جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

دليل الأون�سيرتال الت�شريعي
ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية
لل�سجل التجاري
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ما هو الغر�ض من الدليل الت�شريعي
لت�سجيل املن�ش�آت التجارية؟
من �ش�أن وجود بيئة �سليمة ملمار�سة الأعمال التجارية
�أن ي�س ِّهل �إن�شاء وت�شغيل املن�ش�آت التجارية بكل
�أحجامها .وميثل وجود ت�شريعات من�صفة و�شفافة
تراعي احتياجات املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة �أحد ال�شروط القانونية التي ت�سهم يف
تهيئة تلك البيئة.
وتبني الدرا�سات الدولية �أن املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة متثل غالبية ال�شركات يف معظم
البلدان ،وتوفر جزء ًا كبري ًا من حجم العمالة الإجمايل.
كما ت�ؤدي هذه املن�ش�آت يف بع�ض البلدان دور ًا �أ�سا�س ًّيا
يف النمو االقت�صادي ،ويجري هذا يف كثري من الأحيان
من خالل قنوات لتو�صيل االبتكارات وتوفري فر�ص العمل
ل�شرائح كبرية من املجتمع ،مبا فيها ال�شرائح الأ�شد �ضعف ًا.
ويف بلدان �أخرى ،ال تزال القدرات الكامنة لهذه املن�ش�آت يف حاجة
�إىل ا�ستغاللها .وقد �شددت اجلمعية العامة على �أهمية الرتكيز على
املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة من �أجل حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،وخ�صو�ص ًا ت�شجيع االبتكار والإبداع وتوفري عمل الئق للجميع.
تباين الظروف االقت�صادية
ويج�سد تن ُّوع املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
َ
ِّ
واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية للبلدان التي تعمل فيها .وبرغم ذلك التنوع ،تواجِ ه تلك
عوائق مت�شابهة �أثناء دورة حياتها.وميثل ارتفاع تكاليف ت�سجيل املن�ش�آت وتع ُّقد
املن�ش�آت عاد ًة َ
�إجراءاته ،وكذلك التكاليف الأخرى .مثل ال�ضرائب وامل�ساهمات االجتماعية .املرتبطة
بالعمل يف �إطار االقت�صاد النظامي ،واحدة من �أ�شيع تلك العوائق .ونتيجة لذلك ،تعمل ن�سبة
كبرية من تلك املن�ش�آت يف القطاع غري النظامي .غري �أنه ،بغية توفري بيئة �سليمة ملمار�سة
الأعمال التجارية ،من م�صلحة الدول واملن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة على ال�سواء
�أن تعمل تلك املن�ش�آت يف االقت�صاد النظامي .وقد �سلَّمت اجلمعية العامة يف قرارها 279/71
(يف عام  )2017ب�أهمية ت�شجيع �إ�ضفاء طابع نظامي على تلك املن�ش�آت.
ويف عام  ،2013اتفقت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (الأون�سيرتال)
على اال�ضطالع بعمل من �أجل احلد من العوائق القانونية التي تواجه املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة طوال دورة حياتها ،ابتدا ًء بالرتكيز على تب�سيط �إجراءات الت�أ�سي�س.
وميثل الدليل الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري نتاج ًا لذلك التكليف
يركز ب�صفة خا�صة على العوائق التي تواجه املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
عند ت�أ�سي�سها.

الغر�ض من الدليل الت�شريعي
يهدف الدليل الت�شريعي �إىل تب�سيط وتر�شيد �إجراءات ت�سجيل املن�ش�آت التجارية
من �أجل ت�شجيع �إ�ضفاء طابع نظامي على املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة.
ويدعو الدليل �أي�ض ًا �إىل تنظيم وت�شغيل ال�سجالت التجارية على نحو يهدف �إىل تي�سري
امل�سجلة ،مما ي�س ِّهل البحث عن �شركاء جتاريني حمتملني �أو
الو�صول �إىل املعلومات َّ
زبائن حمتملني �أو م�صادر متويل حمتملة ويح ُّد من املخاطر املقرتنة بدخول عامل
املعامالت التجارية.
موجه �إىل مقرري ال�سيا�سات و�أمناء ال�سجالت والأ�شخا�ص املنخرطني يف
والدليل َّ
�إ�صالح نظم ت�سجيل املن�ش�آت التجارية� ،أو �إىل الأ�شخا�ص املهتمني على نحو �آخر
ب�إن�شاء وت�شغيل �سجل جتاري .وهو يرتكز �إىل املمار�سات الدولية الف�ضلى املنبثقة
مما نفذته الدول يف خمتلف املناطق من �إ�صالحات يف جمال ت�سجيل املن�ش�آت.
يت�ألف الدليل الت�شريعي من مقدمة و�أحد ع�شر ف�ص ًال تتناول اجلوانب الرئي�سية
لإن�شاء وت�شغيل ال�سجل التجاري و�إجراءات الت�سجيل والإجراءات الالحقة للت�سجيل
م�سجلة.
واملتطلبات التي ينبغي للمن�ش�آت التجارية �أن متتثل �إليها لكي ت�صبح َّ
ويحتوي الدليل على  58تو�صية توفر حلو ًال ت�شريعية حمتملة ملختلف م�سائل
الت�سجيل؛ و ُت�ستهل كل تو�صية بتعليق يناق�ش مزايا وعيوب خمتلف اخليارات
الت�شريعية وال�سيا�ساتية.
�شدد على �أن تر�شيد �إجراءات
وتر�سي املقدمة �سياق الدليل والغر�ض منه� ،إذ ُت ِّ
ت�سجيل املن�ش�آت التجارية ي�ساعد عموم ًا على �إ�ضفاء �صبغة نظامية عليها ،وحتدد
�سمات ال�سجالت التجارية التي ت�س ِّهل ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة.
وحتتوي املقدمة �أي�ض ًا على م�سرد للتعابري التي ُ
يكث ورودها يف الدليل ،وتو�ضح
�أن الن�ص ي�ستخدم م�صطلحات قانونية حمايدة لكي يت�سنى مواءمة التو�صيات مع
خمتلف التقاليد القانونية .و ُتختتم املقدمة بلمحة عامة عن اخلطوات الرئي�سية
لإ�صالح نظم ت�سجيل املن�ش�آت التجارية.
ويركز الف�صل الأول على �أهداف ال�سجل التجاري و�أغرا�ضه .وال�سجل الفعال ي�س ِّهل
عملَ املن�ش�أة التجارية يف االقت�صاد النظامي ،ويوفر لها هوية تعرتف بها الدولة؛
خزنها ويتيح الو�صول �إليها لعامة النا�س.
ويتلقى املعلومات عن املن�ش�أة
امل�سجلة و ُي ِّ
َّ
وينبغي �أن تكون القوانني التي حتكم عمل ال�سجل ب�سيطة ووا�ضحة� .إذ ينبغي لها،
ا�ستخدام �أم ِني ال�سجل �صالحيته التقديرية دون م�سوغ
تتجنب
على �سبيل املثال� ،أن
َ
َ
�أو �أن حت َّد منه .ويت�ضمن الف�صل �أي�ض ًا قائمة بال�سمات الأ�سا�سية لل�سجل التجاري،
امل�سجلة تتطلب حتديث ًا وحت ُّقق ًا على
وي�شري �إىل �أن جودة نظام ال�سجل واملعلومات
َّ
نحو منتظم.
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حمتوى الدليل الت�شريعي

©istock.com/gradyreese

ويناق�ش الف�صل الثاين �إن�شاء ال�سجل التجاري ووظائفه .وهو يتيح للدول خيارات
خمتلفة ب�ش�أن كيفية تنظيم ال�سجل وت�شغيله� .إذ ميكن للدولة ،على �سبيل املثال� ،أن
تعهد مبهمة ت�شغيل ال�سجل �إىل �إدارة حكومية� ،أو ميكنها �أن تكلف جهة خارجية
ب�أداء بع�ض عمليات ال�سجل �أو كلها .وب�صرف النظر عن كيفية تنظيم ال�سجل ،ينبغي
للدولة �أن حتتفظ على الدوام بامل�س�ؤولية عن �ضمان ت�شغيل ال�سجل وفق ًا للقانون.
ويتناول الف�صل �أي�ض ًا �إجراءات تعيني �أمني ال�سجل وعزله ،وم�س�ؤولية �أمني ال�سجل
يف ت�شغيل ال�سجل ،و�أهمية القوانني ومعايري اخلدمة ل�ضمان ال�شفافية يف ت�شغيل
ال�سجل .و�أخري ًا ،يقدم الف�صل عر�ض ًا للوظائف الأ�سا�سية لل�سجل وكيف ميكن
ملنظومة مرتابطة من مكاتب الت�سجيل داخل الدولة �أن تكفل عدم االزدواجية يف
امل�سجلة وت�صنيفها.
جمع املعلومات واالت�ساق يف حتديد هوية املن�ش�آت َّ
ويقدم الف�صل الثالث عر�ض ًا ملجموعة �أدوات �أ�سا�سية ت�س ِّهل خدمات الت�سجيل
وحت�سن نوعيتها وتتيح الربط بني ال�سجالت التجارية و�سائر الهيئات املنخرطة
ِّ
يف عمليات ت�أ�سي�س املن�ش�أة التجارية ،مثل الهيئات املعنية بال�ضرائب وال�ضمان
واملحددات
االجتماعي ،وت�شمل هذه الأدوات الت�سجيل الإلكرتوين ،وجمامع اخلدمات،
ِّ
الفريدة للهوية .ويو�صي الدليل ب�أن ت�ستفيد عمليات ت�سجيل املن�ش�آت الفعالة والناجعة
من جميع تلك الأدوات ،ويقدم الف�صل عر�ض ًا مف�ص ًال للكيفية التي ميكن بها للدولة
�أن ت�ستحدث تلك الأدوات وت�ستخدمها .ويربز الف�صل �أي�ض ًا امل�سائل ال�سيا�ساتية
والقانونية الرئي�سية التي ينبغي �أن ت�أخذها الدول بعني االعتبار عند اعتماد تلك
الأدوات .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الدليل مكتوب على نحو يتيح ا�ستخدامه يف ال�سجالت
الورقية وكذلك ال�سجالت الإلكرتونية �أو املختلطة.
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ويتناول الف�صل الرابع اجلوانب الرئي�سية لكيفية ت�سجيل املن�ش�أة التجارية .فهو يقدم،
�أو ًال ،عر�ض ًا لل�ضوابط التي يفر�ضها ال�سجل للتحقق من ا�ستيفاء متطلبات الت�سجيل.
وي�س ِّلم الف�صل ب�أن نطاق التحقق وطبيعته يختلفان من دولة �إىل �أخرى .وهو ال يو�صي
تي�سر الو�صول �إىل املعلومات عن كيفية
ب�أي نهج َّ
معي ،ثم ي�ؤكد الف�صل على �أن ُّ
الت�سجيل ميثل عام ًال �أ�سا�سيا يف ت�سهيل الت�سجيل .وي�شجع الف�ص ُل الدولَ على ال�سماح
بالت�سجيل الطوعي للمن�ش�آت عندما ال يكون الت�سجيل �إلزام ًّيا .ويتناول اجلزء الثاين من
الف�صل اخلطوات الأ�سا�سية لعملية الت�سجيل ،والتي تت�ضمن .احل َّد الأدنى للمعلومات
التي ينبغي �أن تقدمها املن�ش�أة من �أجل ت�سجيلها واللغة التي تق َّدم بها تلك املعلومات؛
والإ�شعار بالت�سجيل الذي يوجهه ال�سجل وحمتواه؛ ومدة نفاذ الت�سجيل؛ ووقت نفاذ
الت�سجيل؛ و�أ�سباب و�إجراءات رف�ض طلب الت�سجيل .ويختتم الف�صل مبناق�شة وجيزة
حول ت�سجيل فروع املن�ش�أة يف دولة �أجنبية.
ويتناول الف�صل اخلام�س التدابري التي ينبغي �أن يتخذها ال�سجل ل�ضمان �أن تكون
امل�سجلة عن املن�ش�أة التجارية حديثة العهد قدر الإمكان لكي تظل تلك
املعلومات
َّ
املعلومات ذات قيمة لدى م�ستعملي ال�سجل .ويورد الف�صل قائمة باحلد الأدنى من
املعلومات التي ينبغي �أن تقدمها املن�ش�أة بعد ت�سجيلها ،ومتى وكيف ينبغي لل�سجل
�أن يعالج التعديالت املدخلة على املعلومات امل�سجلة ،والوقت الذي ينبغي فيه لتلك
التعديالت �أن ت�صبح نافذة.
تي�سر الو�صول �إىل خدمات الت�سجيل
ويركز الف�صل ال�ساد�س على كيفية �ضمان ُّ
امل�سجلة .ويقدم الف�صل �أمثلة عملية لت�سهيل ا�ستعمال خدمات ال�سجل،
واملعلومات
َّ
تي�سر الو�صول الإلكرتوين املبا�شر �إىل ال�سجل،
أوقات
�
أو
�
ال�سجل
مكاتب
عمل
أوقات
مثل �
ُّ
ويناق�ش متطلبات تي�سري الو�صول �إىل تلك اخلدمات .وي�شدد الف�صل على �أنه ينبغي
منح �أ�صحاب الت�سجيل املحتملني حقوق ًا مت�ساوية يف الت�سجيل ،و�أنه ينبغي للدول �أن
تتكفل ب�أن تكون متطلبات الت�سجيل غري منحازة جن�سان ًّيا .وينبغي للدول �أي�ض ًا �أن
امل�سجلة،
تكفل جلميع امل�ستعملني املهتمني حقوق ًا مت�ساوية يف الو�صول �إىل املعلومات َّ
با�ستثناء البيانات املحمية مبقت�ضى القانون املنطبق ،وينبغي لأمناء ال�سجالت �أن
يجعلوا املعلومات مي�سورة املنال لعامة النا�س ،مبن فيهم امل�ستعملون املوجودون خارج
احلدود الوطنية.
ويتناول الف�صل ال�سابع م�س�ألة الر�سوم املطلوبة لقاء خدمات ال�سجل التجارية .وهو
ي�شدد على �أنه ينبغي للدول �أال تفر�ض �أي ر�سوم �أو �أن تفر�ض ر�سوم ًا منخف�ضة ج ًّدا،
ِّ
من �أجل ت�سهيل ت�سجيل املن�ش�آت ،وخ�صو�ص ًا املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة.
ويف حال فر�ض ر�سوم ،ينبغي حتديدها وفق ًا ملبد أ� ا�سرتجاع التكلفة� .أما يف حال كون
ال�سجل �آلية لتوليد �إيرادات ،فيو�صي الدليل ب�أال تفر�ض ال�سجالت ر�سوم ًا �إال على تقدمي
خدمات معلوماتية متقدمة� ،أي اخلدمات التي تتطلب من ال�سجل وقت ًا ملعاجلتها .مثل
(توفري كتل املعلومات) ويختتم الف�صل ب�إبراز �أهمية الإعالن عن مقدار ر�سوم ال�سجل
وتي�سرها.
وطرائق �سدادها ،ويو�صي الدول ب�أن جتيز املدفوعات الإلكرتونية ِّ
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ويتناول الف�صل الثامن م�س�ؤولي َة �أ�صحاب الت�سجيل عن الوفاء بالتزاماتهم
وم�س�ؤولية الدولة عن رداءة �أداء ال�سجل التجاري .ف�أ�صحاب الت�سجيل م�س�ؤولون عن
ويبي الف�صل اجلزاءات التي
�أي معلومة م�ضللة �أو كاذبة �أو خادعة ُتق َّدم �إىل ال�سجلِّ .
ميكن للدولة �أن تقرها ل�ضمان امتثال �أ�صحاب الت�سجيل اللتزاماتهم ،وكذلك مزايا
وعيوب فر�ض اجلزاءات .وبغية تقليل ا�ستخدام اجلزاءات �إىل احلد الأدنى ،ي�شجع
الف�صل على اعتماد تدابري وقائية (مثل التدريب) من �أجل توعية املن�ش�آت التجارية
ب�أهمية االمتثال ملتطلبات الت�سجيل .كما قد تكون الدول �أي�ض ًا م�س�ؤولة عما ي�سببه
ت�شغيل ال�سجل من خ�سارة �أو �ضرر .ويورد الف�صل بع�ض الأمثلة لأخطاء ال�سجل �أو
حد.
�إهماله وللتدابري التي ميكن اتخاذها لتقليل احتمال حدوثها �إىل �أدنى ٍّ
ويتناول الف�صل التا�سع �إلغاء ت�سجيل املن�ش�أة التجارية ،الذي يحدث عندما تتوقف
املن�ش�أة توقف ًا دائم ًا عن العمل .ويركز الدليل على �إلغاء ت�سجيل املن�ش�آت الراكدة
املو�سرة فح�سب� ،إذ �إن القوانني املتعلقة بت�سجيل املن�ش�آت التجارية ال تنظم �إلغا َء
الت�سجيل عم ًال ب�إجراءات الت�صفية �أو الإع�سار .ويناق�ش الف�صل ك ًال من �إلغاء
الت�سجيل الذي ينفذ بناء على طلب املن�ش�أة و�إلغاء الت�سجيل الذي يبادر به �أمني
ال�سجل ،ويقدم عر�ض ًا لإجراءاتهما ووقتهما ونفاذهما .ويختتم الف�صل مبناق�شة
للظروف واحلدود الزمنية التي ميكن فيها �إعادة قيد ت�سجيل املن�ش�أة التي �أُلغي
ت�سجيلها.
ويتناول الف�صل العا�شر مدة حفظ قيود ال�سجل وطرائقه� ،آخذ ًا يف احل�سبان �أن
ال�سجل ميكن �أن يكون �إلكرتون ًّيا �أو ورق ًّيا �أو خمتلطا .وهو يركز على التدابري الرامية
�إىل احليلولة دون �ضياع قيود ال�سجل �أو تلفها ،وكذلك على �إجراءات تخفيف املخاطر
التي ينبغي لل�سجل �أن يتخذها .ويتناول الف�صل �أي�ض ًا م�س�ألة قيام �أمني ال�سجل بتغيري
املعلومات �أو حذفها ،مما مي�س كذلك ب�سالمة قيود ال�سجل.
ويتناول الف�صل احلادي ع�شر ب�إيجاز م�س�ألة �إ�صالح الإطار القانوين الذي
يرتكز عليه ت�سجيل املن�ش�آت التجارية .فقد ي�ستتبع تر�شيد ال�سجالت التجارية
�إدخالَ تعديالت على القوانني التي ت�ؤثر ب�صورة غري مبا�شرة على عملية الت�سجيل
لكي ت�ستجيب على نحو �أف�ضل الحتياجات املن�ش�آت ،وخ�صو�ص ًا املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة.ويتناول الف�صل ثالثة جوانب عامة ،هي .احلاجة �إىل تو�ضيح
القانون جتنب ًا لأي معوقات لتب�سيط عملية الت�سجيل؛ و�أهمية ا�ستحداث �أ�شكال قانونية
ومب�سطة للمن�ش�آت ميكنها �أن ت�س ِّهل الت�سجيل؛ وفوائد الت�شريعات القادرة على
مرنة َّ
ا�ستيعاب التطور التكنولوجي.

الأعمال التح�ضريية
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با�شر الفريق العامل الأول ،بعد �أن تلقى تكليفه يف متوز/يوليه  ،2013عمله يف �شباط/
فرباير  2014بالرتكيز على مو�ضوعني ،هما تب�سيط �إجراءات الت�أ�سي�س واملمار�سات
الف�ضلى يف ت�سجيل املن�ش�آت ،قِيل �إنهما ي�سهمان يف احلد من العقبات القانونية التي
تواجه املن�ش�آت ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة.
وبني عامي  2015و ،2018ناق�ش الفريق العامل �صيغ ًا �شتى مل�شروع الدليل الت�شريعي
لت�سجيل املن�ش�آت التجارية .و�إىل جانب ممثلي الدول الأع�ضاء يف الأون�سيرتال� ،شارك
يف العمل التح�ضريي بن�شاط ممثلو دول ُمراقبة وعدد من املنظمات الدولية ،واحلكومية
الدولية وغري احلكومية على ال�سواء .وميكن االطالع على ال�صيغ املختلفة للدليل وعلى
تقارير مناق�شات الفريق العامل وت�سجيالتها ال�صوتية ،بلغات الأمم املتحدة ال�ست،
يف املوقع ال�شبكي للأون�سيرتال ( )http://uncitral.un.org/يف الباب املعنون "وثائق
العمل – الأفرقة العاملة".
ويف دورة الفريق العامل الثالثني ،املعقودة يف �آذار/مار�س  ،2018و�ضع الفريق م�شروع
وعقدت
الدليل يف �صيغته النهائية واتفق على تقدميه �إىل الأون�سيرتال العتمادهُ .
املفاو�ضات النهائية ب�ش�أن امل�شروع �أثناء دورة الأون�سيرتال احلادية واخلم�سني ،يف
نيويورك ،يومي  26و 27حزيران/يونيه  ،2018واع ُتمد الن�ص بتوافق الآراء يف 27
حزيران/يونيه  2017وبناء على ذلك ،اعتمدت اجلمعية العامة القرار  ،197/73امل�ؤرخ
 20كانون الأول/دي�سمرب  ،2018الذي �أعربت فيه عن تقديرها للأون�سيرتال لإجناز
الدليل الت�شريعي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لل�سجل التجاري واعتماده.

جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
(الأون�سيرتال)
�أن�شئت الأون�سيرتال يف عام  ،1966وهي هيئة الأمم املتحدة القانونية
الرئي�سية يف جمال القانون التجاري الدويل .وقد هُ يكلت ع�ضويتها
ل�ضمان متثيل خمتلف مناطق العامل اجلغرافية ونظمه االقت�صادية
والقانونية الرئي�سية .وت�ضطلع الأون�سيرتال بعملها يف دورات �سنوية،
وتتوىل و�ضع ن�صو�صها �أفرقة عاملة تت�ألف من جميع الدول الأع�ضاء
يف الأون�سيرتال وجتتمع مرة واحدة �أو مرتني يف ال�سنة.

امل�ستدامة

ميكن احل�صول على مزيد من املعلومات من:
�أمانة الأون�سيرتال ،مركز فيينا الدويل
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

Telephone: (+43-1) 26060-4060  Telefax: (+43-1) 26060-5813
 Internet: uncitral.un.org
Email: uncitral@un.org

V.20-00360

دورة حياة

املن�ش�آت ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة

�صورة الغالفistock.com/oonal :

و�إىل جانب الدول الأع�ضاء ،تُدعى جميع الدول غري الأع�ضاء يف
الأون�سيرتال ،وكذلك املنظمات الدولية املهتمة ،حل�ضور دوراتها
ودورات �أفرقتها العاملة ب�صفة مراقبني.

