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نها  ال تنطوي التسميات املستخدمة في هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي يتضمَّ
على اإلعراب عن أيِّ رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني 
أليِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيني حدودها 

أو تخومها.

هذا املنشور صادر دون حترير رسمي.

املتحدة األمم  واملكتبة، مكتب  واملنشورات  اإلنكليزية  اللغة  إنتاج: قسم  من  املنشور   هذا 
في فيينا.
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متهيد

أعدت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيترال( دليل األونسيترال التشريعي 
الرابعة واخلمسني في عام 2021  دورتها  واعتمدته في  املسؤولية  املحدودة  املنشآت  بشأن 
)فيينا، 28 حزيران/يونيه - 16 متوز/يوليه 2021( التي عقدت خاللها املفاوضات النهائية. 
وقد انبثق املشروع من قرار اتخذته اللجنة في دورتها السادسة واألربعني، في عام 2013، 
بأن يضاف إلى برنامج عملها التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها املنشآت الصغرى 
والصغيرة واملتوسطة خالل دورة حياتها، ال سيما في االقتصادات النامية، وبأن تبدأ بالتركيز 

على املسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس )A/68/17، الفقرة 321(.

واملتوسطة( مبعاجلة هذا  والصغيرة  الصغرى  باملنشآت  )املعني  األول  العامل  الفريق  لف 
ُ
وك

التأسيس في شباط/ إجراءات  تبسيط عملية  بشأن  أعماله  العامل  الفريق  وبدأ  املوضوع. 
فبراير 2014 بالتوازي مع األعمال املتعلقة بتبسيط تسجيل املنشآت التجارية. وقد اعتمدت 
اللجنة دليل األونسيترال التشريعي بشأن املبادئ األساسية للسجل التجاري في عام 2018.

ويهدف دليل األونسيترال التشريعي بشأن املنشآت املحدودة املسؤولية إلى مساعدة الدول 
ل  على صياغة شكل قانوني مبسط للمنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة ميكن أن يسهِّ
ويستند  استدامتها وفرص جناحها ومنوها.  يعزز  وتشغيلها، مما  تكوينها  أفضل وجه  على 
الدليل إلى مبدأ “التفكير على نطاق صغير أوال”  الذي يدعو إلى بدء إصالح القانون التجاري 
ب فرض أعباء قانونية غير 

ُّ
بالتركيز على االحتياجات الفعلية ألصغر املنشآت التجارية وجتن

ضرورية عليها. ويدعو الدليل إلى فكرة مفادها أن احلل األمثل إلنشاء نظام قانوني مبسط 
وتبسيط نظم  يكون إصالح  أن  ينبغي  واملتوسطة ال  والصغيرة  الصغرى  للمنشآت  ومناسب 

قوانني الشركات القائمة وإمنا وضع نظام قانوني منفصل يركز على تلك االحتياجات.

وقد شارك بصورة نشطة في األعمال التحضيرية ملشروع الدليل، إلى جانب ممثلي الدول 
األعضاء في اللجنة، ممثلون عن دول مراقبة وعدد من املنظمات الدولية، حكومية دولية وغير 

حكومية على السواء.

املنشور جزءا من  يشكل هذا  واخلمسني،  الرابعة  دورتها  في  اللجنة  عليه  اتفقت  ملا  ووفقا 
باملنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة. وقد أعربت  املتعلقة  سلسلة نصوص األونسيترال 
اجلمعية العامة عن تقديرها لألونسيترال الستكمالها واعتمادها الدليل التشريعي في القرار 

229/76 الصادر في 24 كانون األول/ديسمبر 2021.

http://undocs.org/ar/A/68/17
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أوال- مقدمة

التشريعي الدليل  من  ألف- الغرض 

العالم.  في  التجارية  املنشآت  غالبية  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  تشكل   -1
كبيرة من حجم  العاملي بحصة  الصعيد  وتستأثر على  االقتصادات،  العديد من  فهي عماد 
العمالة ومن الناجت املحلي اإلجمالي للدول. لكن رغم هذا الدور الرئيسي، ما زالت هناك 
املنشآت  عكس  على  فهي،  التطور.  على  وقدرتها  املنشآت  تلك  أداء  تعيق  عوامل  عدة 
جديدة  أسواق  من  االستفادة  من  متكنها  التي  احلجم  وفورات  إلى  تفتقر  حجما،  األكبر 
والتكامل  العوملة  تتيحها  التي  النمو  فرص  إضاعتها  يعني  ما  وهو  أعمالها،  نطاق  وتوسيع 
الدور  تعزيز  أهمية  الدول،  فرادى  وكذلك  الدولية،  واملنظمات  وتدرك املحافل  االقتصادي. 
وتنافسيتها من أجل متكينها  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  للمنشآت  االقتصاديني  واملركز 
املتغيرة. وقد أكدت األونسيترال تلك األهمية  الدولية  البيئة االقتصادية  من االستفادة من 
الصغرى  املنشآت  تعترض  التي  القانونية  العقبات  من  احلد  على  العمل  قرارها  من خالل 
والصغيرة واملتوسطة في دورة حياتها. وأسفر هذا العمل، في جملة أمور، عن إعداد دليل 
التشريعي  الدليل  وهذا  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  إعسار  لقانون  التشريعي  األونسيترال 

املسؤولية. املحدودة  املنشآت  بشأن 

وتشغيلها،  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  تكوين  على  املساعدة  أجل  ومن   -2
األشكال  بشأن  تشريعات  العالم  عبر  مختلفة  قانونية  تقاليد  متثل  شتى  دول  اعتمدت 
املبسطة للمنشآت. وميكن لتلك األشكال من املنشآت أن تكون شركات أو شراكات أو نوعا 
هجينا. وميكن أن تضم منشآت فردية أو متعددة األعضاء تنطوي على جتزئة للموجودات 
مع أو بدون اشتراط وجود شخصية اعتبارية منفصلة. وبصرف النظر عن السمات األكثر 
حتديدا لتلك القوانني، فإن الهدف منها جميعا هو تبسيط عملية التكوين ومرونة التنظيم 

املوجودات. وجتزئة  والتشغيل 

أمام  احلواجز  تقليل  إلى  للمنشآت  املبسطة  األشكال  هذه  اعتماد  أدى  ما  وكثيرا   -3
زاد  مما  املعامالت،  تكاليف  وخفض  فعالة،  تنظيمية  حلول  وتوفير  األسواق،  إلى  الدخول 
من فرص العمل ومعدالت النمو االقتصادي. وعالوة على ذلك، ونظرا إلى املعلومات التي 
شجعت  فقد  االقتصادية،  التنمية  في  سلبا  يؤثر  كبير  رسمي  غير  قطاع  وجود  بأن  تفيد 
هذه األشكال املبسطة للمنشآت على انتقالها إلى االقتصاد الرسمي، فزادت نسب التسجيل 
االمتثال  عزز 

َ
وت سابقا،  املسجلة  غير  املنشآت  أوساط  في  الضريبي  والتسجيل  الرسمي 

مختلف  وتبرهن  املنشآت.  هذه  على  أفضل  بصورة  اجلمهور  ف  عرَّ
َ
وت القانونية،  للمتطلبات 

اإلصالحات الداخلية الرامية إلى إتاحة أو حتسني األشكال املبسطة من املنشآت — سواء 
املمارسات  أن  على  أو غيرها —  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  باملنشآت  اخلاصة  منها 
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ثم  من  ميكن  التي  الرئيسية  املبادئ  من  عدد  في  تشترك  العالم  أنحاء  جميع  في  اجليدة 
تطبيقها. في  دولية  إنها  يقال  أن 

واملبادئ  اجليدة  املمارسات  هذه  بلورة  إلى  )“الدليل”(  التشريعي  الدليل  ويسعى   -4
للدول بشأن كيفية وضع شكل قانوني مبسط  التوصيات املوجهة  الرئيسية في سلسلة من 
أفضل  على  واستدامتها  ييسر جناحها  نحو  على  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  للمنشآت 
هذا  ييسر  أن  وميكن  االقتصادي.  والنمو  املشاركة  ويعزز  املشاريع  تنظيم  ويحفز  وجه 
يواجهون  قد  الذين  املشاريع  منظمي  من  وغيرهن  النساء  إشراك  املبسط  القانوني  الشكل 
واألقليات  الشباب  املثال  سبيل  على  ومنهم  مؤاتية،  غير  وتشريعية  ومؤسسية  ثقافية  أطرا 
تأسيس  تتيح  محددة  تشريعية  جهود  إلى  توصية  كل  يسبق  الذي  الشرح  ويستند  اإلثنية. 
منشآت أو كيانات جتارية فردية، كما يستند إلى إصالحات أوسع نطاقا ملساعدة املنشآت 
األساس  شرح  أجل  من  وذلك  مختلفة،  دول  في  فذت 

ُ
ن واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى 

الواردة  اإلرشادات  تكيف  أن  للدول  ويجوز  التفصيل.  من  مبزيد  التوصيات  لتلك  املنطقي 
أن  تكفل  أن  لها  ينبغي  ولكن،  احلاالت.  بعض  في  عنها  احليد  وحتى  بل  التوصيات،  في 
تكون حاالت احليد والتعديالت متسقة مع الغرض من الدليل الذي يتمثل في إيجاد نظام 
اليقني  ويكفل  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  للمنشآت  ومرنا  مبسطا  شكال  يتيح  متوازن 

.)13 الفقرة  )انظر  القانوني 

مسائل  في  ينظر  وال  وتشغيلها  املسؤولية  املحدودة  تكوين املنشأة  على  الدليل  ويركز   - 5
املسائل  تلك  فالبت في  الضريبية.  السياسة  املنشأة، مثل  بوجود  تكون ذات صلة  أخرى قد 
في  تنظر  قد  أنها  أساس  على  الدليل،  إلى  استنادا  تشريعات  تصوغ  عندما  للدول  متروك 
خياراتها السياساتية في سياق البحث األوسع عن أفضل السبل للحد من العقبات القانونية 
التي تعترض املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة بوجه أعم )انظر أيضا الفقرة 30 أدناه(.

أوال” نطاق صغير  على  1- “التفكير 

املشاريع منظمي  احتياجات  )أ( تقييم 

على  بالتركيز  يبدأ  أن  املبسطة  التجارية  بالكيانات  خاص  تشريعي  نظام  ألي  ينبغي   -6
ضرورية  غير  قانونية  أعباء  فرض  وجتنب  التجارية  املنشآت  ألصغر  الفعلية  االحتياجات 
أفضل  في  الدليل  ينظر  الغاية،  لهذه  وحتقيقا  أوال”(.  صغير  نطاق  على  )“التفكير  عليها 
السبل الكفيلة بتعظيم استفادة مالكي املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة من التشريعات 
أنحاء  وفي جميع  تتضمنها.  التي  للمبادئ  االمتثال  على  وتشجيعهم  توصياته  إلى  املستندة 
على  القوي  باالعتماد  تتسم  منشآت صغرى وصغيرة  أولئك  املشاريع  يشغل منظمو  العالم، 
وأعدادهم  املوظفني  مصادر  ومحدودية  املؤسسية،  العمليات  على  ال  البشري  املال  رأس 
)وهم عادة ما يكونون من العائلة واألصدقاء(، ومحدودية التنوع في املنتجات أو اخلدمات 
بني  أولئك  املشاريع  منظمو  يتراوح  أن  وميكن  املال.  رأس  ومحدودية  الزبائن،  إلى  املقدمة 
الراغبني في توسيع نطاق عملياتهم  املنشآت األسرية الصغيرة  املتجولني وأصحاب  الباعة 
مكانها  وتأخذ  تنمو  أن  إلى  تسعى  التي  الصغيرة  والشركات  عليها  رسمي  طابع  وإضفاء 
الصغرى  املنشآت  فمالكو  املعلومات.  تكنولوجيا  مجال  مثل  ابتكارا،  األكثر  القطاعات  في 



3 مقّدمة  أوال- 

عدة  في  يشتركون  جنسهم،  ونوع  مشاريعهم  حجم  عن  النظر  بغض  هؤالء،  والصغيرة 
أدناه. املبني  على النحو  احتياجات، 

واملرونة واالستقاللية  ‘1’ احلرية 

ميكن توقع أن يرغب مالكو املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة في امتالك احلرية   -7
وإجراءات  قواعد  تقيدهم  أن  دون  أعمالهم  إدارة  كيفية  بأنفسهم  ليقرروا  واالستقاللية 
أن  إال  أنشطتهم.  تسيير  بشأن  تفصيلية  إلزامية  متطلبات  عليهم  أو متلى  وشكلية  صارمة 
حقوق  حماية  أجل  من  مناسبة  ضمانات  تصاحبها  أن  ينبغي  واالستقاللية  احلرية  هذه 
تؤثر  قد  التي  املتغيرة  الظروف  مع  للتكيف  املرونة  إلى  بحاجة  أنهم  كما  الثالثة.  األطراف 
حجما،  األكبر  الشركات  في  تأثيرها  من  أكثر  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  في 
وللنظر في الكيفية التي قد تتطور بها أعمالهم وتنمو مع مرور الوقت، مبا في ذلك القدرة 
ملنشآتهم. القانوني  الشكل  تغيير  إلى  االضطرار  دون  متثيلية  أو مكاتب  فروع  إنشاء  على 

واليسر ‘2’ البساطة 

تكون  أن  في  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  مالكو  يرغب  أن  املرجح  من   -8
البساطة واليسر السمتني اللتني متيزان القواعد املتعلقة بتأسيس منشآتهم، واملتعلقة كذلك 
ومصطلحات  بسيطة  بصيغة  مكتوبة  تكون  أن  ينبغي  القواعد  فهذه  وتشغيلها.  بتنظيمها 
يسيرة، وأن تشجع على استخدام التكنولوجيا احلديثة، من قبيل استخدام تطبيقات األجهزة 

امليزانيات. كشوف  أو إعداد  املدفوعات  لسداد  املحمولة 

والشهرة ‘3’ الهوية 

تتمكن  حتى  وشهرة  هوية  اكتساب  إلى  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  حتتاج   -9
من املنافسة بنجاح أكبر في األسواق، الداخلية منها والعاملية، ومن اجتذاب زبائن أكثر عددا 
وأفضل نوعية. وإضافة إلى تدابير احلماية واملزايا البديهية املرتبطة باكتساب هوية معترف 
بها قانونا والعمل ضمن إطار قانوني معترف به، ميكن للمنشأة التجارية أيضا أن تستخدم 

التجارية” وزيادة قيمتها. املعترف بها قانونا لتحسني سمعتها و“عالمتها  الهوية  تلك 

امللكية وحماية حقوق  ‘4’ اليقني 

إلى  التجارية،  أعمالهم  حجم  عن  النظر  بصرف  املشاريع،  منظمي  جميع  يحتاج   -10
اليقني واحلماية فيما يتعلق بحقوق امللكية اخلاصة بهم. ولذا ستكون لدى مالكي املنشآت 
الصغرى والصغيرة واملتوسطة الرغبة في التحكم في موجودات منشآتهم التجارية والتمكن 
من االستفادة من جتزئة املوجودات بغية حماية موجوداتهم الشخصية من مطالبات دائني 
التجارية  املنشآت  الدائنون الشخصيون ملالكي  يتمكن  املقابل، يجب أال  املنشآت. وفي  تلك 

الشخصية. بالديون  الوفاء  بغية  املنشآت  تلك  موجودات  على  احلجز  من  ومديريها 
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واإلدارة ‘5’ التحكم 

في  التحكم  في  عموما  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  مالكو  يرغب  أخيرا،   -11
مدير  يد  في  واالستراتيجية  اإلدارية  القرارات  ترك  من  بدال  وإدارتها،  التجارية  منشآتهم 

محترف.

أوال” صغير  نطاق  على  “التفكير  منظور  من  الدليل  )ب( صوغ 

متاشيا مع الرغبة في وضع نص قانوني ميكن أن يستوعب احتياجات مالكي املنشآت   -12
بأنها  املتسمة  اإلدارية  النماذج  عن  يبتعد  للمنشآت  قانونيا  شكال  الدليل  يقترح  الصغرى، 
العمومية.  بالشركات  العادة  في  ترتبط  التي  وهي النماذج  ورسمية،  وهرمية  تقليدية  أكثر 
إلى  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  مالكي  بحاجة  الدليل  يقر  املثال،  سبيل  فعلى 
أن  بيد  التجارية.  املنشأة  حوكمة  في  التعاقد  حرية  أهمية  على  ويشدد  واملرونة،  احلرية 
أيضا  يحتاجون  قد  املنشآت  تلك  مالكي  بأن  عديدة  تكميلية  أحكام  من خالل  يقر  الدليل 
إلى احلماية من الظروف أو األحداث غير املتوقعة. ومتيز البساطة واليسر جميع اجلوانب 
ككل  الدليل  يستخدم  ذلك،  على  وعالوة  وتشغيلها.  التجارية  املنشآت  بتكوين  املتعلقة 
واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  إكساب  وبغية  الفهم.  يسيرة  بسيطة  مصطلحات 
من  املشاريع  منظم  خاللها  من  يتمكن  بسيطة  وسيلة  على  الدليل  ينص  وشهرة،  هوية 
التي   

ُ
ومتثل احلماية االعتبارية.  شخصيته  وله  قانونا  به  معترف  جتاري  كيان  تأسيس 

بنقل حقوق أعضائه  املتعلقة  والقواعُد  التجاري  الكيان  املحدودة ألعضاء  املسؤولية  تكفلها 
بعض اآلليات التي توفر اليقني واحلماية حلقوق امللكية اخلاصة مبالكي املنشآت الصغرى 
واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  مالكي  ُيكفل حتكم  وأخيرا،  واملتوسطة.  والصغيرة 
للكيان  إدارة األعضاء  نهج  التشديد على  وإدارتها من خالل  التجارية  في تشغيل منشآتهم 
التنظيمي  الهيكل  نهج  وعلى  تكميلي  نحو  على  املنطبق  احلوكمة  نهج  باعتباره  التجاري 

املسؤولية. املحدودة  املنشأة  مييز  الذي  األفقي 

املنشآت  مالكي  احتياجات  بني  توازن  إقامة  بوجوب  الدليل  يقر  ذاته،  الوقت  وفي   -13
الصغرى واحتياجات الدولة والدائنني واألطراف الثالثة األخرى التي تتعامل معهم. فانعدام 
الشفافية بشأن عمليات املنشآت املحدودة املسؤولية ميكن أن يسفر عن عدم يقني قانوني 
من شأنه أن يقوض فعالية هذا الشكل القانوني اجلديد. لذلك، يتضمن الدليل عددا من 

تعاقدي. باتفاق  عنها  اخلروج  ميكن  ال  التي  األحكام 

بذاته قائم  نظام  )ج( إنشاء 

مبسط  قانوني  نظام  إلنشاء  األمثل  احلل  أن  مفادها  فكرة  إلى  أيضا  الدليل  يدعو   -14
وتبسيط نظم  يكون إصالح  أن  ينبغي  واملتوسطة ال  والصغيرة  الصغرى  للمنشآت  ومناسب 
املنشآت  احتياجات  على  يركز  منفصل  قانوني  نظام  وضع  وإمنا  القائمة  الشركات  قوانني 
الصغرى والصغيرة واملتوسطة. ومن ثم، ال تعتمد البنية املتوخاة في هذا النص على قوانني 
على  بها  ترتبط  وال  دولة  أي  في  املوجودة  أو غيرها  أو الشركات  أو املؤسسات  الشراكات 

وجه التحديد.



5 مقّدمة  أوال- 

أكبر نظاما  تعتمد بسهولة  أن  الدول من  ن 
ِّ
أنه ميك النهج  لهذا  الواضحة  املزايا  ومن   -15

الصفحة  نهج  باتباع  املناسبة  التشريعية  التدابير  صوغ  لها  ويتيح  الدليل  توصيات  ينفذ 
الصغرى  للمنشآت  منفصل  قانوني  نظام  يوفر  أن  ميكن  ذلك،  على  وعالوة  البيضاء. 
املبسطة،  التجارية  الكيانات  تكوين  بشأن  دوليا  بها  معترفا  معايير  واملتوسطة  والصغيرة 
القانوني  بالشكل  الدولي  االعتراف  الناشئة عن عدم  املشاكل  يحد من  أن  وهذا من شأنه 

احلدود. عبر  املعامالت  بالتالي  وييسر  التجارية،  للمنشأة 

أو املؤسسات  الشركات  قوانني  مصطلحات  على  الدليل  يعتمد  ال  ذلك،  على  وبناء   -16
على  الدليل  وينص  محايدة.  مصطلحات  استخدام  ذلك  من  بدال  يفضل  بل  أو الشراكة، 
قوانني  نظم  عن  ومستقل  مبتكر  بأنه  يتسم  املسؤولية  املحدودة  املنشآت  من  جديد  شكل 
إلى  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  إنشاء  ويهدف  إمالئية.  األكثر  وقواعدها  القائمة  الشركات 

أعاله. املبينة  واالعتبارات  املنشودة  األهداف  استيفاء 

املنشأة  لبنية  تبعا  اتفاقاتهم  على صوغ  الصغرى  املنشآت  مالكي  أجل مساعدة  ومن   -17
تشريعاتها  الدول في  توضح  أن  املستصوب  فإن من  املسؤولية وطريقة حوكمتها،  املحدودة 
املنشأة املحدودة املسؤولية  التي ميكن ألعضاء  الدليل األحكام  إلى هذا  املوضوعة استنادا 
تلك  إلى  الدليل  في  الواردة  التوصيات  وتشير   .)24 الفقرة  )انظر  عنها  اخلروج  بالتالي 

مماثلة. أخرى  أو بعبارات  ذلك”  خالف  على  يتفق  لم  “ما  بعبارة  األحكام 

وأخيرا، يجوز للدول، لدى وضع تشريعات استنادا إلى الدليل، أن تنظر في وضع حدود   -18
أي  لتجنب  املوظفني،  وعدد  السنوي،  الدوران  ومعدل  املال،  لرأس  األقصى  مثل احلد  معينة، 
إساءة استخدام ملرونة شكل املنشأة املحدودة املسؤولية )انظر الفقرة 7(. ومبجرد جتاوز هذه 
احلدود، يجوز أن ينص التشريع على حتويل املنشأة املحدودة املسؤولية إلى شكل قانوني آخر.

باء- املصطلحات

ُيقصد من التعاريف الواردة أدناه إرشاد القارئ ومساعدته على اإلملام باملفاهيم التي   -19
باملصطلحات  وُيقصد  واسع.  نطاق  على  فهمها  وحسن  لوضوحها  ضمانا  الدليل  يناقشها 
العامة، من قبيل “البيانات” و“املستندات” و“االتفاقات” و“اإلقرارات الضريبية” و“البيانات 
اإللكتروني  الشكالن  كلما اسُتخدمت،  املماثلة،  األخرى  والتعابير  و“السجالت”  املالية” 

في النص. ذلك  خالف  إلى  ر 
َ

ُيش لم  ما  منها،  والورقي 

إعادة الهيكلة: هي تعديل هيكل املنشأة املحدودة املسؤولية أو تشغيلها من خالل الدمج   •  
في  هيكلة  إعادة  بأنها  توصف  التي  اجلوهرية  التغييرات  من  أو غيرهما  أو التجزئة 

الداخلية. التشريعات 

عدد  حيث  من  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء  نصف  من  أكثر  هي  األغلبية:   •  
التنظيم. قواعد  في  املحدد  النحو  على  أخرى  أغلبية  أي  أو  األعضاء 

املحدودة  املنشأة  أنشطة  عن  معلومات  يعرض  الذي  التقرير  هو  املالي:  البيان   •  
املالية. وأوضاعها  املسؤولية 
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قواعد التنظيم: هي مجموعة القواعد التي اتفق عليها األعضاء وامللزمة لهم جميعا   •  
بشأن تكوين املنشأة املحدودة املسؤولية وتشغيلها وبشأن حقوق األعضاء والتزاماتهم 

املسؤولية. املحدودة  املنشأة  وجتاه  بينهم  فيما 

ن: هو الشخص املسؤول، أو أحد األشخاص املسؤولني، عن إدارة املنشأة  املدير املعيَّ  •  
املحدودة املسؤولية عندما ال يديرها جميع أعضائها حصرا. وميكن أن يكون “املدير 

فيها. عضوا  أو  املنشأة  أعضاء  غير  من  إما  ن”  املعيَّ
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املسؤولية املحدودة  املنشأة  ثانيا-  تكوين 
وتشغيلها

عامة ألف- أحكام 

التشريعي )أ( اإلطار 

قد  العام  للتداول  املفتوحة  التجارية  للمنشآت  القانونية  األشكال  أن  من  الرغم  على   -20
أداء وظيفتها  إلى  تنزع  أنها  الرئيسية هي  إلى أخرى، فإن إحدى سماتها  دولة  تختلف من 
على نحو مستقل قدر اإلمكان عن القواعد الصارمة التي حتكم الشركات املفتوحة للتداول 
العام. فمثال، غالبا ما تكون تلك املنشآت معفاة من القواعد التي حتكم الشركات العامة، 
اشتراط  أو عدم  اسمي  مال  رأس  واشتراط  أبسط؛  تكوين  لقواعد  إخضاعها  ذلك،  ومن 
لعدد  وإخضاعها  التعاقد؛  حرية  من  أكبر  قدرا  ومنحها  اإللزامي؛  املال  لرأس  أدنى  حد 

اإلفصاح. متطلبات  من  أقل 

على  أو تغييرات  تعديالت  اقتراح  من  بدال   ،)14 الفقرة  أيضا  )انظر  السبب،  ولهذا   -21
هياكل الشركات املوجودة في معظم الدول، يتضمن الدليل توصيات لسن تشريعات ُيقصد 
تشترك  التي  املنشآت  من  قانوني  شكل  إلنشاء  املجال  وتتيح  بذاتها  قائمة  تكون  أن  منها 
الذي  والتشريع  عنها.  منفصلة  لكنها  الشركات  من  القائمة  األشكال  مع  السمات  ببعض 
املعنية.  للدولة  القانوني  التقليد  عن  مستقلة  بصورة  يسري  لن  الدليل  إلى  استنادا  ُيسن 

لسدها. العامة  القانونية  املبادئ  تطبق  ثغرات،  أي  وجود  حال  وفي 

التعاقد حرية  تكفلها  )ب( مرونة 

الرئيسي للعديد  التركيز  الفقرتني 2 و3(، حتى اآلن انصب  مثلما لوحظ أعاله )انظر   -22
املفتوحة  التجارية غير  املنشآت  إنشاء  للمساعدة في  فذت 

ُ
ن التي  التشريعية  من اإلصالحات 

للتداول العام على إيجاد أشكال قانونية من املنشآت تتمتع باملرونة الالزمة للفصل بني موجودات 
الكيان التجارية وموجودات أعضائه الشخصية من دون احلاجة إلى وجود شخصية اعتبارية. 
وهذا يسمح بتجزئة موجودات املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة وموجودات أعضائها من 

خالل هيكل قانوني يقف مداه دون املسؤولية املحدودة والشخصية االعتبارية الكاملتني.

الدليل  هذا  في  عليها  املنصوص  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  من  املتوخى  والهدف   -23
شكل  في  املرونة  وتتحقق هذه  املوجودة.  املرنة  املنشآت  أشكال  قائمة  إلى  إضافتها  هو 
األنشطة  من  واسعة  طائفة  ملزاولة  املنشأة  بتكوين  بالسماح  جزئيا  التجارية  املنشأة 
تلك  إلى  بالنسبة  التعاقد  بأهمية حرية  وباالعتراف   )2 والتوصية  و27  )انظر الفقرتني 26 
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وضع  في  االسترشادي  املبدأ  التعاقد  حرية  متثل  الصدد،  وفي هذا  التجارية.  املنشآت 
و62(.  61 الفقرتني  )انظر  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  الداخلي  التنظيم 

آليات  خالل  من  يتفقوا  بأن  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  ألعضاء  الدليل  ويسمح   -24
معينة،  متطلبات  عن  يخرجوا  وبأن  الداخلية،  حوكمتها  على  تنظيم(  قواعد  )أي  تعاقدية 
وبأن يقرروا حقوقا وواجبات أكثر اتساقا مع احتياجات منشآت األعمال التجارية األصغر 

.)12 الفقرة  )انظر  حجما 

عنها  اخلروج  ميكن  ال  أحكام  بشأن  معينة  توصيات  أيضا  يتضمن  الدليل  أن  بيد   -25
باالتفاق بني األعضاء، وكذلك أحكاما تكميلية لسد أي ثغرات في قواعد التنظيم. وميكن 
أو األقل  الصغار  املشاريع  ملنظمي  بالنسبة  بالغة  أهمية  التكميلية  األحكام  لتلك  تكون  أن 

للمنشأة. الناجح  التشغيل  أجل  من  الالزمة  املسائل  بكل  يتنبؤون  ال  قد  الذين  خبرة 

التوصية 1
ينبغي أن ينص القانون على أن املنشأة املحدودة املسؤولية محكومة بهذا القانون)1( 

وبقواعد التنظيم.

أو أنشطة  أعمال  أي  ملزاولة  املسؤولية  محدودة  منشأة  بتكوين   2 التوصية  وتسمح   -26
جتارية مشروعة، مما يتيح أقصى قدر من املرونة للمنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة 
التي ُيتوقع أن تستخدم هذا الشكل من املنشآت التجارية. ومتاشيا مع نصوص األونسيترال 
من   1 واملادة  الدولي  التجاري  للتحكيم  النموذجي  القانون  من   )1(  1 املادة  )مثل  األخرى 
تفسير  في  الدول  توسع  يؤيد  الدليل  فإن  اإللكترونية(،  التجارة  بشأن  النموذجي  القانون 
به  املسموح  العمل  لنطاق  مبرر  غير  تضييق  أي  لتجنب  و“جتارة”  “أعمال”  مصطلحي 
بنود  استخدام  على  الدليل  يشجع  ال  ذلك،  على  وعالوة  املسؤولية.  املحدودة  للمنشأة 
التجارية  للكيانات  السماح  هو  الصدد  هذا  في  احلديث  االجتاه  ألن  بالغرض  تتعلق  عامة 
الدليل  يترك  وبذلك  املعنية.  الدولة  قانون  مبقتضى  املشروعة  األنشطة  جميع  مبمارسة 
بند  إدراج  يريدون  كانوا  إذا  ما  بأنفسهم  يقرروا  لكي  املنشأة  أعضاء  أمام  مفتوحا  الباب 
أكثر تقييدا بشأن الغرض في قواعد التنظيم. ولعل الدول التي تشترط أن تدرج الكيانات 
التجارية جميع أنشطتها تود النظر في إعفاء املنشآت املحدودة املسؤولية من هذا املتطلب.

بعض  في  العمل  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  على  حتظر  أن  تود  التي  للدول  ويجوز   -27
الصناعات اخلاضعة للتنظيم الرقابي، مثل قطاعات اخلدمات املصرفية والقروض الصغرى 
والتأمني، أن تعدد الصناعات واألنشطة التي ال يجوز للمنشأة املحدودة املسؤولية املشاركة 
فيها. وللمزيد من الوضوح، ميكن للدول أن تسمح صراحة للمنشأة مبزاولة أنشطة محددة، 

والثقافية. واحلرفية  الزراعية  بالقطاعات  املتعلقة  األنشطة  تشمل  قد 

التشريعي  الدليل  هذا  أساس  على  سُتسن  التي  الداخلية  التشريعات  إلى  القانون”  “هذا  مصطلح  يشير   )1(

)“الدليل”(.
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التوصية 2
ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز تكوين منشأة محدودة املسؤولية من أجل مزاولة 

أي أعمال أو أنشطة جتارية مشروعة.

اعتبارية لكي تصبح كيانا  املنشأة املحدودة املسؤولية شخصية  الدليل مبنح  ويوصي   -28
اعتباريا مستقال عن أعضائه. ومتنح الشخصية االعتبارية في هذا السياق املنشأة القدرة 

اخلاص. باسمها  االلتزامات  وحتمل  احلقوق  اكتساب  على 

وتوفر الشخصية االعتبارية وسيلة ميكن من خاللها فصل موجودات املنشأة املحدودة   -29
اإليجابية  بالتجزئة  إليها  أشير  عملية  وهي  الشخصية،  أعضائها  موجودات  عن  املسؤولية 
أيضا  لها  يسمح  مستقلة  اعتبارية  املسؤولية شخصية  املحدودة  املنشأة  ومنح  للموجودات. 
وفي  أعضائها.  جتاه  الشخصيني  للدائنني  املحتملة  املطالبات  من  مأمن  في  تكون  بأن 
الوفاء  املنشأة  على  تعذر  إذا  الشخصية  املنشأة  أعضاء  ملوجودات  احلماية  ر 

َّ
توف املقابل، 

بديونها أو التزاماتها أو دخلت في منازعات قانونية. وُيعد فصل موجودات املنشأة املحدودة 
ومنح  اعتبارية  شخصية  منحها  خالل  من  الشخصية  أعضائها  موجودات  عن  املسؤولية 
من  جوهريا  جانبا   )4 التوصية  )انظر  املحدودة  املسؤولية  تكفلها  التي  احلماية  أعضائها 

املسؤولية. املحدودة  املنشأة  هيكل 

الداخلية  الضريبية  السياسة  الدليل  يتناول  ال   ،)5 الفقرة  )انظر  أعاله  ذكر  وكما   -30
فيما يتعلق بالشكل القانوني للمنشأة املحدودة املسؤولية ويترك هذا األمر للقوانني األخرى 

الدولة. في  املنطبقة 

التوصية 3
ينبغي أن ينص القانون على أن للمنشأة املحدودة املسؤولية شخصية اعتبارية مستقلة 

عن أعضائها.

اعتبارية،  التجارية شخصية  املنشأة  ملنح  األساسية  النتائج  إحدى   4 التوصية  وتبني   -31
وهي أن أعضاء املنشأة املحدودة املسؤولية ال يتحملون املسؤولية الشخصية عن التزاماتها 
ال  حكما  التوصية  تتضمن  املنطلق،  هذا  ومن  املنشأة.  في  أعضاء  كونهم  ملجرد  وديونها 

عنه. اخلروج  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  ألعضاء  ميكن 

من  القلق  دون  التجارية  القرارات  اتخاذ  املشاريع  ملنظمي  املحدودة  املسؤولية  وتتيح   -32
التجاري  الكيان  أداء  تردي  حال  في  للخطر  الشخصية  موجوداتهم  يعرضوا  أن  احتمال 
املنشأة  أو دخوله في منازعات قانونية. ولهذا األمر أهميته سواء من حيث حماية أعضاء 
أو تشجيع االبتكار وتأسيس املنشآت، ومن ثم ميكن ملنظمي املشاريع املجازفة التجارية دون 
املنشآت  العديد من  بيد أن أعضاء  املنشأة.  املسؤولية شخصيا عن فشل  خوف من حتمل 
املسؤولية  تكفلها  التي  احلماية  مبنافع  حاليا  يتمتعون  ال  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى 
واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  ألعضاء  ر 

َّ
ال توف الدول،  ففي بعض  املحدودة. 
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اتباع  على  املشاريع  منظمي  تشجيع  من  خوفا  املحدودة  املسؤولية  تكفلها  التي  احلماية 
تلك  مع  تتعامل  التي  الثالثة  لألطراف  الكافية  احلماية  توفير  عدم  ومن  انتهازي  سلوك 
حق  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  أعضاء  متنح  أخرى  دوال  أن  بيد  املنشآت. 
التشجيع  إطار  في  يأتي  هذا  ألن  املحدودة،  املسؤولية  تكفلها  التي  احلماية  على  احلصول 
تلك  توفير  أجل  ومن  األساس،  هذا  وعلى  املال.  رأس  تكوين  وتيسير  املشاريع  تنظيم  على 
الذي  التشريعي  النظام  يوفر  االقتصادية،  الفاعلة  اجلهات  لتلك  واجلذابة  املهمة  السمة 
يحدث املنشأة املحدودة املسؤولية احلماية التي تكفلها املسؤولية املحدودة ألعضاء املنشأة.

أعضاء  عموما  يحمي  املسؤولية  طائلة  حتت  الوقوع  من  الواقي  الدرع  هذا  ووجود   -33
املنشأة املحدودة املسؤولية من حتمل مسؤولية شخصية مباشرة أو غير مباشرة عن أنشطة 
على  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  للعضو  املالية  املسؤولية  تقتصر  الواقع،  وفي  املنشأة. 
مبلغ محدد يعادل في العادة قيمة مساهمة العضو في تلك املنشأة. وكما ذكر أعاله )انظر 
االعتبارية  بالشخصية  لألعضاء  املحدودة  املسؤولية  تقترن  ما  كثيرا  و29(،   28 الفقرتني 
تعزيز  الصفتني في  كلتا  املنشأة  التوصية 3(. وسوف يساعد منح  )انظر  للمنشأة  املستقلة 

التكلفة. املنخفضة  القروض  على  حصولها  سبل  وتيسير  املنشأة  استقرار 

وتكون  عامة  دائنيها  حيال  املسؤولية  بنفسها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  وتتحمل   -34
تقييد  أن  املهم مالحظة  ذلك، من  إلى  لتلبية مطالباتهم. وإضافة  متاحة  جميع موجوداتها 
ذلك  صفة  عن  الناجتة  باملسؤولية  إال  يتعلق  ال  املنشأة  التزامات  عن  العضو  مسؤولية 
يتحملون مسؤولية شخصية عما  يظلون  قد  املنشأة  املنشأة. فأعضاء  الشخص كعضو في 
يقومون به من أفعال ضارة، أو قد يكون أحد األعضاء مسؤوال عن ضمان شخصي مقدم 

املثال. سبيل  على  املنشأة،  التزامات  لكفالة 

وجدير بالذكر أن عقدا مبرما مع طرف ثالث قبل تكوين املنشأة املحدودة املسؤولية   -35
أبرموا  الذين  أو مديريها  املنشأة  أعضاء  حتمل  إلى  أيضا  قد يؤدي  التوصية 8(  )انظر 
املنشأة  تتحمل  أن  القانون  قد يجيز  الدول،  بعض  وفي  الشخصية.  املسؤولية  العقد  ذلك 

تكوينها. قبل  عنها  نيابة  املؤسسون  أعضاؤها  حتملها  التي  االلتزامات  أو جميع  بعض 

وبطبيعة احلال، حتتفظ املحاكم بصالحية رفع احلماية التي تكفلها املسؤولية املحدودة   -36
استخدام  أو إساءة  االحتيال،  حاالت  في  الشخصية  املسؤولية  واملديرين  األعضاء  وحتميل 
املشروعة  غير  األفعال  من  ذلك  أو غير  املسؤولية،  املحدودة  للمنشأة  االعتبارية  الشخصية 
املرتكبة باسم املنشأة. وميكن لهذا النوع من االستغالل للشكل القانوني للمنشأة أن ينشأ، على 
سبيل املثال، عندما يستخدم أحد األعضاء موجودات املنشأة كما لو كانت موجوداته الشخصية.

واملوجودات  الشخصية  األعضاء  موجودات  بني  اخللط  جتنب  املهم  من  ولذلك،   -37
الصعب  من  يكون  قد  بأنه  ذلك  مع  الدليل  ويسلم  املسؤولية.  املحدودة  للمنشأة  التجارية 
أو الصغيرة أن تفصل موجوداتها عن موجودات  املنشآت املحدودة املسؤولية الصغرى  على 
أعضائها، ال سيما عندما تكون مكونة من عضو واحد فقط. ومن ثم، من املهم أن تتناول 
قوانينها،  في  املنشأة  وموجودات  الشخصية  املوجودات  بني  الفصل  مسألة  بوضوح  الدول 
املنشآت  سيما  )ال  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  تنشئ  أن  اشتراط  خالل  من  مثال  وذلك 

أعضائها. حسابات  عن  منفصال  مصرفيا  حسابا  الفردية(  املسؤولية  املحدودة 



11 وتشغيلها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  ثانيا- تكوين 

التوصية 4
ينبغي أن ينص القانون على أن العضو ال يكون مسؤوال شخصيا عن التزامات املنشأة 

املحدودة املسؤولية ملجرد كونه عضوا فيها.

مقابل  هو  اإللزامي  املال  لرأس  األدنى  احلد  بأن  تفيد  بسياسة  دول  عدة  تلتزم   -38
املسؤولية  ميزة  من  العام  للتداول  مفتوحة  غير  جتارية  منشأة  أعضاء  الستفادة  معقول 
املال  لرأس  األدنى  احلد  من  كبيرة  بدرجة  خففت  الدول  تلك  من  بعضا  ولكن  املحدودة. 
البداية  في  منخفضا  أو مبلغا  اسميا  مبلغا  فجعلته  املنشآت،  تلك  يخص  فيما  اإللزامي 
اسميا  كان  وإن  اإللزامي، حتى  املال  لرأس  األدنى  احلد  أن  كر 

ُ
وذ تدريجيا.  يتزايد  ولكنه 

احلد  هذا  ألن  التجارية،  األعمال  في  النمو  إلى  يفضي  أن  ميكن  تدريجيا،  أو متزايدا 
في  للمساعدة  أيضا  بل  فحسب،  الثالثة  األطراف  حلماية  مهما  ليس  اإللزامي  األدنى 
باحلقوق  املتعلقة  املعلومات  وتوفير  وإنتاجيتها  فعاليتها  وتعزيز  املنشأة  سالمة  حماية 
املال  رأس  أن  مثارها  شواغل  بديت 

ُ
أ أخرى،  جهة  ومن  القرار.  اتخاذ  وحقوق  املالية 

الصغيرة،  الناشئة  املنشآت  في  سلبا  يؤثر  أن  ميكن  التدريجي،  ذلك  في  مبا  اإللزامي، 
ذلك أن السنوات الثالث األولى من دورة حياة املنشأة هي األصعب؛ ومع ذلك، ففي ذلك 
رغم  الفترة  تلك  أثناء  احتياطيات  تدريجيا  راكم 

ُ
ت أن  املنشآت  تلك  على  ُيشترط  النظام، 

لرأس  األدنى  احلد  كان  ملا  ذلك،  على  وعالوة  هشة.  املالية  أوضاعها  تكون  أن  احتمال 
املحاسبية  القواعد  جانب  إلى  جتارية،  منشأة  تأسيس  أجل  من  املطلوب  اإللزامي  املال 
في  تأخذها  أن  ينبغي  التي  املسائل  أهم  من  األحيان  من  كثير  في  هو  املطلوبة،  للرسملة 
الكيانات  تكوين  يحفز  قد  احلد  ذلك  إلغاء  فإن  اجلديدة،  التجارية  املنشآت  احلسبان 
الشأن  هذا  في  الدولة  سياسات  ضمن  تندرج  أخرى  مشكلة  كذلك  وهناك  التجارية. 
املناسب  املبلغ  حتديد  وهي صعوبة  اإللزامي،  املال  لرأس  األدنى  احلد  بتحديد  وتتعلق 

اخليار. هذا  مثل  إلى  التوصل  في  املتأصل  املرونة  وانعدام 

العامة  اآلليات  سياق  في  تناولها  ينبغي  اإللزامي  املال  لرأس  األدنى  احلد  ومسألة   -39
املنشأة املحدودة املسؤولية.  تتعامل مع  التي  الثالثة  الدائنني وغيرهم من األطراف  حلماية 
درجت أهم تلك اآلليات في الدليل في صورة أحكام ال ميكن ألعضاء املنشأة اخلروج 

ُ
وقد أ

التشريعي.  الدولة  إطار  من  أخرى  مواضع  في  أخرى  آليات  على  الوقوف  وميكن  عنها، 
يلي: ما  اآلليات  وتشمل هذه 

غير  توزيعات  أي  عن  مسؤولني  املسؤولية  املحدودة  المنشأة  في  األعضاء  جعل  )أ(   
اللتني  و24،   23 التوصيتني  )انظر  املنشأة  إلى  التوزيعات  تلك  يردوا  بأن  وإلزامهم  سليمة 

تتضمنان حكمْين ال ميكن لألعضاء اخلروج عنهما(؛

فرض معايير سلوك، منها حسن النية واملسؤوليات االئتمانية )انظر التوصية 20،  )ب(   
تتضمن حكما ال ميكن لألعضاء اخلروج عنه(؛ التي 

اشتراط الشفافية واليسر في عمليات حفظ وتبادل السجالت واملعلومات اخلاصة  )ج(   
ميكن  ال  حكمْين  تتضمنان  اللتني  و31،   30 التوصيتني  )انظر  املسؤولية  املحدودة  باملنشأة 

لألعضاء اخلروج عنهما(؛
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املسؤولية  محدودة  بأنها  يفيد  ما  للمنشأة  التجاري  االسم  يتضمن  أن  اشتراط  )د(   
التعامالت  وسائر  والفواتير  العقود  في  اسمها  ن  يبيَّ وأن  املسؤولية(،  محدودة  منشأة  )مثل 
اخلروج  لألعضاء  ميكن  ال  حكما  تتضمن  التي   ،6 التوصية  )انظر  الثالثة  األطراف  مع 

عنه(؛

التي تكفلها املسؤولية املحدودة ألعضاء املنشأة  السماح باستثناءات من احلماية  )ه (   
الفقرة 36(؛ )انظر  معينة  في ظروف 

وضع متطلبات تتعلق بشفافية املعلومات املسجلة عن املنشأة املحدودة املسؤولية  )و(   
السجل  قانون  وظائف  من  هذا  يكون  أن  توقع  )ميكن  علنا  وإتاحتها  ونوعيتها  ومديريها 

التجاري للدولة()2(؛

حتديد دور إشرافي للسجل التجاري أو الوكاالت املتخصصة )ميكن توقع أن يكون  )ز(   
للدولة(؛ التجاري  السجل  قانون  أيضا من وظائف  هذا 

إنشاء كيانات تقدم خدمات تقدمي التقارير عن االئتمان )هذا قرار متعلق بالسياسة  )ح(   
العامة تتخذه الدولة(؛

تتخذه  العامة  بالسياسة  يتعلق  قرار  )هذا  الشركة  حوكمة  مراقبة  اشتراط  )ط(   
الدولة(.

املال  لرأس  األدنى  احلد  اشتراط  عن  تشريعية  إصالحات  عدة  استعاضت  وقد   -40
اإللزامي بآليات أخرى حلماية األطراف الثالثة التي تتعامل مع املنشآت الصغرى والصغيرة 
اإللزامي  املال  لرأس  أدنى  حد  بوضع  يوصي  وال  النهج  نفس  يتبع  والدليل  واملتوسطة. 
املدرجة  الرئيسية  فاآلليات  آنفا،  ذكر  وكما  املسؤولية.  املحدودة  املنشأة  تكوين  أجل  من 
في  ترد  التي  األحكام  هي  املنشأة  مع  تتعامل  التي  الثالثة  األطراف  حلماية  الدليل  في 
على  عنها،  اخلروج  املنشأة  ألعضاء  ال ميكن  والتي  و31  و30  و24  و23  و20   6 التوصيات 

)د (. إلى  )أ(   39 الفرعية  الفقرات  في  املبني  النحو 

الثالثة(  األطراف  حماية  )بخالف  سياساتية  أسباب  الدول  بعض  لدى  وتوجد   -41
لرأس  أدنى  كحد  املشترط  املبلغ  يكون  أخرى،  دول  وفي  املال،  لرأس  أدنى  حد  الشتراط 
بعدم  يوصي  فالدليل  احلاالت،  هذه  في  وحتى  تدريجية.  بصورة  متزايدا  أو  اسميا  املال 
في  النظر  ميكن  ذلك،  من  وبدال  املسؤولية.  املحدودة  املنشأة  على  االشتراط  هذا  فرض 
إلى  استنادا  املثال،  )على سبيل  للحجم  أقصى  املنشأة حد  على  ُيفرض  كأن  أخرى،  آليات 
آخر  قانوني  إلى شكل  التحول  عليها  ن  تعيَّ إذا جتاوزته  الربحية  أو ملستوى  املوظفني(  عدد 
)قد تشترط الدولة بشأنه حدا أدنى من رأس املال(. لكن ينبغي مالحظة أن تلك اآلليات 

املسؤولية. املحدودة  املنشآت  منو  داع  بال  تقيد  أن  أيضا  ميكنها  األخرى 

)2( انظر دليل األونسيترال التشريعي بشأن املبادئ الرئيسية للسجل التجاري )دليل األونسيترال بشأن السجل 

الصلة. ذات  التوصيات  على  لالطالع  التجاري( 
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التوصية 5
محدودة  منشأة  تكوين  أجل  من  املال  لرأس  أدنى  حدا  القانون  يشترط  أن  ينبغي  ال 

املسؤولية.

ومن أجل تنبيه األطراف الثالثة إلى أنها رمبا تتعامل مع منشأة محدودة املسؤولية،   -42
ينبغي أن يقضي القانون بأن يتضمن اسم املنشأة تعبيرا أو مختصرا )مثل منشأة محدودة 
املسؤولية( يتيح متييزها عن أنواع أخرى من املنشآت. ومن شأن استخدام تعبير أو مختصر 
التي متارس  املسؤولية  املحدودة  املنشآت  أن يساعد  الدول  أو متشابه في مختلف  متطابق 
لدى  فورا  للمنشأة  املحددة  اخلصائص  على  التعرف  سيتسنى  ألنه  احلدود،  عبر  التجارة 
املنشأة  كانت  ول ما  للحدود.  العابر  التعامل  سياق  في  حتى  أو املختصر،  التعبير  قراءة 
للمنشآت  خصيصا  مصمما  قانونيا  شكال  باعتبارها  اقُترحت  قد  املسؤولية  املحدودة 
للتعريف  القائمة، فإن أفضل طريقة  النماذج  إلى  باإلضافة  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى 
السياق  في  املوجودة  القانونية  األشكال  عن  مييزها  أو مختصر  تعبير  باستعمال  تكون  بها 

املسؤولية. محدودة  كمنشأة  طبيعتها  ويبرز  الداخلي  القانوني 

تستخدم  أن  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  على  تشترط  أن  تود  الدول  بعض  ولعل   -43
شخصيتها  لبيان  الثالثة  األطراف  مع  مراسالتها  جميع  في  املميز  أو مختصرها  تعبيرها 
االعتبارية. وحتدد املحاكم العقوبات املناسبة في حال عدم القيام بذلك على أساس وقائع 
املحدودة  املنشأة  إلزام  تختار عدم  قد  الدول  أن  ومع  للقانون.  ووفقا  القضية ومالبساتها، 
املسؤولية باستخدام هذا التعبير أو املختصر املميز في معامالتها التجارية من أجل تعزيز 
اليقني القانوني، فإنه ينبغي لها أن تشجع املنشآت املحدودة املسؤولية على استخدام ذلك 
أن  حال  أي  على  العملية  الناحية  من  املرجح  ولكن، من  اإلمكان.  قدر  أو املختصر  التعبير 
يشكل  ألنه  باملنشأة  املتعلقة  املراسالت  جميع  في  املميز  أو املختصر  التعبير  ذلك  ُيدَرج 

اسمها. من  جزءا 

وفيما يخص االسم املختار للمنشأة املحدودة املسؤولية، يجب الوفاء بجميع املتطلبات   -44
تزاول  التي  القضائية  الوالية  في  )واعتمادها(  الشركات  أسماء  بتسجيل  املتعلقة  اإللزامية 

التجاري. نشاطها  املنشأة  فيها 

التوصية 6
ينبغي أن ينص القانون على أن اسم املنشأة املحدودة املسؤولية يجب أن يتضمن تعبيرا 

أو مختصرا يبني أنها منشأة محدودة املسؤولية.
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املسؤولية املحدودة  املنشأة  باء تكوين 

واحد،  عضو  ويشغلها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  ن  يكوِّ بأن  بالسماح  الدليل  يوصي   -45
مبا في ذلك فرادى منظمي املشاريع الذين يزاولون أنشطة جتارية بسيطة نسبيا، أو أعضاء 
إلى منشأة  فردية  تتطور من منشأة  بأن  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  ذلك  ويسمح  متعددون. 
متعددة األعضاء على درجة أكبر من التعقد. ومن أجل حماية الدائنني واألطراف الثالثة الذين 
يتعاملون مع املنشأة املحدودة املسؤولية وتوفير اليقني القانوني، توجب التوصية 7 )أ( أن تضم 
املنشأة عضوا واحدا على األقل في جميع األوقات )انظر أيضا الفقرة 136(. وكسمة إضافية 

تعزز مرونة املنشأة املحدودة املسؤولية، ال تشترط التوصية عددا أقصى من األعضاء.

يستحدث  الذي  التشريع  في  تراعيها  أن  للدول  ينبغي  التي  املهمة  املسائل  ومن   -46
يكون عضوا في  أن  اعتباري  يجوز لشخص  كان  إذا  ما  املسؤولية حتديد  املحدودة  املنشأة 
لهم  ُيسمح  من  فقط  هم  الطبيعيون  األشخاص  كان  إذا  أو ما  املسؤولية  محدودة  منشأة 
أن  املستصوب  من  االعتباري،  الشخص  بعضوية  ُيسمح  وعندما  فيها.  أعضاء  يكونوا  بأن 
ُمنح شخصية  “الشخص االعتباري”، حتى يشمل أي كيان  الدول فهما واسعا ملفهوم  تكفل 
املحدودة  املنشأة  في  عضوا  يكون  بأن  اعتباري  لشخص  السماح  ييسر  وقد  اعتبارية. 
على  وعالوة  التجارية.  األعمال  أنواع  من  تفصيال  أكثر  نوع  إلى  املنشأة  حتول  املسؤولية 
والتكنولوجية  )النقدية  املوارد  من  مزيد  على  احلصول  في  املنشأة  ذلك  قد يساعد  ذلك، 
ذا  سيكون  وهذا  املصداقية.  بناء  جانب  إلى  جديدة،  أسواق  إلى  والوصول  واملهارات( 
تتدنى  التي  الدول  في  العاملة  املسؤولية  املحدودة  املنشآت  إلى  بالنسبة  فقط  ليس  قيمة 
نطاق  توسيع  إلى  الرامية  املنشآت  إلى  بالنسبة  وكذلك  بل  التحتية،  البنية  مستويات  فيها 

اخلارج. وفي  الداخلية  األسواق  في  أنشطتها 

على  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  املشاركة  تقصر  أن  تود  الدول  لعل  ذلك،  ومع   -47
فقد  الفردية.  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  حالة  في  ال سيما  فقط،  الطبيعيني  األشخاص 
املسؤولية  محدودة  منشأة  في  وحيدا  عضوا  يكون  بأن  االعتباري  للشخص  السماح  يثير 
األموال  أجل غسل  من  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  استخدام  إساءة  احتمال  بشأن  مخاوف 
أو االحتيال أو غير ذلك من األنشطة غير املشروعة. أما إذا ُسمح لألشخاص االعتباريني 
بأن يكونوا أعضاء في املنشآت املحدودة املسؤولية، فينبغي للدول أن تضع ضمانات مناسبة 
في  املشاركة  قصر  تقرر  أن  ميكنها  املثال،  فعلى سبيل  املشروعة.  غير  األنشطة  تلك  ملنع 
إدارة املنشأة املحدودة املسؤولية على األشخاص الطبيعيني )انظر الفقرة 89(، أو اشتراط 
األعضاء  متعددة  املنشأة  كانت  إذا  إال  بأن يصبح عضوا  االعتباري  للشخص  السماح  عدم 
وكان األعضاء اآلخرون فيها أشخاصا طبيعيني. وقد حتول هذه التدابير دون إنشاء منشأة 

صوري”(. “كيان  )أي  فعلية  جتارية  دون عمليات  املسؤولية  محدودة 

حتدد،  أن  إلى  الدول  )ب(   7 التوصية  تدعو  أعاله،  املذكورة  االعتبارات  ضوء  وفي   -48
املنشأة  عضوية  تكون  أن  يجوز  كان  إذا  ما  الدليل،  هذا  إلى  استنادا  تشريعات  سن  عند 
ُيسمح  مدى  أي  “إلى  وعبارة  فقط.  طبيعيني  أشخاص  من  مكونة  املسؤولية  املحدودة 
)إن  قيودا  تفرض  أن  للدول  تتيح  )ب(   7 التوصية  في  الواردة  االعتباريني”  باألشخاص 

املسؤولية. املحدودة  املنشأة  في  االعتباريني  األشخاص  عضوية  على  وجدت( 
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في  تصبح عضوا  أن  على  نفسها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  قدرة  بأن  الدليل  ويقر   -49
تكوينه  في  تشارك  أو أن  آخر  اعتباري  في شخص  أو  املسؤولية  محدودة  أخرى  منشأة 
العامة  وسياستها  للدولة  القانونية  التقاليد  على  كبير  حد  إلى  تتوقف  أخرى  بطريقة 
الداخلية. وبالتالي، يترك الدليل للدول مسألة فرض قيود، إن وجدت، على نوع االستثمارات 

بها. القيام  املنشأة  لتلك  ميكن  التي 

التوصية 7
ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:

اشتراط أن يكون لدى املنشأة املحدودة املسؤولية عضو واحد على األقل من  )أ(   
وقت تكوينها وحتى حلها؛

مقصورة  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  العضوية  كانت  إذا  ما  حتديد  )ب(   
على األشخاص الطبيعيني فقط، وإن لم تكن كذلك، إلى أي مدى ُيسمح باألشخاص 

االعتباريني.

حيز  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  دخول  وقت  بشأن  القانوني  اليقني  توفير  أجل  ومن   -50
تسجيلها  مبجرد  نت  تكوَّ قد  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  عتبر 

ُ
ت بأن  الدليل  يوصي  الوجود، 

سماتها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  تكتسب  التكوين،  خالل  ومن  التجاري.  السجل  في 
ذكر  وكما  ألعضائها.  املحدودة  واملسؤولية  االعتبارية،  شخصيتها  ذلك  في  مبا  األساسية، 
أعاله )انظر الفقرة 35(، قد يجيز قانون بعض الدول للمنشأة املحدودة املسؤولية املسجلة 
حتمل جميع أو بعض االلتزامات التي حتملها األعضاء املؤسسون نيابة عنها قبل تكوينها.

جدا  املستصوب  من  وشفافيتها،  التسجيل  إجراءات  مبسار  التنبؤ  لقابلية  وحتقيقا   -51
مع  ومتاشيا  نافذا)3(.  التجارية  املنشأة  تسجيل  فيه  يصبح  الذي  الوقت  الدول  حتدد  أن 
أفضل املمارسات الدولية، على النحو املبني في دليل األونسيترال التشريعي بشأن املبادئ 
تود  الدول  لعل  التجاري”(،  السجل  بشأن  األونسيترال  )“دليل  التجاري  للسجل  األساسية 
ذلك  يكون  أن  وميكن  املسؤولية،  املحدودة  للمنشأة  القانوني  الوجود  يبدأ  متى  توضح  أن 
أو  السجل،  قيود  في  جتارية  كمنشأة  بتسجيلها  املتعلقة  املعلومات  إدخال  )أ( عند  مثال: 

التسجيل. تؤكد  شهادة  إصدار  عند  أو )ج(  التسجيل،  طلب  السجل  يتلقى  عندما  )ب( 

إلكتروني  جتاري  )سجل  املنشأة  لتسجيل  املستخدم  النظام  عن  النظر  وبصرف   -52
أو ورقي أو هجني(، ُيفترض أن تتلقى تلك املنشأة، عند الوفاء باملتطلبات املنطبقة، إشعارا 
بشأن  األونسيترال  دليل  توصيات  مع  ومتاشيا  الدولة.  في  املعنية  السلطة  من  بالتسجيل 
أن  ينبغي  املسؤولية،  املحدودة  للمنشأة  البسيط  الطابع  مراعاة  أجل  ومن  التجاري  السجل 

ميكن. ما  وأبسط  بأسرع  بالتسجيل  اإلشعار  يصدر 

بعدها. وما   142 الفقرة  التجاري،  السجل  بشأن  األونسيترال  دليل  انظر   )3(



املسؤولية املحدودة  املنشآت  بشأن  التشريعي  األونسيترال  دليل   16

التوصية 8
نت مبجرد  تكوَّ قد  تعتبر  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أن  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 

تسجيلها.

وفي العادة، تشترط الدول من أجل تكوين منشأة تقدمي أنواع مختلفة من املعلومات   -53
مع  واتساقا  إنشاؤه.  املزمع  التجاري  الكيان  نوع  بحسب  التفاصيل  من  متباينة  ودرجات 
ختزل املعلومات املطلوبة لتكوين 

ُ
ت البساطة املنشودة للمنشأة املحدودة املسؤولية، ينبغي أن 

وكذلك حلماية  وتشغيلها،  لتكوينها  الضرورية  املعلومات  من  األدنى  احلد  إلى  املنشأة 
إجراءات  بتبسيط  القاضي  املبدأ   9 التوصية  حتترم  ذلك،  إلى  وإضافة  الثالثة.  األطراف 
الصغرى  للمنشأة  بالنسبة  اإلمكان  قدر  التجاري  السجل  إلى  الالزمة  املعلومات  تقدمي 

للقانون. االمتثال  وتشجيع  لها  ال لزوم  أعباء  لفرض  جتنبا  واملتوسطة  والصغيرة 

ويشمل احلد األدنى من املعلومات الضرورية من أجل تكوين املنشأة املحدودة املسؤولية   -54
عتبر اخلطابات 

ُ
عمال بالتوصية 9 اسم املنشأة املحدودة املسؤولية وكذلك العنوان الذي سوف ت

فال  املعتاد،  بالشكل  عنوان  التجارية  للمنشأة  يكن  وإذا لم  املستلمة.  في حكم  إليه  املرسلة 
العنوان  التجاري. وُيستخدم  العنوان  بد من تقدمي وصف دقيق ملوقعها اجلغرافي بدال من 
أو البريد.  اخلدمات  ألغراض  اجلغرافي  أو موقعها  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  التجاري 
ولكنه  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  تكوين  أجل  من  العضو  هوية  إثبات  الدليل  وال يشترط 
يشترط، متاشيا مع املمارسة املتبعة )انظر أيضا دليل األونسيترال بشأن السجل التجاري(، 
إلى املطلوبة  واملستندات  الطلب  استمارة  يقدم  الذي  )األشخاص(  الشخص  هوية   إثبات 

التجاري. السجل 

التجارية.  املنشأة  إثبات هوية كل شخص يدير  الدليل  إلى ذلك، يشترط  وباإلضافة   -55
كان   ،)84 إلى   81 من  الفقرات  )انظر  أعضائها  جميع  حصرا  يديرها  املنشأة  كانت  فإذا 
من  أما إذا كان  عضو.  كل  بهوية  اخلاصة  املعلومات  إدراج  وجوب   ’4‘ )أ(   9 التوصية  أثر 
ن  معيَّ مدير  كل  هوية  عن  معلومات  إدراج  وجب  أو أكثر،  واحد  ن  معيَّ مدير  املنشأة  يدير 
املحدودة  املنشأة  في  أعضاء  أو غير  أعضاء  املديرين  كون  عن  النظر  بصرف  فحسب، 
كل شخص  هوية  املسؤولية عن  املحدودة  املنشأة  تفصح  أن  اشتراط  ومن شأن  املسؤولية. 
مع  تتعامل  التي  الثالثة  واألطراف  الدولة  لسلطات  الشفافية  من  أكبر  قدر  توفير  يديرها 
املنشأة املحدودة املسؤولية. ولهذه األسباب، يختلف النهج املتبع في التوصية 9 )أ( ‘4’ عن 
معلومات  تقدمي  يشترط  الذي  )د((،   21 )التوصية  التجاري  السجل  دليل  في  املتبع  ذلك 
عن األشخاص القائمني بالتمثيل القانوني للمنشأة التجارية أو املأذون لهم بالتوقيع بالنيابة 
ويكفل  املديرين.  سلطة  على  مفروضة  قيود  بأي  الثالثة  األطراف  تعريف  أجل  من  عنها 
التي  )ب(   19 التوصية  مثل  أخرى  آليات  خالل  من  الثالثة  األطراف  حماية  الدليل  هذا 
نافذة  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  مدير  سلطة  على  املفروضة  القيود  تكون  ال  مبوجبها 
سكن  عنوان  عن  معلومات  تقدمي  ُيشترط  وال  مناسب.  إشعار  دون  الثالثة  األطراف  جتاه 
تلك  أن  اعتبار  على  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  تكوين  أجل  من  املديرين  من  واحد  كل 
من  وكذلك  الغرض،  لذلك  فتحقيقا  الثالثة.  األطراف  حلماية  ضرورية  ليست  املعلومات 
التجاري  العنوان  يكون  أن  ُيفترض  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  إلدارة  الدولة  رصد  أجل 
التجاري  العنوان  يكون  أن  ميكن  ذلك،  على  وعالوة  كافيا.  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة 
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للمنشأة املحدودة املسؤولية هو العنوان الرسمي للمراسلة بالنسبة لألشخاص الذين يديرون 
املسؤولية. املحدودة  املنشأة 

التجارية  املنشأة  بتكوين  املتعلقة  املعلومات  تتضمن  بأن  الدليل  يوصي  وأخيرا،   -56
لها  أعطي  قد  املحدد  كان  إذا  املسؤولية)4(  املحدودة  املنشأة  لهوية  الفريد  املحدد 
وتشغيلها، املنشأة  تكوين  إجراءات  كبير  حد  إلى  للهوية  الفريد  املحدد  ويبسط   بالفعل. 
عن  صادرة  مختلفة  هوية  محددات  مع  التعامل  إلى  املشاريع  منظمو  يضطر  ال  إذ 
متشابهة،  أو معلومات  نفسها،  املعلومات  تقدمي  إلى  يضطرون  ال  كما  مختلفة،  سلطات 

مختلفة. سلطات  إلى 

تقدمي  اشتراط  للدول  يجوز  الداخلية،  القانونية  والتقاليد  بالسياقات  ورهنا   -57
قد  املثال،  سبيل  فعلى   .9 التوصية  في  املذكورة  املعلومات  إلى  إضافة  أخرى  معلومات 
املحدودة  للمنشأة  املؤسسني  األعضاء  بهوية  املتعلقة  املعلومات  أن  الدول  بعض  تعتبر 
قيود  وأي  متثيلها،  وسلطة  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  في  األعضاء  وحقوق  املسؤولية، 
بالغة  أهمية  ذات  املنشأة،  باسم  التزامات  في  للدخول  للمديرين  املخولة  الصالحية  على 
املنشآت  حالة  في  بيد أنه ينبغي،  املسؤولية.  املحدودة  املنشأة  تكوين  صحة  لضمان 
عن  يغيب  أال  كذلك،  ستكون  املسؤولية  املحدودة  املنشآت  ومعظم  والصغيرة،  الصغرى 
التسجيل.  عن  التجارية  املنشأة  يثني  قد  ومستفيضة  معقدة  معلومات  طلب  أن   الدول 
أي  ستدرِج  كانت  إذا  ما  تقرر  أن  أيضا  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  الدول  تترك  وقد 
في  تساعدها  أن  ميكن  املعلومات  تلك  كانت  إذا  خاصة  مناسبة،  تراها  إضافية  معلومات 

املستثمرين. أو اجتذاب  القروض  على  احلصول 

وال يشترط الدليل نشر املعلومات املتعلقة بامللكية النفعية علنا، ألن املتطلبات املتعلقة   -58
باملعلومات والواردة في التوصية 9، وإن كانت محدودة النطاق، ينبغي أن تكون كافية للوفاء 
ومن   .)30 التوصية  أيضا  )انظر  النفعية)5(  امللكية  عن  اإلفصاح  بشأن  الدولية  باملعايير 
إمكانية  بشأن  مخاوف  أي  تبدد  أن  شأنها  من  باملعلومات  املتعلقة  املتطلبات  تلك  فإن  ثم، 
غير مشروعة،  ألغراض  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  القانوني  الشكل  استخدام  يساء  أن 

للمنشأة  فقط  واحدة  مرة  ص  ُيخصَّ التجارية  للمنشأة  وحيد  فريد  تعريفي  رقم  هو  الفريد  الهوية  محدد   )4(

وميكن استخدامه في جميع تعامالت املنشأة التجارية مع السلطات العمومية واملنشآت التجارية األخرى واملصارف 
التجاري(. السجل  دليل  في  املصطلحات  قسم  )انظر 

العمل  فرقة  عن  والصادرة  االعتباريني  لألشخاص  النفعية  وامللكية  بالشفافية  املتعلقة   24 التوصية  تشجع   )5(

من  والتأكد  االعتباريني  األشخاص  لدى  للمخاطر  شاملة  تقييمات  إجراء  على  الدوَل  املالية  باإلجراءات  املعنية 
الشركة؛ اسم  )أ(  هي:  املطلوبة  األساسية  واملعلومات  علنا.  متاح  شركات  سجل  في  الشركات  جميع   تسجيل 
التنظيمية  )ه ( صالحياتها  املسجل؛  مكتبها  عنوان  )د(  القانونيان؛  ومركزها  شكلها  )ج(  تأسيسها؛  إثبات  )ب( 
يتضمن  بسجل  باالحتفاظ  ملزمة  الشركات  تكون  ذلك،  إلى  وإضافة  مديريها.  بأسماء  قائمة  )و(  األساسية؛ 
وانتشار  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  الدولية  انظر املعايير  أو أعضائها.  فيها  املساهمني  أسماء 
للشخصيات  النفعية  وامللكية  املتعلق بالشفافية   E اجلزء  املالية،  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  توصيات  التسلح: 
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/( القانونية  والترتيبات  االعتبارية 
الكيانات  على  أن  بالذكر  يجدر  ذلك،  على  وعالوة   .)pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
التجارية في العادة، من أجل مزاولة أنشطتها، أن تفتح حسابات مصرفية، مما يقتضي تقدمي األرقام الضريبية 
األموال وغيره  ملنع ومكافحة غسل  أنسب جهات  املالية  املؤسسات  للهوية، وقد تظل  املحددة  األرقام  وغيرها من 

املشروعة. غير  األنشطة  من 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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مالئما،  رقابيا  توازنا  يحقق  النهج  ذلك  أن  كما  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  ومنها 
الثالثة  األطراف  وحلماية  للدولة  والتجاري  القانوني  اليقني  من  كافيا  قدرا  حيث إنه يوفر 

املنشأة املحدودة املسؤولية. مع  تتعامل  التي 

من  تقدميها  يجب  التي  املعلومات  من  املختلفة  والكميات  األنواع  عن  النظر  وبغض   -59
التجارية  املنشآت  بتسجيل  املتعلقة  قوانينها  في  تكفل  أن  تود  لعل الدول  التكوين،  أجل 
في  تغييرات  أي  تتضمن  بحيث  التجاري  السجل  في  البيانات  على ضرورة حتديث  النص 
السجل  بشأن  األونسيترال  دليل  ويورد  بالتوصية 9.  عمال  البداية  في  املطلوبة  املعلومات 

محدثة. املعلومات  إلبقاء  بها  موصى  طرائق  التجاري 

كل  تكون  أن  الدول  معظم  تشترط  الثالثة،  األطراف  وحماية  الشفافية  وألغراض   -60
الدليل  يرى  النهج،  هذا  مع  واتساقا  القانون.  يحمها  لم  ما  علنا  متاحة  املسجلة  املعلومات 
متاحة  تكون  أن  ينبغي  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  تكوين  أجل  من  املطلوبة  املعلومات  أن 
علنا. وتشمل تلك املعلومات على األقل املتطلبات الواردة في التوصية 9 أدناه وأي متطلبات 
كان  ول ما   .)142 الفقرة  أيضا  )انظر  الداخلية  بالقوانني  عمال  عنها  اإلعالن  ينبغي  أخرى 
تلك  نشر  فإن  نت،  تكوَّ قد  أنها  ُيعتبر  حتى  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  تسجيل  الالزم  من 

عنها. اإلفصاح  سيكفل  التجاري  السجل  في  املعلومات 

التوصية 9
ينبغي للقانون:

التالية من أجل تسجيل  الثبوتية  املعلومات واملستندات  أن يشترط تقدمي  )أ(   
املنشأة املحدودة املسؤولية:

اسم املنشأة املحدودة املسؤولية؛  ’1‘  

اجلغرافي  أو موقعها  املسؤولية،  املحدودة  للمنشأة  التجاري  العنوان   ’2‘  
الدقيق عندما ال يكون لها عنوان بالشكل املعتاد؛

هوية صاحب )أصحاب( التسجيل؛  ’3‘  

هوية كل شخص يدير املنشأة املحدودة املسؤولية؛  ’4‘  

صص بالفعل؛
ُ
محدد الهوية الفريد، إذا كان قد خ  ’5‘  

إبقاء املعلومات اإلضافية املطلوبة، إن وجدت، في حدها األدنى. )ب(   

املسؤولية املحدودة  املنشأة  جيم- تنظيم 

حرية  تكون  أن  ينبغي  و24(،   23 الفقرتني  )انظر   1 التوصية  بشأن  آنفا  ذكر  كما   -61
املسؤولية.  املحدودة  للمنشأة  الداخلي  التنظيم  إرساء  في  به  ُيسترشد  الذي  املبدأ  التعاقد 
تسري  معينة  جوانب  باستثناء  أعضائها،  اتفاق  يحكمه  املنشأة  تشغيل  فإن  لذلك،  ونتيجة 
التي  األحكام  هي  األحكام  وهذه  عنها.  اخلروج  لألعضاء  ميكن  ال  التي  األحكام  عليها 
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أو التي  القانوني،  اليقني  وتوفر  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  الالزم  القانوني  اإلطار  ترسي 
األحكام  أما  معها.  تتعامل  التي  الثالثة  واألطراف  املنشأة  حقوق  حلماية  ضرورية  تكون 
تغفل  عندما  تنشأ  قد  ثغرة  أي  تسد  أن  هو  منها  فالقصد  الدليل،  في  الواردة  التكميلية 

عنها. اخلروج  ميكن  ال  مسألة  التنظيم  قواعد 

وشفاف،  وفعال  منصف  نحو  على  املنشأة  إدارة  على  األعضاء  مساعدة  أجل  ومن   -62
بشأن  االقتضاء  عند  استخدامها  األعضاء  يستطيع  قواعد منوذجية  توفير  تود  الدول  لعل 

التالية: منها  مسائل 

ينبغي  الذي  الشكل  أوانها، وكذلك حتديد  بقرارات األعضاء في  حفظ سجالت  )أ(   
السجالت؛ تلك  به  حفظ 

ُ
ت أن 

ذلك: األعضاء، مبا في  اجتماعات  بشأن  أي متطلب  )ب(   

الشأن؛ قيود في هذا  أي  وكذلك  انعقادها،  ومكان  تواترها   ’1‘
اجتماع؛ إلى عقد  الدعوة  لهم  يجوز  الذين  األشخاص  بشأن  أي متطلب   ’2‘

يعقد  أن  اجلائز  من  كان  إذا  وما  االجتماع،  عقد  بها  يجوز  التي  الوسيلة   ’3‘
خطية؛ موافقة  أو مبوجب  التكنولوجية  بالوسائط 

االجتماع؛ عقد  قبل  مطلوبة  إشعار  فترة  أي   ’4‘
شكل أي إشعار مطلوب بشأن االجتماع )على سبيل املثال، ما إذا كان يلزم   ’5‘
باإلشعار  إرفاقها  ينبغي  التي  وجدت(  )إن  واملعلومات  خطيا(،  يكون  أن 
)على سبيل املثال، املعلومات املالية املتعلقة باملنشأة املحدودة املسؤولية(؛

قد  الذي  والشكل  مطلوب  إشعار  أي  عن  التنازل  مسموحا  كان  إذا  ما   ’6‘
ذلك التنازل؛ يتخذه 

أي حيد عن املتطلبات املنطبقة على نحو تكميلي بشأن اتخاذ القرارات والواردة  )ج(   
و15؛ التوصيتني 13  في 

املثال،  سبيل  )على  قرار  إلى  التوصل  فيها  يتعذر  التي  احلاالت  تسوية  آليات  )د(   
إحالة  أو  األصوات  تعادل  حال  في  معينني  أو أعضاء  معني  لعضو  أكبر  تصويتي  وزن  منح 
اختصاص  نطاق  ضمن  يندرج  القرار  أكان  سواء  أو خارجي(،  داخلي  “مرجح”  إلى  املسألة 
اآلليات  توفير هذه  فإن عدم  القائم،  الوضع  تعذر احلفاظ على  وإذا  األعضاء.  أم  املديرين 
 قد يؤدي إلى منازعات ويتطلب اخلضوع لتسوية بديلة للمنازعات )انظر الفقرتني 145 و146

.)32 والتوصية 

املحدودة  املنشأة  أعضاء  جميع  بني  باالتفاق  التنظيم  قواعد  توضع  أن  وينبغي   -63
عليه  ينص  ما  تناقض  أن  يجوز  وال  )أ((   12 والتوصية  الفقرة 72 )أ(  )انظر  املسؤولية 
التشريع الذي تسنه الدولة استنادا إلى الدليل من أحكام ال ميكن اخلروج عنها أو القواننَي 
ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  املسؤولية.  املحدودة  املنشأة  على  تسري  التي  األخرى  الداخلية 
املنشأة املحدودة  إدارة  التنظيم متسقة ومنسجمة من أجل ضمان سالسة  أن تكون قواعد 

املسؤولية.
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بوضع  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  ألعضاء  السماح  خيار  للدول  الدليل  ويترك   -64
أن  أو اشتراط  العرف،  عليه  جرى  ما  خالل  أو من  شفويا  أو كلها  التنظيم  قواعد  بعض 
وسائط  أو بأي  إلكتروني  شكل  أو في  خطيا  إما  التنظيم،  قواعد  املنشأة  أعضاء  يسجل 
من  التنظيم  قواعد  شكل  يخص  فيما  الواسعة  املرونة  وتنبع  مناسبة.  أخرى  تكنولوجية 
لدى  يكون  ال  قد  الدول،  من  العديد  في  الساري  القانوني  التقليد  بسبب  بأنه،  التسليم 
وبأن  التنظيم،  قواعد  بشأن  رسمي  خطي  اتفاق  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت 
من  أخرى  أشكال  على  االعتماد  من  األعضاء  متكني  احلاالت،  تلك  في  تود،  قد  الدول 

االتفاق. أشكال 

املحدودة  املنشأة  تنظيم  قواعد  تدوين  األعضاء  ملصلحة  األفضل  من  يكون  وقد   -65
املستنبطة  واالتفاقات  الشفوية  االتفاقات  إثبات  في  أكبر  صعوبة  لوجود  وذلك  املسؤولية 
قواعد  في  تعديالت  حدوث  حال  في  أما  منازعة.  نشوء  حال  في  العرف  عليه  جرى  مما 
التنظيم املدونة من واقع ممارسات العمل، فسوف يتعني على الدول أن تعتمد على قوانني 

باإلثبات. املتعلقة  املسائل  حول  منازعات  من  ينشأ  قد  ما  لتسوية  أخرى 

السجالت  حفظ  في  قواعدها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  توثيق  متطلب  ويساعد   -66
الداخلية  باحلوكمة  املتعلقة  باألدلة  املعنية  الثالثة  األطراف  من  وغيرهم  الدائنني  وتزويد 
وستسري  معها.  التعامل  في  يرغبون  التي  اجلهة  بشأن  مستنيرة  قرارات  يتخذوا  حتى 
قواعد  كما تخفف  األعضاء.  واملتعددة  الفردية  املنشآت  من  كل  بالتساوي على  املزايا  هذه 
املسؤولية ألغراض غير مشروعة،  املحدودة  املنشأة  استغالل  احتمال  من  املسجلة  التنظيم 

األموال. غسل  مثل 

توازنا  تقيم  أن  التنظيم  لقواعد  سجل  اشتراط  في  تنظر  التي  الدول  على  أن  بيد   -67
جهة،  من  تتبعها  وإمكانية  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  عمليات  شفافية  بني ضرورة ضمان 
عوامل  االعتبار  في  تأخذ  أن  وينبغي  أخرى،  جهة  من  األعضاء  على  املفروضة  والتكلفة 
واالستمارات  والكتابة،  بالقراءة  اإلملام  ومعدالت  واملالية،  التكنولوجية  القدرات  قبيل  من 

النموذجية.

ويحمي  علنا.  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  تنظيم  قواعد  إتاحة  الدليل  يشترط  وال   -68
إلى  احلاجة  بتجنب  املنشأة  تشغيل  سهولة  من  ويزيد  األعضاء،  خصوصية  النهج  هذا 
فيها  يطرأ  مرة  كل  في  أخرى  عمومية  أو هيئة  التجاري  السجل  لدى  تعديالت  إيداع 
تلك  إتاحة  املنشأة نفسها قد تقرر  أن  بيد  الفقرة 59(.  )انظر  التنظيم  تغيير على قواعد 
املنشأة  تلِزم  أن  للدول  أيضا  ويجوز  السوق.  في  سمعتها  تعزيز  أجل  من  علنا  القواعد 
سيما  ال  وشفافيتها،  للمساءلة  قابليتها  زيادة  أجل  من  تنظيمها  قواعد  عن  باإلفصاح 
املحدودة  املنشآت  على  املنطبقة  التكميلية  األحكام  عن  تنظيمها  قواعد  تخرج  عندما 
الثالثة  األطراف  جتاه  نافذة  هذه  القواعد  عن  اخلروج  حاالت  لتكون  كشرط  املسؤولية، 
القانونية  واملمارسات  التقاليد  مراعاة  أجل  ومن  )ب((.   19 والتوصية   94 الفقرة  )انظر 
تلك  على  الثالثة  األطراف  إطالع  كيفية  أمر حتديد  للدول  الدليل  يترك  للدول،  املختلفة 

املعلومات.
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التوصية 10
ينبغي للقانون:

أن يحدد األشكال التي يجوز أن تتخذها قواعد التنظيم؛ )أ(   

أن ينص على أنه يجوز أن تتناول قواعد التنظيم أي مسائل تتعلق باملنشأة  )ب(   
املحدودة املسؤولية، حسبما يقتضيه القانون.

في القرارات  اتخاذ  وعملية  األعضاء   دال- حقوق 
املسؤولية املحدودة  املنشأة 

يترك  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  بشكل  يتعلق  فيما  املتوخاة  البساطة  مع  اتساقا   -69
في  تكميلية  قاعدة  ويضع  العضو  صفة  اكتساب  كيفية  حتديد  مسألة  لألعضاء  الدليل 
بصرف  املسؤولية  املحدودة  في املنشأة  األعضاء  حقوق  تساوي  على  تنص   11 التوصية 
هذا  ويجوز لألعضاء تغيير   .)105 إلى   101 الفقرات  أيضا  )انظر  مساهمتهم  عن  النظر 
سوف  التغيير  إن  حيث  التنظيم،  قواعد  في  اتفاقهم  يجسدوا  أن  على  التكميلي،  احلكم 

حوكمتها. وطريقة  املنشأة  بهيكل  تتعلق  جوهرية  بجوانب  ميس 

وميكن ألعضاء املنشأة املحدودة املسؤولية ممارسة حقوق معينة بصرف النظر عما   -70
إذا كانوا يديرون املنشأة أم ال يديرونها. وتشمل تلك احلقوق ما يلي: احلقوق املتعلقة باتخاذ 
بتلقي  املتعلقة  واحلقوق  املسؤولية،  املحدودة  باملنشأة  تتصل  معينة  جوانب  بشأن  القرارات 
التوزيعات أثناء وجود املنشأة )الفقرتان 106 و107( وبعد حلها وتصفيتها )انظر الفقرات 134 
إلى 139(، واحلق في احلصول على معلومات عن تشغيل املنشأة ووضعها املالي وفي االطالع 
على سجالتها )انظر الفقرتني 143 و144 والتوصيتني 30 و31(. ويجوز أيضا لألعضاء رفع 
 دعاوى اشتقاقية نيابة عن املنشأة )انظر الفقرة 97( حلمايتها من السلوك غير املشروع الذي 

أو األعضاء. املديرون  يسلكه  قد 

اللتزامات  االمتثال  أيضا  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء  على  ويجب   -71
أي  وإعادة  وجدت،  إن  املنشأة،  إلى  عليها  املتفق  املساهمات  تقدمي  عليهم  إذ  معينة؛ 
)انظر آنفا  ذكر  وكما  و24(.   23 )التوصيتان  املنشأة  من  يتلقونه  مستحق  غير   توزيع 

القانوني  للشكل  استخدام  إساءة  أي  عن  أيضا  االمتناع  لألعضاء  ينبغي   ،)36 الفقرة 
للمنشأة املحدودة املسؤولية وألي حقوق ُيمنحون إياها. ومتثل هذه االلتزامات احلد األدنى 
غير  للمنشأة.  املنتظم  التشغيل  ضمان  أجل  من  األعضاء  على  تقع  التي  االلتزامات  من 
خصائص  مع  يتسق  مبا  التنظيم  قواعد  في  إضافية  التزامات  إرساء  حرية  لألعضاء  أن 

التجارية. املنشأة 
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التوصية 11
ينبغي أن ينص القانون على تساوي األعضاء في احلقوق في املنشأة املحدودة املسؤولية 
قواعد  في  ذلك  على خالف  ُيتفق  لم  ما  وجدت،  إن  النظر عن مساهماتهم،  بصرف 

التنظيم.

كحد  األعضاء،  يحتفظ  بأن  الدليل  يوصي  القرارات،  اتخاذ  بحق  يتعلق  وفيما   -72
املسؤولية  املحدودة  املنشأة  بهيكل  متس  التي  التالية  باملسائل  املتعلقة  بالصالحية  أدنى، 

أو وجودها:

)التوصية 12(؛ تعديالت عليها  أي  وإجراء  التنظيم  اعتماد قواعد  )أ(   

)التوصية 27(؛ أو إعادة هيكلتها  املسؤولية  املنشأة املحدودة  حتويل  )ب(   

و)ب((. )أ(  )التوصية 28  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  حل  )ج(   

وينبغي أن تتناول القرارات املتعلقة باعتماد وتعديل قواعد التنظيم الواردة في الفقرة   -73
الفرعية )أ( أعاله اجلوانب األساسية حلوكمة املنشأة املحدودة املسؤولية من قبيل: الهيكل 
في  األعضاء  مساهمة  حتديد  و16(؛   14 )التوصيتان  الصدد  بهذا  تغييرات  وأي  اإلداري 
إذا لم  املنشأة  في  حقوقهم  وتوزيع   ،)21 )التوصية  وجدت  إن  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة 

متساوية. تكن 

وعندما يدير املنشأة املحدودة املسؤولية جميُع أعضائها حصرا )انظر التوصية 15(،   -74
سيكون من الضروري متييز القرارات التي يتخذها األعضاء بوصفهم أعضاء عن القرارات 

أكبر. أغلبية  عادة  يتطلب  األولى  احلالة  في  القرار  اتخاذ  ألن  اإلدارية، 

وقائمة املسائل املذكورة في الفقرتني 72 و73 غير حصرية، ويترك الدليل للدول خيار   -75
إدراج مسائل إضافية لتحسني مراعاة سياساتها وتقاليدها القانونية الداخلية. واتساقا مع 
مبدأ حرية التعاقد الذي تقوم عليه املنشأة املحدودة املسؤولية، يسمح الدليل أيضا لألعضاء 
)انظر فيها  البت  بصالحية  يحتفظون  إضافية  مسائل  التنظيم  قواعد  في  يدرجوا   بأن 
بوصفه  جدد  أعضاء  قبول  إدراج  األعضاء  يختار  قد  الصدد،  هذا  وفي   .)13 التوصية 
لتجنب  وذلك  باإلجماع،  القرار  يكون  أن  على  بشأنها  القرارات  باتخاذ  ينفردون  مسألة 
أيضا  التنظيم  قواعد  أن حتدد  احلالة. وميكن  مثل هذه  بينهم في  منازعة  نشوب  احتمال 
إن وجدت  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  قبول األعضاء اجلدد، مثل مساهماتهم في  شروط 
يجوز  وأخيرا،  إن لم تكن متساوية.  والتزاماتهم،  وحقوقهم  و102(،   101 الفقرتني  )انظر 
حال  في  حقوقهم  بها  ميارسون  التي  الكيفية  التنظيم  قواعد  في  يحددوا  أن  لألعضاء 
الداخلية  للقوانني  القواعد متتثل  تلك  أو إعاقة دائمة، ما دامت  إصابة أحدهم بعجز دائم 

.)121 الفقرة  أيضا  )انظر  املسألة  هذه  بشأن 
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التوصية 12
ينبغي للقانون:

أن يحدد القرارات املتعلقة باملنشأة املحدودة املسؤولية التي ينفرد بها األعضاء، على أن 
تتضمن، كحد أدنى، القرارات املتعلقة مبا يلي:

اعتماد قواعد التنظيم وتعديلها، ال سيما: )أ(   

هيكل املنشأة املحدودة املسؤولية اإلداري والتغييرات فيه؛  ’1‘  

لم  إن  املنشأة املحدودة املسؤولية،  توزيع احلقوق على األعضاء في   ’2‘  
تكن متساوية؛

مساهمات األعضاء؛  ’3‘  

التحويل وإعادة الهيكلة؛ )ب(   

حل املنشأة. )ج(   

املحدودة  املنشأة  لوجود  أساسية   12 التوصية  في  املذكورة  املسائل  كانت  ول ما   -76
املتعلقة  القرارات  املسؤولية وتشغيلها، فإن التوصية 13 )أ( تقضي بضرورة أن ُيشترط في 
التنظيم.  اتفقوا على غير ذلك في قواعد  بتلك املسائل إجماع األعضاء، ما لم يكونوا قد 
املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  خاص  بشكل  مناسبا  هذا  القرارات  اتخاذ  نظام  يكون  ورمبا 
حيث إنه منصف ومباشر ومينح كل األعضاء وزنا متساويا ويشجع األعضاء على التوصل 
اإلجماع   

ُ
اشتراط مينح  العملية،  املمارسة  في  ولكن،  خالف.  ينشأ  عندما  وسط  حل  إلى 

 نقض أي قرار، وهذا يضر بقدرة املنشأة املحدودة املسؤولية 
َ
األعضاء املعترضني صالحية

تخذ القرارات بشأن 
ُ
على العمل بفعالية وكفاءة. ولهذا السبب، تقترح التوصية 13 )ب( أن ت

هذا  يسمح  كما  العددية.  األعضاء  بأغلبية  املنشأة  لوجود  أساسية  ليست  التي  املسائل 
أسرع. نحو  على  للمنشأة  اليومي  التشغيل  بشأن  خالفاتهم  بحل  لألعضاء  النظام 

بوجود  متس  التي  القرارات  اتخاذ  في  اإلجماع  اشتراط  إلى  يدعو  الدليل  أن  ومع   -77
الدول  بعض  في  القانوني  التقليد  يشترط  ال  فقد  وتشغيلها،  املسؤولية  املحدودة  املنشأة 
 ،)76 )الفقرة  أعاله  لوحظ  وكما  ذلك،  على  وعالوة  باإلجماع.  املسائل  تلك  على  املوافقة 
املنشأة  حوكمة  أمام  عائقا  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء  أحد  معارضة  تشكل  قد 
في إليها  املشار  القرارات  اتخاذ  عتبة  تخفيض  تقرر  أن  للدول  يجوز  ولذلك،   بفعالية. 
مئوية  نسبة  )أي  فقط  رة  مقرَّ أغلبية  وجود  ذلك  من  بدال  تشترط  وأن  )أ(   13 التوصية 
أو من حيث حقوق أعضاء  العدد  املسؤولية من حيث  املحدودة  املنشأة  محددة من أعضاء 
عن  اخلروج  عند  حال،  أي  وعلى  األغلبية(.  لتحديد  الالزمة  العتبة  يتجاوز  مبا  املنشأة 
األغلبية  بوضوح  الدليل  إلى  استنادا  عد 

ُ
ت التي  التشريعات  حتدد  أن  ينبغي   ،13 التوصية 

قرارات. أي  التخاذ  الالزمة 
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التوصية 13
يتفق على خالف ذلك في قواعد  لم  يلي يسري ما  بأن ما  القانون  ينبغي أن يقضي 

التنظيم:

تخذ القرارات املتعلقة باملنشأة املحدودة املسؤولية التي ينفرد بها األعضاء 
ُ
ت )أ(   

مبوجب التوصية 12 باإلجماع؛

التنظيم  قواعد  مبوجب  األعضاء  بها  ينفرد  أخرى  قرارات  أي  تخذ 
ُ
ت )ب(   

باألغلبية.

املسؤولية املحدودة  هاء- إدارة املنشأة 

من املرجح أن يكون لدى املنشأة املحدودة املسؤولية أعضاء قليلون نسبيا، وسيكون هؤالء   -78
ينسجم  وقد ال  وتشغيلها.  التجارية  املنشأة  إدارة  في  كبير  بشكل  باملشاركة  مهتمني  األعضاء 
إلدارة  العام(  للتداول  املفتوحة  الشركات  في  شائع  أمر  )وهو  األعضاء  غير  من  مدير  تعيني 
املنشأة املحدودة املسؤولية مع احتياجات األعضاء فيما يتعلق باحلوكمة، ال سيما عندما تكون 
املنشأة املحدودة املسؤولية منشأة صغرى أو صغيرة. ولذا فإن التوصية 14 جتعل النهج املتمثل 

في إدارة املنشأة املحدودة املسؤولية من قبل جميع أعضائها حصرا هو القاعدة التكميلية.

املحدودة  املنشآت  جلميع  مناسبة  تكون  ال  قد  التكميلية  القاعدة  هذه  أن  بيد   -79
للعمل  مستعدا  العضو  فيها  يكون  ال  هناك حاالت  تكون  قد  املثال،  فعلى سبيل  املسؤولية. 
املسؤولية  املحدودة  املنشأة  ألعضاء   14 التوصية  تسمح  وعليه،  لذلك.  أو مؤهال  كمدير 
احلاالت،  تلك  وفي  كمديرين.  األعضاء  جميع  فيه  يتصرف  ال  إداري  هيكل  على  باالتفاق 
الهياكل  تنطوي  وقد  املسؤولية.  املحدودة  املنشأة  إدارة  أو أكثر  واحد  ن  معيَّ مدير  يتولى 
اإلدارية البديلة على أن يتولى اإلدارة: ‘1’ بعض أعضاء املنشأة املحدودة املسؤولية فقط؛ 
املحدودة  املنشأة  أعضاء  بعض  من  مزيج  أو ‘3’  فقط؛  األعضاء  غير  من  مديرون  أو ‘2’ 
املسؤولية وواحد أو أكثر من املديرين غير األعضاء؛ أو ‘4’ جميع أعضاء املنشأة املحدودة 
اليومي  التشغيل  نون  املعيَّ املديرون  ويتولى  األعضاء.  غير  من  )مديرون(  ومدير  املسؤولية 
عن  احليد  حاالت  إال على  تنطبق  ال  التي  بالتوصية 17  عمال  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة 
الدليل  ويترك  األعضاء.  باتفاق   )78 )الفقرة  املنشأة  بإدارة  املتعلقة  التكميلية  القاعدة 
مؤهلني  جميعهم  األعضاء  يكن  لم  إذا  بديلة  إدارية  هياكل  حتديد  أمر  الداخلية  للقوانني 
معني  مدير  تسمية  على  التنظيم  قواعد  في  اتفقوا  قد  األعضاء  يكن  ولم  كمديرين  للعمل 

أكثر. أو  واحد 

وإذا كانت املنشأة املحدودة املسؤولية مؤلفة من عضو واحد فقط، كان ذلك العضو   -80
مديرا. ليكون  غيره  ما لم يسمِّ  املدير،  هو 
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التوصية 14
 املحدودة املسؤولية جميُع أعضائها حصرا، 

َ
ينبغي أن ينص القانون على أن يدير املنشأة

ن واحد أو أكثر. ما لم يتفق األعضاء في قواعد التنظيم على تسمية مدير معيَّ

أعضائها حصرا املسؤولية جميُع  املحدودة  املنشأة  يدير  1- عندما 

لألعضاء  تكون  حصرا،  أعضائها  جميُع  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  يدير  عندما   -81
املتعلقة  األمور  بشأن  القرارات  باتخاذ  يتصل  فيما  متساوية  وحقوق  متساوية  صالحيات 

التنظيم. قواعد  في  ذلك  خالف  على  يتفقوا  لم  ما  للمنشأة،  اليومي  بالتشغيل 

وعالوة على ذلك، تسوى اخلالفات التي تنشأ بني األعضاء بشأن القرارات اإلدارية   -82
القرارات  هذه  تشمل  أن  املرجح  ومن  آخر.   

ًّ
حال األعضاء  يتوخ  لم  ما  األعضاء،  بأغلبية 

متلكها  التي  املوجودات  بعض  من  والتخلص  املصرفية،  احلسابات  وإغالق  فتح  ما يلي: 
املنشآت املحدودة املسؤولية، واحلصول على القروض من أجل املنشأة املحدودة املسؤولية، 
وشراء املعدات وبيعها، وتوظيف املوظفني. وكما ذكر أعاله )انظر الفقرات 72 و73 و75(، 
في  إدارية  أو هيكلها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  بوجود  متس  التي  القرارات  عتبر 

ُ
ال ت

و13(.  12 التوصيتني  )انظر  أعضاء  بصفتهم  األعضاء  موافقة  تتطلب  ولذا فهي  طبيعتها، 

في  عضو  عن  اإلدارية  الواجبات  إسقاط  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  الصدد،  هذا  وفي   -83
منشأة محدودة املسؤولية يديرها جميع أعضائها حصرا هو قرار هيكلي وليس فقط قرارا 
إداريا، ألنه سيمس بالهيكل اإلداري للمنشأة املحدودة املسؤولية. ومن ثم، سيتخذ األعضاء 
ط واجباته 

َ
سق

ُ
هذا القرار بصفتهم أعضاء )انظر الفقرتني 72 و84(. ويحتفظ العضو الذي ت

التوصية 12(. )انظر  القرارات بصفته عضوا  اتخاذ  املشاركة في  بحق  اإلدارية 

التي  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  الصعب،  من  يكون  قد  العملية،  الناحية  ومن   -84
بهيكل  متس  التي  القرارات  عن  اإلدارية  القرارات  متييز  حصرا،  أعضائها  جميع  يديرها 
املنشأة املحدودة املسؤولية، والتي يتخذها األعضاء بصفتهم تلك )انظر أيضا الفقرة 74(. 
حني  في  األعضاء،  من  إجراء  تتطلب  التي  بالقرارات  قائمة   12 التوصية  تعرض  ولذا، 
القرارات اإلدارية في املنشأة  التكميلية بشأن اتخاذ األعضاء  القاعدة  التوصية 15  جتسد 

حصرا. أعضائها  جميع  يديرها  التي  املسؤولية  املحدودة 

التوصية 15
ينبغي أن ينص القانون على أنه عندما يدير املنشأة املحدودة املسؤولية جميُع أعضائها 
حصرا وما لم ُيتفق على خالف ذلك في قواعد التنظيم، تسوى اخلالفات بني األعضاء 

بشأن التشغيل اليومي للمنشأة بقرار أغلبية األعضاء.
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أو أكثر واحد  ن  معيَّ مدير  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  يدير  2- عندما 

كما ذكر أعاله )انظر الفقرة 79(، يجوز ألعضاء املنشأة املحدودة املسؤولية أن يتفقوا   -85
على هيكل إداري يختلف عن الهيكل املنطبق على نحو تكميلي واملنصوص عليه في التوصية 14. 
وعندما يتفق األعضاء على هيكل إداري بديل، ينبغي أن تتضمن قواعد التنظيم قواعد تتعلق 
تخذ 

ُ
ن وعزله. وفي حال عدم وجودها، تنص التوصية 16 على ضرورة أن ت بتسمية مدير معيَّ

ن  املعيَّ ن وعزله بأغلبية األعضاء. وميكن أن يكون املدير  املتعلقة بتسمية مدير معيَّ القرارات 
عضوا في املنشأة املحدودة املسؤولية، شريطة أال تكون منشأة يديرها جميع األعضاء حصرا.

ي األعضاء  ن )بسبب الوفاة أو غير ذلك(، قد يلزم أن يسمِّ وفي حال غياب املدير املعيَّ  -86
هوية  تسجيل  الدول  بعض  تشترط  وقد  التنظيم.  قواعد  أحكام  آخر مبوجب  نا  معيَّ مديرا 
أمرا  آخر  مدير  تعيني  وقد يكون  الفقرة 59(.  )انظر  التجاري  السجل  في  ن  املعيَّ املدير 

املسؤولية. املحدودة  للمنشأة  املنتظم  التشغيل  استمرارية  لكفالة  مهما 

التوصية 16
ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز، إذا كانت املنشأة املحدودة املسؤولية ال يديرها 
ن )أو أكثر( وعزله بقرار أغلبية األعضاء، ما  جميع أعضائها حصرا، تسمية مدير معيَّ

لم ُيتفق على خالف ذلك في قواعد التنظيم.

أو أكثر  واحدا  نا  معيَّ مديرا  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء  يسمي  عندما  وحتى   -87
إلدارتها، فإنهم، كما ذكر أعاله )انظر الفقرات 70 و72 و73(، يظلون يحتفظون بصالحية 
متس  قد  والتي  التجارية  للمنشأة  اليومي  بالتشغيل  املتعلقة  غير  املسائل  بعض  في  البت 
التي  املسائل  الدليل بعض  ويعدد  والتزاماتهم.  أو حقوق األعضاء  أو هيكلها  املنشأة  بوجود 
املنشأة املحدودة املسؤولية، من املستصوب  ينبغي أن يبت فيها األعضاء. وتيسيرا لتشغيل 
أن حتدد قواعد التنظيم جميع املسائل األخرى، إن وجدت، التي يحتفظ األعضاء بصالحية 
لكن  الفقرة 82،  في  املعتادة  اإلدارية  للقرارات  وصف  ويرد  الفقرة 75(.  )انظر  فيها  البت 
في  يرد  الذي  التكميلي  احلكم  بق 

ُ
ط املسائل،  هذه  إلى  التنظيم  قواعد  تتطرق  لم  إذا 

عن  مبعزل  القرارات  اتخاذ  صالحية  مبوجبه  نون  املعيَّ املديرون  وُيمنح  التوصية 17 )أ( 
األعضاء. مشاركة 

املديرين  بني  املنازعات  تسوية  كيفية  أيضا  حتدد  أن  التنظيم  لقواعد  وينبغي   -88
القواعد،  تلك  غياب  وفي حال  نطاق صالحياتهم.  املندرجة ضمن  املسائل  بشأن  نني  املعيَّ
بيد  املديرين.  أغلبية  بقرار  املنازعات  في  البت  ضرورة  على  17 )ب(  التوصية  تنص 
على  املديرون  يتفق  ال  عندما  حتدث  قد  التي  اجلمود  حاالت  تعالج  ال  التوصية  أن 
)انظر أعاله  ذكر  وكما  له.  واملعارضة  عليه  املوافقة  األصوات  عدد  تساوي  بسبب   قرار 
احلاالت  لتسوية  معايير  التنظيم  قواعد  في  تدَرج  أن  املستصوب  من  )د((،   62 الفقرة 

قرار. اتخاذ  فيها  يتعذر  التي 
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التوصية 17

ينبغي أن ينص القانون على ما يلي عندما يتولى إدارة املنشأة املحدودة املسؤولية مدير 
ن واحد أو أكثر: معيَّ

يكون هؤالء املديرون مسؤولني عن جميع املسائل التي ال ينفرد بها أعضاء  )أ(   
 املنشأة املحدودة املسؤولية مبوجب هذا القانون)6(، أو مبوجب قواعد التنظيم متى انطبقت؛

ُيتفق على  لم  ما  باألغلبية،  املديرون  يتخذه  بقرار  بينهم  املنازعات  تسوى  )ب(   
خالف ذلك في قواعد التنظيم.

إداريا  منصبا  يتولون  الذين  األشخاص  على جميع  السارية  3- األحكام 
املسؤولية املحدودة  للمنشأة  اإلداري  الهيكل  عن  النظر  بصرف 

إذا  عما  النظر  بغض  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  يديرون  الذين  لألشخاص  ينبغي   -89
املتطلبات  استيفاء  أو أكثر،  واحد  ن  معيَّ أو مدير  أعضائها حصرا  جميع  املنشأة  يدير  كان 
عليها  ينص  التي  األهلية(  ُيفقد  ما  وجود  عدم  أو  للسن  األدنى  احلد  )مثل  القانونية 
 18 التوصية  وتترك  إداري.  بدور  يضطلعون  من  يخص  فيما  الدولة  في  الداخلي  القانون 
سيما  )ال  الداخلي  القانون  يتطرق  لم  وإذا  القانونية.  املتطلبات  تلك  حتديد  أمر  للدول 
أن  املستصوب  فمن  اإلدارية،  املناصب  لشاغلي  القانونية  املتطلبات  إلى  الشركات(  قانون 
وفي  الدليل.  هذا  إلى  استنادا  تسنها  التي  التشريعات  في  املتطلبات  هذه  الدول  حتدد 
في  عضو  اعتباري  لكيان  ميكن  كان  إذا  ما  أيضا  القانون  يحدد  أن  ينبغي  الصدد،  هذا 

.)47 الفقرة  )انظر  مديرا  ن  يعيَّ أن  املسؤولية  محدودة  منشأة 

تكون  قد  االعتباريني،  األشخاص  على  اإلدارة  حتظر  ال  التي  القانونية  النظم  وفي   -90
يسموا  أن  االعتباريني  األشخاص  على  ُيشترط  فقد  وقيود:  متطلبات  ذلك  مع  هناك 
يكون  أن  يتعني  وقد  عنهم؛  نيابة  اليومي  بالتشغيل  املتعلقة  املسائل  لتولي  طبيعيا  شخصا 
الكشف عن تفاصيل  يتعني  اإلدارة؛ وقد  دائما شخص طبيعي واحد على األقل في  لديهم 
منشأة  يديرون  الذين  االعتباريني  باألشخاص  يتعلق  فيما  السجالت  في  وإيداعها  مختلفة 

املسؤولية. محدودة 

وإضافة إلى املتطلبات املنصوص عليها في القانون الساري، قد تنص قواعد التنظيم   -91
املسؤولية. املحدودة  املنشـأة  يديرون  الذين  لألشخاص  أخرى  مؤهالت  على 

التوصية 18
املنشأة املحدودة املسؤولية  الذين يديرون  القانون على أن األشخاص  ينبغي أن ينص 
يجب أن يستوفوا املتطلبات القانونية املفروضة على األشخاص الذين يشغلون مناصب 

إدارية.

الدليل. إلى  استنادا  سُتسن  التي  الداخلية  التشريعات  إلى  القانون”  “هذا  مصطلح  يشير   )6(
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وبصرف النظر عما إذا كان يدير املنشأة املحدودة املسؤولية جميُع أعضائها حصرا   -92
التصرف  صالحية  مثل  معينة،  أحكام  نطاق  الدليل  يوسع  أو أكثر،  واحد  ن  معيَّ أو مدير 
نيابة عن املنشأة املحدودة املسؤولية والواجبات االئتمانية، ليشمل جميع املديرين. ويتجسد 
مصطلح  أن  إلى  اإلشارة  ينبغي  الوضوح،  من  ملزيد  وتوخيا  و20.   19 التوصيتني  في  ذلك 
 92 الفقرات  )انظر  الصلة  ذات  والشروح  التوصيتني  تينك  في  مستخدم  هو  كما  “املدير” 
إذا  عما  النظر  بغض  إداريا،  منصبا  يشغلون  من  جميع  على  ينطبق  و144(  و113   98 إلى 

أعضاء. غير  أو مديرين  أعضاء  كانوا 

نيابة  التصرف  بصالحية  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  مديري  من  واحد  كل  ويتمتع   -93
التنظيم  قواعد  في  ُيتفق  أن  ويجوز  باسمها.  قانونية  التزامات  في  والدخول  املنشأة  عن 
املثال،  )على سبيل  املنشأة  باسم  التزامات  في  بالدخول  مدير  كل  صالحيات  تقييد  على 
مدير  كل  بأن  القاضي  التكميلي  احلكم  تعديل  أو على  معينة(،  نقدية  عتبة  ال يتجاوز  مبا 
في  التغييرات  تلك  وتكون  املنشأة.  باسم  قانونية  التزامات  في  الدخول  بصالحية  يتمتع 

املنشأة. أعضاء  بني  نافذة  التكميلية  األحكام 

تتعامل  التي  الثالثة  األطراف  نافذة جتاه  تكون  لن  أو التعديالت  القيود  تلك  أن  بيد   -94
تخطر  لم  وإذا  املدير.  صالحيات  في  أو التعديل  التقييد  بذلك  ر 

َ
ما لم تخط املنشأة  مع 

صالحيات  على  التنظيم  قواعد  تضعه  قيد  بأي  املنشأة  مع  تتعامل  التي  الثالثة  األطراف 
عما  النظر  بصرف  املدير  ذلك  يتخذه  الذي  بالقرار  ملزمة  ذلك  مع  املنشأة  ظلت  املدير، 
للدول  الدليل  ويترك  التنظيم.  التي حددتها قواعد  يتجاوز صالحياته  القرار  كان ذلك  إذا 
الفقرة 68(، مبا  الصدد،  في هذا  أيضا،  )انظر  الثالثة  األطراف  إشعار  كيفية  أمر حتديد 
أو أي  املدير  سلطة  على  فرض 

ُ
ت قيود  بأي  الثالثة  األطراف  معرفة  مع  التعامل  ذلك  في 

السلطة. تلك  في  تغيير 

التوصية 19
ينبغي أن ينص القانون على:

أن كل مدير يتمتع بصالحية الدخول في التزامات باسم املنشأة املحدودة  )أ(   
املسؤولية، ما لم ُيتفق على خالف ذلك في قواعد التنظيم؛

أن القيود املفروضة على هذه الصالحية ليست نافذة جتاه األطراف الثالثة  )ب(   
التي تتعامل مع املنشأة املحدودة املسؤولية دون إشعار مناسب.

والدخول  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  متثيل  في  مدير  أي  سلطة  احتواء  وينبغي   -95
نحو  على  املديرين  تصرف  احتمال  من  ُيقلل  نحو  على  باسمها  قانونية  التزامات  في 
انتهازي ويشجعهم على تعزيز رفاه املنشأة املحدودة املسؤولية وكذلك، بشكل غير مباشر، 
مصاحله  إلى حتقيق  املدير  سعي  من  احلماية  االئتمانية  الواجبات  وتوفر  أعضائها.  رفاه 
واجب  إلى  الواجبات  هذه  تقسيم  وميكن  عنه.  يبدر  جسيم  إهمال  أي  ومن  الشخصية 
منفعة  حتقق  التي  املعامالت  عن  االمتناع  واجب  ذلك  في  مبا  الوالء،  وواجب  العناية 
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ملصلحته  التجارية  الفرص  وانتهاز  شخصية  ألغراض  املنشأة  موجودات  واستخدام  ذاتية 
بوجه  الواجبات هو  تلك  والنص على  املسؤولية.  املحدودة  املنشأة  مع  والتنافس  الشخصية 
عام ملمح اعتيادي في قوانني الشركات التجارية؛ فعلى سبيل املثال، توجد واجبات ائتمانية 
هذا  في  الدول  نفذتها  التي  لإلصالحات  نتيجة  للشركات  املبسطة  األشكال  من  كثير  في 
الواجبات  الواجبات االئتمانية لدى الدول قد يتجاوز  الدليل إلى أن مفهوم  املجال. ويشير 
ذلك  في  مبا  إضافية،  واجبات  على  تنص  أن  للدولة  وُيترك   .20 التوصية  في  املذكورة 

املديرين. غير  من  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء  على  ائتمانية  واجبات  فرض 

واالدعاء باإلخالل بالواجبات االئتمانية مسألة خطيرة وال ينبغي أن يكون استخدامه   -96
فاملدير  العادي لألعمال.  بالسير  املتعلقة  القرارات  متاحا بسهولة كوسيلة لالعتراض على 
الذي يتخذ، في سياق أداء واجباته الرسمية، قرارات بحسن نية اعتقادا منه بأنها تصب 
في املصلحة العليا للمنشأة املحدودة املسؤولية، ال ينبغي تعريضه للمساءلة بدعوى إخالله 
األعمال. بإدارة  املتعلقة  قراراته  صواب  على  معه  االتفاق  عدم  ملجرد  االئتمانية  بواجباته 

أمام  االئتمانية  بواجباتهم  يخلون  الذين  املديرين  ضد  قضائية  دعاوى  رفع  وميكن   -97
وبصفة   .)32 التوصية  )انظر  املنازعات  لتسوية  بديلة  آلية  طريق  أو عن  مباشرة  املحاكم 
يتصرفون  األعضاء الذين  فرادى  ال  نفسها،  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  تكون   ، عامة)7(
الدعوى في حال إخالل عضو أو مدير بواجب  إقامة  بصفتهم مديرين، صاحبة احلق في 
ائتماني. وفي العادة، يكون املديرون مسؤولني عن إقامة الدعاوى االشتقاقية باسم املنشأة 
أن  االئتماني،  بواجبه  مدير  فيها  يخل  التي  احلاالت  في  لكن ينبغي،  املسؤولية.  املحدودة 
يكون ألي عضو احلق في إقامة دعوى اشتقاقية باسم املنشأة املحدودة املسؤولية. ويجب 
نفسها متثيال  باحلالة  الذين ميرون  اآلخرين  األعضاء  العضو  أن ميثل  بذلك،  القيام  عند 

ومناسبا. عادال 

في املسؤولية  املحدودة  املنشأة  جتاه  املدير  واجبات  يحدد  الذي  احلكم  ويندرج   -98 
فال ميكن  األعضاء.  باتفاق  أو إلغاؤها  تغييرها  ال ميكن  التي  األحكام  20 ضمن  التوصية 
القيام  )أ(  منها:  يحد  أو أن  يلي  مما  أي  عن  املدير  مسؤولية  يستبعد  أن  داخلي  التفاق 
القيام بفعل إذا كان تصرفه هذا غير صادر بحسن نية أو ينطوي على سوء  بفعل أو عدم 
منفعة  املدير  منها  استمد  معاملة  أي  أو )ب(  للقانون؛  علم  عن  أو انتهاك  متعمد  سلوك 

مشروعة. غير  شخصية 

التنظيم حكما يقضي  قواعد  يدرجوا في  أن  يتفقوا على  أن  أيضا  وميكن لألعضاء   -99
يتفق  أن  ميكن  ذلك،  على  وعالوة  ائتمانية.  بواجبات  بعض  جتاه  بعضهم  ملزمون  بأنهم 

.20 التوصية  في  املقرر  ذلك  من  أعلى  مبعيار  املدير  يلتزم  أن  على  األعضاء 

وال ميكن لألعضاء اخلروج عن التوصية 20. ولكن، يجوز لهم أن يحددوا في قواعد   -100
للواجبات  انتهاكا  تشكل  ال  معينة  بأنشطة  القيام  للمديرين  به  املسموح  من  أن  التنظيم 
حرية  من  املساحة  بهذه  لألعضاء  السماح  يكون  وقد  التوصية.  هذه  في  عليها  املنصوص 
القانوني. الشكل  لبساطة هذا  نظرا  املسؤولية  املحدودة  املنشآت  مفيدا في سياق  التعاقد 

املسؤولية. املحدودة  املنشأة  باسم  اشتقاقية  دعوى  عضو  يقيم  أن  إمكانية  هو  االستثناء   )7(
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التوصية 20
للمنشأة  يدين  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  مدير  أي  أن  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 

بواجب العناية وواجب الوالء.

املسؤولية املحدودة  املنشأة  في  األعضاء  واو- مساهمات 

يشترطوا  أن  يجوز لألعضاء  ولكن  األعضاء مساهمات.  يقدم  أن  الدليل  يشترط  ال   -101
التنظيم تقدمي مساهمات وأن يحددوا مساهمة كل عضو في املنشأة املحدودة  في قواعد 
املرونة  من  قدر  أقصى  لألعضاء  القانون  يتيح  أن  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي  املسؤولية. 
املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  في  عليها  املتفق  مساهماتهم  وتوقيت  ونوع  قيمة  تقرير  في 
للعضوية  شرطا  ليس  للمنشأة  مساهمات  تقدمي  أن  ليقرروا  الالزمة  املرونة  ذلك  مبا في 

التوصية 11(. أيضا  )انظر  فيها 

التنظيم  قواعد  في  يحددون  وهم  يودون،  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء  ولعل   -102
امللموسة وغير  املمتلكات  أن يأخذوا في احلسبان  التي ميكنهم تقدميها،  أنواع املساهمات 
األموال  ذلك  في  املسؤولية، مبا  املحدودة  املنشأة  إلى  املقدمة  املزايا  من  وغيرها  امللموسة 
واخلدمات املقدمة وسندات الدين والسندات اإلذنية واالتفاقات األخرى امللزمة باملساهمة 
باألموال أو املمتلكات وعقود اخلدمات املقرر أداؤها. وعلى الرغم من تشجيع توفير احلد 
فقد  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  إلى  املقدمة  باملساهمات  يتعلق  فيما  املرونة  من  األقصى 
املساهمات  أنواع  على  قيودا  احلاالت،  بعض  في  املشترعة،  للدولة  أخرى  قوانني  تضع 
املسموح بها. فعلى سبيل املثال، ال ُيسمح في بعض الدول باعتبار تقدمي اخلدمات مساهمة 
املعد  القانون  في  القيود  تلك  ينبغي حتديد  احلاالت،  تلك  وفي  جتاري.  كيان  تكوين  في 

الدليل. إلى  استنادا 

املحدودة  املنشأة  ألعضاء  نقدية  غير  مساهمة  كل  قيمة  أمر حتديد  ُيترك  أن  ويجب   -103
ن أعضاء  املسؤولية األقدر على تقييم تلك القيمة. وفي هذا الصدد، من املستصوب أن يضمِّ
غير  املساهمات  قيمة  تقدير  بشأن كيفية  معايير  التنظيم  قواعد  املسؤولية  املحدودة  املنشأة 
النقدية. ويجوز لألعضاء الذين يرغبون في حتديد االلتزامات املتعلقة بالقيمة الدقيقة ملساهمة 
مثل اشتراط  أخرى،  آلية  أي  تكون  أن  ويرجح  التنظيم.  قواعد  في  يدرجوها  أن  منهم  كل 
املراجعة أو طريقة أخرى خارجية لتقدير القيمة، شاقة جدا على املنشآت الصغرى والصغيرة 
واملتوسطة. ويوصى بأن حتتفظ املنشأة املحدودة املسؤولية بسجل )انظر أيضا التوصيتني 30 

و31( يتضمن مقدار ونوع وتوقيت مساهمة كل عضو لضمان احترام حقوق األعضاء.

وال تتضمن التوصية 21 أي آلية تكميلية للتعامل مع احلاالت التي يتفق فيها األعضاء   -104
قيمتها.  على  يتفقون  ال  ولكنهم  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  في  مساهمات  تقدمي  على 
الشفافية  لضمان  قيمة مساهماتهم  على  األعضاء  اتفاق  أهمية  تبرز  فالتوصية  ذلك،  ومع 
دون  احليلولة  في  أيضا  االتفاق  هذا  يساعد  أن  وميكن  التجارية.  املنشأة  تشغيل  وتيسير 
عدم  احتماالت  من  يحد  أن  وميكن  اليقني  يوفر  إنه  حيث  األعضاء،  بني  منازعات  وقوع 
الثقة. ومن املستصوب أيضا أن يتوصل األعضاء إلى اتفاق على قيمة مساهماتهم عندما 

تكوينها. بعد  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  إلى  جديد  عضو  ينضم 
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وكما ذكر أعاله )انظر الفقرة 69(، لن حتدد قيمة مساهمة العضو حقوقه والتزاماته   -105
على  األعضاء  يتفق  لم  ما  متساوية  عتبر 

ُ
ت أن  ينبغي  التي  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  في 

الدليل  يقيد  التعاقد”، ال  ل “حرية  املبادئ األساسية  التنظيم. وفي  خالف ذلك في قواعد 
تعقدا. أكثر  ملكية  هياكل  على  التنظيم  قواعد  في  االتفاق  على  األعضاء  قدرة 

التوصية 21
ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز لألعضاء أن يتفقوا في قواعد التنظيم على نوع 

املساهمات وتوقيتها وقيمتها.

 التوزيعات زاي-

يطبق الدليل مبدأ تناسب التوزيعات مع حقوق العضو في املنشأة املحدودة املسؤولية.   -106
املحدودة  املنشأة  في  متساوية  حقوق  املنشأة  أعضاء  لدى  تكون  عندما  ذلك،  على  وبناء 
املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء  قرر  أما إذا  أيضا.  بالتساوي  التوزيعات  تتم  املسؤولية، 
فإن   ،)11 التوصية  )انظر  فيها  حقوقهم  بتساوي  املتعلقة  التكميلية  القاعدة  عن  احليد 
نفسه  باملقدار  أي  ذلك،  مع  يتناسب  مبا  أيضا  التوزيعات  بتعديل  تقضي  التوصية 22 
عن  احليد  لألعضاء  ويجوز  التكميلية.  القاعدة  عن  بها  احليد  يتم  التي  نفسها  وبالنسبة 
احتياجاتهم  أحسن  نحو  على  تالئم  مختلفة  توزيع  طريقة  واختيار  التكميلي  احلكم  هذا 
الذين  املثال، أن يقرروا أن يحصل األعضاء  املنشأة. فهم يستطيعون، على سبيل  أو هيكل 

التوزيع. من  أعلى  مئوية  نسبة  على  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  باملال  ساهموا 

على  يشمل،  )مبا  التوزيع  نوع  على  أيضا  يتفقوا  أن  املنشأة  ألعضاء  ويجوز   -107
امتثاال التوزيعات   تلك  توقيت  وكذلك  املنشأة(  أو ممتلكات  النقدية  املبالغ  املثال،  سبيل 
للتوصيتني 23 و24. ومن املستصوب للدول التي ال جتيز التوزيعات غير النقدية أن حتدد 

املسؤولية. املحدودة  املنشأة  قانون  في  القيود  تلك 

التوصية 22
ينبغي أن ينص القانون على أن جترى التوزيعات على األعضاء بالتناسب مع حقوقهم في 

املنشأة املحدودة املسؤولية، ما لم ُيتفق على خالف ذلك في قواعد التنظيم.

األعضاء، لقرار  تخضع  قد  أمور  وتوقيتها  ونوعها  التوزيعات  مقدار  أن  ومع   -108 
 23 التوصيتني  في  مبينة  عنها  اخلروج  لألعضاء  ميكن  ال  أحكاما  يتضمن  الدليل  فإن 
من  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  مع  تتعامل  التي  الثالثة  األطراف  حماية  إلى  وتهدف  و24 
ال  ذلك،  على  وبناء  أعضائها.  على  السليم  غير  التوزيع  خالل  من  ملوجوداتها  إهدار  أي 
املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أصول  مجموع  جتاوز  إذا  إال  بالتوزيعات   23 التوصية  تسمح 

خصومها. مجموع 
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حظر التوزيعات أيضا إذا كانت ستتسبب في عدم قدرة املنشأة على سداد ديونها 
ُ
وت  -109

تكون  أن  املعتادة، شريطة  العمليات  في سياق  تصبح مستحقة  أو عندما  أجلها  حلول  عند 
الديون عند التوزيع معروفة للمنشأة أو يكون في استطاعتها توقع أنها ستصبح مستحقة. 
قانونيا  ويقينا  حماية  توفر  التوصية  هذه  فإن  التوزيع،  بعد  متوقع  غير  دين  ظهر  وإذا 
التوصية 24،  الوارد في  التوزيع وحتول دون تطبيق حكم االسترجاع  تلقوا  الذين  لألعضاء 

التوزيعات. أجريت  عندما  اجلديد  بالدين  التنبؤ  املمكن  من  يكون  أال  شريطة 

الواردين  املعيارين  من  أي  استوفي  إذا  بالتوزيعات  ُيسمح  ال   ،23 بالتوصية  وعمال   -110
فيها واملفصلني في الفقرتني 108 و109. وحسب السياق الداخلي، قد تختار الدول إدراج 
كان  إذا  ما  معا،  املعيارين  إدراج  حال  في  وحتدد،  تشريعاتها  في  أو كليهما  املعيارين  أحد 

معا. أو  منفصل  نحو  على  استيفاؤهما  ينبغي 

التوصية 23
ينبغي أن ينص القانون على حظر التوزيعات على أي عضو إذا كان من شأنها:

مجموع  من  أقل  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أصول  مجموع  جتعل  أن  )أ(   
خصومها؛ أو

أن جتعل املنشأة املحدودة املسؤولية غير قادرة على سداد ديونها املتوقعة  )ب(   
عند استحقاقها.

في  عليها  املنصوص  السليمة  غير  بالتوزيعات  املتعلقة  القاعدة  مع  واتساقا   -111
عضو  كل  من  النوع  ذلك  من  توزيع  أي  مبلغ  باسترجاع  التوصية 24  تسمح  التوصية 23، 
األطراف  حماية  إلى  القاعدة  تلك  وتهدف  منه.  سليم  غير  جزء  أو أي  التوزيع،  ذلك  تلقى 
الثالثة التي تتعامل مع املنشأة املحدودة املسؤولية وكذلك ثني األعضاء عن قبول توزيعات 
غير  التوزيعات  استرجاع  في  املنشأة  وملساعدة  املنشأة.  إعسار  إلى  تؤدي  قد  سليمة  غير 
لسداد  أجل  في حتديد  تنظر  أن  للدول  يجوز  لعملياتها،  تعطيل  أي  من  والتقليل  السليمة 
محددا  األجل  ذلك  يكون  أو قد   ،23 بالتوصية  يخل  نحو  على  تلقاه  الذي  املبلغ  العضو 
املتعلقة  القوانني  مثال  ومنها  املنشأة،  تنطبق على  التي  الدولة  قوانني  إلى  استنادا  قبُل  من 

املشروع. غير  باإلثراء 

التوصية  تنص  السليم،  غير  التوزيع  من  املتضررة  الثالثة  األطراف  أجل حماية  ومن   -112
حتى  املنشأة  إلى  املبلغ  بإرجاع  مطالب  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  العضو  أن  على   24
تقرر  أن  للدول  ويجوز   .23 بالتوصية  يخل  تلقاه  الذي  التوزيع  بأن  فعال  يعلم  يكن  لم  إذا 
حقوق  يحمي  نحو  على  بذلك  القيام  لها  ولكن ينبغي  التكميلية،  القاعدة  هذه  عن  اخلروج 
الثالثة  واألطراف  الدائنني  أن  تقرر  أن  للدول  يجوز  املثال،  سبيل  فعلى  الثالثة.  األطراف 
لهم رفع دعوى اشتقاقية على عضو  السليم يجوز  الذين تضرروا من التوزيع غير  األخرى 
أو مدير مسؤول عن  أي عضو  أو على  التوزيع  تلقوا(  )الذين  تلقى  الذي  املنشأة  )أعضاء( 
الدعاوى،  لتلك  ممكنة  دفوع  أي  في  تنظر  أن  أيضا  للدول  وينبغي  غير السليم.  التوزيع 

سالمة التوزيع. بعدم  العلم  عدم  مثال  ومنها 
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حصرا  أعضائها  كل  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  يدير  كان  إذا  عما  النظر  وبصرف   -113
باالقتران   ،20 التوصية  في  املبينة  الواجبات  توفر  أن  ينبغي  أو أكثر،  واحد  ن  معيَّ مدير  أو 
من  عاتق  على  املسؤولية  لوضع  إليه  االستناد  ميكن  مناسبا  أساسا  و24،   23 بالتوصيتني 
اتخذوا القرار بدفع التوزيعات عن أي توزيعات غير سليمة قاموا بها. وميكن اكتشاف عدم 
وشؤونها  وعملياتها  أنشطتها  بشأن  املتوفرة  املنشأة  سجالت  إلى  استنادا  التوزيع  سالمة 
الشخصية  املسؤولية  تتأثر  ولن  التوصية 30(.  )انظر  وجدت  إن  املالية،  أو بياناتها  املالية 
التوصية 20(. )انظر  السليم  التوزيع غير  بعد حصول  اإلدارية  واجباته  املدير من  بتجريد 

وعن  املقدمة  اخلدمات  عن  املعقول  التعويض  مدفوعات  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر   -114
أحد  جتاه  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  على  واملستحقة  نية  بحسن  عليها  املحصل  الديون 
عتبر من التوزيعات، ومن ثم فهي ال تخضع حلكم االسترجاع الوارد 

ُ
األعضاء ال ينبغي أن ت

.24 التوصية  في 

التوصية 24
ينبغي أن ينص القانون على أن كل عضو يتلقى توزيعا، أو جزءا من توزيع، على نحو يخل 

بالتوصية 23 يكون مسؤوال عن رده إلى املنشأة املحدودة املسؤولية.

احلقوق حاء- نقل 

كما ذكر أعاله )انظر الفقرة 70(، يكون العضو في منشأة محدودة املسؤولية مخوال   -115
مبا  القرارات،  باتخاذ  تتعلق  حقوقا  وكذلك  التوزيعات،  بتلقي  تتعلق  مالية  حقوق  ممارسة 
وإعادة  املنشأة  وحتويل  وتعديله،  للمنشأة  اإلداري  الهيكل  بإرساء  املتعلقة  القرارات  فيها 

الداخلية. احلوكمة  ومسائل  األعضاء،  ومساهمات  وحلها،  هيكلتها 

وألن من املتوقع أن املنشآت الصغرى والصغيرة هي التي ستستخدم الشكل القانوني   -116
يولي األعضاء أهمية كبيرة لعالقاتهم  أن  للمنشأة املحدودة املسؤولية أساسا، من املحتمل 
الشخصية. وعالوة على ذلك، ففي املنشأة املحدودة املسؤولية التي يديرها جميع أعضائها 
القائم. ولهذه األسباب،  الهيكل اإلداري  حصرا، قد ال يوافق األعضاء بسهولة على تعديل 

اآلخرين. األعضاء  موافقة  دون  املنشأة  في  احلقوق  نقل  عمليات  األعضاء  يقاوم  قد 

املحدودة  املنشأة  الدليل ألعضاء  في  الوارد  التكميلي  يسمح احلكم  ذلك،  وبناء على   -117
باحلقوق  إليه  املنقول  ويتمتع  اآلخرين.  األعضاء  مبوافقة  رهنا  حقوقهم،  بنقل  املسؤولية 
املسؤولية  املحدودة  املنشأة  التي تستتبعها صفته عضوا في  القرارات  اتخاذ  املالية وحقوق 

.)11 التوصية  )انظر 

أو جزئيا،  كليا  املالية،  احلقوق  نقل  الدول  بعض  قوانني  جتيز  أن  ميكن  حني  وفي   -118
املالية  أو نقل جزء فقط من جميع احلقوق، مبا فيها احلقوق  مع االحتفاظ بحقوق أخرى 
هذا  من  جزئي  نقل  أي  ال تتوخى  قد  أخرى  دول  قوانني  فإن  القرارات،  اتخاذ  وحقوق 
املالية  حقوقهم  من  االستفادة  عموما  األعضاء  وسع  في  يظل  األخيرة،  احلالة  وفي  النوع. 
فيما  ثالثة  أطراف  مع  مختلفة  تعاقدية  اتفاقات  من خالل  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في 
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ذاتها  االتفاقات في حد  تخول هذه  وال  منها.  أو أي جزء  كلها  املالية،  بتلك احلقوق  يتعلق 
األطراف الثالثة أن تصبح أعضاء في املنشأة. وميكن لألعضاء أيضا إبرام عقد اشتقاقي 
أخرى  التزامات  إزاء  كرهن  تلك احلقوق  أو استعمال  املالية  بشأن حقوقهم  آخر  مع طرف 
قابلية  مبسألة  املتعلقة  القواعد  قد تختلف  بأنه  الدليل  ويقر  أخرى.  جتارية  أو فرص 
دولة  من  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  مشابه  اعتباري  كيان  في  اجلزئي  للنقل  احلقوق 
كان  إذا  ما  الدليل  إلى  املستندة  تشريعاتها  في  توضح  أن  تود  الدول  لعل  وعليه،  ألخرى. 
إضافة  إلى  يؤدي  قد  اجلزئي  النقل  أن  باعتبار  حقوقهم،  من  جزء  نقل  لألعضاء  يجوز 

املسؤولية. املحدودة  املنشأة  حوكمة  هيكل  وقد يغير  التجارية،  املنشأة  إلى  جديد  عضو 

ول ما كان نقل احلقوق في املنشأة املحدودة املسؤولية قد يؤثر في تشغيلها وعالقتها   -119
للدول  تكون  وقد  نفاذه.  بدء  وقت  املهم حتديد  فمن  األخرى،  الثالثة  واألطراف  بالدائنني 
التي ستطبقها  الدليل بوضع املعايير  لها  ممارسات مختلفة في هذا الشأن، ولذلك يسمح 

النقل. نفاذ  بدء  وقت  أجل حتديد  من 

بل  أعضائها،  أحد  وفاة  مبجرد  تلقائيا  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  حل  ينبغي  وال   -120
الدولة  لقوانني  وفقا  )ورثة(  وريث  أي  إلى  املنشأة  في  املتوفى  العضو  حقوق  نقل  ينبغي 
أن  ميكن  ذلك،  ولتوضيح  ال احلصر.  املثال  سبيل  على  امليراث  قانون  فيها  مبا  املشترعة، 
ينبغي  التي  واملعايير  املتوفى  العضو  حقوق  نقل  ميكن  كان  إذا  ما  التنظيم  قواعد  حتدد 
الفردية،  وفي املنشأة  املنطبقة(.  )القوانني  املنطبق  القانون  في  املبني  النحو  على  تطبيقها 
ونظرا ألهمية ضمان استمرارية العمل، ميكن ألي وريث )ورثة( للعضو الوحيد أن يقرر ما 
قد  األعضاء،  املتعددة  باملنشأة  يتعلق  وفيما  أو أن حتل.  تستمر  أن  للمنشأة  ينبغي  كان  إذا 
ملزمني  نفسهم  احلياة  قيد  على  الباقون  األعضاء  يجد  أن  إلى  األعضاء  أحد  وفاة  تؤدي 
بقبول وريث )ورثة( العضو املتوفى باعتباره عضوا جديدا )باعتبارهم أعضاء جددا(. ومن 
أجل ضمان حقوق األعضاء الباقني على قيد احلياة، قد يشترط القانون الداخلي موافقتهم 
في  )الورثة(  الوريث  حصص  بشراء  أو يسمح  املنشأة،  إلى  )الورثة(  الوريث  انضمام  على 
املنشأة، أو يتيح املجال لألعضاء الباقني على قيد احلياة للجوء إلى آليات تسوية املنازعات 
احلصص.  شراء  سعر  بشأن  منازعات  نشبت  إذا  املثال  سبيل  على   ،)32 التوصية   )انظر 
)الورثة( عن مشترين من غير  الوريث  يبحث  أن  إمكانية  أيضا  الداخلي  القانون  يتيح  وقد 
احلقوق  أغلبية  ميلك  املتوفى  العضو  وأخيرا، إذا كان  احلياة.  قيد  على  الباقني  األعضاء 
األقلية،  يشكلون  الذين  األعضاء  موافقة  الداخلية  القوانني  بعض  تشترط  قد  املنشأة،  في 
في  الدول  ترغب  قد  احلالة،  هذه  وفي  ضروريا.  ذلك  أخرى  قوانني  تعتبر  ال  حني  في 
املنشأة  من  اخلروج  في  احلق  مثل  مناسبة،  األقلية ضمانات  يشكلون  الذين  األعضاء  منح 

معينة. ظروف  ظل  في 

وال يجوز نقل حقوق األعضاء إذا أصبحوا غير قادرين عن ممارستها بسبب اإلصابة   -121
بعجز دائم أو إعاقة دائمة. وتنطبق القوانني الداخلية على تلك احلاالت وقد تشترط تعيني 
أن  لألعضاء  ويجوز  حقوقه.  في ممارسة  بالعجز  املصاب  العضو  عن  ينوب  قانوني  ممثل 
األعضاء  أحد  إصابة  مع  املنشأة  تعامل  كيفية  بشأن  أحكاما  التنظيم  قواعد  في  يدرجوا 
للقانون  متتثل  القواعد  هذه  دامت  ما  احلقوق،  نقل  سياق  في  دائمة  أو إعاقة  دائم  بعجز 

.)75 الفقرة  أيضا  )انظر  الداخلي 
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التوصية 25
ينبغي أن ينص القانون على أن ما يلي يسري ما لم ُيتفق على خالف ذلك في قواعد 

التنظيم:

املنشأة  في  حقوقه  نقل  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  عضو  ألي  يجوز  )أ(   
عندما يوافق على النقل األعضاء اآلخرون، إن وجدوا؛

ال تستتبع وفاة أحد األعضاء حل املنشأة املحدودة املسؤولية. وفي حالة  )ب(   
وفاة أحد أعضاء املنشأة، تكون حقوقه في املنشأة قابلة للنقل إلى أي وريث )ورثة( وفقا 

لقانون )قوانني( الدولة.

طاء- االنسحاب

املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء  بأن  الدليل  في  املتبعة  التكميلية  القاعدة  تقضي   -122
في  ذلك  خالف  على  ُيتفق  لم  ما  القرارات،  اتخاذ  وحقوق  املالية  احلقوق  في  متساوون 
املسؤولية  املحدودة  املنشأة  ففي  ذلك،  على  وعالوة  التوصية 11(.  )انظر  التنظيم  قواعد 
بني  اخلالفات  بحل  املتعلق  التكميلي  احلكم  يتمثل  حصرا،  أعضائها  جميع  يديرها  التي 
بأغلبية  القرارات  اتخاذ  في  للمنشأة  اليومي  بالتشغيل  املتصلة  املسائل  حول  األعضاء 
األعضاء.  بني  الرأي  في  االعتيادية  االختالفات  حلل  مناسبة  طريقة  مما يوفر  األعضاء، 
ويوفر هذان احلكمان التكميليان نظاما معقوال ومتسقا التخاذ القرارات يتيح حل املنازعات 
البسيطة في إطار املنشأة املحدودة املسؤولية ومواصلة تسيير شؤونها، ويسمح في الوقت 

لألعضاء باملعارضة. نفسه 

ولكن، قد ال يرى األعضاء في املنشأة املحدودة املسؤولية أن آليات اتخاذ القرارات   -123
ال  وقد  عالقتهم.  أو الريبة  االستياء  ُيفسد  عندما  كافية  تكميلي  نحو  على  املنطبقة  هذه 
يكون األعضاء قد توقعوا احتمال نشوب منازعات مستعصية، وقد ال يكونون قادرين على 
األعضاء  مبوافقة  حقوقهم  بنقل  لألعضاء  تسمح   25 التوصية  أن  ومع  داخليا.  تسويتها 
طلب  هناك  يكون  ال  وقد  املوافقة،  تلك  على  احلصول  الصعب  من  يكون  فقد  اآلخرين، 
املتنازعني األعضاء  حق  على  الدليل  ينص  ومن هذا املنطلق،  النقل.  هذا  على   جاهز 

االنسحاب. في 

اآلخرين  األعضاء  بإلزام  أو أكثر  واحد  مستاء  يسمح لعضو  حكم  وجود  شأن  ومن   -124
بحل املنشأة املحدودة املسؤولية وتصفية موجوداتها أن يتعارض مع رغبة األعضاء املتبقني 
في أن تستمر املنشأة بدون العضو املستاء. ومن جهة أخرى، من شأن وجود حكم يشترط 
في الكفاءة  تدهور  إلى  يفضي  وأن  املستعصية  املنازعة  يطيل  أن  األعضاء   إجماع كل 

املنشأة. تشغيل 

ذلك  ألن  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  وجود  استمرار  تيسير  الدليل  يفضل  ولذلك،   -125
عضو  ألي  بالسماح  وذلك  االقتصادية،  وقيمتها  االقتصادي  استقرارها  على  يحافظ 
في املبني  النحو  على  معقول،  سبب  أو لوجود  إما باالتفاق  املنشأة،  من   باالنسحاب 
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االنسحاب  فيها  يصبح  التي  اللحظة  تقرر  بأن  الدول  الدليل  وينصح  )أ(.   26 التوصية 
العضو. ذلك  حقوق  تسقط  ومتى  ساريا 

وال يقدم الدليل تعريفا للسبب املعقول ولذلك، سيتعني على القانون الداخلي حتديد   -126
اتفاق  عدم  ظل  في  باالنسحاب  للعضو  يسمح  معقوال  سببا  تشكل  أن  التي ميكن  األحداث 
األعضاء اآلخرين. ومن األمثلة على هذا السبب املعقول ما يلي: )أ( أي عمل فعلي أو مقترح 
املنشأة املحدودة املسؤولية يشكل ظلما أو حتيزا أو متييزا جائرا في حق األعضاء  به  تأتي 
أرباح  توزيع  عدم  )مثال،  معينة  ظروف  ظل  في  األرباح  املنشأة  توزيع  عدم  )ب(  أو أحدهم؛ 
إدارة  أرباحا(؛ )ج( أي تغيير جوهري في  املنشأة  التي حققت فيها  املتتالية  السنوات  لبعض 
إدارة  على  أو األعضاء  العضو  قدرة  عدم  )د(  الدائنون؛  يفرضه  ال  فيها  أو التحكم  املنشأة 
متكن  عدم  )ه(  أخرى؛  أو أسباب  مرض  عن  ناجمة  عقلية  مشاكل  بسبب  املنشأة  شؤون 
األعضاء من اتخاذ قرار، على نحو يؤدي إلى جمود املنشأة املحدودة املسؤولية )انظر أيضا 
الفقرة 88(؛ )و( رفض نقل حقوق أحد األعضاء في املنشأة من قبل األعضاء اآلخرين. ومن 
إدارة حاالت االنسحاب على خير وجه، ميكن  املنشأة املحدودة املسؤولية في  أجل مساعدة 

التنظيم. قواعد  املسألة في  إدراج هذه  األعضاء على  أن تشجع  للدول 

المنشأة  في  حقوقه  عن  املنسحب  العضو  تعويض  استبعاد  لألعضاء  ميكن  وال   -127
املحدودة املسؤولية. ولكن احلكم التكميلي الوارد في التوصية 26 )ب( يسمح بدفع القيمة 
وهذا  زمنية،  فترة  على  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  املنسحب  العضو  حلقوق  العادلة 
الباقني  وأعضائها  املنشأة  على  اخلناق  املنسحب  العضو  ُيضيق  أن  تفادي خطر  شأنه  من 
النوع  هذا  من  لطلب  االمتثال  يتعذر  وقد  كامال.  للمبلغ  الفوري  بالدفع  املطالبة  من خالل 
على املنشأة املحدودة املسؤولية أو أعضائها الباقني، وقد يؤدي فعليا إلى حلها اضطراريا 
وعند  للدفع.  املعقولة  الزمنية  الفترة  أن حتدد  للدول  الدليل  ويترك  معسرة.  أصبحت  إذا 
بديونها  الوفاء  على  املنشأة  قدرة  بني  توازنا  تقيم  أن  للدول  ينبغي  الفترة،  هذه  حتديد 
سبيل  فعلى  االنسحاب.  بعد  له  داعي  ال  تأخر  دون  مستحقاته  تقاضي  في  العضو  وحق 
املثال، ميكن للدول أن حتدد فترة زمنية بعد انسحاب العضو ينبغي خاللها دفع مستحقاته 

الدفع. شروط  وحتديد  أو إطالتها  املدة  بتقصير  املنشأة  في  لألعضاء  وتسمح 

العادلة حلقوق  القيمة  تقييم  )ب(   26 التوصية  في  الوارد  التكميلي  احلكم  ويقتضي   -128
من  العضو  حلماية  ضروري  أمر  وهو  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  في  املنسحب  العضو 
منسحب  عضو  ينقل  أن  رفضوا  األعضاء  بقية  أن  افُترض  فلو  اآلخرين.  األعضاء  تعسف 
ثمن  أي  مقابل  بيع حقوقها  إلى  نفسها مضطرة  األقلية  قد جتد  ثالث،  إلى طرف  حقوقه 
عادل  تقدير  إجراء  في  البداية  نقطة  تكون  أن  وينبغي  لعرضه.  مستعدة  األغلبية  تكون 
كانوا  التي  القيمة  نفس  بيع حصصهم على  املنسحبني مقابل  األعضاء  للقيمة هي حصول 
التجارية  الشهرة  قيمة  بيد أن  املسؤولية.  املحدودة  املنشأة  ُحلت  لو  فيما  سيحصلون عليها 
بالنسبة  البيع  يكون سعر  أن  ُيفترض  ثم  أيضا في احلساب، ومن  دَرج 

ُ
ت أن  ينبغي  للمنشأة 

إلى العضو املنسحب هو حصة ذلك العضو في قيمة تصفية املنشأة أو قيمة مستندة إلى 
املنشأة  أن  ومع  ذلك.  جتيز  الدولة  قوانني  كانت  إن  عاملة،  كمنشأة  بالكامل  املنشأة  بيع 
أي  تقاسم  فينبغي  االنسحاب،  عند  الدفع  التي ستتحمل عبء  األعضاء هي  وليس  نفسها 

للدولة. الداخلي  بالقانون  عمال  إجرائية  تكاليف 
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البديلة  اآلليات  استخدام  التنظيم  قواعد  في  األعضاء  يقرر  أن  أيضا  احلكمة  ومن   -129
حلها عن طريق  التي ال ميكن  املسائل  فيما يخص   )32 التوصية  )انظر  املنازعات  لتسوية 
تطبيق قواعد التنظيم أو األحكام التكميلية. وميكن أن يكون حتديد التقييم العادل حلقوق 
العضو املنسحب، أو شروط الدفع له، من املسائل التي يجوز حلها عن طريق آليات بديلة 
لتسوية املنازعات، مثل الوساطة أو التحكيم املعجل أو طلب انتصاف على يد حكم أو طرف 

آخر. محايد  ثالث 

يقرر  فقد  األعضاء،  بطرد  املتعلقة  املسائل  يتناول  ال  الدليل  أن  حني  في  وأخيرا،   -130
أحدهم  طرد  لألعضاء  يجوز  أنه  التنظيم  قواعد  في  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء 
خالل  املنشأة  في  حقوقهم  عن  املطرودين  األعضاء  تعويض  وينبغي  معينة.  ظروف  في 
معينة،  بظروف  ورهنا  بالضرورة،  يعكس  ال  قد  املدفوع  املبلغ  كان  وإن  معقولة،  زمنية  فترة 
التي  املبالغ  شطب  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  يحق  وقد  احلقوق.  لتلك  العادلة  القيمة 
يدين بها لها أو لألعضاء اآلخرين العضو املطرود، أو أن تطالب العضو املطرود بتعويض 

األضرار. عن 

التوصية 26
ينبغي أن ينص القانون على:

باالتفاق  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  من  االنسحاب  لألعضاء  يجوز  أنه  )أ(   
أو لوجود سبب معقول؛

في  العادلة حلقوقهم  القيمة  معقولة  زمنية  فترة  على مدى  لهم  دفع 
ُ
ت أن  )ب(   

املنشأة، ما لم ُيتفق على خالف ذلك في قواعد التنظيم.

الهيكلة أو إعادة  ياء- التحويل 

الدليل تشريعا يسمح  يتوخى  التوصية 7،  الفقرة 45( فيما يخص  آنفا )في  كما ذكر   -131
متعددة  جتارية  منشأة  إلى  جدا  صغيرة  منشأة  من  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  تتطور  بأن 
تلبي  أن  أنشطتها  توسيع  إلى  تسعى  التي  املنشآت  تستطيع  لذلك،  تعقدا.  أكثر  األعضاء 
احتياجاتها املتزايدة، بسبل منها إنشاء فروع ومكاتب متثيلية دون االضطرار إلى تعديل شكلها 
القانوني. وعلى الرغم من هذه املرونة، في ظروف معينة، قد يصبح شكل املنشأة املحدودة 
لتلبية احتياجات أعضائها الذين قد يجدون أن شكال قانونيا مختلفا  املسؤولية غير مالئم 
على  يتفقوا  بأن  املنشأة  ألعضاء   26 التوصية  تسمح  ولذلك،  التجارية.  ألنشطتهم  أنسُب 
حتويلها إلى شكل قانوني مختلف أو على إعادة هيكلتها. وينصح الدليل بالسماح لألعضاء 

الهيكلة. إعادة  أخرى من  أنواع  وأي  والتجزئة  االندماج  باالتفاق على عمليات  أيضا 

وعالوة على ذلك، وكما ذكر في الفقرة 72 أعاله فيما يتعلق بالتوصية 12، يحتفظ   -132
لألعضاء بصفتهم أعضاء بصالحية اتخاذ أي قرار بشأن حتويل املنشأة املحدودة املسؤولية 

التنظيم. قواعد  في  ذلك  خالف  ما لم يذكر  إجماعا،  القرار  ويتطلب  هيكلتها،  أو إعادة 
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تسجيل  إعادة  آخر  قانوني  شكل  إلى  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  حتويل  ويتطلب   -133
للدول  وينبغي  أخرى.  معنية  حكومية  هيئة  أو لدى  التجاري  السجل  في  اجلديدة  املنشأة 
املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أصول  جلميع  الشامل  النقل  لضمان  املناسبة  اآلليات  تتيح  أن 
املنشأة  فيها  ستحول  التي  الدولة  لعل  ذلك،  على  وعالوة  اجلديد.  الكيان  إلى  وخصومها 
املحدودة املسؤولية إلى شكل قانوني آخر أو تعاد فيها هيكلتها تود أن تكفل وجود ضمانات 
أن  ميكن  بحقوقها  ضارة  آثار  أي  من  معها  تتعامل  التي  الثالثة  األطراف  حلماية  كافية 
تنشأ عن عملية إعادة هيكلتها أو حتويلها. وقد تكون تلك الضمانات موجودة من قبل في 
املنشآت،  من  أخرى  قانونية  أشكال  إلى  التحول  بشأن  أحكام  على  تنص  التي  التشريعات 
أو قواعد  بالنشر  تتعلق  أو متطلبات  إشعار  فترات  على  املثال،  سبيل  على  تنطوي،  وقد 

اجلديد. القانوني  الشكل  إلى  الثالثة  األطراف  حقوق  نقل  بشأن 

التوصية 27
ينبغي أن يوفر القانون اآلليات القانونية الالزمة التي:

تيسر على أعضاء املنشأة املحدودة املسؤولية حتويلها إلى شكل قانوني آخر  )أ(   
أو إعادة هيكلتها؛

تكفل حماية األطراف الثالثة املتأثرة بالتحويل أو إعادة الهيكلة. )ب(   

كاف- احلل)8(

املسؤولية  املحدودة  املنشأة  ألعضاء  يجوز  أنه  على   ’1‘ )أ(   28 التوصية  تنص   -134
في  محدد  حدث  وقوع  عند  املنشأة  حل  بهم  اخلاصة  التنظيم  قواعد  في  يقرروا  أن 
ميكن  ال  حدث  وقوع  نتيجة  التلقائي  احلل  احتمال  من  التقليل  أجل  ومن  القواعد.  تلك 
تذكر  أن  على  املسؤولية  املحدودة  املنشآت  تشجيع  ينبغي  عليه،  دليل  تقدمي  بسهولة 
أو انسحاب  معينة  تواريخ  مثال  ذلك  ومن  منها،  التأكد  يسهل  أحداثا  القواعد  في 
حتل  التي  الشروط  حددوا  قد  األعضاء  يكن  وإذا لم  األعضاء.  من  معني  عدد 
في املبني  النحو  على  حلها  يقرروا  أن  لهم  جاز  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة   مبوجبها 
حل  قرارات  يخص  فيما  املطلوب  املوافقة  مستوى  ويتناسب   .’2‘ )أ(   28 التوصية 
األعضاء  بها  ينفرد  التي  القرارات  يخص  فيما  املتبعة  التكميلية  القاعدة  مع  املنشأة 
مبني  هو  مثلما  التجارية  للمنشأة  اليومي  التشغيل  سياق  خارج  تقع  التي  املسائل  بشأن 

و13.  12 التوصيتني  في 

أن  ويجب  اتفاق.  مبوجب   ’3‘ )أ(   28 التوصية  في  الوارد  احلكم  تغيير  يجوز  وال   -135
يحترم أعضاء املنشأة املحدودة املسؤولية القرار اإلداري أو القضائي )على سبيل املثال، القرار 
ما  أيضا  القرارات  هذه  ومن  املنشأة.  تلك  بحل  يأمر  الذي  اإلعسار(  محكمة  عن  الصادر 

تليه  رسميا،  التجارية  املنشأة  إنهاء  عملية  من  األولية  املرحلة  احلل  ميثل  القانونية،  التقاليد  بعض  )8(  في 

إنهاء  عملية  ليصف  “احلل”  إلى  الدليل  ويشير  أخرى.  قانونية  تقاليد  في  التصفية  احلل  يعقب  بينما  التصفية، 
معني. تقليد  إلى  اإلشارة  دون  التجارية  املنشأة 
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يصدر من قرارات إدارية أو قضائية حلل مشكلة عدم متكن األعضاء الباقني على قيد احلياة 
التوصية 25 )ب((.  )انظر  األعضاء  أحد  وفاة  بعد  املنشأة  استمرار  كيفية  على  االتفاق  من 

قانون محلي آلخر. القرارات من  تلك  بواسطتها  تخذ 
ُ
ت التي  اآلليات  وتختلف 

املحدودة  املنشأة  ‘4’ على متطلب أساسي الستمرار وجود  )أ(  التوصية 28  وتشدد   -136
الكافية  القانونية  باألهلية  يتمتع  األقل  على  واحد  عضو  لديها  يكون  أن  وهو  املسؤولية، 
طوال دورة حياتها )انظر أيضا التوصية 7 )أ((. وهذا من شأنه أن يكفل اليقني القانوني 
أي عضو  املنشأة  يبَق في  لم  إذا  املتطلب  يستوفى هذا  وال  املنشأة.  تشغيل  والشفافية في 
لديه  ليس  عضو  وفاة  املثال،  سبيل  على  منها،  ألسباب  املناسبة،  القانونية  باألهلية  يتمتع 
وكما  دائم.  بعجز  )إصابتهم(  أو إصابته  قانونيون  أو ممثلون  ورثة  لديهم(  ليس  )أعضاء 
فترة  الدول  أن حتدد  املهم  من  فردية،  املنشأة  كانت  حال  في   ،)45 )الفقرة  أعاله  لوحظ 

تلقائيا. املنشأة  جتنبا حلل  بديل  عضو  إليجاد  معقولة 

القانوني  التقليد  على  تتوقف  أخرى،  أحداثا  بأن   ’5‘ )أ(   28 التوصية  تقر  وأخيرا،   -137
فإنها  ثم،  ومن  أو متوسطة.  صغيرة  أو  صغرى  منشأة  حل  في  تتسبب  أن  ميكن  للدولة، 
تسمح للدول بإضافة أسباب أخرى حلل املنشأة، شريطة أن تدَرج تلك األسباب على نحو 

في التشريعات. واف 

ولن توقف املنشأة املحدودة املسؤولية عملياتها مباشرة لدى حدوث أي من الظروف   -138
املبينة في التوصية 28 )أ(، بل ستظل موجودة من أجل تصفية شؤونها، مثل تسديد ديونها 
األعضاء  ولعل  رسميا.  وجودها  ينتهي  أن  قبل  الثالثة  األطراف  جتاه  األخرى  والتزاماتها 
في  املنشأة  تصفية  كيفية  بشأن  التنظيم  قواعد  في  أحكام  إدراج  في  ينظروا  أن  يودون 
للدولة.  الداخلي  القانون  ذلك  يحظر  لم  ما  األعضاء،  من  بقرار  الطوعي  احلل  حالة 
إجراءات  بعض  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  على  أيضا  تنطبق  أن  ذلك، ميكن  على  وعالوة 
باالتفاق،  إجراءات ال ميكن لألعضاء اخلروج عنها  التصفية، وهي  بشأن  اإللزامية  الدولة 
الكامل  أو النقل  التصفية،  تنتهي  الصلة حاملا  الهيئة ذات  بيان لدى  إيداع  لزوم  ومنها مثال 

واخلصوم. لألصول 

ومرة أخرى، لعل الدولة تود أن تكفل وجود ضمانات كافية حلماية األطراف الثالثة   -139
من أي آثار ضارة ميكن أن تنشأ عن عملية حل املنشأة )مبا في ذلك التصفية(. وقد تكون 
ذلك  في  )مبا  حل  عملية  تتناول  أخرى  تشريعات  في  قبل  من  موجودة  الضمانات  تلك 
فترات  املثال،  سبيل  على  الضمانات،  تلك  ومن  املنشآت.  من  القانونية  األشكال  تصفية( 
بتحديد  خاصة  أو قواعد  الفقرة 133(  أيضا  )انظر  بالنشر  املتعلقة  أو املتطلبات  اإلشعار 

املدفوعات. تلقي  في  األولوية 
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التوصية 28
ينبغي للقانون:

أن ينص على حل املنشأة املحدودة املسؤولية في أي من احلاالت التالية: )أ(   

وقوع أي حدث محدد في قواعد التنظيم باعتباره سببا حلل املنشأة؛  ’1‘  

اتخاذ األعضاء قرارا بذلك؛  ’2‘  

صدور قرار قضائي أو إداري بحل املنشأة؛  ’3‘  

عدم بقاء أعضاء في املنشأة يتمتعون باألهلية القانونية املناسبة؛  ’4‘  

أي حدث آخر محدد في هذا القانون؛)9(  ’5‘  

أن يرسي األحكام واإلجراءات الالزمة حلماية األطراف الثالثة. )ب(   

التوصية 29:
ينبغي أن ينص القانون على أال تواصل املنشأة املحدودة املسؤولية نشاطها بعد حدوث 

أي من احلاالت املبينة في التوصية 28 )أ( إال لغرض التصفية.

واإلفصاح عليها  واالطالع  السجالت  الم- حفظ 

ولكن  جتارية،  منشأة  أي  إلى  بالنسبة  مهمتان  مسألتان  والشفافية  املنفتح  التواصل   -140
القول إن لهما أهمية أكبر فيما يتعلق باملنشآت املحدودة املسؤولية. فلدى أعضائها  ميكن 
الثقة  إلرساء  فإن  ثم  ومن  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  في  متساوية  حقوق  األرجح  على 
املعلومات  على  األعضاء  جميع  حصول  شأن  ومن  كبيرة.  أهمية  عليها  واحلفاظ  بينهم 
في  املجدية  املشاركة  من  وميكنهم  بينهم  الثقة  يعزز  أن  سليمة  بصورة  عليهم  وتعميمها 
وفي  املسؤولية.  املحدودة  للمنشأة  اإليجابي  لألداء  قويا  أساسا  القرارات، مما يوفر  اتخاذ 
هذا الصدد، ينبغي التأكيد مجددا على أهمية االحتفاظ بسجالت لقواعد التنظيم )انظر 

.)65 الفقرة 

اخلروج  لألعضاء  ال ميكن  التي  و31   30 التوصيتني  في  الواردة  األحكام  تؤكد  وكما   -141
عنها أهمية تبادل املعلومات عن املنشأة املحدودة املسؤولية بني أعضائها وتعميمها عليهم. 
فالتوصية 30 تقضي بأن حتتفظ املنشأة بسجالت معينة، ويستطيع األعضاء االتفاق على 
االطالع  في  احلق  عضو  لكل   31 التوصية  وتكفل  إضافية.  مبعلومات  املنشأة  حتتفظ  أن 
املنشأة  بشأن  أخرى  معلومات  أي  إلى  الوصول  في  احلق  وكذلك  املعلومات،  تلك  على 
أن  ميكن  وهي  إليها،  بالوصول  لألعضاء  السماح  املعقول  من  يكون  املسؤولية  املحدودة 

املالي. ووضعها  وعملياتها  التجارية  املنشأة  بأنشطة  املتعلقة  املعلومات  تشمل 

الدليل إلى  استنادا  سُتسن  التي  الداخلية  التشريعات  إلى  القانون”  “هذا  مصطلح  يشير   )9(
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وبينما تفرض بعض الدول متطلبات إفصاح واسعة على الكيانات التجارية غير املفتوحة   -142
للتداول  املفتوحة  التجارية  الكيانات  اإللزامي على  اإلفصاح  أخرى  دول  تقصر  العام،  للتداول 
مفرط  بشكل  مرهقة  الكبيرة  بالشركات  اخلاصة  اإلفصاح  متطلبات  تكون  أن  وميكن  العام. 
وغير عملية بالنسبة للكيانات التجارية الصغيرة. لكن من شأن اشتراط إتاحة معلومات معينة 
علنا على املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة، ويشمل ذلك مثال معلومات عن رأس مالها 
القدرة على مساءلتها وشفافية عملياتها، وهذا  يكفل  أن  املال،  واحتياجاتها من رأس  العامل 
بدوره يكفل حماية مصلحة األطراف الثالثة. وميكن أن تكون لدى املنشآت الصغرى والصغيرة 
حوافُز  االستثمارات  اجتذاب  أو في  القروض  على  حصولها  فرص  حتسني  في  ترغب  التي 
تكون  أن  دول  اختارت  وإذا  وتطورها.  أثناء منوها  وخاصة  علنا،  املعلومات  تلك  إلتاحة  قوية 
سجالت معينة مطلوب من املنشأة املحدودة املسؤولية االحتفاظ بها متاحة علنا، فيمكنها أن 
الدولة  في  املعينة  أو الهيئة  التجاري  السجل  لدى  السجالت  تلك  إيداع  املنشأة  على  تشترط 
بتسجيل املنشآت التجارية )انظر التوصية 9(. ولكن، متاشيا مع البساطة املتوخاة فيما يخص 
املنشأة املحدودة املسؤولية، ينصح الدليل الدول بأن تقيم توازنا بني تعزيز الشفافية والقابلية 
للمساءلة وإعاقة عمليات املنشأة املحدودة املسؤولية بفرض متطلبات اإلفصاح العلني. ولهذا 
السبب، لعل الدول تود أن تسمح للمنشأة بتسليم السجالت طوعا وبأن تقرر فيما يخص كل 
املعلومات  املعلومات أم ال. وحتى عندما تكون  إذا كانت ستفصح عن تلك  سنة على حدة ما 
التوصية 30 غير خاضعة لشرط اإلفصاح  املنشأة االحتفاظ بها مبقتضى  التي يتوجب على 

العلني، ينبغي إطالع كل أعضاء املنشأة عليها ومتكينهم من فحصها.

يجب  التي  السجالت  قائمة  تشكل  أن  ُيفترض  ال  أعاله،  الفقرة  في  ذكر  وكما   -143
حتى  املسؤولية،  املحدودة  املنشآت  على  كبيرا  عبئا  بالتوصية 30  عمال  بها  االحتفاظ 
أساسية  معلومات  من  تتألف  القائمة  فهذه  والصغيرة،  الصغرى  املنشآت  من  كانت  إذا 
وفي  أعمالهم.  لتسيير  حنكتهم،  مستويات  اختالف  على  املشاريع،  منظمو  إليها  يحتاج 
بالربح  املتعلقة  البيانات  )د(  التوصية 30  في  املالية  بالبيانات  ُيقصد  الصدد،  هذا 
املسؤولية  املحدودة  املنشآت  ال تكون  قد  بيانات  وهي  النقدي،  أو بالتدفق  واخلسارة 
)و(   30 التوصية  في  وعملياتها”  املنشأة  “أنشطة  عبارة  وتشير  بها.  باالحتفاظ  مطالبة 
أو احلصول  املعدات  وبيع  شراء  مثل  املنشاة،  جتريها  التي  الهامة  التجارية  املعامالت  إلى 
)مثل  البسيطة  املكتبية  اللوازم  شراء  مثل  البسيطة  اليومية  املهام  وليس  القروض،  على 
االحتفاظ  يجب  التي  املستندات  ل  تسجَّ أن  هو  املطلوب  ذلك،  على  وعالوة  القرطاسية(. 
املنشآت  قبل  من  استخدامها  توقع  ميكن  وسيلة  وباستخدام  املناسب  الوقت  في  بها 
تلك  حفظ  يتعني  وكيف  متى  التوصية  وال حتدد  مشابه.  سياق  في  تعمل  التي  املماثلة 
إذا كان ستكتفي باالعتماد على  للمنشأة املحدودة املسؤولية أن تقرر ما  املعلومات، وُيترك 
ودرجة  حجمها  بنفس  جتارية  ملنشأة  املعقولة  األخرى  أو السجالت  اإللكترونية  السجالت 
واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  من  العديد  تستخدم  املثال،  سبيل  فعلى  تعقدها. 
تطبيقات محمولة مختلفة متاحة على األجهزة اإللكترونية إلدارة مشاريعها التجارية، وهي 
إليها،  والوصول  بعملها  الصلة  ذات  املعلومات  أنواع  جميع  تتبع  بسهولة  تستطيع   بذلك 
عندئذ  وميكن  الضريبية.  واإلقرارات  بل  البسيطة،  امليزانية  وكشوف  املخزون  فيها  مبا 
للمنشأة املحدودة املسؤولية التي تعمل في ذلك السياق أن تستوفي متطلبات التوصيتني 30 
التطبيق املحمول والسماح  إلكترونيا عبر ذلك  املتاحة  باملعلومات  و31 من خالل االحتفاظ 

إليها. بالوصول 
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وكما ذكر أعاله )انظر الفقرتني 141 و142(، يحق لألعضاء احلصول على معلومات   -144
وينبغي  ونسخها.  سجالتها  على  واالطالع  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  إدارة  كيفية  عن 
)انظر وأعضائها  املنشأة  صالح  فيه  ملا  العمل  في  املتمثل  واجبهم  إطار  في   للمديرين، 
التي  املعلومات  إلى  األعضاء  وصول  لتيسير  الالزمة  الترتيبات  يضعوا  أن   ،)95 الفقرة 
حتتفظ بها املنشأة. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن ميارس األعضاء حقهم في االطالع على 
للمنشأة.  اليومي  التشغيل  تعطيل  ودون  املديرون  يضعها  التي  للترتيبات  وفقا  السجالت 
فعلى سبيل املثال، ينبغي لهم االطالع على السجالت ونسخها أثناء ساعات العمل العادية 
املحاسبية  إجراءاتها  تنفيذ  صدد  في  املنشأة  تكون  عندما  األنشطة  هذه  يتجنبوا  أو أن 
يكون  أن  ينبغي  األعضاء،  قبل  من  استعمال  سوء  أي  جتنب  أجل  ومن  الشهر.  نهاية  في 
عضوا.  بصفته  والتزاماته  العضو  بحقوق  معقول  بشكل  متصال  املعلومات  إلى  الوصول 
وإضافة إلى ذلك، ميكن أن تفرض املنشأة املحدودة املسؤولية قيودا وشروطا على وصول 
أو حظر  سريتها  على  احلفاظ  بغية  التجارية،  كاألسرار  معينة،  معلومات  إلى  األعضاء 

متاما. عليها  االطالع 

التوصية 30
معينة  بسجالت  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أن حتتفظ  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 

تشمل ما يلي:

املعلومات املودعة لدى السجل التجاري؛ )أ(   

قواعد التنظيم، إذا اعُتمدت تلك القواعد خطيا أو ُدونت بشكل آخر؛  )ب(   

نني وأعضائه ومالكيه املنتفعني السابقني  هوية مديري الكيان االعتباري املعيَّ )ج(   
واحلاليني، إن وجدوا، وكذلك آخر عناوين اتصال معروفة لهم؛

البيانات املالية إن وجدت؛ )د(   

اإلقرارات أو التقارير الضريبية؛ )ه (   

أنشطة املنشأة وعملياتها وشؤونها املالية. )و(   

التوصية 31
املنشأة  على سجالت  االطالع  في  احلق  عضو  لكل  أن  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 
املحدودة املسؤولية ونسخها وفي احلصول على املعلومات املتاحة عن أنشطتها وشؤونها 

املالية وعملياتها.



43 وتشغيلها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  ثانيا- تكوين 

املنازعات ميم- تسوية 

ميكن  وتشغيلها،  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  بحوكمة  املتعلقة  املنازعات  يخص  فيما   -145
مثلما  ولكنهم،  التفاوض.  من خالل  وودية  ناجعة  تسوية  إلى  التوصل  العادة  في  لألعضاء 
أو عدم  االستياء  أفسد  متى  املنازعة  حل  يستطيعون  ال  قد  و129،   123 الفقرتني  في  ذكر 
التسوية أن ينخرطوا في عملية تقاض ُيحتمل أن  الثقة العالقة بينهم، ومن ثم قد تتطلب 
ودورها  االئتمانية  الواجبات   100 إلى   95 الفقرات  توضح  وكذلك،  ومكلفة.  طويلة  تكون 
عن  الصادرة  االنتهازية  التصرفات  من  األعضاء  حلماية  املهمة  السالمة  آليات  توفير  في 
الواجبات  تكون  ال  قد  القانونية،  التقاليد  بعض  نظر  وجهة  من  لكن  آخر.  أو عضو  مدير 
االئتمانية املفتوحة قابلة لإلنفاذ بسهولة ما لم ُينص عليها بوضوح بوصفها قواعد قانونية 
التحكيم  مثال  ومنها  املنازعات،  لتسوية  البديلة  لآلليات  احلالتني، ميكن  كلتا  وفي  رسمية. 
املنشأة  أعضاء  تساعد  أن  القضائية،  غير  األساليب  من  وغيرها  والوساطة  والتوفيق 
املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  طبيعة  مع  تتسق  نتيجة  إلى  التوصل  في  املسؤولية  املحدودة 

املنشأة. إدارة  في  مهمة  الشخصية  العالقات  كانت  متى 

فقد  األطراف،  استقاللية  على  ترتكز  املنازعات  لتسوية  البديلة  اآلليات  أن  ومبا   -146
التنظيم ينص على أن  إدراج حكم في قواعد  املنشأة املحدودة املسؤولية في  ينظر أعضاء 
املنازعات املتعلقة بحوكمة املنشأة وتشغيلها ينبغي إحالتها إلى طريقة بديلة حلل املنازعات 
بني  املنازعات  حلل  األنسب  البديلة  اآللية  التحكيم  يكون  ال  وقد  داخليا.  حلها  تعذر  إذا 
أعضاء املنشأة املحدودة املسؤولية، ألنه إجراء تخاصمي، وقد ال حتل تسوية املنازعة مسألة 
وقد  الوساطة.  من  رسمية  وأكثر  تكلفة  أعلى  أيضا  يكون  وقد  األعضاء.  بني  الثقة  انعدام 
ل الوساطة على التحكيم ألنها عملية حتفزها األطراف وتهدف إلى التوصل إلى حل  فضَّ

ُ
ت

العالقات  على  احلفاظ  في  الطريقة  هذه  تساعد  أن  وميكن  وسيط.  من  مبساعدة  ودي 
األساسية بني األعضاء عند حل املنازعة. وهناك بديل آخر للتقاضي أو التحكيم، أال وهو 
اللجوء إلى خدمة أمني املظالم الذي يتحرى أسباب املنازعات ويقدم توصيات بشأن كيفية 
حلها، وميكن لهذه الطريقة البديلة أن تساعد أيضا في حل املنازعات مع األطراف الثالثة 

املثال(. سبيل  على  العمومية،  الهيئات  أو مع  األخرى  التجارية  املنشآت  )مع 

وتعود اآلليات البديلة لتسوية املنازعات بالفائدة أيضا على املنشأة املحدودة املسؤولية في   -147
املنازعات التجارية مع األطراف الثالثة التي تتعامل معها، مثل الدائنني أو املوردين أو الزبائن، 
املنشأة  وحتتاج  التكلفة.  وباهظة  للغاية  طويلة  أيضا  القضائية  اإلجراءات  تكون  أن  إذ ميكن 
موازنة  إلى  الثالثة  األطراف  تلك  مع  منازعات جتارية  لديها  التي  املعنية  املسؤولية  املحدودة 
التي قد تشمل حسابات  املحسومة،  املنازعات غير  تكاليف  مع  القضائية  اإلجراءات  تكاليف 
غير مدفوعة، لدى البت في كيفية السعي إلى حل منازعاتها. وقد متثل احلواجز اجلغرافية 
واللغوية والثقافية أيضا حتديات بالنسبة لوصول املنشآت املحدودة املسؤولية إلى نظام العدالة 
الرسمي )فعلى سبيل املثال، قد تواجه النساء قيودا رسمية أو عملية في اللجوء إلى املحاكم، 
أو قد ال يتقن أعضاء املنشأة اللغة الرسمية للمحاكم(. وتساعد اآلليات البديلة لتسوية املنازعات 
وتتيح  تكلفة  لكنها قد تكون أيضا أقل  العادة أسرع،  العوائق. فهي في  التقليل من هذه  على 
نهجا غير رسمي وأكثر تشاركية في تسوية املنازعات، إلى جانب كونها تيسر على األطراف 

السعي إلى حتقيق نتائج تعاونية أكثر مما قد تتيحه التسوية القضائية للمنازعة.
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ومع أن اللجوء إلى آلية بديلة لتسوية املنازعات يوفر أداة قيمة تستفيد منها املنشآت   -148
الداخلي  القانوني  اإلطار  يفرض  فقد  القانونية،  املنازعات  تسوية  في  املسؤولية  املحدودة 
املنازعات،  لتسوية  البديلة  لآلليات  إخضاعها  يجوز  التي  القضايا  أنواع  على  قيودا  للدولة 
أو في  باملنافسة  أو  بالعمال  أو املتعلقة  اجلنائية  املسائل  في  استعمالها  على  القيود  ومنها 

حاالت اإلعسار.

وإلى جانب اآلليات البديلة لتسوية املنازعات، ميكن للدول النظر في إشراك محاكم   -149
باملنشآت  الصلة  ذات  واملنازعات  الشركات  بقوانني  اختصاصا  متلك  أو إدارية  متخصصة 
الداخلي  بالتنظيم  املتعلقة  املنازعات  تكتفي مبعاجلة  لن  املحاكم  فتلك  املسؤولية.  املحدودة 
القائمة بني  للمنشأة املحدودة املسؤولية وحوكمتها، وإمنا تستطيع أيضا معاجلة املنازعات 

التجارية. املنشأة  إدارة  في  مهم  دور  لهم  الذين  الدائنني  مثل  ثالثة  وأطراف  املنشأة 

التوصية 32
املسؤولية  املحدودة  املنشأة  بحوكمة  تتعلق  منازعة  أي  إحالة  القانون  ييسر  أن  ينبغي 

وتشغيلها إلى آليات بديلة لتسوية املنازعات.
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األول املرفق 

التوصيات

عامة ألف- أحكام 

1 التوصية 
ينبغي أن ينص القانون على أن املنشأة املحدودة املسؤولية محكومة بهذا القانون وبقواعد 

التنظيم.

2 التوصية 
مزاولة  أجل  من  املسؤولية  محدودة  منشأة  تكوين  يجوز  أنه  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 

مشروعة. جتارية  أو أنشطة  أعمال  أي 

3 التوصية 
مستقلة  اعتبارية  شخصية  املسؤولية  املحدودة  للمنشأة  أن  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 

أعضائها. عن 

4 التوصية 
املنشأة  التزامات  عن  شخصيا  مسؤوال  ال يكون  العضو  أن  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 

فيها. عضوا  كونه  ملجرد  املسؤولية  املحدودة 

5 التوصية 
ال ينبغي أن يشترط القانون حدا أدنى لرأس املال من أجل تكوين املنشأة املحدودة املسؤولية.

6 التوصية 
تعبيرا  يتضمن  أن  يجب  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  اسم  أن  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 

املسؤولية. محدودة  منشأة  أنها  يبني  أو مختصرا 

املسؤولية املحدودة  املنشأة  باء- تكوين 

7 التوصية 

 ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:

من  األقل  على  واحد  عضو  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  لدى  يكون  أن  اشتراط  )أ(   
حلها؛ وحتى  تكوينها  وقت 
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على  مقصورة  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  العضوية  كانت  ما إذا  حتديد  )ب(   
األشخاص الطبيعيني فقط، وإن لم تكن كذلك، إلى أي مدى ُيسمح باألشخاص االعتباريني.

8 التوصية 

مبجرد  تكونت  قد  عتبر 
ُ
ت املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أن  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 

تسجيلها.

9 التوصية 

ينبغي للقانون:

أن يشترط تقدمي املعلومات واملستندات الثبوتية التالية املطلوبة لتسجيل املنشأة  )أ(   
املسؤولية: املحدودة 

اسم املنشأة املحدودة املسؤولية؛  ’1‘  
‘2’  العنوان التجاري للمنشأة املحدودة املسؤولية، أو موقعها اجلغرافي الدقيق   

عندما ال يكون لها عنوان بالشكل املعتاد؛

هوية صاحب )أصحاب( التسجيل؛  ’3‘  
هوية كل شخص يدير املنشأة املحدودة املسؤولية؛  ’4‘  
صص بالفعل؛

ُ
محدد الهوية الفريد، إذا كان قد خ  ’5‘  

األدنى. حدها  في  وجدت،  إن  املطلوبة،  اإلضافية  املعلومات  يبقي  أن  )ب(   

املسؤولية املحدودة  املنشأة  جيم- تنظيم 

10 التوصية 

ينبغي للقانون:

التنظيم؛ قواعد  تتخذها  أن  يجوز  التي  األشكال  يحدد  أن  )أ(   

باملنشأة  تتعلق  مسائل  أي  التنظيم  قواعد  تتناول  أن  يجوز  أنه  على  ينص  أن  )ب(   
القانون. يقتضيه  حسبما  املسؤولية،  املحدودة 



47 األول  املرفق 

املحدودة  املنشأة  في  القرارات  اتخاذ  وعملية  األعضاء  دال- حقوق 
املسؤولية

11 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على تساوي األعضاء في احلقوق في املنشأة املحدودة املسؤولية 
بصرف النظر عن مساهماتهم، إن وجدت، ما لم ُيتفق على خالف ذلك في قواعد التنظيم.

12 التوصية 

ينبغي للقانون:

أن يحدد القرارات املتعلقة باملنشأة املحدودة املسؤولية التي ينفرد بها األعضاء، على أن 
تتضمن، كحد أدنى، القرارات املتعلقة مبا يلي:

ال سيما: وتعديلها،  التنظيم  قواعد  اعتماد  )أ(   

هيكل املنشأة املحدودة املسؤولية اإلداري والتغييرات فيه؛  ’1‘  

تكن  لم  إن  املسؤولية،  املحدودة  املنشأة  في  األعضاء  على  احلقوق  ‘2’  توزيع   
متساوية؛

مساهمات األعضاء؛  ’3‘  

الهيكلة؛ وإعادة  التحويل  )ب(   

املنشأة. حل  )ج(   

13 التوصية 

قواعد  في  ذلك  خالف  على  يتفق  ما لم  يسري  ما يلي  بأن  القانون  يقضي  أن  ينبغي 
التنظيم:

األعضاء  بها  ينفرد  التي  املسؤولية  املحدودة  باملنشأة  املتعلقة  القرارات  تخذ 
ُ
ت )أ(   

باإلجماع؛  12 التوصية  مبوجب 

باألغلبية. التنظيم  قواعد  األعضاء مبوجب  بها  ينفرد  أخرى  قرارات  أي  تخذ 
ُ
ت )ب(   

املسؤولية املحدودة  املنشأة  هاء- إدارة 

14 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أن يدير املنشأة املحدودة املسؤولية جميُع أعضائها حصرا، 
ن واحد أو أكثر. ما لم يتفق األعضاء في قواعد التنظيم على تسمية مدير معيَّ
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15 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أنه عندما يدير املنشأة املحدودة املسؤولية جميُع أعضائها 
حصرا وما لم ُيتفق على خالف ذلك في قواعد التنظيم، تسوى اخلالفات بني األعضاء 

بشأن التشغيل اليومي للمنشأة بقرار أغلبية األعضاء.

16 التوصية 

املسؤولية ال يديرها  املحدودة  املنشأة  كانت  إذا  أنه يجوز،  القانون على  أن ينص  ينبغي 
ن )أو أكثر( وعزله بقرار أغلبية األعضاء، ما لم  جميع أعضائها حصرا، تسمية مدير معيَّ

ُيتفق على خالف ذلك في قواعد التنظيم.

17 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على ما يلي عندما يتولى إدارة املنشأة املحدودة املسؤولية مدير 
ن واحد أو أكثر: معيَّ

أعضاء  بها  ال ينفرد  التي  املسائل  جميع  عن  مسؤولني  املديرون  هؤالء  يكون  )أ(   
انطبقت؛ التنظيم متى  أو مبوجب قواعد  القانون،  املسؤولية مبوجب هذا  املحدودة  املنشأة 

ُيتفق على خالف  تسوى املنازعات بينهم بقرار يتخذه املديرون باألغلبية، ما لم  )ب(   
التنظيم. قواعد  في  ذلك 

18 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أن األشخاص الذين يديرون املنشأة املحدودة املسؤولية يجب 
أن يستوفوا املتطلبات القانونية املفروضة على األشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية.

19 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على:

املحدودة  املنشأة  باسم  التزامات  في  الدخول  بصالحية  يتمتع  مدير  كل  أن  )أ(   
التنظيم؛ قواعد  في  ذلك  خالف  على  ُيتفق  ما لم  املسؤولية، 

الثالثة  األطراف  جتاه  نافذة  ليست  الصالحية  هذه  على  املفروضة  القيود  أن  )ب(   
مناسب. إشعار  دون  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  مع  تتعامل  التي 

20 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أن أي مدير للمنشأة املحدودة املسؤولية يدين للمنشأة بواجب 
العناية وواجب الوالء.
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املسؤولية املحدودة  املنشأة  في  األعضاء  واو- مساهمات 

21 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز لألعضاء أن يتفقوا في قواعد التنظيم على نوع 
املساهمات وتوقيتها وقيمتها.

زاي- التوزيعات

22 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أن جترى التوزيعات على األعضاء بالتناسب مع حقوقهم في 
املنشأة املحدودة املسؤولية، ما لم ُيتفق على خالف ذلك في قواعد التنظيم.

23 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على حظر التوزيعات على أي عضو إذا كان من شأنها:

من مجموع خصومها؛  أقل  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أصول  أن جتعل مجموع  )أ(   
أو

أن جتعل املنشأة املحدودة املسؤولية غير قادرة على سداد ديونها املتوقعة عند  )ب(   
استحقاقها.

24 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أن كل عضو يتلقى توزيعا، أو جزءا من توزيع، على نحو يخل 
بالتوصية 23 يكون مسؤوال عن رده إلى املنشأة املحدودة املسؤولية.

احلقوق حاء- نقل 

25 التوصية 

ُيتفق على خالف ذلك في قواعد  القانون على أن ما يلي يسري ما لم  ينبغي أن ينص 
التنظيم:

املنشأة عندما  في  نقل حقوقه  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  يجوز ألي عضو  )أ(   
وجدوا؛ إن  اآلخرون،  األعضاء  النقل  على  يوافق 
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وفاة  حالة  وفي  املسؤولية.  املحدودة  املنشأة  حل  األعضاء  أحد  وفاة  تستتبع  ال  )ب(   
أحد أعضاء املنشأة، تكون حقوقه في املنشأة قابلة للنقل إلى أي وريث )ورثة( وفقا لقانون 

الدولة. )قوانني( 

طاء- االنسحاب

26 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على:

أنه يجوز لألعضاء االنسحاب من املنشأة املحدودة املسؤولية باالتفاق أو لوجود  )أ(   
معقول؛ سبب 

دفع لهم على مدى فترة زمنية معقولة القيمة العادلة حلقوقهم في املنشأة، 
ُ
أن ت )ب(   

التنظيم. قواعد  في  ذلك  خالف  على  ُيتفق  ما لم 

الهيكلة أو إعادة  ياء- التحويل 

27 التوصية 

ينبغي أن يوفر القانون اآلليات القانونية الالزمة التي:

آخر  قانوني  شكل  إلى  حتويلها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  أعضاء  على  تيسر  )أ(   
هيكلتها؛ أو إعادة 

الهيكلة. أو إعادة  بالتحويل  املتأثرة  الثالثة  األطراف  حماية  تكفل  )ب(   

كاف- احلل

28 التوصية 

ينبغي للقانون:

التالية:  احلاالت  من  أي  في  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  حل  على  ينص  أن  )أ(   

وقوع أي حدث محدد في قواعد التنظيم باعتباره سببا حلل املنشأة؛  ’1‘  

اتخاذ األعضاء قرارا بذلك؛  ’2‘  

صدور قرار قضائي أو إداري بحل املنشأة؛  ’3‘  

عدم بقاء أعضاء في املنشأة يتمتعون باألهلية القانونية املناسبة؛  ’4‘  

أي حدث آخر محدد في هذا القانون؛  ’5‘  

الثالثة. األطراف  الالزمة حلماية  واإلجراءات  األحكام  يرسي  أن  )ب(   
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29 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أال تواصل املنشأة املحدودة املسؤولية نشاطها بعد حدوث أي 
من احلاالت املبينة في التوصية 28 )أ( إال لغرض التصفية.

واإلفصاح عليها  واالطالع  السجالت  الم- حفظ 

30 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أن حتتفظ املنشأة املحدودة املسؤولية بسجالت معينة تشمل 
ما يلي:

التجاري؛ السجل  لدى  املودعة  املعلومات  )أ(   

آخر؛ بشكل  أو ُدونت  خطيا  القواعد  تلك  اعُتمدت  إذا  التنظيم،  قواعد  )ب(   

السابقني  املنتفعني  ومالكيه  وأعضائه  نني  املعيَّ االعتباري  الكيان  مديري  هوية  )ج(   
لهم؛ معروفة  اتصال  عناوين  آخر  وكذلك  وجدوا،  إن  واحلاليني، 

وجدت؛ إن  املالية  البيانات  )د(   

الضريبية؛ أو التقارير  اإلقرارات  )ه (   

املالية. وشؤونها  وعملياتها  املنشأة  أنشطة  )و(   

31 التوصية 

ينبغي أن ينص القانون على أن لكل عضو احلق في االطالع على سجالت املنشأة املحدودة 
املالية  وشؤونها  أنشطتها  عن  املتاحة  املعلومات  على  احلصول  وفي  سخها 

ُ
ون املسؤولية 

وعملياتها.

املنازعات ميم- تسوية 

32 التوصية 

املسؤولية  املحدودة  املنشأة  بحوكمة  تتعلق  منازعة  أي  إحالة  القانون  ييسر  أن  ينبغي 
وتشغيلها إلى آليات بديلة لتسوية املنازعات.
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الثاني املرفق 

الدولي التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  مقرر جلنة 

وفقا إلجراء اتخاذ القرارات في األونسيترال خالل جائحة كوفيد-19، اعتمدت اللجنة 
املقرر التالي في 8 متوز/ يوليه 2021:

 إن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي،

األول/ كانون   17 املؤرخ  )د-21(،   2205 العامة  اجلمعية  قرار  إلى  تشير  إذ   
ديسمبر 1966، الذي أنشأت اجلمعية مبقتضاه جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 
الدولي  التجاري  للقانون  التدريجيني  والتوحيد  التنسيق  تشجيع  بهدف  الدولي 

ملصلحة جميع الشعوب، وخصوصا شعوب البلدان النامية،

 ،2015 أيلول/سبتمبر   25 املؤرخ   ،1/70 العامة  اجلمعية  قرار  إلى  تشير  وإذ   
الذي اعتمدت فيه اجلمعية العامة خطة التنمية املستدامة لعام 2030، التي تشجع 
وعلى  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  على 

منوها، وتعزز التمكني االقتصادي للنساء،

وإذ تالحظ أن املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة هي عماد العديد من   
االقتصادات في جميع أنحاء العالم،

والصغيرة  الصغرى  املنشآت  من  العديد  قدرة  أن  اعتبارها  في  تضع  وإذ   
منها  الكثير  يفاقم  عقبات،  عدة  تواجه  وأنها  محدودة  املساومة  على  واملتوسطة 
فرص  إضاعتها  إلى  يؤدي  مما  الرسمي،  غير  االقتصاد  في  املنشآت  تلك  عمل 

النمو التي تتيحها األسواق املحلية والدولية،

وإذ تعتقد بأن التشريعات املتعلقة باألشكال املبسطة للمنشآت، التي تقلل من   
اإلجراءات الشكلية لتكوين األعمال التجارية وتعزز مرونة التنظيم والتشغيل وجتنب 
املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة األعباء القانونية التي ال داعي لها، ميكن أن 

تدعم تلك املنشآت بفعالية طوال دورة حياتها،

الصغرى  للمنشآت  املبسط  القانوني  الشكل  ييسر  بأن  أملها  عن  تعرب  وإذ   
والصغيرة واملتوسطة أيضا الشمول االقتصادي للنساء وغيرهن من منظمي املشاريع 
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الذين قد تعترضهم عقبات في ظل أطر ثقافية ومؤسسية وتشريعية غير مؤاتية، 
ومنهم على سبيل املثال الشباب واألقليات اإلثنية،

والصغيرة  الصغرى  للمنشآت  املبسط  القانوني  الشكل  بأن  منها  واقتناعا   
واملتوسطة ميكن أن يشجع على انتقالها إلى القطاع الرسمي، مما يزيد من تسجيل 
ف  املنشآت غير املسجلة سابقا، األمر الذي يعزز امتثالها للمتطلبات القانونية ويعرِّ

اجلمهور بها على نحو أفضل،

وإذ تشير إلى التوجيه القيم )على النحو الوارد في دليل األونسيترال التشريعي   
بشأن املبادئ األساسية للسجل التجاري )2018(( الذي قدمته اللجنة من أجل إنشاء 
للمساعدة في  التكلفة  والفعالية من حيث  والكفاءة  بالبساطة  يتسم  سجل جتاري 

تكوين املنشآت، ال سيما املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة،

وإذ تشير أيضا إلى التكليف الصادر للفريق العامل األول )املعني باملنشآت   
الصغرى والصغيرة واملتوسطة( بأن يعد معايير قانونية تهدف إلى احلد من العقبات 
القانونية التي تعترض املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة طوال دورة حياتها، 
ال سيما املنشآت املوجودة في االقتصادات النامية، وبأن يبدأ هذا العمل بالتركيز 

على املسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس،

وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل األول لعمله على وضع مشروع الدليل   
وللمنظمات  األونسيترال،  إطار  في  املسؤولية  املحدود  الكيان  بشأن  التشريعي 
الناشطة في مجال إصالح  املدعوة  وللمنظمات غير احلكومية  الدولية  احلكومية 

إجراءات تكوين املنشآت لدعمها ذلك العمل ومشاركتها فيه،

املسؤولية  املحدودة  املنشآت  التشريعي بشأن  األونسيترال  دليل  1- تعتمد   
الوارد في الوثيقة A/CN.9/1062، بالصيغة التي نقحتها اللجنة في دورتها الرابعة 
واخلمسني، وتأذن لألمانة بتحرير نص الدليل التشريعي ووضعه في صيغته النهائية 

في ضوء تلك التنقيحات؛

سلسلة  من  كجزء  التشريعي  الدليل  ينشر  أن  العام  األمني  إلى  2- تطلب   
بوسائل منها  واملتوسطة،  والصغيرة  الصغرى  املنشآت  األونسيترال بشأن  نصوص 
الوسائل اإللكترونية، بلغات األمم املتحدة الرسمية الست، وأن يعممه، إلى جانب 
أي مواد ترويجية ذات صلة، على احلكومات والهيئات املهتمة األخرى، حتى يصبح 

معروفا ومتاحا على نطاق واسع؛

الهيئات  من  وغيرهم  السياسات  وصانعو  املشرعون  يولي  بأن  3- توصي   
حسب  الواجب،  االعتبار  التشريعي  الدليل  املعنية  املصلحة  صاحبة  واجلهات 

االقتضاء.
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الفهرس

الفقراتالفصولاملصطلحات

]السجالت[ على  االطالع 
السجالت	  على  االطالع  في  األعضاء  المحق  144الثاني، 

عليه	  املفروضة  والقيود  السجالت  على  االطالع  المشروط  144الثاني، 

الهيكلة إعادة 

املصطلحاتالتعريف	 

الهيكلة	  بإعادة  املتعلق  دالالقرار  72الثاني، 

الهيكلة	  بإعادة  املتعلق  ياءالقرار  131-132الثاني، 

األغلبية

املصطلحاتالتعريف	 

االنسحاب

االنسحاب	  على  طاءاالتفاق  125الثاني، 

املنازعات	  طاءتسوية  129الثاني، 

املنسحب	  العضو  طاءتعويض  128الثاني، 

املطرود	  العضو  حقوق  عن  طاءالتعويض  130الثاني، 

لالنسحاب	  املعقول  طاءالسبب  125-126الثاني، 

التعويض	  لدفع  املعقول  طاءالوقت  127الثاني، 

األونسيترال

والصغيرة	  الصغرى  املنشآت  إعسار  بشأن  التشريعية  ألفالتوصيات  1األول، 

باءدليل األونسيترال التشريعي بشأن املبادئ األساسية للسجل التجاري	  59الثاني،   ،54  ،52-51

اإللكترونية	  التجارة  بشأن  النموذجي  باءالقانون  26الثاني، 

الدولي	  التجاري  التحكيم  بشأن  النموذجي  باءالقانون  26الثاني، 

املالي البيان 

املصطلحاتالتعريف	 

احلسابات	  الممسك  143الثاني، 

املسؤولية( املحدودة  )املنشأة  حتويل 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  تسجيل  ياءإعادة  133الثاني، 

الثالثة	  لألطراف  املقدمة  ياءالضمانات  133الثاني، 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  بتحويل  املتعلق  ياءالقرار  131-132الثاني، 

التسجيل

علنا	  املسجلة  املعلومات  باءإتاحة  60الثاني، 

بالتسجيل	  باءاإلشعار  52الثاني، 

املسجلة	  املعلومات  باءحتديث  59الثاني، 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  اسم  ألفتسجيل  44الثاني، 

التسجيل	  باءفعالية  51الثاني، 

النفعية	  بامللكية  املتعلقة  باءاملعلومات  58الثاني، 

التسجيل	  أجل  من  املطلوبة  باءاملعلومات  56-57الثاني،   ،54
)املديرين(	  املدير  باءهوية  55الثاني، 



املسؤولية املحدودة  املنشآت  بشأن  التشريعي  األونسيترال  دليل   56

الفقراتالفصولاملصطلحات

املنازعات تسوية 

املنازعات	  لتسوية  األخرى  ميماآلليات  149الثاني، 

املنازعات	  لتسوية  البديلة  ميمالطرائق  146الثاني، 
لتسوية  	 البديلة  الطرائق  استخدام  على  املفروضة  القيود 

املنازعات
ميم 148الثاني، 

الثالثة	  األطراف  مع  التجارية  ميماملنازعات  147الثاني، 

األعضاء	  بني  ميماملنازعات  146الثاني، 

املسؤولية املحدودة  املنشأة  تكوين 

التسجيلالتسجيل	  انظر 

الوجود	  حيز  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  باءدخول  50األول، 

الوحيد	  باءالعضو  45األول، 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  ألفنطاق  26األول، 

املسؤولية املحدودة  املنشأة  تنظيم 

التنظيم	  قواعد  انظر 

التوزيعات

التوزيعات	  زايأنواع  107الثاني، 

باالسترجاع	  املتعلق  زايالبند  111-114الثاني، 

السليمة	  غير  زايالتوزيعات  108-110الثاني، 

للتوزيعات	  التوجيهية  زاياملبادئ  106الثاني، 

اإللزامي املال  لرأس  األدنى  احلد 

الثالثة	  واألطراف  الدائنني  حلماية  أخرى  ألفآليات  39الثاني، 

اإللزامي	  املال  لرأس  أدنى  حد  وجود  ألفعدم  40-41الثاني، 

والعيوب	  ألفاملزايا  38الثاني، 

السجالت حفظ 

املعلومات	  عن  الماإلفصاح  142الثاني، 

السجالت	  على  االطالع  في  األعضاء  المحق  144الثاني، 

بها 	  االحتفاظ  ينبغي  التي  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  سجالت 
عليها لالطالع  الموإتاحتها  141-143الثاني، 

احلل

احلل	  إلى  تؤدي  التي  كافاألحداث  134-137الثاني، 

كافالتصفية	  138-139الثاني، 

احلل 	 حالة  في  الثالثة  األطراف  كافحماية  139الثاني، 

الثالثة األطراف  حماية 

عنها	  اخلروج  يجوز  ال  التي  جيماألحكام  61الثاني، 

عنها	  اخلروج  يجوز  ال  التي  زاياألحكام  108الثاني، 

السليمة	  غير  التوزيعاتالتوزيعات  انظر 

املدير	  سلطة  على  املفروضة  املديرينالقيود  انظر 

النفعية	  بامللكية  املتعلقة  التسجيلاملعلومات  انظر 

للتسجيل	  املستخدمة  التسجيلاملعلومات  انظر 
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التشريعي الدليل 

ألفاألحكام التي ال ميكن ألعضاء املنشأة املحدودة املسؤولية اخلروج عنها	  25الثاني، 

ألفاألحكام التي ميكن ألعضاء املنشأة املحدودة املسؤولية اخلروج عنها	  17األول، 

ألف 23-24الثاني، 

ألفاألشكال القانونية املبسطة للمنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة	  2-4األول، 

التعاقد	  ألفحرية  23-24الثاني، 

ألفالغرض	  4-5األول، 

بذاته	  القائم  ألفالنظام  14-18األول، 

أوال"	  صغير  نطاق  على  "التفكير  ألفمنوذج  12-13األول،   ،6

واليسر 	 ألفالبساطة  8األول، 

واإلدارة 	 ألفالتحكم  11األول، 

واملرونة 	 واالستقاللية  ألفاحلرية  7األول، 

والشهرة 	 ألفالهوية  9األول، 

امللكية 	 حقوق  وحماية  ألفاليقني  10األول، 

الشفافية

التنظيم	  قواعد  التنظيمتدوين  قواعد  انظر 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  التسجيلتسجيل  انظر 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  عمليات  بشأن  ألفالشفافية  13األول، 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  عمليات  بشأن  واوالشفافية  104الثاني، 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  عمليات  بشأن  المالشفافية  142الثاني،   ،138

)األعضاء( العضو 

أعضاء	  بوصفهم  االعتباريون  باءاألشخاص  46-47األول، 

أعضاء	  بوصفهم  الطبيعيون  باءاألشخاص  48األول، 

لألعضاء	  القانونية  كافاألهلية  136الثاني، 

األعضاء	  دالالتزامات  71الثاني، 

األعضاء	  حقوق  دالتساوي  69الثاني، 

زاي 106الثاني، 

األعضاء	  دالحقوق  70الثاني، 

القرارات 	  اتخاذ  في  األعضاء  دالحقوق  72-75الثاني، 

دالباإلجماع 	 75-76الثاني، 

ياء 134الثاني،   ،132

املقررة 	 دالباألغلبية  77الثاني، 

املحدودة 	  للمنشأة  مديرين(  بوصفهم  )األعضاء  مديرا  بوصفه  العضو 
هاءاملسؤولية 81-84الثاني، 

أعضاء 	 بوصفهم  قرارات  األعضاء  هاءاتخاذ  81-82الثاني، 

العضو 	 هاءعزل  83الثاني، 

أخرى 	  منشأة  في  عضوا  بوصفها  املسؤولية  املحدودة  املنشأة 
املسؤولية باءمحدودة  49األول، 

التنظيم قواعد 

علنا	  التنظيم  قواعد  جيمإتاحة  68الثاني، 

التنظيم	  قواعد  وتعديل  دالاعتماد  72-73الثاني، 

التنظيم	  قواعد  جيمتدوين  65-67الثاني، 

املصطلحاتالتعريف	 

جيمالشكل	  64الثاني، 
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)املديرون( املدير 

للمديرين	  بها  املسموح  هاءاألنشطة  100الثاني، 

املدير	  هاءسلطة  92-93الثاني، 

املديرين 	 سلطة  في  االختالفات  أو  هاءالقيود  94الثاني، 

باملدير	  اخلاصة  القانونية  هاءاملتطلبات  89-91الثاني، 

املعني 	 هاءاملدير  الثاني، 

مدير 	 وجود  هاءعدم  85الثاني، 

املديرين  	 بني  هاءاملنازعات  88الثاني، 

للمدير 	  االئتمانية  هاءالواجبات  95الثاني، 

للمدير  	 االئتمانية  بالواجبات  هاءاإلخالل  96-97الثاني، 

املساهمة

املساهمات	  واوأنواع  102الثاني، 

باملساهمة	  املتعلق  واوالقرار  101الثاني، 
باملنشأة 	  يتعلق  فيما  والتزاماتهم  األعضاء  وحقوق  املساهمة  قيمة 

املسؤولية املحدودة 
دال 69الثاني، 

النقدية	  غير  واواملساهمة  103الثاني، 

املحدودة املسؤولية 

معينة	  أنشطة  في  باالنخراط  الدولة  ألفإذن  27الثاني، 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  على  ألفالتعرف  42-43الثاني، 

معينة	  أنشطة  في  االنخراط  الدولة  ألفحظر  27الثاني، 

للمنشأة	  االعتبارية  ألفالشخصية  28-30الثاني، 

ألفالفصل بني موجودات األعضاء وموجودات املنشأة املحدودة املسؤولية	  37الثاني، 

واملديرين	  لألعضاء  الشخصية  ألفاملسؤولية  35-36الثاني، 

لألعضاء 	  املحدودة  ألفاملسؤولية  32-34الثاني، 

الفردية املسؤولية  املحدودة  املنشأة 

الفردية	  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  في  العضو  كافاستبدال  136الثاني، 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  احلقوقاستمرارية  نقل  انظر 

وتشغيلها	  املسؤولية  املحدودة  املنشأة  باءتكوين  45الثاني، 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  في  وحيد  كعضو  االعتباري  باءالشخص  47الثاني، 

احلقوق نقل 

النقل	  نفاذ  حاءبدء  119الثاني، 

التكميلي	  حاءاحلكم  117الثاني، 

دائمة	  بصفة  بإعاقة  إصابته  أو  العضو  حاءعجز  الثاني، 

االشتقاقي	  حاءالعقد  118الثاني، 

للحقوق	  الكامل  أو  اجلزئي  حاءالنقل  118الثاني، 

األعضاء	  أحد  وفاة  مبجرد  احلقوق  حاءنقل  120الثاني، 

املسؤولية املحدودة  املنشأة  إدارة  هيكل 

املسؤولية	  املحدودة  املنشأة  إدارة  بهيكل  املتعلق  دالالقرار  72الثاني، 

حصرا	  أعضائها  جميُع  يديرها  التي  املسؤولية  املحدودة  دالاملنشأة  72الثاني، 

واو 74الثاني، 

معينون	  مديرون  يديرها  التي  املسؤولية  املحدودة  هاءاملنشأة  85-86الثاني، 

البديلة	  اإلدارة  هاءهياكل  79الثاني، 
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