحتية التكنولوجية الوطنية ،والبت ب�ش�أن ما� إذا كان ميكن
تطوير الأجهزة والرباجميات الالزمة داخل ًّيا �أَم يجب �شرا�ؤها من مو ِّردين من القطاع اخلا�ص.
ولدى البت يف ذلك ،ال بد من تق�صي �إمكانية وجود منتَج جاهز يف ال�سوق ميكن مواءمته ب�سهولة
مع احتياجات الدولة .ومن املهم يف حال َجلب الأجهزة والرباجميات من موردين خمتلفني �أن
علم مبوا�صفات الأجهزة التي �سيو ِّردها املو ِّرد الآخر،
يكون مط ِّور الرباجميات �أو مو ِّردها على ٍ
والعك�س بالعك�س.
 -69و�إثر التطورات التكنولوجية الأحدث عهداً ،ثمة خيار قد تو ُّد الدول النظر فيه ،وهو
ما� إذا كان ينبغي االعتماد على الرباجميات التقليدية �أم االنتقال �إىل تطبيقات �أكرث تطوراً ،مثل
احلو�سبة ال�سحابية ،وهي نظام قائم على الإنرتنت يتيح تقدمي خدمات خمتلفة (مثل تخزين
البيانات ومعاجلتها) حلوا�سيب م�ؤ�س�سة ما من خالل الإنرتنت .ويتيح ا�ستخدام احلو�سبة
ال�سحابية خف�ض ًا كبري ًا يف املوارد الالزمة لت�شغيل نظام الت�سجيل الإلكرتوين� ،إذ ي�ستغني ال�سجل
عن االحتفاظ مبرافق تكنولوجية خا�صة به .غري � َّأن �ضمان �أمن البيانات واملعلومات ميكن �أن مي ِّثل
م�شكلة يف حال الأخذ بهذا النظام ،وقد يجدر بالدول �أن جتري حتلي ًال مت�أ ِّني ًا للمخاطر قبل �إن�شاء
نظام قائم ح�صر ًّيا على التطبيقات ال�سحابية.
 -70ومن اجلوانب الإ�ضافية التي ينبغي للدول �أن ت�أخذها يف االعتبار عند اعتماد �سجل يعمل
باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر ما يلي:
(�أ) �إمكانية التو�سيع :ينبغي �أن تكون مرافق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قادرة
على التعامل مع عدد متزايد من امل�ستعملني مع مرور الزمن ،وكذلك ما قد ين�ش�أ �أحيان ًا من
طفرات يف احلركة؛
()6على �سبيل املثال ،ميكن اعتماد "واجهات برجمة التطبيقات" .ولواجهات برجمة التطبيقات طائفة
وا�سعة من اال�ستخدامات املمكنة ،ومنها التمكني من تقدمي الطلبات �إىل ال�سجل من خالل �إجراءات مب�سطة ،مثل
معينة تلقائ ًّيا� ،أو ال�سماح للم�ستعملني باالت�صال بال�سجل مبا�شرة وا�سرتجاع املعلومات �آل ًّيا
امللء امل�سبق خلانات َّ
وجتهيز ال ُّنظُ م بالرباجميات املنا�سبة من �أجل ذلك.

دليل الأون�سيرتال الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري

 30

(ب) املرونة :ينبغي �أن يكون من ال�سهل مواءمة مرافق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
املوجودة لدى ال�سجل مع ما ي�ستجد من احتياجات امل�ستعملني والنظام ،وقد يتطلب نقل البيانات
من تكنولوجيا �إىل �أخرى جوانب تتعلق بتنظيف البيانات؛
(ج) قابلية الت�شغيل املتبادل :ينبغي ت�صميم ال�سجل بحيث يتيح (و�إن يف مرحلة الحقة)
التكامل مع ُنظُ م م�ؤمتتة �أخرى ،مثل النظم امل�ستخدمة لدى ال�سلطات احلكومية الأخرى العاملة
يف نف�س الوالية الق�ضائية وبوابات ال�سداد بوا�سطة الإنرتنت �أو الأجهزة املحمولة؛
(د) التكاليف :ينبغي �أن تكون مرافق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت م�ستدامة مال ًّيا،
�سواء من حيث التكاليف الأولية �أو تكاليف الت�شغيل؛
(ه) حقوق امللكية الفكرية :ينبغي دوماً ،جتنب ًا للمخاطر املت�أتية من الظروف غري
امل�ؤاتية التي قد يتعر�ض لها �صاحب حقوق امللكية الفكرية يف التكنولوجيا امل�ستعملة ،مثل توقفه
عن العمل �أو حظر تعامله مع احلكومة ،منح الدولة ب�شكل دائم ملكي َة النظام �أو ترخي�ص ًا غري
حمدود با�ستخدام �شفرته الربجمية.
 -71ومن حيث تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،يجب �إيالء عناية
مل�ستوى الأمن الالزم لل�سجل الإلكرتوين وتكلفته .ومن املهم بوجه خا�ص املواءمة بني اخلطر
معي (بني ال�سجل واملن�ش�أة� ،أو بني ال�سجل و�سلطات عمومية �أخرى) والتكاليف
املقرتن
ٍ
بتفاعل َّ
والأعمال الإدارية الالزمة ل�ضمان �أمن ذلك التفاعل .ذلك � َّأن تدين م�ستوى الأمن قد ُين ِّفر
الأطراف من ا�ستعمال اخلدمات الإلكرتونية (ما مل يكن �إلزام ًّيا) ،لكن التدابري الأمنية امل�ش َّددة
الباهظة التكلفة قد يكون لها نف�س املفعول.

جيم-

النهج القائم على �إعمال ال�سجل الإلكرتوين
على مراحل

 -72ينبغي �أن تكون الطرائق امل�ستخدمة لإن�شاء نظام ال�سجل الإلكرتوين مت�سق ًة مع
الإ�صالحات الالزمة ،لأنها قد تقرر جناح املبادرة �أو ف�شلها .فاالنتقال مبا�شرة �إىل �سجل يعمل
باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر على نحو كامل قبل �إعادة هند�سة عمليات ال�سجل التجاري كثري ًا
حينئذ لن تكون قادرة على ا�ستيعاب كل فوائد التكنولوجيا.
ما يكون خاطئاً ،ل َّأن احللول امل�صممة ٍ
وعالوة على ذلك ،وتبع ًا مل�ستوى تطور الدولة التي تود �إعمال ال�سجل ،ينبغي النظر بعناية ،قبل
اعتماد �سجل يعمل باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر ،يف عوامل مثل وجود بنية حتتية ونوعيتها ومعدالت
الإملام بالقراءة والكتابة (مبا يف ذلك الإملام بامل�سائل احلا�سوبية) لدى امل�ستعملني امل�ستهدفني.
يتعي على الدول �أن تعالج �أمور ًا منها �ضعف البنية التحتية لالت�صاالت
فعلى �سبيل املثال ،قد َّ
يعول عليها للإمداد بالكهرباء والو�صل بالإنرتنتِّ ،
وتدن
�أو عدم وجودها ،وعدم توافر م�صادر َّ
معدالت الإملام بالقراءة والكتابة ،الأمر الذي قد ي�ستتبع �آثار ًا �أ�شد على الن�ساء (انظر �أي�ض ًا
الفقرة � 172أدناه) واملن�ش�آت التجارية يف املناطق الريفية .ويف هذه احلاالت ،قد تكون برامج
امل�ساعدة التقنية وامل�ساعدة يف جمال بناء القدرات التي تن�سقها املنظمات الدولية �ضرورية من
�أجل التقدم �صوب الهدف املتمثل يف ال�سجل الإلكرتوين امل�ؤمتت بالكامل.
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 -73ورمبا كان نهج التنفيذ على مراحل هو ال�سبيل املنا�سب يف الأماكن التي مل ينت�شر فيها
الو�صول الرقمي على نطاق وا�سع .ويف هذه احلالة ،تبد�أ الأمتتة با�ستخدام قواعد بيانات ب�سيطة
وتطبيقات خا�صة ب�سري العمل يف العمليات الأ�سا�سية ،مثل البحث عن الأ�سماء �أو تبادل املعلومات
مع �سلطات عمومية �أخرى ،ثم ترتقي �إىل ا�ستخدام ُنظُ م �أكرث تطور ًا قائمة على ال�شبكة العاملية،
تتيح للزبائن التعامل مع ال�سجل كل ًّيا باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر .وقد تكون هذه ال ُّنظُ م القائمة
على ال�شبكة العاملية مالئمة ج ًّدا للمن�ش�آت الأ�صغر حجم ًا التي تعمل على َم ْب َعدة من مقر ال�سجل،
�شريطة �أن يكون �أ�صحاب تلك املن�ش�آت قادرين على الو�صول �إىل النظامَّ � .أما املرحلة الأخرية من
هذا النهج فهي حتقيق قابلية الت�شغيل املتبادل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي ت�ستخدمها
ال�سلطات امل�شاركة يف ت�سجيل املن�ش�آت.
 -74ولعل النهج الأب�سط بالن�سبة للدول التي ت�ستهل ن�شاطها يف هذا املجال هو �إن�شاء موقع
جمع معلومات الت�سجيل ،ويو ِّفر ا�ستمارات قابلة للتنزيل ،ومي ِّكن امل�ستعملني
�شبكي ثري املحتوى ُي ِّ
من تقدمي تعقيبات .فمن �ش�أن هذا املورد الب�سيط �أن ي�سمح للم�ستعملني باحل�صول على املعلومات
واال�ستمارات من مكان واحد و�أن يزيد من كفاءة ال�سجالت بتمكني امل�ستعملني من �إر�سال
معينة قبل الذهاب �إىل مكاتب ال�سجل باال�ستمارات اململوءة.
ا�ستف�سارات �إىل عناوين �إلكرتونية َّ
ومبا � َّأن هذا احلل ال يتطلب و�صلة �إنرتنت ثابتة ،فقد ترغب فيه الدول التي لديها و�صالت
حمدودة بالإنرتنت.
 -75و�إذا كان نطاق الرتددات اخلا�ص بالإنرتنت واملتاح حمدوداً ،ف� َّإن �أمتتة العمليات الأولية
وعمليات املعاجلة الالحقة قبل االنتقال بالنظام �إىل العمل باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر �ستكون
هي النهج املنا�سب يف هذه احلالة .و�إذا كان لل�سجل مكاتب فرعية خارج مقره الرئي�سي (يف
مناطق ريفية مث ًال) ،فمن املهم �إن�شاء َو ْ�صلة خا�صة لالت�صال بها عرب الإنرتنت (انظر الفقرة
� 61أعاله) .ومع � َّأن هذا النهج الُ  يغني ِّ
منظمي امل�شاريع عن الذهاب �إىل مقر ال�سجل ،ف� َّإن من
�ش�أنه �أن ير�سي �أ�سا�س ًا ميكن �أن ي�ستند �إليه ال�سجل الحق ًا يف �إن�شاء من�صة �شبكية �أكرث تطوراً.
ومن العوامل املحورية يف هذه املرحلة الأولية �أن يكون النظام قادر ًا على رقمنة ال�سجالت القدمية
وا�ستيعاب املعلومات الأ�سا�سية يف ال�سجل ،مثل �أ�سماء الأع�ضاء �أو م َّالك �أو مديري املن�ش�أة.
 -76ومن املمكن �إن�شاء من�صات تتيح للمن�ش�آت تقدمي طلبات الت�سجيل و�سداد ر�سومه عرب
الإنرتنت ،وكذلك تقدمي احل�سابات ال�سنوية وحتديث بيانات الت�سجيل مبا يتواكب مع تغري
عملياتها متى كانت القدرات التكنولوجية للدولة ومعدل و�صولها الرقمي ي�سمحان بذلك .وفيما
يتعلق ب�سداد ر�سوم الت�سجيل عرب الإنرتنت ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن احللول القائمة على تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت �ستعتمد على و�سائط ال�سداد املتاحة يف الدولة املعنية وعلى الإطار
التنظيمي الذي يحدد و�سائط ال�سداد التي ميكن لأيِّ �سلطة عمومية قبولها .وعندما تكون الوالية
الق�ضائية قد َ�س َّنت قوانني ت�سمح بال�سداد الإلكرتوين ،يكون اخليار الأجنع هو اجلمع بني تقدمي
الطلب و�سداد الر�سوم �إلكرتون ًّيا يف خطوة واحدة .وينبغي �أن ت�شتمل ُنظُ م تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت التي تتيح هذه الإمكانية على و�سائل لر�صد الأخطاء ،بحيث ال تق َّدم الطلبات قبل �إمتام
عمليات ال�سداد ويكون مبقدور موظفي ال�سجل �أن يروا بيانات ال�سداد جنب ًا �إىل جنب مع الطلب.
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� َّأما يف حال ا�شرتاط �سداد الر�سوم قبل ت�سجيل املن�ش�أة ،ف� َّإن هذا ميثل خطوة �إجرائية منف�صلة،
و�سيتطلب ا�ستخدام حلول تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،حتى يكون النظام مالئم ًا
للم�ستعملني ،تب�سيط �إجراءات تقدمي الطلبات و�إجراءات ال�سداد (انظر �أي�ض ًا الفقرة ( 70ج)
�أعاله) .ويف بع�ض الدول ،ميكن �أن يتيح ا�ستخدام نظم الدفع املحمولة ُن ُهج ًا �أي�سر و�أكرث فعالية
تطبق نف�س االعتبارات
لت�سديد ر�سوم الت�سجيل والر�سوم ذات ال�صلة .ويف تلك احلاالت ،ينبغي �أن َّ
القائمة فيما يتعلق بتوفري �إمكانية الدفع باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر (مثل ا�شرتاع القوانني
املنا�سبة ،وت�صميم اخليارات الناجعة للجمع بني �إمكانية الدفع بالأجهزة املحمولة وملء وثائق
الت�سجيل) ،بغية و�ضع حلول ناجعة ومنا�سبة ال�ستخدام التكنولوجيا املحمولة.
 -77وكما ُذكر �أعاله (انظر الفقرة  ،)66عند ا�ستحداث �سجالت �إلكرتونية ،ينبغي للدول �أن
ي�سر تنفيذ هذه احللول الإلكرتونية ،و�إن كان ينبغي �أ َّال ُي َ
نظر يف الإلزام با�ستخدام
تعتمد ت�شريعات ُت ِّ
هذه احللول �إ َّال عندما تكون خمتلف اجلهات املعنية بعملية الت�سجيل (مبا فيها �صاحب الت�سجيل
وال�سلطات العمومية وغريها من ال�سلطات ذات ال�صلة) م�ستعدة لالمتثال .كما ينبغي للدول،
لدى �إعداد هذه القوانني� ،أن ت�أخذ يف ح�سبانها �أنه يف حني � َّأن بع�ض املتطلبات القانونية ميكن
�أن ُتفح�ص �إلكرتون ًّيا ،قد يلزم �أن يتوىل �أحد موظفي ال�سجل معاجلة �أكرث جوانب العملية تع ُّقداً.
 -78وينبغي �أن تدرك الدول امل�شرتعة �أي�ض ًا � َّأن �إن�شاء �سجل �إلكرتوين يتطلب جمموعة من
ممكن ،منح ال�صالحية
القوانني اجليدة الت�صميم تعزز الب�ساطة واملرونة وتتحا�شى� ،إىل �أبعد حدٍّ
ٍ
التقديرية واال�ستثناءات (انظر الفقرة � 28أعاله والفقرتني  147و� 231أدناه) .فمن ال�صعب ،على
�سبيل املثال ،مواءمة الأحكام التي ت�ستلزم تف�سري م�ضمون الوثائق وجمع معلومات خمتلفة من
هنا وهناك مع متطلبات املعاجلة الإلكرتونية؛ وينطبق هذا �أي�ض ًا على منح �أمني ال�سجل �صالحية
حتديد ر�سوم مقابل خدمات ال�سجل وو�ضع تركيبة معقدة للقواعد واال�ستثناءات.
 -79وعندما تكون الدولة قد �أن�ش�أت مرافق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الالزمة
لتحقيق الأمتتة الكاملة لل�سجل التجاري ،ميكن دجمها يف عمليات الت�سجيل الإلكرتونية الأخرى
لأغرا�ض ال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي وغري ذلك من الأغرا�ض (فيما يخ�ص تبادل البيانات
املحمية بني ال�سلطات العمومية ،انظر الفقرة � 114أدناه) .وحتى �إذا مل ي�شمل النظام � َّأي دمج
مع عمليات الت�سجيل التي تطلبها ال�سلطات العمومية الأخرى ،فيظل من امل�ست�صوب �أن تن�شئ
الدول قدرات لتبادل البيانات بحيث يت�سنى تبادل املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت فيما بني ال�سلطات
العمومية (انظر الفقرتني ( 70ج) �أعاله و� 93أدناه) .وهناك مل�سة حت�سني ختامية ،هي ا�ستحداث
�آليات لتعميم منتجات معلوماتية جتارية ذات قيمة م�ضافة على اجلهات املهتمة؛ فمن �ش�أن
هذه املنتجات �أن ت�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف ا�ستدامة ال�سجل املالية (انظر الفقرات  190و191
و� 195أدناه).
يرجح �أن تن�ش�أ عندما يكون ال�سجل الإلكرتوين قادر ًا على تقدمي خدمات
 -80وثمة م�س�ألة َّ
ب�شكلي
�إلكرتونية ب�أكملها ،وهي ما� إذا كان ينبغي �إلغاء تقدمي املعلومات ب�شكل ورقي �أم االحتفاظ
ْ
الت�سجيل الإلكرتوين والورقي .وتنحو ال�سجالت يف كثري من الواليات الق�ضائية �إىل الأخذ بحلول
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خمتلطة جتمع ،عند تناول كل حالة ،بني امل�ستندات الإلكرتونية والورقية �أو املعاجلة الإلكرتونية
واليدوية .وقد يف�ضي هذا النهج �إىل تكبيد ال�سجالت تكاليف كبرية� ،إذ يتطلب النظامان �أدوات
و�إجراءات خمتلفة .كما � َّأن من املهم ،يف حالة الأخذ بهذا اخليار ،و�ضع قواعد لتحديد وقت
الت�سجيل ،ح�سب التقدمي الإلكرتوين �أو الورقي .و�أخرياً ،يجب معاجلة الطلبات الورقية على �أيِّ
حال لكي يت�سنى حتويل املعلومات الواردة يف امل�ستند الورقي �إىل بيانات ميكن معاجلتها �إلكرتون ًّيا؛
وهذا ميكن حتقيقه من خالل امل�سح ال�ضوئي للطلب الورقي للت�سجيل (رمبا با�ستخدام تكنولوجيا
التعرف ال�ضوئي على احلروف جلعل الوثيقة املم�سوحة قابلة للبحث فيها �إلكرتون ًّيا) .غري �أنه
ُّ
املدون عن طريق امل�سح ال�ضوئي
القيد
ملراجعة
موظفني
تعيني
إىل
�
ال�سجل
ي�ضطر
أن
�
املرجح
من
َّ
للت�أكد من مطابقته للطلب الورقي املقدم ،مما ي�ضيف خطوة تزيد من تكاليف ا�ستخدام النظام
الإلكرتوين وحت ُّد من منافعه.

دال-

اخلدمات الأخرى املتعلقة بالت�سجيل واملدعومة بحلول
قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

 -81ينبغي للأمتتة �أن مت ِّكن ال�سجل من �أداء وظائف �أخرى �إىل جانب معاجلة الطلبات.
ففي الدول التي ت�شرتط ،مث ًال ،تقدمي الطلبات وملء اال�ستمارات م�سبق ًا �إلكرتون ًّيا يف �شكل ي�سري
اال�ستعمال )7(،ميكن �أن ت�ساعد الأمتتة املن�ش�آت يف التقدمي الإلزامي للبيانات الدورية واحل�سابات
ال�سنوية .كما � َّأن تقدمي الطلبات �إلكرتون ًّيا و�أمتتة عمليات املراجعة ي�ساعدان على خف�ض الزمن
الذي ي�ستغرقه ال�سجل يف معاجلة الطلبات.
 -82ومن �ش�أن الت�سجيل املدعوم �إلكرتون ًّيا �أن ي�ساعد ال�سجل �أي�ض ًا يف �إجراءات �إلغاء
الت�سجيل (انظر الفقرات � 223إىل  225والتو�صية � 50أدناه) .فتلك الإجراءات تتطلب يف العادة
�إعالن ًا ر�سم ًّيا ب� َّأن هناك من�ش�أ ًة �س ُيلغى ت�سجيلها .وميكن �أن يتيح ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت �أمتتة تلك الإعالنات منذ بدء العملية �إىل �إ�صدار �إ�شعار منطي ،مما يعني ال�سجالت
على �ضمان عدم �إلغاء ت�سجيل �أيِّ من�ش�أة قبل انق�ضاء �أيِّ مهلة وعلى تقلي�ص زمن املعاجلة .غري
مي�سرة
� َّأن حتقيق الفعالية التامة يتطلب �أن يكون اعتماد ال�سجل الإلكرتوين مدعوم ًا ب�إجراءات َّ
تتيح �إلغاء ت�سجيل املن�ش�آت بطريقة مب�سطة و�سريعة.
 -83وعالوة على ذلك ،ميكن تطبيق احللول القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
للم�ساعدة يف تقدمي املعلومات املالية يف �شكل مقروء �آل ًّيا (مثل لغة تقارير الأعمال التجارية
املو�سعة� ،أو  .)XBRLفعلى �سبيل املثال ،ميكن توفري من�صة للم�ساعدة على حتويل البيانات املالية
َّ
()7
معينة تلقائ ًّيا باال�ستناد �إىل املعلومات التي �سبق
من �ش�أن ملء اال�ستمارات م�سبق ًا �أن يتيح ملء خانات َّ
�أن قدمها �صاحب الت�سجيل �أو التي اح ُتفظ بها يف ح�ساب امل�ستعمل اخلا�ص به .وعندما حتدث تغريات يف املعلومات
اخلا�صة ب�صاحب الت�سجيل ،الُ  ي�ضطر �صاحب الت�سجيل �إىل ملء اال�ستمارة كلها مرة �أخرى ،بل يكتفي بتدوين
التغيريات ذات ال�صلة .وتخ َّزن املعلومات الواردة يف اال�ستمارة التي جرى مل�ؤها م�سبقاً ،ويجوز جعلها متاحة لكي
تطَّ لع عليها ال�سلطات املعنية الأخرى �أو لكي يت�سنى تبادلها مع تلك ال�سلطات.
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وتي�سر البيانات املالية املقروءة �آل ًّيا جمع وحتليل املعلومات املالية ،وهو
الورقية �إىل �صيغة ِّ .XBRL
ما ميكن �أن يكون ذا قيمة كبرية مل�ستعملي ال�سجل.
 -84وميكن للحلول التي ت�ستخدم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن تدعم �أي�ض ًا �إجراءات
املتابعة والإنفاذ التي تتبعها ال�سجالت التجارية يف حال عدم التزام املن�ش�أة مبتطلبات الت�سجيل.
ففي �إحدى الواليات الق�ضائية ،على �سبيل املثال ،يقوم نظام املعاجلة الالحقة يف ال�سجل بر�صد
معينة تدل على � َّأن املن�ش�أة غري ممتثلة لل�شروط
قيود املن�ش�آت وك�شف ما� إذا كانت هناك مالب�سات َّ
�صدر النظام �إ�شعار ًا تلقائ ًّيا �إىل املن�ش�أة املعنية لت�صحيح الو�ضع .ف�إذا مل تفعل
القانونية .وعندئذ ُي ِ
إجراء جديد ًا لإحالة الق�ضية �إىل
املن�ش�أة ذلك يف غ�ضون املهلة القانونية ،يبد�أ النظام امل�ؤمتت � ً
املحكمة املحلية ،التي قد ت�صدر قرار ًا بت�صفية ق�سرية للمن�ش�أة .وعند �إ�صدار قرار الت�صفية
الق�سريةُ ،تبلغ املحكمة ال�سجل بذلك لكي يلغي ت�سجيل املن�ش�أة بعد ذلك.

التو�صية  :12ت�شغيل ال�سجل التجاري
ينبغي �أن ين�ص القانون على � َّأن �أمثل ت�شغيل ل�سجل جتاري فعال هو الت�شغيل الإلكرتوين .ف�إذا
تعذر على الدولة امل�شرتعة الأخذ بنظام كامل للخدمات الإلكرتونية يف الوقت احلايل ،فعليها
َّ
�أن ت�سعى �إىل العمل بهذا النهج �إىل �أق�صى حد ت�سمح به بنيتها التحتية التكنولوجية احلالية
حت�سن البنية التحتية.
تتو�سع يف تنفيذه مع ُّ
وكذلك �إطارها امل�ؤ�س�سي وقوانينها ،على �أن َّ

هاء -اخلطابات الإلكرتونية
وطرائق التو ُّثق الإلكرتوين
 -85كما ُذكر �أعاله (انظر ،على �سبيل املثال ،الفقرتني  66و ،)76ينبغي �أن يتاح للم�ستعملني،
من خالل النظام الفعال للت�سجيل الإلكرتوين للمن�ش�آت التجارية ،تقدمي وتلقي الوثائق يف �شكل
�إلكرتوين ،والتوقيع �إلكرتون ًّيا عند �إر�سال املعلومات �أو الطلبات �إىل ال�سجل وال�سداد �إلكرتون ًّيا
مقابل خدمات ال�سجل التجاري (انظر �أي�ض ًا الفقرة � 205أدناه والتو�صية  .)44ولذلك ،وكخطوة
�أولية ،ينبغي �أن يكون هناك قانون حملي منا�سب ينظم جميع هذه امل�سائل (انظر �أي�ض ًا الفقرتني
ولعل الدول التي ت�شرتع ُنظُ م ًا قانونية ب�ش�أن اخلطابات الإلكرتونية والتوقيعات
 77و� 78أعاله)َّ .
الإلكرتونية �أو �أي طرائق �أخرى ال�ستبانة الهوية والتوثق تو ُّد �أن تنظر يف الن�صو�ص الت�شريعية
التي �أعدتها الأون�سيرتال لتنظم املعامالت الإلكرتونية )8(.فهذه الن�صو�ص تر�سي مبد� ْأي احلياد
()8تت�ضمن هذه الن�صو�ص قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ()1996؛ وقانون
الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية ()2001؛ واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن ا�ستخدام
اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية ( .)2005ولالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر املوقع التايل:
.www.uncitral.un.org
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التكنولوجي والتعادل الوظيفي (انظر �أي�ض ًا الفقرتني  244و� 245أدناه) الالزمني ل�ضمان امل�ساواة
يف معاملة اخلطابات الإلكرتونية والورقية؛ كما تعالج هذه الن�صو�ص با�ستفا�ضة الأحكام التي
ت�سري على م�سائل منها ال�صالحية القانونية للخطابات والتوقيعات الإلكرتونية( ،)9والتو ُّثق،
ووقت ومكان �إر�سال الر�سائل الإلكرتونية وتل ِّقيها )10(.وتو ِّفر هذه الن�صو�ص ،نظر ًا للطريقة التي
ا ُّتبعت يف التفاو�ض ب�ش�أنها ويف اعتمادها على غرار غريها من ن�صو�ص الأون�سيرتال الت�شريعية،
حلو ًال مالئمة ملختلف التقاليد القانونية والدول املختلفة من حيث التطور االقت�صادي .وعالو ًة
على ذلك ،من �ش�أن الت�شريعات الداخلية امل�ستندة �إىل ن�صو�ص الأون�سيرتال املتعلقة بالتجارة
الإلكرتونية �أن ت�س ِّهل كثري ًا االعرتاف باخلطابات والتوقيعات الإلكرتونية عرب احلدود.

التو�صية  :13اخلطابات الإلكرتونية وطرائق التو ُّثق الإلكرتوين
ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) ال�سماح با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية وكذلك التوقيعات الإلكرتونية
و�سائر طرائق ا�ستبانة الهوية ،والت�شجيع على ذلك؛
(ب) تنظيم هذه اال�ستخدامات وفق ًا للمبادئ التي م�ؤداها � َّأن اخلطابات والتوقيعات
الإلكرتونية معادلة وظيف ًّيا لنظرياتها الورقية وال ميكن جتريدها من ال�صالحية القانونية �أو
القابلية للإنفاذ ملجرد كونها يف �شكل �إلكرتوين.

واو -جممع خدمات للت�سجيل التجاري
والت�سجيل لدى �سلطات �أخرى
 -86كما ُذكر �آنف ًا (انظر الفقرات  3و 25و ،)57كثري ًا ما ُتلزَ م املن�ش�أة ،قبل �أن تتمكن من
العمل يف االقت�صاد الر�سمي ،بالت�سجيل لدى ع َّدة �سلطات عمومية �إ�ضاف ًة �إىل ال�سجل التجاري.
وكثري ًا ما تطلب هذه ال�سلطات الإ�ضافية تقدمي نف�س املعلومات التي يجمعها ال�سجل التجاري.
وكثري ًا ما يتعني على ِّ
منظمي امل�شاريع �أن يح�ضروا �شخ�ص ًّيا �إىل مقر ٍّ
كل من هذه ال�سلطات وملء
ا�ستمارات متعددة .وعاد ًة ما تكون ال�سلطات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي منخرطة
يف هذه العملية؛ كما ميكن �أن ت�شارك فيها مكاتب �إدارية وم�ؤ�س�سات �أخرى ،تتباين تبع ًا للوالية
()9
معينة
ُيق�صد مببد�أ "احلياد التكنولوجي" � َّأن �أحكام القانون 'حمايدة' وال تتوقف على ا�ستخدام �أنواع َّ
تطبق على �إنتاج ونقل وتخزين جميع �أنواع املعلومات.
من التكنولوجيا وال تفرت�ض م�سبق ًا ا�ستخدامها ،وميكن �أن َّ
�أما مبد�أ "التعادل الوظيفي" ،فري�سي املعايري التي ميكن على �أ�سا�سها اعتبار اخلطابات الإلكرتونية والتوقيعات
الإلكرتونية معادلة للخطابات الورقية والتوقيعات بخط اليد .وح�سب مبد�أ "ال�صالحية القانونية" ،ال ميكن جتريد
اخلطابات والتوقيعات من املفعول القانوين وال�صالحية والقابلية للإنفاذ ملجرد �شكلها الإلكرتوين.
()10هذا جانب قد يكت�سي �أهمي ًة بالنظر �إىل ما يت�سم به ٌ
بع�ض من طلبات الت�سجيل املق َّدمة من ح�سا�سية
زمنية ،مثل حتديد وقت ت�سجيل املن�ش�أة ومكانه بدقة.

 36

دليل الأون�سيرتال الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري

الق�ضائية املعنية .وهذا ي�ؤدي يف كث ٍري من الأحيان �إىل �إجراءات متعددة حتكمها قوانني خمتلفة،
و�إىل ازدواجية يف املعلومات وعدم امتالك ال�سلطات املعنية لتلك العملية �أو عدم �سيطرتها متام ًا
عليها .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ت�ستغرق العملية برمتها �أ�سابيع� ،إن مل يكنْ �شهوراً.
 -87ومن َّثم� ،أ�صبح �إن�شاء "جمامع اخلدمات" من �أ�شيع الإ�صالحات الرامية �إىل تر�شيد
مع اخلدمات ِّ
منظمي امل�شاريع من احل�صول
ت�سجيل املن�ش�آت يف ال�سنوات الأخرية .ومي ِّكن َ ْ
م ُ
على جميع املعلومات واال�ستمارات (رمبا ا�ستمارات متكاملة لأغرا�ض الت�سجيل والدفع لدى
جميع ال�سلطات يف جممع اخلدمات) التي يحتاجون �إليها لإمتام الإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
من�ش�آتهم من خالل منافذ وحيدة ،بد ًال من ا�ضطرارهم �إىل احل�ضور �إىل مقار عدة �سلطات
عمومية خمتلفة.
َّ �  -88أما خارج حدود هذا الو�صف العام ،فقد يختلف نطاق املجامع تبع ًا لنوع اخلدمات
املق َّدمة .وهناك وظيفة �شائعة هي الت�سجيل يف ال�سجل التجاري ولدى ال�سلطات املعنية
بال�ضرائب ،و�إن كانت هناك �أي�ض ًا �أمثلة �أخرى ملجامع تعالج م�س�ألة الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضمان
االجتماعي والإح�صاء وم�س�ألة احل�صول على الرخ�ص الالزمة من ال�سلطات البلدية وغريها.
ويف بع�ض احلاالت ،ال تقت�صر امل�ساعدة التي تقدمها املجامع ِّ
ملنظمي امل�شاريع على الأمور املتعلقة
برتاخي�ص و�أذون مزاولة الن�شاط التجاري فح�سب ،بل تتعداها �إىل �ش�ؤون اال�ستثمار و�إجراءات
اخل�صخ�صة واملفكرات واليوميات الر�سمية و�سجالت املمتلكات الفكرية و�سجالت الواردات
وال�صادرات وامل�سائل املتعلقة بال�سياحة و�إدارة ممتلكات الدولة .وقد تو ِّفر �أي�ض ًا الو�صول �إىل
مرافق عمومية و�إىل خدمات م�صرفية.
 -89وميكن اال�ضطالع مبهام جمامع اخلدمات من خالل املكاتب املادية �أو من�صة �إلكرتونية.
واملكاتب املادية املوجودة يف املناطق الريفية تالئم ب�شكل خا�ص املن�ش�آت التي ي�صعب عليها
الو�صول �إىل املراكز احل�ضرية؛ وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل املكاتب املتنقلة ،وال �سيما يف الأماكن
التي ي�صعب على الدول �أن تقيم فيها مكاتب مادية بالنظر �إىل �أنها نائية ج ًّدا .و�إ�ضافة �إىل
املكاتب املادية ،ميكن بالطبع �إتاحة خيار ت�سجيل املن�ش�آت �إلكرتون ًّيا .وت�ستفيد املجامع الإلكرتونية
من احللول املدعومة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مما يتيح �إجناز عدة �إجراءات �شكلية
خم�ص�صة .وهذه البوابات الإلكرتونية ميكن �أن توفر نظام ًا
ب�سرعة ،نتيج ًة ال�ستخدام براجميات َّ
صال فيما يخ�ص بع�ض املتطلبات ،مثل الت�سجيل
مرتابط ًا متام ًا �أو قد تتطلب مع ذلك ت�سجي ًال منف� ً
لدى الدوائر ال�ضريبية.
 -90ولدى �إن�شاء املجامع ،وخ�صو�ص ًا تلك التي ت�ؤدي وظائف �إ�ضافية غري ت�سجيل املن�ش�آت،
ميكن للدول �أن تختار من بني عدة ُن ُهج خمتلفة .ويتمثل �أحد �أ�شكال جممع اخلدمات فيما ي�سمى
بـ"ال�شباك الواحد" �أو "املن�ضدة الواحدة" ،وهو يتيح درجة عالية من التكامل بني خمتلف ال�سلطات
املعنية بت�أ�سي�س املن�ش�آت .ويف هذه احلالة ،جتمع وظائف املجمع بني العمليات الالزمة للت�سجيل
التجاري وغريه من الت�سجيالت لدى ال�سلطات العمومية ،مثال لأغرا�ض ال�ضرائب وال�ضمان
االجتماعي ،وترتيبات �أخرى مثل ن�شر الت�سجيل يف اجلريدة الر�سمية �أو يف ال�صحف ،متى لزم
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خمو ًال ومدرب ًا تدريب ًا وافي ًا
ذلك .و ُتق َّدم جميع الوثائق ذات ال�صلة �إىل مدير املجمع ،الذي يكون َّ
ر�سل الوثائق بعدئذ� ،إلكرتون ًّيا �أو باليد �أو
لقبولها نياب ًة عن خمتلف ال�سلطات العمومية املعنية .و ُت َ
بوا�سطة خدمة تو�صيل بريدي� ،إىل ال�سلطة املخت�صة كي تعاجلها .ويتطلب هذا النوع من املجامع
تن�سيق ًا تف�صيل ًّيا بني خمتلف ال�سلطات العمومية ،التي يتعني عليها تعديل �إجراءاتها �ضمان ًا لتدفق
املعلومات ب�صورة فعالة .وقد يلزم �إبرام مذكرة تفاهم بني الهيئات الرئي�سية املعنية لإر�ساء
�شروط تبادل املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت .كما قد يتطلب هذا النهج يف بع�ض احلاالت تعدي ًال
يف الت�شريعات.
 -91ويتمثل �شكل �آخر من �أ�شكال جممع اخلدمات يف نهج "الباب الواحد" ،الذي يجمع
واحد ،غري �أنه يقت�ضي من
ممثلني ملختلف ال�سلطات العمومية املعنية بالت�سجيل يف مكان مادي ٍ
�صاحب الت�سجيل �أن يتعامل مع كل ممثل على حدة (مثل م�س�ؤول ال�سجل التجاري الذي يتوىل
�أمر املوافقة على ا�سم املن�ش�أة ،واملوظف الذي يتحقق من �صحة امل�ستندات ،وم�س�ؤول ال�ضرائب)،
مع � َّأن تلك ال�سلطات تتوا�صل فيما بينها .ومن الوا�ضح � َّأن هذا احلل ب�سيط ن�سب ًّيا وال يتطلب يف
الأحوال العادية �أي تغيري يف القانون �أو امل�س�ؤوليات الوزارية ،لك َّنه يقت�ضي تعاون ًا فعا ًال بني خمتلف
الوزارات احلكومية .وثمة م�س�ألة ينبغي للدولة �أن تنظر فيها �إذا اختارت هذا النهج ،وهي مدى
ال�صالحية التي ينبغي منحها ملمثلي كل �سلطة عمومية؛ فعلى �سبيل املثال ،هل ينبغي منحهم
�صالحية تقديرية ملعاجلة ا�ستمارات الت�سجيل يف عني املكان� ،أم � َّأن دورهم يقت�صر على العمل
نياب ًة عن ال�سلطة التي ميثلونها ،وعليهم �أن يعودوا بالوثائق �إىل مقر ال�سلطة التي يتبعون لها من
�أجل موا�صلة معاجلتها؟ كما � َّأن من املهم �أي�ض ًا النظر يف تو�ضيح حدود م�ساءلة ممثلي خمتلف
املجمع.
ال�سلطات �أمام مدير ْ
 -92وثمة نهج ثالث� ،أقل �شيوعاً ،يقوم على �إن�شاء كيان م�ستقل يتوىل تن�سيق وظيفة ت�سجيل
املن�ش�آت ومعاجلة �سائر املتطلبات التي يجب على ِّ
منظمي امل�شاريع تلبيتها ،مثل �إعداد الإقرارات
ال�ضريبية وا�ست�صدار الرتاخي�ص الالزمة والت�سجيل لدى ال�سلطات املعنية بال�ضمان االجتماعي.
ففي �إطار هذا النموذج ،يتقدم ِّ
منظم امل�شروع �إىل الكيان املعني بالتن�سيق ،بعد �أن ي�سجل نف�سه
يف ال�سجل التجاري ،بطلب ال�ستيفاء خمتلف اجلوانب الإ�ضافية للإجراءات الالزمة قبل مبا�شرة
�أعمال املن�ش�أة .ومع � َّأن هذا النهج يف�ضي �إىل �إ�ضافة خطوة �أخرى ،فقد يكون مفيد ًا يف بع�ض
الدول �إذ يج ِّنبها �ضرورة �إعادة هيكلة الهيئات التي تتوىل امل�س�ؤولية الرئي�سية عن ت�سجيل املن�ش�آت.
غري � َّأن اعتماد هيكل كهذا قد ينطوي على زيادة يف تكاليف الوظائف الإدارية ،ورمبا ال يف�ضي �إىل
تقلي�ص الأطر الزمنية الالزمة �إ َّال متى كان ي�سمح ب�أداء الوظائف املختلفة تباع ًا �أو يتيح لل�سلطات
امل�شاركة يف املجمع �إقامة �شبكات تربطها بال�سلطات الأخرى ت�سريع ًا لعملياتهاَّ � .أما من منظور
امل�ستعمل ،فتظل هناك مزية التعامل مع م�ؤ�س�سة واحدة.
 -93وب�صرف النظر عن نهج التنفيذ املختار ،من املهم الت�شديد على � َّأن جممع اخلدمات
ال يتطلب �إن�شاء �سلطة عمومية فريدة لها ال�سلطة على جميع ال�سلطات الأخرى املرتبطة باملجمع،
بل ينطوي على تعيني ال�سلطة العمومية التي لها ال�سلطة على هذه اجلهة املتكاملة الواحدة ،يف
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حني حتتفظ جميع ال�سلطات العمومية امل�شاركة يف املجمع با�ستقالليتها الوظيفية .وبغية تعزيز
تي�سر الدول حت�سني قابلية
الفوائد امل�ستمدة من �إن�شاء جممع اخلدمات� ،سيكون من امل�ست�صوب �أن ِّ
الت�شغيل املتبادل من الناحيتني التقنية وامل�ؤ�س�سية بني ال�سلطات العمومية امل�شاركة يف املجمع.
ولذا قد يكون من ال�ضروري تر�شيد املعايري واخل�صائ�ص التقنية بحيث تكون املعلومات املجموعة
موحد .و�سي�شمل ذلك اعتماد �إجراءات منا�سبة ب�ش�أن تدبر
واملتبادلة ذات نوعية مت�سقة و�شكل َّ
امل�سائل املتعلقة بتبادل املعلومات والإعالم بالأخطاء بني خمتلف مراكز جمع املعلومات وجهات
�إيداع هذه املعلومات ،ب�صرف النظر عن مكانها يف الدولة املعنية؛ وتوفري معايري دنيا من �أمن
تكنولوجيا املعلومات من �أجل كفالة �أمان قنوات تبادل املعلومات على الأقل (مثل ا�ستخدام
الربوتوكوالت املحمية ")"https؛ وكفالة �سالمة البيانات عند تبادلها.
 -94كما �سي�ساهم اعتماد حمدِّ د هوية فريد لكل من�ش�أة (انظر الفقرات � 98إىل  105والتو�صية 15
�أدناه) وا�ستمارة واحدة للت�سجيل مع دفع الر�سوم �إىل كل هيئة (انظر �أي�ض ًا الفقرتني  9و� 25أعاله) يف
الت�شغيل املتبادل بني ال�سلطات امل�شاركة يف جممع اخلدمات .فعلى �سبيل املثال ،اعتمدت عدة واليات
ق�ضائية ُنظُ م ت�سجيل متكاملة عرب الإنرتنت تت�ضمن فيها الطلبات املق َّدمة لت�سجيل املن�ش�أة كل املعلومات
التي تطلبها ال�سلطات املعنية بال�سجل التجاري وال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي ورمبا �سلطات �أخرى.
ومتى مت ت�سجيل املن�ش�أة ،ير�سل ال�سجل التجاري املعلومات الواردة يف ا�ستمارة الت�سجيل املتكاملة �إىل
جميع ال�سلطات املعنية .ثم ُتعاد املعلومات مع ما يلزم من موافقات من ال�سلطات الأخرى �إىل ال�سجل،
الذي ير�سل املعلومات واملوافقات مبا�شر ًة �إىل ِّ
منظم امل�شروع .ومع � َّأن هذا النهج مفيد جلميع املن�ش�آت
على اختالف �أحجامها� ،إال �أنه مفيد بوجه خا�ص للمن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة التي قد
ال متتلك املوارد ال�ضرورية لالمتثال ملا تفر�ضه ال�سلطات العمومية املتعددة من �شروط للت�سجيل
لدى� إن�شائها.
 -95وميكن يف الدول التي لديها مرافق متقدمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
جعل وظائف ال�سلطات املعنية بالت�سجيل متكاملة متام ًا با�ستخدام من�صة �إلكرتونية م�شرتكة تتوىل
ت�شغيلها �إحدى تلك ال�سلطات وتتيح الت�سجيل املتزامن ملختلف الأغرا�ضْ � ،أي الت�سجيل التجاري
ولأغرا�ض ال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي ،وما �إىل ذلك .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،تتوىل
م�س�ؤولية ت�سجيل الكيانات التجارية �سلط ٌة (مثل �إدارة ال�ضرائب)� ،أو تكون قد �أُن�شئت كيانات
متخ�ص�صة لأداء عمليات الت�سجيل املتزامنة لدى جميع ال�سلطات املعنية .ويف واليات ق�ضائية
�أخرى� ،أف�ضى تزايد م�ستوى الت�شغيل املتبادل بني خمتلف ال�سلطات امل�شاركة يف عملية الت�سجيل
�إىل و�ضع ا�ستمارة جممعة للت�سجيل الإلكرتوين ميكن َم ْل�ؤها م�سبق ًا( )11مبعلومات من خمتلف
ال�سلطات املعنية .ويف الواليات الق�ضائية التي طُ ِّور فيها هذا النهج ،تقوم ال�سلطات بنقل امللفات
ب�شكل منتظم من �أجل حتديث املن�صة الإلكرتونية ،وكذلك حتديث قيود �سجالتها اخلا�صة؛
ويتي�سر لها الو�صول املبا�شر �إىل املن�صة امل�شرتكة وت�ستخدم نف�س ُنظُ م املعاجلة الالحقة لتحديث
َّ
(ِّ )11
لالطالع على تفا�صيل ب�ش�أن ملء اال�ستمارات م�سبقاً ،انظر احلا�شية � 7أعاله.
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تلك القاعدة؛ و ُيجري موظفو ال�سلطات املوثوقون عمليات حت ُّقق منتظمة من �صحة املعلومات
امل�سجلة .وكثري ًا ما ي�ستند هذا التن�سيق القوي بني ال�سلطات املعنية �إىل �أحكام تنظيمية تو ِّزع
َّ
الأدوار وامل�س�ؤوليات بني تلك ال�سلطات .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف� َّإن هذا التنفيذ والإدارة املتكاملني
لعملية الت�سجيل لدى ال�سلطات املعنية يتخذ يف بع�ض الواليات الق�ضائية �شكل من�صة �إلكرتونية
مت ِّكن ال�سلطات الأخرى امل�شارِكة يف ت�أ�سي�س املن�ش�آت من االت�صال باملن�صة واالطالع على
املعلومات ب�ش�أن املن�ش�آت.
 -96وثمة م�س�ألة ينبغي للدولة النظر فيها عند �إن�شاء املجمع؛ وهي مكانه .ومن امل�ست�صوب
عاد ًة �أن يكون املجمع مرتبط ًا ب�شكل مبا�شر مبكتب ال�سجل التجاريَّ � ،إما بحكم ا�ست�ضافته له
�أو لكون ال�سجل جزء ًا من املجمع .ومن َّثم ،فقد تكون امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة عن املجمع هي نف�سها
امل�شرفة على عملية الت�سجيل التجاري .ويف هذا النهج ،ينبغي الت�أكد من � َّأن تلك امل�ؤ�س�سات مهي�أة
لإدارة املجمع .وثمة �أمثلة من خمتلف الواليات الق�ضائية تدل على �أنه عندما تكون �سلطات مثل
الأجهزة التنفيذية هي امل�س�ؤولة عن ت�سجيل املن�ش�آت ،تكون لدى تلك ال�سلطات �أي�ض ًا املهارات
الالزمة لأداء وظائف املجمع .وينطبق هذا �أي�ض ًا على الغرف التجارية واملفو�ضيات احلكومية
وال�سلطات الرقابية .وتوجد �أمثلة حلاالت اعتماد نهج قائم على املجامع �أي�ض ًا يف الدول التي
يخ�ضع فيها ت�سجيل املن�ش�آت للمراقبة الإدارية لل�سلطة الق�ضائية.
 -97وعلى الرغم من � َّأن املجامع ال تتطلب بال�ضرورة �إجراء تغيريات يف الت�شريعات الداخلية،
فمن املهم �أن يكون �إعمال تلك الآليات �صحيح ًا من الناحية القانونية ،وهذا قد ينطوي على
مواءمة القانون القائم مع الهيكل اجلديد وطريقة العمل اجلديدة .فعلى �سبيل املثال ،قد يتطلب
الأداء الفعال للمجمع و�ضع �أحكام تنظم قيام ال�سلطات العمومية بجمع املعلومات ،وكذلك تبادل
املعلومات بني تلك ال�سلطات .ومن َّثم ،ف� َّإن مدى التغيريات الالزمة �سوف يتباين تبع ًا الختالف
احتياجات الدولة وهيكل نظامها اخلا�ص بالت�سجيل لدى ال�سلطات العمومية امل�شاركة ب�شكل
�إلزامي يف ت�أ�سي�س املن�ش�آت التجارية .فعلى �سبيل املثال ،ميكن يف عدة دول �أن يتطلب تعزيز
الت�شغيل املتبادل بني ال�سجالت التجارية وال�سلطات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي
من خالل جممع اخلدمات مراعاة �أنه بينما يكون الت�سجيل لدى ال�سلطات املعنية بال�ضرائب
وال�ضمان االجتماعي �إلزام ًّيا عاد ًة ،قد يكون الت�سجيل لدى ال�سجل التجاري طوعيا .و�إىل جانب
ذلك ،ينبغي للدول �أن حتدد الكيفية التي �سيتم بها متويل جممع اخلدمات؛ ذلك �أن الهدف يجب
�أن يتمثل يف كفالة الو�صول الوا�سع النطاق للم�ستعملني ،مع القيام يف الوقت نف�سه بتوفري ال�صيانة
املنخف�ضة التكلفة ملجمع اخلدمات وا�ستدامته املالية .و�أخرياً ،ينبغي �أن تكون جمامع اخلدمات
مدربني تدريب ًا جيد ًا و�أن تتوىل ال�سلطة امل�شرفة ر�صد �أدائها ب�شكل منتظم ،بناء
مزودة مبوظفني َّ
َّ
على �إفادات امل�ستعملني.
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التو�صية  :14جممع خدمات للت�سجيل التجاري
والت�سجيل لدى �سلطات �أخرى
ينبغي �أن ين�ص القانون على �إن�شاء جممع خدمات للت�سجيل التجاري والت�سجيل لدى �سلطات
عمومية �أخرى ،وعلى تعيني ال�سلطة العمومية التي ت�شرف على ت�شغيل هذه اجلهة الواحدة،
مع مراعاة � َّأن هذه اجلهة املعنية:
(�أ) ميكن �أن تتكون من من�صة �إلكرتونية �أو مكاتب مادية؛
(ب) ينبغي �أن تكفل ترابط خدمات �أكرب عدد ممكن من ال�سلطات ،على �أن ي�شمل
هذا ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ال�سجل التجاري وال�سلطات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان
االجتماعي؛
(ج) ينبغي �أن تكفل تبادل املعلومات ب�ش�أن املن�ش�آت بني ال�سلطات املرتابطة،
وا�ستخدام ا�ستمارة متكاملة وحيدة لطلب الت�سجيل لدى تلك ال�سلطات والدفع لها وحمدِّ د
هوية فريد.

زاي-

ا�ستخدام حمدِّدات هوية فريدة

�سجل املن�ش�آت
 -98يف الواليات الق�ضائية التي تعمل فيها ال�سلطات العمومية ،التي ُي�شرتط �أن ُت َّ
التجارية لديها ،بع�ضها مبعزل عن بع�ض ،الُ  ي�ستبعد �أن يف�ضي هذا الإجراء �إىل ازدواجية يف
ال ُّنظُ م والعمليات واجلهود .وهذا النهج لي�س باهظ التكاليف فح�سب ،بل قد يت�سبب �أي�ض ًا يف
خ�ص�صت كل �سلطة رقم ت�سجيل ٍّ
لكل من املن�ش�آت التجارية التي
�أخطاء .وعالوة على ذلك� ،إذا َّ
وتفرده حم�صورين يف ال�سلطة التي تخ�ص�صه ،ف� َّإن
تت�سجل لديها ،وكان ا�ستخدام هذا الرقم ُّ
تبادل املعلومات بني تلك ال�سلطات يقت�ضي من كل �سلطة �أن ت�ستبني خمتلف حمدِّ دات الهوية التي
ت�ستخدمها ال�سلطات الأخرى.
 -99ولع َّل الدول الراغبة يف تعزيز التكامل املتقدم بني خمتلف ال�سلطات ،بغية التقليل �إىل
�أدنى حد من ازدواجية الإجراءات وتي�سري تبادل املعلومات فيما بني ال�سلطات العمومية ،تو ُّد �أن
تي�سر التعاون فيما بني الهيئات.
ت�أخذ يف اعتبارها �أ َّنه ا�س ُتحدثت يف ال�سنوات الأخرية �أدوات ِّ
فعلى �سبيل املثال ،ا�ستَحدثت �إحدى املنظمات الدولية نظام ًا �إلكرتون ًّيا يعمل باالت�صال احلا�سوبي
املبا�شر ويتيح تبادلية الت�شغيل بني خمتلف ال�سلطات العمومية املعنية بت�سجيل املن�ش�آت التجارية
وال يتطلب �سوى تغيريات طفيفة� ،أو ال� شيء منها بتاتاً ،يف العمليات الداخلية لل�سلطات امل�شاركة
و ُنظُ مها احلا�سوبية.
يح�سن �إىل حد بعيد تبادل املعلومات طوال
 -100وا�ستحدثت بع�ض الدول نهج ًا �أكرث تطور ًا ِّ
دورة عمر املن�ش�أة التجارية .وهذا النهج ،الذي ي�ستند �إىل تبادلية ت�شغيل تقنية وم�ؤ�س�سية معززة
بني ال�سلطات املعنية (مثل مقدرة خمتلف البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على
تبادل وتف�سري البيانات؛ �أي تبادلية الت�شغيل من حيث داللة الألفاظ  -انظر الفقرتني  110و111
فريد يربط املعلومات باملن�ش�أة املعنية ويتيح التعرف ب�شكل
�أدناه) ،يتطلب ا�ستخدام حمدِّ د هوية ٍ
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فريد على املن�ش�أة يف تعامالتها مع �سجل املن�ش�آت التجارية و�سلطات ال�ضرائب و�سلطات ال�ضمان
االجتماعي وكذلك ال�سلطات العمومية الأخرى ورمبا هيئات القطاع اخلا�ص �أي�ضاً.
 -101وترتكب بنية حمدِّ د الهوية الفريد من جمموعة رموز (من �أرقام �أو حروف) مت ِّيز املن�ش�آت
امل�سجلة بع�ضها عن بع�ض .وعند ا�ستحداث حمدِّ د الهوية الفريد ،قد يكون من امل�ست�صوب
التجارية َّ
توخي بع�ض املرونة يف بنية حمدِّ د الهوية (على �سبيل املثال ،ب�إتاحة مت�سع لإ�ضافة حروف و�أرقام
جديدة �إىل حمدِّ د الهوية يف مرحلة الحقة) وذلك ليكون حمدِّ د الهوية قاب ًال للتكييف ب�سهولة مع
وتخ�ص ُ�ص حمدِّ د الهوية الفريد
متطلبات النظم اجلديدة يف ال�سياق الوطني �أو الدويل �أو كليهماِّ .
عاد ًة ال�سلط ُة التي يتعني على املن�ش�أة الت�سجيل لديها ،وال ميكن تخ�صي�ص نف�س حمدد الهوية
الفريد ملن�ش�أة ثانية ال خالل الفرتة التي تكون فيها املن�ش�أة الأوىل قائمة( )12وال بعد �إلغاء ت�سجيلها.
وت�ستخدم جميع ال�سلطات العمومية املعنية حمدِّ د الهوية الفريد نف�سه لتلك املن�ش�أة (ورمبا هيئات
امل�سجلة بعينها .وعالوة على
القطاع اخلا�ص كذلك) ،مما يتيح تبادل املعلومات عن تلك املن�ش�أة َّ
ذلك ،يراد مبحدِّ د الهوية الفريد اال�ستعا�ضة عن جميع �أرقام الت�سجيل �أو التعريف الأخرى التي قد
()13
ي�ستخدمها � ٌّأي من تلك ال�سلطات (والوكاالت اخلا�صة) يف الإ�شارة �إىل املن�ش�أة.
 -102وقد �أثبتت جتربة الدول التي اعتمدت حمدِّ دات الهوية الفريدة �أنها �أدوات مفيدة .فهي
تتيح ،مثلما ذُ كر �أعاله ،جلميع ال�سلطات العمومية �إمكانية التعرف ب�سهولة على هوية املن�ش�آت
التجارية اجلديدة والقائمة والتحقق من املعلومات اخلا�صة بها .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف� َّإن ا�ستخدام
يح�سن نوعية املعلومات املوجودة لدى ال�سجل التجاري للمن�ش�آت التجارية
حمدِّ دات الهوية الفريدة ِّ
وكذلك لدى ال�سلطات املرتابطة الأخرى ،ل َّأن حمدِّ دات الهوية ت�ضمن ربط املعلومات بالكيان
ال�صحيح ،حتى و�إن تغريت �سماته املحدِّ دة لهويته (مث ًال اال�سم والعنوان ونوع الن�شاط) .و�إىل
خ�ص�ص فيها الهوية ذاتها لأكرث
جانب ذلكَ ،تول حمدِّ دات الهوية الفريدة دون الو�ضعية التي ُت َّ
من من�ش�أة� ،سواء عن ق�صد �أو عن غري ق�صد؛ وهذا قد يكون بالغ الأهمية يف حال منح مزايا مالية
لكيانات اعتبارية �أو عندما يتعلق الأمر بامل�س�ؤولية جتاه �أطراف ثالثة .كما ت ََّبي � َّأن تلك املحدِّ دات
ب�سط كثري ًا �إجراءات �إدارة هذه
الفريدة للهوية تعود مبنافع على املن�ش�آت التجارية �أي�ضاً ،لأ َّنها ُت ِّ
املن�ش�آت� :إذ ال ي�ضطر ِّ
منظمو امل�شاريع �إىل التعامل مع حمدِّ دات هوية خمتلفة لدى ال�سلطات
املختلفة ،كما ال ي�ضطرون �إىل تقدمي املعلومات نف�سها� ،أو معلومات مت�شابهة� ،إىل ال�سلطات املختلفة.
 -103و�إحدى امل�سائل التي قد يتعني على الدولة �أن تنظر فيها عند ا�ستحداث حمدِّ دات فريدة
للهوية م�س�ألة املن�ش�أة التجارية الفردية التي لي�ست لها و�ضعية قانونية منف�صلة عن مالكها .ويف
()12
غيت املن�ش�أة �شكلها القانوين،
يتغي حمدِّ د الهوية الفريد طوال فرتة عمر املن�ش�أة ،لكن �إذا َّ
ال َّ
خ�ص�ص لها حمدِّ د هوية فريد جديد.
ُي َّ
()13
يف بع�ض احلاالت ،قد ُتبقي ال�سلطات على نظام الرتقيم اخلا�ص بها �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام حمدِّ د
الهوية الفريد ب�سبب "البيانات املوروثة"ْ � ،أي �صيغة �شكلية متقادمة للتعرف على هوية املن�ش�آت يتعذر حتويلها
�إىل حمدِّ دات هوية فريدة .ويجب على ال�سجل ،من �أجل احل�صول على تلك املعلومات� ،أن يحافظ على رقم الهوية
القدمي للأغرا�ض الداخلية .بيد � َّأن على ال�سلطة العمومية ،لدى تعاملها مع عامة النا�س� ،أن ت�ستخدم حمدِّ د
املخ�ص�ص للمن�ش�أة من �أجل الأغرا�ض كافة.
الهوية الفريد
َّ
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حاالت كهذه قد ِّ
تف�ضل �سلطات ال�ضرائب �أو �سلطات ال�ضمان االجتماعي �أو غريها من ال�سلطات
�أن ترتكن �إىل حمدِّ د هوية الفرد املعني ،الذي قد يكون �شخ�ص ًا طبيع ًّيا ،ال� إىل حمدِّ د هوية املن�ش�أة
التجارية .بيد � َّأن الدول ميكن �أي�ض ًا �أن تختار اللجوء �إىل �إ�سناد حمدِّ د هوية منف�صل �إىل املالك
الوحيد ب�صفته ممث ًال ملن�ش�أته وب�صفته ال�شخ�صية.
تخ�ص�ص فيها �سلطات خمتلفة يف الوالية الق�ضائية نف�سها حمدِّ دات
 -104وقد تن�ش�أ �أو�ضاع ِّ
بناء على ال�شكل القانوين للمن�ش�أة التجارية .ومن َّثم ،ينبغي �أن تنظر
هوية للمن�ش�آت التجارية ً
الدول يف اعتماد نظام حت ُّقق الجتناب تخ�صي�ص حمدِّ دات هوية فريدة متعدِّ دة للمن�ش�أة نف�سها
من جانب عدة �سلطات عمومية خمتلفة .و�إذا كان حمدِّ د الهوية قد ُخ ِّ�ص َ�ص عن طريق قاعدة
بيانات واحدة يف الوالية الق�ضائية ،عندئذ يت�ضاءل بقدر كبري احتمال تخ�صي�ص عدة حمدِّ دات
هوية للمن�ش�أة التجارية ذاتها �أو تل ِّقي عدة من�ش�آت حمدِّ د الهوية نف�سه.
الفعال ملحدِّ دات الهوية الفريدة اعتما ُد حلول �إلكرتونية
 -105ومما يعزِّ ز اال�ستخدام َّ
كاملة ال تتطلب تدخ ًال يدو ًّيا .غري � َّأن ا�ستخدام احللول الإلكرتونية لي�س �شرط ًا م�سبق ًا �إلزام ًّيا
ال�ستحداث حمدِّ دات الهوية الفريدة� ،إذ ميكن لتلك املحدِّ دات �أن تكون فعالة �أي�ض ًا يف البيئة
الورقية .وعند ربط حمدِّ دات الهوية الفريدة بنظام ت�سجيل �إلكرتوين من املهم �أن يكون احلل
املعتمد منا�سب ًا للبنية التحتية التكنولوجية القائمة.

-1

تخ�صي�ص حمدِّدات الهوية الفريدة

 -106يتطلب ا�ستخدام حمدِّ دات الهوية الفريدة تعاون ًا وتن�سيق ًا م�ستدامني بني ال�سلطات
املعنية وحتديد ًا وا�ضح ًا لأدوارها وم�س�ؤولياتها ،وكذلك توافر الثقة والتعاون بني القطاع العام
وقطاع الأعمال التجارية .ول َّأن ا�ستحداث حمدِّ دات الهوية الفريدة ال مينع يف حد ذاته ال�سلطات
العمومية من �أن تطلب من املن�ش�أة التجارية معلومات �سبق �أن جمعتها �سلطات �أخرى ،فينبغي
للدول �أن حتر�ص على مبا�شرة �أيِّ عملية �إ�صالح يف هذا ال�صدد بفهم وا�ضح وم�شرتك لأهداف
الإ�صالح بني جميع اجلهات املعنية �صاحبة امل�صلحة .وعالو ًة على ذلك ،ينبغي للدول �أن تت�أكد
لفيف ال�شركاء املحتملني
من وجود التزام �سيا�سي قوي ب�ش�أن الإ�صالح .ويف الو�ضع املثايل ،ي�شمل ُ
ال�سجل التجاري وال�سلطات املعنية بال�ضرائب وبال�ضمان االجتماعي ،وكذلك �إذا �أمكن ،يف احلد
تعذر
الأدنى ،مكتب الإح�صاء و�صندوق املعا�شات التقاعدية و� َّأي �سلطات �أخرى ذات �صلة .ف�إن َّ
التو�صل �إىل اتفاق بني تلك اجلهات املعنية ،فينبغي ،كحد �أدنى� ،أن ي�شارك يف ذلك ال�سجل
التجاري للمن�ش�آت وال�سلطات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي .ومن ال�شروط امل�سبقة
الأخرى للإ�صالح توافر معلومات عن حمدِّ دات الهوية امل�ستخدمة لدى ال�سلطات الأخرى وداخل
قطاع الأعمال التجارية ،وكذلك وجود تقييم �شامل لتحديد احتياجات جميع اجلهات املعنية.
 -107ولكي ُي�سمح با�ستحداث حمدِّ دات هوية فريدة ،ينبغي �أن يت�ضمن القانون �أحكام ًا
ب�ش�أن عدة م�سائل ،منها:
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(�أ) حتديد ال�سلطة املك َّلفة بتخ�صي�ص حمدِّ د الهوية الفريد؛
(ب) تخ�صي�ص حمدِّ د الهوية الفريد قبل الت�سجيل لدى ال�سلطات املعنية بت�سجيل املن�ش�أة
التجارية �أو بعده مبا�شر ًة؛
(ج) �سرد قائمة املعلومات التي تتعلق مبحدِّ د الهوية ،مبا فيها ا�سم املن�ش�أة التجارية
وعنوانها ونوع ن�شاطها التجاري ،على الأقل؛
(د) تبيني الوالية القانونية امل�س َندة �إىل ال�سلطات العمومية با�ستخدام حمدِّ د الهوية
الفريد واملعلومات املتعلقة به ،وكذلك �أيِّ قيود مفرو�ضة على طلب معلومات من املن�ش�آت التجارية؛
امل�سجلة؛
(هـ) �سبل و�صول ال�سلطات العمومية والقطاع اخلا�ص �إىل املعلومات َّ
(و) التبليغ عن عمليات ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ،وما ُي َ
دخل عليها من تعديالت ،فيما
بني ال�سلطات العمومية املعنية؛
(ز) التبليغ عن �إلغاء ت�سجيل املن�ش�آت التجارية املتوقفة عن العمل.

 -2تطبيق نظام حمدِّد الهوية الفريد للمن�ش�آت
 -108عاد ًة ما يتطلب اعتماد املحدِّ د الفريد لهوية املن�ش�آت التجارية وجود قاعدة بيانات
مركزية تربط تلك املن�ش�آت بجميع ال�سلطات العمومية ذات ال�صلة ،ويجب �أن تكون ُنظُ م املعلومات
واالت�صاالت لدى تلك ال�سلطات قابلة للت�شغيل املتبادل .وقد مي ِّثل هذا اال�شرتاط عقبة كربى �أمام
التنفيذ �إذا مل تكن البنية التحتية التكنولوجية لدى الدولة املعنية متقدمة بالقدر الكافي.
 -109وميكن للدول �أن ت�ستحدث حمدِّ دات فريدة لهوية املن�ش�آت التجارية باتباع واحدة من
طريقتني .يف الطريقة الأوىل ،يكون ت�سجيل املن�ش�أة هو اخلطوة الأوىل وي�شتمل على تخ�صي�ص
حمدِّ د الهوية الفريد ،الذي ُيتاح (م�شفوع ًا مبعلومات تعريف الهوية) ل�سائر ال�سلطات امل�شمولة
يف عملية الت�سجيل (مث ًال �سلطات ال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي) ويعاد ا�ستخدامه من
ِقبل تلك ال�سلطات .ويف الطريقة الثانية ،ميثل تخ�صي�ص حمدِّ د فريد لهوية املن�ش�أة التجارية
بداية عملية الت�سجيل .وبعدئذ ُيتاح حمدِّ د الهوية الفريد وكل املعلومات ذات ال�صلة لل�سلطات
العمومية امل�شاركة يف عملية ت�سجيل املن�ش�أة ،مبا فيها ال�سجل التجاري ،ثم تعيد كل تلك ال�سلطات
ا�ستخدامه .وميكن لل�سلطة املك َّلفة بتخ�صي�ص املحدِّ دات الفريدة لهوية املن�ش�آت التجارية �أن
ت َّتبع �أ ًّيا من هذين النهجني ،ب�صرف النظر عما �إذا كانت هذه ال�سلطة هي ال�سجل التجاري �أم
مرفق ًا م�شرتك ًا بني ال�سلطات العمومية �أم ال�سلطة املعنية بال�ضرائب .وينبغي للدولة امل�شرتعة
تبت يف م�س�ألة �شكل املحدِّ د الفريد لهوية املن�ش�آت التجارية وما هي ال�سلطة التي تكون لها
�أن َّ
�صالحية �إ�سناده.
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 -110وعاد ًة ما يتطلب ا�ستحداث حمدِّ د فريد لهوية املن�ش�أة التجارية تعدي ًال يف طريقة
معاجلة املعلومات وتدوينها من جانب ال�سلطات العمومية ،ويف طريقة تَخاطُ ب املن�ش�آت التجارية
مع ال�سلطات العمومية �أو مع املن�ش�آت الأخرى .ويتطلب ا�ستخدام حمدِّ د فريد لهوية املن�ش�آت حتويل
حمدِّ دات الهوية احلالية �إىل ما يقابلها وفق �صيغته املعتمدة ،وهو ما ميكن �إجنازه بطرائق �شتى.
فكثري ًا ما ُت�ستخدم حمدِّ دات الهوية اخلا�صة بال�ضرائب باعتبارها منطلق ًا يف ت�صميم حمدِّ د جديد
للهوية ،ل َّأن �سجالت ال�سلطات املعنية بال�ضرائب ت�شمل معظم �أنواع املن�ش�آت التجارية ،كما �أنها
تكون هي الأحدث عهد ًا يف كثري من الأحيان .وتوجد �أي�ض ًا �أمثلة على حاالت ُيحتفظ فيها بالرقم
ال�ضريبـي نف�سه كرقم فريد للمن�ش�أة ،بد ًال من ا�ستحداث رقم جديد متاماً .وميكن �أي�ض ًا ا�ستحداث
�أرقام تعريف جديدة للهوية با�ستخدام تقنيات �أخرى وفق ًا لإجراءات الت�سجيل املتبعة يف الدولة
خ�ص�ص لها رقم جديد،
املعنية .ومن املهم يف هذه احلالة �أن تقوم كل من�ش�أة جتارية ،حاملا ُي َّ
بالتحقق من �صحة معلومات تعريف الهوية ذات ال�صلة ،مثل ا�سمها وعنوانها ونوع ن�شاطها.
 -111وميكن �أن تكون م�س�ألة القابلية للت�شغيل املتبادل يف ُنظُ م تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت لدى ال�سلطات املختلفة عقبة كربى عند تنفيذ نظام املحدِّ دات الفريدة لهوية املن�ش�آت
التجارية .غري � َّأن قدرة خمتلف مرافق تكنولوجيا املعلومات على تبادل البيانات وتف�سريها لي�ست
�سوى جانب واحد من جوانب قابلية ال ُّنظُ م للت�شغيل املتبادل التي ينبغي للدول النظر فيها بعني
االعتبار .وثمة م�س�ألة �أخرى ميكن �أن ت�شكل تهديد ًا خطري ًا لنجاح تبادل املعلومات فيما بني
ال�سلطات املعنية ،وكذلك بني ال�سلطات ذات ال�صلة وامل�ستعملني يف القطاع اخلا�ص ،وهي قابلية
ال ُّنظُ م للت�شغيل املتبادل من حيث داللة الألفاظ امل�ستخدمة .ولهذا ال�سبب فمن املهم الت�أكد من � َّأن
املعنى الدقيق للمعلومات املتبادلة مفهوم َوم�صون يف جميع مراحل العملية ،و� َّأن تو�صيفات داللة
تلك الألفاظ متاحة جلميع اجلهات املعنية .ومن َّثم ،ف� َّإن تدابري �ضمان قابلية الت�شغيل املتبادل
تتطلب حترك الدولة على �صعيدينَّ � :أولهما االتفاق على تعاريف وم�صطلحات موحدة؛ والآخر
هو ا�ستحداث معايري و�أن�ساق تكنولوجية منا�سبة .وينبغي �أن ي�ستند هذا النهج �إىل فهم متبادل
للأ�سا�س القانوين وامل�س�ؤوليات والقواعد الإجرائية فيما بني جميع اجلهات امل�شمولة يف العملية.

 -3تبادل املعلومات عرب احلدود
بني ال�سجالت التجارية
 -112يتزايد �إدراك الدول لأهمية حت�سني تبادل البيانات واملعلومات عرب احلدود بني مكاتب
ال�سجالت )14(،وقد �أ�صبح من املتاح معاجلة هذا اجلانب بف�ضل التقدم املتوا�صل يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت .ومن ثم ف� َّإن ال�ستحداث حمدِّ دات فريدة لهوية املن�ش�آت ،مت ِّكن خمتلف
ال�سلطات العمومية من تبادل املعلومات عن املن�ش�آت التجارية فيما بينها� ،أهمية لي�س على امل�ستوى
الوطني فح�سب ،بل ويف ال�سياق الدويل �أي�ضاً .فمحدِّ دات الهوية الفريدة ميكن �أن تتيح زيادة فعالية
()14مث ًال هناك بع�ض الأمثلة الإقليمية على تبادل املعلومات عرب احلدود ب�ش�أن املن�ش�آت التجارية بني
لكن هذه احلاالت هي التي يكون فيها تبادل البيانات عن�صر ًا من مكونات م�شروع �أو�سع نطاق ًا ي�سعى �إىل
الدولَّ ،
حتقيق تكامل اقت�صادي كبري بني الدول املعنية.
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التعاون عرب احلدود بني ال�سجالت التجارية املوجودة يف دول خمتلفة ،وكذلك بني ال�سجالت
التجارية وال�سلطات العمومية يف دول خمتلفة .كما � َّأن من �ش�أن تبادل البيانات واملعلومات عرب
احلدود �أن ينتج معلومات �أكرث موثوقية للم�ستهلكني ولل�شركاء التجاريني احلاليني �أو املحتملني،
مبا يف ذلك املن�ش�آت التجارية ال�صغرية التي تقدِّ م خدمات عرب احلدود ،وكذلك مل�صادر التمويل
املحتملة للمن�ش�آت التجارية (انظر الفقرتني  196و 197والتو�صية � 40أدناه).
لعل الدول التي تن ِّفذ �إ�صالحات لتب�سيط عملية ت�سجيل املن�ش�آت التجارية
 -113وتبع ًا لذلكَّ ،
تي�سر يف امل�ستقبل هذا النوع من تبادل املعلومات بني
تو ُّد �أن تنظر يف اعتماد حلول من �ش�أنها �أن ِّ
()15
�سجالت يف واليات ق�ضائية خمتلفة ،و�أن تت�شاور مع الدول التي �سبق لها تنفيذ ُن ُهج تتيح
الت�شغيل التباديل البيني على هذا النحو .فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ينطوي �أحد تلك الإ�صالحات
على و�ضع نظام من البادئات امل�صطلحية للأعمال التجارية التي تتيح التعرف الفوري على ال�شكل
القانوين لنوع املن�ش�أة التجارية يف خمتلف الواليات الق�ضائية وعرب احلدود.

التو�صية  :15ا�ستخدام حمدِّدات الهوية الفريدة
يراعى
م�سجلة حمدِّ د هوية فريد َ
ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن يكون لكل من�ش�أة جتارية َّ
فيه ما يلي:
(�أ) �أن تت�ألف بنيته من جمموعة من الأرقام �أو احلروف؛
خ�ص�ص لها دون غريها؛
(ب) �أن ُيف َرد للمن�ش�أة التجارية التي ُي َّ
(ج) �أ َّال يتغري و�أ َّال يعاد تخ�صي�صه بعد �أيِّ �إلغاء لت�سجيل املن�ش�أة التجارية.

التو�صية  :16تخ�صي�ص حمدِّدات الهوية الفريدة
يخ�ص�ص ال�سجل التجاري حمدِّ د الهوية الفريد للمن�ش�أة
ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ِّ
املعينة قبل الت�سجيل .وينبغي يف كلتا
التجارية لدى ت�سجيلها �أو �أن ِّ
تخ�ص�صه لها ال�سلطة َّ
احلالتني �إتاحة حمدِّ د الهوية الفريد جلميع ال�سلطات العمومية الأخرى امل�شاركة يف عملية
ت�سجيل املن�ش�آت ويف تبادل املعلومات املقرتنة به ،وا�ستخدامه يف جميع اخلطابات الر�سمية
املتعلقة باملن�ش�أة التجارية التي ُخ ِّ�ص�ص لها.

()15طورت بع�ض الدول التي هي على درجة متقدمة من التكامل االقت�صادي فيما بينها تطبيق ًا حا�سوب ًّيا
يتيح للم�ستعملني �إجراء عمليات بحث متزامنة يف �سجالت كال الدولتني با�ستخدام هواتفهم الذكية �أو �أجهزتهم
املحمولة.
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التو�صية  :17تطبيق نظام حمدِّد الهوية الفريد
ينبغي �أن يكفل القانون ،عند اعتماد نظام ال�ستعمال حمدِّ د الهوية الفريد ما يلي:
(�أ) قابلية الت�شغيل املتبادل بني البنى التحتية التكنولوجية لل�سجل التجاري
وال�سلطات العمومية الأخرى التي تتبادل املعلومات املرتبطة مبحدِّ د الهوية؛
(ب) ربط حمدِّ دات الهوية القائمة مبحدِّ د الهوية الفريد للمن�ش�أة التجارية
�أو حلوله حملها.

حاء-

تبادل البيانات املحمية بني ال�سلطات العمومية

يي�سر تبادل البيانات بني
 -114مع � َّأن اعتماد نظام ملحدِّ دات فريدة لهوية املن�ش�آت التجارية ِّ
ال�سلطات العمومية ،ف� َّإن من املهم �أن ُتمى البيانات احل�سا�سة واخل�صو�صية .ولهذا ال�سبب،
عندما تَ�ستحدث الدولة قابلية ال ُّنظُ م للت�شغيل املتبادل فيما بني خمتلف ال�سلطات ،ينبغي لها �أن
تعالج م�س�ألة كيف ميكن �أن تتبادل ال�سلطات العمومية البيانات املحمية املتعلقة بالأفراد واملن�ش�آت
التجارية بحيث ال يف�ضي هذا التبادل �إىل انتهاك حق مالكي البيانات يف حماية بياناتهم .ومن
ثم ينبغي للدول �أن تكفل � َّأن جميع عمليات تبادل املعلومات بني ال�سلطات العمومية جتري وفق ًا
للقوانني ال�سارية يف الدولة ،والتي ينبغي �أن تن�ص على ال�شروط التي ُيجاز مبوجبها ذلك التبادل.
وعالوة على ذلك ،ينبغي �أن يحدِّ د القانون بو�ضوح ال�سلطات العمومية امل�شاركة يف هذه العملية،
واملعلومات التي ميكن تبادلها والغر�ض من التبادل ،و�أن ين�ص على �إعالم مالكي البيانات
بالأغرا�ض التي يجوز من �أجلها تبادل بياناتهم املحمية بني ال�سلطات العمومية .وينبغي �أن ي�ستند
فح�سب من املعلومات لتلبية غر�ض ال�سلطة
تبادل املعلومات �إىل مبد�أ جواز تبادل �أدنى قدر الزم
ُ
العمومية ،و�ضرورة توافر التدابري املنا�سبة حلماية حقوق املن�ش�أة املعنية يف اخل�صو�صية .وعند
�إعداد القانون �أو ال�سيا�سة العامة املنا�سبني ب�ش�أن تبادل البيانات املحمية بني ال�سلطات العمومية،
من املهم �أن تنظر الدول يف قابلية الت�شغيل املتبادل بني نظم هذه ال�سلطات العمومية.

التو�صية  :18تبادل البيانات املحمية بني ال�سلطات العمومية
ينبغي �أن ين�ص القانون على ال�شروط التي ميكن على �أ�سا�سها تبادل البيانات املحمية بني
ال�سلطات العمومية ،عم ًال بنظام حمدِّ د الهوية الفريد.

رابعاً-
�ألف-

ت�سجيل املن�ش�أة التجارية
مدى التمحي�ص الذي يقوم به ال�سجل

 -115تتباين الطريقة التي ُت َّتبع يف ت�سجيل من�ش�أة جتارية من دولة �إىل �أخرى ،فثمة دول تنحو
�إىل تقليل �ضوابط التنظيم الرقابي واالعتماد على القانون الذي يحكم �سلوك املن�ش�آت التجارية،
وثمة دول �أخرى ت�أخذ بطريقة التمحي�ص امل�سبق للمن�ش�آت التجارية قبل ال�سماح بت�سجيلها (انظر
�أي�ض ًا الفقرة � 54أعاله) .ويف هذا ال�صدد ،يجب على الدولة التي ت�سعى �إىل �إ�صالح �سجلها
يتعي على
التجاري �أن َت ُب َّت �أو ًال يف ماهية النهج الذي �ست َّتبعه يف حتديد مدى التمحي�ص الذي َّ
ال�سجل �أن يقوم به .ومن َّثم ،فقد تختار الدولة �أن يكون لديها نظام ال يقوم فيه ال�سجل �إ َّال بتدوين
املعلومات التي يقدمها �إليه �صاحب الت�سجيل� ،أو نظام ُي ِلزم ال�سجل ب�إجراء تدقيقات قانونية
وتقرير ما� إذا كانت املن�ش�أة التجارية تفي باملعايري املطلوبة للت�سجيل.
 -116فالدول التي تختار التحقق امل�سبق من ا�ستيفاء املتطلبات القانونية و�إ�صدار الأذون
الالزمة للمن�ش�آت التجارية قبل متكينها من الت�سجيل (مما ُي�شار �إليه با�سم "نظام املوافقة")
كثري ًا ما تكون لديها �آلية ت�سجيل خا�ضعة لإ�شراف الهيئة الق�ضائية ،وي�ؤدِّي فيها الو�سطاء ،ومنهم
مو ِّثقو العقود واملحامون ،دور ًا رئي�س ًّيا يف عملية الت�سجيل .وثمة دول �أخرى ِّ
تنظم بنية ت�سجيل
املن�ش�آت التجارية لديها يف �شكل نظام �إعالين الُ  ت�شرتَط فيه املوافقة امل�سبقة قبل �إقامة املن�ش�أة
التجارية ويكون فيه الت�سجيل عملية �إدارية .ويف ال ُّنظُ م الإعالنية هذهُ ،يجرى الت�سجيل حتت
�ستتول ت�شغيل ال�سجل التجاري
�إ�شراف �إدارة �أو �سلطة حكومية ميكنها �أن تختار ما� إذا كانت
َّ
بنف�سها �أم �ستعتمد ترتيبات �أخرى .وهناك �أي�ض ًا دول ال تندرج كل ًّيا يف � ٍّأي من هاتني الفئتني،
ويوجد فيها ٌ
بع�ض من التنوع يف م�ستوى ونوع التحقق الذي ُيجرى ،وكذلك يف م�ستوى الإ�شراف
الق�ضائي على العملية.
ٍّ
ولكل من نظام املوافقة والنظام الإعالين مزاياه .فالق�صد من ُنظم املوافقة �أن حتمي
-117
الأطراف الثالثة ب�أنْ حتول دون وقوع �أخطاء �أو �إغفاالت قبل الت�سجيل .وتقوم املحاكم وغريها من
الو�سطاء مبراجعة �شكلية ،وكذلك مبراجعة م�ضمونية ،عند االقت�ضاء ،لل�شروط امل�سبقة لت�سجيل
املن�ش�أة التجارية .ومن الناحية الثانيةُ ،يقال � َّإن ال ُّنظُ م الإعالنية حتد من املمار�سة غري املنا�سبة
لل�صالحية التقديرية؛ كما �أ َّنها قد تخف�ض التكاليف على �أ�صحاب الت�سجيل من خالل �إلغاء
احلاجة �إىل تعيني و�سيط ،ويبدو �أنها تنطوي على تكاليف ت�شغيلية �أدنى .وقد قيل � َّإن بع�ض النظم
تدمج مزايا نظام الإعالن ونظام املوافقة ،باجلمع بني التح ُّقق امل�سبق من املتطلبات الالزمة
يب�سط الإجراءات ويحد
لإقامة املن�ش�أة التجارية واحلد من دور املحاكم والو�سطاء الآخرين ،مما ِّ
من الوقت الذي ت�ستغرقه عملية جتهيز املعلومات.
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باء�  -إتاحة �سبل الو�صول �إىل املعلومات عن كيفية الت�سجيل
 -118لكي يت�س َّنى لل�سجل التجاري ت�سهيل التعامل التجاري والتفاعل بني ال�شركاء التجاريني
وعامة النا�س والدولة ،ينبغي تي�سري �سبل الو�صول �إىل خدمات ال�سجل التجاري �أمام املن�ش�آت
التجارية التي تريد الت�سجيل وكذلك �أمام اجلهات املهتمة التي تريد البحث يف املعلومات املدرجة
يف ال�سجل التجاري.
 -119وقد ال يكون العديد من املن�ش�آت ال�صغرى على علم ب�إجراءات الت�سجيل �أو بتكاليفه؛
وهي كثري ًا ما تبالغ يف تقدير الوقت والتكلفة ،حتى بعد تب�سيط عملية الت�سجيل .وينبغي �أن ُيتاح
ا�ستخراج املعلومات ب�سهولة عن �إجراءات الت�سجيل (مث ًال توفري قائمة باخلطوات الالزم اتخاذها
لإجناز الت�سجيل؛ وجهات االت�صال الالزمة؛ والبيانات وامل�ستندات املطلوبة؛ والنتائج املتوقعة؛
والوقت الذي �ست�ستغرقه العملية الإجرائية؛ وطرائق تقدمي ال�شكاوى؛ وال�سبل القانونية املمكنة
للتظلم) ،وعن مزايا جممع اخلدمات الواحد (حيثما كان متوفراً) (انظر �أي�ض ًا الفقرات � 86إىل
 97والتو�صية � 14أعاله) ،وكذلك عن الر�سوم ذات ال�صلة .وهذا النهج ميكن �أن يح َّد من تكاليف
ي�شجع ِّ
منظمي امل�شاريع على
للتنب�ؤ بها ،مما ِّ
االمتثال ،و�أن يجعل نتيجة تقدمي الطلب �أكرث قابلية ُّ
الت�سجيل .ومن ناحية �أخرى ،ف� َّإن من �ش�أن تقييد �سبل الو�صول �إىل تلك املعلومات �أن ي�ستلزم
لقاءات مع املوظفني امل�س�ؤولني عن ال�سجل ِّ
لالطالع على متطلبات الت�سجيل �أو اال�ستعانة بو�سطاء
لت�سهيل عملية الت�سجيل.
 -120ويف الواليات الق�ضائية التي لديها مرافق متطورة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
ينبغي �أن تكون املعلومات املتعلقة ب�إجراءات الت�سجيل وامل�ستندات املطلوبة لذلك متاح ًة يف
املوقع ال�شبكي لل�سجل �أو املوقع ال�شبكي لل�سلطة العمومية امل�شرفة على تلك العملية .و�إ�ضاف ًة �إىل
معين
ذلك ،ينبغي �أن تو َّفر �إمكانية التوا�صل املبا�شر مع موظفي ال�سجل عرب عنوان �إلكرتوين َّ
مبي �أدناه
لل�سجل �أو ا�ستمارات ات�صال �إلكرتونية �أو �أرقام هواتف خلدمة الزبائن .وكما هو َّ
(انظر الفقرتني  194و� 197أدناه) ،ينبغي للدول �أن تنظر فيما �إذا كانت املعلومات املوجودة يف
املوقع ال�شبكي ينبغي �أن تتاح بلغة �أجنبية �إىل جانب اللغة الر�سمية واللغة املحلية .وينبغي للدول
التي لديها �أكرث من لغة ر�سمية واحدة �أن جتعل املعلومات متاح ًة بجميع تلك اللغات وفق ًا للقوانني
املتعلقة باللغة يف الدولة� ،إن ُوجدت (انظر �أي�ض ًا الفقرات � 133إىل � 135أدناه).
 -121غري � َّأن عدم وجود التكنولوجيا املتقدمة ال ينبغي �أن يحول دون تي�سري �سبل الو�صول
�إىل املعلومات� ،إذ ميكن كفالة توفريه بو�سائل �أخرى ،مثل ن�شر تبليغات ب�ش�أن ذلك يف مقر الهيئة
املعنية �أو تعميم املعلومات بوا�سطة بالغات عمومية .ففي بع�ض الواليات الق�ضائية ،مث ًالُ ،تلزَ م
مكاتب ال�سجالت التجارية بو�ضع عالمات كبرية �أمام مقارها ُت َّبي فيها �إجراءات الت�سجيل
ور�سومه والوقت الذي ي�ستغرقه .وعلى �أيِّ حال ،ينبغي �أن تكون املعلومات الالزمة للمن�ش�آت
التجارية الراغبة يف الت�سجيل متاح ًة لها جماناً.
 -122ومن املهم بقدر مت�ساو �أن ُتق َّدم مل�ستعملي ال�سجل املحتملني معلومات وا�ضحة عن
املدونة يف ال�سجل لعامة النا�س.
اجلوانب اللوج�ستية لعملية الت�سجيل وعن �إمكانية �إتاحة املعلومات َّ
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وهذا ميكن �إجنازه ،على �سبيل املثال ،بتعميم مبادئ توجيهية و�أدلة تعليمية (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا
يف الو�ضع الأمثل) وب�إتاحة جل�سات �إعالمية وتدريبية �شخ�صية .ففي بع�ض الدول ،على �سبيل
املثالُ ،ين�صح م�ستعملو النظام املحتملون باال�ستفادة من فر�ص التعلُّم التقليدي يف قاعات درا�سة
�أو التعلُّم الإلكرتوين التي تتيحها امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو الرابطات املهنية املحلية.

التو�صية � :19إتاحة ُ�سبل الو�صول �إىل املعلومات
عن كيفية الت�سجيل
ينبغي �أن ُي ِلزم القانون �أمني ال�سجل بكفالة ن�شر املعلومات عن عملية ت�سجيل املن�ش�آت التجارية
وعما قد يكون مفرو�ض ًا من الر�سوم على نطاق وا�سع ،و ُي�سر احل�صول عليها دومنا مقابل.

جيم-

املن�ش�آت التجارية امل�سموح لها بالت�سجيل �أو املل َزمة به

 -123يتمثل �أحد الأهداف الرئي�سية لت�سجيل املن�ش�آت يف متكني هذه املن�ش�آت بجميع �أحجامها
و�أ�شكالها القانونية من حت�سني بروز �صورتها يف ال�سوق ولعامة النا�س .ولهذا الهدف �أهمية
الفعالة يف االقت�صاد،
خا�صة يف م�ساعدة املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة على امل�شاركة َّ
ِّ
وعلى اال�ستفادة من الربامج التي تتيحها لها الدولة بغية م�ساعدتها .وينبغي للدول �أن متكن
الت�سجل يف ال�سجل التجاري املنا�سب،
املن�ش�آت التجارية� ،أ ًّيا كان حجمها و�شكلها القانوين ،من
ُّ
م�صمما بحيث يتيح ت�سجيل املن�ش�آت التجارية مبختلف �أحجامها
�أو� أن تن�شئ �سج ًّال جتار ًّيا وحيد ًا َّ
و�أ�شكالها القانونية.
ويتعي �أي�ض ًا على الدول �أن حتدِّ د ما هي بال�ضبط الأ�شكال القانونية للمن�ش�آت التجارية
-124
َّ
امللزَ مة بالت�سجيل وفق ًا للقانون املنطبقَّ � .أما طبيعة الأ�شكال القانونية للمن�ش�آت التجارية امللزَ مة
معينة فيحدِّ دها بطبيعة احلال القانون املنطبق .ومن ال�شائع يف بع�ض
بالت�سجيل يف والية ق�ضائية َّ
التقاليد القانونية �أن ُي�شرتَط ت�سجيل جميع املن�ش�آت التجارية ،مبا فيها املن�ش�آت الوحيدة املالك
و�أعمال املهنيني امل�ستقلني؛ يف حني يقت�صر الإلزام بالت�سجيل ،يف تقاليد قانونية �أخرى ،على
ال�شركات والكيانات امل�شابهة (ذات ال�شخ�صية االعتبارية وامل�س�ؤولية املحدودة) .وهذا النهج
الآخر ميكن �أن ي�ستثني من�ش�آت �أعمال مثل �شركات الت�ضامن واملن�ش�آت الوحيدة املالك من الإلزام
بالت�سجيل .ولكن توجد �أي�ض ًا �أ�شكال متنوعة من هذه النظم� ،إذ ت�سمح بع�ض الواليات الق�ضائية
بالت�سجيل الطوعي للمن�ش�آت التجارية التي ال تكون ملزَ م ًة على نحو �آخر بالت�سجيل ،ومن ذلك
مث ًال التجار الأفراد والرابطات املهنية.
 -125ومن �ش�أن التمكني من ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ،التي قد ال تكون ملزَ مة بالت�سجيل يف
للت�سجل الإلزامي لدى �سلطات عمومية �أخرى ،مثل �سلطات
ال�سجل التجاري (بل قد تكون خا�ضعة ُّ
ال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي)� ،أن يتيح لتلك املن�ش�آت �أن ت�ستفيد من عدد من اخلدمات التي
توفرها الدولة وال�سجل والكيانات الأخرى ،مبا يف ذلك حماية املن�ش�أة �أو ا�سمها التجاري ،وتي�سري
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احل�صول على االئتمان ،و�إتاحة الفر�ص الإ�ضافية لإحراز النمو ،وحت�سني بروز �صورة املن�ش�أة
لعامة النا�س وللأ�سواق .ويف جميع الأحوال ،يلزم الت�سجيل دائم ًا فيما يتعلق بف�صل املوجودات
ال�شخ�صية عن املوجودات املخ�ص�صة للمن�ش�أة التجارية �أو للحد من م�س�ؤولية مالك املن�ش�أة.
وينبغي للقانون �أن ير�سي التزامات الت�سجيل (� ْأي تقدمي بيانات عائدات دورية يف حينها ،وحتديث
تت�سجل طوع ًا
معلومات الت�سجيل ،وتقدمي معلومات دقيقة) بالن�سبة �أي�ض ًا للمن�ش�آت التجارية التي َّ
يف ال�سجل التجاري ،وكذلك اجلزاءات املنا�سبة ب�ش�أن عدم االمتثال لتلك االلتزامات ،وذلك
ل�ضمان اعتماد نهج مت�سق مع النظام املو�ضوع بالن�سبة للمن�ش�آت امللزَ مة بالت�سجيل.
 -126وحتى عندما يكون ت�سجيل املن�ش�آت التجارية طوع ًّيا ،فقد يثبت مع ذلك �أنه عملية
مرهقة بالن�سبة �إىل املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة وترجح كفة �أعبائها على كفة املنافع
الت�سجل .وقد �أجرت
م�سجلة ،مما ال ي�شجع على
ُّ
التي ميكن للمن�ش�أة �أن جتنيها بو�صفها من�ش�أة َّ
بع�ض الواليات الق�ضائية �إ�صالحات بغية تب�سيط عملية الت�سجيل بالتقليل من تكاليفها (انظر
الفقرات � 199إىل  201والتو�صية � 41أدناه) .وعلى �أي حال ،ينبغي للدول �أن ت�شجع املن�ش�آت
م�صممة لرتاعي
التجارية ال�صغرى وال�صغرية على الت�سجل ،وذلك باعتماد �سيا�سات عامة
َّ
احتياجات هذه املن�ش�آت من �أجل تعريفها على مزايا الت�سجيل ،مبا يف ذلك توفري حوافز حمددة
ُتتاح للمن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة.

التو�صية  :20املن�ش�آت التجارية امل�سموح لها بالت�سجيل �أو املل َزمة به
ينبغي للقانون:
(�أ) �أن يحدِّ د الأ�شكال القانونية للمن�ش�آت التجارية امللزَ مة بالت�سجيل؛
يبي � َّأن املن�ش�آت التجارية بجميع �أحجامها و�أ�شكالها القانونية م�سموح
(ب) �أن ِّ
لها بالت�سجيل.

دال-

احلد الأدنى من املعلومات املطلوبة للت�سجيل

�سجل؛
معينة بخ�صو�ص املعلومات لكي ُت َّ
 -127يجب على املن�ش�آت التجارية �أن تفي مبتطلبات َّ
وهذه املتطلبات حتدِّ دها الدولة .وعاد ًة ما تتباين املعلومات املطلوبة تبع ًا لل�شكل القانوين للمن�ش�أة
املراد ت�سجيلها ،فعلى �سبيل املثال ،قد ُي�شرتَط على املن�ش�آت التجارية الوحيدة املالك واملن�ش�آت
ا�شتط ذلك) بخ�صو�ص �أعمالها التجارية،
املب�سطة تقدمي تفا�صيل ب�سيطة ن�سب ًّيا (�إنْ ُ
التجارية َّ
يف حني ُي�شرتَط على من�ش�آت جتارية �أخرى ،مثل �شركات القطاعني العام واخلا�ص املحدودة
امل�س�ؤولية تقدمي معلومات �أكرث تع ُّقد ًا وتف�صي ًال ،رهن ًا باملتطلبات التي ير�سيها القانون بالن�سبة
لتلك الأنواع من املن�ش�آت .ومع � َّأن متطلبات ت�سجيل ِّ
كل �شكل قانوين من املن�ش�آت التجارية تختلف
تبع ًا للقانون املنطبق ،ف� َّإن هناك يف معظم الدول ب�ضعة متطلبات ميكن �أن يقال �إنها م�شرتكة
بخ�صو�ص كثري من املن�ش�آت التجارية� ،سواء �أثناء عملية الت�سجيل الأولية للمن�ش�أة �أو طوال فرتة
حياتها التجارية.
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تت�ضمن املتطلبات العامة لت�سجيل جميع الأ�شكال القانونية للمن�ش�آت التجارية
-128
َّ
ويرجح �أن َّ
تقدمي معلومات عن املن�ش�أة و�صاحب (�أ�صحاب) ت�سجيلها ،مثل املعلومات التالية:
(�أ) ا�سم املن�ش�أة التجارية؛
(ب) عنوانها الذي ميكن اعتبار �أنها تتلقى املرا�سالت عليه (هذا العنوان ميكن �أن يكون
"عنوان التبليغ" وال ُي�شرتط �أن يكون عنوان الإقامة لأ�صحاب ت�سجيل املن�ش�أة �أو مديري املن�ش�أة)؛
(ج) ا�سم �صاحب الت�سجيل (�أ�سماء �أ�صحاب الت�سجيل) وبيانات االت�صال به (بهم)؛
(د) هوية ال�شخ�ص امل�أذون له (الأ�شخا�ص امل�أذون لهم) بالتوقيع بالنيابة عن املن�ش�أة
التجارية� ،أو القائم (القائمني) مبهمة التمثيل القانوين للمن�ش�أة التجارية؛
(ه) ال�شكل القانوين للمن�ش�أة التجارية اجلاري ت�سجيلها ،وحمدِّ د هويتها الفريد �إذا
كان قد ُخ ِّ�ص�ص لها (انظر الفقرتني  106و� 107أعاله).
 -129وثمة معلومات �أخرى قد تكون مطلوبة للت�سجيل ،تبع ًا للوالية الق�ضائية الكائن فيها
ال�سجل وال�شكل القانوين للمن�ش�أة التجارية املراد ت�سجيلها ،ميكن �أن ت�شمل:
(�أ) �أ�سماء وعناوين الأ�شخا�ص املرتبطني باملن�ش�أة التجارية والذين قد ي�شملون مديري
املن�ش�أة و�إدارييها وموظفيها؛
(ب) القواعد التي حتكم تنظيم املن�ش�أة التجارية �أو �إدارتها؛
(ج) معلومات عن ر�سملة املن�ش�أة.
 -130وقد تطلب ال�سجالت التجارية معلومات عن حتديد نوع اجلن�س �أو االنتماء العرقي �أو
املجموعة اللغوية ل�صاحب الت�سجيل والأ�شخا�ص املرتبطني باملن�ش�أة التجارية ،ولكن توفري هذه
يالحظ �أ َّنه يف حني ميكن �أن
املعلومات ال ينبغي �أن يكون ا�شرتاط ًا للت�سجيل .غري �أ َّنه ينبغي �أن َ
تكون هذه املعلومات مهمة للأغرا�ض الإح�صائية ،وخ�صو�ص ًا يف �ضوء ما قد يوجد من برامج
ت�ضطلع بها الدولة من �أجل دعم اجلماعات املنقو�صة التمثيل ،ف� َّإن جمعها قد يثري م�سائل تتعلق
باخل�صو�صية .ومن ثم ينبغي �أ َّال ُتطلب هذه املعلومات �إ َّال على �أ�سا�س طوعي ،وينبغي معاملتها
باعتبارها بيانات �شخ�صية حممية ،و�أ َّال ُتتاح� ،إنْ �أُتيحت قط� ،إ َّال على �أ�سا�س �إح�صائي.
 -131وتبع ًا لل�شكل القانوين للمن�ش�أة التجارية املراد ت�سجيلها ،قد ُي َ
�شتط تقدمي تفا�صيل
�أخرى جلعل عملية الت�سجيل نهائية .ففي بع�ض الواليات الق�ضائيةُ ،ت َع ُّد معلومات �إثبات تَوا ُفر
ر�أ�س املال ال�سهمي الالزم ،واملعلومات املتعلقة بنوع الأن�شطة التجارية التي تزاولها املن�ش�أة (انظر
معلومات قد
مع ذلك الفقرتني  242و� 243أدناه) ،واالتفاقات املتعلقة باملمتلكات غري النقدية،
ٍ
معين ًة من املن�ش�آت التجارية .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
ُي�شرتط �أي�ض ًا تقدميها فيما يخ�ص �أ�شكا ًال قانوني ًة َّ
قد ُي�شرتط ،يف عدة واليات ق�ضائية ،ت�سجيل بيانات تف�صيلية عن �أ�صحاب الأ�سهم ،و�أي تغيريات
قد تطر�أ عليها؛ ويف ب�ضع حاالت ،تتوىل �سلطة �أخرى ت�سجيل تفا�صيل بيانات �أ�صحاب الأ�سهم.
لكن ينبغي للدول �أن تبقي يف االعتبار � َّأن مطالبة املن�ش�أة التجارية التي تعتزم الت�سجيل بتقدمي
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ومو�سعة قد يف�ضي �إىل جعل عملية الت�سجيل �أكرث �صعوبة وتكلفة ،مما قد يثبط
معلومات مع َّقدة َّ
عزم املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة على الت�سجيل.
الحظ �أي�ض ًا �أ َّنه يف بع�ض الواليات الق�ضائية ُيعترب ت�سجيل هوية مالك
 -132وينبغي �أن ُي َ
(مالكي) املن�ش�أة التجارية ا�شرتاط ًا رئي�س ًّيا؛ ويف بع�ض الواليات الق�ضائية الأخرىُ ،ج ِعل ت�سجيل
البيانات التف�صيلية اخلا�صة باملالكني املنتفعني ،والتغيريات التي تطر�أ على تلك التفا�صيل ،حال ًّيا
ممار�سة م َّتبعة ،مع � َّأن ال�سجل التجاري لي�س هو دائم ًا ال�سلطة املعهود �إليها بهذه املهمة )16(.علم ًا ب� َّأن
�شفافية امللكية االنتفاعية للمن�ش�آت التجارية ميكن �أن ت�ساعد على منع �إ�ساءة ا�ستعمال ال�شركات،
()17
مبا يف ذلك املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،كو�سيلة لأغرا�ض غري م�شروعة.

التو�صية  :21احلد الأدنى من املعلومات املطلوبة للت�سجيل
ينبغي �أن ين�ص القانون على املعلومات وامل�ستندات الداعمة املطلوبة لت�سجيل املن�ش�أة
التجارية ،على �أن يت�ضمن ذلك على �أقل تقدير ما يلي:
(�أ) ا�سم املن�ش�أة التجارية؛
(ب) عنوان املن�ش�أة الذي ميكن اعتبار �أنها تتلقى املرا�سالت عليه� ،أو الو�صف
الدقيق ملوقعها الجغرافي �إن مل يكن لها عنوان بال�شكل املعتاد؛
(ج) هوية �صاحب �أو �أ�صحاب الت�سجيل؛
(د) هوية ال�شخ�ص امل�أذون له (الأ�شخا�ص امل�أذون لهم) بالتوقيع بالنيابة عن
املن�ش�أة التجارية� ،أو القائم (القائمني) مبهمة التمثيل القانوين للمن�ش�أة التجارية؛
(ه) ال�شكل القانوين للمن�ش�أة التجارية املراد ت�سجيلها ،وحمدِّ د هويتها الفريد �إذا
كان قد ُخ ِّ�ص�ص لها.

(")16املالك املنتفع" هو �شخ�ص �أو �أكرث من �شخ�ص طبيعي ميلك الهيئة االعتبارية �أو الرتتيبة القانونية
�أو ي�سيطر عليها ،حتى عندما ُتا َر�س تلك امللكية �أو ال�سيطرة من خالل �سل�سلة مالكني �أو بو�سائل �سيطرة �أخرى
غري ال�سيطرة املبا�شرة .وهذه الو�سائل قد ال تقت�صر على ال�شركات وال�صناديق اال�ستئمانية وامل�ؤ�س�سات و�شركات
مب�سطة من املن�ش�آت ،وقد تنطوي على �إن�شاء
الت�ضامن ذات امل�س�ؤولية املحدودة ،بل ميكن �أن ت�شمل �أي�ض ًا �أ�شكا ًال َّ
�سل�سلة و�سائط عابرة للحدود قائمة على �أ�سا�س قانون ال�شركات يكون الغر�ض من �إن�شائها �إخفاء هوية مالكيها.
()17جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن التو�صية  ،24ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية فيما يتعلق
ت�شجع الدول على �إجراء تقييمات �شاملة للمخاطر املرتبطة
بال�شفافية ومالك ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستفيدِّ ،
�سجل جميع املن�ش�آت التجارية يف �سجل �شركات متاح لعامة النا�س .واملعلومات
بال�شخ�صيات االعتبارية وعلى كفالة �أن ُت َّ
الأ�سا�سية املطلوبة هي�( :أ) ا�سم ال�شركة؛ (ب) �إثبات لت�أ�سي�سها؛ (ج) �شكلها ومركزها القانونيان؛ (د) عنوان
امل�سجل؛ (ه) �صالحياتها التنظيمية الأ�سا�سية؛ (و) قائمة ب�أ�سماء مديريها .و�إ�ضاف ًة� إىل ذلكُ ،تلزَ م
مكتبها
َّ
ال�شركات باالحتفاظ ب�سجل ب�أ�سماء �أ�صحاب �أ�سهمها �أو �أع�ضائها (انظر International Standards on Combating

Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations,
Part E on Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements, Recommendation 24
).(www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_ Recommendations.pdf
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هاء -اللغة التي ينبغي
�أن ُتق َّدم بها املعلومات
 -133عند ا�شرتاط تقدمي معلومات من �أجل ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ،ف� َّإن �إحدى امل�سائل
املهمة التي يجدر بالدولة �أن تنظر فيها هي اللغة التي يجب �أن ُتق َّدم بها املعلومات املطلوبة .فاللغة
ميكن �أن تكون عائقاً ،كما ميكن �أن ت�س ِّبب ت� ُّأخر ًا يف عملية الت�سجيل �إذا كان يلزم ترجمة الوثائق
�إىل لغة ال�سجل .ومن ناحية �أخرى ،ال ميكن ت�سجيل املن�ش�أة التجارية �إ َّال �إذا �أمكن ملوظفي ال�سجل
�أن يتح َّققوا من حمتوى املعلومات .ولهذا ال�سبب ،لي�س من ال�شائع �أن ت�سمح الواليات الق�ضائية
بتقدمي الوثائق �أو ال�سجالت الإلكرتونية بلغة غري ر�سمية .ولكنْ يجوز للدول �أن تنظر فيما �إذا
كان ب�إمكانها قبول هذه الوثائق .فهناك بع�ض الدول التي ت�سمح بتقدمي كل �أو بع�ض املعلومات
املتعلقة بت�سجيل املن�ش�آت التجارية بلغة غري ر�سمية .و�إذا ما اختارت الدول هذا النهج ،فلعلها
تو ُّد �أن ت�شرتط وجوب �أن تكون امل�ستندات �أو ال�سجالت الإلكرتونية م�شفوع ًة برتجمة ر�سمية
�إىل لغة (لغات) ال�سجل الر�سمية� ،أو ب�أيِّ �شكل �آخر من توثيق �صحة امل�ستندات ُي�ستخدَ م يف
تلك الدولة.
تت�ضمن
 -134وثمة م�س�ألة �أخرى هي ما� إذا كانت امل�ستندات املق َّدمة �إىل ال�سجل التجاري َّ
معلومات ،مثل �أ�سماء �أو عناوينُ ،ت�ستخدَ م فيها جمموعة حروف و�أرقام مغايرة للحروف والأرقام
امل�ستخدَ مة يف لغة ال�سجل .ويف هذه احلالة ،ينبغي للدولة �أن تو ِّفر �إر�شادات ب�ش�أن كيفية تعديل
تلك احلروف والأرقام �أو حتويلها لتتوافق مع لغة ال�سجل.
 -135وثمة دول عدة لديها �أكرث من لغة ر�سمية واحدة� ،أو ال توجد لديها لغة ر�سمية.
ويف هذه الدول ،عاد ًة ما حتدد القوانني املتعلقة باللغة يف الدولة� ،إن ُوجدت ،اللغة التي �ستق َّدم
بها املعلومات �إىل ال�سجل التجاري (انظر �أي�ض ًا الفقرة � 120أعاله) .وعندما تقرر الدول �أن
تتيح الت�سجيل ب�أكرث من لغة ،ميكن اعتماد ُن ُهج خمتلفة .فعلى �سبيل املثال ،ميكن للدول �أن
ُت ِلزم الأطراف ب�إجراء ت�سجيلها بجميع اللغات الر�سمية؛ �أو ميكنها �أن ت�سمح بتقدمي امل�ستندات
بلغة واحدة فقط ،ولكنْ مع �إلزام ال�سجل حينذاك ب�إعداد وت�سجيل ن�سخ مطابقة للأ�صل بجميع
اللغات الر�سمية .غري � َّأن كال هذين النهجني قد يكون باهظ التكلفة ومدعا ًة للخط�أ .وثمة طريقة
�أجنع للتعامل مع تَع ُّدد اللغات الر�سمية ،التي ميكن ا�ستعمال � ٍّأي منها يف الت�سجيل ،هي �أن ُي�س َمح
لأ�صحاب الت�سجيل ب�إجراء الت�سجيل بواحدة فقط من تلك اللغات الر�سمية .ومن �ش�أن هذا النهج
�أي�ض ًا �أن يراعي املع ِّوقات املالية لدى املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،و�أن يراعي كذلك
الظروف الإ�ضافية ،مثل امل�سائل املحتملة املتعلقة بالإملام بالقراءة والكتابة ،عندما ُيحتمل �أ َّال
يكون ِّ
منظمو امل�شاريع على امل�ستوى نف�سه من �إتقان التح ُّدث بجميع اللغات الر�سمية يف الدولة.
يتعي على الدولة �أن تنظر يف �سبل ملعاجلة هذا الأمر على نحو يكفل
و�أ ًّيا كان النهج امل َّتبع� ،سوف َّ
�إجراء الت�سجيل و�أيِّ تغيري الحق بطريقة ناجعة من حيث التكلفة ل�صاحب الت�سجيل ولل�سجل على
ال�سواء ،ويكفل يف الوقت نف�سه �إمكانية فهم املعلومات من جانب م�ستعملي ال�سجل.
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التو�صية  :22اللغة التي ينبغي �أن ُتق َّدم بها املعلومات
ينبغي �أن ين�ص القانون على وجوب تقدمي املعلومات وامل�ستندات �إىل ال�سجل التجاري باللغة
�أو اللغات املح َّددة ،ومبجموعة احلروف والأرقام التي يحدِّ دها ال�سجل التجاري ويعلنها.

واو -الإ�شعار بالت�سجيل
 -136ينبغي لل�سجل التجاري �أن يبلغ �صاحب الت�سجيل يف �أ�سرع وقت ممكن عمل ًّيا ،وعلى
�أيِّ حال بدون ت�أخري ال مربر له ،بنفاذ �أو عدم نفاذ ت�سجيل املن�ش�أة .وي�ساعد �إلزام ال�سجل
بالإ�سراع ب�إبالغ املن�ش�أة الطالبة بحدوث الت�سجيل على �ضمان �سالمة قيود ال�سجل و�أمنها .ويف
الدول التي ُي�ستخدم فيها الت�سجيل الإلكرتوين ،ينبغي �أن يتلقى �صاحب الت�سجيل �إ�شعار ًا �إلكرتون ًّيا
بت�سجيل املن�ش�أة.

التو�صية  :23الإ�شعار بالت�سجيل
ينبغي �أن ي�شرتط القانون على ال�سجل التجاري �أن يب ِّلغ �صاحب الت�سجيل ،يف �أقرب وقت
ممكن عمل ًّيا ،ويف �أيِّ حال دون ت�أخري ال م ِّربر له ،مبا �إذا كان ت�سجيل من�ش�أته قد �أ�صبح
نافذاً .ويف نظام الت�سجيل الإلكرتوين ،ينبغي لل�سجل التجاري �أن ير�سل �إ�شعار ًا �إلكرتون ًّيا �إىل
�صاحب الت�سجيل فور ا�ستيفاء جميع متطلبات ت�سجيل املن�ش�أة بنجاح.

زاي-

حمتوى الإ�شعار بالت�سجيل

 -137ينبغي �أن يت�ضمن الإ�شعار بالت�سجيل احلد الأدنى من املعلومات املتعلقة باملن�ش�أة
امل�سجلة الالزم لتقدمي �أدلة قاطعة على االمتثال جلميع �شروط الت�سجيل وعلى ت�سجيل املن�ش�أة
َّ
ح�سب الأ�صول وفق ًا لقانون الدولة امل�شرتعة.

التو�صية  :24حمتوى الإ�شعار بالت�سجيل
ينبغي �أن يجيز القانون �أن ي�أخذ الإ�شعار بالت�سجيل �شكل �شهادة �أو �إخطار �أو بطاقة ،على �أن
يت�ضمن على �أقل تقدير املعلومات التالية:
(�أ) حمدِّ د الهوية التجارية الفريد للمن�ش�أة التجارية؛
(ب) تاريخ ووقت ت�سجيل املن�ش�أة التجارية؛
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(ج) ا�سم املن�ش�أة التجارية؛
(د) ال�شكل القانوين للمن�ش�أة التجارية؛
(ه) القانون الذي ُ�س ِّجلت مبوجبه املن�ش�أة التجارية.

حاء -مدة نفاذ الت�سجيل
 -138ميكن للدول �أن تعتمد �أحد نهجني فيما يتعلق بتحديد مدة نفاذ ت�سجيل املن�ش�أة.
فبع�ض الدول جتعل ت�سجيل املن�ش�أة خا�ضع ًا ملدة نفاذ ق�صوى يحدِّ دها القانون .ويرت َّتب على
هذا � َّأن ت�سجيل املن�ش�أة ،ما مل ُيج َّدد� ،سوف ينق�ضي يف التاريخ املذكور يف الإ�شعار بالت�سجيل
�أو عند �إنهاء وجود املن�ش�أة )18(.ويلقي هذا النهج على �صاحب الت�سجيل عبئ ًا ميكن �أن ينطوي
على �إ�شكالية بوجه خا�ص بالن�سبة �إىل املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،التي كثري ًا
ما تعمل ب�أقل عدد من املوظفني وتكون لديها معرفة حمدودة بالقواعد املنطبقة .وعالوة على
ذلك� ،إذا كان يلزم توفري مزيد من املعلومات ومل يو ِّفرها مقدِّ م الطلب ،ميكن �أي�ض ًا رف�ض
جتديد الت�سجيل.
 -139ويق�ضي النهج الثاين بعدم حتديد مدة �صالحية ق�صوى لت�سجيل املن�ش�أة ،ويكون
ويب�سط هذا النهج �إجراءات
الت�سجيل نافذ ًا �إىل حني تو ُّقف املن�ش�أة عن العمل و�إلغاء ت�سجيلهاِّ .
ي�شجع على الت�سجيل ،ويح ُّد من وط�أته على جميع املن�ش�آت .ولكن الدول
�إدخال املعلومات كما ِّ
التي تختار هذا النهج ينبغي �أن تكفل اعتماد الطرائق املنا�سبة من �أجل ت�شجيع املن�ش�آت التجارية
امل�سجلة (مثل �إر�سال ر�سائل وجيزة منتظمة �إىل املن�ش�آت
على التحديث امل�ستمر ملعلوماتها
َّ
التجارية ،وتنظيم حمالت �إعالنية مبثابة تذكريات� ،أو اللجوء كحل �أخري �إىل �إجراءات للإنفاذ)
(انظر الفقرات � 157إىل  161والتو�صية � 30أدناه).
 -140ويف بع�ض احلاالت ،اع ُتمد النهجان مع ًا حيث يجوز تطبيق مدة ق�صوى للت�سجيل ،قابلة
امل�سجلة التي ال ي�ؤهلها �شكلها القانوين الكت�ساب ال�شخ�صية االعتبارية،
للتجديد ،على املن�ش�آت َّ
يف حني يجوز �أن تنطبق مدة ت�سجيل غري حمدودة على املن�ش�آت التي لها �شخ�صية اعتبارية.
ويبي هذا النهج املزدوج � َّأن �آثار انق�ضاء ت�سجيل املن�ش�آت التي لها �شخ�صية اعتبارية ُيحتمل �أن
ِّ
تكون �أكرث خطورة وقد ت�ؤ ِّثر على وجود املن�ش�أة ذاته واحلماية القائمة على امل�س�ؤولية املحدودة
املمنوحة مل َّالكها.

()18جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن القواعد القانونية العامة للدولة امل�شرتعة فيما يتعلق بح�ساب املدد الزمنية
�سوف تنطبق على ح�ساب مدة النفاذ ما مل تن�ص الأحكام القانونية املح َّددة املنطبقة على الت�سجيل على خالف
ذلك .فعلى �سبيل املثال ،قد ين�ص القانون العام للدولة امل�شرتعة على �أن املدة املنطبقة ُي َّعب عنها ب�سنوات كاملة
ابتداء من يوم الت�سجيل ،يبد�أ احت�ساب ال�سنة اعتبار ًا من بداية ذلك اليوم.
ً
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 -141ورغم � َّأن بع�ض الواليات الق�ضائية تقت�ضي من املن�ش�آت التجارية �أن جتدِّ د ت�سجيلها
دور ًّيا ،من امل�ستح�سن الأخذ باملمار�سة املتمثلة يف التمكني من الت�سجيل بدون فرتة �صالحية
مب�سطة و�سريعة ،دون حتميل هذه املن�ش�آت،
ق�صوى لأنها تلبي احتياجات املن�ش�آت التجارية لتدابري َّ
وال �سيما املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة منها ،عبئ ًا حمتم ًال.

التو�صية  :25مدة نفاذ الت�سجيل
ينبغي �أن ين�ص القانون �صراح ًة على بقاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية نافذ ًا حتى وقت �إلغائه.

طاء-

وقت الت�سجيل ونفاذه

للتنب�ؤ به ،ينبغي للدولة �أن حتدِّ د الوقت
 -142تعزيز ًا ل�شفافية ال�سجل التجاري وقابليته ُّ
الذي يبد�أ فيه نفاذ ت�سجيل املن�ش�أة �أو ما ُي َ
امل�سجلة من تغيريات الحقة.
دخل على املعلومات
َّ
وعادة ما حتدِّ د الدول � َّأن ت�سجيل املن�ش�أة �أو � َّأي تغيري الحق عليها يكون نافذ ًا �إما عند �إدخال تلك
امل�سجلة).
املعلومات يف قيود ال�سجل �أو عند تل ِّقي ال�سجل طلب الت�سجيل (�أو طلب تغيري املعلومات َّ
و�أ ًّيا كان النهج املختار ،ف� َّإن العامل الأهم هو �أن تو�ضح الدولة الوقت الذي ي�صبح فيه الت�سجيل
يبي يف قيود ال�سجل املتعلقة باملن�ش�أة املعنية الوقت
�أو التغيري نافذاً .و�إىل جانب ذلك ،ينبغي �أن َّ
امل�سجلة.
الفعلي لت�سجيل املن�ش�أة �أو �أيِّ تغيري الحق يطر�أ على املعلومات َّ
 -143ويجوز للمن�ش�آت التجارية �أي�ض ًا يف بع�ض الواليات الق�ضائية �أن تقدِّ م طلب ًا حلماية
معينة يف الفرتة ال�سابقة للت�سجيل ،مثل الت�سجيل امل�ؤقت لال�سم التجاري للمن�ش�أة
حقوق َّ
املتوخى ت�سجيله ،بحيث تتم حماية هذا اال�سم التجاري من ا�ستخدامه من جانب �أيِّ كيان
�آخر �إىل حني نفاذ ت�سجيل املن�ش�أة التجارية .ويف هذه احلاالت ،ينبغي �أن حتدِّ د الدول
بنف�س القدر من الو�ضوح اللحظة التي تكون فيها احلقوق ال�سابقة للت�سجيل هذه نافذة
وفرتة نفاذها.
م�صمم ًا لتمكني امل�ستعملني من تقدمي املعلومات �إلكرتون ًّيا فيما يخ�ص
 -144و�إذا كان ال�سجل َّ
َدخل من موظفي ال�سجل ،وال�ستخدام طرائق
م�سجلة فيه دون ت ُّ
طلب ت�سجيل �أو تغيري معلومات َّ
الدفع الإلكرتونية ل�سداد ر�سوم الت�سجيل ،ينبغي �أن تكفل براجمية ال�سجل �أن ت�صبح املعلومات
نافذ ًة عقب �إر�سالها مبا�شر ًة �أو نحو ذلك .وهذا يف�ضي �إىل �إزالة �أيِّ فا�صل زمني بني وقت �إر�سال
املعلومات �إلكرتون ًّيا ووقت الت�سجيل الفعلي للمن�ش�أة.
 -145ويف نظم ال�سجالت التي يجب على موظفيها �أن يد ِّونوا املعلومات يف قيود ال�سجل (�سواء
كانت تلك املعلومات قد وردت �إلكرتون ًّيا �أو يف ا�ستمارة ورقية) ،ال بد من حدوث بع�ض الت�أخر بني
وقت و�صول املعلومات �إىل مكتب ال�سجل والوقت الذي ت َّدون فيه تلك املعلومات يف قيود ال�سجل.
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ويف هذه احلاالت ،ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على ال�سجل �أن ُيد ِّون املعلومات املتل َّقاة يف
قيوده يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا ،ورمبا �أن يحدِّ د موعد ًا �أق�صى لتدوين املعلوماتَّ � .أما يف نظام
الت�سجيل املختلط ،الذي ي�سمح بتقدمي املعلومات يف �شكل ورقي و�إلكرتوين ،فينبغي تنبيه �أ�صحاب
تت�سبب يف بع�ض الت� ُّأخر يف
الت�سجيل الذين يختارون ال�شكل الورقي �إىل � َّأن هذه الطريقة ميكن �أن َّ
وقت نفاذ الت�سجيل .و�أخرياً ،ف� َّإن نظام الت�سجيل عادة ما يعالج طلبات الت�سجيل ح�سب الرتتيب
الزمني لورودها ،و�إن كانت بع�ض الواليات الق�ضائية تتيح لنظام الت�سجيل فيها �إجراء عمليات
معجلة مقابل ت�سديد ر�سم �إ�ضافي.
ت�سجيل َّ

التو�صية  :26وقت الت�سجيل ونفاذه
ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) �أن يو ِّثق ال�سجل التجاري تاريخ ووقت تلقي طلب الت�سجيل و�أن يعالج الطلبات
ح�سب الرتتيب الزمني لورودها يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا ،ويف �أيِّ حال دون ت�أخري ال مربر له؛
(ب) �أن يحدِّ د بو�ضوح الوقت الذي ي�صبح فيه ت�سجيل املن�ش�أة التجارية نافذاً؛
(ج) �أن ُيق ِّيد ال�سجل التجاري ت�سجيل املن�ش�أة التجارية لديه يف �أقرب وقت ممكن
عمل ًّيا بعد ذلك ،ويف �أيِّ حال دون ت�أخري ال مربر له.

ياء-

رف�ض طلب الت�سجيل

 -1الرف�ض ب�سبب �أخطاء
يف طلب الت�سجيل
 -146يلزم وجود جمموعة من ال�ضوابط والإجراءات الرقابية ل�ضمان تقدمي املعلومات
وامل�ستندات الالزمة لت�سجيل املن�ش�أة ،ولكن نطاق تلك ال�ضوابط يختلف تبع ًا للوالية الق�ضائية.
ففي ال ُّنظُ م القانونية التي يقوم فيها ال�سجل ب�إجراءات رقابية ب�سيطة ،يجب على �أمني ال�سجل
وي�سجل املن�ش�أة �إذا كانت تلك املعلومات
�أن يقبل املعلومات بال�شكل الذي ُتق َّدم به و�أن ُيدَ ِّونها ِّ
تفي بجميع املتطلبات القانونية والإدارية الأ�سا�سية التي ين�ص عليها القانون املنطبق .و�إذا كان
يتعي على ال�سجل �أن
النظام القانوين ي�شرتط حت ُّقق ًا �أوفى من �صحة املعلومات املق َّدمة ،قد َّ
يتح َّقق مما �إذا كانت حمتويات طلب الت�سجيل واملعلومات املق َّدمة� ،أو � ُّأي تغيريات ذات �صلة ،تفي
بالأحكام الإلزامية يف القانون .و�أ ًّيا كان النهج املختار ،ينبغي للدول �أن حتدِّ د يف قانونها ماهية
املتطلبات التي ينبغي �أن تفي بها املعلومات التي ُتق َّدم �إىل ال�سجل .ففي بع�ض الواليات الق�ضائية،
خول �أمني ال�سجل �صالحية فر�ض متطلبات تتعلق ب�شكل املعلومات التي ُتق َّدم �إىل ال�سجل
ُي َّ
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وموثوقيتها وطريقة ت�سليمها .وعندما تلتم�س من�ش�أة �صغرى �أو �صغرية �أو متو�سطة الت�سجيل ،يكون
من امل�ست�صوب �إبقاء تلك املتطلبات عند حدِّ ها الأدنى ت�سهي ًال لعملية ت�سجيل ذلك النوع من
املن�ش�آت .فهذا من �ش�أنه �أن يح َّد من العوائق الإدارية و�أن ي�ساعد يف ت�شجيع �إقبال تلك املن�ش�آت
على الت�سجيل.
 -147ومما قد ي�س ِّهل �أي�ض ًا ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة تخويلُ �أمني ال�سجل
وت�صحيح الأخطاء
وت�سجيل امل�ستندات التي ال متتثل متام ًا للمتطلبات ال�شكلية،
قبول
ِ
�صالحية ِ
ِ
الكتابية ،ومنها ما يرتكبه ال�سجل من �أخطاء َع َر�ضية ،جلعل القيد يف ال�سجل التجاري متوافق ًا مع
يحول دون حتميل طالب الت�سجيل عبء
امل�ستندات التي ق َّدمها طالب الت�سجيل .فهذا من �ش�أنه �أن ُ
�إعادة تقدمي طلب الت�سجيل ،الذي ميكن �أن يكون باهظ التكلفة وم�ض ِّيع ًا للوقت .وتكليف �أمني
ال�سجل بهذه امل�س�ؤوليات قد يكت�سي �أهمية خا�صة �إذا مل يكن لدى �أ�صحاب الت�سجيل �سبل الو�صول
تدخل موظفي
املبا�شر لتقدمي امل�ستندات �إلكرتون ًّيا وحيث يتطلب تقدميها� ،أو تدوين البياناتُّ ،
ال�سجل .ويف الدول التي ميكن فيها لأ�صحاب الت�سجيل �أن يقدِّ موا طلبات الت�سجيل مبا�شرة
م�صمم ًا بحيث ي�سمح بال�ضبط الذاتي
على الإنرتنت ،عاد ًة ما يكون نظام الت�سجيل الإلكرتوين َّ
للأخطاء يف البيانات .وعندما ُينح �أمني ال�سجل �صالحية ت�صحيح ما قد يقع فيه من �أخطاء
�إ�ضاف ًة �إىل �أيِّ �أخطاء عر�ضية قد تظهر فيما ُيق َّدم من معلومات داعمة لت�سجيل املن�ش�أة ،ال بد �أن
يحدِّ د قانون الدولة امل�شرتعة بدقة الظروف التي ميكن يف ظلها اال�ضطالع بتلك امل�س�ؤوليات (انظر
�أي�ض ًا الفقرتني  231و 232والتو�صية � 53أدناه) .ومن �ش�أن القواعد الوا�ضحة يف هذا ال�صدد �أن
تكفل �سالمة قيود ال�سجل و�أمنها وتق ِّلل �إىل احلد الأدنى � َّأي خماطر لإ�ساءة اال�ستعمال �أو الف�ساد
من جانب موظفي ال�سجل (انظر �أي�ضا الفقرات � 212إىل  217والتو�صية � 47أدناه) .ومن َّثم،
ينبغي لقانون الدولة امل�شرتعة �أن ين�ص على �أنه ال يجوز لل�سجل �أن ميار�س �صالحيته التقديرية
لت�صحيح الأخطاء �إال عند موافاة �صاحب الت�سجيل ب�إخطار م�سبق بالت�صويبات املتوخاة وتل ِّقي رد
�صاحب الت�سجيل باملوافقة ،و�إن �أمكن �أن ي�ؤدي هذا النهج �إىل ت�أخري يف ت�سجيل املن�ش�آت �إذ ي�سعى
�أمني ال�سجل �إىل احل�صول على تلك املوافقة .وعندما ال تكون املعلومات املق َّدمة من املن�ش�أة كافية
يخول �أمني ال�سجل �صالحية �أن يطلب من املن�ش�أة املعنية
لالمتثال ملتطلبات الت�سجيل ،ينبغي �أن َّ
معلومات �إ�ضافية لإجناز عملية الت�سجيل .وينبغي �أن يحدِّ د قانون الدولة امل�شرتعة مدة زمنية
منا�سبة يقدم خاللها �أمني ال�سجل مثل ذلك الطلب.
يجهز رف�ض طلب الت�سجيل ب�صورة خمتلفة تبع ًا ملا �إذا كان ال�سجل
املرجح �أن َّ
 -148ومن َّ
ورق ًّيا �أو �إلكرتون ًّيا �أو خمتلطاً .ففي نظام ال�سجل الذي ي�سمح لأ�صحاب الت�سجيل ب�أن يقدِّ موا
م�صمماً،
طلباتهم واملعلومات ذات ال�صلة �إلكرتون ًّيا �إىل ال�سجل مبا�شر ًة ،ينبغي �أن يكون النظام َّ
�إذا كانت البنية التحتية التكنولوجية للدولة املعنية تتيح ذلك ،بحيث يطلب تلقائ ًّيا ت�صحيح
الطلب �إذا كان تقدميه ينطوي على �أخطاء ،وبحيث يرف�ض تلقائ ًّيا تقدمي الطلبات الناق�صة �أو
غري املقروءة ،ويعر�ض �أ�سباب الرف�ض على �شا�شة �صاحب الت�سجيل� .أما يف حالة تقدمي طلب
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ت�سجيل املن�ش�أة يف �شكل ورقي ورف�ضه لأنه ناق�ص �أو غري مقروء ،قد يكون هناك فا�صل زمني
بني وقت تل ِّقي ال�سجل للطلب ووقت تبليغ �صاحب الت�سجيل برف�ض الطلب وب�أ�سباب ذلك الرف�ض.
ويف نظم الت�سجيل املختلطة التي تتيح تقدمي طلبات الت�سجيل ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا ،ينبغي �أن يت�ضمن
ت�صميم الوا�سطة الإلكرتونية خ�صائ�ص تقنية تتيح �إر�سال �إ�شعارات تلقائية ب�ش�أن ت�صحيح
الطلب املق َّدم �أو رف�ضه .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي تنبيه �أ�صحاب الت�سجيل الذين يختارون الأخذ
بال�شكل الورقي ،عندما ُيتاح هذا اخليار� ،إىل � َّأن الأخذ بهذه الطريقة قد ي�سبب بع�ض الت�أخري
من حيث الفا�صل الزمني بني وقت تلقي ال�سجل للطلب ووقت �إر�سال الإ�شعار برف�ض الت�سجيل
و�أ�سبابه.

 -2رف�ض طلب الت�سجيل ب�سبب
عدم ا�ستيفاء املتطلبات التي ين�ص عليها القانون
 -149ينبغي للدول �أن تن�ص على �أنه ال ينبغي لل�سجالت �أن ترف�ض ت�سجيل �أيِّ من�ش�أة �إال
()19
طبق هذا النهج يف عدة
�إذا كان طلبها ال يفي باملتطلبات التي ي�ضعها قانونها املنطبق .و ُي َّ
واليات ق�ضائية ب�صرف النظر عن تقاليدها القانونية .غري �أنه يجب على �أمني ال�سجل ،منع ًا
يوجه �إ�شعار ًا كتاب ًّيا برف�ض طلب الت�سجيل وب�أ�سباب
تع�سفي لتلك ال�صالحية� ،أن ِّ
لأيِّ ا�ستخدام ُّ
ذلك الرف�ض ،ويجب �أن يتاح ل�صاحب الت�سجيل وقت كاف للطعن يف ذلك القرار و�إعادة
تقدمي طلبه.

التو�صية  :27رف�ض طلب الت�سجيل
ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) �أ ّال يرف�ض �أمني ال�سجل طلب ت�سجيل املن�ش�أة التجارية �إال �إذا كان الطلب ال يفي
باملتطلبات املح َّددة يف القانون؛
(ب) �أن يقدِّ م �أمني ال�سجل �إىل �صاحب الت�سجيل �أ�سباب الرف�ض كتاب ًة؛
(ج) �أن ُي َنح �أم ُني ال�سجل �صالحية ت�صحيح ما قد يقع يف ال�سجل من �أخطاء �إ�ضاف ًة
�إىل �أيِّ �أخطاء َع َر�ضية قد تظهر فيما يق َّدم من معلومات مق َّدمة دعم ًا لت�سجيل املن�ش�أة
التجارية� ،شريطة �أن حت َّدد بدقة �شروط ممار�سة �أمني ال�سجل لهذه ال�صالحية.
وي�سجل من�ش�أة ال تفي
()19ينبغي �أن ت�سري على احلاالت التي يقبل فيها ال�سجل على نحو غري �سليم طلب ت�سجيلِّ ،
أحكام التي تر�سي م�س�ؤولية ال�سجل التجاري ،يف حال وجودها (انظر الفقرات 212
باملتطلبات التي ين�ص عليها القانون ،ال ُ
يبي قانون الدولة الطريقة التي ينبغي بها ت�صحيح ت�سجيل املن�ش�أة يف
�إىل  217من الدليل) .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن ِّ
مثل هذه احلاالت.
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كاف -ت�سجيل الفروع
ُ -150ي َع ُّد ت�سجيل فروع املن�ش�آت التجارية ممار�سة �شائعة ،و�إن كان ت�سجيلها غري
مطلوب يف بع�ض الواليات الق�ضائية .و َي�شرتط معظم الدول ت�سجيل الفروع الوطنية للمن�ش�أة
الأجنبية لكي ُي�سمح لتلك الفروع بالعمل داخل والياتها الق�ضائية ول�ضمان حماية الدائنني
املحليني واملن�ش�آت املحلية و�سائر الأطراف ذات امل�صلحة التي تتعامل مع تلك الفروع.
وت�سجيل الفروع الوطنية ل�شركة وطنية الزم �أي�ض ًا �أو م�سموح به يف عدة دول .وقد ال يبدو
ت�سجيل فرع املن�ش�أة التجارية ذا �أهمية مبا�شرة للمن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
رجح �أن يكون هَ ُّمها الرئي�سي تر�سيخ من�ش�أتها دون جتاوز حدود طاقتها الب�شرية
التي ُي َّ
يهم الكيانات التجارية ذات احلجم الأكرب قلي ًال التي بلغت
واملالية .غري � َّأن هذا الأمر ُّ
التو�سع خارج �سوقها املحلية
معين ًا ومنا حجم �أعمالها بدرجة َّ
حجم ًا َّ
معينة ،فباتت تتط َّلع �إىل ُّ
�أو الداخلية.
 -151ويكون لدى الدول قواعدها اخلا�صة التي ت�سري على ت�شغيل املن�ش�آت الأجنبية ،وقد
تكون هناك بني الواليات الق�ضائية التي ت�سمح بت�سجيل فروع من�ش�آت �أجنبية اختالفاتٌ كبرية
فيما يخ�ص ال�سبب الداعي �إىل �إلزام تلك املن�ش�آت بت�سجيل فروعها .فبع�ض ال ُّن ُهج ي�ستند �إىل
تف�سري وا�سع ملفهوم امل�ؤ�س�سة الأجنبية ،مثل ال ُّن ُهج التي ال تقت�صر على �شمول فروع امل�ؤ�س�سة بل
معي من الدوام �أو احل�ضور امللمو�س ،ك�أن يكون لها مكان عمل
ت�شمل �أي�ض ًا � َّأي م�ؤ�س�سة لها قدر َّ
يف الدولة الأجنبية .وثمة ُن ُهج �أخرى حتدِّ د على نحو �أدق العنا�صر التي ينبغي توفرها العتبار � َّأن
من�ش�أة ما ت�ش ِّكل فرع ًا يلزم ت�سجيله ،والتي ميكن �أن ت�شمل وجود نوع ما من الإدارة �أو االحتفاظ
بح�ساب م�صريف م�ستقل �أو العالقة بني الفرع واملن�ش�أة الأ�صلية �أو الرئي�سية� ،أو ا�شرتاط �أن يكون
تت�ضمن قوانني جميع الدول
املكتب الرئي�سي للمن�ش�أة الأ�صلية �أو الرئي�سية َّ
م�سج ًال يف اخلارج .وال َّ
تبي الظروف التي ت�ستوجب ت�سجيل امل�ؤ�س�سة الأجنبية املوجودة يف الدولة
تعريف ًا ملفهوم الفرع� ،أو ِّ
املعنية؛ �إذ قد تكتفي القوانني بالإ�شارة �إىل وجود فرع �أجنبي .ويف هذه احلاالت ،ميكن لل�سجالت
�أن ت�س َّد الثغرة ب�إ�صدار مبادئ توجيهية ِّ
تو�ضح الظروف التي ت�ستوجب �إجراء ذلك الت�سجيل.
وعند حدوث ذلك ،ينبغي �أ َّال ُينظر �إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة بالت�سجيل على �أنها حتاول
الت�شريع من خالل توفري تعريف متم ِّيز ملا ي�ش ِّكل الفرع ،بل باعتبارها �أداة لتو�ضيح ال�سمات التي
ي�سجل.
يلزم �أن ميتلكها فرع املن�ش�أة لكي َّ
 -152وينبغي للدول ،لدى تب�سيط �أو �إن�شاء �سجلها التجاري� ،أن تنظر يف ا�شرتاع �أحكام حتكم
ت�سجيل فروع من�ش�آت من واليات ق�ضائية �أخرى .وينبغي لتلك الأحكام �أن تتناول ،كحدٍّ �أدنى،
م�سائل مثل توقيت الت�سجيل ،ومتطلبات الإف�صاح ،واملعلومات املتعلقة بال�شخ�ص الذي ميكنه �أن
مي ِّثل الفرع قانوناً ،واللغة التي ينبغي �أن ُتق َّدم بها م�ستندات الت�سجيل .ومن املمكن �أن ت�شكل
ازدواجية الأ�سماء م�شكلة رئي�سية عند ت�سجيل فروع ال�شركات الأجنبية ،ومن املهم �ضمان هوية

الف�صل الرابع -ت�سجيل املن�ش�أة التجارية

61

املن�ش�أة التجارية عرب الواليات الق�ضائية .ويف هذا ال�صدد ،ميكن �أن يتمثل النهج الأمثل لل�سجل
التجاري يف ا�ستخدام حمدِّ دات هوية فريدة ل�ضمان �أن تظل هوية املن�ش�أة وا�ضحة ومت�سقة داخل
الواليات الق�ضائية وفيما بينها (انظر الفقرات � 98إىل � 105أعاله).

التو�صية  :28ت�سجيل الفروع
ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ)

ما �إذا كان ت�سجيل فرع املن�ش�أة التجارية �إلزام ًّيا �أو م�سموح ًا به؛

(ب) تعريف معنى "الفرع " لأغرا�ض الت�سجيل على نحو يت�سق مع التعريف الوارد يف
موا�ضع �أخرى يف قانون الدولة امل�شرتعة؛
(ج) �أحكام تتعلق بت�سجيل الفروع ملعاجلة امل�سائل التالية:
’  ‘1متطلبات الإف�صاح عن م�سائل منها ا�سم وعنوان �صاحب الت�سجيل؛
وا�سم وعنوان الفرع؛ وال�شكل القانوين للمن�ش�أة الأ�صلية �أو الرئي�سية
التي تلتم�س ت�سجيل الفرع؛ ودليل راهن على وجود املن�ش�أة الأ�صلية �أو
الرئي�سية �صادر عن �سلطة خمت�صة للدولة �أو للوالية الق�ضائية الأخرى
م�سجلة فيها؛
التي تكون املن�ش�أة َّ
’  ‘2معلومات عن ال�شخ�ص الذي ميكنه متثيل الفرع قانوناً� ،أو الأ�شخا�ص
الذين ميكنهم القيام بذلك.

خام�ساً-

ما بعد الت�سجيل

 -153تتمثل الوظيفة الرئي�سية لل�سجل التجاري بالطبع يف ت�سجيل املن�ش�آت ،وعاد ًة ما يدعم
ال�سجلُ املن�ش�آت طوال دورة حياتها .ومتى ُجمعت معلومات ال�سجل التجاري و ُد ِّونت فيه على نحو
�سليم ،ال ب َّد من احلفاظ على حداثتها لكي تبقى مفيد ًة مل�ستعملي ال�سجل .وللمن�ش�آت التجارية
وال�سجل دور ي�ؤديانه لتحقيق هذه الغايات.
معينة خالل فرتة حياتها،
 -154ولكي تبقى املن�ش�آت َّ
م�سجلةُ ،ي�شرتط عليها �أن تقدِّ م معلومات َّ
امل�سجلة ،بحيث يت�سنى لل�سجل االحتفاظ
�إما دور ًّيا و�إما عندما تطر�أ تغيريات على معلوماتها َّ
ب�أحدث معلومات عنها .وي�ضطلع ال�سجل �أي�ض ًا بدور يف كفالة املواظبة على حتديث املعلومات
بالقدر امل�ستطاع ،وقد ي�ستخدم و�سائل متنوعة للقيام بذلك ،مثل الو�سائل املتناولة مبزيد من
التف�صيل �أدناه .وتتيح هاتان الوظيفتان لل�سجل �أن يقدِّ م معلومات دقيقة عن املن�ش�آت مل�ستعمليه،
مما يكفل ال�شفافية وتزويد الأطراف املهتمة ،مبا يف ذلك ال�شركاء التجاريون املحتملون وم�صادر
التمويل املحتملة ،وعامة النا�س والدولة ،مب�صدر بيانات موثوق.

�ألف-

املعلومات املطلوبة بعد الت�سجيل

 -155يف كثري من الواليات الق�ضائية ،يكون على ِّ
منظمي امل�شاريع التزام قانوين ب�إبالغ
تغي العنوان �أو رقم
تغيات وقائعية (مثل ُّ
تغيات حتدث يف املن�ش�أة� ،سواء كانت ُّ
ال�سجل ب�أيِّ ُّ
تغي يف ال�شكل القانوين للمن�ش�أة) .كما � َّأن تبادل املعلومات بني
الهاتف) �أم هيكلية (مثل حدوث ُّ
ال�سجالت التجارية وخمتلف الهيئات العمومية العاملة يف الوالية الق�ضائية ذاتها يخدم نف�س
الغر�ض .ففي بع�ض احلاالت ،تن�شر ال�سجالت ح�سابات �سنوية �أو بيانات مالية �أو بيانات عائدات
دورية للمن�ش�آت مت ِّثل م�صادر معلومات مفيدة للم�ستثمرين والزبائن والدائنني املحتملني والهيئات
العمومية عن املن�ش�آت العاملة يف تلك الوالية الق�ضائية .وعلى الرغم من � َّأن تقدمي ون�شر البيانات
املف�صلة �أم ٌر قد يكون منا�سب ًا لل�شركات العمومية� ،إال �أن تقدمي تلك البيانات املالية من
املالية َّ
جانب املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،رهن ًا ب�شكلها القانوين ،يجب �أن يكون طوعي ًّا و�أن
تكون املعلومات املقدمة �أقل تف�صي ًال بكثري ،و�أ َّال ُتق َّدم تلك املعلومات �سوى �إىل ال�سجل التجاري �إذا
وافقت املن�ش�أة ال�صغرى �أو ال�صغرية �أو املتو�سطة على ذلك .بيد � َّأن املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة قد تو ُّد تقدمي ون�شر معلوماتها املالية من �أجل تعزيز امل�ساءلة وال�شفافية وحت�سني فر�ص
62
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احل�صول على االئتمان �أو اجتذاب اال�ستثمار )20(.وبغية ت�شجيع املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة على القيام بذلك ،ينبغي للدول �أن مت ِّكن تلك املن�ش�آت من �أن تق ِّرر كل �سنة ما� إذا كانت
�ستختار �أن تف�صح �أو ال تف�صح عن تلك املعلومات.
م�سجلة ب�أن يطالبها
 -156وميكن �أن ُي�ستحث تقدمي املعلومات املطلوبة من املن�ش�أة لكي تبقى َّ
ال�سجل بتقدمي بيانات عائدات دورية على فرتات منتظمة من �أجل حتديث املعلومات املدرجة يف
امل�سجلة .وقد
تغيات على معلوماتها َّ
قيوده� ،أو من خالل تقدمي املن�ش�أة هذه البيانات كلما طر�أت ُّ
ت�شمل املعلومات املطلوبة يف هذا ال�ش�أن ما يلي:
(�أ) التغريات يف � ٍّأي من املعلومات التي كانت مطلوبة يف البداية �أو الحق ًا لت�سجيل
مبينة يف التو�صية 21؛
املن�ش�أة كما هي َّ
(ب) التغريات يف ا�سم وعنوان ال�شخ�ص املرتبط (�أ�سماء وعناوين الأ�شخا�ص
املرتبطني) باملن�ش�أة؛
(ج) معلومات مالية عن املن�ش�أة ،تبع ًا ل�شكلها القانوين؛
(د) معلومات تتعلق ب�إجراءات الإع�سار �أو عمليات الدمج �أو الت�صفية (انظر الفقرة
� 58أعاله).

التو�صية  :29املعلومات املطلوبة بعد الت�سجيل
ينبغي �أن يحدِّ د القانون � َّأن على املن�ش�أة التجارية �أن تقدِّ م �إىل ال�سجل التجاري بعد ت�سجيلها
كحد �أدنى معلومات عن � َّأي تغيريات �أو تعديالت يف املعلومات التي كانت مطلوبة يف البداية
لت�سجيل املن�ش�أة التجارية عم ًال بالتو�صية .21

باء-

تع ُّهد �سجل حم َّدث

 -157ينبغي للدول �أن ت�شرتع �أحكام ًا مت ِّكن ال�سجل التجاري من االحتفاظ مبعلومات حم َّدثة
امل�سجلة
بالقدر امل�ستطاع .والنهج ال�شائع الذي مي ِّكن من ذلك هو �أن ت�شرتط الدولة على املن�ش�آت َّ
�أن تودع على فرتات منتظمة ،مث ًال مرة يف العام� ،إعالن ًا حتديث ًّيا مفاده � َّأن بع�ض املعلومات
()20ال ُتلزَ م املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة عموم ًا بتقدمي نف�س القدر من املعلومات الذي ُتلزَ م بتقدميه
ال�شركات ذات امللكية العامة وال بتقدميها بالوترية نف�سها ،لكنها قد ت�ستفيد من حوافز قوية للقيام بذلك ،وال� سيما مع
تطورها ومنوها .فاملن�ش�آت التي ترغب يف حت�سني فر�ص ح�صولها على االئتمان �أو جذب اال�ستثمار قد تو ُّد بيان �أنها تخ�ضع
للم�ساءلة عن طريق تقدمي معلومات عما يلي� )1( :أهداف املن�ش�أة؛ ( )2التغيريات الرئي�سية؛ ( )3البنود املدرجة يف
امليزانية اخلتامية وغري املدرجة فيها؛ ( )4الو�ضع املايل للمن�ش�أة واحتياجاتها الر�أ�سمالية؛ ( )5ت�شكيل جمل�س �إدارتها
و�سيا�ساتها حيال التعيينات واملكاف�آت؛ ( )6التوقعات اال�ست�شرافية؛ ( )7الأرباح وعوائد الأ�سهم .ومع ذلك فمن غري
املرجح �أن ت�شغل تلك االعتبارات املن�ش�آت التي تبقى �صغرية ،ولكنها ميكن �أن تهم املن�ش�آت الآخذة يف النمو.
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يبي ،ح�سب مقت�ضى احلال،
الأ�سا�سية الواردة يف ال�سجل فيما يتعلق باملن�ش�أة هو �صحيح �أو ِّ
ماهية التغيريات الالزم �إدخالها على تلك املعلومات .ومع � َّأن هذا النهج ميكن �أن يكون مفيد ًا
كو�سيلة ال�ستبانة املن�ش�آت التي توقفت عن مزاولة ن�شاطها على نحو دائم ويجوز �إلغاء ت�سجيلها
وقد ال ي�ش ِّكل بال�ضرورة عبئ ًا ثقي ًال على املن�ش�آت الأكرب حجم ًا التي لديها موارد ب�شرية كافية ،فقد
ينطوي على م�ش َّقة حقيقية بالن�سبة للمن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة التي ال تنعم بنف�س
الوفرة من املوظفني ،خ�صو�ص ًا �إذا كان االمتثال لتلك املتطلبات ينطوي على تكلفة.
حمبذ ًا فيما يتعلق باملن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة،
 -158وثمة نهج �آخر قد يكون َّ
تغي على � ٍّأي من املعلومات
وهو �أن ُتطا َلب املن�ش�أة بتحديث معلوماتها املوجودة يف ال�سجل كلما طر�أ ُّ
تقيد املن�ش�أة بالقواعد ،خماطر
امل�سجلة .ورمبا كان لهذا النهج ،الذي يعتمد �إىل حدٍّ بعيد على ُّ
َّ
تتم َّثل يف الإبطاء بتقدمي التغيريات �أو عدم تقدميها بتاتاً .ومنع ًا لذلك ،ميكن للدول �أن تعتمد
ر�سل �إىل املن�ش�آت� ،إلكرتون ًّيا عاد ًة ،ر�سائل وجيزة منتظمة ملطالبتها بتقدمي
نظام ًا يق�ضي ب�أن ُت َ
معلومات حم َّدثة .وبغية تقليل العبء على ال�سجالت �إىل �أدنى حد وم�ساعدتها على حتقيق �أق�صى
درجات الكفاءة يف ا�ستخدام مواردها ،ف� َّإن الر�سائل الوجيزة التي تر�سلها ال�سجالت بانتظام
لتذكري املن�ش�آت بالبيانات الدورية املطلوب منها تقدميها ميكن �أن ت�شمل �أي�ض ًا ر�سائل تذكريية
امل�سجلة .و�إذا كان ال�سجل ُي�ش َّغل يف �شكل ورقي �أو خمتلط� ،سيكون من
عامة لتحديث املعلومات َّ
امل�ست�صوب حتديد �أف�ضل الو�سائل للقيام بهذه املهمة� ،إذ � َّإن �إر�سال ر�سائل وجيزة ورقية �إىل
فرادى املن�ش�آت فيه م�ضيعة للوقت واملوارد ،وقد ال يكون نهج ًا م�ستداماً .ويف �إحدى الدول ،على
�سبيل املثال ،حيث الُ  ي�ش َّغل ال�سجل �إلكرتون ًّياُ ،تن�شر بانتظام يف ال�صحف تذكريات للمن�ش�آت
املقيدة يف ال�سجل.
َّ
امل�سجلة لتحديث املعلومات َّ
 -159وب�صرف النظر عن النهج املختار لدفع املن�ش�آت �إىل �إبالغ ال�سجل ب�أيِّ تغيريات يف
امل�سجلة ،ميكن للدول �أي�ض ًا �أن تعتمد تدابري �إنفاذ فيما يخ�ص املن�ش�آت التي ال تفي
معلوماتها َّ
بالتزاماتها بتقدمي التعديالت �إىل ال�سجل .فعلى �سبيل املثال ،ميكن للدولة �أن تعتمد �أحكام ًا
امل�سجلة دفع غرامة يف حال �إدانتها بعدم تقدمي التغيريات �إىل ال�سجل التجاري
تفر�ض على املن�ش�أة َّ
يف غ�ضون املدة التي ين�ص عليها القانون (انظر الفقرتني  210و 211والتو�صية � 46أدناه).
 -160وثمة �أ�سلوب �أعم قد ي�ساعد على احلدِّ من �أيِّ تدهور حمتمل يف نوعية املعلومات
املجموعة يف ال�سجل التجاري ،يتمثل يف تعزيز الرتابط وتبادل املعلومات بني ال�سجالت التجارية
و�سجالت امل�صالح ال�ضريبية وهيئات ال�ضمان االجتماعي و�سائر ال�سلطات العمومية .واعتماد
الهيئات املعنية بعملية ت�سجيل املن�ش�آت التجارية واجهات بينية �إلكرتونية متكاملة تتيح تبادلية
ت�شغيلها الفني ،وا�ستخدام حمدِّ دات هوية فريدة لكل من�ش�أة ميكنهما �أن ي�ؤديا دور ًا رئي�س ًّيا يف
هذا ال�ش�أن (انظر الفقرات  93و 94و� 98إىل � 105أعاله) .كما � َّأن ب�إمكان �أمني ال�سجل �أن ي�ستبني
امل�سجلة بحيث ي�ساعد على �إبقاء ال�سجل حم َّدثاً.
م�صادر املعلومات الالزمة عن املن�ش�آت َّ
 -161وينبغي لل�سجل� ،إثر تلقي املعلومات املح َّدثة� ،أن يكفل �إدخال جميع التعديالت يف قيوده
دون ت�أخري ال مربر له .و ُي�شار جم َّددا �إىل � َّأن ما ي�ش ِّكل ت�أخري ًا ال م ِّربر له �سوف يتح َّدد تبع ًا لل�شكل
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الذي يعمل به ال�سجل .ف�إذا كان ال�سجل ي�سمح للم�ستعملني بتقدمي املعلومات �إلكرتون ًّيا دون تدخل
موظفي ال�سجل ،ينبغي �أن تتيح براجمية ال�سجل جعل التعديالت نافذة عقب �إر�سالها مبا�شر ًة �أو
دخل
نحو ذلك .و�إذا كان نظام ال�سجل (�سواء �أكان ورق ًّيا �أم �إلكرتون ًّيا �أم خمتلطاً) ي�شرتط �أن ُي ِ
موظفوه املعلومات نيابة عن املن�ش�أة ،ينبغي الت�أكد من تدوين ال�سجل لكل التعديالت يف �أقرب وقت
�سجل التعديالت بحلوله.
ممكن ،ورمبا حتديد موعد �أق�صى ُت َّ

التو�صية  :30تع ُّهد �سجل حم َّدث
املقيدة يف ال�سجل
ينبغي �أن ُي ِلزم القانون �أمني ال�سجل ب�ضمان التحديث املنتظم للمعلومات َّ
التجاري ،بطرائق منها:
امل�سجلة لكي تب ِّلغ ال�سجل مبا �إذا
(�أ) �إر�سال طلب م�ؤمتت �إىل املن�ش�آت التجارية
َّ
كانت املعلومات املتعلقة بها املحفوظة فيه ما زالت دقيقة �أو حتدِّ د التغيريات التي ينبغي
�إدخالها؛
(ب) عر�ض الإ�شعارات بعمليات التحديث املطلوبة يف مكتب ال�سجل ومكاتبه الفرعية،
ون�شر ر�سائل تذكريية منتظمة يف املوقع ال�شبكي لل�سجل ويف و�سائل التوا�صل االجتماعي
وو�سائط الإعالم الوطنية واملحلية الإلكرتونية واملطبوعة؛
(ج) ا�ستبانة م�صادر املعلومات عن املن�ش�آت امل�سجلة ،التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف
احلفاظ على حداثة ال�سجل؛
(د) حتديث قيود ال�سجل بعد تلقي التعديالت على املعلومات املقيدة يف �أقرب وقت
ممكن عمل ًّيا ،ويف �أيِّ حال دون ت�أخري ال مربر له.

جيم-

امل�سجلة
تعديل املعلومات َّ

 -162ينبغي للدول �أن حتدِّ د �أي�ض ًا الوقت الذي يبد�أ فيه نفاذ التغيريات َ
املدخلة على
امل�سجلة من �أجل تعزيز �شفافية ال�سجل التجاري وقابليته للتنب�ؤ به .ومن امل�ست�صوب
املعلومات َّ
�أن ت�صبح التغيريات نافذة عند تدوين املعلومات الواردة يف الإ�شعار بالتغيريات يف قيود
ال�سجل ،ال عندما يتل َّقى ال�سجل تلك املعلومات ،و�أن يبني وقت التغيري يف قيود ال�سجل املتعلقة
باملن�ش�أة املعنية .وبغية احلفاظ على املعلومات عن تاريخ املن�ش�آت التجارية ،ينبغي �أن ُت�ضاف
امل�سجلة �سابقاً ،دون حذف املعلومات املدرجة
يف قيود ال�سجل التعديالت على املعلومات
َّ
صال.
فيه �أ� ً
 -163وكما يف حالة ت�سجيل املن�ش�آت� ،إذا كان ال�سجل ي�سمح للم�ستعملني بتقدمي التعديالت
�إلكرتون ًّيا دون تدخل موظفي ال�سجل ،ينبغي �أن ت�صبح التعديالت نافذة عقب �إر�سالها مبا�شر ًة �أو
نحو ذلك لتفادي الت�أخري .و�إذا كان من واجب موظفي ال�سجل تدوين التعديالت يف ال�سجل نيابة
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عن املن�ش�أة ،ينبغي الت�أكد من تدوين ال�سجل للتعديالت املتل َّقاة يف قيوده يف �أقرب وقت ممكن
�سجل التغيريات يف غ�ضونهاَّ � .أما يف نظام الت�سجيل
عمل ًّيا ،ورمبا حتديد فرتة زمنية ق�صوى ُت َّ
املختلط ،الذي ي�سمح بتقدمي التعديالت يف �شكل ورقي و�إلكرتوين ،فينبغي تنبيه �أ�صحاب الت�سجيل
تت�سبب يف بع�ض الت� ُّأخر يف وقت
الذين يختارون ال�شكل الورقي �إىل � َّأن هذه الطريقة ميكن �أن َّ
نفاذ التعديالت.

امل�سجلة
التو�صية  :31تعديل املعلومات َّ
ين�ص القانون على ما يلي:
ينبغي �أن َّ

(�أ)

�إلزام ال�سجل التجاري مبا يلي:
امل�سجلة ح�سب
’ ‘1معاجلة التعديالت املطلوب �إدخالها على املعلومات
َّ
ترتيب ورودها؛
’ ‘2ت�سجيل تاريخ ووقت �إدخال التعديالت يف قيود ال�سجل؛
امل�سجلة يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا ،ويف� أيِّ حال
’� ‘3إخطار املن�ش�أة التجارية َّ
امل�سجلة؛
دون ت�أخري ال مربر له ،بتعديل معلوماتها
َّ

امل�سجلة نافذاً.
(ب) حتديد التوقيت الذي ي�صبح فيه تعديل املعلومات
َّ

تي�سر الو�صول
�ساد�ساً-
ُّ
وتبادل املعلومات
�ألف�  -أوقات دوام ال�سجل التجاري
م�صمم ًا بحيث
 -164يتو َّقف النهج امل َّتبع ب�ش�أن �أوقات دوام ال�سجل على ما� إذا كان ال�سجل َّ
يتيح للم�ستعملني �إجراء الت�سجيل والو�صول �إىل املعلومات �إلكرتون ًّيا على نحو مبا�شر� ،أم ي�ستدعي
ح�ضورهم �شخ�ص ًّيا �إىل مكتب ال�سجل .ويف احلالة الأوىل ،ينبغي �إتاحة الو�صول الإلكرتوين
با�ستمرار با�ستثناء فرتات ق�صرية للقيام ب�أعمال ال�صيانة املقررة؛ � َّأما يف احلالة الثانية ،فينبغي
ويعول عليها وتتوافق مع احتياجات م�ستعملي
�أن تكون ملكاتب ال�سجالت �أوقات دوام منتظمة َّ
ال�سجل املحتملني .ونظر ًا لأهمية �ضمان تي�سري الو�صول ب�سهولة �إىل خدمات ال�سجل �أمام جميع
امل�ستعملني ،ينبغي �إدراج املتطلبات الواردة �أعاله يف قانون الدولة امل�شرتعة �أو يف التوجيهات
الإدارية التي ين�شرها ال�سجل ،كما ينبغي لل�سجل �أن يتك َّفل ب�أن تكون �أوقات دوامه ُمع َلن ًة على
نطاق وا�سع.
 -165و�إذا كان ال�سجل يقدِّ م خدمات (مثل ت�سجيل املن�ش�آت وتوفري خدمات املعلومات) من
خالل مكتب قائم ماد ًّيا ،ينبغي �أن تكون �أوقات دوامه هي �أوقات الدوام املعتادة للمكاتب العمومية
يف الدولة .ومتى كان ال�سجل ي�شرتط ت�سجيل معلومات مق َّدمة يف �شكل ورقي �أو ي�سمح بذلك،
ينبغي �أن يكون هدفه هو �ضمان تدوين تلك املعلومات يف قيود ال�سجل و�إتاحتها للباحثني يف �أقرب
حبذ �أن يكون ذلك يف نف�س يوم العمل الذي يتل َّقى فيه ال�سجل تلك
وقت ممكن عمل ًّيا ،ولكنْ ُي َّ
املعلومات .كما ينبغي معاجلة طلبات احل�صول على املعلومات املق َّدمة يف �شكل ورقي يف نف�س
يوم تل ِّقيها .ولتحقيق هذا الهدف ،ميكن حتديد املوعد الأق�صى لتقدمي طلبات املعلومات الورقية
مبعزل عن �أوقات دوام مكتب ال�سجل )21(.وميكن ملكتب ال�سجل ،كنهج بديل� ،أن يوا�صل تل ِّقي
اال�ستمارات الورقية وطلبات املعلومات طوال �أوقات دوامه ،ولكن مع حتديد وقت "تو ُّقف" ال ميكن
بعده تدوين املعلومات املتل َّقاة يف قيود ال�سجل� ،أو �إجراء عمليات البحث عن املعلومات ،حتى يوم
يتعهد ال�سجل بتدوين املعلومات يف قيود ال�سجل وب�إجراء
العمل التايل .وثمة نهج ثالث هو �أن َّ
()21على �سبيل املثال ،ميكن للقانون �أو التوجيهات الإدارية لل�سجل �أن ين�صا على �أنه بالرغم من �أن مكتب ال�سجل
يفتح ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا �إىل اخلام�سة بعد الظهر ،يجب �أن ت َِر َد جميع طلبات الت�سجيل والتغيريات وطلبات البحث يف
وقت �أبكر (بحلول ال�ساعة الرابعة بعد الظهر ،مثالً) ،لكي يتو َّفر ملوظفي ال�سجل وقت كاف لتدوين املعلومات الواردة يف
طلب الت�سجيل يف قيود ال�سجل �أو لإجراء عمليات البحث.
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معي من �ساعات العمل بعد تل ِّقي طلب الت�سجيل
عمليات البحث عن املعلومات يف غ�ضون عدد َّ
�أو طلب املعلومات.
 -166وميكن �أي�ض ًا للقانون �أن ي�سرد ،يف قائمة ح�صرية �أو ا�سرت�شادية ،الظروف التي ميكن
فيها تعليق �إمكانية الو�صول �إىل خدمات ال�سجل م�ؤ َّقتاً .ومن �ش�أن القائمة احل�صرية �أن تو ِّفر
مزيد ًا من اليقني ،ولكنْ هناك خطر يتم َّثل يف عدم �شمولها جميع الظروف املحتملةَّ � .أما القائمة
اال�سرت�شادية فتو ِّفر مزيد ًا من املرونة ،ولكنْ قدر ًا �أقل من اليقني .وت�شمل الظروف التي ُت�س ِّوغ
تعليق خدمات ال�سجل � َّأي حدث يجعل توفري تلك اخلدمات �أمر ًا م�ستحي ًال �أو ِّ
متعذر ًا من الناحية
العملية (ب�سبب القوة القاهرة كاحلريق مث ًال �أو الفي�ضان �أو الزلزال �أو احلرب� ،أو حدوث انقطاع
يف و�صلة الإنرتنت �أو الو�صلة ال�شبكية).

التو�صية � :32أوقات دوام ال�سجل التجاري
ينبغي �أن يكفل القانون ما يلي:
(�أ) �إذا كانت خدمات ال�سجل التجاري ُتو َّفر �إلكرتون ًّيا� ،أن يتاح احل�صول عليها يف
جميع الأوقات؛
(ب) �إذا كانت خدمات ال�سجل التجاري ُتو َّفر من خالل مكتب قائم ماد ًّيا:
’� ‘1أن ُيفتح كل مكتب من مكاتب ال�سجل �أمام عامة النا�س �أثناء الأيام
والأوقات التي حتدِّ دها الدولة امل�شرتعة؛
’� ‘2أن ُتن�شر معلومات عن �أماكن مكاتب ال�سجل و�أيام و�أوقات عملها يف املوقع
فيعرف بها بطريقة �أخرى على نطاق وا�سع،
ال�شبكي لل�سجل� ،إن ُوجد ،و�إ َّال َّ
و ُتن�شر �أيام و�أوقات عمل كل مكتب يف عني املكان؛
(ج) ب�صرف النظر عن �أحكام الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) من هذه التو�صية ،يجوز
لل�سجل التجاري �أن يع ِّلق تقدمي خدماته كل ًّيا �أو جزئ ًّيا من �أجل �أداء �أعمال ل�صيانة ال�سجل
�أو ت�صليحه� ،شريطة:
’� ‘1أن يكون تعليق تقدمي خدمات الت�سجيل لأق�صر مدة ممكنة عمل ًّيا؛
’� ‘2أن ُي َ
ن�شر �إخطار بتعليق تقدمي اخلدمات ومدته املتوقعة على نطاق وا�سع؛
يت�سن ذلك،
’� ‘3أن ُيق َّدم ذلك الإخطار قبل تعليق تقدمي اخلدمات �أو� ،إذا مل َّ
يف �أقرب وقت معقول بعده.

تي�سر الو�صول وتبادل املعلومات
الف�صل ال�ساد�سُّ -
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باء�  -إتاحة خدمات
ال�سجل التجاري
 -167ينبغي للقانون �أن يتيح جلميع امل�ستعملني ،ومنهم �أ�صحاب الت�سجيل املحتملون ،الو�صول
�إىل خدمات الت�سجيل يف ال�سجل التجاري بدون �أيِّ متييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو نوع
اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو �أي �آراء �أخرى �أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي �أو
املمتلكات �أو امليالد �أو حالة �أخرى .وتعزيز ًا للنمو االقت�صادي املحلي ،يجيز عدد متزايد من الدول
لأ�صحاب الت�سجيل ،من غري مواطني البلد �أو املقيمني فيه ،ت�سجيل من�ش�آت� ،شريطة ا�ستيفائهم
معينة من�صو�ص عليها يف القانون فيما يتعلق ب�أ�صحاب
معينة ُّ
وتقيدهم ب�إجراءات َّ
ملتطلبات َّ
الت�سجيل الأجانب.
 -168ومن َّثم ف� َّإن و�صول �أ�صحاب الت�سجيل املحتملني �إىل خدمات الت�سجيل يف ال�سجل
التجاري ينبغي �أ َّال يخ�ضع �إ َّال ال�ستيفاء متطلبات العمر الأدنى وللمتطلبات الإجرائية املتعلقة
مرخ�ص
با�ستخدام خدمات الت�سجيل يف ال�سجل ،مثل تقدمي طلب الت�سجيل عرب وا�سطة ات�صال َّ
املقررة؛ وتقدمي �أ�صحاب الت�سجيل معلومات عن هويتهم يف اال�ستمارة
بها وا�ستخدام اال�ستمارة َّ
التي يطلبها ال�سجل (انظر الفقرتني  128و� 129أعاله ،والتو�صية  )21وت�سديدهم � َّأي ر�سوم
ت�سجيل مطلوبة (انظر الفقرتني  198و 199والتو�صية � 41أدناه).
 -169وينبغي لل�سجل �أن يحتفظ بقيد ب�ش�أن هوية �صاحب الت�سجيل .وبغية كفالة كون عملية
الت�سجيل ب�سيطة ومبا�شرة ،ينبغي �أن يكون �إثبات الهوية املطلوب من �صاحب الت�سجيل هو الإثبات
املتعارف على كفايته يف التعامالت التجارية اليومية يف الدولة امل�شرتعة .وعندما تعمل ال�سجالت
�إلكرتون ًّيا وتتيح و�صول امل�ستعملني املبا�شر �إليها ،ينبغي �أن ُيعطى �أ�صحاب الت�سجيل املحتملون خيار
فتح ح�ساب م�ستعمِ ل حممي لدى ال�سجل من �أجل تقدمي املعلومات �إىل ال�سجل .ومن �ش�أن فتح ذلك
يي�سر و�صول امل�ستعملني الذين يكرث ا�ستعمالهم خلدمات الت�سجيل يف ال�سجل التجاري
احل�ساب �أن ِّ
(مثل و�سطاء �أو وكالء ت�سجيل املن�ش�آت) ،لأنهم يحتاجون �إىل تقدمي �إثباتات الهوية املطلوبة مرة
واحدة� ،أي عندما يفتحون ذلك احل�ساب.
 -170وعندما ي�ستويف �صاحب الت�سجيل املتطلبات املذكورة يف الفقرة � 168أعاله (واملتطلبات
الأخرى املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة) فيما يتعلق بالو�صول �إىل ال�سجل ،ال يجوز لل�سجل منعه
من الو�صول �إىل خدماته اخلا�صة بالت�سجيل .وعملية التدقيق الوحيدة التي ميكن لل�سجل �أن
يقوم بها يف هذه املرحلة (والتي ُي�ضطلع بها ب�صورة م�ؤمتتة يف ال�سجل الإلكرتوين) هي كفالة �أن
ُت َ
دخل يف ا�ستمارة ت�سجيل املن�ش�أة معلومات مقروءة (حتى و�إن كانت غري كاملة �أو غري �صحيحة).
و�إذا مل ي�ستوف �صاحب الت�سجيل ال�شروط ال�شكلية للو�صول �إىل خدمات الت�سجيل يف ال�سجل
يبي ال�سجل �أ�سباب رف�ض الو�صول �إليها (من هذه الأ�سباب مث ًال عدم تقدمي
التجاري ،ينبغي �أن ِّ
�صاحب الت�سجيل بيانات هوية �صاحلة) بغية متكني �صاحب الت�سجيل من معاجلة امل�شكلة .وينبغي
�أن يقدِّ م ال�سجل هذه الأ�سباب يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا (انظر يف هذا ال�صدد الفقرات 146
�إىل  149والتو�صية � 27أعاله).

 70

دليل الأون�سيرتال الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري

 -171وميكن �أن ت َِر َد القواعد املتعلقة بالو�صول �إىل خدمات الت�سجيل يف ال�سجل التجاري �أي�ض ًا
يف "�أحكام و�شروط اال�ستعمال" التي ير�سيها ال�سجل .فقد تت�ضمن �أحكام و�شروط الو�صول �إىل
خدمات ال�سجل �إتاحة الفر�صة لأ�صحاب الت�سجيل لفتح ح�ساب لدى ال�سجل من �أجل تي�سري الو�صول
ال�سريع �إىل خدماته اخلا�صة بالت�سجيل وت�سديد ما يلزم من ر�سوم مقابل تلك اخلدمات .وميكن
لأحكام و�شروط الو�صول �أن تعالج �أي�ض ًا �شواغل �أ�صحاب الت�سجيل املتعلقة ب�أمن و�س ِّرية بياناتهم
املالية وغري املالية� ،أو احتمال �إجراء تغيريات يف معلومات الت�سجيل دون تفوي�ض من املن�ش�أة .ومن
�ش�أن تخ�صي�ص ا�سم م�ستعمل فريد وكلمة �سر فريدة ل�صاحب الت�سجيل� ،أو ا�ستخدام غري ذلك
من التقنيات الأمنية احلديثة� ،أن ي�ساعد على احلد من تلك املخاطر ،وهو ما ينطبق �أي�ض ًا على
�إلزام ال�سجل ب�إ�شعار املن�ش�أة ب�أيِّ تغيريات يجريها الغري يف املعلومات املودعة.

التو�صية � :33إتاحة خدمات ال�سجل التجاري
ينبغي �أن يجيز القانون الو�صول �إىل ال�سجل التجاري بدون �أيِّ متييز على �أ�سا�س العرق
�أو اللون �أو نوع اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو �أي �آراء �أخرى �أو الأ�صل الوطني
�أو االجتماعي �أو املمتلكات �أو امليالد �أو حالة �أخرى.

جيم -امل�ساواة بني اجلن�سني يف حقوق الو�صول
�إىل خدمات الت�سجيل يف ال�سجل التجاري
 -172يف حني �أن مبد�أ عدم التمييز املن�صو�ص عليه يف التو�صية  33ي�شمل بو�ضوح جميع
�أنواع التمييز ،مبا يف ذلك التمييز على �أ�سا�س نوع اجلن�س ،ف�إنه متا�شي ًا مع �أهداف وقرارات
الأمم املتحدة )22(،يدعم هذا الدليل الر�أي القائل ب�أن متكني املر�أة ينبغي �أن يكون �شاغ ًال رئي�س ًّيا
للدول واملنظمات الدولية يف �ضوء الدور الرئي�سي الذي ت�ؤديه املر�أة يف تعزيز التنمية امل�ستدامة،
وا�ستمرار �أوجه عدم امل�ساواة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي تتعر�ض لها .ويف هذا
ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن املن�ش�آت التجارية اململوكة للمر�أة ،وال �سيما املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية ،يف العديد من املناطق يف جميع �أنحاء العامل ،متثل ن�سبة مئوية كبرية من جميع املن�ش�آت
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة؛ ويف بع�ض الدول ،يفوق متو�سط معدل منو تلك املن�ش�آت مثيله لدى
املن�ش�آت اململوكة للرجل .بيد �أنه على نطاق جميع املناطق ،كثري ًا ما حتظى املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة التي متلكها املر�أة بتمثيل مفرط يف االقت�صاد غري الر�سمي ،ويف العديد
من املناطق ،تعاين تلك املن�ش�آت من ارتفاع احلواجز املاثلة �أمام �أن�شطتها التجارية .وقد ترتاوح
هذه احلواجز بني انخفا�ض فر�ص احل�صول على التمويل (مثل ت�ضا�ؤل احتمال ح�صول املر�أة على
القرو�ض� ،أو ات�سام �شروط االقرتا�ض بالن�سبة لها بكونها �أقل م�ؤاتاة) والبيئة القانونية والتنظيمية
(مثل �ضعف حقوق امللكية �أو الأهلية القانونية) ،والفجوات التعليمية (مثل ت�ضا�ؤل �سبل احل�صول
()22انظر ،على �سبيل املثال" ،حتويل عاملنا :خطة التنمية امل�ستدامة لعام ( "2030قرار اجلمعية العامة .)1/70
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على التعليم ،وتدين م�ستوى الإملام بالأمور املالية) ،والأعراف االجتماعية والثقافية (مثل القيود
املفرو�ضة على التنقل �أو التوا�صل مع النا�س خارج املنـزل �أو على �أنواع الأن�شطة التي ت�ستطيع املر�أة
امل�شاركة فيها).
 -173ويف بع�ض الدول ،قد ي�ؤدي عدم امل�ساواة بني اجلن�سني �أي�ض ًا �إىل اختالف املتطلبات
�أو القيود ال�شكلية املفرو�ضة على الن�ساء اللواتي يرغنب يف بدء امل�شاريع التجارية ،مبا يف ذلك
متطلبات ت�سجيل املن�ش�آت التجارية .ففي تلك الدول ،على �سبيل املثال ،قد ت�ضطر املر�أة �إىل تقدمي
وثائق �إ�ضافية من �أجل ت�سجيل املن�ش�أة التجارية� ،أو قد الُ  ي�سمح لها بت�سجيل املن�ش�أة دون موافقة
مدم ًا يف القوانني
الزوج .ويف دول �أخرى ،حتى عندما يكون مبد�أ امل�ساواة االقت�صادية للمر�أة َ
الأ�سا�سية (مثل الد�ستور) ،ف�إن �أثره العملي قد تق ِّيده عوائق عملية �أو ممار�سات عرفية �أو نظم
ق�ضائية موازية تنتهك حقوق العديد من الن�ساء.
 -174وينبغي للدول الرامية �إىل حت�سني بيئة �أعمالها التجارية �أن تتخذ نهج ًا �شام ًال لت�شجيع
ريادة الأعمال ،و�أن تعالج احلواجز القانونية واالجتماعية والتنظيمية التي حتول دون امل�شاركة
االقت�صادية املتكافئة والفعالة جلميع املن�ش�آت التجارية ،مع الرتكيز بوجه خا�ص على املن�ش�آت
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة التي متلكها املر�أة )23(.وهذا ي�ستجيب لاللتزام الذي قطعته جميع
الدول على نف�سها يف �إطار الأهداف والغايات املتفق عليها دول ًّيا لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني الن�ساء والفتيات ،مبا يف ذلك التمكني االقت�صادي ،على كل من ال�صعيد العاملي والإقليمي
والوطني .ومتتثل تلك اخلطوات �أي�ض ًا اللتزامات الدول بعدم التمييز ،مبوجب ال�صكوك الدولية
حلقوق الإن�سان مثل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،واللتزامات الدول الأطراف يف اتفاقيات
الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وغريها من معاهدات الأمم املتحدة
املعنية بالق�ضاء على التمييز القائم على �أ�سا�س نوع اجلن�س.
 -175وينبغي للدول �أي�ضا �أن تر�سي �سيا�سات جلمع بيانات من ال�سجل التجاري مقدمة طوع ًا
عن امل�سجلني فيه ومف�صلة ح�سب نوع اجلن�س دون حتديد هوية �أ�صحابها (انظر �أي�ضا الفقرتني
� 56أعاله و� 190أدناه) .فعدم وجود بيانات م�صنفة ح�سب نوع اجلن�س ي�ؤثر على قدرة الدولة على
حتديد نطاق احلواجز غري الر�سمية �أمام �إن�شاء �إطار ت�سجيل حمايد جن�سان ًّيا للمن�ش�آت التجارية.

التو�صية  :34امل�ساواة بني اجلن�سني يف حقوق الو�صول
�إىل خدمات الت�سجيل يف ال�سجل التجاري
ينبغي للقانون:
(�أ) �أن ين�ص على امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق الواجبة الإنفاذ يف الو�صول �إىل
خدمات الت�سجيل يف ال�سجل التجاري من �أجل مبا�شرة الأعمال التجارية؛
()23انظر ،على �سبيل املثال" ،مبا�شرة الأعمال احلرة من �أجل التنمية" (قرار اجلمعية العامة .)202/67
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(ب) �أن يكفل عدم متييز متطلبات ت�سجيل املن�ش�آت التجارية �ضد �أ�صحاب الت�سجيل
املحتملني ب�سبب نوع جن�سهم؛
(ج) �أن ين�ص على اعتماد �سيا�سات جلمع بيانات من ال�سجل التجاري عن امل�سجلني فيه
مف�صلة ح�سب نوع اجلن�س دون حتديد هوية �أ�صحابها.

دال-

ِّ
اطالع عامة النا�س على املعلومات

وكمعمم لها
 -176ينبغي لل�سجل ،ا ِّت�ساق ًا مع وظيفتيه كجامع للمعلومات املتعلقة باملن�ش�آت
ِّ
(انظر �أي�ض ًا الفقرة ( 52ب) �أعاله)� ،أن يتيح لعامة النا�س جميع املعلومات املتعلقة باملن�ش�أة
امل�سجلة .وهذا قد مي ِّكن امل�ستعملني املهتمني من اتخاذ قرارات �أكرث ا�ستنارة ب�ش�أن اجلهة التي
َّ
يرغبون يف التعامل معها ،كما مي ِّكن املنظمات و�سائر اجلهات ذات امل�صلحة من جمع معلومات
امل�سجلة املتاحة
ا�ستخبارية جتارية .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ول َّـما كان و�صول امل�ستعملني �إىل املعلومات َّ
لعامة النا�س يعزِّ ز �أي�ض ًا التي ُّقن وال�شفافية يف طريقة عمل ال�سجل ،ف� َّإن املبد�أ املتم ِّثل يف تي�سري
الو�صول �إىل تلك املعلومات �أمام عامة النا�س ينبغي �أن ُي َن َّ�ص عليه يف قانون الدولة امل�شرتعة.
املقيدة يف ال�سجل عموماً� ،إال
وتتيح معظم الدول لعامة النا�س �إمكانية االطالع على املعلومات َّ
و�صى ب�أن يكون الو�صول
امل�سجلة .ولهذا ال�سببُ ،ي َ
�أنه قد يلزم حماية �أنواع معينة من املعلومات َّ
�إىل معلومات ال�سجل متاح ًا لعامة النا�س ب�صورة كاملة� ،إال �إذا كانت املعلومات امل�سجلة حممية
مبوجب القانون املنطبق.
امل�سجلة التي تتاح لعامة النا�س هو نهج م َّتبع يف معظم
 -177ومع � َّأن الإف�صاح عن املعلومات َّ
الدول ،ف� َّإن طريقة و�صول امل�ستعملني �إىل املعلومات وال�شكل الذي ُتع َر�ض به املعلومات ونوع
املعلومات املتاحة هي �أمور تتباين تباين ًا �شديد ًا من دولة �إىل �أخرى .وال تتوقف درجة هذا التباين
على مدى التطور التكنولوجي لدولة ما فح�سب ،بل تتوقف كذلك على نوع الإطار الذي يتيح الو�صول
�إىل املعلومات ،فيما يتعلق مث ًال مبختلف املعايري التي ميكن ا�ستخدامها للبحث يف ال�سجل.
و�صى الدول ب�أن تق ِّيد �إمكانية البحث يف املعلومات املدرجة يف ال�سجل التجاري �أو
 -178وال ُت َ
ب�أن ُت ِلزم امل�ستعملني ب�إبداء �سبب لطلب �إتاحة تلك الإمكانية .فمن �ش�أن هذه ال�سيا�سة �أن تلحق
�ضرر ًا بالغ ًا بوظيفة ال�سجل الأ�سا�سية ،املتم ِّثلة يف ن�شر وتعميم املعلومات عن املن�ش�آت التجارية
امل�سجلة .كما �أن من �ش�أن �إدراج عن�صر ا�ستن�سابي يف عملية املوافقة على طلب املعلومات �أن يعيق
َّ
ّ
املقيدة يف ال�سجل ،وقد ال تتاح لبع�ض
املعلومات
على
مت�ساوية
ب�صورة
النا�س
عامة
الع
اط
إمكانية
�
ِ
َّ
امل�ستعملني املحتملني �إمكانية ِّ
االطالع على معلومات تكون متاحة مل�ستعملني �آخرين.
 -179وميكن لقانون الدولة امل�شرتعة �أن يجعل الو�صول �إىل ال�سجل خا�ضع ًا ل�شروط �إجرائية
مقررة وب�أن
َّ
معينة ،مثل �إلزام امل�ستعملني ب�أن يقدِّ موا طلبات احل�صول على معلومات يف ا�ستمارة َّ
املقررة �أو مل ي�سدِّ د
ال�سجل
ا�ستمارة
امل�ستعمل
ي�ستخدم
مل
إذا
�
ف
مفرو�ضة.
ر�سوم
أي
�
دوا
ي�سدِّ
َّ
َّ
الر�سوم الالزمة ،يجوز رف�ض متكينه من البحث يف ال�سجل .وكما يف حالة رف�ض �إتاحة الو�صول
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�إىل ت�سجيل من�ش�أة ،ينبغي �إلزام ال�سجل ب�أن يبدي �سبب ًا حم َّدد ًا لرف�ضه �إتاحة الو�صول �إىل خدمات
املعلومات يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا ،لكي يت�س َّنى للم�ستعمل معاجلة امل�شكلة.
 -180وخالف ًا للنهج امل َّتبع ب�ش�أن �أ�صحاب الت�سجيل ،ينبغي لل�سجل �أ َّال يطلب من امل�ستعملني
املقيدة
بيان هويتهم �أو يحتفظ ب�أدلة تثبت تلك الهوية ك�شرط م�سبق لإتاحة الو�صول �إىل املعلومات َّ
جمرد ا�ستخراج معلومات واردة يف قيود ال�سجل
يف ال�سجل التجاري ،ل َّأن ما يفعله امل�ستعمل هو َّ
العمومية .ومن َّثم ،ال ينبغي �أن ُيطلب من امل�ستعملني �إثبات هويتهم �إ َّال �إذا كان هذا �ضرور ًّيا
لأغرا�ض حت�صيل ر�سوم مفرو�ضة على ا�ستخراج املعلومات.
 -181ويجوز لل�سجل �أي�ض ًا �أن يرف�ض � َّأي طلب للمعلومات ال يكون امل�ستعمل الذي ق َّدمه قد
يتعي على ال�سجل �أن يقدِّ م
املخ�ص�صة لذلك ،لكن َّ
�أدخل معيار البحث بطريقة مقروءة يف اخلانة َّ
�أ�سباب �أيِّ رف�ض يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا ،كما هي عليه احلال فيما يتعلق بعدم امتثال �أ�صحاب
الت�سجيل لل�شروط ال�شكلية للت�سجيل (انظر الفقرتني  168و� 170أعاله) .ويف نظم ال�سجالت التي
ت�سمح للم�ستعملني ب�أن يقدِّ موا طلبات البحث �إلكرتون ًّيا �إىل ال�سجل ،ينبغي �أن تكون الرباجمية
ال تت�ضمن معيا َر بحث مقروء ًا يف اخلانة
م�صمم ًة بحيث متنع تلقائ ًّيا تقدمي طلبات البحث التي
َّ
َّ
َعر�ض �أ�سباب الرف�ض على �شا�شة امل�ستعمل الإلكرتونية.
املخ�ص�صة لذلك وت ِ
َّ
�شجع الدول على �إلغاء الر�سوم املفرو�ضة
 -182و�إىل جانب ذلك ،وت�سهي ًال لتعميم املعلوماتُ ،ت َّ
على ِّ
االطالع على املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف قيود ال�سجل �أو على �إبقاء تلك الر�سوم عند احلد
الأدنى الالزم (انظر الفقرة � 203أدناه) .وميكن ت�سهيل هذا النهج �إىل حدٍّ بعيد با�ستحداث
�سجالت �إلكرتونية تتيح للم�ستعملني تقدمي طلبات الت�سجيل �أو �إجراء عمليات البحث �إلكرتون ًّيا
دون حاجة �إىل االعتماد على و�ساطة موظفي ال�سجل .كما � َّأن هذا النهج يجعل التكاليف التي
يتحملها ال�سجل �أقل بكثري .فعندما تكون نظم الت�سجيل ورقي ًة ،يجب � َّإما �أن يح�ضر امل�ستعملون �إىل
َّ
مكتب ال�سجل لإجراء البحث موقع ًّيا (�سواء يدو ًّيا �أو با�ستخدام ما هو متاح من مرافق تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت) و� َّإما �أن ُتر�سل املعلومات �إليهم يف �شكل ورقي .ويف كلتا احلالتني ،قد
يلزم �أن ي�ساعد موظفو ال�سجل امل�ستعمِ َل يف العثور على املعلومات و�إعدادها ِّ
لالطالع عليها .ومرة
�أخرى ،يرتبط الو�صول �إىل املعلومات الورقية بالت�أخري وارتفاع التكاليف واحتمال اخلط�أ و�إمكانية
احل�صول على معلومات �أقل حداثة.
َ
فعال ًة لت�شجيع الزبائن على ا�ستعمال
 -183و�أخرياً ،من املفيد �أن ت�ستنبط الدولة
و�سائل َّ
خدمات املعلومات التي يو ِّفرها ال�سجل .ومن �ش�أن اعتماد �سجالت �إلكرتونية تتيح للم�ستعملني
املقررة) �أن يعزِّ ز اال�ستعمال الفعلي
و�صو ًال مبا�شر ًا وم�ستم ًّرا (با�ستثناء فرتات ال�صيانة َّ
للمعلومات .كما � َّأن من �ش�أن تنظيم حمالت تبليغ عن اخلدمات املتاحة لدى ال�سجل �أن ي�سهم يف
�إقبال امل�ستعملني املحتملني على اال�ستعانة بخدمات ال�سجل.
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التو�صية ِّ :35
اطالع عامة النا�س على املعلومات
ينبغي �أن يكفل القانون ِّ
امل�سجلة
اطالع عامة النا�س دون قيود �أو �صعوبات على املعلومات
َّ
ما مل تكن بيانات حممية مبقت�ضى القانون املنطبق.

هاء -حاالت تقييد ِّ
اطالع عامة النا�س على املعلومات
 -184وفق ًا ملا ذكر �أعاله (انظر الفقرتني  176و ،)177ينبغي �إتاحة �إمكانية الو�صول �إىل
ال�سجل التجاري جلميع الكيانات املهتمة وعامة النا�س .ومن �أجل احلفاظ على نزاهة النظام
و�سمعته كجامع م�ؤ َمتن ملعلومات ذات �أهمية لعامة النا�س ،ينبغي �ضبط �إمكانية ِّ
االطالع على
احل�سا�سة منع ًا لأيِّ انتهاك لل�س ِّرية .ومن ثم ،ينبغي للدول �أن ت�ضع �إجراءات �إف�شاء �سليمة.
البيانات َّ
ِّ
تت�ضمن قائم ًة باملعلومات التي لي�ست متاح ًة الطالع عامة
وميكن لها �أن تفعل ذلك باعتماد �أحكام َّ
تت�ضمن قائم ًة باملعلومات التي ميكن �إتاحة
النا�س� ،أو ميكنها �أن ت َّتبع النهج املناق�ض فتعتمد �أحكام ًا َّ
ِّ
وتبي � َّأن املعلومات غري الواردة يف القائمة ال ميكن �إف�شا�ؤها.
االطالع عليها لعامة النا�سِّ ،
 -185وكثري ًا ما تت�ضمن الت�شريعات اخلا�صة بكل دولة �أحكام ًا ب�ش�أن حماية البيانات
يتعي على الدول �أن تنظر يف امل�سائل
واخل�صو�صية .ولدى �إن�شاء �سجل ،وال �سيما �سجل �إلكرتوينَّ ،
املتعلقة بكيفية معاملة البيانات املحمية املدرجة يف طلب الت�سجيل وكيفية حماية تلك البيانات
وتخزينها وا�ستعمالها .وينبغي و�ضع ت�شريعات مالئمة تكفل حماية تلك البيانات ،وتت�ضمن
قواعد ب�ش�أن كيفية تبادل تلك البيانات بني خمتلف الهيئات العمومية (انظر الفقرة 114
َوجه ًا رئي�س ًّيا �صوب
والتو�صية � 18أعاله) .وينبغي للدول �أي�ض ًا �أن ُتبقي يف اعتبارها � َّأن هناك ت ُّ
زيادة ال�شفافية من �أجل تفادي �إ�ساءة ا�ستغالل الو�سائط امل�ؤ�س�سية يف �أغرا�ض غري م�شروعة ،ن�ش�أ
عن اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة غ�سل الأموال والأن�شطة الإرهابية وغريها من الأن�شطة غري
امل�شروعة )24(.ومن َّثم ينبغي للدول �أن تعتمد نهج ًا متوازن ًا يحقق ال�شفافية ويلبي احلاجة �إىل
املقيدة يف ال�سجل.
حماية البيانات احل�سا�سة َّ

التو�صية  :36حاالت تقييد ِّ
اطالع عامة النا�س على املعلومات
يف حال تقييد ِّ
اطالع عامة النا�س على املعلومات املدرجة يف ال�سجل التجاري ،ينبغي �أن ين�ص
القانون على ما يلي:
امل�سجلة التي تخ�ضع
(�أ) حتديد ماهية املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت التجارية
َّ
للقانون املنطبق على الك�شف العلني عن البيانات املحمية وماهية �أنواع املعلومات التي
ال يجوز ك�شفها علناً؛
(ب) حتديد احلاالت التي يجوز فيها لأمني ال�سجل ا�ستعمال املعلومات اخلا�ضعة
لقيود ال�سرية �أو الك�شف عنها.
()24انظر احلا�شية � 17أعاله ِّ
لالطالع على معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن التو�صية  24ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية
بالإجراءات املالية.
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واو�  -إتاحة الو�صول �إىل خدمات ال�سجل مبا�شرة و�إلكرتون ًّيا
�  -186إذا اختارت الدولة �إن�شاء �سجل �إلكرتوين ،ينبغي ت�صميم ال�سجل� ،إن �أمكن ،بحيث
يت�س َّنى مل�ستعمليه تقدمي طلبات مبا�شر ًة و�إجراء عمليات البحث با�ستخدام �أيِّ جهاز �إلكرتوين ،مبا
يف ذلك الأجهزة املحمولة ،و�أيِّ مرافق حا�سوبية متاحة لعامة النا�س يف مكاتب ال�سجل �أو �أماكن
�أخرى .وزياد ًة يف تي�سري الو�صول �إىل خدمات ال�سجل التجاري ،يجوز �أن ت�سمح �شروط ا�ستعمال
ال�سجل لو�سطاء (مثل املحامني �أو مو ِّثقي العقود �أو مقدِّ مي اخلدمات اخلارجيني من القطاع
امل�سجلة نياب ًة عن زبائنهم� ،إذا كان
اخلا�ص) ب�إجراء عمليات الت�سجيل والبحث عن املعلومات َّ
القانون املنطبق يتيح �أو ي�شرتط �إ�شراك �أولئك الو�سطاء.
يتحمل م�ستعملو ال�سجل (مبن فيهم
 -187وعندما ي�سمح ال�سجل بالو�صول الإلكرتوين املبا�شرَّ ،
الو�سطاء) عبء كفالة دقة �أيِّ طلب ت�سجيل �أو تعديل �أو �أيِّ بحث يف ال�سجل .ومبا � َّأن م�ستعملي
ال�سجل هم الذين ميل�ؤون اال�ستمارات الإلكرتونية املطلوبة دون م�ساعدة من موظفي ال�سجل،
ف� َّإن ذلك يقلل �إىل حد كبري من احتمال �أن يجري موظفو ال�سجل تغيريات على تلك اال�ستمارات،
�إذ تقت�صر واجباتهم الأ�سا�سية على �إدارة وت�سهيل و�صول امل�ستعملني �إلكرتون ًّيا وجتهيز الر�سوم
والإ�شراف على ت�شغيل نظام ال�سجل و�صيانته وجمع املعلومات الإح�صائية .ولكن احتمال ارتكاب
موظفي ال�سجل لأخطاء �أو ل�سوء ت�صرف ،حتى يف حال ُ�سمح بالو�صول الإلكرتوين املبا�شر ،قد
يبقى وارد ًا �إذا كانوا ملزَ مني بالتدخل و�إدخال املعلومات التي تق َّدم �إىل ال�سجل �إلكرتون ًّيا يف قيود
ال�سجل التجاري (انظر �أي�ض ًا الفقرة � 213أدناه).
 -188ويح ُّد الو�صول الإلكرتوين املبا�شر بدرجة كبرية من تكاليف ت�شغيل النظام و�صيانته،
ويعزِّ ز الو�صول �إىل خدمات ال�سجل (مبا يف ذلك عندما يجري الت�سجيل �أو البحث من خالل
و�سطاء) ،ويعزِّ ز �أي�ض ًا فعالية عملية الت�سجيل �إذ يزيل الو�صول الإلكرتوين املبا�شر � َّأي فارق زمني
بني تقدمي املعلومات �إىل ال�سجل و�إدخال تلك املعلومات فعل ًّيا يف قيود ال�سجل .ويف بع�ض الدول،
مي ِّثل الو�صول الإلكرتوين (من مباين �صاحب الت�سجيل �أو املن�ش�أة �أو من �أحد مكاتب ال�سجل)
وا�سطة الو�صول الوحيدة املتاحة خلدمات ال�سجل التجاري .ويف الواقع ف�إنه يف العديد من
الدول التي يكون فيها ال�سجل ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا معاً ،ي�شيع �إىل حد بعيد الو�صول �إىل خدمات
ال�سجل� إلكرتون ًّيا.
 -189ومن ثمُ ،يو�صى ب�أن تن�شئ الدول ،قدر الإمكان� ،سج ًال جتاري ًّا يكون حمو�سب ًا ويتيح
لزبائن ال�سجل �إمكانية الو�صول الإلكرتوين املبا�شر .ولكنْ نظر ًا ملا ينطوي عليه �إن�شاء ال�سجل
الإلكرتوين من اعتبارات عملية ،ينبغي �أن تتاح مل�ستعمليه ،يف مراحل التنفيذ املب ِّكرة على الأقل،
و�سائط و�صول متعدِّ دة من �أجل طم�أنة امل�ستعملني الذين لي�سوا على دراية بالنظام .و�أخرياً ،ينبغي
منظم ًا بحيث يو ِّفر نقاط و�صول متعدِّ دة .و�سواء كان
�أن يكون ال�سجل ،بغية ت�سهيل ا�ستعمالهَّ ،
ال�سجل ورق ًّيا �أم �إلكرتون ًّيا �أم ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا مع ًا ف�إن الهدف العام يظل هو نف�سهْ � ،أي جعل عملية
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ومي�سر ًة لعامة النا�س
الت�سجيل وا�سرتجاع املعلومات ب�سيط ًة و�ش َّفاف ًة وناجع ًة وزهيدة التكلفة َّ
قدر الإمكان.

التو�صية � :37إتاحة الو�صول �إىل خدمات ال�سجل مبا�شرة و�إلكرتون ًّيا
ينبغي �أن ين�ص القانون ،ات�ساق ًا مع القوانني الأخرى املنطبقة يف الدول امل�شرتعة ،ويف حال
تو ُّفر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الالزمة ،على جواز تقدمي طلبات ت�سجيل املن�ش�آت
امل�سجلة للمن�ش�آت عن ُبعد بالو�سائل الإلكرتونية.
وطلبات تعديل املعلومات
َّ

التو�صية � :38إتاحة البحث يف ال�سجل مبا�شرة و�إلكرتون ًّيا
ينبغي �أن ين�ص القانون ،يف حال تو ُّفر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،على جواز البحث يف
ال�سجل عن ُبعد بالو�سائل الإلكرتونية.

زاي-
-1

تي�سري الو�صول �إىل املعلومات
نوع املعلومات التي يو ِّفرها ال�سجل

 -190ميكن �أن تكون للمعلومات قيمة بالغة لدى امل�ستعملني �إذا كانت متاح ًة لعامة النا�س ،مع
بحث عن معلومات
امل�سجلة املتاحة يتوقف على ال�شكل القانوين للمن�ش�أة التي ُي َ
� َّأن نوع املعلومات َّ
ب�ش�أنها وعلى ما� إذا كانت املعلومات امل�سجلة حممية �أم �أنها متاحة لعامة النا�س .وت�شمل املعلومات
الق ِّيمة عن املن�ش�أة التجارية التي ميكن �أن تتوفر يف ال�سجل التجاري ما يلي� :سمات املن�ش�أة و�أ�سماء
موظفيها (املديرين ومراجعي احل�سابات)؛ واحل�سابات ال�سنوية؛ وقائمة ُ�شعب الن�شاط التجاري
للمن�ش�أة �أو �أماكن عملها؛ و�إ�شعار الت�سجيل �أو الت�أ�سي�س؛ واملواد املن�شورة عن ميثاق املن�ش�أة الأ�سا�سي
�أو وثيقة تكوينها �أو �أيِّ قواعد �أخرى حتكم كيفية عمل املن�ش�أة و�إدارتها؛ و�أ�سماء املن�ش�أة املوجودة
وتاريخها؛ واملعلومات املتعلقة بالإع�سار؛ و� ُّأي ر�أ�س مال �سهمي للمن�ش�أة؛ والن�سخ امل�ص َّدقة من
معينة (ت� ُّأخر تقدمي احل�سابات ال�سنوية ،امل�ستندات
م�ستندات الت�سجيل؛ والتبليغات عن �أحداث َّ
املق َّدمة حديثاً� ،إلخ) .وميكن للمعلومات الأخرى الق ِّيمة املتعلقة ب�سجل ال�شركة �أن ت�شمل حتديد
القوانني واللوائح التنظيمية الأخرى ذات ال�صلة؛ �أو معلومات عن الفرتة الزمنية املتوقعة لتقدمي
خدمات ال�سجل ور�سوم تلك اخلدمات .و�إ�ضافة �إىل ذلكُ ،ت ِع ُّد بع�ض ال�سجالت تقارير عن ت�شغيل
م�صممي ال�سجالت ومق ِّرري ال�سيا�سات والباحثني الأكادمييني
ال�سجل التجاري ميكن �أن ُتز ِّود ِّ
ببيانات مفيدة (على �سبيل املثال ،عن حجم عمليات الت�سجيل والبحث� ،أو عن تكاليف ت�شغيل
معينة) .واملعلومات املتعلقة
ال�سجل� ،أو عن ر�سوم الت�سجيل والبحث
املح�صلة على مدى فرتة َّ
َّ
ببيانات املن�ش�أة وح�ساباتها ال�سنوية وبيانات عائداتها الدورية ،وكذلك املعلومات املتعلقة بر�سوم
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خدمات ال�سجل ،هي عادة املعلومات الأكرث رواج ًا والتي يطلبها النا�س �أكرث من �سواها .وميكن
ل�سجل املن�ش�آت التجارية �أي�ض ًا �أن يوفر مل�ستعمليه معلومات �إح�صائية مف�صلة ُقدمت �إليه طوع ًا
فيما يتعلق بنوع جن�س الأ�شخا�ص الذين لهم عالقة باملن�ش�أة التجارية و�إثنيتهم ولغتهم ،ب�شرط �أن
تتيح �إجراءات الت�سجيل وقانون الدولة امل�شرتعة ذلك .وميكن �أن حتظى هذه املعلومات ب�أهمية
خا�صة لدى الدول التي ترغب يف و�ضع �سيا�سات وبرامج لدعم الفئات املجتمعية املم َّثلة متثي ًال
ناق�ص ًا (انظر الفقرتني  56و� 130أعاله).
 -191و�إذا كانت الدولة ت َّتبع نهج ًا يق�ضي بت�سجيل بيانات تف�صيلية عن الأع�ضاء �أو امل�ساهمني،
فقد يجوز �أي�ض ًا �إتاحة و�صول عامة النا�س �إىل تلك املعلومات .وميكن الأخذ بنهج م�شابه ب�ش�أن
املعلومات املتعلقة مبالكي املن�ش�أة املنتفعني� ،إذ ميكن �إتاحتها لعامة النا�س من �أجل تبديد املخاوف
لكن ح�سا�سية املعلومات املتعلقة باملالكني املنتفعني
املرتبطة ب�إ�ساءة ا�ستعمال الكيانات التجاريةَّ .
()25
قد تتط َّلب من الدولة ِّ
توخي احلر�ص قبل الأخذ بنهج �إف�شاء تلك املعلومات دون �أيِّ تقييد.

�  -2إزالة معوقات الو�صول غري ال�ضرورية
يتعي على ال�سجل �أن يتك َّفل ب�أن يكون الو�صول �إىل املعلومات التي ُيراد البحث فيها
-192
َّ
مي�سر� .إذ كثري ًا ما تكون
مي�سوراً .فكون املعلومات متاح ًة ال يعني دائم ًا � َّأن و�صول امل�ستعملني �إليها َّ
هناك عوائق خمتلفة �أمام احل�صول على املعلومات ،مثل ال�شكل الذي ُتعر�ض به املعلومات؛ ف�إذا
كان يلزم ا�ستخدام براجمية خا�صة لقراءة املعلومات� ،أو �إذا كانت املعلومات متاح ًة يف �شكل
ي�سر على نطاق وا�سع .وثمة دول عدة ُتتاح فيها
َّ
معي فقط ،فال ميكن �أن يقال � َّإن الو�صول �إليها ُم َّ
بع�ض املعلومات بال�شكلني الورقي والإلكرتوين؛ � َّأما �إذا كانت املعلومات متاح ًة يف �شكل ورقي فقط
املرجح �أن يف�ضي هذا �إىل احلدِّ من و�صول عامة النا�س �إليها .وثمة عوائق �أخرى ميكن �أن
فمن َّ
جتعل الو�صول �إىل املعلومات �أقل ُي�سراً ،هي :ق�صر معايري البحث على حمدِّ دات الهوية الفريدة
للمن�ش�أة التجارية (عو�ض ًا عن ال�سماح �أي�ض ًا بالبحث با�ستخدام ا�سمها التجاري)؛ وفر�ض ر�سوم
ي�سجل نف�سه قبل
على تقدمي خدمات املعلومات (انظر الفقرة � 203أدناه)؛ و�إلزام امل�ستعمل ب�أن ِّ
متكينه من الو�صول �إىل املعلومات ،وفر�ض ر�سم على ت�سجيل امل�ستعمل .وينبغي للدول �أن جتد
احلل الأن�سب تبع ًا الحتياجاتها وظروفها وقوانينها.
 -193وبع�ض الدول ال تكتفي ب�إتاحة البحث عن املعلومات �إلكرتون ًّيا فح�سب ،بل ُتو َّزع املعلومات
تكمل ا�ستخدام الإنرتنت ،بل قد مت ِّثل الطريقة الرئي�سية للتوزيع
�أي�ض ًا عرب قنوات �أخرى ميكنها �أن ِّ
�إذا مل يكن نظام الت�سجيل الإلكرتوين قد اكتمل تطوره بعد .و ُت�ستخدم يف بع�ض الدول �أي�ض ًا و�سائل
�أخرى لتبادل املعلومات ،وهي:
()25انظر احلا�شية � 17أعاله ِّ
لالطالع على معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن التو�صية  24ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية
بالإجراءات املالية.
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امل�سجلة وطلبيات املنتجات؛
(�أ) خدمات هاتفية تو ِّفر معلومات عن املن�ش�آت َّ
معينة �أو من
(ب) خدمات ا�شرتاك من �أجل تبليغ امل�شرتكني عن �أحداث متعلقة مبن�ش�آت َّ
معينة من عمليات ت�سجيل املن�ش�آت؛
�أجل تل ِّقي �إعالنات عن �أنواع َّ
(ج) خدمات تتعلق بطلبيات ،تتيح �إمكانية احل�صول على منتجات �شتى ،من خالل
مت�ص ِّفح �إنرتنت يف معظم الأحيان؛
(د) خدمات ت�سليم لإر�سال منتجات خمتلفة ،مثل ال ُّن َ�سخ املطابقة للأ�صل من املعلومات
امل�سجلة عن املن�ش�أة� ،أو القوائم الورقية �أو امللفات ال�إلكرتونية التي حتتوي على بيانات خمتارة.
َّ
 -194وثمة عائق �أمام الو�صول �إىل خدمات ال�سجل التجاري كثري ًا ما ُيغفل عنه� ،سواء �أكان
مقيدة يف ال�سجل ،وهو االفتقار �إىل
ذلك الو�صول بغر�ض ت�سجيل من�ش�أة �أم ا�ستعرا�ض معلومات َّ
يي�سر
املعرفة باللغة (باللغات) الر�سمية .ومن �ش�أن توفري اال�ستمارات والتعليمات بلغات �أخرى �أن ِّ
الو�صول �إىل ال�سجل �أمام امل�ستعملني .غري � َّأن ال�سجالت التجارية نادر ًا ما تو ِّفر تلك اخلدمات
بلغات �إ�ضافية غري اللغة (اللغات) الر�سمية .ومبا � َّأن �إتاحة جميع املعلومات بلغات �إ�ضافية قد
يحمل ال�سجل بع�ض التكلفة ،فرمبا كان هناك نهج �أب�سط وهو النظر يف جعل �إتاحة املعلومات
ِّ
بلغة غري ر�سمية قا�صر ًة على املعلومات املتعلقة بجوانب الت�سجيل الأ�سا�سية ،مثل تلك املتعلقة
بالتعليمات �أو اال�ستمارات .ولدى البتِّ يف ماهية اللغة غري الر�سمية الأن�سب ،رمبا يو ُّد ال�سجل
�أن يبني قراره على الروابط التاريخية وامل�صالح االقت�صادية للوالية الق�ضائية املعنية واملنطقة
اجلغرافية التي تقع فيها تلك الوالية (انظر الفقرات � 133إىل  135والتو�صية � 22أعاله) و�أن
ينظر �أي�ض ًا يف اختيار لغة �شائعة اال�ستخدام ت�س ِّهل التوا�صل عرب احلدود.

ُ -3ك َتل املعلومات
�  -195إىل جانب �إتاحة املعلومات عن فرادى املن�ش�آت ،تتيح ال�سجالت التجارية يف بع�ض
الواليات الق�ضائية �أي�ض ًا �إمكانية احل�صول على " ُكتَل" من املعلوماتْ � ،أي جمموعة املعلومات
امل�سجلة �أو بعدد خمتار منها .فهذه املعلومات ميكن �أن ُتط َلب لأغرا�ض
املتعلقة بجميع املن�ش�آت َّ
جتارية �أو غري جتارية ،وكثري ًا ما ت�ستخدمها الهيئات العمومية ،وكذلك م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
(مثل امل�صارف) التي تتعامل مع املن�ش�آت وتقوم بكثري من �أن�شطة معاجلة البيانات املتعلقة بها.
ويتباين تعميم ُكتَل املعلومات تبع ًا الحتياجات الكيان املتل ِّقي وقدراته .ومن �أجل �أداء هذه الوظيفة،
ميكن لل�سجل �أن ي َّتبع نهج ًا يتم َّثل يف �ضمان النقل الإلكرتوين لبيانات خمتارة عن جميع املن�ش�آت
امل�سجلة ،مع نقل البيانات عن جميع عمليات الت�سجيل والتعديل و�إلغاء الت�سجيل اجلديدة التي
َّ
معينة .وثمة نهج �آخر ،هو �أن ي�ستعني ال�سجل بخدمات قائمة على ال�شبكة العاملية
فرتة
أثناء
�
حدثت
َّ
�أو بخدمات م�شابهة لإقامة تكامل بني ال ُّنظُ م يتيح �إمكانية الو�صول املبا�شر �إىل بيانات خمتارة
معينة و�إمكانية �إجراء عمليات بحث قائمة على اال�سم .ف�إمكانية الو�صول املبا�شر
عن كيانات َّ
ِّ
تو ِّفر على امل�ؤ�س�سة املتلقية عبء تخزين املعلومات غري ال�ضروري �أو الزائد عن احلاجة ،وينبغي

تي�سر الو�صول وتبادل املعلومات
الف�صل ال�ساد�سُّ -
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للدول التي ال تتوافر فيها هذه اخلدمات �أن تعترب تلك الإمكانية خيار ًا جمدي ًا عند �إ�صالح نظامها
اخلا�ص بت�سجيل املن�ش�آت .وتعميم ُكتَل املعلومات ميكن �أن مي ِّثل لل�سجل نهج ًا عمل ًّيا ال�ستجالب
�أموال مو َّلدة ذات ًّيا (انظر الفقرة � 203أدناه).

التو�صية  :39تي�سري الو�صول �إىل املعلومات
ينبغي �أن يكفل القانون تي�سري الو�صول �إىل املعلومات املتاحة لعامة النا�س عن املن�ش�آت
معينة؛
َّ
امل�سجلة من خالل تفادي و�ضع عوائق غري �ضرورية مثل ا�شرتاط تركيب براجميات َّ
بالت�سجل �أو تقدمي معلومات
املعلومات
خدمات
م�ستعملي
إلزام
�
أو
�
مرتفعة؛
ر�سوم
فر�ض
�أو
ُّ
عن هويتهم.

حاء -الو�صول عرب احلدود �إىل املعلومات
امل�سجلة املتاحة لعامة النا�س
َّ
 -196ي�ؤدي تدويل املن�ش�آت� ،أ ًّيا كان حجمها� ،إىل تزايد الطلب على الو�صول �إىل معلومات عن
امل�سجلة لي�ست
ال�شركات العاملة خارج احلدود الوطنية� .إ َّال � َّأن املعلومات الر�سمية عن املن�ش�آت َّ
دائم ًا مي�سورة املنال عرب احلدود ب�سبب عوائق تقنية �أو لغوية .ومن ثم ،يكت�سي تب�سيط وت�سريع
تتبع
تبادل هذه املعلومات عرب احلدود �إىل �أق�صى مدى ممكن �أهمية كربى يف �ضمان �إمكانية ُّ
ال�شركات و�ضمان �شفافية عملياتها ،ويف تهيئة بيئة �أن�سب للأعمال التجارية.
 -197وميكن اعتماد طائفة من التدابري لتي�سري و�صول امل�ستعملني الأجانب �إىل املعلومات
يف قيود ال�سجل التجاري .وميكن اتخاذ تدابري معينة لكفالة ُي�سر ا�ستخراج �أولئك امل�ستعملني
للمعلومات املحفوظة يف ال�سجل التجاري .فعالوة على �إتاحة الت�سجيل وتقدمي طلبات البحث
بلغة غري ر�سمية واحدة على الأقل (انظر الفقرة � 194أعاله) ،من �ش�أن اعتماد معايري بحث
ي�سرية اال�ستعمال وبنية معلومات ي�سرية الفهم �أن يزيد من تب�سيط و�صول امل�ستعملني من الواليات
الق�ضائية الأجنبية �إىل املعلومات .ولع َّل الدول تو ُّد �أن تنظر يف التن�سيق مع دول �أخرى (على
الأقل مع الدول املوجودة يف املنطقة اجلغرافية نف�سها) بغية اعتماد ُن ُهج تتيح التوحيد القيا�سي
املط َلع عليها وتوا ُفقها عرب الواليات الق�ضائية .وتتمثل جمموعة �أخرى من التدابري التي
للمعلومات َّ
ميكن اعتمادها يف �إتاحة املعلومات عن كيفية ا�ستفادة امل�ستعملني الأجانب من خدمات ال�سجل
التجاري بلغة غري ر�سمية ولكنها مفهومة على نطاق وا�سع .وينبغي �إطالع امل�ستعملني من الواليات
الق�ضائية الأجنبية� ،ش�أنهم �ش�أن م�ستعملي ال�سجل املحليني ،على �إمكانية التوا�صل املبا�شر مع
املعي لل�سجل �أو ا�ستمارات ات�صال �إلكرتونية �أو �أرقام
موظفي ال�سجل عرب العنوان الإلكرتوين َّ
هواتف خدمة الزبائن (انظر الفقرة � 120أعاله).
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التو�صية  :40الو�صول عرب احلدود �إىل
امل�سجلة املتاحة لعامة النا�س
املعلومات َّ
تي�سر ِّ
االطالع عرب احلدود على
ينبغي �أن يكفل القانون �أن تعتمد نُظُ م ت�سجيل املن�ش�آت حلو ًال ِّ
املعلومات املدرجة يف ال�سجل واملتاحة لعامة النا�س.

�سابعاً -الر�سوم
 -198من املمار�سات النمطية يف كثري من الدول �أن ت�شرتط الدولة دفع ر�سوم لتل ِّقي خدمات
الت�سجيل .ويف مقابل تلك الر�سوم ،ت�ستفيد املن�ش�آت التجارية من �سبل احل�صول على خدمات
ال�سجل التجاري وعلى كثري من املزايا التي يوفرها لها الت�سجيل فيه .و�أ�شيع �أنواع الر�سوم هي
الر�سوم التي ُتدفع من �أجل ت�سجيل املن�ش�أة التجارية ور�سوم احل�صول على منتجات وخدمات
معلوماتية .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ميكن لل�سجالت �أي�ض ًا �أن تتقا�ضى من املن�ش�آت التجارية
معي) ،و�أن
ر�سم ًا �سنو ًّيا نظري �إبقائها مدرجة يف ال�سجل (هذا الر�سم ال يرتبط ب�أيِّ ن�شاط َّ
تتقا�ضى كذلك ر�سوم ًا على ت�سجيل احل�سابات ال�سنوية �أو البيانات املالية.
تدر عوائد على ال�سجالت ،فهي قد ت�ؤ ِّثر يف قرار املن�ش�أة التجارية
 -199ومع � َّأن الر�سوم ُّ
ب�ش�أن الت�سجيل �أو عدم الت�سجيل ،ل َّأن تلك املدفوعات قد تلقي عبئ ًا على املن�ش�آت ،وخ�صو�ص ًا
املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة (انظر �أي�ض ًا الفقرتني  9و� 25أعاله) .فالر�سوم املفرو�ضة
على عمليات الت�سجيل اجلديدة ،على �سبيل املثال ،ميكن �أن ُت َن ِّفر املن�ش�آت من الت�سجيل ،كما � َّأن
الر�سوم ال�سنوية املفرو�ضة مقابل �إبقاء �شركة يف ال�سجل �أو ت�سجيل ح�ساباتها ال�سنوية ميكن �أن
امل�سجلة .وينبغي للدول �أن ت�أخذ يف اعتبارها هذه
ي�ضعف حر�ص املن�ش�آت على االحتفاظ بو�ضعيتها َّ
الآثار ،وغريها من الآثار غري املبا�شرة ،عند حتديد ر�سوم على خدمات الت�سجيل .ومن َّثم ،ينبغي
امل�سجلة و�إىل دعم املن�ش�آت
للدول ال�ساعية �إىل زيادة عدد املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة َّ
التجارية طوال دورة عمرها �أن تنظر يف تقدمي خدمات الت�سجيل وما بعد الت�سجيل جماناً .ويف
ت�شجع املن�ش�آت
عدد من الدول التي تَعترب ت�سجيل املن�ش�آت التجارية خدم ًة عمومي ًة ُيق�صد بها �أن ِّ
ما ت َّدد ر�سوم
بجميع �أحجامها و�أ�شكالها القانونية على �أن تت�سجل ،ال� آلي ًة لإدرار عائدات ،كثري ًا ُ
الت�سجيل مبقدار ال يحبط املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة عن الت�سجيل .والنهج الأ�شيع
يف تلك الدول هو ا�ستخدام ت�سعريات ثابتة لر�سوم الت�سجيل ب�صرف النظر عن حجم املن�ش�أة
التجارية .كما توجد �أمثلة على دول تقدِّ م خدمات الت�سجيل التجاري جماناً .ويف الدول التي
تت�سم بتعزيز القابلية للت�شغيل املتبادل فيما بني ال�سجل التجاري و�سلطات ال�ضرائب وال�ضمان
االجتماعي مبا ي�ؤدي �إىل اعتماد ا�ستمارات �شكلية متكاملة للت�سجيل ودفع الر�سوم ،ينبغي اتخاذ
موحد ب�ش�أن الر�سوم املتقا�ضاة عن الت�سجيل لدى جميع ال�سلطات املعنية.
نهج َّ

�ألف-

الر�سوم املفرو�ضة على خدمات ال�سجل التجاري

ُ -200ي َع ُّد حتقيق توازن بني ا�ستدامة عمليات ال�سجل والت�شجيع على ت�سجيل املن�ش�آت التجارية
�أحد االعتبارات املحورية لدى حتديد الر�سوم� ،أ ًّيا كان نوعها .وثمة نهج مو�صى به ُم َّتبع يف كثري
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من الدول ،هو تطبيق مبد�أ ا�سرتداد التكاليف ،ومبقت�ضاه ال ينبغي َج ْني �أرباح من خالل حت�صيل
ر�سوم تزيد على التكاليف .وعند تطبيق هذا املبد�أ ينبغي للدول �أن حتدد �أو ًال مقدار العائدات التي
تلزم من ر�سوم ال�سجل من �أجل ا�سرتداد التكاليف ،وينبغي �إدراك �أ َّال ت�ؤخذ يف االعتبار تكاليف
الت�أ�سي�س الأولية املتعلقة ب�إن�شاء ال�سجل فح�سب ،بل والتكاليف الالزمة لتمويل ت�شغيله �أي�ضاً.
وقد ت�شمل هذه التكاليف�( :أ) رواتب موظفي ال�سجل؛ و(ب) االرتقاء بالأجهزة والرباجميات
احلا�سوبية وتبديلها؛ و(ج) التدريب امل�ستمر للموظفني؛ و(د) الأن�شطة الرتويجية وتدريب
م�ستعملي ال�سجل .ويف حالة �إن�شاء �سجل قائم على خط الإنرتنت املبا�شر� ،إذا ما ا�س ُتحدث ال�سجل
بالت�شارك مع كيان من القطاع اخلا�ص ،قد يكون من املمكن �أن يتوىل ذلك الكيان اخل�صو�صي
توفري اال�ستثمار الر�أ�سمايل الأويل يف البنية التحتية لل�سجل ثم ي�سرتجع قيمة ا�ستثماراته ب�أخذ
ن�سبة مئوية من ر�سوم اخلدمة املتقا�ضاة من م�ستعملي ال�سجل متى بد�أ ت�شغيله.
 -201وحتى يف حال اتباع نهج ا�سرتداد التكاليف ف� َّإن هناك مت�سع ًا للتنويع يف تطبيقه بني
ماهية التكاليف التي ينبغي �إدراجها .ففي �إحدى الدول،
الدول� ،إذ � َّإن ذلك النهج يتطلب حتديد َّ
ُت�سب ر�سوم الت�سجيالت اجلديدة تبع ًا للتكاليف التي تتكبدها املن�ش�أة التجارية العادية على
�أن�شطة الت�سجيل طوال دورة حياتها .وبهذه الطريقة ،تكون تكلفة �أيِّ تعديالت حمتملة ،با�ستثناء
ما يقت�ضي �إعالن ًا ر�سم ًّيا ،م�شمولة من قبلُ يف الر�سوم التي تدفعها ال�شركات مقابل الت�سجيل
اجلديد .ويقال � َّإن لهذا النهج عدة فوائد منها�( :أ) جعل معظم التعديالت جمانية ،مما ي�شجع
املن�ش�آت التجارية
امل�سجلة على االمتثال؛ و(ب) حتقيق َو ْفر يف املوارد املتعلقة ب�سداد ر�سوم
َّ
التعديالت ٍّ
لكل من ال�سجل واملن�ش�آت؛ و(ج) ا�ستخدام الفائ�ض امل�ؤقت الناجت عن ال�سداد امل�سبق
فر�ض
لر�سوم التعديالت يف حت�سني عمليات ال�سجل ووظائفه .ويف حاالت �أخرى ،تق ِّرر الدول ُ
ر�سوم �أدنى من التكاليف الفعلية التي تتكبدها ال�سجالت التجارية ،وذلك ت�شجيع ًا على ت�سجيل
رجح يف هذه احلالة �أن تكون اخلدمات املق َّدمة �إىل املن�ش�آت التجارية
املن�ش�آت التجارية؛ غري �أنه ُي َّ
ُمعانة ب�أموال عمومية.
 -202ولدى حتديد الر�سوم يف نظام �سجل خمتلط ،قد يكون من املعقول �أن تق ِّرر الدولة
فر�ض ر�سوم �أعلى على معاجلة طلبات الت�سجيل املق َّدمة وطلبات احل�صول على املعلومات املق َّدمة
ورق ًّيا ،لأنها ت�ستوجب معاجلتها من جانب موظفي ال�سجل ،يف حني ُتق َّدم طلبات الت�سجيل وطلبات
احل�صول على املعلومات الإلكرتونية �إىل ال�سجل مبا�شرة ،فيقل احتمال �أن تتطلب عناي ًة من
موظفيه .كما � َّأن فر�ض ر�سوم �أعلى على طلبات الت�سجيل الورقية وطلبات احل�صول على املعلومات
ي�شجع �أو�ساط امل�ستعملني على االنتقال يف نهاية املطاف �إىل ا�ستعمال خدمات وظيفتي
�سوف ِّ
الت�سجيل وطلب املعلومات الإلكرتونيني املبا�شرين .غري �أنه يجدر بالدول ،عند اتخاذ قرارها
يف هذا ال�صدد� ،أن تنظر فيما �إذا كان لفر�ض هذه الر�سوم تبعات غري متنا�سبة على املن�ش�آت
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة التي قد ال يتي�سر لها الو�صول �إىل اخلدمات الإلكرتونية.

الف�صل ال�سابع -الر�سوم
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التو�صية  :41الر�سوم املفرو�ضة على خدمات ال�سجل التجاري
ينبغي �أن يكفل القانون حتديد ر�سوم ت�سجيل املن�ش�آت التجارية وخدمات ما بعد الت�سجيل� ،إن
ُوجدت ،مبقدار منخف�ض يكفي للت�شجيع على ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ،وخ�صو�ص ًا املن�ش�آت
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،على �أ َّال تتجاوز يف �أيِّ حال املقدار الذي مي ِّكن ال�سجل
التجاري من ا�سرتداد تكاليف توفري هذه اخلدمات.

باء-

الر�سوم املفرو�ضة لقاء تقدمي املعلومات

 -203يف عدة دولُ ،ت ِّثل الر�سوم املفرو�ضة لقاء خدمات تقدمي املعلومات خيار ًا �أجدى لدى
لتتح�صل منه على متويل ذاتي .كما � َّأن هذه الر�سوم ت�شجع ال�سجالت على تزويد
ال�سجالت
َّ
زبائنها بنواجت معلومات ق ِّيمة ،واملثابرة على حتديث قيودها ،وتوفري خدمات معلوماتية �أكرث
تقدماً .وثمة ممار�سة جيدة ُتو�صى بها الدول ال�ساعية �إىل حت�سني هذا النوع من �إدرار العائدات،
هي جت ُّنب فر�ض ر�سوم على اخلدمات املعلوماتية الأ�سا�سية ،مثل عمليات البحث الب�سيطة عن
الأ�سماء �أو العناوين (انظر �أي�ض ًا الفقرة � 179أعاله) ،مع تقا�ضي ر�سوم على اخلدمات املعلوماتية
الأكرث تق ُّدم ًا �أو التي تتطلب معاجلة �أكرب بالن�سبة لل�سجل التجاري �أو التي يكون تقدميها �أكرث
تكلفة (مثل التنزيل املبا�شر �أو خدمات اال�شرتاك �أو خدمات توفري كتل من املعلومات؛ انظر
�أي�ض ًا الفقرتني  190و� 195أعاله) .ول َّأن الر�سوم املفرو�ضة على اخلدمات املعلوماتية ُيحتمل �أن
ت�ؤثر على اختيار امل�ستعملني ،فينبغي حتديد تلك الر�سوم مبقدار متدنٍّ مبا فيه الكفاية لزيادة
جاذبية هذه اخلدمات .كما ينبغي حتديد الر�سوم وفق ًا ملبد�أ ا�ستعادة التكاليف بحيث ال ُي�ستح�صل
على �أرباح زيادة عن ا�سرتداد تكاليف اخلدمات .وعالوة على ذلك ،عندما ُتفر�ض ر�سوم ب�ش�أن
خدمات املعلومات ،قد تنظر الدول يف م�س�ألة �إن�شاء �أنظمة خمتلفة للر�سوم بح�سب اختالف فئات
امل�ستعملني ،مث ًال امل�ستعملني الأفراد �أو ال�شركات �أو الكيانات العمومية� ،أو امل�ستعملني الع َر�ضيني �أو
امل�ستعملني ذوي احل�ساب ال ُـمن�ش�أ .ومن �ش�أن هذا النهج �أن ي�ضع يف احل�سبان تواتر �أو غر�ض طلب
معجلة �أو منتظمة �أو نوع نواجت املعلومات
امل�ستعملني خدمات املعلومات ،وحاجتهم �إىل خدمات َّ
املطلوبة (مث ًال معلومات عن فرادى املن�ش�آت �أو كتل معلومات).

التو�صية  :42الر�سوم املفرو�ضة لقاء تقدمي املعلومات
ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ)
النا�س جماناً؛
(ب) خدمات املعلومات التي تتطلب قدر ًا كبري ًا من املعاجلة من ال�سجل التجاري
ميكن تقدميها مقابل ر�سم ميثل تكلفة تقدمي نواجت املعلومات املطلوبة.
املعلومات الأ�سا�سية املدرجة يف ال�سجل التجاري ينبغي �أن تكون متاحة لعامة
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جيم�  -إعالن قيمة الر�سوم
وطرائق �سدادها
�  -204أ ًّيا كان النهج املتبع يف تقرير الر�سوم املفرو�ضة ،ينبغي للدول �أن حتدِّ د بو�ضوح مبلغ
ر�سوم الت�سجيل واحل�صول على املعلومات املتقا�ضاة من م�ستعملي ال�سجل ،وكذلك الطرائق
املقبولة ل�سدادها .وينبغي �أن ت�شمل �أ�ساليب ال�سداد تلك ال�سماح للم�ستعملني ب�إبرام اتفاق مع
ال�سجل التجاري لفتح ح�سابات م�ستعملني خا�صة بهم ي�سدِّ دون من خاللها الر�سوم .كما ينبغي
تت�سجل عرب خط الإنرتنت املبا�شر �أن تنظر يف �إن�شاء
للدول التي ميكن فيها للمن�ش�آت التجارية �أن َّ
من�صات �إلكرتونية تتيح للمن�ش�آت التجارية �سداد الر�سوم �إلكرتون ًّيا عند تقدمي طلباتها �إىل
ال�سجل (انظر الفقرتني � 76أعاله و� 205أدناه) .ومن ال ُّن ُهج التي قد ُت َّتبع لدى �إعالن مبلغ ر�سوم
تبي الدولة الر�سوم �إما يف الئحة تنظيمية ر�سمية و�إما يف توجيهات �إدارية
الت�سجيل واملعلومات �أن ِّ
يغلب عليها الطابع غري الر�سمي ،فيمكن لل�سجل �أن ينقحها ح�سب احتياجاته .و�إذا ما ا ُّتبع نهج
التوجيهات الإدارية ،ف� َّإن من �ش�أنه �أن يتيح مزيد ًا من املرونة يف تعديل الر�سوم جتاوب ًا مع �أحداث
املتكبدة يف �إن�شاء
الحقة ،ك�أن تن�ش�أ حاجة �إىل خف�ض الر�سوم متى مت ا�سرتداد التكلفة الر�أ�سمالية َّ
ال�سجل .غري � َّأن عيب هذا النهج هو � َّأن هذا القدر الأكرب من املرونة مي ِّكن ال�سجل من �أن ي�سيء
ا�ستغالل زيادة الر�سوم دون م�س ِّوغ .وبد ًال من ذلك ،ميكن للدولة �أن تختار عدم حتديد مبلغ ر�سوم
الت�سجيل الواجبة ال�سداد ،بل �أن تعمد �إىل تعيني ال�سلطة امل�أذون لها بتحديد الر�سوم الواجبة
ن�صا يحدد �أنواع اخلدمات التي يجوز
ال�سدادَّ .
ولعل الدولة تو ُّد �أي�ض ًا �أن تنظر يف ت�ضمني القانون ًّ
لل�سجل� ،أو يجب عليه� ،أن يقدمها جماناً.

التو�صية � :43إعالن قيمة الر�سوم وطرائق �سدادها
ينبغي �أن يكفل القانون �أن ُتن�شر على نطاق وا�سع الر�سوم الواجبة الدفع� ،إنْ وجدت ،للت�سجيل
واحل�صول على خدمات املعلومات وكذلك الطرائق املقبولة ل�سدادها.

دال-

املدفوعات الإلكرتونية

 -205ينبغي للدول �أن تنظر يف �إن�شاء من�صات �إلكرتونية تتيح للمن�ش�آت التجارية �سداد
الر�سوم �إلكرتون ًّيا (مبا يف ذلك با�ستخدام ال ُنظم املحمولة يف دفع املبالغ وغريها من �أ�شكال
التكنولوجيا احلديثة) من �أجل احل�صول على خدمات ال�سجل اخلا�ضعة لدفع ر�سوم (انظر
الفقرة � 76أعاله) .و�سوف يتطلب ذلك �سن القوانني املنا�سبة بخ�صو�ص املدفوعات الإلكرتونية
من �أجل متكني ال�سجل من قبول املدفوعات عرب الإنرتنت مبا�شرة .وعلى �سبيل املثال ،ينبغي لتلك
ماهية اجلهة التي ُي�سمح لها بتقدمي هذه اخلدمة ،وب�أيِّ �شروط؛
القوانني �أن تعالج م�سائل مثل َّ
و�إتاحة ُ�سبل و�صول امل�ستعملني �إىل ُنظُ م ال�سداد عرب الإنرتنت؛ وم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة التي تقدم
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اخلدمة؛ وم�س�ؤولية الزبون؛ وت�صويب الأخطاء .وينبغي �أخري ًا �أن تكون تلك القوانني مت�سقة مع
ال�سيا�سة العامة التي تتبعها الدولة ب�ش�أن اخلدمات املالية.

التو�صية  :44املدفوعات الإلكرتونية
يي�سرها.
ينبغي �أن يجيز القانون املدفوعات الإلكرتونية و�أنْ ِّ

ثامناً-

امل�س�ؤولية واجلزاءات

امل�سجلة دقيقة ما� أمكن
 -206يف حني يجب على كل من�ش�أة جتارية �أن تكفل �أن تكون معلوماتها َّ
وذلك بتقدمي التعديالت الالزمة يف الوقت املنا�سب ،ينبغي يف الوقت نف�سه �أن يكون مبقدور الدولة
�شجع االمتثال لهذه املتطلبات
�أن ُت ِلزم باالمتثال ال�سليم ملتطلبات الت�سجيل الأولية واجلارية .و ُي َّ
عادة من خالل توافر �آليات �إنفاذ مثل فر�ض جزاءات على املن�ش�آت التجارية التي ال تقدِّ م �إىل
ال�سجل معلومات �صحيحة يف الوقت املنا�سب (انظر الفقرتني  155و 156والتو�صية � 29أعاله).
 -207و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ميكن و�ضع نظام لإر�سال الإ�شعارات والتحذيرات بغية تنبيه املن�ش�آت
التجارية �إىل عواقب عدم االمتثال للمتطلبات املحددة لت�سجيل املن�ش�آت التجارية (من ذلك على
�سبيل املثال الت� ُّأخر يف تقدمي البيانات الدورية) .وعندما يكون ت�شغيل ال�سجل �إلكرتون ًّيا ،ميكن
امل�سجلة .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك
�أن ُت َ
ر�سل دور ًّيا حتذيرات و�إ�شعارات م�ؤمتتة �إىل املن�ش�آت التجارية َّ
�أي�ضاً ،ميكن عر�ض الإ�شعارات والتحذيرات ب�صورة مرئية يف مباين مكاتب الت�سجيل ،وكذلك
ن�شرها على نحو معتاد �إلكرتون ًّيا ويف و�سائط الإعالم املطبوعة .وبغية م�ساعدة املن�ش�آت على
نحو �أف�ضل ،وخ�صو�ص ًا املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،ميكن �أي�ض ًا �أن تنظر الدول يف
ت�صميم برامج تدريبية موجهة �إىل املن�ش�آت التجارية لتوعيتها بخ�صو�ص م�س�ؤوليتها عن االمتثال
ملتطلبات الت�سجيل ،و�إ�سداء امل�شورة �إليها ب�ش�أن كيفية اال�ضطالع بهذه امل�س�ؤولية.

�ألف -امل�س�ؤولية عن تقدمي معلومات
م�ض ِّللة �أو كاذبة �أو خادعة
 -208ينبغي للدول �أن تعتمد �أحكام ًا تر�سي امل�س�ؤولية عن �أيِّ معلومات م�ضللة �أو كاذبة
امل�سجلة ،وعن عدم تقدمي
�أو خادعة تق َّدم �إىل ال�سجل عند الت�سجيل �أو عند تعديل املعلومات َّ
يتعي تقدميها .ولكن ينبغي توخي العناية يف متييز
املعلومات الالزمة لل�سجل التجاري عندما َّ
عدم التقدمي غري املق�صود للمعلومات الالزمة عن تعمد تقدمي معلومات م�ضللة �أو كاذبة �أو
خادعة ،وكذلك عن تعمد عدم تقدمي املعلومات الذي ميكن �أن ُيعترب تقدمي معلومات م�ضللة
�أو كاذبة �أو خادعة .ويف حني ينبغي �أن يخ�ضع الفعل �أو �إغفال الفعل على نحو �إرادي للجزاء
بح�سب التدابري املنا�سبة ،ف� َّإن عدم التقدمي غري املق�صود للمعلومات الالزمة ينبغي �أن ي�ؤدي �إىل
فر�ض تدابري عقابية �أقل ،وخ�صو�ص ًا �إذا ما جرى تدارك التق�صري غري املق�صود بالت�صحيح يف
الوقت املنا�سب.
86
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 -209وبغية زيادة تو�ضيح تبعة امل�س�ؤولية املحتملة ،ينبغي �أي�ض ًا للدول �أن ت�ضمن �أن يحدد
ال�سجل التجاري بو�ضوح ما� إذا كان املعلومات التي يحتوي عليها لها �أثر قانوين وقابلة لالحتجاج
بها جتاه الأطراف الثالثة يف ال�شكل الذي �أُودعت فيه يف ال�سجل (انظر �أي�ض ًا الفقرة ( 52ز)
والتو�صية ( 10ز) �أعاله).

التو�صية  :45امل�س�ؤولية عن تقدمي معلومات
م�ض ِّللة �أو كاذبة �أو خادعة
ينبغي �أن يحدِّ د القانون امل�س�ؤولية املنا�سبة عن �أيِّ معلومات م�ض ِّللة �أو كاذبة �أو خادعة تق َّدم
�إىل ال�سجل التجاري �أو عن عدم تقدمي املعلومات الالزمة �إليه.

باء -اجلزاءات
 -210الغرامات املفرو�ضة على خمالفة االلتزامات املتعلقة بت�سجيل املن�ش�آت التجارية ،مثل
امل�سجلة (انظر
الت�أخر يف تقدمي البيانات الدورية �أو عدم تدوين التغيريات الالزمة على املعلومات َّ
الفقرة � 157أعاله) ،هي تدابري كثري ًا ما تعتمدها الدول كو�سيلة للإلزام باالمتثال للمتطلبات.
وميكن �أن متثل الغرامات �أي�ض ًا و�سيل ًة لإدرار العائدات .لكن فر�ض الغرامات يتطلب هو الآخر
نهج ًا متوازناً .وعندما تكون املن�ش�آت التجارية ملزمة بالت�سجيل ،ت�ستخدم عدة دول الغرامات
ك�أداة لردع تلك املن�ش�آت التجارية عن العمل خارج نطاق االقت�صاد الر�سمي .ويف بع�ض احلاالت،
معينة مرتبط ًا بتقدمي امل�ستندات الالزمة يف
هناك �أحكام ت�شريعية جتعل مت ُّتع ال�شركة مبزايا َّ
�أوانها؛ ويف حاالت �أخرى ،ثمة �سل�سلة غرامات متزايدة ُتفر�ض على الت�أخر يف تقدمي امل�ستندات
الالزمة بحيث ميكن �أن ينتهي الأمر �إىل الت�صفية الق�سرية .بيد � َّأن اتخاذ الغرامات م�صدر ًا رئي�س ًّيا
لتمويل ال�سجل التجاري ،ميكن �أن يت�أتى عنه ت�أثري �ضار على كفاءة ال�سجل .ول َّأن ال�سجالت يف
تلك الدول ميكن �أن تفقد بع�ض العائدات املتولدة عن الغرامات عندما يتح�سن االمتثال ملتطلبات
حتم�س تلك ال�سجالت لتح�سني م�ستوى االمتثال .ولذلك،
الت�سجيل ،فقد يت�سبب هذا يف �إ�ضعاف ُّ
ينبغي للدول �أ َّال تع ِّول على الغرامات باعتبارها امل�صدر الرئي�سي لعائدات ال�سجل التجاري ،بل
تقرر الغرامات و ُتفر�ض على م�ستوى ي�شجع املن�ش�آت التجارية على الت�سجيل دون جعل
ينبغي �أنْ َّ
حت�سن االمتثال ي�ؤثر �سلب ًا على متويل ال�سجالت.
ُّ
 -211واللجوء املتكرر �إىل فر�ض الغرامات من �أجل املجازاة على الإخالل مبتطلبات
الت�سجيل الأولية واجلارية قد يثبط عزم املن�ش�آت التجارية ،وخا�صة املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
ت�سجلها على نحو �سليم .وينبغي �أن تنظر الدول يف
واملتو�سطة ،على
الت�سجل �أو على احلفاظ على ُّ
ُّ
و�ضع طائفة من اجلزاءات املمكنة التي تنطبق تبع ًا جل�سامة االنتهاك� ،أو �أن ت�ضع فيما يخ�ص
معينة حم َّددة يف القانون ،تدابري
املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة التي ت�ستويف �شروط ًا َّ
للعفو عن املن�ش�آت التجارية التي ترتكب �أخطاء للمرة الأوىل.
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التو�صية  :46اجلزاءات
ينبغي للقانون:
(�أ) �أن يحدِّ د اجلزاءات التي يجوز فر�ضها على املن�ش�آت التجارية عند الإخالل
بالتزاماتها بخ�صو�ص املعلومات الالزم تقدميها �إىل ال�سجل التجاري ب�صورة دقيقة ويف
الوقت املنا�سب؛
(ب) �أن يت�ضمن �أحكام ًا جتيز العفو عن الإخالل بااللتزامات يف حال تدارك اخلط�أ
يف غ�ضون �أجل حم َّدد؛
(ج) �أن يطا ِلب �أم َني ال�سجل ب�أن يكفل ن�شر هذه القواعد على نطاق وا�سع.

جيم-

م�س�ؤولية ال�سجل التجاري

 -212ينبغي �أن ين�ص قانون الدولة على كيفية حتميل امل�س�ؤولية عن اخل�سارة �أو ال�ضرر
النا�شئ عن ارتكاب خط�أ �أو عن طريق �إهمال يف �إدارة �أو ت�شغيل نظام ت�سجيل املن�ش�آت وتوفري
املعلومات عنها.
يتحمل م�ستعملو
 -213وح�سبما ُذكر �أعاله (انظر ،على �سبيل املثال ،الفقرتني  208وَّ ،)209
ال�سجل م�س�ؤولية �أيِّ �أخطاء �أو �إغفاالت يف املعلومات الواردة فيما يقدِّ مونه �إىل ال�سجل من طلبات
ت�سجيل �أو تعديل ،كما يتحملون عبء �إجراء الت�صحيحات الالزمة .ف�إذا كان امل�ستعملون يقدِّ مون
تدخل موظفي ال�سجل ،ف� َّإن امل�س�ؤولية
طلبات الت�سجيل والتعديل مبا�شر ًة بو�سائل �إلكرتونية دون ُّ
التي ميكن �أن تتحملها الدولة امل�شرتعة تكون من َّثم حم�صور ًة يف �سوء �أداء النظام ،ل َّأن � َّأي خط�أ
�آخر �سوف ُيعزى �إىل امل�ستعملنيَّ � .أما �إذا قُدِّ مت ا�ستمارات الت�سجيل �أو طلبات التعديل ورق ًّيا،
فيتعي على الدولة �أن تعالج مدى امل�س�ؤولية التي ُيحتمل �أن تقع عليها ب�سبب رف�ض مكتب ال�سجل �أو
َّ
تق�صريه �إدخال املعلومات على نحو �صحيح .وينبغي �أن ُيتبع نهج مماثل يف الدول التي لديها �سجل
معينة مقدمة �إلكرتون ًّيا
جتاري �إلكرتوين يتطلب مع ذلك �أن يقوم موظفو ال�سجل ب�إدخال معلومات َّ
يف قيود ال�سجل وكذلك يف احلاالت التي قد يكون فيها ذلك الإدخال عر�ضة للخط�أ (انظر �أي�ض ًا
الفقرة � 187أعاله).
و�ضح ملوظفي ال�سجل وم�ستعملي خدماته �أنه ال يجوز
 -214وعالوة على ذلك ،ينبغي �أن ُي َّ
ملوظفي ال�سجل تقدمي م�شورة قانونية ب�ش�أن املتطلبات القانونية لنفاذ مفعول الت�سجيل والتعديل،
�أو ب�ش�أن �آثارها القانونية ،ما مل ي�ؤذن لهم حتديد ًا بذلك ،كما �أنه ال ينبغي للموظفني �أن يقدِّ موا
ماهية اجلهة الو�سيطة (�إن ُوجدت) التي ينبغي للمن�ش�أة التجارية �أن تختارها
تو�صيات ب�ش�أن َّ
للم�ساعدة يف مهمة ت�سجيلها �أو �إجراء �أيِّ تعديالت بهذا ال�ش�أن .غري �أنه ينبغي �أن يكون م�سموح ًا
ملوظفي ال�سجل �أن يقدِّ موا �إر�شادات عملي ًة بخ�صو�ص عمليات الت�سجيل والتعديل .ويف الدول التي
تختار اللجوء �إىل نظام املوافقة (انظر الفقرة � 116أعاله) ،ينبغي بطبيعة احلال �أ َّال يكون هذا
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التدبري ب�ش�أن تقدمي امل�شورة القانونية �ساري ًا على الق�ضاة ومو ِّثقي العقود واملحامني الذين ُيع َهد
�إليهم ب�إدارة �إجراءات الت�سجيل.
 -215ومع �أ َّنه ينبغي تو�ضيح �أنه الُ  ي�س َمح ملوظفي ال�سجل ب�أن يقدِّ موا م�شور ًة قانوني ًة (رهن ًا
يتعي على الدولة �أي�ض ًا �أن تعالج م�س�ألة ما� إذا كان ينبغي لها
بنوع نظام الت�سجيل لدى الدولة)َّ ،
ِّ
تتحمل م�س�ؤولي ًة عن قيام موظفي ال�سجل ،رغم ذلك ،بتقدمي معلومات خاطئة �أو م�ضللة عن
�أن َّ
متطلبات نفاذ مفعول الت�سجيل وطلبات التعديل �أو ب�ش�أن الآثار القانونية لعملية الت�سجيل ،وكذلك
نطاق تلك امل�س�ؤولية.
 -216و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وبغية التقليل �إىل احلد الأدنى من �إمكانية �إ�ساءة ت�صرف موظفي
ال�سجل ،ينبغي �أن ينظر ال�سجل يف �إر�ساء بع�ض املمار�سات مثل ا�ستحداث �ضوابط رقابية مالية
تفر�ض رقاب ًة �صارم ًة على �إمكانية و�صول املوظفني �إىل املدفوعات النقدية و�إىل املعلومات املالية
التي يقدِّ مها الزبائن الذين ي�ستخدمون و�سائط دفع �أخرى .وميكن �أن ت�شمل هذه املمار�سات �أي�ض ًا
�إر�ساء �آليات للمراجعة تتوىل بانتظام تقييم كفاءة ال�سجل وفعاليته املالية والإدارية.
حتمل امل�س�ؤولية القانونية عن اخل�سارة �أو ال�ضرر النا�شئ عن �سوء
 -217و�إذا قبلت الدولة ُّ
ت�صرفهم ،فيمكن لها �أن تنظر فيما �إذا كان ينبغي لها
�أداء النظام �أو خط�أ موظفي ال�سجل �أو �سوء ُّ
ح�صلها ال�سجل ل�صندوق تعوي�ضات من
تخ�صي�ص جزء من ر�سوم الت�سجيل وطلب املعلومات التي ُي ِّ
�أجل تغطية املطالبات املحتملة� ،أو ما� إذا كان ينبغي دفع مبالغ املطالبات من الإيرادات العامة.
وميكن للدولة �أي�ض ًا �أن تق ِّرر �إر�ساء حدٍّ �أق�صى ملقدار التعوي�ض النقدي الذي ميكن �أن ُيد َفع ب�ش�أن
ِّ
كل مطالبة.

التو�صية  :47م�س�ؤولية ال�سجل التجاري
عما قد
ينبغي �أن يحدِّ د القانون ما� إذا كانت الدولة عر�ضة للم�س�ؤولية ،ومدى تلك امل�س�ؤوليةَّ ،
ين�ش�أ من خ�سائر �أو �أ�ضرار ب�سبب اخلط�أ �أو الإهمال من جانب ال�سجل التجاري يف ت�سجيل
املن�ش�آت التجارية �أو يف �إدارة ال�سجل �أو ت�شغيله.

تا�سعاً�  -إلغاء الت�سجيل
�ألف�  -إلغاء الت�سجيل
 -218يحدث �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية متى توقفت توقف ًا دائم ًا عن العمل ،مبا يف ذلك
نتيجة حلاالت االندماج �أو الت�صفية الق�سرية ب�سبب الإع�سار� ،أو يف احلاالت التي ُي ِلزم فيها القانون
معينة.
املنطبق �أم َني ال�سجل ب�إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية ب�سبب عدم �إيفائها مبتطلبات قانونية َّ
وعندما ُيلغى ت�سجيل املن�ش�أة التجارية ،تبقى التفا�صيل املتاحة للعموم املتعلقة باملن�ش�أة التجارية
يتغي لكي يتبني �أنها �أُزيلت من ال�سجل �أو
عاد ًة مرئية يف ال�سجل ،لكن و�ضع املن�ش�أة التجارية َّ
م�سجلة.
مل تعد َّ
 -219وينبغي للدول �أن تنظر يف دور ال�سجل يف �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية .ويف معظم
الواليات الق�ضائية ُيعترب �إلغاء ت�سجيل املن�ش�آت التجارية واحدة من وظائف ال�سجل الرئي�سية.
غريَّ � أن من الأمور التي تبدو �أقل �شيوع ًا �أن ُيعهد �إىل ال�سجل بالبتِّ فيما �إذا كان ينبغي �إلغاء
ت�سجيل املن�ش�أة التجارية نتيجة لإجراءات �إع�سارها �أو ت�صفيتها .ويف الدول التي تكون فيها هذه
الوظيفة مد َرج ًة �ضمن وظائف ال�سجل ،ثمة �أحكام قانونية حتدِّ د اال�شرتاطات التي ت�ؤدي �إىل �إلغاء
الت�سجيل والإجراءات الواجب ا ِّتباعها يف ذلك.
 -220ول َّأن م�س�ألة �إلغاء الت�سجيل �إثر �إجراءات ت�صفية املن�ش�أة التجارية و�إع�سارها هي م�س�ألة
تنظمها رقاب ًّيا قوانني غري تلك التي حتكم ت�سجيل هذه املن�ش�آت ،ومبا � َّأن هذه القوانني تتباين
كثري ًا من دولة �إىل �أخرى ،ف� َّإن هذا الدليل الت�شريعي ال ي�شري �إ َّال �إىل �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية
املو�سرة التي تعتربها الدولة امل�شرتعة غري نا�شطة �أو مل تعد عاملة ،مبقت�ضى النظام القانوين
الذي يحكم ال�سجل التجاري .ويف هذه احلاالت ،يجيز معظم الدول �إلغاء الت�سجيل �إما بطلب من
املن�ش�أة التجارية (كثري ًا ما ُي�شار �إىل ذلك بعبارة "�إلغاء الت�سجيل الطوعي") و�إما مببادرة من
ال�سجل (كثري ًا ما ُي�شار �إىل ذلك بعبارة "ال�شطب") .ومن �أجل جتنب ال�صعوبات التي قد يتعر�ض
ماهية احلاالت التي ت�ستدعي ممار�سة �صالحية �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة
لها �أمني ال�سجل يف البت يف َّ
التجارية لأنها مو�سرة لكن غري نا�شطة �أو مل تعد عاملة ،ينبغي �أن يحدِّ د القانون بو�ضوح ال�شروط
الواجب الوفاء بها .ومن �ش�أن الأخذ بهذا النهج �أي�ض ًا �أن ُيج ِّنب قيام حالة ميكن فيها ممار�سة
هذه ال�صالحية على نحو تع�سفي .فال�سماح لأمني ال�سجل ب�أن يلغي ت�سجيل من�ش�أة مبقت�ضى قواعد
وا�ضحة ي�سمح بتعهد �سجل راهن وجت ُّنب �إثقال قيوده بت�سجيل من�ش�آت جتارية ال متار�س � َّأي
ن�شاط .وعندما يبادر �أمني ال�سجل �إىل �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية ،يجب �أن يكون لديه �سبب
امل�سجلة مل متار�س عم ًال جتار ًّيا �أو �أنها مل تكن تعمل ملدة زمنية
وجيه لالعتقاد ب� َّأن تلك املن�ش�أة َّ
90
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يتعي عليها تقدميه
معينة .وميكن �أن تن�ش�أ هذه احلالة ،مث ًال ،عندما ال تقدِّ م املن�ش�أة التجارية ما َّ
َّ
معينة عقب
مدة
غ�ضون
يف
تقدميها،
الدولة
ت�شرتط
�سنوية
ح�سابات
أو
�
دورية
عائدات
بيانات
من
َّ
انق�ضاء مهلة التقدمي .وعلى� أيِّ حال ،ف� َّإن قدرة �أمني ال�سجل على �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية
يجب �أن تقت�صر على �ضمان االمتثال ملتطلبات قانونية وا�ضحة ومو�ضوعية ال�ستمرار ت�سجيل
املن�ش�أة .ويف دول عدة ،يجب على �أمني ال�سجل ،قبل بدء �إجراءات �إلغاء الت�سجيل� ،أن يب ِّلغ املن�ش�أة
كتاب ًة ب�أنه يعتزم �إلغاء ت�سجيلها و�أن يتيح للمن�ش�أة وقت ًا كافي ًا للرد ولالعرتا�ض على ذلك القرار.
يتلق
وال ُيلغى ت�سجيل املن�ش�أة �إ َّال �إذا تل َّقى �أمني ال�سجل ر ًّدا مفاده � َّأن املن�ش�أة مل تعد نا�شطة �أو �إذا مل َّ
ر ًّدا يف غ�ضون املدة املن�صو�ص عليها يف القانون.
بناء على طلب املن�ش�أة التجارية ،وكثري ًا ما يحدث
 -221ويجوز �أي�ض ًا �إلغاء الت�سجيل ً
صال .وينبغي للدول �أن حتدِّ د
ذلك �إذا توقفت املن�ش�أة عن مزاولة ن�شاطها �أو مل تزاوله قط �أ� ً
الظروف التي ميكن فيها للمن�ش�آت التجارية �أن تقدم طلب ًا ب�إلغاء الت�سجيل والأ�شخا�ص
املرتبطني باملن�ش�أة امل�أذون لهم بتقدمي طلب �إلغاء الت�سجيل نيابة عن املن�ش�أة .وال ُي َع ُّد
�إلغاء الت�سجيل الطوعي بدي ًال لإجراءات �أكرث ات�سام ًا بالطابع الر�سمي ،مثل �إجراءات
الت�صفية �أو الإع�سار ،عندما تكون هذه الإجراءات حم َّددة يف قانون الدولة من �أجل ت�صفية
املن�ش�أة التجارية.
عما �إذا ا�س ُتهل
 -222وينبغي من حيث املبد�أ �أن يكون �إلغاء الت�سجيل جمان ًا ب�صرف النظر َّ
بناء على طلب املن�ش�أة التجارية نف�سها .وكذلك ينبغي للدول �أن تنظر
مببادرة من �أمني ال�سجل �أو ً
مب�سطة لإلغاء ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة.
يف اعتماد �إجراءات َّ

التو�صية  :48الإلغاء الطوعي للت�سجيل
ينبغي للقانون:

(�أ)
ت�سجيلها ؛
(ب) �أن ُي ِلزم �أمني ال�سجل ب�إلغاء ت�سجيل �أيِّ من�ش�أة جتارية ت�ستويف تلك ال�شروط؛
مب�سطة لإلغاء ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى
(ج) �أن ي�سمح للدولة باعتماد �إجراءات َّ
وال�صغرية واملتو�سطة.
�أن يحدِّ د ال�شروط التي يجوز مبقت�ضاها للمن�ش�أة التجارية �أن تطلب �إلغاء

التو�صية  :49الإلغاء غري الطوعي للت�سجيل
ينبغي �أن يحدِّ د القانون ال�شروط التي ميكن مبقت�ضاها لأمني ال�سجل �أن يلغي ت�سجيل
من�ش�أة جتارية.
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باء�  -إجراءات �إلغاء الت�سجيل
ووقت ونفاذ �إلغاء الت�سجيل
 -223ب�صرف النظر عما �إذا كان �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية مطلوب ًا مببادرة من املن�ش�أة
م�سجلة باعتبارها
نف�سها �أو مببادرة من �أمني ال�سجل ،يجب على ال�سجل ،عندما تكون املن�ش�أة َّ
صال� ،أن ُي�صدر �إ�شعار ًا علن ًّيا ب�إلغاء الت�سجيل املقرتح وبالوقت الذي يبد�أ فيه نفاذ
كيان ًا منف� ً
مفعوله .و ُي َ
ن�شر هذا الإعالن عاد ًة على املوقع ال�شبكي لل�سجل �أو يف �أحد املن�شورات الر�سمية،
مثل اجلريدة الر�سمية الوطنية� ،أو يف كليهما .ويكفل هذا الإجراء عدم �إلغاء ت�سجيل املن�ش�آت
التجارية من دون توفري الفر�صة للأطراف املهتمة (مث ًال الدائنني و�أع�ضاء املن�ش�أة) حلماية
حقوقهم (املمار�سة املعتادة هي تقدمي �شكوى كتابية م�شفوعة ب�أيِّ �أدلة �إثباتية الزمة �إىل ال�سجل).
املبينة يف الإعالنُ ،تدرج ملحوظة يف ال�سجل ب� َّأن املن�ش�أة التجارية قد �أُلغي
وبعد انق�ضاء الفرتة َّ
ت�سجيلها .وقبل �أن ي�صبح �إلغاء الت�سجيل نافذ املفعول ،يجوز �أن ي�شرتط القانون الواجب تطبيقه
ن�شر �إ�شعار �إ�ضافي بهذا اخل�صو�ص .وريثما يتم ا�ستكمال �إجراءات �إلغاء الت�سجيل ،تظل املن�ش�أة
عاملة ،وتوا�صل اال�ضطالع ب�أن�شطتها.
 -224وينبغي للقانون �أن يحدد وقت نفاذ مفعول �إلغاء الت�سجيل ،وينبغي لو�ضعية املن�ش�أة
التجارية يف ال�سجل �أن تبني وقت وتاريخ نفاذ املفعول� ،إ�ضاف ًة �إىل الأ�سباب الداعية �إىل �إلغاء
يدخل هذه املعلومات يف ال�سجل يف �أقرب وقت ممكن
ت�سجيلها .كما ينبغي لأمني ال�سجل �أن ِ
التغي الذي طر�أ على
عمل ًّيا وذلك لكي َّ
يطلع م�ستعملو ال�سجل ،دومنا ت�أخري ال داعي له ،على ُّ
و�ضع املن�ش�أة.
 -225وينبغي �أن يحتفظ ال�سجل باملعلومات التاريخية عن املن�ش�آت التجارية التي �أُلغي
ت�سجيلها ،على �أن ُيرتك للدولة البت يف املدة املنا�سبة التي ينبغي خاللها احلفاظ على تلك
املعلومات (انظر الفقرات � 227إىل  230والتو�صية � 52أدناه) .وعندما تعتمد الدولة نظام ًا فريد ًا
لتحديد الهوية ،ف� َّإن املعلومات املتعلقة باملن�ش�أة التجارية ينبغي �أن تظل مرتبطة مبحدِّ د الهوية
املعني حتى و�إن �أُلغي ت�سجيل املن�ش�أة.

التو�صية � :50إجراءات �إلغاء الت�سجيل ووقت ونفاذ �إلغاء الت�سجيل
ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ)

امل�سجلة؛
�إر�سال �إ�شعار مكتوب ب�إلغاء الت�سجيل �إىل املن�ش�أة التجارية
َّ

(ب) �إعالن �إلغاء الت�سجيل وفق ًا للمتطلبات القانونية لدى الدولة امل�شرتعة؛
(ج) حتديد متى يكون �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية نافذاً؛
(د) حتديد الآثار القانونية لإلغاء الت�سجيل.

تا�سعاً�  -إلغاء الت�سجيل
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جيم�  -إعادة قيد الت�سجيل
 -226من املمكن يف عدة دول �إعادة قيد ت�سجيل املن�ش�آت التجارية التي �أُلغي ت�سجيلها
بناء على طلب من املن�ش�أة� ،شريطة �أن ي�ستوفي طلب �إعادة
�إما مببادرة من �أمني ال�سجل و�إما ً
معين ًة (يف بع�ض الدول ،ي�شار �إىل هذا الإجراء
قيد الت�سجيل املق َّدم �إىل �أمني ال�سجل �شروط ًا َّ
الأخري با�سم "اال�ستعادة الإدارية")� ،أو ُيعاد قيد الت�سجيل عن طريق �أمر ق�ضائي .ويف بع�ض
الدول املعينةُ ،يتاح الإجراءان كالهما ،وعاد ًة ما يعتمد اختيار � ٍّأي منهما على �سبب �إلغاء ت�سجيل
املن�ش�أة �أو الغر�ض من ا�ستعادة املن�ش�أة التجارية .وعاد ًة ما يختلف الإجراءان يف بع�ض اجلوانب
الرئي�سية ،ومنها مث ًال َمن ميكنه تقدمي الطلب ال�ستعادة املن�ش�أة ،وما هي الكيانات التجارية امل�ؤهلة
لال�ستعادة ،واملدة املح َّددة لتقدمي طلب اال�ستعادة .وكثري ًا ما تكون متطلبات "اال�ستعادة الإدارية"
يف الدول التي ت�أخذ بكال الإجراءين �أ�شد �صرامة من تلك املتطلبات التي تقت�ضي اال�ستعادة
مبوجب �أمر من املحكمة .فعلى �سبيل املثال ،يف تلك الدول ،ال ميكن �سوى لل�شخ�ص املت�ضرر ،وهو
من فئة قد ت�شمل مدير ًا �أو ع�ضو ًا �سابقاً� ،أن يقدم طلب ًا �إىل �أمني ال�سجل ،كما � َّأن احلد الزمني
الذي ميكن يف غ�ضونه تقدمي الطلب �إىل ال�سجل قد يكون �أق�صر من الوقت املمنوح للتقدم بطلب
من �أجل ا�ست�صدار �أمر من املحكمة .وب�صرف النظر عن الأ�سلوب الذي تختاره (�أو الأ�ساليب التي
تختارها) الدولة لل�سماح ب�إعادة قيد ت�سجيل املن�ش�أة التجارية ،ف�إنه يف حال �إعادة قيد الت�سجيل،
ُيعترب � َّأن املن�ش�أة التجارية ا�ستمرت يف الوجود كما لو � َّأن ت�سجيلها مل ُيل َغ ،وي�شمل ذلك احتفاظها
با�سمها التجاري ال�سابق .ويف احلاالت التي ال يعود فيها اال�سم التجاري متاح ًا (ك�أن يكون قد
ُخ�ص�ص ملن�ش�أة جتارية �أخرى ُ�س ِّجلت خالل الفرتة االنتقالية) ،عاد ًة ما ت�ضع الدولة �إجراءات
تنظم تغيري ا�سم املن�ش�أة املعاد قيد ت�سجيلها.

التو�صية � :51إعادة قيد الت�سجيل
ينبغي �أن يحدِّ د القانون الظروف واملهلة الزمنية املحددة التي يكون فيها �أمني ال�سجل ملزَ م ًا
ب�إعادة قيد ت�سجيل من�ش�أة جتارية �أُلغي ت�سجيلها.

عا�شراً-
�ألف-

حفظ قيود ال�سجل
حفظ قيود ال�سجل

املقيدة يف ال�سجل التجاري �إىل �أجل غري
 -227كقاعدة عامة ،ينبغي �أن ُيحتفظ باملعلومات َّ
تبت يف الفرتة الزمنية املنا�سبة لالحتفاظ بهذه املعلومات،
م�سمى .وينبغي للدولة امل�شرتعة �أن َّ
َّ
ويجوز لها يف هذا ال�صدد �أن تختار تطبيق قواعدها العامة على حفظ الوثائق العمومية.
 -228ومع ذلك ،ف� َّإن طول مدة احلفاظ على ال�سجالت يت�أثر يف معظم الأحيان بطريقة
ت�شغيل ال�سجل ،وما �إذا كان ال�سجل �إلكرتون ًّيا �أو ورق ًّيا �أو خمتلطاً .ويف حالة ال�سجالت
مطولة على امل�ستندات الأ�صلية املق َّدمة بن�سخة ورقية قد
الإلكرتونية ،ف� َّإن احلفاظ لفرتة زمنية َّ
ال يكون الزماً� ،شريطة �أن تكون املعلومات الواردة يف تلك امل�ستندات قد ُدونت يف قيود ال�سجل،
�أو �أن تكون امل�ستندات الورقية قد ُح ِّولت رقم ًّيا (من خالل امل�سح الت�صويري �أو �أيِّ و�سيلة معاجلة
�إلكرتونية� أخرى).
ويتعي على الدول التي لديها �سجل ورقي �أو خمتلط مث ًال �أن تقرر ب�ش�أن طول الفرتة
-229
َّ
الزمنية التي ينبغي �أن يحتفظ ال�سجل خاللها بامل�ستندات الورقية املق َّدمة �إليه ،وخ�صو�ص ًا
يف حالة �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية .ومن املرجح �أن يكون لالعتبارات املتعلقة بتوافر ح ِّيز
للتخزين وبتكاليف تخزين تلك امل�ستندات دور مهم يف ذلك القرار.
 -230وب�صرف النظر عن طريقة ت�شغيل ال�سجل التجاري ،ف� َّإن تزويد امل�ستعملني املحتملني يف
امل�ستقبل ب�سبل ِّ
االطالع يف الأمد الطويل على املعلومات املحفوظة يف ال�سجل له �أهمية �أ�سا�سية،
لي�س لأ�سباب تتعلق بتاريخ املن�ش�آت التجارية فح�سب ،و�إمنا كذلك لتوفري �إثباتات ب�ش�أن امل�سائل
القانونية واملالية والإدارية املتعلقة بهذه املن�ش�آت ،والتي قد تظل ذات �أهمية� .أما حفظ القيود
الإلكرتونية لل�سجل فمن الأرجح �أن يكون �أي�سر و�أكرث جدوى من حيث التكلفة من حفظ القيود
الورقية .وبغية التقليل �إىل �أدنى حد من التكاليف ومن احلجم الكبري حليز التخزين الالزم حلفظ
امل�ستندات الورقية ،ميكن لل�سجالت العاملة بالنظام الورقي التي يتعذر عليها حتويل امل�ستندات
املتلقاة �إىل �شكل �إلكرتوين �أن ت�أخذ بحلول بديلة تتيح نقل املعلومات وتخزينها وقراءتها وطباعتها
(مثل ا�ستخدام امليكروفيلم).
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التو�صية  :52حفظ قيود ال�سجل
ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن يحتفظ ال�سجل بامل�ستندات واملعلومات املق َّدمة من �صاحب
امل�سجلة ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت التجارية التي
الت�سجيل واملن�ش�أة التجارية
َّ
�أُلغي ت�سجيلها ،وذلك بطريقة مت ِّكن ال�سجل و�سائر امل�ستعملني املهتمني من ا�سرتجاعها.

باء-

تغيري املعلومات �أو حذفها

امل�سجلة �أو �إزالتها،
 -231ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ال يجوز لل�سجل تغيري املعلومات َّ
�إ َّال يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف القانون ،و�أنه ال ميكن �إجراء �أيِّ تغيري يف املعلومات �إ َّال وفق ًا
للقانون املنطبق .غري �أنه ل�ضمان �سال�سة عمل ال�سجل ،وخ�صو�ص ًا عندما يقدِّ م �أ�صحاب الت�سجيل
املعلومات با�ستخدام ا�ستمارات ورقية ،ينبغي �أن ي� َؤذن لأمني ال�سجل بت�صحيح الأخطاء الكتابية
(انظر الفقرات  28و 45و� 147أعاله) التي ارتكبها هو لدى نقل املعلومات من اال�ستمارات
الورقية و�إدخالها يف قيود ال�سجل .ويف حال اعتماد هذا النهج ،ينبغي الإ�سراع ب�إر�سال �إ�شعار
بهذا الت�صحيح �أو �أيِّ ت�صحيح �آخر �إىل املن�ش�أة التجارية (كما ينبغي �أن ُت�ضاف �إىل قيود ال�سجل
تبي طبيعة الت�صحيح وتاريخ �إجرائه).
العمومية ذات ال�صلة باملن�ش�أة التجارية املعنية ملحوظ ٌة ِّ
تلزم �أمني ال�سجل ب�إبالغ املن�ش�أة التجارية باخلط�أ الذي ارتكبه،
وبد ًال من ذلك ،ميكن للدولة �أن ِ
و�أن ت�سمح بتقدمي تعديل جماناً.
ت�صرف موظفي
 -232وعالوة على ذلك ،ينبغي التقليل �إىل �أدنى حد من احتماالت �سوء ُّ
يغيوا
ال�سجل بالو�سائل التالية�( :أ) ت�صميم نظام ال�سجل بحيث ي�ستحيل على موظفي ال�سجل �أن ِّ
م�سجلة قدمها �صاحب الت�سجيل؛ و(ب) ت�صميم البنية
وقت الت�سجيل وتاريخه �أو � َّأي معلومة َّ
التحتية لل�سجل بحيث تكفل له �إمكانية حفظ املعلومات وامل�ستندات املتعلقة باملن�ش�آت التجارية
التي �أُلغي ت�سجيلها طوال الفرتة املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة امل�شرتعة.

التو�صية  :53تغيري املعلومات �أو حذفها
ينبغي �أن ين�ص القانون على � َّأن �أمني ال�سجل لي�ست له �صالحية تغيري املعلومات الواردة يف
قيود ال�سجل التجاري �أو حذفها� ،إال يف احلاالت املح َّددة يف القانون.

جيم-

التح�سب ل�ضياع قيود ال�سجل
ُّ
التجاري �أو تلفها

 -233من �أجل حماية قيود ال�سجل التجاري من خماطر ال�ضياع �أو ال�ضرر املادي �أو التلف
(انظر� أي�ض ًا الفقرة ( 52و) والتو�صية ( 10و) �أعاله) ،ينبغي للدولة �أن حتتفظ بن�سخ احتياطية
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لقيود ال�سجل .وميكن �أن ت�سري يف هذا ال�سياق � ُّأي قواعد حتكم �أمن القيود العمومية الأخرى يف
الدولة امل�شرتعة.
 -234وتت�ضمن الأخطار التي ميكن �أن يتعر�ض لها ال�سجل الإلكرتوين �أي�ض ًا الأن�شطة
الإجرامية التي ُيحتمل ارتكابها با�ستخدام و�سائل التكنولوجيا .ومن َّثم ،ف� َّإن توفري تدابري �إنفاذ
فعالة ُي َع ُّد جزء ًا مه ًّما من �أيِّ �إطار ت�شريعي ي�ستهدف دعم ا�ستخدام احللول الإلكرتونية
انت�صافية َّ
يف ت�سجيل املن�ش�آت التجارية .ومن امل�سائل النمطية التي ينبغي للدول امل�شرتعة معاجلتها �سبل
الو�صول �إىل ال�سجل الإلكرتوين �أو التدخل يف عمله من دون �إذن؛ واعرتا�ض البيانات �أو العبث بها
من دون �إذن؛ و�إ�ساءة ا�ستعمال الأجهزة؛ واالحتيال والتزييف.

التح�سب ل�ضياع قيود ال�سجل التجاري �أو تلفها
التو�صية :54
ُّ
ينبغي للقانون:
(�أ) �أنْ ُي ِلزم �أمني ال�سجل التجاري بحماية قيوده من خطر �ضياعها �أو تلفها؛
وتعهد �آليات احتياطية تتيح ا�سرتجاع قيود ال�سجل
(ب) �أنْ ين�ص على �إر�ساء ُّ
عند ال�ضرورة.

دال� -ضمانات الوقاية من التلف العار�ض
 -235ثمة جانب قد ي�ستدعي �أن ت�أخذه الدول يف االعتبار هو الأخطار الطبيعية �أو احلوادث
مت�س مبعاجلة البيانات املوجودة لدى ال�سجل الإلكرتوين وحتت م�س�ؤولية
الأخرى التي من �ش�أنها �أن َّ
مكتب ال�سجل ،وبجمع تلك البيانات ونقلها وحمايتها .ونظر ًا ملا يتوقعه امل�ستعملون من موثوقية
يف عمل ال�سجل ،ينبغي لأمني ال�سجل �أن يتكفل ب�أن يكون � ُّأي انقطاع يف العمليات وجيز ًا وغري
متكرر و�ضئيل التعطيل للم�ستعملني وللدول .ولذلك ،ينبغي للدول �أن ت�ضع تدابري منا�سبة لتي�سري
حماية ال�سجل .وميكن �أن يتمثل �أحد تلك التدابري يف و�ضع خطة ال�ستمرارية �سري الأعمال حتدِّ د
الرتتيبات الالزمة لإدارة حاالت االنقطاع يف عمليات ال�سجل ،وتكفل �إمكانية ا�ستمرار اخلدمات
املق َّدمة للم�ستعملني .ففي �إحدى الدول ،على �سبيل املثال� ،أن�ش�أ ال�سجل "�سج ًّال للمخاطر"،
� ْأي وثيقة دينامية ُت َّدث كلما طر�أت تغريات على ت�شغيل ال�سجل .ويتيح "�سجل املخاطر" املذكور
لأمني ال�سجل �أن يحدِّ د املخاطر املحتملة على خدمات الت�سجيل وكذلك التدابري املنا�سبة لتخفيف
معينني �أن يقدِّ موا تقارير على �أ�سا�س �سنوي باملخاطر على ال�سجل
�آثارها .و ُيطلب �إىل موظفني َّ
والإجراءات ذات ال�صلة املتخذة للتخفيف من تلك املخاطر.

الف�صل العا�شر -حفظ قيود ال�سجل

التو�صية � :55ضمانات الوقاية من التلف العار�ض
ينبغي �أن ين�ص القانون على و�ضع �إجراءات منا�سبة لتخفيف املخاطر النا�شئة عن التعر�ض
لظروف قهرية �أو لأخطار طبيعية �أو حلوادث �أخرى قد ت�ؤ ِّثر على معاجلة وجمع ونقل وحماية
املقيدة يف ال�سجالت التجارية الإلكرتونية �أو الورقية.
البيانات َّ
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حادي ع�شر�  -إ�صالحات القوانني الأ�سا�سية
�ألف�  -إدخال تغيريات على القوانني الأ�سا�سية
 -236ميكن �أن ي�ستتبع �إ�صالح نظام ت�سجيل املن�ش�آت التجارية تعديل جوانب خمتلفة من
قانون الدولة .و�إىل جانب الت�شريع الرامي �إىل حتديد الطريقة التي يجرى بها ت�سجيل املن�ش�آت
التجارية ،قد حتتاج الدول �إىل حتديث �أو تغيري القوانني التي قد ت�ؤ ِّثر فح�سب يف عملية الت�سجيل
من �أجل كفالة �أن تفي تلك القوانني باحتياجات املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة و�سائر
املن�ش�آت التجارية .وال يوجد يف هذه العملية حل وحيد ينا�سب جميع الدول ،ل َّأن الإ�صالحات تت�أثر
بالنهج الت�شريعي للدولة .ومع ذلك ،ينبغي �أن ترمي الإ�صالحات �إىل �إن�شاء �إطار قانوين داخلي
يدعم ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ب�سمات مثل :ال�شفافية وامل�ساءلة ،والو�ضوح ،وا�ستخدام �أ�شكال
قانونية مرنة للمن�ش�آت التجارية.
 -237وب�صرف النظر عن النهج امل َّتبع يف الإ�صالح ،ومدى ذلك الإ�صالح ،ينبغي لأيِّ تغيريات
يف القوانني �أن ت�أخذ يف االعتبار تكاليف هذه العملية ومنافعها املحتملة ،وكذلك مدى القدرة
املالية للحكومة والتزامها وما �إذا كان هناك ما يكفي من املوارد الب�شرية لتنفيذ الإ�صالح.
وتنطوي �إحدى اخلطوات التمهيدية املهمة يف �أيِّ برنامج �إ�صالحي على �إجراء ح�صر وحتليل
وافيني للقوانني ذات ال�صلة بت�سجيل املن�ش�آت التجارية بغية تقييم مدى احلاجة �إىل التغيري
فعال .وقد يف�ضي هذا التقييم ،يف بع�ض احلاالت،
وتقييم احللول املحتملة وفر�ص حتقيق �إ�صالح َّ
�إىل �إرجاء �أيِّ �إ�صالح ت�شريعي جذري ،وخ�صو�ص ًا �إذا �أمكن حتقيق حت�سينات كبرية يف عملية
ماهية التغيريات الالزمة وكيفية
التب�سيط من خالل ا�ستحداث �أدوات ت�شغيلية .فمتى تقررت َّ
�إجرائها� ،أ�صبح ل�ضمان تنفيذها القدر نف�سه من الأهمية .ومن �أجل تي�سري جناح الإ�صالح ،ينبغي
ر�صد تنفيذ النظام القانوين اجلديد ر�صد ًا دقيقاً.

باء-

و�ضوح القانون

 -238من املهم �أن ُتري الدول الراغبة يف تي�سري ت�أ�سي�س املن�ش�آت التجارية ،وخ�صو�ص ًا
املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،مراجعة للقوانني القائمة من �أجل ا�ستبانة ما قد يوجد
من معوقات �أمام تب�سيط عملية الت�سجيل.
 -239وميكن �أن يتمثل �أحد الإ�صالحات التي ميكن �أن ِّ
تو�ضح القانون تو�ضيح ًا ج ِّيد ًا يف
�إجراء مراجعة �شاملة جلميع القوانني التي ت�ؤثر يف ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ،وتب�سيط �أحكامها،
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يي�سر بناء قدر من
وتوحيدها وجمعها� ،إن �أمكن ،يف ن�ص ت�شريعي واحد .ومن �ش�أن هذا �أي�ض ًا �أن ِّ
املرونة يف النظام ،بدمج املبادئ العامة لت�سجيل املن�ش�آت يف الت�شريعات ،وترك الأحكام الأكرث
تف�صي ًال ب�ش�أن ت�شغيل النظام ،التي ميكن الأخذ بها يف مرحلة الحقة �أي�ضاً ،لأدوات �سيا�ساتية
�أو قانونية �أخرى (انظر �أي�ض ًا الفقرة � 245أدناه).

التو�صية  :56و�ضوح القانون
ينبغي للقانون �أن يدمج ،قدر الإمكان وعلى نحو وا�ضح ،الأحكام القانونية اخلا�صة بت�سجيل
املن�ش�آت التجارية.

جيم-

الأ�شكال القانونية املرنة

 -240مييل ِّ
منظمو امل�شاريع �إىل الأخذ ب�أب�سط �شكل قانوين متاح ملن�ش�آتهم التجارية عندما
يقررون ت�سجيلها ،كما � َّأن ن�سبة الت�سجيل يف الدول التي ت�أخذ ب�أ�شكال قانونية جامدة تقل كثري ًا
عنها يف الدول التي تكون فيها املتطلبات �أكرث مرونة .فعلى �سبيل املثال ،يف الدول التي ا�ستحدثت
ومب�سطة للمن�ش�آت التجارية ،تت�سم عملية ت�سجيل تلك الأنواع من املن�ش�آت
�أ�شكا ًال قانونية جديدة َّ
ِّ
بكونها �أ�سرع بكثري و�أقل تكلف ًة .وال ُتلزَ م املن�ش�آت التجارية بن�شر القواعد املنظمة لت�شغيلها �أو
�إدارتها يف اجلريدة الر�سمية؛ بل ميكن عو�ض ًا عن ذلك ن�شرها على الإنرتنت من خالل ال�سجل
مبحام �أو كاتب عدل �أو و�سيط �آخر �أمر ًا �إلزام ًّيا
التجاري .ويف العديد من الدول ،ال تكون اال�ستعانة
ٍ
من �أجل �إعداد امل�ستندات �أو �إجراء بحث ي�ستند �إىل ا�سم املن�ش�أة التجارية (انظر الفقرات 115
�إىل � 117أعاله).
 -241كما ت�سهم التغيريات الت�شريعية الرامية �إىل �إ�سقاط ا�شرتاط احلد الأدنى لر�أ�س
املال املدفوع �أو تقليل مقداره فيما يخ�ص املن�ش�آت التجارية يف تي�سري ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة ،ل َّأن الأموال التي متتلكها املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية قد تكون حمدودة
بحيث ال تفي با�شرتاط احلد الأدنى لر�أ�س املال� ،أو قد ال يكون لديها ا�ستعداد حلجز ر�أ�س مالها
املتاح لت�أ�سي�س املن�ش�أة �أو قد ال تكون لديها القدرة على ذلك .وقد جل�أ بع�ض الدول ،بد ًال من
االعتماد يف حماية الدائنني وامل�ستثمرين على ا�شرتاط احلد الأدنى لر�أ�س املال� ،إىل تنفيذ ُن ُهج
بديلة مثل ت�ضمني ت�شريعاتها �أحكام ًا ب�ش�أن تدابري احرتازية من الإع�سار؛ �أو �إجراء اختبارات
مالءة مالية؛ �أو �إعداد تقارير مراجعة ح�سابات تثبت �أن املبلغ الذي ا�ستثمرته ال�شركة كاف
لتغطية تكاليف الت�أ�سي�س.
 -242وقد يقرتن ا�ستحداث �أ�شكال مب�سطة جديدة من املن�ش�آت ذات امل�س�ؤولية املحدودة
و�أنواع �أخرى من املن�ش�آت التجارية �أي�ض ًا بخف�ض كبري �أو �إ�سقاط كامل ال�شرتاط احلد الأدنى
لر�أ�س املال الذي ُتلزَ م املن�ش�آت ذات الأ�شكال القانونية الأخرى بالوفاء به عند ت� ُّأ�س�سها .وقد
�أُ�سقط ا�شرتاط احلد الأدنى لر�أ�س املال كل ًّيا يف عدد من الدول التي اعتمدت الأ�شكال القانونية
املب�سطة للمن�ش�آت التجارية ،بينما ُ�سمح يف حاالت �أخرى بالت�سجيل �أو الت�أ�سي�س ال َّأويل عند �إيداع
َّ
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مقدار ا�سمي من ر�أ�س املال .كما ا�س ُتحدث يف دول �أخرى نظام الر�سملة التدريجية ،الذي ي�شرتط
معينة من �أرباحها ال�سنوية جانب ًا �إىل �أن يبلغ جمموع احتياطيها
على املن�ش�أة َو ْ�ضع ن�سبة مئوية َّ
ور�أ�س مالها ال�سهمي مع ًا املبلغ املطلوب .ويف حاالت �أخرى ،الُ  ت�شرتط الر�سملة التدريجية �إ َّال �إذا
املب�سط ذو امل�س�ؤولية املحدودة يعتزم االرتقاء �إىل �شركة حمدودة امل�س�ؤولية بكل معنى
كان الكيان َّ
الكلمة (مما يتطلب قدر ًا �أكرب من ر�أ�س املال ال�سهمي) ،غري � َّأن فعل ذلك لي�س �إلزام ًّيا.
 -243ومن الإ�صالحات الأخرى التي ت�ساعد على حت�سني عملية ت�سجيل املن�ش�آت التجارية
منح ِّ
منظمي امل�شاريع حرية مزاولة جميع الأن�شطة امل�شروعة من دون مطالبتهم بتحديد نطاق
م�شروعهم .ويكت�سي هذا �أهمية خا�صة يف الواليات الق�ضائية التي ُي�شرتط فيها على ِّ
منظمي
ماهية الن�شاط �أو الأن�شطة التي يعتزمون مزاولتها ،وذلك من
امل�شاريع �أن يحدِّ دوا يف عقد الت�أ�سي�س َّ
�أجل ردع املن�ش�آت التجارية عن العمل خارج نطاق �أهدافها ،وكذلك حلماية امل�ساهمني والدائنني،
لدى االقت�ضاء .ومن �ش�أن ال�سماح بت�ضمني عقد الت�أ�سي�س (�أو غريه من القواعد التي حتكم ت�شغيل
املن�ش�أة �أو� إدارتها) ما ي�سمى بتعبري "بند الغر�ض العام" ،الذي ين�ص على � َّأن الغر�ض من املن�ش�أة
التجارية هو مزاولة �أيِّ جتارة �أو �أعمال ومينحها ال�صالحية لفعل ذلك� ،أن ُي�س ِّهل ت�سجيل املن�ش�آت.
ويف هذا النهج ،يق ُّل كثري ًا احتمال اال�ضطرار م�ستقب ًال �إىل �إجراء ت�سجيل �إ�ضافي �أو مع َّدل� ،إذ يتيح
للمن�ش�آت تغيري جمال تركيزها و�أن�شطتها من دون تعديل الت�سجيل� ،شريطة كون ن�شاط الأعمال
اجلديد ن�شاط ًا م�شروع ًا واحل�صول على الرتاخي�ص الالزمة .و�إىل جانب خيار �إدراج بند الغر�ض
العام ،ميكن �أن ت�شمل اخليارات الإ�ضافية التي تدعم الغاية ذاتها �إ�صدار ت�شريع يجعل عدم تقييد
الأهداف هو القاعدة العامة يف الوالية الق�ضائية� ،أو �إ�سقاط �أيِّ ا�شرتاط على املن�ش�آت التجارية،
�سجل.
وخ�صو�ص ًا املن�ش�آت التي ميلكها �أفراد ،ب�أن ِّ
تبي �أهدافها لكي ُت َّ

التو�صية  :57الأ�شكال القانونية املرنة
ينبغي �أن يجيز القانون �أ�شكا ًال قانونية مرنة ومب�سطة للمن�ش�آت التجارية ،تي�سري ًا وت�شجيع ًا
لت�سجيل املن�ش�آت التجارية بجميع �أحجامها.

دال -النهج الت�شريعي ال�ستيعاب
التطور التكنولوجي
 -244كما ذُ كر �أعاله (انظر الفقرتني  8و 85والتو�صية  ،)13ي�ؤيد هذا الدليل الر�أي القائل
ب�أن ال�سجالت الإلكرتونية ت�سهِّل بدرجة كبرية ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة.
ف�إذا مل تكن هناك قوانني منا�سبة تنظم املعامالت الإلكرتونية ،يكون �إقرار وتنظيم ا�ستخدام تلك
املعامالت يف الت�شريعات الداخلية �إحدى اخلطوات ال َّأولية لأيِّ �إ�صالح يهدف �إىل دعم ت�سجيل
املن�ش�آت التجارية �إلكرتون ًّيا .ويف هذا ال�صدد ،ينبغي للدول �أن تنظر يف اعتماد قوانني ت�سمح
بالتوقيعات الإلكرتونية� ،أو بطرائق �أخرى لإثبات الهوية والتوثق ،وبا�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية.

الف�صل احلادي ع�شر�  -إ�صالحات القوانني الأ�سا�سية

101

 -245بيد �أنه مبا � َّأن تكنولوجيا املعلومات هي جمال ُم َّت ِ�سم ب�سرعة التطور ،ف�إن املتطلبات يف
القانون التي تر�سي نهج ًا قائم ًا على التكنولوجيا قد ت�ؤدي �إىل منع املزيد من التطور التكنولوجي.
ولذا ينبغي للدول �أن تنظر يف �إر�ساء مبادئ قانونية توجيهية فح�سب يف ت�شريعاتها (وخ�صو�ص ًا
تلك املتعلقة باحلياد التقني والتكاف�ؤ الوظيفي ،انظر الفقرة  85والتو�صية � 13أعاله) ،مع َت ْرك
م�س�ألة الن�ص على الأحكام املحددة بخ�صو�ص التنظيم الرقابي للعمل التف�صيلي ومتطلبات نظام
ت�سجيل قائم على االت�صال احلا�سوبي املبا�شر لأدوات �سيا�ساتية �أو قانونية �أخرى.

التو�صية  :58النهج الت�شريعي ال�ستيعاب
التطور التكنولوجي
ينبغي للقانون �أن ي�ضع �أحكام ًا ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ت�ستوعب التطور التكنولوجي.

املرفق الأول
التو�صيات

�أو ًال�  -أهداف ال�سجل التجاري

التو�صية � :1أهداف ال�سجل التجاري

يي�سر ت�شغيل املن�ش�آت يف �إطار االقت�صاد الر�سمي
ينبغي �أن يكفل القانون �إقامة �سجل للمن�ش�آت ِّ
كجزء من النظام ال�شامل جلميع الت�سجيالت التي قد تطا َلب بها املن�ش�آت وقد ت�شمل الت�سجيلَ
يف ال�سجل التجاري ولدى الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي وكذلك لدى
ال�سلطات الأخرى.

التو�صية � :2أغرا�ض ال�سجل التجاري

ينبغي �أن ين�ص القانون على �إن�شاء ال�سجل التجاري للغر�ضني التاليني:
(�أ) تزويد املن�ش�آت التجارية بهوية تعرتف بها الدولة امل�شرتعة؛
امل�سجلة و�إتاحتها لعامة النا�س.
(ب) تل ِّقي وتخزين معلومات ب�ش�أن املن�ش�آت التجارية َّ

التو�صية  :3و�ضع نظام قوانني ب�سيط وقابل للتنب�ؤ به يتيح الت�سجيل

ينبغي للقانون الناظم لل�سجل التجاري:
(�أ) �أن يت�سم بب�ساطة هيكله ويتجنب ا�ستخدام اال�ستثناءات �أو منح ال�صالحية
التقديرية دون �ضرورة؛
(ب) �أن يكفل خ�ضوع املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة امللزَ مة �أو امل�سموح لها
بالت�سجيل للحد الأدنى من الإجراءات الالزمة.
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التو�صية  :4ال�سمات الرئي�سية لل�سجل التجاري

ينبغي �أن ي�ضمن القانون ات�صاف ال�سجل التجاري بال�سمات الرئي�سية التالية:
(�أ)  �أن يكون الت�سجيل متاح ًا لعامة النا�س وب�سيط ًا و�سهل اال�ستعمال وناجع ًا من حيث
الوقت والتكلفة؛
(ب) �أن تكون �إجراءات الت�سجيل منا�سبة الحتياجات املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة؛
امل�سجلة عن املن�ش�آت التجارية واملتاحة لعامة النا�س
(ج) �أن يكون البحث يف املعلومات َّ
وا�ستخراجها ي�سريين؛
جيدي النوعية وموثوقني و�أن ُيحتفظ بهما
امل�سجلة ْ
(د)    �أن يكون نظام ال�سجل واملعلومات َّ
على ذلك احلال من خالل حتديثات دورية ومن خالل التحقق من النظام.

ثانياً�  -إن�شاء ال�سجل التجاري ووظائفه

التو�صية  :5ال�سلطة امل�س�ؤولة

ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ)  �أن ت�ضطلع الدولة �أو كيان تع ِّينه الدولة بت�شغيل ال�سجل التجاري؛
(ب) �أن حتتفظ الدولة ب�سلطتها على ال�سجل التجاري.

التو�صية  :6تعيني �أمني ال�سجل وم�س�ؤوليته

ينبغي للقانون �أن:
(�أ) ين�ص على �أن ميلك ال�شخ�ص �أو الكيان امل�أذون له من جانب الدولة امل�شرتعة� ،أو
مبوجب قانون الدولة امل�شرتعة� ،صالحية تعيني �أمني ال�سجل و�إقالته ومراقبة �أدائه؛
(ب) يحدِّ د �صالحيات �أمني ال�سجل وواجباته وما �إذا كان بالإمكان تفوي�ض تلك
ال�صالحيات والواجبات ومدى ذلك.

التو�صية  :7ال�شفافية يف ت�شغيل ال�سجل التجاري

ينبغي �أن ي�ضمن القانون �إعالم عامة النا�س بالقواعد والإجراءات ومعايري اخلدمة التي تو�ضع
لت�شغيل ال�سجل التجاري من �أجل �ضمان ال�شفافية يف �إجراءات الت�سجيل.

املرفقات
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املوحدة
التو�صية  :8ا�ستخدام ا�ستمارات الت�سجيل َّ

موحدة ب�سيطة لإتاحة ت�سجيل املن�ش�أة
ينبغي �أن ين�ص القانون على الأخذ با�ستمارات ت�سجيل َّ
التجارية ،وينبغي �أن يكفل �أمني ال�سجل �إتاحة الإر�شادات لأ�صحاب الت�سجيل ب�ش�أن كيفية ملء
تلك اال�ستمارات.

التو�صية  :9بناء قدرات موظفي ال�سجل

ينبغي �أن يكفل القانون و�ضع برامج منا�سبة من �أجل تطوير وتعزيز معارف ومهارات موظفي
ال�سجل ب�ش�أن �إجراءات ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ومعايري اخلدمة وت�شغيل ال�سجالت الإلكرتونية،
وكذلك قدرات موظفي ال�سجل على تقدمي اخلدمات املطلوبة.

التو�صية  :10الوظائف الأ�سا�سية لل�سجالت التجارية

ينبغي �أن يحدد القانون الوظائف الأ�سا�سية لل�سجل التجاري ،ومنها ما يلي:
(�أ) ت�سجيل املن�ش�آت التجارية عندما ت�ستويف ال�شروط الالزمة املن�صو�ص عليها
يف القانون؛
(ب) �إتاحة ِّ
امل�سجلة املتاحة لعامة النا�س؛
االطالع على املعلومات َّ
امل�سجلة؛
(ج) تخ�صي�ص حمدِّ د هوية فريد للمن�ش�أة التجارية َّ
(د) تبادل املعلومات بني ال�سلطات العمومية على النحو املطلوب؛
(ه) احلفاظ على املعلومات الواردة يف ال�سجل حم َّدثة قدر الإمكان؛
(و) �صون �سالمة املعلومات املدرجة يف قيود ال�سجل؛
(ز) توفري املعلومات عن �إن�شاء املن�ش�أة التجارية ،مبا يف ذلك التزامات وم�س�ؤوليات
املن�ش�أة والآثار القانونية للمعلومات املتاحة لعامة النا�س يف ال�سجل التجاري؛
(ح) م�ساعدة املن�ش�آت التجارية يف البحث عن ا�سم جتاري وحجزه عندما يقت�ضي
القانون ذلك.

التو�صية  :11تخزين املعلومات والو�صول �إليها من خالل جميع عنا�صر ال�سجل
التجاري

ينبغي �أن ين�ص القانون على الربط بني مكاتب ال�سجل التجاري فيما يتعلق بتخزين املعلومات التي
امل�سجلة �أو التي ُيد ِّونها موظفو ال�سجل ،وفيما يتعلق ب�إتاحة
ترد من �أ�صحاب الت�سجيل واملن�ش�آت َّ
�إمكانية الو�صول �إليها.
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ثالثاً-

ت�شغيل ال�سجل التجاري

التو�صية  :12ت�شغيل ال�سجل التجاري

ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنَّ �أمثل ت�شغيل ل�سجل جتاري فعال هو الت�شغيل الإلكرتوين .ف�إذا َّ
تعذر
على الدولة امل�شرتعة الأخذ بنظام كامل للخدمات الإلكرتونية يف الوقت احلايل ،فعليها �أن ت�سعى
�إىل العمل بهذا النهج �إىل �أق�صى حد ت�سمح به بنيتها التحتية التكنولوجية احلالية وكذلك �إطارها
حت�سن البنية التحتية.
تتو�سع يف تنفيذه مع ُّ
امل�ؤ�س�سي وقوانينها ،على �أن َّ

التو�صية  :13اخلطابات الإلكرتونية وطرائق التو ُّثق الإلكرتوين

ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) ال�سماح با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية وكذلك التوقيعات الإلكرتونية و�سائر
طرائق ا�ستبانة الهوية ،والت�شجيع على ذلك؛
(ب) تنظيم هذه اال�ستخدامات وفق ًا للمبادئ التي م�ؤداها �أنَّ اخلطابات والتوقيعات
الإلكرتونية معادلة وظيف ًّيا لنظرياتها الورقية وال ميكن جتريدها من ال�صالحية القانونية �أو
القابلية للإنفاذ ملجرد كونها يف �شكل �إلكرتوين.

التو�صية  :14جممع خدمات للت�سجيل التجاري والت�سجيل لدى
�سلطات �أخرى

ينبغي �أن ين�ص القانون على �إن�شاء جممع خدمات للت�سجيل التجاري والت�سجيل لدى �سلطات
عمومية �أخرى ،وعلى تعيني ال�سلطة العمومية التي ت�شرف على ت�شغيل هذه اجلهة الواحدة ،مع
مراعاة �أنَّ هذه اجلهة املعنية:
(�أ) ميكن �أن تتكون من من�صة �إلكرتونية �أو مكاتب مادية؛
(ب) ينبغي �أن تكفل ترابط خدمات �أكرب عدد ممكن من ال�سلطات ،على �أن ي�شمل هذا،
على �سبيل املثال ال احل�صر ،ال�سجل التجاري وال�سلطات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي؛
(ج) ينبغي �أن تكفل تبادل املعلومات ب�ش�أن املن�ش�آت بني ال�سلطات املرتابطة ،وا�ستخدام
ا�ستمارة متكاملة وحيدة لطلب الت�سجيل لدى تلك ال�سلطات والدفع لها وحمدِّ د هوية فريد.

التو�صية  :15ا�ستخدام حمدِّ دات الهوية الفريدة

يراعى فيه
م�سجلة حمدِّ د هوية فريد َ
ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن يكون لكل من�ش�أة جتارية َّ
ما يلي:
(�أ) �أن تت�ألف بنيته من جمموعة من الأرقام �أو احلروف؛
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خ�ص�ص لها دون غريها؛
(ب) �أن ُيف َرد للمن�ش�أة التجارية التي ُي َّ
(ج) �أ َّال يتغري و�أ َّال يعاد تخ�صي�صه بعد �أيِّ �إلغاء لت�سجيل املن�ش�أة التجارية.

التو�صية  :16تخ�صي�ص حمدِّ دات الهوية الفريدة

يخ�ص�ص ال�سجل التجاري حمدِّ د الهوية الفريد للمن�ش�أة التجارية
ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ِّ
تخ�ص�صه لها قبل الت�سجيل ال�سلطة املع َّينة .وينبغي يف كلتا احلالتني �إتاحة
لدى ت�سجيلها �أو �أن ِّ
حمدِّ د الهوية الفريد جلميع ال�سلطات العمومية الأخرى امل�شاركة يف عملية ت�سجيل املن�ش�آت ويف
تبادل املعلومات املقرتنة به ،وا�ستخدامه يف جميع اخلطابات الر�سمية املتعلقة باملن�ش�أة التجارية
التي ُخ ِّ�ص�ص لها.

التو�صية  :17تطبيق نظام حمدِّ د الهوية الفريد

ينبغي �أن يكفل القانون ،عند اعتماد نظام ال�ستعمال حمدِّ د الهوية الفريد ما يلي:
(�أ) قابلية الت�شغيل املتبادل بني البنى التحتية التكنولوجية لل�سجل التجاري وال�سلطات
العمومية الأخرى التي تتبادل املعلومات املرتبطة مبحدِّ د الهوية؛
(ب) ربط حمدِّ دات الهوية القائمة مبحدِّ د الهوية الفريد للمن�ش�أة التجارية �أو حلوله
حملها.

التو�صية  :18تبادل البيانات املحمية بني ال�سلطات العمومية

ينبغي �أن ين�ص القانون على ال�شروط التي ميكن على �أ�سا�سها تبادل البيانات املحمية بني ال�سلطات
العمومية ،عم ًال بنظام حمدِّ د الهوية الفريد.

رابعاً-

ت�سجيل املن�ش�أة التجارية

التو�صية � :19إتاحة ُ�سبل الو�صول �إىل املعلومات عن كيفية الت�سجيل

ينبغي �أن ُي ِلزم القانون �أمني ال�سجل بكفالة ن�شر املعلومات عن عملية ت�سجيل املن�ش�آت التجارية
وعما قد يكون مفرو�ض ًا من الر�سوم على نطاق وا�سع ،و ُي�سر احل�صول عليها دومنا مقابل.

التو�صية  :20املن�ش�آت التجارية امل�سموح لها بالت�سجيل �أو امللزَ مة به

ينبغي للقانون:
(�أ) �أن يحدِّ د الأ�شكال القانونية للمن�ش�آت التجارية امللزَ مة بالت�سجيل؛
يبي �أنَّ املن�ش�آت التجارية بجميع �أحجامها و�أ�شكالها القانونية م�سموح
(ب) �أن ِّ
لها بالت�سجيل.
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التو�صية  :21احلد الأدنى من املعلومات املطلوبة للت�سجيل

ينبغي �أن ين�ص القانون على املعلومات وامل�ستندات الداعمة املطلوبة لت�سجيل املن�ش�أة التجارية،
على �أن يت�ضمن ذلك على �أقل تقدير ما يلي:
(�أ) ا�سم املن�ش�أة التجارية؛
(ب) عنوان املن�ش�أة الذي ميكن اعتبار �أنها تتلقى املرا�سالت عليه� ،أو الو�صف الدقيق
ملوقعها الجغرافي �إن مل يكن لها عنوان بال�شكل املعتاد؛
(ج) هوية �صاحب �أو �أ�صحاب الت�سجيل؛
(د) هوية ال�شخ�ص امل�أذون له (الأ�شخا�ص امل�أذون لهم) بالتوقيع بالنيابة عن املن�ش�أة
التجارية� ،أو القائم (القائمني) مبهمة التمثيل القانوين للمن�ش�أة التجارية؛
(ه) ال�شكل القانوين للمن�ش�أة التجارية املراد ت�سجيلها ،وحمدِّ د هويتها الفريد �إذا كان
قد ُخ ِّ�ص�ص لها.

التو�صية  :22اللغة التي ينبغي �أن ُتق َّدم بها املعلومات

ينبغي �أن ين�ص القانون على وجوب تقدمي املعلومات وامل�ستندات �إىل ال�سجل التجاري باللغة �أو
اللغات املح َّددة ،ومبجموعة احلروف والأرقام التي يحدِّ دها ال�سجل التجاري ويعلنها.

التو�صية  :23الإ�شعار بالت�سجيل

ينبغي �أن ي�شرتط القانون على ال�سجل التجاري �أن يب ِّلغ �صاحب الت�سجيل ،يف �أقرب وقت ممكن
عمل ًّيا ،ويف �أيِّ حال دون ت�أخري ال م ِّربر له ،مبا �إذا كان ت�سجيل من�ش�أته قد �أ�صبح نافذ ًا .ويف نظام
الت�سجيل الإلكرتوين ،ينبغي لل�سجل التجاري �أن ير�سل �إ�شعار ًا �إلكرتون ًّيا �إىل �صاحب الت�سجيل فور
ا�ستيفاء جميع متطلبات ت�سجيل املن�ش�أة بنجاح.

التو�صية  :24حمتوى الإ�شعار بالت�سجيل

ينبغي �أن يجيز القانون �أن ي�أخذ الإ�شعار بالت�سجيل �شكل �شهادة �أو �إخطار �أو بطاقة ،على �أن
يت�ضمن على �أقل تقدير املعلومات التالية:
(�أ) حمدِّ د الهوية التجارية الفريد للمن�ش�أة التجارية؛
(ب) تاريخ ووقت ت�سجيل املن�ش�أة التجارية؛
(ج) ا�سم املن�ش�أة التجارية؛
(د) ال�شكل القانوين للمن�ش�أة التجارية؛
(ه) القانون الذي ُ�س ِّجلت مبوجبه املن�ش�أة التجارية.

التو�صية  :25مدة نفاذ الت�سجيل

ينبغي �أن ين�ص القانون �صراح ًة على بقاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية نافذ ًا حتى وقت �إلغائه.
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التو�صية  :26وقت الت�سجيل ونفاذه

ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) �أن يو ِّثق ال�سجل التجاري تاريخ ووقت تلقي طلب الت�سجيل و�أن يعالج الطلبات ح�سب
الرتتيب الزمني لورودها يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا ،ويف �أيِّ حال دون ت�أخري ال مربر له؛
(ب) �أن يحدِّ د بو�ضوح الوقت الذي ي�صبح فيه ت�سجيل املن�ش�أة التجارية نافذ ًا؛
(ج) �أن ُيق ِّيد ال�سجل التجاري ت�سجيل املن�ش�أة التجارية لديه يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا
بعد ذلك ،ويف �أيِّ حال دون ت�أخري ال مربر له.

التو�صية  :27رف�ض طلب الت�سجيل

ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) �أ ّال يرف�ض �أمني ال�سجل طلب ت�سجيل املن�ش�أة التجارية �إال �إذا كان الطلب ال يفي
باملتطلبات املح َّددة يف القانون؛
(ب) �أن يقدِّ م �أمني ال�سجل �إىل �صاحب الت�سجيل �أ�سباب الرف�ض كتاب ًة؛
(ج) �أن ُي َنح �أم ُني ال�سجل �صالحية ت�صحيح ما قد يقع يف ال�سجل من �أخطاء �إ�ضاف ًة
�إىل �أيِّ �أخطاء َع َر�ضية قد تظهر فيما يق َّدم من معلومات مق َّدمة دعم ًا لت�سجيل املن�ش�أة التجارية،
�شريطة �أن حت َّدد بدقة �شروط ممار�سة �أمني ال�سجل لهذه ال�صالحية.

التو�صية  :28ت�سجيل الفروع

ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) ما �إذا كان ت�سجيل فرع املن�ش�أة التجارية �إلزام ًّيا �أو م�سموح ًا به؛
(ب) تعريف معنى "الفرع" لأغرا�ض الت�سجيل على نحو يت�سق مع التعريف الوارد يف
موا�ضع �أخرى يف قانون الدولة امل�شرتعة؛
(ج) �أحكام تتعلق بت�سجيل الفروع ملعاجلة امل�سائل التالية:
’ ‘1متطلبات الإف�صاح عن م�سائل منها ا�سم وعنوان �صاحب الت�سجيل؛ وا�سم
وعنوان الفرع؛ وال�شكل القانوين للمن�ش�أة الأ�صلية �أو الرئي�سية التي تلتم�س
ت�سجيل الفرع؛ ودليل راهن على وجود املن�ش�أة الأ�صلية �أو الرئي�سية �صادر
عن �سلطة خمت�صة للدولة �أو للوالية الق�ضائية الأخرى التي تكون املن�ش�أة
م�سجلة فيها؛
َّ
’ ‘2معلومات عن ال�شخ�ص الذي ميكنه متثيل الفرع قانون ًا� ،أو الأ�شخا�ص الذين
ميكنهم القيام بذلك.
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خام�ساً-

ما بعد الت�سجيل

التو�صية  :29املعلومات املطلوبة بعد الت�سجيل

ينبغي �أن يحدِّ د القانون �أنَّ على املن�ش�أة التجارية �أن تقدِّ م �إىل ال�سجل التجاري بعد ت�سجيلها كحد
�أدنى معلومات عن � َّأي تغيريات �أو تعديالت يف املعلومات التي كانت مطلوبة يف البداية لت�سجيل
املن�ش�أة التجارية عم ًال بالتو�صية .21

التو�صية  :30تع ُّهد �سجل حم َّدث

ينبغي �أن ُي ِلزم القانون �أمني ال�سجل ب�ضمان التحديث املنتظم للمعلومات املق َّيدة يف ال�سجل
التجاري ،بطرائق منها:
امل�سجلة لكي تب ِّلغ ال�سجل مبا �إذا كانت
(�أ) �إر�سال طلب م�ؤمتت �إىل املن�ش�آت التجارية َّ
املعلومات املتعلقة بها املحفوظة فيه ما زالت دقيقة �أو حتدِّ د التغيريات التي ينبغي �إدخالها؛
(ب) عر�ض الإ�شعارات بعمليات التحديث املطلوبة يف مكتب ال�سجل ومكاتبه الفرعية،
ون�شر ر�سائل تذكريية منتظمة يف املوقع ال�شبكي لل�سجل ويف و�سائل التوا�صل االجتماعي وو�سائط
الإعالم الوطنية واملحلية الإلكرتونية واملطبوعة؛
(ج) ا�ستبانة م�صادر املعلومات عن املن�ش�آت امل�سجلة ،التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف
احلفاظ على حداثة ال�سجل؛
(د) حتديث قيود ال�سجل بعد تلقي التعديالت على املعلومات املقيدة يف �أقرب وقت
ممكن عمل ًّيا ،ويف �أيِّ حال دون ت�أخري ال مربر له.

امل�سجلة
التو�صية  :31تعديل املعلومات َّ

ين�ص القانون على ما يلي:
ينبغي �أن َّ
(�أ) �إلزام ال�سجل التجاري مبا يلي:
امل�سجلة ح�سب ترتيب
’ ‘1معاجلة التعديالت املطلوب �إدخالها على املعلومات َّ
ورودها؛
’ ‘2ت�سجيل تاريخ ووقت �إدخال التعديالت يف قيود ال�سجل؛
امل�سجلة يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا ،ويف �أيِّ حال
’� ‘3إخطار املن�ش�أة التجارية َّ
امل�سجلة؛
دون ت�أخري ال مربر له ،بتعديل معلوماتها َّ
امل�سجلة نافذ ًا.
(ب) حتديد التوقيت الذي ي�صبح فيه تعديل املعلومات َّ

املرفقات
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�ساد�ساً-

تي�سر الو�صول وتبادل املعلومات
ُّ

التو�صية � :32أوقات دوام ال�سجل التجاري

ينبغي �أن يكفل القانون ما يلي:
(�أ) �إذا كانت خدمات ال�سجل التجاري ُتو َّفر �إلكرتون ًّيا� ،أن يتاح احل�صول عليها يف جميع
الأوقات؛
(ب) �إذا كانت خدمات ال�سجل التجاري ُتو َّفر من خالل مكتب قائم ماد ًّيا:
’� ‘1أن ُيفتح كل مكتب من مكاتب ال�سجل �أمام عامة النا�س �أثناء الأيام والأوقات
التي حتدِّ دها الدولة امل�شرتعة؛
’� ‘2أن ُتن�شر معلومات عن �أماكن مكاتب ال�سجل و�أيام و�أوقات عملها يف املوقع
ال�شبكي لل�سجل� ،إن ُوجد ،و�إ َّال فيع َّرف بها بطريقة �أخرى على نطاق وا�سع،
و ُتن�شر �أيام و�أوقات عمل كل مكتب يف عني املكان؛
(ج) ب�صرف النظر عن �أحكام الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) من هذه التو�صية ،يجوز
لل�سجل التجاري �أن يع ِّلق تقدمي خدماته كل ًّيا �أو جزئ ًّيا من �أجل �أداء �أعمال ل�صيانة ال�سجل �أو
ت�صليحه� ،شريطة:
’� ‘1أن يكون تعليق تقدمي خدمات الت�سجيل لأق�صر مدة ممكنة عمل ًّيا؛
’� ‘2أن ُي َ
ن�شر �إخطار بتعليق تقدمي اخلدمات ومدته املتوقعة على نطاق وا�سع؛
’� ‘3أن ُيق َّدم ذلك الإخطار قبل تعليق تقدمي اخلدمات �أو� ،إذا مل يت�سنَّ ذلك ،يف
�أقرب وقت معقول بعده.

التو�صية � :33إتاحة خدمات ال�سجل التجاري

ينبغي �أن يجيز القانون الو�صول �إىل ال�سجل التجاري بدون �أيِّ متييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو
نوع اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو �أي �آراء �أخرى �أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي
�أو املمتلكات �أو امليالد �أو حالة �أخرى.

التو�صية  :34امل�ساواة بني اجلن�سني يف حقوق الو�صول �إىل خدمات الت�سجيل يف
ال�سجل التجاري

ينبغي للقانون:
(�أ) �أن ين�ص على امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق الواجبة الإنفاذ يف الو�صول �إىل
خدمات الت�سجيل يف ال�سجل التجاري من �أجل مبا�شرة الأعمال التجارية ،و�أنَّ حقوقها يف ذلك
واجبة النفاذ؛
(ب) �أن يكفل عدم متييز متطلبات ت�سجيل املن�ش�آت التجارية �ضد �أ�صحاب الت�سجيل
املحتملني ب�سبب نوع جن�سهم؛
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(ج) �أن ين�ص على اعتماد �سيا�سات جلمع بيانات من ال�سجل التجاري عن امل�سجلني فيه
مف�صلة ح�سب نوع اجلن�س دون حتديد هوية �أ�صحابها.

التو�صية ِّ :35اطالع عامة النا�س على املعلومات

امل�سجلة ما مل تكن
ينبغي �أن يكفل القانون ِّاطالع عامة النا�س دون قيود �أو �صعوبات على املعلومات َّ
بيانات حممية مبقت�ضى القانون املنطبق.

التو�صية  :36حاالت تقييد ِّاطالع عامة النا�س على املعلومات

يف حال تقييد ِّاطالع عامة النا�س على املعلومات املدرجة يف ال�سجل التجاري ،ينبغي �أن ين�ص
القانون على ما يلي:
امل�سجلة التي تخ�ضع للقانون
(�أ) حتديد ماه َّية املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت التجارية َّ
املنطبق على الك�شف العلني عن البيانات املحمية وماهية �أنواع املعلومات التي ال يجوز ك�شفها
علن ًا؛
(ب) حتديد احلاالت التي يجوز فيها لأمني ال�سجل ا�ستعمال املعلومات اخلا�ضعة لقيود
ال�سرية �أو الك�شف عنها.

التو�صية � :37إتاحة الو�صول �إىل خدمات ال�سجل مبا�شرة و�إلكرتون ًّيا

ينبغي �أن ين�ص القانون ،ات�ساق ًا مع القوانني الأخرى املنطبقة يف الدول امل�شرتعة ،ويف حال تو ُّفر
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الالزمة ،على جواز تقدمي طلبات ت�سجيل املن�ش�آت وطلبات
امل�سجلة للمن�ش�آت عن ُبعد بالو�سائل الإلكرتونية.
تعديل املعلومات َّ

التو�صية � :38إتاحة البحث يف ال�سجل مبا�شرة و�إلكرتون ًّيا

ينبغي �أن ين�ص القانون ،يف حال تو ُّفر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،على جواز البحث يف
ال�سجل عن ُبعد بالو�سائل الإلكرتونية.

التو�صية  :39تي�سري الو�صول �إىل املعلومات

امل�سجلة
ينبغي �أن يكفل القانون تي�سري الو�صول �إىل املعلومات املتاحة لعامة النا�س عن املن�ش�آت َّ
من خالل تفادي و�ضع عوائق غري �ضرورية مثل ا�شرتاط تركيب براجميات مع َّينة؛ �أو فر�ض ر�سوم
بالت�سجل �أو تقدمي معلومات عن هويتهم.
مرتفعة؛ �أو �إلزام م�ستعملي خدمات املعلومات
ُّ

امل�سجلة املتاحة لعامة النا�س
التو�صية  :40الو�صول عرب احلدود �إىل املعلومات َّ

تي�سر ّ
االطالع عرب احلدود على
ينبغي �أن يكفل القانون �أن تعتمد ُنظُ م ت�سجيل املن�ش�آت حلو ًال ِّ
املعلومات املدرجة يف ال�سجل واملتاحة لعامة النا�س.

املرفقات

113

�سابعاً -الر�سوم

التو�صية  :41الر�سوم املفرو�ضة على خدمات ال�سجل التجاري

ينبغي �أن يكفل القانون حتديد ر�سوم ت�سجيل املن�ش�آت التجارية وخدمات ما بعد الت�سجيل� ،إن
ُوجدت ،مبقدار منخف�ض يكفي للت�شجيع على ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ،وخ�صو�ص ًا املن�ش�آت
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،على �أ َّال تتجاوز يف �أيِّ حال املقدار الذي مي ِّكن ال�سجل التجاري
من ا�سرتداد تكاليف توفري هذه اخلدمات.

التو�صية  :42الر�سوم املفرو�ضة لقاء تقدمي املعلومات

ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) املعلومات الأ�سا�سية املدرجة يف ال�سجل التجاري ينبغي �أن تكون متاحة لعامة النا�س
جمان ًا؛
(ب) خدمات املعلومات التي تتطلب قدر ًا كبري ًا من املعاجلة من ال�سجل التجاري ميكن
تقدميها مقابل ر�سم ميثل تكلفة تقدمي نواجت املعلومات املطلوبة.

التو�صية � :43إعالن قيمة الر�سوم وطرائق �سدادها

ينبغي �أن يكفل القانون �أن ُتن�شر على نطاق وا�سع الر�سوم الواجبة الدفع� ،إنْ وجدت ،للت�سجيل
واحل�صول على خدمات املعلومات وكذلك الطرائق املقبولة ل�سدادها.

التو�صية  :44املدفوعات الإلكرتونية

يي�سرها.
ينبغي �أن يجيز القانون املدفوعات الإلكرتونية و�أنْ ِّ

ثامناً-

امل�س�ؤولية واجلزاءات

التو�صية  :45امل�س�ؤولية عن تقدمي معلومات م�ضللة �أو كاذبة �أو خادعة

ينبغي �أن يحدِّ د القانون امل�س�ؤولية املنا�سبة عن �أيِّ معلومات م�ض ِّللة �أو كاذبة �أو خادعة تق َّدم �إىل
ال�سجل التجاري �أو عن عدم تقدمي املعلومات الالزمة �إليه.

التو�صية  :46اجلزاءات

ينبغي للقانون:
(�أ) �أن يحدِّ د اجلزاءات التي يجوز فر�ضها على املن�ش�آت التجارية عند الإخالل
بالتزاماتها بخ�صو�ص املعلومات الالزم تقدميها �إىل ال�سجل التجاري ب�صورة دقيقة ويف
الوقت املنا�سب؛
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(ب) �أن يت�ضمن �أحكام ًا جتيز العفو عن الإخالل بااللتزامات يف حال تدارك اخلط�أ يف
غ�ضون �أجل حم َّدد؛
(ج) �أن يطا ِلب �أم َني ال�سجل ب�أن يكفل ن�شر هذه القواعد على نطاق وا�سع.

التو�صية  :47م�س�ؤولية ال�سجل التجاري

ينبغي �أن يحدِّ د القانون ما �إذا كانت الدولة عر�ضة للم�س�ؤولية ،ومدى تلك امل�س�ؤولية ،ع َّما قد ين�ش�أ
من خ�سائر �أو �أ�ضرار ب�سبب اخلط�أ �أو الإهمال من جانب ال�سجل التجاري يف ت�سجيل املن�ش�آت
التجارية �أو يف �إدارة ال�سجل �أو ت�شغيله.

تا�سعاً�  -إلغاء الت�سجيل

التو�صية  :48الإلغاء الطوعي للت�سجيل

ينبغي للقانون:
(�أ) �أن يحدِّ د ال�شروط التي يجوز مبقت�ضاها للمن�ش�أة التجارية �أن تطلب �إلغاء ت�سجيلها؛
(ب) �أن ُي ِلزم �أمني ال�سجل ب�إلغاء ت�سجيل �أيِّ من�ش�أة جتارية ت�ستويف تلك ال�شروط؛
مب�سطة لإلغاء ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى
(ج) �أن ي�سمح للدولة باعتماد �إجراءات َّ
وال�صغرية واملتو�سطة.

التو�صية  :49الإلغاء غري الطوعي للت�سجيل

ينبغي �أن يحدِّ د القانون ال�شروط التي ميكن مبقت�ضاها لأمني ال�سجل �أن يلغي ت�سجيل من�ش�أة جتارية.

التو�صية � :50إجراءات �إلغاء الت�سجيل ووقت ونفاذ �إلغاء الت�سجيل

ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
امل�سجلة؛
(�أ) �إر�سال �إ�شعار مكتوب ب�إلغاء الت�سجيل �إىل املن�ش�أة التجارية َّ
(ب) �إعالن �إلغاء الت�سجيل وفق ًا للمتطلبات القانونية لدى الدولة امل�شرتعة؛
(ج) حتديد متى يكون �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية نافذ ًا؛
(د) حتديد الآثار القانونية لإلغاء الت�سجيل.

التو�صية � :51إعادة قيد الت�سجيل

ينبغي �أن يحدِّ د القانون الظروف واملهلة الزمنية املحددة التي يكون فيها �أمني ال�سجل ملزَ م ًا
ب�إعادة قيد ت�سجيل من�ش�أة جتارية �أُلغي ت�سجيلها.

املرفقات
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عا�شراً-

حفظ قيود ال�سجل

التو�صية  :52حفظ قيود ال�سجل

ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن يحتفظ ال�سجل بامل�ستندات واملعلومات املق َّدمة من �صاحب
امل�سجلة ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت التجارية التي �أُلغي
الت�سجيل واملن�ش�أة التجارية َّ
ت�سجيلها ،وذلك بطريقة مت ِّكن ال�سجل و�سائر امل�ستعملني املهتمني من ا�سرتجاعها.

التو�صية  :53تغيري املعلومات �أو حذفها

ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنَّ �أمني ال�سجل لي�ست له �صالحية تغيري املعلومات الواردة يف قيود
ال�سجل التجاري �أو حذفها� ،إال يف احلاالت املح َّددة يف القانون.

التح�سب ل�ضياع قيود ال�سجل التجاري �أو تلفها
التو�صية :54
ُّ

ينبغي للقانون:
(�أ) �أنْ ُي ِلزم �أمني ال�سجل التجاري بحماية قيوده من خطر �ضياعها �أو تلفها؛
(ب) �أنْ ين�ص على �إر�ساء وتع ُّهد �آليات احتياطية تتيح ا�سرتجاع قيود ال�سجل
عند ال�ضرورة.

التو�صية � :55ضمانات الوقاية من التلف العار�ض

ينبغي �أن ين�ص القانون على و�ضع �إجراءات منا�سبة لتخفيف املخاطر النا�شئة عن التعر�ض
لظروف قهرية �أو لأخطار طبيعية �أو حلوادث �أخرى قد ت�ؤ ِّثر على معاجلة وجمع ونقل وحماية
البيانات املق َّيدة يف ال�سجالت التجارية الإلكرتونية �أو الورقية.

حادي ع�شر�  -إ�صالحات القوانني الأ�سا�سية

التو�صية  :56و�ضوح القانون

ينبغي للقانون �أن يدمج ،قدر الإمكان وعلى نحو وا�ضح ،الأحكام القانونية اخلا�صة بت�سجيل
املن�ش�آت التجارية.

التو�صية  :57الأ�شكال القانونية املرنة

ينبغي �أن يجيز القانون �أ�شكا ًال قانونية مرنة ومب�سطة للمن�ش�آت التجارية ،تي�سري ًا وت�شجيع ًا
لت�سجيل املن�ش�آت التجارية بجميع �أحجامها.
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التو�صية  :58النهج الت�شريعي ال�ستيعاب التطور التكنولوجي
ينبغي للقانون �أن ي�ضع �أحكام ًا ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ت�ستوعب التطور التكنولوجي.

املرفق الثاين
قرار جلنة الأمم املتحدة للقانون
التجاري الدويل
اعتمدت اللجنة ،يف جل�ستها  ،1074املعقودة يف  27حزيران/يونيه  ،2018القرار التايل:

� َّإن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
�إذ ت�شري �إىل قرار اجلمعية العامة ( 2205د ،)21-امل� َّؤرخ  17كانون الأول /دي�سمرب ،1966
الذي �أن�ش�أت اجلمعية مبقت�ضاه جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بهدف ت�شجيع
التن�سيق والتوحيد التدريجيني للقانون التجاري الدويل مل�صلحة جميع ال�شعوب ،وخ�صو�ص ًا �شعوب
البلدان النامية،
و�إذ تدرك ما لوجود �إطار قانوين من�صف وم�ستقر وميكن التنب�ؤ به من �أهمية جلميع الدول
يف تعزيز ال�سيا�سات املوجهة نحو التنمية التي تدعم الأن�شطة الإنتاجية ،وخلق فر�ص عمل الئقة،
وتنظيم امل�شاريع ،وح�صول املر�أة على حقوق مت�ساوية يف املوارد االقت�صادية ،والإبداع ،واالبتكار،
وت�شجع على �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،ومنوها،
و�إذ ت�شري �إىل �أ َّنه ميكن للت�سجيل التجاري الب�سيط والكفء والفعال من حيث التكلفة
�أن ي�ساعد يف تكوين املن�ش�آت التجارية بجميع �أحجامها و�أنواعها ،وبخا�صة املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة،
و�إذ ت�شري �أي�ض ًا �إىل � َّأن ال�سجالت التجارية عندما ت�ؤدي مهامها وفق ًا لإجراءات مب�سطة
ومي�سرة ت�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف حتقيق التنمية االقت�صادية للدولة لأنها تتيح التعجيل باحل�صول
َّ
على املعلومات املتعلقة باملن�ش�آت التجارية من امل�ستعملني املهتمني ،مبا يف ذلك من الواليات
يي�سر البحث عن �شركاء جتاريني �أو زبائن �أو م�صادر متويل حمتملني
الق�ضائية الأجنبية ،مما ِّ
ويح ُّد من املخاطر املقرتنة باملعامالت والتعاقد،
و�إذ ت�شري كذلك �إىل موجة الإ�صالحات الوا�سعة لنظم ت�سجيل املن�ش�آت التجارية التي
ت�ضطلع بها الدول يف جميع املناطق وعلى جميع م�ستويات النمو ،ومن ثم� ،إىل الكم الهائل من
ا�ست ِ�شد بها يف �إعداد الدليل الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل
الدرو�س امل�ستفادة التي ُ
التجاري وات�ساع الفر�ص املتاحة ال�ستعمال هذا الدليل وتطبيقه،
117

 118
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و�إذ ت�شري �إىل الوالية امل�س َندة �إىل الفريق العامل الأول (املعني باملن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة) واملتعلقة ب�إعداد معايري قانونية ترمي �إىل التخفيف من العقبات
القانونية التي تواجهها املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة خالل دورة حياتها ،وال �سيما يف
االقت�صادات النامية،
واقتناع ًا منها ب� َّأن التو�صيات الت�شريعية التي يجري التفاو�ض عليها دول ًّيا يف �إطار عملية
ت�شارك فيها طائفة وا�سعة من اجلهات املعنية �سوف تكون مفيدة لكل من الدول التي لي�س لها
وفعال لت�سجيل املن�ش�آت التجارية والدول التي ت�ضطلع بعملية ا�ستعرا�ض و�إ�صالح
نظام كف�ؤ َّ
لنظمها اخلا�صة بت�سجيل املن�ش�آت التجارية،
و�إذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الأول ملا قام به من عمل ل�صوغ م�شروع الدليل
الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري ،وللمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
غري احلكومية املدعوة العاملة يف جمال �إ�صالح نظام ت�سجيل املن�ش�آت التجارية مل�شاركتها وملا
ق َّدمته من دعم،
 -1تعتمد دليل الأون�سيرتال الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري ،الوارد
يف الوثيقة  ،A/CN.9/940ب�صيغته التي ن َّقحتها اللجنة يف دورتها احلادية واخلم�سني )26(،وت�أذن
للأمانة ب�أن تن ِّقح ن�ص الدليل الت�شريعي وت�ضعه يف �صيغته النهائية يف �ضوء تلك التنقيحات؛
 -2تطلب �إىل الأمني العام ن�شر الدليل الت�شريعي ،مبا يف ذلك �إلكرتون ًّيا ،باللغات
املهتمة ،لكي ي�صبح
الر�سمية ال�ست للأمم املتحدة ،و�إحالته �إىل احلكومات و�سائر الهيئات
َّ
معروف ًا ومتاح ًا على نطاق وا�سع؛
وم�صممو نظم ال�سجالت و�سائر
 -3تو�صي ب�أن يويل امل�ش ِّرعون ومق ِّررو ال�سيا�سات
ِّ
الهيئات والأفراد املهتمني االعتبار الواجب للدليل الت�شريعي ،ح�سب االقت�ضاء.

()26الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة وال�سبعون ،امللحق رقم  ،)A/73/17( 17الفقرات 71
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تقدمي املعلومات املطلوبة
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اخلام�س
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(انظر "املعلومات")
(انظر "الر�سوم")
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املقدمة
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امل�سجلة
املن�ش�أة َّ
						
التعريف
				
�إلغاء ت�سجيل من�ش�أة م�سجلة
				
معلومات عن املن�ش�آت امل�سجلة
				
م�س�ؤولية املن�ش�آت امل�سجلة
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�صاحب الت�سجيل
املقدمة
				
تعريف �صاحب الت�سجيل
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معلومات عن نوع جن�س �صاحب الت�سجيل
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الرابع
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الرابع
الثاين
الرابع
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تغيري قيود ال�سجل �أو حذفها
				
قيود رقمية (�أو �إلكرتونية)
			
�إدخال املعلومات يف قيود ال�سجل يدوي ًا
						
					
حفظ قيود ال�سجل
			
التح�سب ل�ضياع قيود ال�سجل �أو تلفها
ُّ
				
�ضمانات حماية قيود ال�سجل
					
حتديث قيود ال�سجل

(انظر "املعلومات")
(انظر "ال�سجل التجاري")
الرابع
اخلام�س
العا�شر
العا�شر
العا�شر
(انظر "املعلومات")

موظفي ال�سجل
				
بناء قدرات موظفي ال�سجل
				
التعلم املتبادل بني النظراء
خط�أ � /سوء ت�صرف موظفي ال�سجل			
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ال�ساد�س
الثامن
العا�شر

اجلزاءات (انظر �أي�ضا "امل�س�ؤولية")
					
فر�ض اجلزاءات

الثامن

معايري خدمة
			
�إر�ساء معايري خدمة لل�سجل التجاري

الثاين

ال�سلطات/الهيئات املعنية بال�ضمان االجتماعي
م َمع اخلدمات")
				
�إجراءات ت�سجيل متكاملة
(انظر " َ ْ
(انظر "ال�سجل التجاري"
			
قابلية الت�شغيل املتبادل مع ال�سجالت التجارية
					" -نهج التنفيذ على مراحل
و�سلطات ال�ضرائب
وم َمع اخلدمات")
َ ْ
الثاين
الت�سجيل لدى ال�سلطات/الهيئات املعنية بال�ضمان االجتماعي
(انظر "حمدِّ د الهوية الفريد")
				
واعتماد حمددات هوية فريدة
�سلطات ال�ضرائب
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�إجراءات ت�سجيل متكاملة
قابلية الت�شغيل املتبادل مع ال�سجالت التجارية
				(انظر "ال�سجل التجاري" -
و�سلطات ال�ضمان االجتماعي
"نهج التنفيذ على مراحل
وم َمع اخلدمات")
َ ْ
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الثاين
				
الت�سجيل لدى �سلطات ال�ضرائب
(انظر "حمدِّ د الهوية الفريد")
�سلطات ال�ضرائب واعتماد حمدِّ دات هوية فريدة		
ال�شفافية
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الأول
			
امل�سجلة وحفظها
ال�شفافية يف جمع املعلومات َّ
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اخلام�س
				
�شفافية ال�سجل التجاري
(انظر "معايري اخلدمة")
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اخلام�س
ن�شر املعلومات املالية للمن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
(انظر "�إجراءات الت�سجيل")
			
ا�ستخدام ا�ستمارات الت�سجيل املوحدة
التدريب
207 ،122
الرابع
تدريب م�ستعملي ال�سجالت التجارية			
(انظر "موظفي ال�سجل")
				
تدريب موظفي ال�سجالت التجارية
الأون�سيرتال
85
الثالث
					
ن�صو�ص الأون�سيرتال
الأمم املتحدة
اتفاقية الأمم املتحدة املعنية بالق�ضاء على
174
ال�ساد�س
				
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
174
ال�ساد�س
				
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
حمدِّ د الهوية الفريد
102
الثالث
				
مزايا حمدد الهوية الفريد
107-106
الثالث
				
تخ�صي�ص حمدد الهوية الفريد
104
الثالث
		
تخ�صي�ص حمدد الهوية الفريد من جانب خمتلف ال�سلطات
(انظر "عابر للحدود")
				
تبادل املعلومات عرب احلدود
12
املقدمة
						
التعريف
110-108
الثالث
			
تطبيق نظام حمدد الهوية الفريد للمن�ش�آت
(انظر "الت�شغيل املتبادل�/أو البيني")
			
معوقات تطبيق نظام حمدد الهوية الفريد
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الثالث
				
هيكل حمدد الهوية الفريد
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الثالث
		
ا�ستخدام حمدد الهوية الفريد للمن�ش�أة التجارية الفردية
م�ستعملو ال�سجل التجاري
(انظر "�سبل الو�صول")
				
الو�صول املبا�شر �إىل ال�سجل
(انظر "الر�سوم")
		
الر�سوم املفرو�ضة على م�ستعملي ال�سجل التجاري
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ال�ساد�س
				
م�ستعملو ال�سجل التجاري الأجانب
(انظر "امل�س�ؤولية")
امل�س�ؤولية عن الأخطاء �أو الإغفاالت			
(انظر "املعلومات والتدريب")
			
توفري املعلومات مل�ستعملي ال�سجل التجاري
179
ال�ساد�س
		
تقييد و�صول م�ستعملي ال�سجل التجاري �إىل ال�سجل
9
املقدمة
				
النهج القائم على امل�ستعمل
الف�صل	
م َمع اخلدمات")
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املر�أة
				
الو�صول �إىل ال�سجل التجاري
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