
 دليل الأون�شيرتال الت�شريعي 
 ب�شاأن املبادئ الأ�شا�شية 

لل�شجل التجاري

جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويلالأون�شيرتال

 الأمم املتحدة



UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre,
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

الهاتف: 4060-26060 )1-43+( الفاك�س: 26060-5813 )43-1+(
uncitral@un.org :الربيد الإلكرتوين  uncitral.un.org :املوقع ال�شبكي

ميكن احل�شول على مزيد من املعلومات من اأمانة الأون�شيرتال على العنوان التايل:



 دليل
 الأون�شيرتال الت�شريعي 
 ب�شاأن املبادئ الأ�شا�شية 

لل�شجل التجاري

 الأمم املتحدة 
فيينا، 2019

جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل



املتحدة الأمم  من�شورات 
eISBN: 978-92-1-047928-8

ملحوظة
تتاألَّف رموز وثائق الأمم املتحدة من حروف واأرقام معا. ويدلُّ اإيراد رمز منها على اإحالة مرجعية 

اإىل اإحدى وثائق الأمم املتحدة.

©الأمم املتحدة، ني�شان/اأبريل 2019. جميع احلقوق حمفوظة.

نها على الإعراب  ل تنطوي الت�شميات امل�شتخدمة يف هذا املن�شور ول طريقة عر�ض املادة التي يت�شمَّ
عن اأيِّ راأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�شاأن املركز القانوين لأيِّ بلد اأو اإقليم اأو 

مدينة اأو منطقة اأو لل�شلطات القائمة فيها اأو ب�شاأن تعيني حدودها اأو تخومها.

هذا املن�شور من اإنتاج: ق�شم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة، مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.



iii

متهيد
الدليل الت�شريعي ب�شاأن املبادئ الأ�شا�شية لل�شجل التجاري من اإعداد جلنة الأمم املتحدة للقانون 
التجاري الدويل )الأون�شيرتال(. فقد اتفقت اللجنة، يف دورتها ال�شاد�شة والأربعني، يف عام 2013، 
على اأنَّ الأعمال التي ترمي اإىل التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها املن�شاآت ال�شغرى 
وال�شغرية واملتو�شطة خلل دورة حياتها، ول �شيما يف القت�شادات النامية، ينبغي اأن ت�شاف اإىل 
التي  القانونية  اللجنة، وعلى �شرورة ا�شتهلل تلك الأعمال بالرتكيز على امل�شائل  برنامج عمل 

.)A/68/17 تكتنف تب�شيط اإجراءات التاأ�شي�ض )الفقرة 321 من الوثيقة

اإليه  اأ�شندتها  التي  للولية  وفقًا   2014 �شباط/فرباير  يف  اأعماله  الأول  العامل  الفريق  وا�شتهل 
املن�شاآت  ت�شجيل  تب�شيط  فاإنَّ  التاأ�شي�ض،  اإجراءات  تب�شيط  اإىل  اإ�شافًة  اأنه  على  واتفق  اللجنة، 
التجارية ي�شهم هو اأي�شًا يف احلد من العقبات القانونية التي تواجهها املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية 
اللجنة(  )اأقرته  ثانيًا  م�شروعًا  العامل  الفريق  اأ�شاف  فقد  ولذا  دورة حياتها.  واملتو�شطة خلل 
ب�شاأن اأف�شل املمار�شات يف جمال ت�شجيل املن�شاآت التجارية اإىل العمل ب�شاأن امل�شائل القانونية التي 

تكتنف تب�شيط اإجراءات التاأ�شي�ض.

تعليق  م�شروع  من  اأجزاء  ت�شمنت  وثائق  عدة  العامل  الفريق  ناق�ض  و2016،   2015 عامي  ويف 
تقريري هاتني  لع على  وA/CN.9/866 للطِّ  A/CN.9/860 الوثيقتني  تو�شيات )انظر  وم�شاريع 
الدورتني(. ونوق�ض م�شروع ن�ض موحد للدليل الت�شريعي لأول مرة يف عام 2017 )انظر الوثيقة 
كل  مدة  دورتني،  اأثناء  العمل  تطوير  وَتوا�شل  الدورة(،  تلك  تقرير  على  لع  للطِّ  A/CN.9/900

 A/CN.9/928 الوثيقتني  )انظر   2018 اآذار/مار�ض  يف  اآخرهما  ُعقدت  واحد،  اأ�شبوع   منهما 
الأع�شاء  الدول  ممثلي  اإىل  واإ�شافًة  الدورتني(.  هاتني  تقريري  على  لع  للطِّ  A/CN.9/933و
الدولية، احلكومية وغري  اللجنة، �شارك ممثلون لدول لها �شفة مراقب وعدد من املنظمات  يف 

احلكومية على ال�شواء، بن�شاط يف الأعمال التح�شريية.

وُعقدت املفاو�شات النهائية حول م�شروع الدليل الت�شريعي ب�شاأن املبادئ الأ�شا�شية لل�شجل التجاري 
يف  املعقودة  للأون�شيرتال  واخلم�شني  احلادية  الدورة  خلل   2018 حزيران/يونيه  و27   26 يومي 
نيويورك، واعُتمد الن�ض بتوافق الآراء يف 27 حزيران/يونيه 2018 )انظر املرفق الثاين(. ويف وقت 
خ 20 كانون الثاين/ يناير 2018 الذي اأعربت  لحق، اعتمدت اجلمعية العامة القرار 197/73 املوؤرَّ
فيه عن تقديرها للأون�شيرتال لإجنازها الدليل الت�شريعي واعتمادها اإياه )الفقرة 3 من القرار(.
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مة مقدِّ

"الدليل  اأو  )"الدليل"  التجاري  لل�شجل  الأ�شا�شية  املبادئ  ب�شاأن  الت�شريعي  الدليل  1- اأُِعدَّ 
الت�شريعي"( على اأ�شا�ض اأنَّ من م�شلحة الدول وم�شلحة املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، 
من اأجل تهيئة بيئة جتارية �شليمة، اأن تعمل هذه املن�شاآت يف اإطار القت�شاد الر�شمي. ويهدف هذا 
مي امل�شاريع، الذين مل يقيموا من�شاآتهم بعد، باأن يفعلوا  الدليل اأي�شًا اإىل بيان اإمكانية اإقناع منظِّ
ذلك يف اإطار القت�شاد الر�شمي اإذا ما راأوا اأنَّ متطلبات اإقامة من�شاآتهم على نحو ر�شمي لي�شت 
القت�شاد  اإطار  العمل يف  ما لهم من م�شلحة يف  تفوق  ذلك  مزايا  كانت  واإذا  الأعباء،   مفرطة 

غري الر�شمي.

2- ويقرُّ هذا الدليل الت�شريعي باأنَّ املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، ول �شيما املن�شاآت 
ال�شغرى وال�شغرية، ح�شب �شكلها القانوين، ل تكون يف دول كثرية ملزمة بالت�شجيل يف ال�شجل 
التجاري من اأجل ال�شتغال يف اإطار القت�شاد الر�شمي، ولكنها قد تكون ملزمة بالت�شجيل لدى 
ال�شلطات املعنية الأخرى، مثل الهيئات املعنية بال�شرائب وال�شمان الجتماعي. وُيق�شد بت�شغيل 
الإلزامي  الت�شجيل  �شروط  جلميع  املن�شاأة  هذه  امتثال  الر�شمي  القت�شاد  اإطار  ما يف  من�شاأة 

وغريها من ال�شروط املفرو�شة يف الولية الق�شائية التي متار�ض فيها اأعمالها.

يكون  قد  للمن�شاأة،  القانوين  وال�شكل  املن�شاأة  فيها  تعمل  التي  الق�شائية  للولية  3- وتبعًا 
تلك  يف  التجارية  الأعمال  ملزاولة  الإلزامي  الت�شجيل  �شروط  اأحد  التجاري  ال�شجل  يف  الت�شجيل 
الولية الق�شائية. بيد اأنَّ هذا الدليل يو�شي باأن تنظر الدول، حتى تلك التي ل ت�شرتط الت�شجيل 
الإلزامي للمن�شاآت، يف ال�شماح للمن�شاآت، اأيًّا كان حجمها و�شكلها القانوين، بالت�شجيل يف ال�شجل 
التجاري دون اأن تلزمها بذلك وجوبًا. فمن �شاأن هذا النهج الت�شاهلي اأن يعزز بدرجة كبرية املزايا 

املتاحة للمن�شاآت التي تعمل يف اإطار القت�شاد الر�شمي.

مي امل�شاريع على ت�شغيل من�شاآتهم �شمن اإطار القت�شاد الر�شمي،  4- ومن اأجل ت�شجيع منظِّ
خا�شًة عندما يكون ت�شجيل املن�شاأة �شرطًا بالن�شبة لهم من اأجل القيام بذلك، لعلَّ الدول تودُّ اأن 
ع اأن ي�شاعد  تتخذ خطوات لرت�شيد وتب�شيط نظامها اخلا�ض بت�شجيل املن�شاآت التجارية. وميكن توقُّ
ت�شريع وتب�شيط اإجراءات ت�شجيل املن�شاآت على تكوين املن�شاآت بجميع اأحجامها واأنواعها، ولي�ض 
املن�شاآت  ت�شجيل  تب�شيط  اأ�شبح  الأ�شباب،  ولهذه  واملتو�شطة.  وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  فقط 
النمو. وقد  الدول يف جميع املناطق وعلى جميع م�شتويات  التي تقوم بها  اأبرز الإ�شلحات  اأحد 
�ض هذا التوجه عن عدة ممار�شات جيدة لها �شمات م�شرتكة بني اأف�شل القت�شادات اأداًء.  متخَّ
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ومل�شاعدة الدول الراغبة يف اإ�شلح اإجراءاتها اخلا�شة بت�شجيل املن�شاآت بحيث تاأخذ يف العتبار 
اعتماد ممار�شات  د  اأو يف جمرَّ واملتو�شطة،  وال�شغرية  ال�شغرى  للمن�شاآت  الحتياجات اخلا�شة 
واملمار�شات  الرئي�شية  املبادئ  الدليل  هذا  د  ُيحدِّ القائمة،  الإجراءات  لتب�شيط  اإ�شافية  جيدة 

اجليدة فيما يتعلق بت�شجيل املن�شاآت وكيفية اإجناز الإ�شلحات اللزمة.

األف- الغر�ض من الدليل الت�شريعي

ل  وت�شهِّ القانون  مبقت�شى  ُتن�شاأ  ُنُظم  هي  اأدناه(   12 الفقرة  )انظر  التجارية  5- ال�شجلت 
تفاعل املن�شاآت اجلديدة واملوجودة العاملة يف نطاق ولية ال�شجل مع الدولة واملن�شاآت التجارية 
الأخرى وعامة النا�ض، �شواء عند اإن�شاء تلك املن�شاآت اأو على مدى دورة حياتها. ول يتيح ال�شجل 
التجاري لتلك املن�شاآت الوفاء بالتزاماتها مبقت�شى القانون الداخلي املنطبق عليها فح�شب، بل 
لهذا  مطلوبًا  الت�شجيل  يكون  عندما  الر�شمي،  القت�شاد  الكاملة يف  امل�شاركة  من  كذلك  نها  ميكِّ
جمال  يف  دعٍم  وخدمات  ومالية  قانونية  خدمات  من  ال�شتفادة  من  كذلك  نها  وميكِّ الغر�ض، 
لة. كما اأنَّ قيام ال�شجل التجاري بحفظ تلك  ال�شيا�شات تكون متاحة ب�شكل اأي�شر للمن�شاآت امل�شجَّ
من  النا�ض  عامة  ن  اأدناه( ميكِّ 52 )ب(  الفقرة  )انظر  املنا�شب  النحو  على  واإتاحتها  املعلومات 
ر البحث عن �شركاء جتاريني اأو زبائن حمتملني  لع على املعلومات املتعلقة باملن�شاآت، وقد يي�شِّ الطِّ
 ، اأو م�شادر متويل حمتملة ويحدُّ من املخاطر املقرتنة بالدخول يف ال�شراكات التجارية. ومن ثمَّ
للدولة.  القت�شادية  التنمية  يف  بدور  يقوم  اأن  وظائفه،  اأداء  خلل  من  التجاري،  لل�شجل  ميكن 
واإ�شافة اإىل ذلك، ملا كانت املن�شاآت التجارية، مبا فيها املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، 
ع بدرجة متزايدة اأن�شطتها خارج احلدود الوطنية، فاإنه ميكن لل�شجلت التي توؤدي مهامها  تو�شِّ
امل�شتعملني  ح�شول  تي�شري  خلل  من  للحدود  عابر  �شياق  يف  مهم  بدور  ت�شطلع  اأن  بكفاءة 
املهتمني من الوليات الق�شائية الأجنبية على املعلومات املتعلقة باملن�شاآت التجارية )انظر اأي�شًا 
املعاملت  عليها  تنطوي  التي  املخاطر  من  كثريًا  يحدُّ  الذي  الأمر  اأدناه(،  و197   196  الفقرتني 

والعقود.

بينها  يربط  ولكن  واملناطق،  الدول  عرب  كبريًا  اختلفًا  املن�شاآت  ت�شجيل  ُنُظم  6- وتختلف 
جميعًا عامل م�شرتك يتمثل يف اأنَّ الإلزام بالت�شجيل ي�شري على كل املن�شاآت، اأيًّا كان حجمها، تبعًا 
للمتطلبات القانونية املنطبقة عليها مبقت�شى القانون الداخلي. وغالبًا ما تكون ُنُهج اإ�شلح نظم 
ت�شجيل املن�شاآت "حيادية" من حيث ا�شتهدافها حت�شني عمل ال�شجلت دون تفريق بني املن�شاآت 
ال�شجلت  هيكلة  اأنَّ  على  تدل  ال�شواهد  اأنَّ  غري  بكثري.  الأ�شغر  التجارية  والكيانات  ال�شخمة 
ال�شغرى  املن�شاآت  ت�شجيل  ت�شهيل  اإىل  اأقرب  يجعلنها  معيَّنة  ل�شمات  وفقًا  واإعمالها  التجارية 
وال�شغرية واملتو�شطة ويزيدان من كفاءة عملها خلدمة املن�شاآت من جميع الأحجام. وتتج�شد هذه 

ال�شمات كتو�شيات يف هذا الدليل الت�شريعي.



مة  3  مقدِّ

الإ�شلحات  موجة  خلل  من  امل�شتفادة  بالدرو�ض  الت�شريعي  الدليل  هذا  يف  انُتفع  7- وقد 
خمتلفة.  جغرافية  مناطق  يف   2000 عام  منذ  املن�شاآت  ت�شجيل  جمال  يف  الدول  اأدخلتها  التي 
بل  فح�شب،  املحلية  التجارية  ال�شجلت  كفاءة  تي�شري  الدليل  ل يعتزم  النهج،  هذا  خلل  ومن 
بغية  الوطنية  الق�شائية  الوليات  خمتلف  يف  ال�شجلت  بني  التعاون  تي�شري  اإىل  اأي�شًا  يرمي 
تي�شري و�شول جميع امل�شتعملني املهتمني عرب احلدود اإىل ال�شجلت. وي�شهم تعزيز البعد العابر 
كبري  حد  اإىل  ويخف�ض  القت�شاد،  يف  القانوين  واليقني  ال�شفافية  يف  املن�شاآت  لت�شجيل  للحدود 
و197   196 الفقرتني  اأي�شًا  )انظر  الوطنية  حدودها  خارج  العاملة  للمن�شاآت  بالن�شبة   التكاليف 

والتو�شية 40 اأدناه(.

8- ويوؤيد الدليل الت�شريعي الراأي الذي مفاده اأنَّ النتقال اإىل �شجل اإلكرتوين اأو �شجل خمتلط 
وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  ت�شجيل  ت�شجيع  يف  كبريًا  اإ�شهامًا  ي�شهم  وورقي(  )اأي اإلكرتوين 
الدول  مت�شاٍو بني  ب�شكل غري  م  َتقدَّ التكنولوجيا احلديثة  ا�شتخدام  باأنَّ  الدليل  ويقرُّ  واملتو�شطة. 
مًا ح�شب  وداخلها، ويو�شي باأن يكون اأيُّ اإ�شلح يهدف اإىل اعتماد �شجل جتاري اإلكرتوين م�شمَّ
على  التنفيَذ  ذلك  ي�شمل  وقد  املعنية.  للدولة  والقت�شادية  والجتماعية  التكنولوجية  القدرات 
ب�شكل  الت�شجيل  عمليات  هند�شة  اإعادة  تتطلب  املعتمدة  التكنولوجيا  كانت  ل �شيما اإذا  مراحل، 
كامل )انظر الفقرات 72 اإىل 80 اأدناه(. وينبغي ملحظة اأنَّ الإ�شارة اإىل الت�شجيل الإلكرتوين اأو 
الت�شال احلا�شوبي املبا�شر ل تهدف اإىل التو�شية باأيِّ تكنولوجيا معينة، بل ت�شف اأداء وظائف 
ل ب�شكل اإلكرتوين. ومتا�شيًا مع هذا النهج، اأُِعد هذا الدليل  ال�شجل التجاري من خلل اأجهزة ت�شغَّ
تكنولوجيا  اأيِّ  وكذلك  املوجودة  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  ا�شتيعاب  بهدف 
م�شتجدة، مثل تكنولوجيا قواعد البيانات املوزعة وامل�شرتكة، قد تراها الدول منا�شبة عند اإ�شلح 

نظمها اخلا�شة بالت�شجيل.

ع على ت�شجيل املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة  9- وت�شمل ال�شمات الأخرى التي ت�شجِّ
توفري خدمات الت�شجيل واخلدمات اللحقة له جمانًا اأو بتكلفة منخف�شة، وجمع وحفظ املعلومات 
لة. ومن املهم اأي�شًا الإ�شارة اإىل اأنَّ اإن�شاء جممع  اجليدة النوعية واملوثوقة املتعلقة باملن�شاآت امل�شجَّ
خدمات من اأجل الت�شجيل التجاري والت�شجيل لدى ال�شلطات ذات ال�شلة الأخرى املعنية بتاأ�شي�ض 
ر هذا الت�شجيل على  املن�شاآت التجارية، مثل الهيئات املعنية بال�شرائب وال�شمان الجتماعي، يي�شِّ
املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة. ويعتمد جممع اخلدمات  نحو كبري، ول �شيما يف حالة 
التي  اخلدمات  يوفر  نحو  على  التجارية  املن�شاآت  احتياجات  هه  توجِّ امل�شتعمل  على  قائمًا  نهجًا 
واإ�شراك مقدمي اخلدمات. ولهذا  التكاليف ووقت الإجناز  لتوقعاتها من حيث فعالية  ت�شتجيب 
الت�شغيل  لتح�شني  رئي�شية  و�شيلة  اخلدمات  جمامع  اأنَّ  مفاده  الذي  الراأي  الدليل  يوؤيد  ال�شبب، 
املتبادل )اأو البيني( على امل�شتوى املوؤ�ش�شي بني ال�شلطات املعنية املخت�شة، واأنَّ الدول ينبغي اأن 
التجارية  املن�شاآت  لإن�شاء  متكاملة  ت�شجيل  اإجراءات  و�شع  اأجل  من  اخلدمات  جمامع  ت�شتخدم 
اأنَّ تعبريْي  اإىل  اأدناه(. ويف هذا ال�شدد، جتدر الإ�شارة  )انظر الفقرتني 94 و95 والتو�شية 14 
"ال�شجل التجاري" و"جممع اخلدمات" على النحو امل�شتخدم يف هذا الدليل لي�ض املق�شود بهما اأن 

يعاَمل كمرتادفني )انظر الفقرة 12 اأدناه(.
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دعمت  التي  الدولية  املنظمات  اأعدتها  متنوعة  اأدوات  من  الن�شو�ض  هذه  يف  10- وا�شُتفيد 
اأتيحت  بيانات  اإىل  فيها  ُرِجع  كما  العامل.  عرب  املناطق  من  العديد  يف  م�شابهة  اإ�شلح  عمليات 
اأخرى،  اأن�شطة  تقوم، �شمن جملة  التي  التجارية  لل�شجلت  الدولية  ال�شبكات  اأن�شطة  من خلل 
با�شتق�شاء ومقارنة ممار�شات ال�شجلت املنت�شبة اإليها يف خمتلف دول العامل. وت�شمل امل�شادر 
من  ال�شبكية  واملوارد  املن�شورات  الت�شريعي  الدليل  هذا  اإعداد  يف  ا�شُتخدمت  التي  الرئي�شية 
يف  ال�شجلت  رابطة  ل احل�شر:  املثال  �شبيل  على  ذلك،  يف  مبا  واملنظمات،  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
املتحدة  اململكة  يف  ال�شركات  و�شجل  ال�شركات،  �شجلت  ومنتدى  والكاريـبـي،  اللتينية  اأمريكا 
لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�شمالية، ومنتدى ال�شجلت التجارية الأوروبية، والحتاد الأوروبي، 
والأكادميية الدولية ملكافحة الف�شاد، والرابطة الدولية ملديري ال�شوؤون التجارية، ووزارة اخلدمة 
يف األربتا )كندا(، و�شجل املن�شاآت التجارية يف كيبيك )كندا(، وجمموعة البنك الدويل، وموؤمتر 
الأمم املتحدة للتجارة والتنمية. وعلوة على ذلك، فقد ا�شرُت�شد بالت�شريعات التي جرى �شنُّها يف 
عدة وليات ق�شائية، تنتمي اإىل تقاليد قانونية خمتلفة، حول العامل ب�شاأن جميع جوانب ت�شجيل 

املن�شاآت التجارية. 

�شجلتها  حت�شني  اأو  باإ�شلح  املهتمة  الدول  اإىل  ٌه  موجَّ هذا  الت�شريعي  11- والدليل 
التجارية  ال�شجلت  بت�شميم  املهتمني  الدولة  يف  امل�شلحة  اأ�شحاب  جميع  واإىل  التجارية، 
وت�شغيل  باإن�شاء  يهتمون  اأو  يتاأثرون  قد  من  اإىل  وكذلك  فيهما،  بن�شاط  امل�شاركني  اأو   وت�شغيلها 

�شجل جتاري.

باء- امل�شطلحات

الدليل  يف  ورودها  يتكرر  التي  التعابري  بع�ض  وا�شتخدامات  معاين  الفقرة  هذه  ح  12- تو�شِّ
والبيانات  ال�شنوية  احل�شابات  مثل  م�شطلحات  ا�شتخدام  عند  اأنه  اإىل  وُي�شار  هذا.  الت�شريعي 
الأخرى  ال�شتمارات  اأو  الت�شجيل  اأو  البحث  ا�شتمارات  )مثل  وال�شتمارات  وامل�شتندات  الدورية 
املعدة لطلب خدمات ال�شجل( والإ�شعارات والإخطارات واملواد الكتابية، فاملق�شود هو اأن تنطبق 
على ال�شكلني الإلكرتوين والورقي، ما مل ُي�شر اإىل خلف ذلك يف الن�ض. وت�شمل التعابري الكثرية 

ال�شتخدام ما يلي:

ت�شتخدمه  ا�شم  اأو  جتارية،  من�شاأة  لفائدة  ل  م�شجَّ ا�شم  به  ُيق�شد  التجاري:    ال�شم 
من�شاأة جتارية اأو تعتزم ا�شتخدامه.

لة فيه.  اإلغاء الت�شجيل: ُيق�شد به اأن يبنيَّ يف ال�شجل اأنَّ املن�شاأة املعنية مل تعد م�شجَّ
القانون  مبقت�شى  املعنيَّ  العتباري  اأو  الطبيعي  ال�شخ�ض  به  ُيق�شد  ال�شجل:    اأمني 

الداخلي لكي ي�شرف على عمل ال�شجل التجاري ويدير �شوؤونه. 



دة ويت�شمن  ا اأو على فرتات اأخرى حمدَّ م �شنويًّ   البيانات الدورية: ُيق�شد بها بياٌن ُيقدَّ
على  ُي�شرتط  وقد  املايل  وو�شعها  واأن�شطتها  املن�شاأة  تركيبة  عن  اأ�شا�شية  معلومات 
)انظر  املنطبق  بالقانون  رهنًا  املعنية،  ال�شلطة  اإىل  مه  تقدِّ اأن  لة  امل�شجَّ املن�شاآت 

"احل�شابات ال�شنوية"(.
  البيانات املحمية: ُيق�شد بها جميع املعلومات التي يتعنيَّ احلفاظ على �شريتها وفقًا 

لقانون الدولة امل�شرتعة املنطبق.
  التوقيع الإلكرتوين: ُيق�شد به بيانات اإلكرتونية مدرجة يف ر�شالة بيانات اأو م�شافة 
اإىل  بالن�شبة  ع  املوقِّ هوية  لتعيني  ُت�شتخدم  اأن  يجوز  منطقيًّا،  بها  مرتبطة  اأو  اإليها 

ع على املعلومات الواردة يف ر�شالة البيانات.)1( ر�شالة البيانات، ولبيان موافقة املوقِّ
"جيدْي  فيه  الواردة  واملعلومات  التجاري  ال�شجل  يكون  وموثوق:  النوعية    جيد 
ثة ودقيقة قدر الإمكان،  النوعية وموثوقني" عندما ُيحتفظ باملعلومات امل�شجلة حمدَّ
وعندما ميكن اأن ُينَظر اإىل ال�شجل نظرة اإيجابية من حيث الأداء والأمن. ول ي�شري 
اأو  لل�شجل  قانونًا  ملِزمة  املعلومات  كانت  ما اإذا  اإىل  وموثوق"  النوعية  "جيد  تعبري 

لة اأو الأطراف الثالثة. �شاحب الت�شجيل اأو املن�شاأة امل�شجَّ
  احل�شابات ال�شنوية: ُيق�شد بها املعلومات املالية التي تتعلق باأن�شطة املن�شاأة التجارية 

والتي ُتَعدُّ يف نهاية ال�شنة املالية للمن�شاأة )انظر "البيانات الدورية"(. 
م    اخلدمات املعلوماتية: ُيق�شد بها النظام الذي ين�شئه ال�شجل التجاري والذي يقدِّ

من خلله املنتجات املعلوماتية للم�شتعملني.
عن  معيَّنة  معلومات  لتلقي  الدولة  تن�شئها  التي  الآلية  به  ُيق�شد  التجاري:    ال�شجل 

املن�شاآت التجارية وتخزين تلك املعلومات واإتاحة الو�شول اإليها لعامة النا�ض.)2(
م ال�شتمارة    �شاحب الت�شجيل: ُيق�شد به ال�شخ�ض الطبيعي اأو العتباري الذي يقدِّ

رة واأيَّ م�شتندات اإ�شافية اإىل �شجل جتاري. املقرَّ
  الفرع: ُيق�شد به من�شاأة فرعية تعتمد على من�شاأة جتارية رئي�شية، ومتار�ض الن�شاط 
التجاري نف�شه يف موقع منف�شل )�شواء خارجي اأو حملي(. والفرع لي�ض �شركًة تابعًة 

ولي�شت له �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة عن املن�شاأة الأ�شلية اأو الرئي�شية.
  القانون: يعني القانون املنطبق يف الدولة امل�شرتعة واملق�شود منه اأن يت�شمن القواعد 
يف  موجودة  القواعد  هذه  كانت  )�شواء  التجاري  ال�شجل  لإن�شاء  املعتمدة  اخلا�شة 
الت�شريعات اأو يف اللوائح التنظيمية الإدارية اأو املبادئ التوجيهية( واملجموعة الأو�شع 

اأخرى  معنية  �شلطات  لدى  الإلزامي  الت�شجيل  لدعم  خدمات  كمجمع  اأي�شًا  التجاري  ال�شجل  يعمل  )1(قد 

ال�شاأن،  هذا  يف  املناق�شات  من  مزيد  على  وللطلع  الجتماعي(.  وال�شمان  بال�شرائب  املعنية  الهيئات  )مثًل لدى 
الدليل. من  انظر الفقرة 57 

الإلكرتونية )2001(. التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  2 من  املادة  )2(انظر 

مة  5  مقدِّ
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نة من القوانني املحلية التي قد تكون ذات �شلة بامل�شائل املتعلقة بال�شجل  نطاقًا واملكوَّ
دة التي تن�شئ ال�شجل التجاري. التجاري، ولكنها تندرج خارج اإطار القواعد املحدَّ

اأو  اإلكرتونية  من�شة  على  واحدة  جهة  اأو  مادي  مكتب  به  ُيق�شد  اخلدمات:  َمع    جَمْ
موؤ�ش�شة لتاأدية وظائف متعددة تتعلق بت�شجيل من�شاأة يف ال�شجل التجاري، على الأقل، 
وكذلك لدى الهيئات املعنية بال�شرائب وال�شمان الجتماعي على النحو اللزم لكي 
اأن يكفل قابلية  الر�شمي. وينبغي ملجمع اخلدمات  اإطار القت�شاد  املن�شاأة يف  تعمل 
الت�شغيل املتبادل بالن�شبة جلميع ال�شلطات املعنية التي يتعني على املن�شاأة الت�شجيل 
وكذلك  ال�شلطات،  تلك  بني  املن�شاأة  بتلك  املتعلقة  املعلومات  تبادل  واإتاحة  لديها، 

ا�شتخدام ا�شتمارة واحدة للت�شجيل لدى تلك ال�شلطات والدفع لها.
�ض  د الهوية الفريد: ُيق�شد به رقم تعريفي فريد وحيد للمن�شاأة التجارية ُيخ�شَّ   حمدِّ
الدولة  يف  ال�شلة  ذات  ال�شلطاُت  بات�شاق  وت�شتخدمه  للمن�شاأة،  فقط  واحدة  مرة 

املعنية. 
ال�شجل  يف  لة  امل�شجَّ باملن�شاأة  املتعلقة  املعلومات  بها  ُيق�شد  لة:  امل�شجَّ   املعلومات 

لع العام.  التجاري، مبا يف ذلك البيانات املحمية واملعلومات املتاحة للطِّ
  املنتجات املعلوماتية: ُيق�شد بها املعلومات التي يعاجلها اأو ين�شرها ال�شجل التجاري 

)يف �شكل اإلكرتوين اأو ورقي( من اأجل توفري البيانات التي يطلبها امل�شتعملون.
لت ر�شميًّا يف ال�شجل التجاري  لة: ُيق�شد بها املن�شاأة التجارية التي �ُشجِّ   املن�شاأة امل�شجَّ

عقب تقدمي طلب ت�شجيل فيه.
وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  بها  ُيق�شد  واملتو�شطة:  وال�شغرية  ال�شغرى    املن�شاآت 
واملتو�شطة ح�شب تعريفها وفقًا للمعايري التي ت�شعها الدولة التي ت�شطلع باإ�شلحات 

لنظام ت�شجيل املن�شاآت.

جيم- العتبارات املتعلقة بال�شياغة الت�شريعية
كيفية  يف  تنظر  اأن  الت�شريعي  الدليل  هذا  يف  الواردة  املبادئ  ذ  تنفِّ التي  للدول  13- ينبغي 
هذا  الت�شريعي  الدليل  يو�شي  ول  الت�شريعات.  تلك  مع  ات�شاقها  و�شمان  ت�شريعاتها  يف  اإدراجها 
باختيار اأي طرائق ت�شريعية معينة، وي�شتخدم م�شطلحات قانونية حمايدة بحيث ميكن ب�شهولة 
كما  الدول.  خمتلف  لدى  املتنوعة  ال�شياغية  والأ�شاليب  القانونية  التقاليد  مع  تو�شياته  تكييف 
وال�شيا�شات  ال�شياغية  للأعراف  وفقًا  تو�شياته  تنفيذ  يتيح  مرنًا  نهجًا  الت�شريعي  الدليل  يعتمد 

الت�شريعية املحلية للدول.



دال- عملية الإ�شالح
يف  املتمثل  الرئي�شي  الهدف  حتقيق  بغية  املن�شاآت،  ت�شجيل  عملية  تر�شيد  ما يتطلب  14- عادًة 
جعلها اأب�شط واأجنع من حيث الوقت والتكلفة، واأي�شر ا�شتعماًل كذلك )�شواء لأ�شحاب الت�شجيل 
واملوؤ�ش�شي  القانوين  الإطار  تتناول  اإ�شلحات  اإجراء  ال�شجل(،  الذين يبحثون يف  للم�شتعملني  اأو 
للدولة امل�شرتعة. وقد يلزم اأي�شًا اإ�شلح اإجراءات ت�شيري الأعمال التي تدعم نظام الت�شجيل. ويف 
بع�ض الأحيان، يلزم اإجراء اإ�شلحات يف جميع هذه املجالت. وقد يختلف النهج املتَّبع يف هذه 
الإ�شلحات اختلفًا كبريًا بني الدول نظرًا لتاأثر ت�شميم نظام الت�شجيل و�شماته مب�شتوى تطور 
الدولة واأولوياتها وقوانينها. غري اأنَّ هناك عدة م�شائل م�شرتكة ينبغي للدول اأن تنظر فيها وعدة 
يوجد من اختلفات بني  النظر عما قد  باتخاذها، ب�شرف  يو�شى  اإ�شلحية مت�شابهة  خطوات 

الوليات الق�شائية. وُتبحث هذه امل�شائل اأدناه.

الإ�شالح زات  1- حمفِّ

من  خمتلفة  جوانب  تعالج  الأوجه  متعددة  عملية  هو  التجاري  الت�شجيل  اإ�شلح  15- اإنَّ 
وافيًا  وفهمًا  امل�شلحة  ذات  اجلهات  من  وا�شعة  طائفة  م�شاركة  تنفيذها  ويتطلب  الدولة؛  جهاز 
وم�شتعمليه  ال�شجل  ملوظفي  العملية  للحتياجات  وكذلك  والقت�شادية،  القانونية  الدولة  لأحوال 
تطور  حت�شني  اإىل  باحلاجة  مدفوعًا  يكون  اأن  يجب  ناجحًا،  الإ�شلح  يكون  ولكي  امل�شتهدفني. 
القطاع اخلا�ض، ولذلك ُين�شح باأن يكون هذا الإ�شلح جزءًا من برنامج اأو�شع لتطوير القطاع 
�شائر  �شياق  يف  املن�شاآت  ت�شجيل  اأهمية  فهم  يلزم   ، ثمَّ ومن  العام.  القطاع  لتحديث  اأو  اخلا�ض 
التحديات اخلا�شة ببيئة الأعمال وفهم علقته ب�شائر الإ�شلحات املحتملة. و�شوف يتطلب هذا 
برنامج  لتنفيذ  موؤاتية  املحلية  الظروف  اأنَّ  التاأكد من  الأهمية،  بالغة  التحليل، كخطوة متهيدية 
لتلك  تاأييد  وجود  ومن  الإ�شلح،  هذا  لتنفيذ  زات  حمفِّ وجود  ومن  التجاري،  الت�شجيل  لإ�شلح 

املبادرات داخل احلكومة والقطاع اخلا�ض قبل ال�شروع يف اأيِّ م�شعًى اإ�شلحي. 

)اأ( اأهمية وجود َن�شرٍي للإ�شلح
اأهمية  الدولة  يف  العليا  احلكومية  امل�شتويات  جانب  من  قيادٍة  حتى  اأو  دعم  لوجود  16- اإنَّ 
اأ�شا�شية لنجاح عملية الإ�شلح. فمن �شاأن م�شاركة الوزارات احلكومية املعنية والقيادة ال�شيا�شية 
ل التو�شل اإىل توافق يف الآراء ب�شاأن اخلطوات اللزمة. وقد يكون  يف املجهود الإ�شلحي اأن ت�شهِّ
لهذا الأمر اأهمية خا�شة يف ت�شهيل احل�شول على املوارد املالية، اأو يف اتخاذ القرارات وتنفيذها، 
اأو عندما يلزم نقل وظائف ال�شجل التجاري من اأحد فروع احلكومة اإىل فرع اآخر، اأو اإ�شناد تلك 

الوظائف جلهات خارجية. 

مة  7  مقدِّ
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)ب( اللجنة التوجيهية
17- من اأجل الإ�شراف على ال�شري اليومي لعملية الإ�شلح ومعاجلة ما قد ين�شاأ من م�شاعب، 
التي تقود عملية الإ�شلح.  الهيئة  اأو  باإن�شاء جلنة توجيهية تتوىل م�شاعدة ممثل الدولة  ُين�شح 
وينبغي اأن ت�شم هذه اللجنة، اإىل جانب خرباء ذوي دراية فنية بالنواحي التكنولوجية والقانونية 
اأ�شحاب  وا�شعة من  اأن ت�شم جمموعة  ينبغي  العام واخلا�ض، كما  للقطاعني  والإدارية، ممثلني 
امل�شلحة، مبن فيهم اأولئك الذين ميكنهم متثيل منظورات امل�شتعملني امل�شتهَدفني. وقد ل يلزم 
اأيِّ حال  ويتعني على  قائمة؛  اآليات  ا�شتخدام  بالإمكان  يكون  اللجنة، فقد  اإن�شاء مثل هذه  دائمًا 

تفادي الإكثار من اللجان، لأنه ُي�شعف اأثرها الإجمايل.

اأن تكون للجنة التوجيهية وظائف حمددة بو�شوح واأن تكون خا�شعة للم�شاءلة؛  18- وينبغي 
وُي�شت�شوب اأن يكون هيكلها الأويل �شغريًا ثم تنمو تدريجيًّا مع تزايد الزخم والدعم املقدم من 
اأ�شحاب امل�شلحة. وعلى الرغم من ارتباط اللجنة بالهيئة احلكومية الرفيعة امل�شتوى التي تقود 
الإ�شلح وتنا�شره، ينبغي لها اأن تعمل ب�شفافية وبا�شتقللية عن ال�شلطة التنفيذية. ففي بع�ض 
الوليات الق�شائية، حتولت هيئات الإ�شلح التنظيمي لحقًا اإىل موؤ�ش�شات اأكرث دميومة تتوىل دفع 

خطى العمل اجلاري ب�شاأن احلوكمة التنظيمية وحتليل الأثر التنظيمي. 

معاجلة  كيفية  يف  تنظر  واأن  الإ�شلح،  عملية  ز  تعزِّ اأن  التوجيهية  اللجنة  على  19- ويجب 
ال�شواغل التي تثار ب�شاأنها. ومن ال�شواغل املحتملة، ُتذكر تلك التي تن�شاأ عن التثاقل البريوقراطي، 
وَتخوُّف موظفي ال�شجلت من فقدان وظائفهم اإذا كانت مهاراتهم يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
املهم  من   ، ثمَّ ومن  الب�شري.  املال  راأ�ض  حمل  التكنولوجيا  حلت  اإذا  اأو  �شعيفة  والت�شالت 
تزويد  ومن  املتباينة  امل�شالح  مراعاة  من  الإ�شلح  على  امل�شرفة  الهيئة  ن  تتمكَّ اأن  الأرجح  على 

امل�شتفيدين املحتملني والداعمني ال�شيا�شيني مبعلومات كاملة. 

)ج( فريق امل�شروع
ت�شميم  مبهمة  التوجيهية،  اللجنة  مع  بالتعاون  للم�شروع،  فريٍق  تكليف  امل�شت�شوب  20- من 
لتنفيذ  اللزمة  الفنية  اخلربات  وتوفري  امل�شرتعة  الدولة  ظروف  يلئم  اإ�شلحي  برنامج 
�شني دوليني وحمليني ذوي  الإ�شلحات. فنجاح عملية الإ�شلح يتطلب وجود فريق ي�شم متخ�شِّ
دراية وجتربة يف اإ�شلح عملية ت�شجيل املن�شاآت، ويف الإ�شلح القانوين واملوؤ�ش�شي، ويف جمموعة 
الأجهزة  ويف  الرباجميات  ت�شميم  يف  �شني  املتخ�شِّ )مثل  التكنولوجية  امل�شائل  من  متنوعة 

احلا�شوبية وقواعد البيانات وال�شبكات(. 

)د( ا�شرتاتيجيات التوعية
ل  َتوا�شُ ا�شرتاتيجيات  و�شع  يف  تنظر  اأن  اإ�شلح  عملية  على  الـُمْقِدمة  للدول  21- ينبغي 
عمل  بطريقة  املحتملني  ال�شجل  م�شتعملي  و�شائر  التجارية  املن�شاآت  تعريف  اإىل  ترمي  ملئمة 
اجلهد  هذا  ي�شمل  اأن  وُيفرت�ض  املن�شاآت.  لت�شجيل  والقت�شادية  القانونية  وبالأهمية  ال�شجل 



املعنية  ال�شلطات  لدى  الإلزامي  والت�شجيل  التجاري  ال�شجل  يف  الت�شجيل  بفوائد  املن�شاآت  اإبلغ 
القت�شاد  امل�شاركة يف  وفوائد  الجتماعي(،  وال�شمان  بال�شرائب  املعنية  الأخرى )مثل الهيئات 
الر�شمي )مثل اإبراز �شورتها لعامة النا�ض وال�شوق وحت�شني فر�ض ال�شتفادة من خدمات النظام 
تعمل  لكي  للمن�شاآت  الدولة  تقدمها  اأن  التي ميكن  باحلوافز  اأي�شًا  التوعية  وينبغي  الم�شرفي(. 
اأدناه(، مبا يف ذلك توفري الفر�شة للم�شاركة يف  اإطار القت�شاد الر�شمي )انظر الفقرة 23  يف 
ق القانوين من املن�شاأة التجارية؛ واإمكانية الو�شول اإىل اأ�شكال قانونية  ال�شرتاء العمومي؛ والتحقُّ
وغري  للمن�شاأة  الفريد  ال�شم  حماية  واإمكانية  املوجودات؛  وجتزئة  التجارية  الأعمال  من  مرنة 
العاملة  القوة  اإىل  تنمو وت�شل  للمن�شاأة كي  املتاحة  والفر�ض  امللمو�شة؛  املوجودات غري  ذلك من 
�شهولة  اأي�شًا  ت�شمن  اأن  التوعية  ل�شرتاتيجية  وينبغي  احلكومية.  امل�شاعدة  وبرامج  �شة  املتخ�شِّ
اإطار  يف  املقطوعة  باللتزامات  والوفاء  للقانون  المتثال  ب�شاأن  وا�شحة  معلومات  اإىل  الو�شول 

ع يف حالة عدم المتثال. الت�شجيل )مثل دفع ال�شرائب( والعقوبات املمكنة التي ُتوقَّ

عها اأي�شًا من التوا�شل الفعال ت�شجيع اإقامة من�شاآت جديدة  22- ومن النتائج التي ميكن توقُّ
وت�شجيع املن�شاآت القائمة على المتثال ملتطلبات الت�شجيل الإلزامي، وكذلك اإر�شال اإ�شارات اإىل 
امل�شتثمرين املحتملني ب�شاأن جهود الدولة امل�شرتعة الرامية اإىل حت�شني بيئة الأعمال. وينبغي اأن 
تبداأ ا�شرتاتيجيات التوعية يف مرحلة مبكرة من عملية الإ�شلح واأن ت�شتمر طوال تلك العملية، 
مبا يف ذلك بعد ا�شرتاع البنية التحتية القانونية وتنفيذ ال�شجل التجاري اجلديد. وينبغي لفريق 
الإعلم  و�شائط  من  ا�شتخدامه  ل  ما ُيف�شَّ د  يحدِّ اأن  التوجيهية،  اللجنة  مع  بالتن�شيق  امل�شروع، 
الناجعة التكلفة، التي ميكن اأن ت�شمل حوارات بني القطاعني العام واخلا�ض وموؤمترات �شحفية 
وحلقات درا�شية وحلقات عمل وبرامج تلفزية واإذاعية ومقالت �شحفية واإعلنات واإعداد تعليمات 
لة ب�شاأن تقدمي بيانات الت�شجيل واحل�شول على املعلومات من ال�شجل التجاري. ومن اأجل  مف�شَّ
توعية املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة مبا يجري من اإ�شلحات يف ال�شجل التجاري، قد 

ني. مة خ�شي�شًا لهذه ال�شريحة من املتلقِّ ل م�شمَّ يكون من امل�شت�شوب اتباع ا�شرتاتيجيات َتوا�شُ

ل )ه( تقدمي حوافز اإىل املن�شاآت لكي تت�شجَّ
املن�شاآت  اإ�شافة حوافز حتثُّ  تنظر يف  اأن  للدول  ينبغي  فعالة،  توعية  اإىل حملة  23- اإ�شافًة 
الإلزامي  الت�شجيل  ملتطلبات  المتثال  على  املن�شاآت  واملتو�شطة وغريها من  وال�شغرية  ال�شغرى 
لدى ال�شلطات املعنية من خلل توفري خدمات اإ�شافية للمن�شاآت املمتثلة. وتختلف اأنواع احلوافز 
على  فر�ض احل�شول  تعزيز  ت�شمل:  وقد  د،  املحدَّ والتنظيمي  والتجاري  القت�شادي  لل�شياق  تبعًا 
املحا�شبة،  جمال  يف  واخلدمات  التدريب  وتقدمي  لة؛  امل�شجَّ التجارية  للمن�شاآت  بالن�شبة  الئتمان 
وكذلك امل�شاعدة يف اإعداد خطة عمل؛ وتوفري الئتمان لتغطية تكاليف التدريب؛ واإر�شاء معدلت 
�شريبية اأدنى ومب�شطة وتقدمي خدمات الو�شاطة يف امل�شائل املتعلقة بال�شرائب؛ وتوفري خدمات 
الربامج  اأو  والإعانات  النقدي  التعوي�ض  وتوفري  التجارية؛  الأعمال  جمال  يف  امل�شورة  تقدمي 
احلكومية لتعزيز منو املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة وتوفري البنى التحتية التكنولوجية 

املنخف�شة التكلفة.

مة  9  مقدِّ
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2- عملية الإ�شالح على مراحل

24- ميكن اأن تتباين املدة التي ت�شتغرقها عملية الإ�شلح تباينًا كبريًا، تبعًا لأنواع الإ�شلحات 
ذة وتبعًا لظروف اأخرى ذات �شلة باقت�شاد البلد املعني. ويف حني اأنَّ الأخذ بالنهج الأ�شمل  املنفَّ
قد ي�شتتبع اإجراء اإ�شلح كامل لل�شجل التجاري والقانون املن�شئ له، فاإنَّ هذا قد ل يكون واقعيًّا 
مراحل.  على  الإ�شلح  عملية  تنفيذ  يف  تنظر  اأن  تودُّ  امل�شرتعة  الدول  ولعلَّ  احلالت،  جميع  يف 
َتكرُث فيها  التي  الدول  البداية، يف  النطاق يف  تتبع نهجًا حمدود  التي  الإ�شلح  وقد تكون عملية 
بها يف مرحلة  الأخذ  نطاقًا، ميكن  اأو�شع  اإ�شلح  فعالية من عملية  اأكرث  لة،  امل�شجَّ املن�شاآت غري 
ال�شغرى  املن�شاآت  ت�شجيل  ت�شجيع  هو  مثًل،  البداية،  يف  الرئي�شي  الهدف  كان  فاإذا  لحقة. 
املحلي  ال�شعيد  على  احتياجاتها  تعالج  ب�شيطة  بحلول  الأخذ  يكون  فقد  واملتو�شطة،  وال�شغرية 
اأجنح من ا�شتحداث نظم موؤمتتة معقدة تتطلب بنى حتتية تكنولوجية متقدمة وتغيريات يف الإطار 
ال�شوق  يف  العاملة  للمن�شاآت  اأو  حجمًا  الأكرب  للمن�شاآت  اأن�شب  ورمبا تكون  واملوؤ�ش�شي،  القانوين 
�شجلت  لديها  ق�شائية  وليات  يف  الإ�شلح  اإجراء  عند  وحتى  داخلية.  اأ�شواق  عدة  يف  العاملة 
جتارية اأكرث تطورًا، قد يكون من امل�شت�شوب البدء على نطاق �شغري وجتريب الإ�شلحات على 
الدولة.  اأنحاء  جميع  على  تعميمها  قبل  مثًل(  العا�شمة،  يف  ما اأو  )يف مقاطعة  حملي  �شعيد 
التاأييد يح�شد  اأن  ح  وُيرجَّ قوي،  اإثباتي  اأثٌر  له  يكون  اأن  التجريبية  املرحلة  النجاح يف  �شاأن   فمن 

ملوا�شلة الإ�شلح.
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اأوًل- اأهداف ال�شجل التجاري

ز الدليل الت�شريعي يف املقام الأول على ال�شجل التجاري للدولة وعلى اعتماد ممار�شات  25- يركِّ
ف�شلى ابتغاء التح�شني الأمثل لت�شغيله من اأجل م�شتعمليه، بحيث يكون ب�شيطًا وفعاًل وناجعًا من 
عليها  يتعنيَّ  الر�شمي،  القت�شاد  يف  املن�شاأة  ت�شارك  لكي  الدول،  معظم  يف  ولكن،  تكلفته.  حيث 
اأي�شًا )انظر  اإ�شافية متنوعة  واإمنا لدى �شلطات  التجاري فح�شب  ال�شجل  لي�ض لدى  تت�شجل  اأن 
اأي�شًا الفقرة 57 اأدناه(، كثريًا ما يكون من بينها الهيئات املعنية بال�شرائب وال�شمان الجتماعي. 
د ما هي ال�شلطات  فينبغي للدول الراغبة يف تي�شري دخول املن�شاآت يف القت�شاد الر�شمي اأن حتدِّ
املتعددة التي يتعنيَّ اأن تت�شجل لديها املن�شاأة، واأن تنظر يف ال�شبل الكفيلة برت�شيد املتطلبات ذات 
ال�شلة لتخفيف وطاأتها على املن�شاآت التجارية. ومن اأف�شل طرائق حتقيق ذلك الهدف، ح�شبما 
ُيناَق�ض مبزيد من التف�شيل يف هذا الدليل الت�شريعي )انظر الفقرات 86 اإىل 97 والتو�شية 14 
اأدناه(، اأن تن�شئ الدولة جممع خدمات من اأجل ت�شجيل املن�شاآت يف ال�شجل التجاري، وعلى الأقل 

لدى الهيئات املعنية بال�شرائب وال�شمان الجتماعي.

التجاري ال�شجل  اأهداف   :1 التو�شية 

القت�شاد  اإطار  يف  املن�شاآت  ت�شغيل  ر  يي�شِّ للمن�شاآت  �شجل  اإقامة  القانون  يكفل  اأن  ينبغي 
وقد  املن�شاآت،  بها  تطاَلب  قد  التي  الت�شجيلت  جلميع  ال�شامل  النظام  من  كجزء  الر�شمي 
الجتماعي،  وال�شمان  بال�شرائب  املعنية  الهيئات  ولدى  التجاري  ال�شجل  يف  الت�شجيَل  ت�شمل 

ال�شلطات الأخرى. لدى  وكذلك 

األف- اأغرا�ض ال�شجل التجاري
26- ينبغي اأن يبنيِّ القانون ب�شكل �شريح الغر�ض من نظام ت�شجيل املن�شاآت التجارية )انظر 
اأي�شًا الفقرات 51 اإىل 59 فيما يتعلق بالوظائف الأ�شا�شية لل�شجل التجاري(. واإ�شافًة اإىل ذلك، 
ينبغي اأن يحدد اأ�شكال املن�شاآت التي يتعنيَّ ت�شجيلها يف ال�شجل التجاري وال�شروط الإ�شافية التي 
قد يتعني على تلك املن�شاآت ا�شتيفاوؤها يف اإطار ذلك املتطلَّب. ففي الوقت الراهن، هناك العديد 
ز على  ما تركِّ وغالبًا   ، قانوين معنيَّ �شكل  لها  التي  املن�شاآت  ت�شجيل  اإل  التي ل تفر�ض  الدول  من 
الأطراف  اإطلع  بالت�شجيل  املن�شاآت  هذه  مطالبة  �شاأن  فمن  املحدودة.  امل�شوؤولية  ذات  املن�شاآت 
اإ�شافية عن  معلومات  وتوفري  امل�شوؤولية،  ككيان حمدود  و�شعيتها  على  معها  تتعامل  التي  الثالثة 
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هذه املن�شاآت. ولعلَّ الدول تودُّ اأن جتيز ت�شجيل جميع املن�شاآت يف ال�شجل التجاري )دون اأن تفر�ض 
ذلك وجوبًا( بغ�ض النظر عن حجمها اأو �شكلها، �شريطة انخفا�ض الر�شوم. اإذ اإن اإجازة الت�شجيل 
ع على ت�شجيل املن�شاآت ال�شغرى  الطوعي ملن�شاآت من طائفة متنوعة من الأ�شكال القانونية قد ي�شجِّ
وقد  الر�شمي.  القت�شاد  اإطار  ويي�شر عملها يف  ي�شاعدها يف منوها  واملتو�شطة، مما  وال�شغرية 
لة لي�ض فقط يف ال�شوق واإمنا اأي�شًا لدى الدول، التي ي�شهل عليها حينئذ  يزداد بروز املن�شاأة امل�شجَّ
ا�شتبانة املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة التي حتتاج اإىل الدعم، وت�شميم برامج منا�شبة 
ن  لهذه الأغرا�ض. ومن خلل الت�شجيل، تتلقى املن�شاأة هوية جتارية، معرَتفًا بها من الدولة، متكِّ
املن�شاأة من التفاعل مع �شركائها التجاريني وعامة النا�ض والدولة )انظر اأي�شًا الفقرة 52 )ح( 
اإىل  الدول  بع�ض  يف  تف�شي  امل�شجلة  املعلومات  فاإن  لة،  امل�شجَّ املن�شاأة  بروز  على  وعلوة  اأدناه(. 

اإ�شفاء اأثر يتمثل يف قابلية الحتجاج بتلك املعلومات امل�شجلة.

املن�شاآت:  لت�شجيل  فعال  نظام  اأيَّ  التالية  العامة  املبادئ  حتكم  اأن   27- وينبغي 
ال�شوق والعمل بفعالية يف  اأيًّا كان حجمها و�شكلها القانوين، من الربوز يف  )اأ( متكني املن�شاآت، 
اإطار القت�شاد الر�شمي؛ )ب( متكني املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة من زيادة فر�شها 

التجارية وحت�شني ربحية اأعمالها.

التجاري ال�شجل  اأغرا�ض   :2 التو�شية 

التاليني: للغر�شني  التجاري  ال�شجل  اإن�شاء  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

امل�شرتعة؛ الدولة  بها  تعرتف  بهوية  التجارية  املن�شاآت  )اأ( تزويد 
لة واإتاحتها لعامة النا�ض. ي وتخزين معلومات ب�شاأن املن�شاآت التجارية امل�شجَّ )ب(  تلقِّ

 باء- و�شع نظام قوانني ب�شيط 
وقابل للتنبوؤ به يتيح الت�شجيل

28- من اأجل تعزيز ال�شفافية واملوثوقية يف ت�شجيل املن�شاآت التجارية واإخ�شاع اأمني ال�شجل 
الذي  للقانون  ينبغي  اأدناه(،  والتو�شية 6 )ب(  و43  الفقرتني 41  اأي�شًا  وا�شحة )انظر  مل�شاءلة 
اأيِّ  اأن يت�شم بالب�شاطة والو�شوح. وينبغي احلر�ض على احلد من  اأ�ش�ض ال�شجل التجاري  ير�شي 
ا�شتخدام غري �شروري لل�شلحية التقديرية اأو جتنبه، وتوفري �شمانات ملئمة اإزاء ا�شتخدامها 
ا�شتخدامًا تع�شفيًّا. ومع ذلك، ينبغي تخويل اأمني ال�شجل بع�ض ال�شلحية التقديرية بغية �شمان 

اأداء النظام لوظائفه ب�شل�شة )انظر الفقرتني 147 و231 اأدناه(. 

29- كما ينبغي للقانون الناظم لت�شجيل املن�شاآت يف ال�شجل التجاري ولدى ال�شلطات املعنية 
الأخرى )مبا فيها الهيئات املعنية بال�شرائب وال�شمان الجتماعي( اأن ين�ض اأي�شًا على تب�شيط 
ال�شغرى  املن�شاآت  ت�شجيل  على  الت�شجيع  اأجل  من  له  اللحقة  والإجراءات  الت�شجيل  اإجراءات 



اإل متطلبات  اإجراءات ل تفر�ض  اإر�شاء  اأن يكون هدف الدول هو  وال�شغرية واملتو�شطة. وينبغي 
ت�شجيل دنيا على املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة وغريها من املن�شاآت من اأجل العمل يف 
اإطار القت�شاد الر�شمي. وبطبيعة احلال، فاإنَّ املن�شاآت التي تت�شم باأ�شكال قانونية اأكرث تعقيدًا قد 
تخ�شع، نتيجة ل�شكلها القانوين اخلا�ض ونوعها، ملتطلبات تقدمي معلومات اإ�شافية مبوجب قانون 

الدولة امل�شرتعة.

ثة يف  30- وعلوة على ذلك، وب�شرف النظر عن النهج املختار يف احلفاظ على معلومات حمدَّ
ال�شجل التجاري، فاإنَّ من امل�شت�شوب جعل حتديث قيود املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة 
ب�شيطًا قدر الإمكان. وميكن اأن ينطوي ذلك على عدد من النُُّهج املختلفة التي ُينظر فيها مبزيد 
من التف�شيل اأدناه، مثل متديد املهلة الزمنية التي ميكن لتلك املن�شاآت يف غ�شونها اأن تعلن حدوث 
اأو  املعلومات على نحو متكرر؛  نف�ض  ُي�شرتط تقدمي  اللزمة عندما  املعلومات  اأو منا�شقة  تغيري؛ 
اإعفاء املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة من بع�ض اللتزامات يف حالت معيَّنة )انظر اأي�شًا 

الفقرات 157 اإىل 161 والتو�شية 30 اأدناه(.

به  للتنبوؤ  وقابل  ب�شيط  قوانني  نظام  و�شع   :3  التو�شية 
الت�شجيل يتيح 

التجاري: لل�شجل  الناظم  للقانون  ينبغي 

ال�شلحية  منح  اأو  ال�شتثناءات  ا�شتخدام  ويتجنب  هيكله  بب�شاطة  يت�شم  )اأ( اأن 
�شرورة؛  دون  التقديرية 

اأو امل�شموح لها  امللَزمة  اأن يكفل خ�شوع املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة  )ب(  
اللزمة. الإجراءات  من  الأدنى  للحد  بالت�شجيل 

جيم- ال�شمات الرئي�شية لل�شجل التجاري
31- ينبغي للدول، لكي تكون فعالة يف ت�شجيل املن�شاآت التجارية بجميع اأحجامها، اأن تكفل، 
اإىل اأق�شى حدٍّ ممكن، اأن تكون عملية الت�شجيل ب�شيطة وناجعة من حيث الوقت والتكلفة و�شهلة 
ال�شتعمال ومتاحة لعامة النا�ض. وعلوة على ذلك، ينبغي احلر�ض على كفالة اأن تكون املعلومات 
لة املتعلقة باملن�شاآت واملتاحة لعامة النا�ض قابلة للبحث فيها وا�شتخراجها ب�شهولة، واأن تظل  امل�شجَّ
ثني  لة و�شونها، وكذلك نظام ال�شجل، حمدَّ العملية التي يجري من خللها جمع املعلومات امل�شجَّ

وموثوقني وماأمونني قدر الإمكان. 

املقيَّدة فيه مو�شوع متكرر  واملعلومات  التجاري  ال�شجل  نوعية وموثوقية  32- ومو�شوع جودة 
تعبري  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  اأعله،   12 الفقرة  يف  الوارد  التعريف  مع  وات�شاقًا  الدليل.  هذا  يف 
"جيد النوعية وموثوق" ل ي�شري اإىل الأ�شلوب الذي ت�شتخدمه الدولة لكفالة تلك املوثوقية، ويرتك 

هذا الدليل الت�شريعي لكل دولة م�شرتعة اأمر حتديد اأف�شل كيفية لكفالة النوعية اجليدة واملوثوقية 

الف�شل الأول- اأهداف ال�شجل التجاري  13 
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يف نظامها اخلا�ض بت�شجيل املن�شاآت التجارية واملعلومات التي يحتويها يف �شوء �شياقها اخلا�ض 
والتقاليد القانونية املعمول بها لديها. ول ي�شري تعبري "جيد النوعية وموثوق" يف هذا الدليل اإىل 
ا اأو نهج املوافقة فيما يتعلق ب�شجلها التجاري.  ما اإذا كانت الدولة امل�شرتعة ت�شتخدم نهجًا اإعلنيًّ
تعتمد نظامًا  الدولة  اإذا كانت  وما  قانونًا  ال�شجل ملِزمة  الواردة يف  املعلومات  اأنَّ مدى كون  بيد 
ا اأو نظامًا قائمًا على املوافقة )انظر الفقرات 115 اإىل 117 اأدناه( جانبان ينبغي للدولة  اإعلنيًّ

امل�شرتعة اأن تو�شحهما يف قانونها وتتيحهما يف ال�شجل التجاري.

على  احلفاظ  من  التجاري  لل�شجل  ل بدَّ  املعتمد،  الت�شجيل  نظام  عن  النظر  33- وب�شرف 
الثقة يف  جودة معلوماته وموثوقيتها لكي تكون تلك املعلومات مفيدًة مل�شتعملي ال�شجل ولرت�شيخ 
رة عند تقدمي طلب ت�شجيل املن�شاأة فح�شب، بل ينطبق  خدماته. وهذا ل ينطبق على املعلومات املوفَّ
تفي  اأن  املهم  فاإنَّ من  ولذا  املن�شاأة.  دورة حياة  ال�شجل طوال  اإىل  املقدمة  املعلومات  على  اأي�شًا 
النا�ض  لعامة  تتاح  ثم  ال�شجل  اإىل  بها  م  ُتقدَّ التي  الطريقة  معيَّنة من حيث  املعلومات مبتطلبات 
ت�شتنبط  اأن  للدول  ينبغي  الأ�شباب،  ولهذه  اأدناه(.  و35   34 الفقرتني  املثال،  �شبيل  )انظر، على 
املعلومات  والنجاعة من حيث طريقة جمع  ال�شفافية  ملبداأَْي  وفقًا  يعمل  اأن  لل�شجل  تتيح  اأحكامًا 

وحفظها وك�شفها. 

اأن تكون املعلومات املحفوظة فيه جيدة  نًة لكفالة  اإجراءات معيَّ ذ  اأن ينفِّ لل�شجل  34- وميكن 
النوعية وموثوقة. وميكن ت�شنيف هذه الإجراءات، التي �شتناَق�ض مبزيد من التف�شيل اأدناه، يف 
فئتني وا�شعتني، تت�شمن اأولهما التدابري الرامية اإىل حماية هوية و�شلمة املن�شاأة من خلل منع 
اإىل  املعلومات  م  تقدِّ التي  اجلهات  هوية  من  ق  حَتقُّ اعتماد طرائق  اأو  املوؤ�ش�شية)3(  الهوية  �شرقة 
التدابري يف هذا املجال، مثل ا�شتخدام نظم  ال�شجل التجاري. وميكن تنفيذ طائفة متنوعة من 
اأو  ال�شر  وكلمات  امل�شتعملني  اأ�شماء  على  يقوم  املعنية  بالنظم  للت�شال  نظام  اإقامة  اأو  املراقبة 
اأ�شاليب التحقق البيومرتي )مثًل الب�شمات( ملنع �شرقة الهوية املوؤ�ش�شية؛ اأو ا�شتخدام التوقيعات 
مي املعلومات اإىل ال�شجل؛ اأو اعتماد ُنُظم  الإلكرتونية وال�شهادات الإلكرتونية للتحقق من هوية مقدِّ
نت م�شتندات يف قيود من�شاآتهم.  لة اإىل ما اأُدخل من تغيريات اأو كلما ُدوِّ اإخطار ُتنبه املن�شاآت امل�شجَّ

وتعتمد ال�شجلت التجارية عادًة اأكرث من نوع واحد من التدابري.

ذها ال�شجل لكفالة جودة نوعية املعلومات  اأن ينفِّ 35- والفئة الثانية من التدابري التي ميكن 
وتواتر  ال�شجل  يف  بها  وُيحتَفظ  املعلومات  بها  جُتَمع  التي  بالطريقة  تت�شل  وموثوقيتها  لة  امل�شجَّ
التحديث  كفالة  وتت�شم  اأدناه(.  و30   29 والتو�شيتني   161 اإىل   155 الفقرات  )انظر  حتديثها 
عادة  الرباجمية  ر  توفِّ الإلكرتونية،  الت�شجيل  نظم  ويف  اأ�شا�شية.  باأهمية  ال�شجل  لقيود  املنتظم 

املن�شاأة  لهوية  الرئي�شية  دات  املحدِّ ا�شتعمال  اإ�شاءة  اأو  �شرقة  املوؤ�ش�شية من خلل  الهوية  �شرقة  )3(قد حتدث 

اأن�شطة  خلل  من  اأو  تزويرها،  اأو  باملن�شاأة  اخلا�شة  ال�شجل  وقيود  الت�شجيل  بطلب  العبث  اأو  تاأ�شي�شها،  وم�شتندات 
هي  لي�شت  ال�شركات  اأو  املوؤ�ش�شات  فاإنَّ  "املوؤ�ش�شية"،  تعبري  ا�شتخدام  من  الرغم  وعلى  �شلة.  ذات  اأخرى  اإجرامية 
اأو املوؤ�ش�شات،  املن�شاآت  نوع من  اأيُّ  يكون  النوع من اجلرائم. فقد  لهذا  تقع �شحية  التي  الوحيدة  التجارية  الكيانات 
املحدودة  وال�شركات  الت�شامن  و�شركات  املالك  الوحيدة  املن�شاآت  فيها  مبا  القانوين،  هيكلها  اأو  حجمها  كان  اأيًّا 

التجارية. املن�شاأة  هوية  ل�شرقة  هدفًا  امل�شوؤولية، 



املن�شاآت. لكن عندما  التعديلت من جانب  املوؤمتت موازاًة مع تقدمي  الدوري  التحديث  اإمكانية 
املقدمة  املعلومات  بع�ض  اإدخال  يلزم  اأو عندما  اأو خمتلط،  ورقي  قائمًا على نظام  ال�شجل  يكون 
اأمني  على  يتعنيَّ  اأدناه(،  و213   187 )انظر الفقرتني  اأي�شًا  التجاري  ال�شجل  قيود  يف  اإلكرتونيًّا 
ة  ا اإذا اأمكن ذلك، واإلَّ فمرَّ ال�شجل التاأكد من حتديث قيود ال�شجل يف اأ�شرع وقت ممكن، بل اآنيًّ
كل يوم على اأقل تقدير. ولتدعيم هذه التدابري، من املهم اأن تقيم الدول اآليات اإنفاذ فعالة ميكن 
لل�شجلت اأن ت�شتند اإليها عندما ل تقدم املن�شاأة معلومات دقيقة وكاملة )انظر الفقرات 206 اإىل 

211 والتو�شيتني 45 و46 اأدناه(. 

36- وعلوة على ذلك، وبغية تعزيز جودة نوعية وموثوقية املعلومات امل�شجلة، ينبغي للدول 
تلك  لتحقيق  املتخذة  اخلطوات  وت�شمل  ذاته.  ال�شجل  قيود  واأمن  �شلمة  ت�شون  اأن  امل�شرتعة 
الأهداف ما يلي: )اأ( اإلزام ال�شجل باأن يطلب من اأ�شحاب الت�شجيل حتديد هوياتهم وباأن يحفظ 
تلك املعلومات؛ )ب( اإلزام ال�شجل بالإ�شراع باإبلغ املن�شاأة بحدوث الت�شجيل وباأيِّ تغيريات ُتدَخل 
التي  املعلومات  لتعديل  ال�شجل  لأمني  تقديرية  �شلحية  اأيِّ  اإلغاء  )ج(  لة؛  امل�شجَّ املعلومات  على 

مت اإىل ال�شجل.  ُقدِّ

التجاري لل�شجل  الرئي�شية  ال�شمات   :4 التو�شية 

التالية: الرئي�شية  بال�شمات  التجاري  ال�شجل  ات�شاف  القانون  ي�شمن  اأن  ينبغي 
من  وناجعًا  ال�شتعمال  و�شهل  وب�شيطًا  النا�ض  لعامة  متاحًا  الت�شجيل  يكون  )اأ( اأن 

والتكلفة؛ الوقت  حيث 
وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  لحتياجات  منا�شبة  الت�شجيل  اإجراءات  تكون  اأن  )ب(  

واملتو�شطة؛
لعامة  واملتاحة  التجارية  املن�شاآت  عن  لة  امل�شجَّ املعلومات  يف  البحث  يكون  اأن  )ج(  

ي�شريين؛ وا�شتخراجها  النا�ض 
لة جيدْي النوعية وموثوقني واأن ُيحتفظ  )د( اأن يكون نظام ال�شجل واملعلومات امل�شجَّ

النظام. التحقق من  بهما على ذلك احلال من خلل حتديثات دورية ومن خلل 

الف�شل الأول- اأهداف ال�شجل التجاري  15 
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ال�شجل   ثانياً- اإن�شاء 
ووظائفه التجاري 

37- يجوز الأخذ بعدة ُنُهج يف اإر�شاء نظام فعال لت�شجيل املن�شاآت التجارية. ولكن هناك اتفاٌق 
النظر عن الختلفات يف  النظم. وب�شرف  الرئي�شية لهذه  الأهداف  ب�شاأن بع�ض  النطاق  وا�شع 
الطريقة التي قد تعمل بها ال�شجلت التجارية، فاإنَّ ال�شجلت التي تت�شم بالكفاءة لديها هياكل 
مت�شابهة وتوؤدي وظائف مت�شابهة لتنفيذ عملية ت�شجيل اأيِّ من�شاأة جديدة اأو لتدوين ما قد يحدث 

من تغريات فيما يتعلق باأيِّ من�شاأة قائمة.

األف- ال�شلطة امل�شوؤولة

ا اأو اإ�شلحها �شجلًّ قائمًا،  38- يتعنيَّ على الدول امل�شرتعة، يف معر�ض اإن�شائها �شجلًّ جتاريًّ
اأكرثها  لكنَّ  �شكله،  ب�شاأن  خمتلفة  ُنُهج  اتباع  وميكن  وت�شغيله.  ال�شجل  تنظيم  كيفية  يف  تبتَّ  اأن 
�شيوعًا هو النهج القائم على الإ�شراف احلكومي. ويف الدول التي تاأخذ بهذا النهج، تتوىل ت�شغيَل 
�شلطة  حتت  عادًة  وُتن�شاأ  عموميون  موظفون  فيها  يعمل  حكومية  هيئة  اأو  اإدارٌة  التجاري  ال�شجل 
اإدارة حكومية اأو وزارة معيَّنة. ويتمثل اأحد الأ�شكال الأخرى لتنظيم ال�شجل التجاري يف اإخ�شاعه 
للإ�شراف الإداري للجهاز الق�شائي. ويف �شياقات كهذه، ميكن اأن تكون هيئة الت�شجيل حَمكمًة اأو 
دة يف املدونة التجارية املنطبقة، مرتبطة  �شجلًّ ق�شائيًّا، وتكون وظيفتها، التي عادًة ما تكون حمدَّ
بالتحقق من املتطلبات التجارية للت�شجيل دون ا�شرتاط وجود موافقة ق�شائية م�شبقة على املن�شاأة 

ل.  ال�شاعية اإىل الت�شجُّ

39- وميكن للدول اأي�شًا اأن تكلِّف جهات خارجية بجميع عمليات ال�شجل اأو بع�شها، من خلل 
اأو  اآخر قد ينطوي على �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ض  اأو ترتيب قانوين  ترتيب تعاقدي 
هذه  تظل  اخلا�ض،  القطاع  اإىل  الت�شجيل  مهمة  اإ�شناد  حال  ويف  اخلا�ض.  القطاع  على  يقت�شر 
الت�شغيل  مبهام  اخلا�ض  للقطاع  مملوكة  �شركات  تكليف  مع  ولكن  احلكومة،  وظائف  من  املهمة 
ق هذا التكليف من خلل تعيني �شركة  اليومي للنظام. ففي اإحدى الدول، على �شبيل املثال، حَتقَّ
اأنَّ  الت�شجيل. غري  اإدارة وظيفة  للقانون، كاأمنِي �شجلٍّ م�شاعد له كامل �شلحيات  خا�شة، وفقًا 
ت�شغيل ال�شجل من خلل �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ض اأو �شركات تابعة للقطاع اخلا�ض 



للدول  وميكن  الوظيفة.)4(  تلك  حكومية  هيئة  تويل  �شيوع  درجة  نف�ض  يبدو،  فيما  بعد،  مل َيبُلغ 
جتارة،  ُغرف  �شكل  مثًل  تتخذ  منف�شلة،  اعتبارية  �شخ�شية  ذات  كيانات  اإن�شاء  تقرر  اأن  اأي�شًا 
القانون، يف �شكل  ال�شجلت، مبقت�شى  تن�شئ  اأن  اأو  التجاري وتطويره،  ال�شجل  اإدارة  لكي تتوىل 
هيئات م�شتقلة اأو �شبه م�شتقلة ميكن اأن تكون لها ح�شاباتها التجارية اخلا�شة وتعمل وفقًا للوائح 
ال�شجل  املثال، ميثِّل  اإحدى الدول، على �شبيل  العمومية. ففي  ال�شلطات  ال�شارية على  التنظيمية 
التجاري �شخ�شية اعتبارية منف�شلة تعمل حتت اإ�شراف وزارة العدل، يف حني اأنه ميثِّل يف دولة 
ا  اإداريًّ انف�شاله  رغم  منف�شلة  قانونية  و�شعية  له  لي�شت  حكومية  لإدارة  ا  تنفيذيًّ جهازًا  اأخرى 
اأن  �شتعتمده  الذي  التنظيمي  ال�شكل  ماهية  يف  البت  عند  الدولة  على  ويتعني  الإدارة.  تلك  عن 
اأ�شكال  مبختلف  املقرتنة  والعيوب  واملزايا  التحديات  م  تقيِّ واأن  اخلا�شة  املحلية  ظروفها  تراعي 
د ال�شكل الأن�شب لأولويات الدولة والذي ميكن حتقيقه يف حدود مواردها الب�شرية   التنظيم ثم حتدِّ

والتكنولوجية واملالية.

من  �شركة  اإىل  لل�شجل  اليومي  الت�شغيل  اإ�شناد  جاز  اإذا  حتى  امل�شرتعة،  للدولة  40- وينبغي 
املنطبق.  للقانون  وفقًا  ال�شجل  ت�شغيل  �شمان  مب�شوؤولية  دومًا  حتتفظ  اأن  اخلا�ض،  القطاع 
وينبغي للدولة امل�شرتعة اأن حتتفظ ب�شلطتها على قيود ال�شجل التجاري بغية تر�شيخ ثقة النا�ض 
يف  ا�شتعمالها  اأو  قيوده  يف  الواردة  للمعلومات  به  املاأذون  غري  التجاري  ال�شتغلل  ومنع  فيه 
اأي�شًا، ب�شرف النظر عن الت�شغيل  اأن تكفل  اأغرا�ض احتيالية. وعلوة على ذلك، ينبغي للدولة 
امل�شجلة  املعلومات  اإىل  الو�شول  باحلق يف مراقبة  احتفاظها  اأو هيكله،  التجاري  لل�شجل   اليومي 

وا�شتخدامها. 

امل�شوؤولة ال�شلطة   :5 التو�شية 

ما يلي: على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

التجاري؛  ال�شجل  بت�شغيل  الدولة  نه  تعيِّ كيان  اأو  الدولة  ت�شطلع  )اأ( اأن 
التجاري. ال�شجل  على  ب�شلطتها  الدولة  حتتفظ  اأن  )ب(  

باء- تعيني اأمني ال�شجل وم�شوؤوليته
41- ينبغي اأن يبنيِّ قانون الدولة اإجراءات تعيني اأمني ال�شجل واإقالته وكذلك واجباته وال�شلطَة 

لَة �شلحياِت الإ�شراف على اأدائه لتلك الواجبات. املخوَّ

املن�شاآت  ت�شجيل  خدمات  توفري  اأجل  من  اخلا�ض  القطاع  مع  التعاقد  على  تنطوي  التي  الرتتيبات  )4(تتطلب 

القطاع  من  اخلدمات  م  ومقدِّ احلكومة  م�شوؤولية  مثل  و�شيا�شاتية،  قانونية  جوانب  عدة  من  حذرًا  تدقيقًا  التجارية 
املنازعات. وت�شوية  املخاطر،  عن  امل�شوؤولية  وتوزيع  الرتتيبات،  و�شكل  اخلا�ض، 

الف�شل الثاين- اإن�شاء ال�شجل التجاري ووظائفه  17 
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42- ومتا�شيًا مع املمار�شة التي تتَّبعها بع�ض الدول، يجدر بالذكر اأنَّ تعيني اأمني ال�شجل ُيراد 
به اأن ي�شمل جميع الطرائق التي ميكن اأن ُيختار بها اأمني ال�شجل، مبا يف ذلك عن طريق النتخاب. 
واإ�شافًة اإىل ذلك، يجوز للدول اأن ت�شمح لأمني ال�شجل باأن يفو�ض �شلحياته اإىل اأ�شخا�ض يعيَّنون 

مل�شاعدته على اأداء واجباته.

43- واإ�شافًة اإىل ذلك، ينبغي اأن تبنيِّ قوانني الدولة امل�شرتعة بو�شوح مهام اأمني ال�شجل من 
ا�شتعمال  اأيِّ احتمال لإ�شاءة  اأدنى حد من  اإىل  والتقليل  ال�شجل  ت�شغيل  اأجل كفالة م�شاءلته عن 
اأن ير�شي مبادئ م�شاءلة  ال�شلطة. ويف هذا ال�شدد، فاإنَّ قانون الدولة امل�شرتعة املنطبق ينبغي 
اأمني ال�شجل ل�شمان حتلِّيه بال�شلوك اللئق يف اإدارة ال�شجل التجاري )وُتتناول امل�شوؤولية املحتملة 

لل�شجل يف الفقرات 212 اإىل 217 والتو�شية 47 اأدناه(.

وم�شوؤوليته ال�شجل  اأمني  تعيني   :6 التو�شية 

اأن: للقانون  ينبغي 

امل�شرتعة،  الدولة  له من جانب  املاأذون  الكيان  اأو  ال�شخ�ض  اأن ميلك  )اأ( ين�ض على 
اأدائه؛ ومراقبة  واإقالته  ال�شجل  اأمني  تعيني  امل�شرتعة، �شلحية  الدولة  قانون  اأو مبوجب 

تلك  تفوي�ض  بالإمكان  كان  اإذا  وما  وواجباته  ال�شجل  اأمني  �شلحيات  د  يحدِّ )ب(  
ذلك. ومدى  والواجبات  ال�شلحيات 

 جيم- ال�شفافية يف ت�شغيل 
ال�شجل التجاري 

من  عددًا  املن�شاآت  ت�شجيل  لنظام  به  واملوثوق  ال�شفاف  الت�شغيل  تعزز  التي  للقوانني  44- اإنَّ 
من  حمدود  بعدد  طة  مب�شَّ عملية  �شكل  يف  الت�شجيل  باإجراء  ت�شمح  اأن  املفرت�ض  فمن  ال�شمات. 
اخلطوات، واأن حتد من التعامل مع �شلطات ال�شجل، وكذلك اأن تتيح ُمددًا زمنية ق�شرية وحمددة 
اأو غري  اأمد طويل  ت�شجيل ذي  اإىل  تف�شي  واأن  تكاليف زهيدة،  تتطلب  واأن  املتطلبات،  ل�شتيفاء 
حمدود، واأن تكون نافذة على نطاق الولية الق�شائية كلها، واأن جتعل الو�شول اإىل الت�شجيل اأي�شر 

على اأ�شحاب الت�شجيل. 

د اخلدمات التي يحق للم�شتعملني  45- وينبغي اأن تر�شي ال�شجلت اأي�شًا "معايري خدمة" حتدِّ
احل�شول عليها وقد يتوقعون تلقيها، وت�شع يف الوقت نف�شه لل�شجل اأهدافًا على �شعيد الأداء ينبغي 
القواعد  املثال،  �شبيل  على  تلك،  اخلدمات  معايري  ت�شمل  اأن  وميكن  حتقيقها.  اإىل  يرمي  اأن  له 
املتعلقة بت�شويب الأخطاء )انظر الفقرة 28 اأعله، والفقرتني 147 و231 اأدناه(، والقواعد التي 
ال�شيانة  اأعمال  اإجناز  اأجل  )من  خللها  متاحًا  ال�شجل  ل يكون  قد  التي  الق�شوى  املدة  حتكم 



ع. وت�شهم معايري اخلدمات يف كفالة  الإلكرتونية مثًل(، وتقدمي اإ�شعار م�شبق باأيِّ زمن توقُّف متوقَّ
نوعية  لر�شد  مقايي�ض  املعايري  تلك  ر  توفِّ ال�شجل، حيث  اإدارة  وامل�شاءلة يف  ال�شفافية  املزيد من 

مة واأداء موظفي ال�شجل. اخلدمات املقدَّ

ت�شغيل  يف  ال�شفافية   :7  التو�شية 
التجاري  ال�شجل 

التي  اخلدمة  ومعايري  والإجراءات  بالقواعد  النا�ض  عامة  اإعلم  القانون  ي�شمن  اأن  ينبغي 
الت�شجيل. اإجراءات  يف  ال�شفافية  �شمان  اأجل  من  التجاري  ال�شجل  لت�شغيل  تو�شع 

دة دال- ا�شتخدام ا�شتمارات الت�شجيل املوحَّ
46- من النُُّهج الأخرى التي كثريًا ما ُت�شتخدم لتعزيز ال�شفافية واملوثوقية يف ت�شغيل ال�شجل 
ل�شاحب  وا�شحة  بتوجيهات  م�شفوعة  ب�شيطة  موحدة  ت�شجيل  ا�شتمارات  ا�شتخدام  التجاري 
اإىل  حاجة  دون  ب�شهولة  ال�شتمارات  هذه  ملء  للمن�شاآت  وميكن  ملئها.  كيفية  ب�شاأن  الت�شجيل 
وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  ت�شجيع  فعليًّا يف  وي�شهم  التكلفة  يقلِّل من  بو�شيط، مما  ال�شتعانة 
التي يرتكبها  الأخطاء  ت�شاعد هذه ال�شتمارات على جتنب وقوع  الت�شجيل. كما  واملتو�شطة على 
كان لعتماد  وقد  برمتها.  العملية  ع  ي�شرِّ البيانات، مما  تدوين  لدى  التجارية  ال�شجلت  موظفو 
ا�شتمارات ت�شجيل موحدة يف بع�ض الوليات الق�شائية دور حموري يف تب�شيط متطلبات الت�شجيل 
تتيح  التي  الق�شائية  الوليات  ال�شرورية. وعلوة على ذلك، يف  امل�شتندات غري  وال�شتغناء عن 
التجاري  ال�شجل  )مثل  املن�شاآت  باإقامة  املعنية  ال�شلطات  بني  املتبادل  الت�شغيل  من  كبرية  درجة 
والهيئات املعنية بال�شرائب وال�شمان الجتماعي(، فاإنَّ اعتماد ا�شتمارة ت�شجيل موحدة ووحيدة، 
جتمع جميع املعلومات التي تطلبها هذه ال�شلطات من هذه املن�شاآت، قل�ض من ازدواجية طلبات 
الت�شجيل لدى ال�شلطات املتعددة. وجتدر  اإجراءات  ن من تب�شيط  احل�شول على املعلومات، ومكَّ
الإ�شارة اإىل اأنَّ ا�شتخدام ا�شتمارات الت�شجيل املوحدة ل ينبغي اأن مينع املن�شاأة من تزويد اأمني 
اأو امل�شموح بها مبقت�شى القانون املنطبق من اأجل  ال�شجل باملواد وامل�شتندات الإ�شافية املطلوبة 

اإقامة املن�شاأة.

دة املوحَّ الت�شجيل  ا�شتمارات  ا�شتخدام   :8 التو�شية 

املن�شاأة  ت�شجيل  لإتاحة  ب�شيطة  دة  موحَّ ت�شجيل  با�شتمارات  الأخذ  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
كيفية  ب�شاأن  الت�شجيل  لأ�شحاب  الإر�شادات  اإتاحة  ال�شجل  اأمني  يكفل  اأن  وينبغي  التجارية، 

ال�شتمارات. تلك  ملء 

الف�شل الثاين- اإن�شاء ال�شجل التجاري ووظائفه  19 



دليل الأون�شيرتال الت�شريعي ب�شاأن  املبادئ الأ�شا�شية لل�شجل التجاري   20

هاء- بناء قدرات موظفي ال�شجل

املوظفني  قدرات  تطوير  ميثل  املن�شاآت،  ت�شجيل  عملية  اإ�شلح  يف  ال�شروع  47- عقب 
لرداءة اخلدمة  ما يكون  العملية. فكثريًا  ا يف هذه  املن�شاآت جانبًا مهمًّ ت�شجيل  بوظائف  املكلفني 
لل�شجل  امل�شتعملني  زيارة  ت�شتلزم  اأو  اأخطاء  اإىل  تف�شي  ورمبا  العملية،  كفاءة  على  �شلبي  تاأثري 
اأدائهم  تعزيز  جمرد  على  ز  ُتركِّ األَّ  ال�شجل  موظفي  قدرات  تطوير  لعملية  وميكن  مرات.  عدة 
والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  وحلول  اجلديدة  الت�شجيل  بعمليات  معرفتهم  وحت�شني 
خدمات  لتح�شني  جديدة  اأ�شاليب  على  تدريبهم  اأي�شًا  ت�شمل  اأن  بل  الزبائن،   وتوجهات 

ت�شجيل املن�شاآت.

48- وميكن اتباع ُنهج خمتلفة اإزاء بناء القدرات ترتاوح بني طرائق التدريب الأكرث ات�شامًا 
ات�شامًا  الأكرث  والأ�شاليب  الدرا�شة  واأن�شطة قاعات  املحا�شرات  والقائمة على  التقليدي  بالطابع 
ويف  املن�شاآت.  لت�شجيل  جديدة  ُنُظم  ا�شتحداث  عن  تتمخ�ض  اأن  ميكن  والتي  البتكاري  بالطابع 
بع�ض الوليات الق�شائية، ا�شُتخدمت اأن�شطة قائمة على تكوين الأفرقة واأداء الأدوار وحققت بع�ض 
النجاح، لأنَّ الإ�شلحات كثريًا ما تك�شر احلواجز القائمة بني خمتلف الإدارات احلكومية وتتطلب 
حت�شني تدفق املعلومات فيما بينها، كما تتطلب فهمًا ملختلف جوانب الإجراءات التي قد ل يكون 
بع�ض موظفي ال�شجل على دراية بها. ويف حالت اأخرى، اختارت الدول اأي�شًا و�شع خطط عمل ذات 
غايات م�شتهَدفة �شنويًّا من اأجل الوفاء مبعايري الأداء، مبا يت�شق مع اأف�شل املمار�شات والجتاهات 
العاملية، وربطت ترقيات املوظفني ومكافاآتهم املالية بتحقيق غايات خطة العمل. ويف حالت ثالثة، 
قررت الدول ا�شتحداث قيم موؤ�ش�شية جديدة من اأجل حت�شني نظام اخلدمات العمومية، مبا فيها 
خدمة ت�شجيل املن�شاآت. ومع اأنَّ ال�شلطة احلكومية املعنية هي التي تتوىل يف العادة زمام القيادة 
يف تنظيم برامج تطوير قدرات موظفي ال�شجل، فيمكن اأي�شًا ال�شتعانة باخلربات الفنية املتاحة 

لدى الأو�شاط القانونية والتجارية املحلية.

49- كما ميثل التعلُّم املتبادل بني النظراء واإقامة �شبكات وطنية ودولية نهجني فعالني لبناء 
القدرات اللزمة لت�شغيل ال�شجل. فهاتان الأداتان تتيحان ملوظفي ال�شجل اإمكانية زيارة وليات 
لتحقيق  املهم  ومن  والفعالية.  بالكفاءة  التجارية  �شجلتها  تت�شم  اأخرى  ودول  اأخرى  ق�شائية 
التي  الق�شائية  الولية  ماألوفة لدى  ِوجهُتها وليات ق�شائية  تكون  اأن  اأثر لأيِّ زيارات كهذه  اأكرب 
اإ�شلح  يف  منخرطة  ق�شائية  وليات  عدة  يف  بنجاح  النهج  هذا  اتُّبع  وقد  اإ�شلحها.  يجري 
املعارف  لتبادل  من�شات  اأي�شًا  الدولية  وال�شبكات  املحافل  ر  توفِّ كما  املن�شاآت.  ت�شجيل  عملية 
خمتلف يف  ال�شجلت  موظفي  بني  املن�شاآت  ت�شجيل  اإ�شلح  تنفيذ  يخ�ض  فيما  الأفكار   وتبادل 

اأنحاء العامل.

50- ومن اأجل تي�شري ت�شجيل املن�شاآت التجارية، قد يكون من املهم بالقدر نف�شه بناء قدرات 
الو�شطاء يف الدول التي ُت�شرتط فيها خدمات هوؤلء املهنيني لت�شجيل املن�شاأة )انظر، على �شبيل 

املثال، الفقرات 116 و117 و169 و186 و187 اأدناه(. 



ال�شجل موظفي  قدرات  بناء   :9 التو�شية 

اأجل تطوير وتعزيز معارف ومهارات موظفي  القانون و�شع برامج منا�شبة من  اأن يكفل  ينبغي 
ال�شجلت  وت�شغيل  اخلدمة  ومعايري  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  اإجراءات  ب�شاأن  ال�شجل 

املطلوبة. اخلدمات  تقدمي  على  ال�شجل  موظفي  قدرات  وكذلك  الإلكرتونية، 

واو- الوظائف الأ�شا�شية لل�شجالت التجارية
اإذ  اأو لتب�شيط ال�شجل التجاري القائم؛  51- لي�ض هناك نهج موحد لإن�شاء ال�شجل التجاري 
واأولوياتها  الدولة  تطور  م�شتوى  ح�شب  كبريًا  تباينًا  تتباين  د  التعقُّ ودرجات  التنظيم  مناذج  اإنَّ 
الوظائف  اإنَّ بع�ض  ال�شجل وتنظيمه،  النظر عن هيكل  القول، ب�شرف  وت�شريعاتها. ولكن ميكن 

الأ�شا�شية م�شرَتك بني ال�شجلت كافة.

52- وتبعًا للتنظيم القانوين واملوؤ�ش�شي للدولة امل�شرتعة، ميكن اأن ت�شاف اإىل ال�شجل التجاري 
وظائف اأ�شا�شية علوة على الوظائف الواردة اأدناه. ورغم ذلك، ومتا�شيًا مع املبادئ العامة التي 
الأ�شا�شية  الوظائف  فاإنَّ  اأعله(،   27 الفقرة  )انظر  التجارية  للمن�شاآت  الفعال  الت�شجيل  حتكم 

لل�شجلت التجارية والأهداف املرجوة منها هي، على الأقل، كما يلي: 

)اأ( ت�شجيل املن�شاأة التجارية عندما ت�شتويف ال�شروط اللزمة املن�شو�ض عليها يف قانون 
الدولة امل�شرتعة، وهو ما قد ي�شمل اإ�شفاء ال�شفة العتبارية على املن�شاأة وت�شجيل هذه ال�شفة؛ 

)ب(  ن�شر واإتاحة املعلومات اجليدة النوعية واملوثوقة املتعلقة باملن�شاأة املتوخى ت�شجيلها 
والدولة،  النا�ض  وعامة  التجاريني  ال�شركاء  بني  والتفاعلت  التجاري  التعامل  ت�شهيل  ق�شد 

مبا يف ذلك عندما جتري تلك التفاعلت يف �شياق عابر للحدود؛
املن�شاأة  بني  املعلومات  تبادل  تي�شري  ق�شد  للمن�شاأة  فريد  هوية  د  حمدِّ تخ�شي�ض  )ج(   

والدولة )انظر اأي�شًا الفقرات 100 اإىل 107 اأدناه(؛
لة بني ال�شلطات املعنية من اأجل  )د(   تبادل املعلومات املتعلقة باملن�شاآت التجارية امل�شجَّ

تعزيز وتي�شري التن�شيق فيما بني هذه ال�شلطات؛
لة حديثة ودقيقة قدر الإمكان، بحيث  )ه (   التاأكد من كون املعلومات املتعلقة مبن�شاأة م�شجَّ
تكون تلك املعلومات ذات قيمة بالن�شبة جلميع م�شتعملي ال�شجل )انظر اأي�شًا الفقرتني 32 و35 

والتو�شية 4 اأعله والفقرات 157 اإىل 161 والتو�شية 30 اأدناه(؛
لة  امل�شجَّ املن�شاآت  و�شلمة  هوية  حماية  اأجل  من  ال�شجل  قيود  �شلمة  حماية  )و(  

)انظر اأي�شًا الفقرتني 233 و234 والتو�شية 54(؛
من  بذلك  ما يرتبط  ي�شمل  مبا  جتارية،  من�شاأة  بتاأ�شي�ض  املتعلقة  املعلومات  )ز( توفري 
لة، وكذلك الآثار القانونية املرتتبة على املعلومات  التزامات وم�شوؤوليات للمن�شاآت التجارية امل�شجَّ

املحتفظ بها يف ال�شجل التجاري؛
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)ح( تقدمي امل�شاعدة اإىل املن�شاآت التجارية يف البحث عن ا�شم جتاري وحجزه عندما 
ي�شرتط القانون ذلك حتى يت�شنى للمن�شاأة التجارية تر�شيخ هويتها التجارية.

ال�شجل  اإىل  امل�شاريع  مي  منظِّ َمدَخل  يكون  ما قد  كثريًا  النمطية،  الت�شجيل  عملية  53- ويف 
م لهم يف اختيار ا�شم فريد للمن�شاأة اجلديدة التي يرغبون يف اإن�شائها.  التجاري هو الدعم املقدَّ
اأ�شماء  عن  كاٍف  بقدٍر  مميز  ا�شم  لها  يكون  اأن  املن�شاأة  على  ما ُي�شرتط  عادة  الت�شجيل،  فعند 
وحتديد  املن�شاأة  على  التعرف  ميكن  حتى  املعنية  الق�شائية  الولية  يف  الكائنة  الأخرى  املن�شاآت 
اأجل حتديد  امل�شرتعة معايريها اخلا�شة من  الدول  اأن ت�شع  املرجح  ال�شم. ومن  هويتها بذلك 
كيفية البت فيما اإذا كان ا�شم املن�شاأة مميَّزًا مبا فيه الكفاية عن اأ�شماء املن�شاآت التجارية الأخرى. 
مي امل�شاريع يف هذه املرحلة من خلل اإجراء قد يكون  وعادة ما ت�شاعد ال�شجلت التجارية منظِّ
ا اأو اإلزاميًّا، اأو رمبا تتيح البحث يف اأ�شماء املن�شاآت للطلع على هذه املعلومات كخدمة  اختياريًّ
من اخلدمات التي تقدمها. كما قد تتيح ال�شجلت خدمَة حجز ا�شم للكيان التجاري اجلديد قبل 
ت�شجيله، بحيث يتعذر على اأيِّ من�شاأة اأخرى ا�شتخدام ذلك ال�شم. وميكن تقدمي خدمة احلجز 
اإجراء  يف  مدجمة  كخدمة  اأو  اإلزاميًّا(  اأو  ا  اختياريًّ الآخر  هو  يكون  )قد  منف�شل  كاإجراء  هذه 

ت�شجيل املن�شاأة. 

مي  ملنظِّ الإر�شادات  من  خمتلفة  واأنواعًا  ا�شتمارات  اأي�شًا  التجارية  ال�شجلت  ر  54- وتوفِّ
الطلب،  م  ُقدِّ ومتى  للت�شجيل.  اللزمة  امل�شتندات  من  ذلك  وغري  الطلب  ون  ُيِعدُّ الذين  امل�شاريع 
ُيجري ال�شجل �شل�شلًة من عمليات التحقق واإجراءات ال�شبط للتاأكد من ا�شتمال الطلب على جميع 
ق ال�شجل من اأيِّ متطلَّبات للت�شجيل  املعلومات وامل�شتندات اللزمة. وعلى وجه اخل�شو�ض، يتحقَّ
القانونية  بالأهلية  امل�شاريع  م  منظِّ مَتتُّع  مثل  املنطبق،  الدولة  قانون  يف  عليها  من�شو�شًا  يكون 
ق ب�شيطة )مثل  لت�شغيل املن�شاأة. وقد ُتلِزم بع�ض التقاليد القانونية ال�شجل بتنفيذ اإجراءات حتقُّ
ز بقدر كاٍف(، وهذا يعني اإلزام ال�شجل بقبول املعلومات ب�شيغتها  التاأكد من اأنَّ ا�شم املن�شاأة متميِّ
مة وتدوينها متى كانت تفي بجميع املتطلبات الإدارية الأ�شا�شية. وقد ت�شرتط تقاليد قانونية  املقدَّ

مة. ق اأوفى من �شحة املعلومات املقدَّ اأخرى اإجراء حتقُّ

55- ويجب عادًة دفُع ر�شم الت�شجيل، اإن ُوجد )انظر الفقرتني 198 و199 والتو�شية 41 اأدناه( 
قبل اإمتام الت�شجيل. وحاملا يكتمل ت�شجيل املن�شاأة، ُي�شِدر ال�شجل �شهادًة توؤكد الت�شجيل وتت�شمن 
لة للأطراف املهتمة،  معلومات عن املن�شاأة. وملا كان ينبغي الإف�شاح عن كثري من املعلومات امل�شجَّ
فاإنَّ ال�شجلت تتيح العنا�شر العلنية لتلك املعلومات بو�شائل خمتلفة، منها الن�شر يف موقع �شبكي 
اأو يف من�شورات مثل اجلريدة الر�شمية الوطنية اأو ال�شحف. وقد تتيح ال�شجلت، كخدمة اإ�شافية 
غري اإلزامية، ال�شرتاك يف ن�شرات اإعلنية ُتبلِّغ عن اأنواع معيَّنة من الت�شجيلت اجلديدة، متى 

كانت البنية التحتية تتيح ذلك. 

لة التي تتاح  56- ووفقًا للقانون املنطبق يف الدولة امل�شرتعة، ميكن اأن ت�شمل املعلومات امل�شجَّ
لعامة النا�ض معلومات حمددة عن هيكل املن�شاأة، مثل ال�شخ�ض املاأذون له بالتوقيع عن املن�شاأة 



اأو الذي ميثِّل املن�شاأة قانونًا. فاملعلومات الأ�شا�شية عن املن�شاأة، مثل ا�شم املن�شاأة، ورقم هاتفها 
اأنها  اعتبار  ميكن  التي  العناوين  اإىل  )اإ�شافًة  الربيدي  وعنوانها   )5( املعنيَّ الإلكرتوين  وعنوانها 
قد  التفا�شيل  هذه  ن�شر  اأنَّ  اإل  النا�ض،  لعامة  اأي�شًا  تتاح  اأن  ميكن  عليها(  املرا�شلت  �شتتلقى 
املقدمة على  املعلومات امل�شنفة  التجارية  ال�شجلت  املن�شاأة. وعندما جتمع  يكون رهنًا مبوافقة 
اأ�شا�ض طوعي ب�شاأن �شاحب الت�شجيل اأو الأ�شخا�ض املرتبطني باملن�شاأة ح�شب نوع اجلن�ض اأو باقي 
اأو  اإثنية  اأن تثري م�شائل تتعلق باخل�شو�شية )مثل الرتباط مبجموعة  املوؤ�شرات التي من �شاأنها 
د القانون ما اإذا كان من اجلائز اإتاحة تلك املعلومات لعامة النا�ض و�شروط  لغوية(، ينبغي اأن يحدِّ
القيام بذلك )انظر الفقرات 176 اإىل 179 والتو�شية 35 اأدناه(. ويف بع�ض الدول، يتاح و�شول 
عامة النا�ض اإىل معلومات معيَّنة يف ال�شجل التجاري جمانًا )فيما يتعلق بر�شوم املعلومات، انظر 

الفقرة 203 والتو�شية 42 اأدناه(. 

ل لدى العديد من ال�شلطات العمومية، مثل  57- ويجب عادًة على اأيِّ من�شاأة جديدة اأن تت�شجَّ
ال�شلطات املعنية بال�شرائب وال�شمان الجتماعي، وهذا يتطلب يف كثري من الأحيان تقدمي نف�ض 
مي امل�شاريع  م ال�شجل التجاري ملنظِّ املعلومات التي يجمعها ال�شجل التجاري. ويف بع�ض الدول، يقدِّ
التي  الدول  ويف  ال�شلطات.  تلك  اإىل  ويحيلهم  الأخرى  املعنية  ال�شلطات  متطلَّبات  عن  معلومات 
د  �ض للمن�شاأة رقم ت�شجيل يوؤدي اأي�شًا وظيفة حمدِّ لديها ُنُظم ت�شجيل اأكرث تطورًا، ميكن اأن يخ�شَّ
اأدناه(، وميكن بعدئذ  اإىل 107  هوية فريد على نطاق ال�شلطات العمومية )انظر الفقرات 100 
ا�شتخدامه يف جميع تعاملت تلك املن�شاأة مع تلك ال�شلطات واملن�شاآت الأخرى وامل�شارف. وهذا 
ط كثريًا عملية تاأ�شي�ض املن�شاأة، اإذ يتيح لل�شجل التجاري اأن يتبادل املعلومات على نحو اأي�شر  ُيب�شِّ
مع �شائر ال�شلطات امل�شاركة يف تاأ�شي�ض املن�شاأة. ويف عدد من الدول التي قامت باإ�شلح ُنُظمها 
الهيئات  الت�شجيل لدى  ك "جمامع خدمات" لدعم  التجارية  ال�شجلت  بالت�شجيل، تعمل  اخلا�شة 
مها هذه املجامع توفري اأيِّ تراخي�ض لزمة، اأو قد تكتفي  الأخرى. وقد ت�شمل اخلدمات التي تقدِّ
اإىل  امل�شاريع  مي  منظِّ واإحالة  الرتاخي�ض  تلك  على  احل�شول  اإجراءات  عن  معلومات  بتقدمي 
اإن�شاء  اأنَّ  الت�شريعي  الدليل  الفقرتني 9 و25(، يرى هذا  اأعله )انظر  ُذكر  املعنية. وكما  الهيئة 
"جمامع اخلدمات" هذه من اأجل الت�شجيل، على الأقل، يف ال�شجل التجاري ولدى ال�شلطات املعنية 

ال�شلطات  هذه  جميع  لدى  الت�شجيل  اإجراءات  تكامل  وتعزيز  الجتماعي،  وال�شمان  بال�شرائب 
التجارية )انظر  املن�شاآت  بت�شجيل  الراغبة يف حت�شني نظامها اخلا�ض  للدول  الأف�شل  النهج  هو 

الفقرات 86 اإىل 97 والتو�شية 14 اأدناه(. 

58- وثمة جانب مهم ينبغي للدول اأن تنظر فيه لدى اإن�شاء اأو اإ�شلح ال�شجل التجاري، وهو 
ما اإذا كان ينبغي اأي�شًا اإلزام ال�شجل بتدوين اإجراءات معيَّنة مت�ضُّ و�شعية املن�شاأة، مثل الإع�شار 
اأو الدمج اأو اإنهاء الأعمال التجارية. ويبدو اأنَّ النهج املتَّبع ب�شاأن هذه التغريات يف الو�شعية يختلف 

اخلطابات  با�شتخدام  املتعلقة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  ب�شاأن  الإي�شاحية  الأون�شيرتال  اأمانة  مذكرة  )5(تقدم 

الإلكرتوين"  "العنوان  م�شطلح  عن  اإ�شافية  معلومات   )192 اإىل   185 )الفقرات  الدولية  العقود  يف  الإلكرتونية 
املعني". "غري  الإلكرتوين  والعنوان  "املعني"  الإلكرتوين  العنوان  والفرق بني 
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اأي�شًا  ال�شجلت  اإىل  ما ُيعهد  كثريًا  املثال،  �شبيل  على  الدول،  بع�ض  ففي  اأخرى.  اإىل  دولة  من 
بت�شجيل حالت الإع�شار؛ بينما تنحو ال�شجلت يف دول اأخرى اإىل عدم القيام بهذه الوظيفة. ويف 
بع�ض الوليات الق�شائية، ُتكلَّف ال�شجلت اأي�شًا مبهمة ت�شجيل حالت الدمج وكذلك حالت اإنهاء 
ل بطبيعتها  الأعمال التجارية للمن�شاآت وت�شفيتها. وعلى اأيِّ حال، فاإنَّ ال�شجلت التجارية ت�شجِّ
تلك  ت�شجيل  باإلغاء  وذلك  اأعمالها،  مزاولة  عن  دائم  ب�شكل  تتوقف  من�شاأة  اأيِّ  عمر  نهاية  اأي�شًا 

املن�شاأة )انظر الفقرات 218 اإىل 225 والتو�شيات 48 و49 و50 اأدناه(. 

59- ويجوز اأن تت�شمن الأحكام الفتتاحية للقانون الذي ي�شري على ت�شجيل املن�شاآت التجارية 
اإدراج اإحالت مرجعية اإىل الأحكام ذات ال�شلة يف القانون  قائمة مبختلف وظائف ال�شجل، مع 
يتعلق  فيما  وال�شفافية  الو�شوح  هي  النهج  هذا  ومزيَّة  بالتف�شيل.  الوظائف  تلك  تتناول  التي 
ا َعيُبه املحتمل فهو اأنَّ  بطبيعة ونطاق امل�شائل املتناَولة بالتف�شيل يف موا�شع لحقة من القانون. اأمَّ
ل على اأنها ت�شع تقييدات غري مق�شودة ملا يت�شمنه القانون  القائمة قد ل تكون �شاملة اأو قد توؤوَّ
النهج  هذا  تطبيق  يتطلب  ذلك،  على  وبناًء  املرجعية.  الإحالت  اإليها  ت�شري  لة  مف�شَّ اأحكام  من 
اأو ت�شارب، وكذلك لإتاحة قابلية الت�شغيل املتبادل )اأو البيني(  اإغفال  اأيِّ  عناية خا�شة لتفادي 
املحفوظة  املعلومات  اإىل  الو�شول  واإمكانية  الق�شائية،  الولية  يف  املوجودة  املعنية  ال�شلطات   مع 

يف ال�شجل. 

التجارية لل�شجالت  الأ�شا�شية  الوظائف   :10 التو�شية 

ما يلي: ومنها  التجاري،  لل�شجل  الأ�شا�شية  الوظائف  القانون  يحدد  اأن  ينبغي 

عليها  املن�شو�ض  اللزمة  ال�شروط  ت�شتويف  عندما  التجارية  املن�شاآت  )اأ( ت�شجيل 
القانون؛ يف 

النا�ض؛ لعامة  املتاحة  لة  امل�شجَّ املعلومات  على  لع  الطِّ )ب(  اإتاحة 
لة؛ امل�شجَّ التجارية  للمن�شاأة  فريد  هوية  د  حمدِّ تخ�شي�ض  )ج(  

املطلوب؛ النحو  على  العمومية  ال�شلطات  بني  املعلومات  تبادل  )د(   
الإمكان؛ ثة قدر  ال�شجل حمدَّ الواردة يف  املعلومات  )ه (   احلفاظ على 

ال�شجل؛ قيود  يف  املدرجة  املعلومات  �شلمة  )و(  �شون 
اإن�شاء املن�شاأة التجارية، مبا يف ذلك التزامات وم�شوؤوليات  )ز(   توفري املعلومات عن 

التجاري؛ ال�شجل  يف  النا�ض  لعامة  املتاحة  للمعلومات  القانونية  والآثار  املن�شاأة 
يقت�شي  عندما  وحجزه  جتاري  ا�شم  عن  البحث  يف  التجارية  املن�شاآت  )ح(   م�شاعدة 

ذلك. القانون 



 زاي- تخزين املعلومات والو�شول اإليها 
من خالل جميع عنا�شر ال�شجل التجاري

ت�شتهدف  اأن  التجاري،  ال�شجل  يف  املقيَّدة  املعلومات  تخزين  تنظيم  لدى  للدول،  60- ينبغي 
ر  حتقيق النجاعة وال�شفافية وي�شر الو�شول اإىل املعلومات. وب�شرف النظر عن الكيفية التي تقرِّ
هو  هدفها  يكون  اأن  ينبغي  ال�شجل،  نطاق  على  اإتاحتها  وت�شمن  املعلومات  ن  تخزِّ اأن  الدولة  بها 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  وجمع  وت�شنيفها،  لة  امل�شجَّ املن�شاآت  هوية  حتديد  يف  الت�شاق  حتقيق 

املن�شاآت ب�شورة ناجعة ول تنطوي على ازدواجية يف الإجراءات. 

61- وبغية حتقيق هذه الأهداف، من املهم اأن تكون جميع مكاتب ت�شجيل املن�شاآت التجارية 
ومكاتبها الفرعية وجهات اإيداع املعلومات املقيَّدة يف ال�شجل يف الدولة مرتابطة ب�شرف النظر 
من�شة  خلل  من  يتحقق  اأن  ينبغي  بفعالية،  الرتابط  هذا  يعمل  ولكي  الجغرافي.  موقعها  عن 
اإلكرتونية تربط بني جميع هذه املنافذ وتتيح اإمكانية الت�شغيل املتبادل بينها من الناحية التقنية 
)انظر الفقرة 70 )ج( اأدناه(. فبهذه الطريقة، تتاح اإمكانية معاجلة جميع املعلومات املجموعة 
النظر عن  ب�شرف  املنا�شب  الوقت  اإليها يف  والو�شول  ال�شجل  نظام  مكان يف  اأيِّ  نة يف  املخزَّ اأو 
ويتيح  اإليه.  تقدميها  اأو  لها  ال�شجل  وتخزين  جمع  ومكان  ورقي(  اأو  اإلكرتوين  )يف �شكل  طريقة 
الواردة  املعلومات  تخزين جميع  التجاري  ال�شجل  نظام  بني عنا�شر  الإلكرتوين  الرتابط  �شمان 
ا اإذا اأمكن، من خلل جميع عنا�شر نظام  فيه واإتاحتها يف �شكل رقمي وتبادلها والت�شارك فيها اآنيًّ
ال�شجل، وكذلك توفريها تزامنيا عرب منافذ متعددة ب�شرف النظر عن موقعها الجغرافي )مبا 
يف ذلك مكاتب ال�شجل التجاري الفرعية، واملحطات الطرفية، اأو با�شتخدام تكنولوجيا الت�شال 
نة  اإمكانية الو�شول اإىل جميع املعلومات املخزَّ احلا�شوبي املبا�شر(. وعلوة على ذلك، من �شاأن 
ر دمج هذا ال�شجل مع �شلطات عمومية اأخرى، مما يتيح بدوره تبادل  يف ال�شجل التجاري اأن تي�شِّ
النهج  و�شيعزز هذا  والتو�شية 14(.  اأدناه   93 الفقرة  )انظر  اأي�شًا  ال�شلطات  تلك  مع  املعلومات 
الت�شغيَل املوؤ�ش�شي املتبادل بني هذه ال�شلطات العمومية من اأجل تب�شيط عملية الت�شجيل يف ال�شجل 
عند  بها  بالقيام  ملزمة  املن�شاأة  تكون  قد  التي  الت�شجيلت  جميع  تب�شيط  اإىل  اإ�شافة  التجاري، 

اإن�شائها )انظر التو�شية 1 اأعله(. 

اإليها  والو�شول  املعلومات  تخزين   :11  التو�شية 
التجاري ال�شجل  عنا�شر  جميع  خالل  من 

اأن ين�ض القانون على الربط بني مكاتب ال�شجل التجاري فيما يتعلق بتخزين املعلومات  ينبغي 
وفيما يتعلق  ال�شجل،  نها موظفو  ُيدوِّ التي  اأو  لة  امل�شجَّ واملن�شاآت  الت�شجيل  اأ�شحاب  ترد من  التي 

اإليها. الو�شول  اإمكانية  باإتاحة 
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التجاري ال�شجل  ثالثاً- ت�شغيل 

62- كما ُذكر اأعله )انظر، على �شبيل املثال، الفقرات 38 اإىل 40(، ميكن ت�شجيل املن�شاآت 
التجارية بوا�شطة اأدوات تنظيمية كثرية تختلف من ولية ق�شائية اإىل اأخرى. و�شوف يتعني على 
د اأن�شب احللول واأجنعها  اأيِّ دولة َت�شرع يف عملية اإ�شلح من اأجل تب�شيط عملية الت�شجيل اأن حتدِّ
لتقدمي هذه اخلدمة، يف �شوء الظروف ال�شائدة حمليًّا. وب�شرف النظر عن النهج الذي تختاره 
العام  واملوؤ�ش�شي  القانوين  الإطار  مثل  بعناية،  احل�شبان  يف  توؤخذ  اأن  ينبغي  جوانب  ثمة  الدولة، 
ر يف ت�شجيل املن�شاآت، والأ�شا�ض القانوين للكيانات املكلَّفة بت�شغيل النظام وكيفية م�شاءلتها،  املوؤثِّ
وامليزانية اللزمة لتلك الكيانات. وتعتمد جهود الإ�شلح، بدرجات متباينة، على جمموعة اأدوات 
مع خدمات"؛ والرتابط بني خمتلف ال�شلطات  اأ�شا�شية، منها: ا�شتخدام التكنولوجيا؛ واإن�شاء "جَمْ
ٍد فريد لهوية املن�شاأة(. ويتعني على الدول  امل�شاركة يف عملية الت�شجيل )مع احتمال اعتماد حمدِّ
اأنَّ جهود الإ�شلح التي تبذلها ل ت�شتبعد عن غري ق�شد اعتماد التكنولوجيات  اأي�شًا  اأن ت�شمن 
قواعد  تكنولوجيا  ا�شتخدام  )مثل  التجاري  ال�شجل  نظام  عمل  ن  حت�شِّ اأن  ميكن  التي  امل�شتجدة 

البيانات املوزعة وامل�شرتكة(.

األف- �شجل اإلكرتوين اأم ورقي اأم خمتلط

الذي  ال�شكل  وهو  التجاري،  ال�شجل  اإ�شلح  لدى  فيه  النظر  ينبغي  مهم  جانب  63- ثمة 
م به طلب الت�شجيل، وال�شكل الذي ينبغي به تخزين املعلومات الواردة يف ال�شجل.  ينبغي اأن ُيقدَّ
فالت�شجيل الورقي يتطلب اإر�شال الوثائق )التي مُتلأ عادًة بخط اليد( بالربيد اأو ت�شليمها باليد 
اإىل ال�شجل ملعاجلتها يدويًّا. والت�شليم باليد واملعاجلة اليدوية هما من الأمور املعتادة يف كثري من 
مة. ويف تلك الدول، قد  الوليات الق�شائية ب�شبب الفتقار اإىل البنى التحتية التكنولوجية املتقدِّ
تقع يف  التي قد  التجاري  ال�شجل  اإىل مكاتب  ا  اأن يح�شروا �شخ�شيًّ امل�شاريع  مي  يتعني على منظِّ
اأ�شحاب املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية  اإليها على كثرٍي من  مناطق ح�شرية قد ل ي�شهل الو�شول 
واملتو�شطة، وخ�شو�شًا املوجودين منهم يف املناطق الريفية. واإىل جانب ذلك، يجب عادًة تقدمي 
ر اإمكانية التوا�شل  اأيِّ ُن�شخ من الوثائق املطلوبة يف �شكل ورقي. وميكن لل�شجلت الورقية اأن تي�شِّ
ا قد يهيئ الفر�شة لتو�شيح بع�ض اجلوانب املتعلقة  �شخ�شيًّا بني �شاحب الت�شجيل وال�شجل، ممَّ
مبتطلبات الت�شجيل. بيد اأنَّ هذا الإجراء، بطبيعته التي تتطلب اأيدي عمل كثرية، يف�شي عادًة اإىل 
عملية تتطلب من ال�شجلت وامل�شتعملني على ال�شواء كثريًا من الوقت والتكلفة )فقد يتطلب ذلك 
مثًل احل�شور اإىل مقر ال�شجل التجاري اأكرث من مرة(، كما ميكن اأن توؤدي ب�شهولة اإىل اأخطاء يف 



زًا تخزينيًّا كبريًا حيث قد يلزم  تدوين البيانات. وعلوًة على ذلك، تتطلب ال�شجلت الورقية حيِّ
لة يف �شكل ن�شخ ورقية )رغم اأنَّ بع�ض الدول التي  تخزين الوثائق املحتوية على املعلومات امل�شجَّ
ت�شتخدم مناذج خمتلطة ميكنها اأي�شًا م�شح الوثائق ومن ثمَّ اإتلف الن�شخ الورقية بعد انق�شاء اأي 
مدة قانونية دنيا للحفاظ عليها؛ انظر الفقرات 227 اإىل 230 والتو�شية 52 اأدناه(. واأخريًا، من 
ر، نظرًا  ا اأو بوا�شطة الفاك�ض اأن تت�شبب اأي�شًا يف حالت تاأخُّ مة ورقيًّ �شاأن طلبات الت�شجيل املقدَّ
ا  املن�شاأة يدويًّ ال�شجل بت�شجيل  اإىل حني قيام موظفي  اإىل النتظار  الت�شجيل  اأ�شحاب  ل�شطرار 

ثم اإ�شدار �شهادة بذلك. 

ر اخلدمات  ر الت�شجيل عرب الإنرتنت حت�شني كفاءة ال�شجل وزيادة تي�شُّ 64- ويف املقابل، يي�شِّ
الت�شجيل  مة من �شاحب  املقدَّ املعلومات  تكون  اأن  اأدنى،  النهج، كحد  ويتطلب هذا  للم�شتعملني. 
ا ُنُظم الت�شجيل الإلكرتونية الأكرث تقدمًا  نة يف �شكل اإلكرتوين يف قاعدة بيانات حا�شوبية؛ اأمَّ خمزَّ
فت�شمح بتقدمي طلبات ت�شجيل املن�شاآت واملعلومات ذات ال�شلة مبا�شرًة واإلكرتونيًّا )وكذلك الأمر 
فيما يخ�ض عمليات البحث يف ال�شجل( عرب الإنرتنت اأو من خلل ُنُظم ت�شبيك مبا�شر، بدًل عن 
تقدمي الوثائق الورقية. ومن �شاأن اعتماد ُنُظم كهذه اأن يعزز �شلمة البيانات، واأمن املعلومات، 
على  ي�شاعد  مما  الت�شجيل،  ملتطلبات  املن�شاآت  امتثال  من  والتحقق  الت�شجيل،  عملية  و�شفافية 
اأو غري ال�شرورية. واإىل جانب ذلك، من �شاأن ال�شماح  ال�شتغناء عن تخزين املعلومات الزائدة 
ن ال�شجلت التجارية من اإعداد ا�شتمارات موحدة اأي�شر فهمًا،  ا اأن ميكِّ بتقدمي الطلبات اإلكرتونيًّ
ومن ثم َي�شُهل َملوؤها ب�شكل �شحيح. ومع اأنَّ ا�شتخدام احللول القائمة على تكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت ميكن اأن ينطوي على احتمال وقوع اأخطاء ب�شبب الرباجميات، فاإنَّ النُُّظم الإلكرتونية 
تتيح مزيدًا من التدابري للحد من ذلك الحتمال بتوفري اأدوات موؤمتتة لكت�شاف الأخطاء وحلول 
اأنَّ لهذه التكنولوجيا اأهمية حمورية يف تطوير ُنُظم ت�شجيل متكاملة وتنفيذ  ملئمة اأخرى. كما 

طريقة الأرقام الفريدة لتحديد الهوية. 

ر الت�شجيل الإلكرتوين للمن�شاآت والو�شول الإلكرتوين اإىل  65- واإىل جانب هذه ال�شمات، يوفِّ
ال�شجل التجاري اأي�شًا املزايا التالية:

)اأ( حت�شني و�شول املن�شاآت الأ�شغر حجمًا التي تعمل على َمبَعدٍة من مكاتب ال�شجل؛
لتنفيذ  امل�شاريع  مي  ملنظِّ اللزمني  والتكلفة  الزمن  يف  ا  جدًّ كبري  خف�ض  حتقيق  )ب(  
خمتلف خطوات الت�شجيل، ومن ثمَّ يف الزمن والتكلفة اللزمني حتى اإمتام ت�شجيل املن�شاأة بنجاح، 

وكذلك يف التكلفة اليومية لت�شغيل ال�شجل؛
)ج(   حت�شني ا�شتيعاب الطلب املتزايد على املعلومات املتعلقة بال�شركات من ال�شلطات 

العمومية الأخرى؛ 
)د(    احلد من فر�ض ارتكاب موظفي ال�شجل ت�شرفات احتيالية اأو غري �شليمة؛

)ه (   احلد من م�شوؤولية ال�شجل املحتملة جتاه امل�شتعملني الذين قد يتعر�شون، خلف 
ب�شكل دقيق )انظر  الت�شجيل  بتدوين معلومات  ال�شجل  ب�شبب عدم قيام موظفي  ذلك، خل�شائر 

اأي�شًا الفقرتني 187 و213 اأدناه(؛ 
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اأوقات  خارج  املعلومات  وطلب  الت�شجيل  خدمات  اإىل  امل�شتعملني  )و( و�شول 
الدوام الر�شمية؛

)ز( اإتاحة فر�ض ل�شتدرار اإيرادات لل�شجل من املن�شاآت واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى التي 
تلتم�ض معلومات موؤ�ش�شية عن ال�شركاء التجاريني واملقرت�شني املحتملني.

66- غري اأنَّ ا�شتحداث عمليات ت�شجيل اإلكرتونية يتطلب يف كثرٍي من الأحيان تغيريات جذرية 
اإىل  الدولة،  حوكمة  نظام  يف  اأ�شا�شية  جوانب  عدة  مت�ض  اأن  ميكن  اخلدمات،  تقدمي  طريقة  يف 
جانب م�شتوى املرافق التكنولوجية املوجودة لديها، مبا يف ذلك قدراتها املالية وطاقتها التنظيمية 
والب�شرية، واإطارها الت�شريعي )مثل املدونة التجارية وقانون ال�شركات( وبيئتها املوؤ�ش�شية. ومن 
جُتري  باأن  التجارية  ال�شجلت  اأمتتة  ت�شتهدف  اإ�شلح  عملية  على  املقبلة  الدول  ح  ُتن�شَ  ، ثمَّ
تقييمًا دقيقًا للأبعاد القانونية واملوؤ�ش�شية والإجرائية )مثل الت�شريعات التي ترخ�ض با�شتخدام 
احلكومة  لأغرا�ض  معقدة  من�شات  اإن�شاء  اأو  املعلومات،  اأمن  قوانني  اأو  الإلكرتونية  التوقيعات 
الإلكرتونية اأو غري ذلك من مرافق تكنولوجيا املعلومات والت�شالت( من اأجل ا�شتبانة املجالت 
احلالية  وقدراتها  لحتياجاتها  الأن�شب  التكنولوجية  احللول  واعتماد  اإ�شلحات  تتطلب  التي 
الإنرتنت  عرب  ل تتاح  دول،  عدة  ففي  اأدناه(.   58 والتو�شية  و245  الفقرتني 244  اأي�شًا  )انظر 
املوؤكد  ومن  عامل.  اإلكرتوين  �شجل  ذ بعُد  ومل ُينفَّ املن�شاآت،  بت�شجيل  املتعلقة  املعلومات  اإلَّ  ا  حاليًّ
اأنها ل تتطلب  اإلكرتوين، كما  اإن�شاء �شجل  تكلفة و�شعوبة من  اأقل  ا  اإلكرتونيًّ املعلومات  اإتاحة  اأنَّ 
اأيَّ اإ�شلح ت�شريعي اأو تكنولوجيا متخ�ش�شة. ويف حني اأنَّ اعتماد منوذج ت�شجيل خمتلط يجمع 
موؤقتًا  حلًّ  ثمَّ  من  يكون  قد  ورقي  يدوي  ب�شكل  واملعاجلة  والتقدمي  الإلكرتونية  املعاجلة  بني 
ملئمًا، فهو ينطوي بالتاأكيد على ارتفاع تكاليف ال�شيانة، كما اأنَّ الهدف النهائي للدولة ينبغي 
 80 اإىل  )انظر الفقرات 72  بالكامل  الإلكرتونية  الت�شجيل  لنماذج  التدريجي  التطوير  يظل   اأن 

والتو�شية 12 اأدناه(.

باء- �شمات ال�شجل الإلكرتوين

67- يف حال حو�شبة قيود ال�شجل التجاري، ينبغي اأن تكون موا�شفات املعدات والرباجميات 
اأخطاء تقنية  اأو ارتكاب  البيانات  اأدنى حد ممكن من احتمال تلف  اإىل  قوية وذات �شمات تقلِّل 
اأمن  ل�شمان  تدابري  اتخاذ  ينبغي  الورقية،  ال�شجلت  اأمنية. فحتى يف حالة  اأو حدوث خروقات 
قيود ال�شجل و�شلمتها، ولكن هذا يتحقق ب�شورة اأجنع واأ�شهل اإذا كانت قيود ال�شجل اإلكرتونية. 
ال�شجل، ب�شرف النظر عن طريقة ت�شغيله، تدابري لتخفيف املخاطر:  اأن يكون لدى  )من املهم 
البيانات،  قواعد  مراقبة  برامج  جانب  واإىل  اأدناه(.   54 والتو�شية  و234   233 الفقرتني  انظر 
واإدارة ح�شاباتهم،  امل�شتعملني  التوا�شل مع  ا�شتحداث براجميات لإدارة جوانب مثل  اأي�شًا  يلزم 
و�شداد اأيِّ ر�شوم لزمة، واإعداد احل�شابات املالية، والتخاُطب بني حا�شوب واآخر، ومراقبة م�شار 
ن من جمع  العمل الداخلي، وجمع البيانات الإح�شائية. ومن �شاأن تطبيقات الرباجميات التي متكِّ



ر  يي�شِّ اأن  �شاأنه  الأدلة مبا من  قائمة على  قرارات  اتخاذ  اأي�شًا على  ال�شجل  ت�شاعد  اأن  البيانات 
ن جمع البيانات ب�شاأن طلبات م�شتعملي ال�شجل  الإدارة الناجعة للنظام )على �شبيل املثال، �شيمكِّ
 الأكرث تواترًا من اتخاذ قرارات ت�شتند اإىل الأدلة ب�شاأن اأف�شل طريقة لتوزيع موارد ال�شجل(.)6( 
واإذا مل تكن البنية التحتية التكنولوجية يف الدولة متقدمة بقدٍر كاف يتيح تنفيذ ال�شمات املذكورة 
�شمات  ل�شتيعاب  الكفاية  فيه  مبا  مرنة  املوجودة  الرباجميات  تكون  اأن  املهم  من  يظل  اأعله، 

اإ�شافية واأكرث تطورًا مع تزايد جدواها يف امل�شتقبل. 

لذلك  امل�شتخَدم  للنظام  التقنية  املعايري  حتديَد  الإلكرتوين  ال�شجل  تنفيُذ  68- ويتطلب 
متاأنٍّ  ب�شكل  والرباجميات احلا�شوبية  الأجهزة  التجاري من  ال�شجل  احتياجات  وتقييم  الغر�ض، 
لإعمال تلك املعايري يف �شياق البنية التحتية التكنولوجية الوطنية، والبت ب�شاأن ما اإذا كان ميكن 
دين من القطاع اخلا�ض.  ا اأَم يجب �شراوؤها من مورِّ تطوير الأجهزة والرباجميات اللزمة داخليًّ
ولدى البت يف ذلك، ل بد من تق�شي اإمكانية وجود منَتج جاهز يف ال�شوق ميكن مواءمته ب�شهولة 
اأن  الدولة. ومن املهم يف حال َجلب الأجهزة والرباجميات من موردين خمتلفني  مع احتياجات 
الآخر،  د  املورِّ دها  �شيورِّ التي  الأجهزة  علٍم مبوا�شفات  دها على  مورِّ اأو  الرباجميات  ر  يكون مطوِّ

والعك�ض بالعك�ض.

وهو  فيه،  النظر  الدول  تودُّ  قد  خيار  ثمة  عهدًا،  الأحدث  التكنولوجية  التطورات  69- واإثر 
ما اإذا كان ينبغي العتماد على الرباجميات التقليدية اأم النتقال اإىل تطبيقات اأكرث تطورًا، مثل 
تخزين  )مثل  تقدمي خدمات خمتلفة  يتيح  الإنرتنت  على  قائم  نظام  وهي  ال�شحابية،  احلو�شبة 
احلو�شبة  ا�شتخدام  ويتيح  الإنرتنت.  خلل  ما من  موؤ�ش�شة  حلوا�شيب  ومعاجلتها(  البيانات 
ال�شحابية خف�شًا كبريًا يف املوارد اللزمة لت�شغيل نظام الت�شجيل الإلكرتوين، اإذ ي�شتغني ال�شجل 
عن الحتفاظ مبرافق تكنولوجية خا�شة به. غري اأنَّ �شمان اأمن البيانات واملعلومات ميكن اأن ميثِّل 
يًا للمخاطر قبل اإن�شاء  م�شكلة يف حال الأخذ بهذا النظام، وقد يجدر بالدول اأن جتري حتليًل متاأنِّ

نظام قائم ح�شريًّا على التطبيقات ال�شحابية.

70- ومن اجلوانب الإ�شافية التي ينبغي للدول اأن تاأخذها يف العتبار عند اعتماد �شجل يعمل 
بالت�شال احلا�شوبي املبا�شر ما يلي: 

قادرة  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  مرافق  تكون  اأن  ينبغي  التو�شيع:  )اأ( اإمكانية 
من  اأحيانًا  ين�شاأ  ما قد  وكذلك  الزمن،  مرور  مع  امل�شتعملني  من  متزايد  عدد  مع  التعامل  على 

طفرات يف احلركة؛

طائفة  التطبيقات  برجمة  ولواجهات  التطبيقات".  برجمة  "واجهات  اعتماد  ميكن  املثال،  �شبيل  )6(على 

اإجراءات مب�شطة، مثل  ال�شجل من خلل  اإىل  الطلبات  تقدمي  التمكني من  ومنها  املمكنة،  ال�شتخدامات  وا�شعة من 
اآليًّا  املعلومات  وا�شرتجاع  مبا�شرة  بال�شجل  بالت�شال  للم�شتعملني  ال�شماح  اأو  تلقائيًّا،  معيَّنة  خلانات  امل�شبق  امللء 

ذلك. اأجل  من  املنا�شبة  بالرباجميات  النُُّظم  وجتهيز 
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)ب(  املرونة: ينبغي اأن يكون من ال�شهل مواءمة مرافق تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
املوجودة لدى ال�شجل مع ما ي�شتجد من احتياجات امل�شتعملني والنظام، وقد يتطلب نقل البيانات 

من تكنولوجيا اإىل اأخرى جوانب تتعلق بتنظيف البيانات؛
)ج(    قابلية الت�شغيل املتبادل: ينبغي ت�شميم ال�شجل بحيث يتيح )واإن يف مرحلة لحقة( 
التكامل مع ُنُظم موؤمتتة اأخرى، مثل النظم امل�شتخدمة لدى ال�شلطات احلكومية الأخرى العاملة 

يف نف�ض الولية الق�شائية وبوابات ال�شداد بوا�شطة الإنرتنت اأو الأجهزة املحمولة؛
)د( التكاليف: ينبغي اأن تكون مرافق تكنولوجيا املعلومات والت�شالت م�شتدامة ماليًّا، 

�شواء من حيث التكاليف الأولية اأو تكاليف الت�شغيل؛
غري  الظروف  من  املتاأتية  للمخاطر  جتنبًا  دومًا،  ينبغي  الفكرية:  امللكية  حقوق  )ه (   
املوؤاتية التي قد يتعر�ض لها �شاحب حقوق امللكية الفكرية يف التكنولوجيا امل�شتعملة، مثل توقفه 
اأو ترخي�شًا غري  اأو حظر تعامله مع احلكومة، منح الدولة ب�شكل دائم ملكيَة النظام  عن العمل 

حمدود با�شتخدام �شفرته الربجمية. 

اإيلء عناية  71- ومن حيث تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، يجب 
اخلطر  بني  املواءمة  خا�ض  بوجه  املهم  ومن  وتكلفته.  الإلكرتوين  لل�شجل  اللزم  الأمن  مل�شتوى 
املقرتن بتفاعٍل معنيَّ )بني ال�شجل واملن�شاأة، اأو بني ال�شجل و�شلطات عمومية اأخرى( والتكاليف 
ر  ُينفِّ قد  الأمن  م�شتوى  تدين  اأنَّ  ذلك  التفاعل.  ذلك  اأمن  ل�شمان  اللزمة  الإدارية  والأعمال 
دة  الأطراف من ا�شتعمال اخلدمات الإلكرتونية )ما مل يكن اإلزاميًّا(، لكن التدابري الأمنية امل�شدَّ

الباهظة التكلفة قد يكون لها نف�ض املفعول.

 جيم- النهج القائم على اإعمال ال�شجل الإلكرتوين 
على مراحل

مع  مت�شقًة  الإلكرتوين  ال�شجل  نظام  لإن�شاء  امل�شتخدمة  الطرائق  تكون  اأن  72- ينبغي 
الإ�شلحات اللزمة، لأنها قد تقرر جناح املبادرة اأو ف�شلها. فالنتقال مبا�شرة اإىل �شجل يعمل 
التجاري كثريًا  ال�شجل  اإعادة هند�شة عمليات  بالت�شال احلا�شوبي املبا�شر على نحو كامل قبل 
ما يكون خاطئًا، لأنَّ احللول امل�شممة حينئٍذ لن تكون قادرة على ا�شتيعاب كل فوائد التكنولوجيا. 
وعلوة على ذلك، وتبعًا مل�شتوى تطور الدولة التي تود اإعمال ال�شجل، ينبغي النظر بعناية، قبل 
اعتماد �شجل يعمل بالت�شال احلا�شوبي املبا�شر، يف عوامل مثل وجود بنية حتتية ونوعيتها ومعدلت 
الإملام بالقراءة والكتابة )مبا يف ذلك الإملام بامل�شائل احلا�شوبية( لدى امل�شتعملني امل�شتهدفني. 
التحتية للت�شالت  البنية  اأمورًا منها �شعف  تعالج  اأن  الدول  يتعنيَّ على  املثال، قد  �شبيل  فعلى 
ل عليها للإمداد بالكهرباء والو�شل بالإنرتنت، وتدينِّ  اأو عدم وجودها، وعدم توافر م�شادر يعوَّ
اأي�شًا  )انظر  الن�شاء  على  اأ�شد  اآثارًا  ي�شتتبع  قد  الذي  الأمر  والكتابة،  بالقراءة  الإملام  معدلت 
برامج  تكون  قد  الريفية. ويف هذه احلالت،  املناطق  التجارية يف  واملن�شاآت  اأدناه(  الفقرة 172 
امل�شاعدة التقنية وامل�شاعدة يف جمال بناء القدرات التي تن�شقها املنظمات الدولية �شرورية من 

اأجل التقدم �شوب الهدف املتمثل يف ال�شجل الإلكرتوين املوؤمتت بالكامل. 



73- ورمبا كان نهج التنفيذ على مراحل هو ال�شبيل املنا�شب يف الأماكن التي مل ينت�شر فيها 
الو�شول الرقمي على نطاق وا�شع. ويف هذه احلالة، تبداأ الأمتتة با�شتخدام قواعد بيانات ب�شيطة 
وتطبيقات خا�شة ب�شري العمل يف العمليات الأ�شا�شية، مثل البحث عن الأ�شماء اأو تبادل املعلومات 
مع �شلطات عمومية اأخرى، ثم ترتقي اإىل ا�شتخدام ُنُظم اأكرث تطورًا قائمة على ال�شبكة العاملية، 
تتيح للزبائن التعامل مع ال�شجل كليًّا بالت�شال احلا�شوبي املبا�شر. وقد تكون هذه النُُّظم القائمة 
ا للمن�شاآت الأ�شغر حجمًا التي تعمل على َمْبَعدة من مقر ال�شجل،  على ال�شبكة العاملية ملئمة جدًّ
ا املرحلة الأخرية من  �شريطة اأن يكون اأ�شحاب تلك املن�شاآت قادرين على الو�شول اإىل النظام. اأمَّ
هذا النهج فهي حتقيق قابلية الت�شغيل املتبادل لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت التي ت�شتخدمها 

ال�شلطات امل�شاركة يف ت�شجيل املن�شاآت.
اإن�شاء موقع  74- ولعل النهج الأب�شط بالن�شبة للدول التي ت�شتهل ن�شاطها يف هذا املجال هو 
ن امل�شتعملني  ر ا�شتمارات قابلة للتن زيل، وميكِّ ع معلومات الت�شجيل، ويوفِّ �شبكي ثري املحتوى ُيجمِّ
من تقدمي تعقيبات. فمن �شاأن هذا املورد الب�شيط اأن ي�شمح للم�شتعملني باحل�شول على املعلومات 
اإر�شال  من  امل�شتعملني  بتمكني  ال�شجلت  كفاءة  من  يزيد  واأن  واحد  مكان  من  وال�شتمارات 
ا�شتف�شارات اإىل عناوين اإلكرتونية معيَّنة قبل الذهاب اإىل مكاتب ال�شجل بال�شتمارات اململوءة. 
و�شلت  لديها  التي  الدول  فيه  ترغب  فقد  ثابتة،  اإنرتنت  و�شلة  ل يتطلب  احلل  هذا  اأنَّ  ومبا 

حمدودة بالإنرتنت.
75- واإذا كان نطاق الرتددات اخلا�ض بالإنرتنت واملتاح حمدودًا، فاإنَّ اأمتتة العمليات الأولية 
وعمليات املعاجلة اللحقة قبل النتقال بالنظام اإىل العمل بالت�شال احلا�شوبي املبا�شر �شتكون 
)يف  الرئي�شي  مقره  خارج  فرعية  مكاتب  لل�شجل  كان  واإذا  احلالة.  هذه  يف  املنا�شب  النهج  هي 
لة خا�شة للت�شال بها عرب الإنرتنت )انظر الفقرة  اإن�شاء َو�شْ مناطق ريفية مثًل(، فمن املهم 
مي امل�شاريع عن الذهاب اإىل مقر ال�شجل، فاإنَّ من  61 اأعله(. ومع اأنَّ هذا النهج ل ُيغني منظِّ
اإن�شاء من�شة �شبكية اأكرث تطورًا.  اإليه ال�شجل لحقًا يف  اأن ي�شتند  اأ�شا�شًا ميكن  اأن ير�شي  �شاأنه 
ومن العوامل املحورية يف هذه املرحلة الأولية اأن يكون النظام قادرًا على رقمنة ال�شجلت القدمية 

ك اأو مديري املن�شاأة.  وا�شتيعاب املعلومات الأ�شا�شية يف ال�شجل، مثل اأ�شماء الأع�شاء اأو ملَّ
و�شداد ر�شومه عرب  الت�شجيل  للمن�شاآت تقدمي طلبات  تتيح  اإن�شاء من�شات  املمكن  76- ومن 
تغري  مع  يتواكب  مبا  الت�شجيل  بيانات  وحتديث  ال�شنوية  احل�شابات  تقدمي  وكذلك  الإنرتنت، 
عملياتها متى كانت القدرات التكنولوجية للدولة ومعدل و�شولها الرقمي ي�شمحان بذلك. وفيما 
يتعلق ب�شداد ر�شوم الت�شجيل عرب الإنرتنت، جتدر الإ�شارة اإىل اأنَّ احللول القائمة على تكنولوجيا 
الإطار  وعلى  املعنية  الدولة  يف  املتاحة  ال�شداد  و�شائط  على  �شتعتمد  والت�شالت  املعلومات 
التنظيمي الذي يحدد و�شائط ال�شداد التي ميكن لأيِّ �شلطة عمومية قبولها. وعندما تكون الولية 
الق�شائية قد �َشنَّت قوانني ت�شمح بال�شداد الإلكرتوين، يكون اخليار الأجنع هو اجلمع بني تقدمي 
ُنُظم تكنولوجيا املعلومات  اأن ت�شتمل  اإلكرتونيًّا يف خطوة واحدة. وينبغي  الطلب و�شداد الر�شوم 
م الطلبات قبل اإمتام  والت�شالت التي تتيح هذه الإمكانية على و�شائل لر�شد الأخطاء، بحيث ل تقدَّ
 عمليات ال�شداد ويكون مبقدور موظفي ال�شجل اأن يروا بيانات ال�شداد جنبًا اإىل جنب مع الطلب.
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ا يف حال ا�شرتاط �شداد الر�شوم قبل ت�شجيل املن�شاأة، فاإنَّ هذا ميثل خطوة اإجرائية منف�شلة،  اأمَّ
ملئمًا  النظام  يكون  حتى  والت�شالت،  املعلومات  تكنولوجيا  حلول  ا�شتخدام  و�شيتطلب 
اأي�شًا الفقرة 70 )ج(  اإجراءات تقدمي الطلبات واإجراءات ال�شداد )انظر  للم�شتعملني، تب�شيط 
اأعله(. ويف بع�ض الدول، ميكن اأن يتيح ا�شتخدام نظم الدفع املحمولة ُنُهجًا اأي�شر واأكرث فعالية 
ق نف�ض العتبارات  لت�شديد ر�شوم الت�شجيل والر�شوم ذات ال�شلة. ويف تلك احلالت، ينبغي اأن تطبَّ
القوانني  ا�شرتاع  )مثل  املبا�شر  احلا�شوبي  بالت�شال  الدفع  اإمكانية  بتوفري  يتعلق  فيما  القائمة 
الدفع بالأجهزة املحمولة وملء وثائق  اإمكانية  الناجعة للجمع بني  املنا�شبة، وت�شميم اخليارات 

الت�شجيل(، بغية و�شع حلول ناجعة ومنا�شبة ل�شتخدام التكنولوجيا املحمولة. 

77- وكما ُذكر اأعله )انظر الفقرة 66(، عند ا�شتحداث �شجلت اإلكرتونية، ينبغي للدول اأن 
ر تنفيذ هذه احللول الإلكرتونية، واإن كان ينبغي األَّ ُينَظر يف الإلزام با�شتخدام  تعتمد ت�شريعات ُتي�شِّ
هذه احللول اإلَّ عندما تكون خمتلف اجلهات املعنية بعملية الت�شجيل )مبا فيها �شاحب الت�شجيل 
للدول،  ينبغي  كما  للمتثال.  م�شتعدة  ال�شلة(  ذات  ال�شلطات  من  وغريها  العمومية  وال�شلطات 
القانونية ميكن  املتطلبات  بع�ض  اأنَّ  اأنه يف حني  تاأخذ يف ح�شبانها  اأن  القوانني،  اإعداد هذه  لدى 

دًا.  اأن ُتفح�ض اإلكرتونيًّا، قد يلزم اأن يتوىل اأحد موظفي ال�شجل معاجلة اأكرث جوانب العملية تعقُّ

يتطلب جمموعة من  اإلكرتوين  اإن�شاء �شجل  اأنَّ  اأي�شًا  امل�شرتعة  الدول  اأن تدرك  78- وينبغي 
القوانني اجليدة الت�شميم تعزز الب�شاطة واملرونة وتتحا�شى، اإىل اأبعد حدٍّ ممكٍن، منح ال�شلحية 
التقديرية وال�شتثناءات )انظر الفقرة 28 اأعله والفقرتني 147 و231 اأدناه(. فمن ال�شعب، على 
الوثائق وجمع معلومات خمتلفة من  ت�شتلزم تف�شري م�شمون  التي  املثال، مواءمة الأحكام  �شبيل 
هنا وهناك مع متطلبات املعاجلة الإلكرتونية؛ وينطبق هذا اأي�شًا على منح اأمني ال�شجل �شلحية 

حتديد ر�شوم مقابل خدمات ال�شجل وو�شع تركيبة معقدة للقواعد وال�شتثناءات.

اللزمة  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  مرافق  اأن�شاأت  قد  الدولة  تكون  79- وعندما 
لتحقيق الأمتتة الكاملة لل�شجل التجاري، ميكن دجمها يف عمليات الت�شجيل الإلكرتونية الأخرى 
لأغرا�ض ال�شرائب وال�شمان الجتماعي وغري ذلك من الأغرا�ض )فيما يخ�ض تبادل البيانات 
اأيَّ دمج  اإذا مل ي�شمل النظام  اأدناه(. وحتى  املحمية بني ال�شلطات العمومية، انظر الفقرة 114 
تن�شئ  اأن  امل�شت�شوب  فيظل من  الأخرى،  العمومية  ال�شلطات  تطلبها  التي  الت�شجيل  مع عمليات 
الدول قدرات لتبادل البيانات بحيث يت�شنى تبادل املعلومات املتعلقة باملن�شاآت فيما بني ال�شلطات 
العمومية )انظر الفقرتني 70 )ج( اأعله و93 اأدناه(. وهناك مل�شة حت�شني ختامية، هي ا�شتحداث 
�شاأن  فمن  املهتمة؛  اجلهات  على  م�شافة  قيمة  ذات  جتارية  معلوماتية  منتجات  لتعميم  اآليات 
و191   190 الفقرات  )انظر  املالية  ال�شجل  ا�شتدامة  يف  كبريًا  اإ�شهامًا  ت�شهم  اأن  املنتجات   هذه 

و195 اأدناه(.

قادرًا على تقدمي خدمات  الإلكرتوين  ال�شجل  يكون  تن�شاأ عندما  اأن  ح  يرجَّ 80- وثمة م�شاألة 
اإلكرتونية باأكملها، وهي ما اإذا كان ينبغي اإلغاء تقدمي املعلومات ب�شكل ورقي اأم الحتفاظ ب�شكلْي 
الت�شجيل الإلكرتوين والورقي. وتنحو ال�شجلت يف كثري من الوليات الق�شائية اإىل الأخذ بحلول 



خمتلطة جتمع، عند تناول كل حالة، بني امل�شتندات الإلكرتونية والورقية اأو املعاجلة الإلكرتونية 
واليدوية. وقد يف�شي هذا النهج اإىل تكبيد ال�شجلت تكاليف كبرية، اإذ يتطلب النظامان اأدوات 
وقت  لتحديد  قواعد  و�شع  اخليار،  بهذا  الأخذ  حالة  يف  املهم،  من  اأنَّ  كما  خمتلفة.  واإجراءات 
الت�شجيل، ح�شب التقدمي الإلكرتوين اأو الورقي. واأخريًا، يجب معاجلة الطلبات الورقية على اأيِّ 
حال لكي يت�شنى حتويل املعلومات الواردة يف امل�شتند الورقي اإىل بيانات ميكن معاجلتها اإلكرتونيًّا؛ 
وهذا ميكن حتقيقه من خلل امل�شح ال�شوئي للطلب الورقي للت�شجيل )رمبا با�شتخدام تكنولوجيا 
اأنه  اإلكرتونيًّا(. غري  فيها  للبحث  قابلة  املم�شوحة  الوثيقة  ال�شوئي على احلروف جلعل  ف  التعرُّ
ن عن طريق امل�شح ال�شوئي  من املرجح اأن ي�شطر ال�شجل اإىل تعيني موظفني ملراجعة القيد املدوَّ
للتاأكد من مطابقته للطلب الورقي املقدم، مما ي�شيف خطوة تزيد من تكاليف ا�شتخدام النظام 

الإلكرتوين وحتدُّ من منافعه.

 دال- اخلدمات الأخرى املتعلقة بالت�شجيل  واملدعومة بحلول
قائمة على تكنولوجيا املعلومات والت�شالت

الطلبات.  معاجلة  جانب  اإىل  اأخرى  وظائف  اأداء  من  ال�شجل  ن  متكِّ اأن  للأمتتة  81- ينبغي 
ففي الدول التي ت�شرتط، مثًل، تقدمي الطلبات وملء ال�شتمارات م�شبقًا اإلكرتونيًّا يف �شكل ي�شري 
ال�شتعمال،)7( ميكن اأن ت�شاعد الأمتتة املن�شاآت يف التقدمي الإلزامي للبيانات الدورية واحل�شابات 
ال�شنوية. كما اأنَّ تقدمي الطلبات اإلكرتونيًّا واأمتتة عمليات املراجعة ي�شاعدان على خف�ض الزمن 

الذي ي�شتغرقه ال�شجل يف معاجلة الطلبات. 

اإلغاء  اإجراءات  يف  اأي�شًا  ال�شجل  ي�شاعد  اأن  ا  اإلكرتونيًّ املدعوم  الت�شجيل  �شاأن  82- ومن 
الت�شجيل )انظر الفقرات 223 اإىل 225 والتو�شية 50 اأدناه(. فتلك الإجراءات تتطلب يف العادة 
ا باأنَّ هناك من�شاأًة �شُيلغى ت�شجيلها. وميكن اأن يتيح ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات  اإعلنًا ر�شميًّ
والت�شالت اأمتتة تلك الإعلنات منذ بدء العملية اإىل اإ�شدار اإ�شعار منطي، مما يعني ال�شجلت 
على �شمان عدم اإلغاء ت�شجيل اأيِّ من�شاأة قبل انق�شاء اأيِّ مهلة وعلى تقلي�ض زمن املعاجلة. غري 
رة  اأنَّ حتقيق الفعالية التامة يتطلب اأن يكون اعتماد ال�شجل الإلكرتوين مدعومًا باإجراءات مي�شَّ

تتيح اإلغاء ت�شجيل املن�شاآت بطريقة مب�شطة و�شريعة. 

القائمة على تكنولوجيا املعلومات والت�شالت  83- وعلوة على ذلك، ميكن تطبيق احللول 
التجارية  الأعمال  تقارير  لغة  )مثل  اآليًّا  مقروء  �شكل  يف  املالية  املعلومات  تقدمي  يف  للم�شاعدة 
عة، اأو XBRL(. فعلى �شبيل املثال، ميكن توفري من�شة للم�شاعدة على حتويل البيانات املالية  املو�شَّ

�شبق  التي  املعلومات  اإىل  بال�شتناد  تلقائيًّا  نة  معيَّ خانات  ملء  يتيح  اأن  م�شبقًا  ال�شتمارات  ملء  �شاأن  )7(من 

اأن قدمها �شاحب الت�شجيل اأو التي احُتفظ بها يف ح�شاب امل�شتعمل اخلا�ض به. وعندما حتدث تغريات يف املعلومات 
بتدوين  بل يكتفي  اأخرى،  مرة  كلها  ال�شتمارة  ملء  اإىل  الت�شجيل  �شاحب  ل ُي�شطر  الت�شجيل،  ب�شاحب  اخلا�شة 
لكي  متاحة  ويجوز جعلها  م�شبقًا،  ملوؤها  التي جرى  ال�شتمارة  الواردة يف  املعلومات  ن  وتخزَّ ال�شلة.  التغيريات ذات 

ال�شلطات. تلك  مع  تبادلها  يت�شنى  لكي  اأو  الأخرى  املعنية  ال�شلطات  عليها  لع  تطَّ
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ر البيانات املالية املقروءة اآليًّا جمع وحتليل املعلومات املالية، وهو  الورقية اإىل �شيغة XBRL. وتي�شِّ
ما ميكن اأن يكون ذا قيمة كبرية مل�شتعملي ال�شجل.

84- وميكن للحلول التي ت�شتخدم تكنولوجيا املعلومات والت�شالت اأن تدعم اأي�شًا اإجراءات 
املتابعة والإنفاذ التي تتبعها ال�شجلت التجارية يف حال عدم التزام املن�شاأة مبتطلبات الت�شجيل. 
ففي اإحدى الوليات الق�شائية، على �شبيل املثال، يقوم نظام املعاجلة اللحقة يف ال�شجل بر�شد 
قيود املن�شاآت وك�شف ما اإذا كانت هناك ملب�شات معيَّنة تدل على اأنَّ املن�شاأة غري ممتثلة لل�شروط 
ا اإىل املن�شاأة املعنية لت�شحيح الو�شع. فاإذا مل تفعل  القانونية. وعندئذ ُي�شِدر النظام اإ�شعارًا تلقائيًّ
املن�شاأة ذلك يف غ�شون املهلة القانونية، يبداأ النظام املوؤمتت اإجراًء جديدًا لإحالة الق�شية اإىل 
الت�شفية  قرار  اإ�شدار  وعند  للمن�شاأة.  ق�شرية  بت�شفية  قرارًا  ت�شدر  قد  التي  املحلية،  املحكمة 

الق�شرية، ُتبلغ املحكمة ال�شجل بذلك لكي يلغي ت�شجيل املن�شاأة بعد ذلك. 

التجاري ال�شجل  ت�شغيل   :12 التو�شية 

اأنَّ اأمثل ت�شغيل ل�شجل جتاري فعال هو الت�شغيل الإلكرتوين. فاإذا  ينبغي اأن ين�ض القانون على 
ر على الدولة امل�شرتعة الأخذ بنظام كامل للخدمات الإلكرتونية يف الوقت احلايل، فعليها  تعذَّ
احلالية  التكنولوجية  التحتية  بنيتها  به  ت�شمح  حد  اأق�شى  اإىل  النهج  بهذا  العمل  اإىل  ت�شعى  اأن 

التحتية. البنية  ن  حت�شُّ مع  تنفيذه  يف  ع  تتو�شَّ اأن  على  وقوانينها،  املوؤ�ش�شي  اإطارها  وكذلك 

 هاء- اخلطابات الإلكرتونية 
ق الإلكرتوين  وطرائق التوثُّ

85- كما ُذكر اأعله )انظر، على �شبيل املثال، الفقرتني 66 و76(، ينبغي اأن يتاح للم�شتعملني، 
من خلل النظام الفعال للت�شجيل الإلكرتوين للمن�شاآت التجارية، تقدمي وتلقي الوثائق يف �شكل 
اإلكرتونيًّا  وال�شداد  ال�شجل  اإىل  الطلبات  اأو  املعلومات  اإر�شال  عند  اإلكرتونيًّا  والتوقيع  اإلكرتوين، 
مقابل خدمات ال�شجل التجاري )انظر اأي�شًا الفقرة 205 اأدناه والتو�شية 44(. ولذلك، وكخطوة 
اأولية، ينبغي اأن يكون هناك قانون حملي منا�شب ينظم جميع هذه امل�شائل )انظر اأي�شًا الفقرتني 
77 و78 اأعله(. ولعلَّ الدول التي ت�شرتع ُنُظمًا قانونية ب�شاأن اخلطابات الإلكرتونية والتوقيعات 
الت�شريعية  الن�شو�ض  يف  تنظر  اأن  تودُّ  والتوثق  الهوية  ل�شتبانة  اأخرى  طرائق  اأي  اأو  الإلكرتونية 
التي اأعدتها الأون�شيرتال لتنظم املعاملت الإلكرتونية.)8( فهذه الن�شو�ض تر�شي مبداأْي احلياد 

وقانون  )1996(؛  الإلكرتونية  التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  الن�شو�ض  هذه  )8(تت�شمن 

ا�شتخدام  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  واتفاقية  )2001(؛  الإلكرتونية  التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال 
التايل: املوقع  انظر  املعلومات،  من  مزيد  على  وللطلع   .)2005( الدولية  العقود  يف  الإلكرتونية   اخلطابات 
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التكنولوجي والتعادل الوظيفي )انظر اأي�شًا الفقرتني 244 و245 اأدناه( اللزمني ل�شمان امل�شاواة 
التي  الأحكام  با�شتفا�شة  الن�شو�ض  تعالج هذه  كما  والورقية؛  الإلكرتونية  معاملة اخلطابات  يف 
والتوثُّق،  الإلكرتونية)9(،  والتوقيعات  للخطابات  القانونية  ال�شلحية  منها  م�شائل  على  ت�شري 
ر هذه الن�شو�ض، نظرًا للطريقة التي  يها.)10( وتوفِّ ووقت ومكان اإر�شال الر�شائل الإلكرتونية وتلقِّ
اتُّبعت يف التفاو�ض ب�شاأنها ويف اعتمادها على غرار غريها من ن�شو�ض الأون�شيرتال الت�شريعية، 
وعلوًة  القت�شادي.  التطور  املختلفة من حيث  والدول  القانونية  التقاليد  ملختلف  حلوًل ملئمة 
بالتجارة  املتعلقة  الأون�شيرتال  ن�شو�ض  اإىل  امل�شتندة  الداخلية  الت�شريعات  �شاأن  من  ذلك،  على 

ل كثريًا العرتاف باخلطابات والتوقيعات الإلكرتونية عرب احلدود. الإلكرتونية اأن ت�شهِّ

الإلكرتوين ق  التوثُّ وطرائق  الإلكرتونية  اخلطابات   :13 التو�شية 

ما يلي:  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

الإلكرتونية  التوقيعات  وكذلك  الإلكرتونية  اخلطابات  با�شتخدام  )اأ( ال�شماح 
ذلك؛ على  والت�شجيع  الهوية،  ا�شتبانة  طرائق  و�شائر 

اأنَّ اخلطابات والتوقيعات  )ب(  تنظيم هذه ال�شتخدامات وفقًا للمبادئ التي موؤداها 
اأو  القانونية  ال�شلحية  من  جتريدها  ميكن  ول  الورقية  لنظرياتها  وظيفيًّا  معادلة  الإلكرتونية 

اإلكرتوين. �شكل  يف  كونها  ملجرد  للإنفاذ  القابلية 

 واو- جممع خدمات للت�شجيل التجاري 
والت�شجيل لدى �شلطات اأخرى

اأن تتمكن من  اآنفًا )انظر الفقرات 3 و25 و57(، كثريًا ما ُتلَزم املن�شاأة، قبل  86- كما ُذكر 
ة �شلطات عمومية اإ�شافًة اإىل ال�شجل التجاري.  العمل يف القت�شاد الر�شمي، بالت�شجيل لدى عدَّ
التجاري.  ال�شجل  التي يجمعها  املعلومات  نف�ض  الإ�شافية تقدمي  ال�شلطات  وكثريًا ما تطلب هذه 
ا اإىل مقر كلٍّ من هذه ال�شلطات وملء  مي امل�شاريع اأن يح�شروا �شخ�شيًّ وكثريًا ما يتعني على منظِّ
منخرطة  الجتماعي  وال�شمان  بال�شرائب  املعنية  ال�شلطات  ما تكون  وعادًة  متعددة.  ا�شتمارات 
يف هذه العملية؛ كما ميكن اأن ت�شارك فيها مكاتب اإدارية وموؤ�ش�شات اأخرى، تتباين تبعًا للولية 

معيَّنة  اأنواع  ا�شتخدام  على  تتوقف  ول  'حمايدة'  القانون  اأحكام  اأنَّ  التكنولوجي"  "احلياد  مببداأ  )9(ُيق�شد 

املعلومات.  اأنواع  جميع  وتخزين  ونقل  اإنتاج  على  تطبَّق  اأن  وميكن  ا�شتخدامها،  م�شبقًا  تفرت�ض  ول  التكنولوجيا  من 
والتوقيعات  الإلكرتونية  اخلطابات  اعتبار  اأ�شا�شها  على  ميكن  التي  املعايري  فري�شي  الوظيفي"،  "التعادل  مبداأ  اأما 
القانونية"، ل ميكن جتريد  "ال�شلحية  مبداأ  اليد. وح�شب  والتوقيعات بخط  الورقية  للخطابات  الإلكرتونية معادلة 

الإلكرتوين. �شكلها  ملجرد  للإنفاذ  والقابلية  وال�شلحية  القانوين  املفعول  من  والتوقيعات  اخلطابات 
ح�شا�شية  من  مة  املقدَّ الت�شجيل  طلبات  من  بع�ٌض  به  يت�شم  ما  اإىل  بالنظر  اأهميًة  يكت�شي  قد  جانب  )10(هذا 

بدقة. ومكانه  املن�شاأة  ت�شجيل  وقت  حتديد  مثل  زمنية، 
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الق�شائية املعنية. وهذا يوؤدي يف كثرٍي من الأحيان اإىل اإجراءات متعددة حتكمها قوانني خمتلفة، 
واإىل ازدواجية يف املعلومات وعدم امتلك ال�شلطات املعنية لتلك العملية اأو عدم �شيطرتها متامًا 

عليها. واإ�شافًة اإىل ذلك، ت�شتغرق العملية برمتها اأ�شابيع، اإن مل يكْن �شهورًا. 

تر�شيد  اإىل  الرامية  الإ�شلحات  اأ�شيع  من  اخلدمات"  "جمامع  اإن�شاء  اأ�شبح   ، ثمَّ 87- ومن 
احل�شول  من  امل�شاريع  مي  منظِّ اخلدمات  مُع  جَمْ ن  وميكِّ الأخرية.  ال�شنوات  يف  املن�شاآت  ت�شجيل 
لدى  والدفع  الت�شجيل  لأغرا�ض  متكاملة  ا�شتمارات  )رمبا  وال�شتمارات  املعلومات  جميع  على 
لتاأ�شي�ض  اللزمة  الإجراءات  لإمتام  اإليها  يحتاجون  التي  اخلدمات(  جممع  يف  ال�شلطات  جميع 
�شلطات  عدة  مقار  اإىل  احل�شور  اإىل  ا�شطرارهم  من  بدًل  وحيدة،  منافذ  خلل  من  من�شاآتهم 

عمومية خمتلفة.

اخلدمات  لنوع  تبعًا  املجامع  نطاق  يختلف  فقد  العام،  الو�شف  هذا  حدود  خارج  ا  88- اأمَّ
املعنية  ال�شلطات  ولدى  التجاري  ال�شجل  يف  الت�شجيل  هي  �شائعة  وظيفة  وهناك  مة.  املقدَّ
بال�شرائب، واإن كانت هناك اأي�شًا اأمثلة اأخرى ملجامع تعالج م�شاألة الت�شجيل لأغرا�ض ال�شمان 
وغريها.  البلدية  ال�شلطات  من  اللزمة  الرخ�ض  على  احل�شول  وم�شاألة  والإح�شاء  الجتماعي 
مي امل�شاريع على الأمور املتعلقة  ويف بع�ض احلالت، ل تقت�شر امل�شاعدة التي تقدمها املجامع ملنظِّ
برتاخي�ض واأذون مزاولة الن�شاط التجاري فح�شب، بل تتعداها اإىل �شوؤون ال�شتثمار واإجراءات 
الواردات  و�شجلت  الفكرية  املمتلكات  و�شجلت  الر�شمية  واليوميات  واملفكرات  اخل�شخ�شة 
اإىل  الو�شول  اأي�شًا  ر  توفِّ وقد  الدولة.  ممتلكات  واإدارة  بال�شياحة  املتعلقة  وامل�شائل  وال�شادرات 

مرافق عمومية واإىل خدمات م�شرفية.

89- وميكن ال�شطلع مبهام جمامع اخلدمات من خلل املكاتب املادية اأو من�شة اإلكرتونية. 
عليها  ي�شعب  التي  املن�شاآت  خا�ض  ب�شكل  تلئم  الريفية  املناطق  يف  املوجودة  املادية  واملكاتب 
الو�شول اإىل املراكز احل�شرية؛ وكذلك الأمر بالن�شبة اإىل املكاتب املتنقلة، ول �شيما يف الأماكن 
اإىل  واإ�شافة  ا.  جدًّ نائية  اأنها  اإىل  بالنظر  مادية  مكاتب  فيها  تقيم  اأن  الدول  على  ي�شعب  التي 
املكاتب املادية، ميكن بالطبع اإتاحة خيار ت�شجيل املن�شاآت اإلكرتونيًّا. وت�شتفيد املجامع الإلكرتونية 
اإجراءات �شكلية  اإجناز عدة  يتيح  املعلومات والت�شالت، مما  بتكنولوجيا  من احللول املدعومة 
�شة. وهذه البوابات الإلكرتونية ميكن اأن توفر نظامًا  ب�شرعة، نتيجًة ل�شتخدام براجميات خم�شَّ
مرتابطًا متامًا اأو قد تتطلب مع ذلك ت�شجيًل منف�شًل فيما يخ�ض بع�ض املتطلبات، مثل الت�شجيل 

لدى الدوائر ال�شريبية. 

90- ولدى اإن�شاء املجامع، وخ�شو�شًا تلك التي توؤدي وظائف اإ�شافية غري ت�شجيل املن�شاآت، 
ميكن للدول اأن تختار من بني عدة ُنُهج خمتلفة. ويتمثل اأحد اأ�شكال جممع اخلدمات فيما ي�شمى 
بـ"ال�شباك الواحد" اأو "املن�شدة الواحدة"، وهو يتيح درجة عالية من التكامل بني خمتلف ال�شلطات 
املعنية بتاأ�شي�ض املن�شاآت. ويف هذه احلالة، جتمع وظائف املجمع بني العمليات اللزمة للت�شجيل 
وال�شمان  ال�شرائب  لأغرا�ض  مثل  العمومية،  ال�شلطات  لدى  الت�شجيلت  من  وغريه  التجاري 
الجتماعي، وترتيبات اأخرى مثل ن�شر الت�شجيل يف اجلريدة الر�شمية اأو يف ال�شحف، متى لزم 



ًل ومدربًا تدريبًا وافيًا  م جميع الوثائق ذات ال�شلة اإىل مدير املجمع، الذي يكون خموَّ ذلك. وُتقدَّ
ا اأو باليد اأو  لقبولها نيابًة عن خمتلف ال�شلطات العمومية املعنية. وُتر�َشل الوثائق بعدئذ، اإلكرتونيًّ
بوا�شطة خدمة تو�شيل بريدي، اإىل ال�شلطة املخت�شة كي تعاجلها. ويتطلب هذا النوع من املجامع 
تن�شيقًا تف�شيليًّا بني خمتلف ال�شلطات العمومية، التي يتعني عليها تعديل اإجراءاتها �شمانًا لتدفق 
لإر�شاء  املعنية  الرئي�شية  الهيئات  بني  تفاهم  مذكرة  اإبرام  يلزم  وقد  فعالة.  ب�شورة  املعلومات 
تعديًل بع�ض احلالت  النهج يف  يتطلب هذا  قد  كما  باملن�شاآت.  املتعلقة  املعلومات  تبادل   �شروط 

 يف الت�شريعات.

يجمع  الذي  الواحد"،  "الباب  نهج  يف  اخلدمات  جممع  اأ�شكال  من  اآخر  �شكل  91- ويتمثل 
ممثلني ملختلف ال�شلطات العمومية املعنية بالت�شجيل يف مكان مادي واحٍد، غري اأنه يقت�شي من 
يتوىل  الذي  التجاري  ال�شجل  يتعامل مع كل ممثل على حدة )مثل م�شوؤول  اأن  الت�شجيل  �شاحب 
اأمر املوافقة على ا�شم املن�شاأة، واملوظف الذي يتحقق من �شحة امل�شتندات، وم�شوؤول ال�شرائب(، 
مع اأنَّ تلك ال�شلطات تتوا�شل فيما بينها. ومن الوا�شح اأنَّ هذا احلل ب�شيط ن�شبيًّا ول يتطلب يف 
ه يقت�شي تعاونًا فعاًل بني خمتلف  الأحوال العادية اأي تغيري يف القانون اأو امل�شوؤوليات الوزارية، لكنَّ
الوزارات احلكومية. وثمة م�شاألة ينبغي للدولة اأن تنظر فيها اإذا اختارت هذا النهج، وهي مدى 
منحهم  ينبغي  هل  املثال،  �شبيل  فعلى  عمومية؛  �شلطة  كل  ملمثلي  منحها  ينبغي  التي  ال�شلحية 
اأنَّ دورهم يقت�شر على العمل  اأم  �شلحية تقديرية ملعاجلة ا�شتمارات الت�شجيل يف عني املكان، 
نيابًة عن ال�شلطة التي ميثلونها، وعليهم اأن يعودوا بالوثائق اإىل مقر ال�شلطة التي يتبعون لها من 
اأجل موا�شلة معاجلتها؟ كما اأنَّ من املهم اأي�شًا النظر يف تو�شيح حدود م�شاءلة ممثلي خمتلف 

ال�شلطات اأمام مدير املْجمع. 

92- وثمة نهج ثالث، اأقل �شيوعًا، يقوم على اإن�شاء كيان م�شتقل يتوىل تن�شيق وظيفة ت�شجيل 
مي امل�شاريع تلبيتها، مثل اإعداد الإقرارات  املن�شاآت ومعاجلة �شائر املتطلبات التي يجب على منظِّ
ال�شريبية وا�شت�شدار الرتاخي�ض اللزمة والت�شجيل لدى ال�شلطات املعنية بال�شمان الجتماعي. 
م امل�شروع اإىل الكيان املعني بالتن�شيق، بعد اأن ي�شجل نف�شه  ففي اإطار هذا النموذج، يتقدم منظِّ
يف ال�شجل التجاري، بطلب ل�شتيفاء خمتلف اجلوانب الإ�شافية للإجراءات اللزمة قبل مبا�شرة 
بع�ض  يكون مفيدًا يف  اأخرى، فقد  اإ�شافة خطوة  اإىل  يف�شي  النهج  اأنَّ هذا  ومع  املن�شاأة.  اأعمال 
بها �شرورة اإعادة هيكلة الهيئات التي تتوىل امل�شوؤولية الرئي�شية عن ت�شجيل املن�شاآت.  الدول اإذ يجنِّ
غري اأنَّ اعتماد هيكل كهذا قد ينطوي على زيادة يف تكاليف الوظائف الإدارية، ورمبا ل يف�شي اإىل 
تقلي�ض الأطر الزمنية اللزمة اإلَّ متى كان ي�شمح باأداء الوظائف املختلفة تباعًا اأو يتيح لل�شلطات 
ا من منظور  اأمَّ اإقامة �شبكات تربطها بال�شلطات الأخرى ت�شريعًا لعملياتها.  امل�شاركة يف املجمع 

امل�شتعمل، فتظل هناك مزية التعامل مع موؤ�ش�شة واحدة.

اأنَّ جممع اخلدمات  على  الت�شديد  املهم  من  املختار،  التنفيذ  نهج  النظر عن  93- وب�شرف 
ل يتطلب اإن�شاء �شلطة عمومية فريدة لها ال�شلطة على جميع ال�شلطات الأخرى املرتبطة باملجمع، 
بل ينطوي على تعيني ال�شلطة العمومية التي لها ال�شلطة على هذه اجلهة املتكاملة الواحدة، يف 
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حني حتتفظ جميع ال�شلطات العمومية امل�شاركة يف املجمع با�شتقلليتها الوظيفية. وبغية تعزيز 
ر الدول حت�شني قابلية  الفوائد امل�شتمدة من اإن�شاء جممع اخلدمات، �شيكون من امل�شت�شوب اأن تي�شِّ
املجمع.  امل�شاركة يف  العمومية  ال�شلطات  بني  واملوؤ�ش�شية  التقنية  الناحيتني  املتبادل من  الت�شغيل 
ولذا قد يكون من ال�شروري تر�شيد املعايري واخل�شائ�ض التقنية بحيث تكون املعلومات املجموعة 
د. و�شي�شمل ذلك اعتماد اإجراءات منا�شبة ب�شاأن تدبر  واملتبادلة ذات نوعية مت�شقة و�شكل موحَّ
امل�شائل املتعلقة بتبادل املعلومات والإعلم بالأخطاء بني خمتلف مراكز جمع املعلومات وجهات 
اإيداع هذه املعلومات، ب�شرف النظر عن مكانها يف الدولة املعنية؛ وتوفري معايري دنيا من اأمن 
ا�شتخدام  )مثل  الأقل  على  املعلومات  تبادل  قنوات  اأمان  كفالة  اأجل  من  املعلومات  تكنولوجيا 

الربوتوكولت املحمية "https"(؛ وكفالة �شلمة البيانات عند تبادلها.

د هوية فريد لكل من�شاأة )انظر الفقرات 98 اإىل 105 والتو�شية 15  94- كما �شي�شاهم اعتماد حمدِّ
اأدناه( وا�شتمارة واحدة للت�شجيل مع دفع الر�شوم اإىل كل هيئة )انظر اأي�شًا الفقرتني 9 و25 اأعله( يف 
الت�شغيل املتبادل بني ال�شلطات امل�شاركة يف جممع اخلدمات. فعلى �شبيل املثال، اعتمدت عدة وليات 
مة لت�شجيل املن�شاأة كل املعلومات  ق�شائية ُنُظم ت�شجيل متكاملة عرب الإنرتنت تت�شمن فيها الطلبات املقدَّ
التي تطلبها ال�شلطات املعنية بال�شجل التجاري وال�شرائب وال�شمان الجتماعي ورمبا �شلطات اأخرى. 
ومتى مت ت�شجيل املن�شاأة، ير�شل ال�شجل التجاري املعلومات الواردة يف ا�شتمارة الت�شجيل املتكاملة اإىل 
جميع ال�شلطات املعنية. ثم ُتعاد املعلومات مع ما يلزم من موافقات من ال�شلطات الأخرى اإىل ال�شجل، 
م امل�شروع. ومع اأنَّ هذا النهج مفيد جلميع املن�شاآت  الذي ير�شل املعلومات واملوافقات مبا�شرًة اإىل منظِّ
على اختلف اأحجامها، اإل اأنه مفيد بوجه خا�ض للمن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة التي قد 
للت�شجيل  �شروط  من  املتعددة  العمومية  ال�شلطات  تفر�شه  ملا  للمتثال  ال�شرورية  املوارد   ل متتلك 

لدى اإن�شائها.

95- وميكن يف الدول التي لديها مرافق متقدمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
جعل وظائف ال�شلطات املعنية بالت�شجيل متكاملة متامًا با�شتخدام من�شة اإلكرتونية م�شرتكة تتوىل 
ت�شغيلها اإحدى تلك ال�شلطات وتتيح الت�شجيل املتزامن ملختلف الأغرا�ض، اأْي الت�شجيل التجاري 
تتوىل  الق�شائية،  الوليات  بع�ض  اإىل ذلك. ويف  وما  الجتماعي،  وال�شمان  ال�شرائب  ولأغرا�ض 
كيانات  اأُن�شئت  قد  تكون  اأو  ال�شرائب(،  اإدارة  )مثل  �شلطٌة  التجارية  الكيانات  ت�شجيل  م�شوؤولية 
ق�شائية  وليات  ويف  املعنية.  ال�شلطات  جميع  لدى  املتزامنة  الت�شجيل  عمليات  لأداء  متخ�ش�شة 
اأخرى، اأف�شى تزايد م�شتوى الت�شغيل املتبادل بني خمتلف ال�شلطات امل�شاركة يف عملية الت�شجيل 
خمتلف  من  مبعلومات  م�شبقًا)11(  َمْلوؤها  ميكن  الإلكرتوين  للت�شجيل  جممعة  ا�شتمارة  و�شع  اإىل 
ر فيها هذا النهج، تقوم ال�شلطات بنقل امللفات  ال�شلطات املعنية. ويف الوليات الق�شائية التي ُطوِّ
اخلا�شة؛  �شجلتها  قيود  حتديث  وكذلك  الإلكرتونية،  املن�شة  حتديث  اأجل  من  منتظم  ب�شكل 
ر لها الو�شول املبا�شر اإىل املن�شة امل�شرتكة وت�شتخدم نف�ض ُنُظم املعاجلة اللحقة لتحديث  ويتي�شَّ

اأعله.  7 احلا�شية  انظر  م�شبقًا،  ال�شتمارات  ملء  ب�شاأن  تفا�شيل  على  لع  )11(للطِّ



املعلومات  �شحة  من  منتظمة  ق  حتقُّ عمليات  املوثوقون  ال�شلطات  موظفو  وُيجري  القاعدة؛  تلك 
ع  توزِّ تنظيمية  اأحكام  اإىل  املعنية  ال�شلطات  بني  القوي  التن�شيق  هذا  ما ي�شتند  وكثريًا  لة.  امل�شجَّ
الأدوار وامل�شوؤوليات بني تلك ال�شلطات. واإ�شافًة اإىل ذلك، فاإنَّ هذا التنفيذ والإدارة املتكاملني 
لعملية الت�شجيل لدى ال�شلطات املعنية يتخذ يف بع�ض الوليات الق�شائية �شكل من�شة اإلكرتونية 
على  والطلع  باملن�شة  الت�شال  من  املن�شاآت  تاأ�شي�ض  يف  امل�شاِركة  الأخرى  ال�شلطات  ن  متكِّ

املعلومات ب�شاأن املن�شاآت.

اإن�شاء املجمع؛ وهي مكانه. ومن امل�شت�شوب  96- وثمة م�شاألة ينبغي للدولة النظر فيها عند 
له  ا�شت�شافته  بحكم  ا  اإمَّ التجاري،  ال�شجل  مبكتب  مبا�شر  ب�شكل  مرتبطًا  املجمع  يكون  اأن  عادًة 
املوؤ�ش�شة امل�شوؤولة عن املجمع هي نف�شها  ، فقد تكون  ال�شجل جزءًا من املجمع. ومن ثمَّ اأو لكون 
امل�شرفة على عملية الت�شجيل التجاري. ويف هذا النهج، ينبغي التاأكد من اأنَّ تلك املوؤ�ش�شات مهياأة 
لإدارة املجمع. وثمة اأمثلة من خمتلف الوليات الق�شائية تدل على اأنه عندما تكون �شلطات مثل 
املهارات  اأي�شًا  ال�شلطات  تلك  لدى  تكون  املن�شاآت،  ت�شجيل  عن  امل�شوؤولة  هي  التنفيذية  الأجهزة 
احلكومية  واملفو�شيات  التجارية  الغرف  على  اأي�شًا  هذا  وينطبق  املجمع.  وظائف  لأداء  اللزمة 
التي  الدول  يف  اأي�شًا  املجامع  على  قائم  نهج  اعتماد  حلالت  اأمثلة  وتوجد  الرقابية.  وال�شلطات 

يخ�شع فيها ت�شجيل املن�شاآت للمراقبة الإدارية لل�شلطة الق�شائية.

97- وعلى الرغم من اأنَّ املجامع ل تتطلب بال�شرورة اإجراء تغيريات يف الت�شريعات الداخلية، 
على  ينطوي  قد  وهذا  القانونية،  الناحية  من  �شحيحًا  الآليات  تلك  اإعمال  يكون  اأن  املهم  فمن 
مواءمة القانون القائم مع الهيكل اجلديد وطريقة العمل اجلديدة. فعلى �شبيل املثال، قد يتطلب 
الأداء الفعال للمجمع و�شع اأحكام تنظم قيام ال�شلطات العمومية بجمع املعلومات، وكذلك تبادل 
، فاإنَّ مدى التغيريات اللزمة �شوف يتباين تبعًا لختلف  املعلومات بني تلك ال�شلطات. ومن ثمَّ
ب�شكل  امل�شاركة  العمومية  ال�شلطات  لدى  بالت�شجيل  اخلا�ض  نظامها  وهيكل  الدولة  احتياجات 
تعزيز  يتطلب  اأن  دول  عدة  يف  ميكن  املثال،  �شبيل  فعلى  التجارية.  املن�شاآت  تاأ�شي�ض  يف  اإلزامي 
الجتماعي  وال�شمان  بال�شرائب  املعنية  وال�شلطات  التجارية  ال�شجلت  بني  املتبادل  الت�شغيل 
بال�شرائب  املعنية  ال�شلطات  لدى  الت�شجيل  يكون  بينما  اأنه  مراعاة  اخلدمات  جممع  خلل  من 
وال�شمان الجتماعي اإلزاميًّا عادًة، قد يكون الت�شجيل لدى ال�شجل التجاري طوعيا. واإىل جانب 
ذلك، ينبغي للدول اأن حتدد الكيفية التي �شيتم بها متويل جممع اخلدمات؛ ذلك اأن الهدف يجب 
اأن يتمثل يف كفالة الو�شول الوا�شع النطاق للم�شتعملني، مع القيام يف الوقت نف�شه بتوفري ال�شيانة 
املنخف�شة التكلفة ملجمع اخلدمات وا�شتدامته املالية. واأخريًا، ينبغي اأن تكون جمامع اخلدمات 
بني تدريبًا جيدًا واأن تتوىل ال�شلطة امل�شرفة ر�شد اأدائها ب�شكل منتظم، بناء  دة مبوظفني مدرَّ مزوَّ

على اإفادات امل�شتعملني.
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التجاري  للت�شجيل  خدمات  جممع   :14  التو�شية 
اأخرى �شلطات  لدى  والت�شجيل 

�شلطات  لدى  والت�شجيل  التجاري  للت�شجيل  خدمات  جممع  اإن�شاء  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
الواحدة،  اجلهة  هذه  ت�شغيل  على  ت�شرف  التي  العمومية  ال�شلطة  تعيني  وعلى  اأخرى،  عمومية 

املعنية: اأنَّ هذه اجلهة  مع مراعاة 

مادية؛ اأو مكاتب  اإلكرتونية  تتكون من من�شة  اأن  )اأ( ميكن 
ي�شمل  اأن  على  ال�شلطات،  من  ممكن  عدد  اأكرب  خدمات  ترابط  تكفل  اأن  ينبغي  )ب(  
وال�شمان  بال�شرائب  املعنية  وال�شلطات  التجاري  ال�شجل  ل احل�شر،  املثال  �شبيل  على  هذا، 

الجتماعي؛
املرتابطة،  ال�شلطات  بني  املن�شاآت  ب�شاأن  املعلومات  تبادل  تكفل  اأن  )ج( ينبغي 
د  وحمدِّ لها  والدفع  ال�شلطات  تلك  لدى  الت�شجيل  لطلب  وحيدة  متكاملة  ا�شتمارة  وا�شتخدام 

فريد. هوية 

دات هوية فريدة زاي- ا�شتخدام حمدِّ
ل املن�شاآت  98- يف الوليات الق�شائية التي تعمل فيها ال�شلطات العمومية، التي ُي�شرتط اأن ُت�شجَّ
يف  ازدواجية  اإىل  الإجراء  هذا  يف�شي  اأن  ل ُي�شتبعد  بع�ض،  عن  مبعزل  بع�شها  لديها،  التجارية 
يف  اأي�شًا  يت�شبب  قد  بل  فح�شب،  التكاليف  باهظ  لي�ض  النهج  وهذا  واجلهود.  والعمليات  النُُّظم 
�شت كل �شلطة رقم ت�شجيل لكلٍّ من املن�شاآت التجارية التي  اأخطاء. وعلوة على ذلك، اإذا خ�شَّ
فاإنَّ  تخ�ش�شه،  التي  ال�شلطة  ده حم�شورين يف  وتفرُّ الرقم  هذا  ا�شتخدام  وكان  لديها،  تت�شجل 
دات الهوية التي  تبادل املعلومات بني تلك ال�شلطات يقت�شي من كل �شلطة اأن ت�شتبني خمتلف حمدِّ

ت�شتخدمها ال�شلطات الأخرى. 
اإىل  التقليل  ال�شلطات، بغية  التكامل املتقدم بني خمتلف  99- ولعلَّ الدول الراغبة يف تعزيز 
اأدنى حد من ازدواجية الإجراءات وتي�شري تبادل املعلومات فيما بني ال�شلطات العمومية، تودُّ اأن 
الهيئات.  بني  فيما  التعاون  ر  تي�شِّ اأدوات  الأخرية  ال�شنوات  يف  ا�شُتحدثت  اأنَّه  اعتبارها  يف  تاأخذ 
فعلى �شبيل املثال، ا�شَتحدثت اإحدى املنظمات الدولية نظامًا اإلكرتونيًّا يعمل بالت�شال احلا�شوبي 
املبا�شر ويتيح تبادلية الت�شغيل بني خمتلف ال�شلطات العمومية املعنية بت�شجيل املن�شاآت التجارية 
ول يتطلب �شوى تغيريات طفيفة، اأو ل �شيء منها بتاتًا، يف العمليات الداخلية لل�شلطات امل�شاركة 

وُنُظمها احلا�شوبية.
ن اإىل حد بعيد تبادل املعلومات طوال  100- وا�شتحدثت بع�ض الدول نهجًا اأكرث تطورًا يح�شِّ
دورة عمر املن�شاأة التجارية. وهذا النهج، الذي ي�شتند اإىل تبادلية ت�شغيل تقنية وموؤ�ش�شية معززة 
بني ال�شلطات املعنية )مثل مقدرة خمتلف البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت على 
تبادل وتف�شري البيانات؛ اأي تبادلية الت�شغيل من حيث دللة الألفاظ - انظر الفقرتني 110 و111 
د هوية فريٍد يربط املعلومات باملن�شاأة املعنية ويتيح التعرف ب�شكل  اأدناه(، يتطلب ا�شتخدام حمدِّ



فريد على املن�شاأة يف تعاملتها مع �شجل املن�شاآت التجارية و�شلطات ال�شرائب و�شلطات ال�شمان 
الجتماعي وكذلك ال�شلطات العمومية الأخرى ورمبا هيئات القطاع اخلا�ض اأي�شًا.

ز املن�شاآت  د الهوية الفريد من جمموعة رموز )من اأرقام اأو حروف( متيِّ 101- وترتكب بنية حمدِّ
د الهوية الفريد، قد يكون من امل�شت�شوب  لة بع�شها عن بع�ض. وعند ا�شتحداث حمدِّ التجارية امل�شجَّ
د الهوية )على �شبيل املثال، باإتاحة مت�شع لإ�شافة حروف واأرقام  توخي بع�ض املرونة يف بنية حمدِّ
د الهوية قابًل للتكييف ب�شهولة مع  د الهوية يف مرحلة لحقة( وذلك ليكون حمدِّ جديدة اإىل حمدِّ
د الهوية الفريد  �ُض حمدِّ متطلبات النظم اجلديدة يف ال�شياق الوطني اأو الدويل اأو كليهما. وتخ�شِّ
الهوية  حمدد  نف�ض  تخ�شي�ض  ميكن  ول  لديها،  الت�شجيل  املن�شاأة  على  يتعني  التي  ال�شلطُة  عادًة 
الفريد ملن�شاأة ثانية ل خلل الفرتة التي تكون فيها املن�شاأة الأوىل قائمة)12( ول بعد اإلغاء ت�شجيلها. 
د الهوية الفريد نف�شه لتلك املن�شاأة )ورمبا هيئات  وت�شتخدم جميع ال�شلطات العمومية املعنية حمدِّ
لة بعينها. وعلوة على  القطاع اخلا�ض كذلك(، مما يتيح تبادل املعلومات عن تلك املن�شاأة امل�شجَّ
د الهوية الفريد ال�شتعا�شة عن جميع اأرقام الت�شجيل اأو التعريف الأخرى التي قد  ذلك، يراد مبحدِّ

ي�شتخدمها اأيٌّ من تلك ال�شلطات )والوكالت اخلا�شة( يف الإ�شارة اإىل املن�شاأة.)13(

دات الهوية الفريدة اأنها اأدوات مفيدة. فهي  102- وقد اأثبتت جتربة الدول التي اعتمدت حمدِّ
املن�شاآت  هوية  على  ب�شهولة  التعرف  اإمكانية  العمومية  ال�شلطات  جلميع  اأعله،  ُذكر  مثلما  تتيح، 
التجارية اجلديدة والقائمة والتحقق من املعلومات اخلا�شة بها. واإ�شافًة اإىل ذلك، فاإنَّ ا�شتخدام 
ن نوعية املعلومات املوجودة لدى ال�شجل التجاري للمن�شاآت التجارية  دات الهوية الفريدة يح�شِّ حمدِّ
بالكيان  املعلومات  ربط  ت�شمن  الهوية  دات  حمدِّ لأنَّ  الأخرى،  املرتابطة  ال�شلطات  لدى  وكذلك 
واإىل  الن�شاط(.  ونوع  والعنوان  ال�شم  )مثًل  لهويته  دة  املحدِّ �شماته  تغريت  واإن  حتى  ال�شحيح، 
�ض فيها الهوية ذاتها لأكرث  دات الهوية الفريدة دون الو�شعية التي ُتخ�شَّ جانب ذلك، حَتول حمدِّ
من من�شاأة، �شواء عن ق�شد اأو عن غري ق�شد؛ وهذا قد يكون بالغ الأهمية يف حال منح مزايا مالية 
دات  لكيانات اعتبارية اأو عندما يتعلق الأمر بامل�شوؤولية جتاه اأطراف ثالثة. كما َتبنيَّ اأنَّ تلك املحدِّ
اإدارة هذه  اإجراءات  ط كثريًا  ُتب�شِّ لأنَّها  اأي�شًا،  التجارية  املن�شاآت  للهوية تعود مبنافع على  الفريدة 
ال�شلطات  لدى  خمتلفة  هوية  دات  حمدِّ مع  التعامل  اإىل  امل�شاريع  مو  منظِّ اإذ ل ي�شطر  املن�شاآت: 
املختلفة، كما ل ي�شطرون اإىل تقدمي املعلومات نف�شها، اأو معلومات مت�شابهة، اإىل ال�شلطات املختلفة. 

دات فريدة  103- واإحدى امل�شائل التي قد يتعني على الدولة اأن تنظر فيها عند ا�شتحداث حمدِّ
للهوية م�شاألة املن�شاأة التجارية الفردية التي لي�شت لها و�شعية قانونية منف�شلة عن مالكها. ويف 

القانوين،  �شكلها  املن�شاأة  ت  غريَّ اإذا  لكن  املن�شاأة،  عمر  فرتة  طوال  الفريد  الهوية  د  حمدِّ يتغريَّ  )12(ل 

جديد. فريد  هوية  د  حمدِّ لها  �ض  ُيخ�شَّ
د  حمدِّ ا�شتخدام  اإىل  اإ�شافة  بها  اخلا�ض  الرتقيم  نظام  على  ال�شلطات  ُتبقي  قد  احلالت،  بع�ض  )13(يف 

حتويلها  يتعذر  املن�شاآت  هوية  على  للتعرف  متقادمة  �شكلية  �شيغة  اأْي  املوروثة"،  "البيانات  ب�شبب  الفريد  الهوية 
الهوية  اأن يحافظ على رقم  اأجل احل�شول على تلك املعلومات،  ال�شجل، من  دات هوية فريدة. ويجب على  اإىل حمدِّ
د  حمدِّ ت�شتخدم  اأن  النا�ض،  عامة  مع  تعاملها  لدى  العمومية،  ال�شلطة  على  اأنَّ  بيد  الداخلية.  للأغرا�ض  القدمي 

كافة. الأغرا�ض  اأجل  من  للمن�شاأة  �ض  املخ�شَّ الفريد  الهوية 
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ل �شلطات ال�شرائب اأو �شلطات ال�شمان الجتماعي اأو غريها من ال�شلطات  حالت كهذه قد تف�شِّ
د هوية املن�شاأة  د هوية الفرد املعني، الذي قد يكون �شخ�شًا طبيعيًّا، ل اإىل حمدِّ اأن ترتكن اإىل حمدِّ
د هوية منف�شل اإىل املالك  التجارية. بيد اأنَّ الدول ميكن اأي�شًا اأن تختار اللجوء اإىل اإ�شناد حمدِّ

الوحيد ب�شفته ممثًل ملن�شاأته وب�شفته ال�شخ�شية.

دات  �ض فيها �شلطات خمتلفة يف الولية الق�شائية نف�شها حمدِّ 104- وقد تن�شاأ اأو�شاع تخ�شِّ
اأن تنظر  ينبغي   ، ثمَّ التجارية. ومن  للمن�شاأة  القانوين  ال�شكل  بناًء على  التجارية  للمن�شاآت  هوية 
دة للمن�شاأة نف�شها  دات هوية فريدة متعدِّ ق لجتناب تخ�شي�ض حمدِّ الدول يف اعتماد نظام حتقُّ
�َض عن طريق قاعدة  د الهوية قد ُخ�شِّ من جانب عدة �شلطات عمومية خمتلفة. واإذا كان حمدِّ
دات  بيانات واحدة يف الولية الق�شائية، عندئذ يت�شاءل بقدر كبري احتمال تخ�شي�ض عدة حمدِّ

د الهوية نف�شه. ي عدة من�شاآت حمدِّ هوية للمن�شاأة التجارية ذاتها اأو تلقِّ

اإلكرتونية  حلول  اعتماُد  الفريدة  الهوية  دات  ملحدِّ ال  الفعَّ ال�شتخدام  ز  يعزِّ 105- ومما 
اإلزاميًّا  لي�ض �شرطًا م�شبقًا  الإلكرتونية  ا�شتخدام احللول  اأنَّ  كاملة ل تتطلب تدخًل يدويًّا. غري 
البيئة  يف  اأي�شًا  فعالة  تكون  اأن  دات  املحدِّ لتلك  ميكن  اإذ  الفريدة،  الهوية  دات  حمدِّ ل�شتحداث 
يكون احلل  اأن  املهم  اإلكرتوين من  ت�شجيل  بنظام  الفريدة  الهوية  دات  الورقية. وعند ربط حمدِّ

املعتمد منا�شبًا للبنية التحتية التكنولوجية القائمة.

الفريدة الهوية  دات  1- تخ�شي�ض حمدِّ

ال�شلطات  بني  م�شتدامني  وتن�شيقًا  تعاونًا  الفريدة  الهوية  دات  حمدِّ ا�شتخدام  106- يتطلب 
العام  القطاع  بني  والتعاون  الثقة  توافر  وكذلك  وم�شوؤولياتها،  لأدوارها  وا�شحًا  وحتديدًا  املعنية 
دات الهوية الفريدة ل مينع يف حد ذاته ال�شلطات  وقطاع الأعمال التجارية. ولأنَّ ا�شتحداث حمدِّ
فينبغي  اأخرى،  �شلطات  اأن جمعتها  �شبق  التجارية معلومات  املن�شاأة  اأن تطلب من  العمومية من 
للدول اأن حتر�ض على مبا�شرة اأيِّ عملية اإ�شلح يف هذا ال�شدد بفهم وا�شح وم�شرتك لأهداف 
الإ�شلح بني جميع اجلهات املعنية �شاحبة امل�شلحة. وعلوًة على ذلك، ينبغي للدول اأن تتاأكد 
من وجود التزام �شيا�شي قوي ب�شاأن الإ�شلح. ويف الو�شع املثايل، ي�شمل لفيُف ال�شركاء املحتملني 
ال�شجل التجاري وال�شلطات املعنية بال�شرائب وبال�شمان الجتماعي، وكذلك اإذا اأمكن، يف احلد 
ر  الأدنى، مكتب الإح�شاء و�شندوق املعا�شات التقاعدية واأيَّ �شلطات اأخرى ذات �شلة. فاإن تعذَّ
ال�شجل  ذلك  يف  ي�شارك  اأن  اأدنى،  كحد  فينبغي،  املعنية،  اجلهات  تلك  بني  اتفاق  اإىل  التو�شل 
امل�شبقة  ال�شروط  ومن  الجتماعي.  وال�شمان  بال�شرائب  املعنية  وال�شلطات  للمن�شاآت  التجاري 
دات الهوية امل�شتخدمة لدى ال�شلطات الأخرى وداخل  الأخرى للإ�شلح توافر معلومات عن حمدِّ

قطاع الأعمال التجارية، وكذلك وجود تقييم �شامل لتحديد احتياجات جميع اجلهات املعنية.

اأحكامًا  القانون  يت�شمن  اأن  ينبغي  فريدة،  هوية  دات  حمدِّ با�شتحداث  ُي�شمح  107- ولكي 
ب�شاأن عدة م�شائل، منها: 



د الهوية الفريد؛  )اأ( حتديد ال�شلطة املكلَّفة بتخ�شي�ض حمدِّ
د الهوية الفريد قبل الت�شجيل لدى ال�شلطات املعنية بت�شجيل املن�شاأة  )ب(   تخ�شي�ض حمدِّ

التجارية اأو بعده مبا�شرًة؛
التجارية  املن�شاأة  ا�شم  فيها  الهوية، مبا  د  تتعلق مبحدِّ التي  املعلومات  قائمة  �شرد  )ج(   

وعنوانها ونوع ن�شاطها التجاري، على الأقل؛ 
الهوية  د  حمدِّ با�شتخدام  العمومية  ال�شلطات  اإىل  امل�شَندة  القانونية  الولية  )د( تبيني 
الفريد واملعلومات املتعلقة به، وكذلك اأيِّ قيود مفرو�شة على طلب معلومات من املن�شاآت التجارية؛

لة؛ )هـ(   �شبل و�شول ال�شلطات العمومية والقطاع اخلا�ض اإىل املعلومات امل�شجَّ
)و(    التبليغ عن عمليات ت�شجيل املن�شاآت التجارية، وما ُيدَخل عليها من تعديلت، فيما 

بني ال�شلطات العمومية املعنية؛
)ز( التبليغ عن اإلغاء ت�شجيل املن�شاآت التجارية املتوقفة عن العمل.

للمن�شاآت الفريد  الهوية  د  نظام حمدِّ 2- تطبيق 

بيانات  قاعدة  وجود  التجارية  املن�شاآت  لهوية  الفريد  د  املحدِّ اعتماد  ما يتطلب  108- عادًة 
مركزية تربط تلك املن�شاآت بجميع ال�شلطات العمومية ذات ال�شلة، ويجب اأن تكون ُنُظم املعلومات 
والت�شالت لدى تلك ال�شلطات قابلة للت�شغيل املتبادل. وقد ميثِّل هذا ال�شرتاط عقبة كربى اأمام 

التنفيذ اإذا مل تكن البنية التحتية التكنولوجية لدى الدولة املعنية متقدمة بالقدر الكافي.

دات فريدة لهوية املن�شاآت التجارية باتباع واحدة من  109- وميكن للدول اأن ت�شتحدث حمدِّ
طريقتني. يف الطريقة الأوىل، يكون ت�شجيل املن�شاأة هو اخلطوة الأوىل وي�شتمل على تخ�شي�ض 
د الهوية الفريد، الذي ُيتاح )م�شفوعًا مبعلومات تعريف الهوية( ل�شائر ال�شلطات امل�شمولة  حمدِّ
من  ا�شتخدامه  ويعاد  الجتماعي(  وال�شمان  ال�شرائب  �شلطات  )مثًل  الت�شجيل  عملية  يف 
التجارية  املن�شاأة  لهوية  فريد  د  حمدِّ تخ�شي�ض  ميثل  الثانية،  الطريقة  ويف  ال�شلطات.  تلك  ِقبل 
لل�شلطات  ال�شلة  ذات  املعلومات  وكل  الفريد  الهوية  د  ُيتاح حمدِّ وبعدئذ  الت�شجيل.  عملية  بداية 
العمومية امل�شاركة يف عملية ت�شجيل املن�شاأة، مبا فيها ال�شجل التجاري، ثم تعيد كل تلك ال�شلطات 
اأن  التجارية  املن�شاآت  لهوية  الفريدة  دات  املحدِّ بتخ�شي�ض  املكلَّفة  لل�شلطة  وميكن  ا�شتخدامه. 
تتَّبع اأيًّا من هذين النهجني، ب�شرف النظر عما اإذا كانت هذه ال�شلطة هي ال�شجل التجاري اأم 
امل�شرتعة  للدولة  وينبغي  بال�شرائب.  املعنية  اأم ال�شلطة  العمومية  ال�شلطات  بني  م�شرتكًا  مرفقًا 
لها  تكون  التي  ال�شلطة  وما هي  التجارية  املن�شاآت  لهوية  الفريد  د  املحدِّ �شكل  م�شاألة  تبتَّ يف   اأن 

�شلحية اإ�شناده.
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طريقة  يف  تعديًل  التجارية  املن�شاأة  لهوية  فريد  د  حمدِّ ا�شتحداث  ما يتطلب  110- وعادًة 
معاجلة املعلومات وتدوينها من جانب ال�شلطات العمومية، ويف طريقة َتخاُطب املن�شاآت التجارية 
د فريد لهوية املن�شاآت حتويل  مع ال�شلطات العمومية اأو مع املن�شاآت الأخرى. ويتطلب ا�شتخدام حمدِّ
دات الهوية احلالية اإىل ما يقابلها وفق �شيغته املعتمدة، وهو ما ميكن اإجنازه بطرائق �شتى.  حمدِّ
د جديد  دات الهوية اخلا�شة بال�شرائب باعتبارها منطلقًا يف ت�شميم حمدِّ فكثريًا ما ُت�شتخدم حمدِّ
اأنها  التجارية، كما  اأنواع املن�شاآت  ال�شلطات املعنية بال�شرائب ت�شمل معظم  للهوية، لأنَّ �شجلت 
تكون هي الأحدث عهدًا يف كثري من الأحيان. وتوجد اأي�شًا اأمثلة على حالت ُيحتفظ فيها بالرقم 
ال�شريبـي نف�شه كرقم فريد للمن�شاأة، بدًل من ا�شتحداث رقم جديد متامًا. وميكن اأي�شًا ا�شتحداث 
اأرقام تعريف جديدة للهوية با�شتخدام تقنيات اأخرى وفقًا لإجراءات الت�شجيل املتبعة يف الدولة 
جديد،  رقم  لها  �ض  ُيخ�شَّ حاملا  جتارية،  من�شاأة  كل  تقوم  اأن  احلالة  هذه  يف  املهم  ومن  املعنية. 

بالتحقق من �شحة معلومات تعريف الهوية ذات ال�شلة، مثل ا�شمها وعنوانها ونوع ن�شاطها.

املعلومات  تكنولوجيا  ُنُظم  يف  املتبادل  للت�شغيل  القابلية  م�شاألة  تكون  اأن  111- وميكن 
دات الفريدة لهوية املن�شاآت  والت�شالت لدى ال�شلطات املختلفة عقبة كربى عند تنفيذ نظام املحدِّ
التجارية. غري اأنَّ قدرة خمتلف مرافق تكنولوجيا املعلومات على تبادل البيانات وتف�شريها لي�شت 
�شوى جانب واحد من جوانب قابلية النُُّظم للت�شغيل املتبادل التي ينبغي للدول النظر فيها بعني 
بني  فيما  املعلومات  تبادل  لنجاح  خطريًا  تهديدًا  ت�شكل  اأن  ميكن  اأخرى  م�شاألة  وثمة  العتبار. 
ال�شلطات املعنية، وكذلك بني ال�شلطات ذات ال�شلة وامل�شتعملني يف القطاع اخلا�ض، وهي قابلية 
النُُّظم للت�شغيل املتبادل من حيث دللة الألفاظ امل�شتخدمة. ولهذا ال�شبب فمن املهم التاأكد من اأنَّ 
املعنى الدقيق للمعلومات املتبادلة مفهوم وَم�شون يف جميع مراحل العملية، واأنَّ تو�شيفات دللة 
، فاإنَّ تدابري �شمان قابلية الت�شغيل املتبادل  تلك الألفاظ متاحة جلميع اجلهات املعنية. ومن ثمَّ
والآخر  تعاريف وم�شطلحات موحدة؛  التفاق على  لهما  اأوَّ الدولة على �شعيدين:  تتطلب حترك 
هو ا�شتحداث معايري واأن�شاق تكنولوجية منا�شبة. وينبغي اأن ي�شتند هذا النهج اإىل فهم متبادل 

للأ�شا�ض القانوين وامل�شوؤوليات والقواعد الإجرائية فيما بني جميع اجلهات امل�شمولة يف العملية.

احلدود  املعلومات عرب   3- تبادل 
التجارية ال�شجالت  بني 

112- يتزايد اإدراك الدول لأهمية حت�شني تبادل البيانات واملعلومات عرب احلدود بني مكاتب 
ال�شجلت،)14( وقد اأ�شبح من املتاح معاجلة هذا اجلانب بف�شل التقدم املتوا�شل يف تكنولوجيا 
ن خمتلف  املن�شاآت، متكِّ لهوية  دات فريدة  فاإنَّ ل�شتحداث حمدِّ املعلومات والت�شالت. ومن ثم 
ال�شلطات العمومية من تبادل املعلومات عن املن�شاآت التجارية فيما بينها، اأهمية لي�ض على امل�شتوى 
دات الهوية الفريدة ميكن اأن تتيح زيادة فعالية  الوطني فح�شب، بل ويف ال�شياق الدويل اأي�شًا. فمحدِّ

بني  التجارية  املن�شاآت  ب�شاأن  احلدود  عرب  املعلومات  تبادل  على  الإقليمية  الأمثلة  بع�ض  هناك  )14(مثًل 

اإىل  ي�شعى  نطاقًا  اأو�شع  م�شروع  مكونات  من  عن�شرًا  البيانات  تبادل  فيها  يكون  التي  هي  احلالت  هذه  لكنَّ  الدول، 
املعنية. الدول  بني  كبري  اقت�شادي  تكامل  حتقيق 



ال�شجلت  بني  وكذلك  خمتلفة،  دول  يف  املوجودة  التجارية  ال�شجلت  بني  احلدود  عرب  التعاون 
اأنَّ من �شاأن تبادل البيانات واملعلومات عرب  التجارية وال�شلطات العمومية يف دول خمتلفة. كما 
احلدود اأن ينتج معلومات اأكرث موثوقية للم�شتهلكني ولل�شركاء التجاريني احلاليني اأو املحتملني، 
م خدمات عرب احلدود، وكذلك مل�شادر التمويل  مبا يف ذلك املن�شاآت التجارية ال�شغرية التي تقدِّ

املحتملة للمن�شاآت التجارية )انظر الفقرتني 196 و197 والتو�شية 40 اأدناه(.

ذ اإ�شلحات لتب�شيط عملية ت�شجيل املن�شاآت التجارية  113- وتبعًا لذلك، لعلَّ الدول التي تنفِّ
ر يف امل�شتقبل هذا النوع من تبادل املعلومات بني  تودُّ اأن تنظر يف اعتماد حلول من �شاأنها اأن تي�شِّ
تتيح  ُنُهج)15(  تنفيذ  لها  �شبق  التي  الدول  مع  تت�شاور  واأن  خمتلفة،  ق�شائية  وليات  يف  �شجلت 
الت�شغيل التباديل البيني على هذا النحو. فعلى �شبيل املثال، ميكن اأن ينطوي اأحد تلك الإ�شلحات 
على و�شع نظام من البادئات امل�شطلحية للأعمال التجارية التي تتيح التعرف الفوري على ال�شكل 

القانوين لنوع املن�شاأة التجارية يف خمتلف الوليات الق�شائية وعرب احلدود.

الفريدة الهوية  دات  حمدِّ ا�شتخدام   :15 التو�شية 

يراَعى  فريد  هوية  د  حمدِّ لة  م�شجَّ جتارية  من�شاأة  لكل  يكون  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
يلي: ما  فيه 

اأو احلروف؛ تتاألف بنيته من جمموعة من الأرقام  )اأ( اأن 
دون غريها؛ لها  �ض  ُيخ�شَّ التي  التجارية  للمن�شاأة  ُيفَرد  اأن  )ب(  

التجارية. املن�شاأة  لت�شجيل  اإلغاء  اأيِّ  بعد  تخ�شي�شه  يعاد  واألَّ  يتغري  )ج(   األَّ 

الفريدة الهوية  دات  حمدِّ تخ�شي�ض   :16 التو�شية 

للمن�شاأة  الفريد  الهوية  د  حمدِّ التجاري  ال�شجل  �ض  يخ�شِّ اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
كلتا  يف  وينبغي  الت�شجيل.  قبل  املعيَّنة  ال�شلطة  لها  �شه  تخ�شِّ اأن  اأو  ت�شجيلها  لدى  التجارية 
عملية  يف  امل�شاركة  الأخرى  العمومية  ال�شلطات  جلميع  الفريد  الهوية  د  حمدِّ اإتاحة  احلالتني 
الر�شمية  اخلطابات  جميع  يف  وا�شتخدامه  به،  املقرتنة  املعلومات  تبادل  ويف  املن�شاآت  ت�شجيل 

لها. �ض  ُخ�شِّ التي  التجارية  باملن�شاأة  املتعلقة 

حا�شوبيًّا  تطبيقًا  بينها  فيما  القت�شادي  التكامل  من  متقدمة  درجة  على  هي  التي  الدول  بع�ض  )15(طورت 

اأجهزتهم  اأو  الذكية  هواتفهم  با�شتخدام  الدولتني  كل  �شجلت  يف  متزامنة  بحث  عمليات  اإجراء  للم�شتعملني  يتيح 
املحمولة.

الف�شل الثالث- ت�شغيل ال�شجل التجاري  45 
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الفريد الهوية  د  حمدِّ نظام  تطبيق   :17 التو�شية 

ما يلي: الفريد  الهوية  د  حمدِّ ل�شتعمال  نظام  اعتماد  عند  القانون،  يكفل  اأن  ينبغي 

التجاري  لل�شجل  التكنولوجية  التحتية  البنى  بني  املتبادل  الت�شغيل  )اأ( قابلية 
الهوية؛ د  مبحدِّ املرتبطة  املعلومات  تتبادل  التي  الأخرى  العمومية  وال�شلطات 

التجارية  للمن�شاأة  الفريد  الهوية  د  مبحدِّ القائمة  الهوية  دات  حمدِّ ربط  )ب(  
اأو حلوله حملها.

حاء- تبادل البيانات املحمية بني ال�شلطات العمومية
ر تبادل البيانات بني  دات فريدة لهوية املن�شاآت التجارية يي�شِّ 114- مع اأنَّ اعتماد نظام ملحدِّ
ال�شبب،  ولهذا  واخل�شو�شية.  احل�شا�شة  البيانات  حُتمى  اأن  املهم  من  فاإنَّ  العمومية،  ال�شلطات 
عندما َت�شتحدث الدولة قابلية النُُّظم للت�شغيل املتبادل فيما بني خمتلف ال�شلطات، ينبغي لها اأن 
تعالج م�شاألة كيف ميكن اأن تتبادل ال�شلطات العمومية البيانات املحمية املتعلقة بالأفراد واملن�شاآت 
التجارية بحيث ل يف�شي هذا التبادل اإىل انتهاك حق مالكي البيانات يف حماية بياناتهم. ومن 
اأنَّ جميع عمليات تبادل املعلومات بني ال�شلطات العمومية جتري وفقًا  اأن تكفل  ثم ينبغي للدول 
للقوانني ال�شارية يف الدولة، والتي ينبغي اأن تن�ض على ال�شروط التي ُيجاز مبوجبها ذلك التبادل. 
د القانون بو�شوح ال�شلطات العمومية امل�شاركة يف هذه العملية،  وعلوة على ذلك، ينبغي اأن يحدِّ
البيانات  مالكي  اإعلم  على  ين�ض  واأن  التبادل،  من  والغر�ض  تبادلها  ميكن  التي  واملعلومات 
بالأغرا�ض التي يجوز من اأجلها تبادل بياناتهم املحمية بني ال�شلطات العمومية. وينبغي اأن ي�شتند 
تبادل املعلومات اإىل مبداأ جواز تبادل اأدنى قدر لزم فح�شُب من املعلومات لتلبية غر�ض ال�شلطة 
العمومية، و�شرورة توافر التدابري املنا�شبة حلماية حقوق املن�شاأة املعنية يف اخل�شو�شية. وعند 
اإعداد القانون اأو ال�شيا�شة العامة املنا�شبني ب�شاأن تبادل البيانات املحمية بني ال�شلطات العمومية، 

من املهم اأن تنظر الدول يف قابلية الت�شغيل املتبادل بني نظم هذه ال�شلطات العمومية.

العمومية ال�شلطات  بني  املحمية  البيانات  تبادل   :18 التو�شية 

بني  املحمية  البيانات  تبادل  اأ�شا�شها  على  ميكن  التي  ال�شروط  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
الفريد. الهوية  د  حمدِّ بنظام  عمًل  العمومية،  ال�شلطات 
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األف- مدى التمحي�ض الذي يقوم به ال�شجل
115- تتباين الطريقة التي ُتتَّبع يف ت�شجيل من�شاأة جتارية من دولة اإىل اأخرى، فثمة دول تنحو 
اإىل تقليل �شوابط التنظيم الرقابي والعتماد على القانون الذي يحكم �شلوك املن�شاآت التجارية، 
وثمة دول اأخرى تاأخذ بطريقة التمحي�ض امل�شبق للمن�شاآت التجارية قبل ال�شماح بت�شجيلها )انظر 
�شجلها  اإ�شلح  اإىل  ت�شعى  التي  الدولة  على  يجب  ال�شدد،  هذا  ويف  اأعله(.   54 الفقرة  اأي�شًا 
اأوًل يف ماهية النهج الذي �شتتَّبعه يف حتديد مدى التمحي�ض الذي يتعنيَّ على  َتُبتَّ  اأن  التجاري 
، فقد تختار الدولة اأن يكون لديها نظام ل يقوم فيه ال�شجل اإلَّ بتدوين  ال�شجل اأن يقوم به. ومن ثمَّ
قانونية  تدقيقات  باإجراء  ال�شجل  ُيلِزم  نظام  اأو  الت�شجيل،  �شاحب  اإليه  يقدمها  التي  املعلومات 

وتقرير ما اإذا كانت املن�شاأة التجارية تفي باملعايري املطلوبة للت�شجيل.
الأذون  واإ�شدار  القانونية  املتطلبات  ا�شتيفاء  من  امل�شبق  التحقق  تختار  التي  116- فالدول 
املوافقة"(  "نظام  با�شم  اإليه  ُي�شار  الت�شجيل )مما  التجارية قبل متكينها من  للمن�شاآت  اللزمة 
ي فيها الو�شطاء، ومنهم  كثريًا ما تكون لديها اآلية ت�شجيل خا�شعة لإ�شراف الهيئة الق�شائية، ويوؤدِّ
ت�شجيل  بنية  م  تنظِّ اأخرى  دول  وثمة  الت�شجيل.  عملية  رئي�شيًّا يف  دورًا  واملحامون،  العقود  قو  موثِّ
املن�شاآت التجارية لديها يف �شكل نظام اإعلين ل ُت�شرَتط فيه املوافقة امل�شبقة قبل اإقامة املن�شاأة 
حتت  الت�شجيل  ُيجرى  هذه،  الإعلنية  النُُّظم  ويف  اإدارية.  عملية  الت�شجيل  فيه  ويكون  التجارية 
التجاري  ال�شجل  ت�شغيل  �شتتوىلَّ  كانت  ما اإذا  تختار  اأن  �شلطة حكومية ميكنها  اأو  اإدارة  اإ�شراف 
الفئتني،  اأيٍّ من هاتني  كليًّا يف  ل تندرج  دول  اأي�شًا  وهناك  اأخرى.  ترتيبات  �شتعتمد  اأم  بنف�شها 
ويوجد فيها بع�ٌض من التنوع يف م�شتوى ونوع التحقق الذي ُيجرى، وكذلك يف م�شتوى الإ�شراف 

الق�شائي على العملية.
117- ولكلٍّ من نظام املوافقة والنظام الإعلين مزاياه. فالق�شد من ُنظم املوافقة اأن حتمي 
الأطراف الثالثة باأْن حتول دون وقوع اأخطاء اأو اإغفالت قبل الت�شجيل. وتقوم املحاكم وغريها من 
الو�شطاء مبراجعة �شكلية، وكذلك مبراجعة م�شمونية، عند القت�شاء، لل�شروط امل�شبقة لت�شجيل 
املن�شاأة التجارية. ومن الناحية الثانية، ُيقال اإنَّ النُُّظم الإعلنية حتد من املمار�شة غري املنا�شبة 
اإلغاء  خلل  من  الت�شجيل  اأ�شحاب  على  التكاليف  تخف�ض  قد  اأنَّها  كما  التقديرية؛  لل�شلحية 
احلاجة اإىل تعيني و�شيط، ويبدو اأنها تنطوي على تكاليف ت�شغيلية اأدنى. وقد قيل اإنَّ بع�ض النظم 
اللزمة  املتطلبات  من  امل�شبق  ق  التحقُّ بني  باجلمع  املوافقة،  ونظام  الإعلن  نظام  مزايا  تدمج 
ط الإجراءات ويحد  لإقامة املن�شاأة التجارية واحلد من دور املحاكم والو�شطاء الآخرين، مما يب�شِّ

من الوقت الذي ت�شتغرقه عملية جتهيز املعلومات.
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باء- اإتاحة �شبل الو�شول اإىل املعلومات عن كيفية الت�شجيل
ى لل�شجل التجاري ت�شهيل التعامل التجاري والتفاعل بني ال�شركاء التجاريني  118- لكي يت�شنَّ
املن�شاآت  اأمام  التجاري  ال�شجل  خدمات  اإىل  الو�شول  �شبل  تي�شري  ينبغي  والدولة،  النا�ض  وعامة 
التجارية التي تريد الت�شجيل وكذلك اأمام اجلهات املهتمة التي تريد البحث يف املعلومات املدرجة 

يف ال�شجل التجاري. 

بتكاليفه؛  اأو  الت�شجيل  باإجراءات  ال�شغرى على علم  املن�شاآت  العديد من  119- وقد ل يكون 
وهي كثريًا ما تبالغ يف تقدير الوقت والتكلفة، حتى بعد تب�شيط عملية الت�شجيل. وينبغي اأن ُيتاح 
ا�شتخراج املعلومات ب�شهولة عن اإجراءات الت�شجيل )مثًل توفري قائمة باخلطوات اللزم اتخاذها 
املتوقعة؛  والنتائج  املطلوبة؛  وامل�شتندات  والبيانات  اللزمة؛  الت�شال  وجهات  الت�شجيل؛  لإجناز 
املمكنة  القانونية  وال�شبل  ال�شكاوى؛  الإجرائية؛ وطرائق تقدمي  العملية  الذي �شت�شتغرقه  والوقت 
للتظلم(، وعن مزايا جممع اخلدمات الواحد )حيثما كان متوفرًا( )انظر اأي�شًا الفقرات 86 اإىل 
97 والتو�شية 14 اأعله(، وكذلك عن الر�شوم ذات ال�شلة. وهذا النهج ميكن اأن يحدَّ من تكاليف 
مي امل�شاريع على  ع منظِّ المتثال، واأن يجعل نتيجة تقدمي الطلب اأكرث قابلية للتنبُّوؤ بها، مما ي�شجِّ
ي�شتلزم  اأن  املعلومات  تلك  اإىل  الو�شول  �شبل  تقييد  �شاأن  فاإنَّ من  اأخرى،  ناحية  ومن  الت�شجيل. 
لع على متطلبات الت�شجيل اأو ال�شتعانة بو�شطاء  لقاءات مع املوظفني امل�شوؤولني عن ال�شجل للطِّ

لت�شهيل عملية الت�شجيل.

120- ويف الوليات الق�شائية التي لديها مرافق متطورة لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، 
يف  متاحًة  لذلك  املطلوبة  وامل�شتندات  الت�شجيل  باإجراءات  املتعلقة  املعلومات  تكون  اأن  ينبغي 
املوقع ال�شبكي لل�شجل اأو املوقع ال�شبكي لل�شلطة العمومية امل�شرفة على تلك العملية. واإ�شافًة اإىل 
ن  معّيَ اإلكرتوين  ال�شجل عرب عنوان  املبا�شر مع موظفي  التوا�شل  اإمكانية  ر  توفَّ اأن  ينبغي  ذلك، 
اأدناه  مبنيَّ  هو  وكما  الزبائن.  خلدمة  هواتف  اأرقام  اأو  اإلكرتونية  ات�شال  ا�شتمارات  اأو  لل�شجل 
)انظر الفقرتني 194 و197 اأدناه(، ينبغي للدول اأن تنظر فيما اإذا كانت املعلومات املوجودة يف 
املوقع ال�شبكي ينبغي اأن تتاح بلغة اأجنبية اإىل جانب اللغة الر�شمية واللغة املحلية. وينبغي للدول 
التي لديها اأكرث من لغة ر�شمية واحدة اأن جتعل املعلومات متاحًة بجميع تلك اللغات وفقًا للقوانني 

املتعلقة باللغة يف الدولة، اإن ُوجدت )انظر اأي�شًا الفقرات 133 اإىل 135 اأدناه(.

الو�شول  �شبل  تي�شري  دون  يحول  اأن  ل ينبغي  املتقدمة  التكنولوجيا  اأنَّ عدم وجود  121- غري 
اإىل املعلومات، اإذ ميكن كفالة توفريه بو�شائل اأخرى، مثل ن�شر تبليغات ب�شاأن ذلك يف مقر الهيئة 
املعنية اأو تعميم املعلومات بوا�شطة بلغات عمومية. ففي بع�ض الوليات الق�شائية، مثًل، ُتلَزم 
الت�شجيل  اإجراءات  فيها  ُتبنيَّ  مقارها  اأمام  كبرية  علمات  بو�شع  التجارية  ال�شجلت  مكاتب 
للمن�شاآت  اللزمة  املعلومات  تكون  اأن  ينبغي  حال،  اأيِّ  وعلى  ي�شتغرقه.  الذي  والوقت  ور�شومه 

التجارية الراغبة يف الت�شجيل متاحًة لها جمانًا.

عن  وا�شحة  معلومات  املحتملني  ال�شجل  مل�شتعملي  م  ُتقدَّ اأن  مت�شاو  بقدر  املهم  122- ومن 
نة يف ال�شجل لعامة النا�ض.  اجلوانب اللوج�شتية لعملية الت�شجيل وعن اإمكانية اإتاحة املعلومات املدوَّ



ا  واإلكرتونيًّ ا  تعليمية )ورقيًّ واأدلة  بتعميم مبادئ توجيهية  املثال،  اإجنازه، على �شبيل  وهذا ميكن 
�شبيل  على  الدول،  بع�ض  ففي  �شخ�شية.  وتدريبية  اإعلمية  جل�شات  وباإتاحة  الأمثل(  الو�شع  يف 
املثال، ُين�شح م�شتعملو النظام املحتملون بال�شتفادة من فر�ض التعلُّم التقليدي يف قاعات درا�شة 

اأو التعلُّم الإلكرتوين التي تتيحها املوؤ�ش�شات التعليمية اأو الرابطات املهنية املحلية.

املعلومات  اإىل  الو�شول  �ُشبل  اإتاحة   :19  التو�شية 
الت�شجيل كيفية  عن 

ينبغي اأن ُيلِزم القانون اأمني ال�شجل بكفالة ن�شر املعلومات عن عملية ت�شجيل املن�شاآت التجارية 
مقابل. دومنا  عليها  وُي�شر احل�شول  وا�شع،  نطاق  على  الر�شوم  يكون مفرو�شًا من  قد  وعما 

جيم- املن�شاآت التجارية امل�شموح لها بالت�شجيل اأو امللَزمة به

123- يتمثل اأحد الأهداف الرئي�شية لت�شجيل املن�شاآت يف متكني هذه املن�شاآت بجميع اأحجامها 
اأهمية  الهدف  ولهذا  النا�ض.  ولعامة  ال�شوق  يف  �شورتها  بروز  حت�شني  من  القانونية  واأ�شكالها 
الة يف القت�شاد،  خا�شة يف م�شاعدة املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة على امل�شاركة الفعَّ
ن  متكِّ اأن  للدول  وينبغي  م�شاعدتها.  بغية  الدولة  لها  تتيحها  التي  الربامج  من  ال�شتفادة  وعلى 
ل يف ال�شجل التجاري املنا�شب،  اأيًّا كان حجمها و�شكلها القانوين، من الت�شجُّ املن�شاآت التجارية، 
ما بحيث يتيح ت�شجيل املن�شاآت التجارية مبختلف اأحجامها   اأو اأن تن�شئ �شجلًّ جتاريًّا وحيدًا م�شمَّ

واأ�شكالها القانونية.

د ما هي بال�شبط الأ�شكال القانونية للمن�شاآت التجارية  124- ويتعنيَّ اأي�شًا على الدول اأن حتدِّ
ا طبيعة الأ�شكال القانونية للمن�شاآت التجارية امللَزمة  امللَزمة بالت�شجيل وفقًا للقانون املنطبق. اأمَّ
دها بطبيعة احلال القانون املنطبق. ومن ال�شائع يف بع�ض  بالت�شجيل يف ولية ق�شائية معيَّنة فيحدِّ
التقاليد القانونية اأن ُي�شرَتط ت�شجيل جميع املن�شاآت التجارية، مبا فيها املن�شاآت الوحيدة املالك 
على  اأخرى،  قانونية  تقاليد  يف  بالت�شجيل،  الإلزام  يقت�شر  حني  يف  امل�شتقلني؛  املهنيني  واأعمال 
النهج  وهذا  املحدودة(.  وامل�شوؤولية  العتبارية  ال�شخ�شية  )ذات  امل�شابهة  والكيانات  ال�شركات 
الآخر ميكن اأن ي�شتثني من�شاآت اأعمال مثل �شركات الت�شامن واملن�شاآت الوحيدة املالك من الإلزام 
بالت�شجيل. ولكن توجد اأي�شًا اأ�شكال متنوعة من هذه النظم، اإذ ت�شمح بع�ض الوليات الق�شائية 
بالت�شجيل، ومن ذلك  اآخر  نحو  ملَزمًة على  ل تكون  التي  التجارية  للمن�شاآت  الطوعي  بالت�شجيل 

مثًل التجار الأفراد والرابطات املهنية.

125- ومن �شاأن التمكني من ت�شجيل املن�شاآت التجارية، التي قد ل تكون ملَزمة بالت�شجيل يف 
ل الإلزامي لدى �شلطات عمومية اأخرى، مثل �شلطات  ال�شجل التجاري )بل قد تكون خا�شعة للت�شجُّ
ال�شرائب وال�شمان الجتماعي(، اأن يتيح لتلك املن�شاآت اأن ت�شتفيد من عدد من اخلدمات التي 
توفرها الدولة وال�شجل والكيانات الأخرى، مبا يف ذلك حماية املن�شاأة اأو ا�شمها التجاري، وتي�شري 
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املن�شاأة  �شورة  بروز  وحت�شني  النمو،  لإحراز  الإ�شافية  الفر�ض  واإتاحة  الئتمان،  على  احل�شول 
الت�شجيل دائمًا فيما يتعلق بف�شل املوجودات  النا�ض وللأ�شواق. ويف جميع الأحوال، يلزم  لعامة 
املن�شاأة.  مالك  م�شوؤولية  من  للحد  اأو  التجارية  للمن�شاأة  املخ�ش�شة  املوجودات  عن  ال�شخ�شية 
وينبغي للقانون اأن ير�شي التزامات الت�شجيل )اأْي تقدمي بيانات عائدات دورية يف حينها، وحتديث 
ل طوعًا  معلومات الت�شجيل، وتقدمي معلومات دقيقة( بالن�شبة اأي�شًا للمن�شاآت التجارية التي تت�شجَّ
وذلك  اللتزامات،  لتلك  المتثال  عدم  ب�شاأن  املنا�شبة  اجلزاءات  وكذلك  التجاري،  ال�شجل  يف 

ل�شمان اعتماد نهج مت�شق مع النظام املو�شوع بالن�شبة للمن�شاآت امللَزمة بالت�شجيل.

عملية  اأنه  ذلك  مع  يثبت  فقد  طوعيًّا،  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  يكون  عندما  126- وحتى 
مرهقة بالن�شبة اإىل املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة وترجح كفة اأعبائها على كفة املنافع 
ل. وقد اأجرت  لة، مما ل ي�شجع على الت�شجُّ التي ميكن للمن�شاأة اأن جتنيها بو�شفها من�شاأة م�شجَّ
)انظر  تكاليفها  من  بالتقليل  الت�شجيل  عملية  تب�شيط  بغية  اإ�شلحات  الق�شائية  الوليات  بع�ض 
املن�شاآت  ت�شجع  اأن  للدول  ينبغي  حال،  اأي  وعلى  اأدناه(.   41 والتو�شية   201 اإىل   199 الفقرات 
لرتاعي  مة  م�شمَّ عامة  �شيا�شات  باعتماد  وذلك  الت�شجل،  على  وال�شغرية  ال�شغرى  التجارية 
احتياجات هذه املن�شاآت من اأجل تعريفها على مزايا الت�شجيل، مبا يف ذلك توفري حوافز حمددة 

ُتتاح للمن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة.

به  امللَزمة  اأو  بالت�شجيل  لها  امل�شموح  التجارية  املن�شاآت   :20 التو�شية 

للقانون: ينبغي 

بالت�شجيل؛  امللَزمة  التجارية  للمن�شاآت  القانونية  الأ�شكال  د  يحدِّ )اأ( اأن 
م�شموح  القانونية  واأ�شكالها  اأحجامها  بجميع  التجارية  املن�شاآت  اأنَّ  يبنيِّ  اأن  )ب(  

لت�شجيل. با لها 

دال- احلد الأدنى من املعلومات املطلوبة للت�شجيل
ل؛  127- يجب على املن�شاآت التجارية اأن تفي مبتطلبات معيَّنة بخ�شو�ض املعلومات لكي ُت�شجَّ
دها الدولة. وعادًة ما تتباين املعلومات املطلوبة تبعًا لل�شكل القانوين للمن�شاأة  وهذه املتطلبات حتدِّ
املراد ت�شجيلها، فعلى �شبيل املثال، قد ُي�شرَتط على املن�شاآت التجارية الوحيدة املالك واملن�شاآت 
طة تقدمي تفا�شيل ب�شيطة ن�شبيًّا )اإْن ا�شرُتط ذلك( بخ�شو�ض اأعمالها التجارية،  التجارية املب�شَّ
املحدودة  واخلا�ض  العام  القطاعني  �شركات  مثل  اأخرى،  جتارية  من�شاآت  على  ُي�شرَتط  حني  يف 
التي ير�شيها القانون بالن�شبة  دًا وتف�شيًل، رهنًا باملتطلبات  اأكرث تعقُّ امل�شوؤولية تقدمي معلومات 
لتلك الأنواع من املن�شاآت. ومع اأنَّ متطلبات ت�شجيل كلِّ �شكل قانوين من املن�شاآت التجارية تختلف 
اإنها م�شرتكة  يقال  اأن  ب�شعة متطلبات ميكن  الدول  فاإنَّ هناك يف معظم  املنطبق،  للقانون  تبعًا 
بخ�شو�ض كثري من املن�شاآت التجارية، �شواء اأثناء عملية الت�شجيل الأولية للمن�شاأة اأو طوال فرتة 

حياتها التجارية.



ن املتطلبات العامة لت�شجيل جميع الأ�شكال القانونية للمن�شاآت التجارية  ح اأن تت�شمَّ 128- ويرجَّ
تقدمي معلومات عن املن�شاأة و�شاحب )اأ�شحاب( ت�شجيلها، مثل املعلومات التالية:

)اأ( ا�شم املن�شاأة التجارية؛
)ب(  عنوانها الذي ميكن اعتبار اأنها تتلقى املرا�شلت عليه )هذا العنوان ميكن اأن يكون 
"عنوان التبليغ" ول ُي�شرتط اأن يكون عنوان الإقامة لأ�شحاب ت�شجيل املن�شاأة اأو مديري املن�شاأة(؛

)ج( ا�شم �شاحب الت�شجيل )اأ�شماء اأ�شحاب الت�شجيل( وبيانات الت�شال به )بهم(؛
)د( هوية ال�شخ�ض املاأذون له )الأ�شخا�ض املاأذون لهم( بالتوقيع بالنيابة عن املن�شاأة 

التجارية، اأو القائم )القائمني( مبهمة التمثيل القانوين للمن�شاأة التجارية؛
اإذا  الفريد  هويتها  د  وحمدِّ ت�شجيلها،  اجلاري  التجارية  للمن�شاأة  القانوين  )ه ( ال�شكل 

�ض لها )انظر الفقرتني 106 و107 اأعله(. كان قد ُخ�شِّ

فيها  الكائن  الق�شائية  للولية  تبعًا  للت�شجيل،  مطلوبة  تكون  قد  اأخرى  معلومات  129- وثمة 
ال�شجل وال�شكل القانوين للمن�شاأة التجارية املراد ت�شجيلها، ميكن اأن ت�شمل:

)اأ( اأ�شماء وعناوين الأ�شخا�ض املرتبطني باملن�شاأة التجارية والذين قد ي�شملون مديري 
املن�شاأة واإدارييها وموظفيها؛

)ب(  القواعد التي حتكم تنظيم املن�شاأة التجارية اأو اإدارتها؛
)ج( معلومات عن ر�شملة املن�شاأة.

130- وقد تطلب ال�شجلت التجارية معلومات عن حتديد نوع اجلن�ض اأو النتماء العرقي اأو 
توفري هذه  ولكن  التجارية،  باملن�شاأة  املرتبطني  والأ�شخا�ض  الت�شجيل  اللغوية ل�شاحب  املجموعة 
اأنَّه يف حني ميكن اأن  اأنَّه ينبغي اأن يلَحظ  املعلومات ل ينبغي اأن يكون ا�شرتاطًا للت�شجيل. غري 
برامج  من  يوجد  ما قد  �شوء  يف  وخ�شو�شًا  الإح�شائية،  للأغرا�ض  مهمة  املعلومات  هذه  تكون 
ت�شطلع بها الدولة من اأجل دعم اجلماعات املنقو�شة التمثيل، فاإنَّ جمعها قد يثري م�شائل تتعلق 
وينبغي معاملتها  اأ�شا�ض طوعي،  اإلَّ على  املعلومات  ُتطلب هذه  األَّ  ينبغي  باخل�شو�شية. ومن ثم 

باعتبارها بيانات �شخ�شية حممية، واألَّ ُتتاح، اإْن اأُتيحت قط، اإلَّ على اأ�شا�ض اإح�شائي.

تفا�شيل  تقدمي  ُي�شرَتط  قد  ت�شجيلها،  املراد  التجارية  للمن�شاأة  القانوين  لل�شكل  131- وتبعًا 
َتواُفر  اإثبات  معلومات  ُتَعدُّ  الق�شائية،  الوليات  بع�ض  نهائية. ففي  الت�شجيل  اأخرى جلعل عملية 
راأ�ض املال ال�شهمي اللزم، واملعلومات املتعلقة بنوع الأن�شطة التجارية التي تزاولها املن�شاأة )انظر 
اأدناه(، والتفاقات املتعلقة باملمتلكات غري النقدية، معلوماٍت قد  مع ذلك الفقرتني 242 و243 
نًة من املن�شاآت التجارية. واإ�شافًة اإىل ذلك،  ُي�شرتط اأي�شًا تقدميها فيما يخ�ض اأ�شكاًل قانونيًة معيَّ
قد ُي�شرتط، يف عدة وليات ق�شائية، ت�شجيل بيانات تف�شيلية عن اأ�شحاب الأ�شهم، واأي تغيريات 
قد تطراأ عليها؛ ويف ب�شع حالت، تتوىل �شلطة اأخرى ت�شجيل تفا�شيل بيانات اأ�شحاب الأ�شهم. 
اأنَّ مطالبة املن�شاأة التجارية التي تعتزم الت�شجيل بتقدمي  لكن ينبغي للدول اأن تبقي يف العتبار 
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عة قد يف�شي اإىل جعل عملية الت�شجيل اأكرث �شعوبة وتكلفة، مما قد يثبط  دة ومو�شَّ معلومات معقَّ
عزم املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة على الت�شجيل.

مالك  هوية  ت�شجيل  ُيعترب  الق�شائية  الوليات  بع�ض  يف  اأنَّه  اأي�شًا  ُيلَحظ  اأن  132- وينبغي 
ُجِعل ت�شجيل  الأخرى،  الق�شائية  الوليات  ا�شرتاطًا رئي�شيًّا؛ ويف بع�ض  التجارية  املن�شاأة  )مالكي( 
البيانات التف�شيلية اخلا�شة باملالكني املنتفعني، والتغيريات التي تطراأ على تلك التفا�شيل، حاليًّا 
ممار�شة متَّبعة، مع اأنَّ ال�شجل التجاري لي�ض هو دائمًا ال�شلطة املعهود اإليها بهذه املهمة.)16( علمًا باأنَّ 
�شفافية امللكية النتفاعية للمن�شاآت التجارية ميكن اأن ت�شاعد على منع اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شركات، 

مبا يف ذلك املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، كو�شيلة لأغرا�ض غري م�شروعة.)17(

للت�شجيل املطلوبة  املعلومات  من  الأدنى  احلد   :21 التو�شية 

املن�شاأة  لت�شجيل  املطلوبة  الداعمة  وامل�شتندات  املعلومات  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
ما يلي: تقدير  اأقل  على  ذلك  يت�شمن  اأن  على  التجارية، 

التجارية؛ املن�شاأة  )اأ( ا�شم 
الو�شف  اأو  عليه،  املرا�شلت  تتلقى  اأنها  اعتبار  ميكن  الذي  املن�شاأة  عنوان  )ب(  

املعتاد؛  بال�شكل  عنوان  لها  مل يكن  اإن  الجغرافي  ملوقعها  الدقيق 
الت�شجيل؛ اأ�شحاب  اأو  �شاحب  )ج( هوية 

عن  بالنيابة  بالتوقيع  لهم(  املاأذون  )الأ�شخا�ض  له  املاأذون  ال�شخ�ض  )د( هوية 
التجارية؛ للمن�شاأة  القانوين  التمثيل  مبهمة  )القائمني(  القائم  اأو  التجارية،  املن�شاأة 

اإذا  الفريد  هويتها  د  وحمدِّ ت�شجيلها،  املراد  التجارية  للمن�شاأة  القانوين  ال�شكل  )ه ( 
لها. �ض  ُخ�شِّ قد  كان 

القانونية  الرتتيبة  اأو  العتبارية  الهيئة  ميلك  طبيعي  �شخ�ض  من  اأكرث  اأو  �شخ�ض  هو  املنتفع"  )16("املالك 

اأخرى  �شيطرة  بو�شائل  اأو  مالكني  �شل�شلة  خلل  من  ال�شيطرة  اأو  امللكية  تلك  مُتاَر�ض  عندما  حتى  عليها،  ي�شيطر  اأو 
و�شركات  واملوؤ�ش�شات  ال�شتئمانية  وال�شناديق  ال�شركات  على  ل تقت�شر  قد  الو�شائل  وهذه  املبا�شرة.  ال�شيطرة  غري 
اإن�شاء  على  تنطوي  وقد  املن�شاآت،  من  طة  مب�شَّ اأ�شكاًل  اأي�شًا  ت�شمل  اأن  ميكن  بل  املحدودة،  امل�شوؤولية  ذات  الت�شامن 
مالكيها. هوية  اإخفاء  اإن�شائها  من  الغر�ض  يكون  ال�شركات  قانون  اأ�شا�ض  على  قائمة  للحدود  عابرة  و�شائط  �شل�شلة 

يتعلق  فيما  املالية  بالإجراءات  املعنية  العمل  فرقة  عن  ال�شادرة   ،24 التو�شية  اأنَّ  اإىل  الإ�شارة  )17(جتدر 

املرتبطة  للمخاطر  �شاملة  تقييمات  اإجراء  على  الدول  ع  ت�شجِّ امل�شتفيد،  العتبارية  ال�شخ�شية  ومالك  بال�شفافية 
ل جميع املن�شاآت التجارية يف �شجل �شركات متاح لعامة النا�ض. واملعلومات  بال�شخ�شيات العتبارية وعلى كفالة اأن ُت�شجَّ
عنوان  )د(  القانونيان؛  ومركزها  �شكلها  )ج(  لتاأ�شي�شها؛  اإثبات  )ب(  ال�شركة؛  )اأ( ا�شم  املطلوبة هي:   الأ�شا�شية 
واإ�شافًة اإىل ذلك، ُتلَزم  مديريها.  باأ�شماء  قائمة  )و(  الأ�شا�شية؛  التنظيمية  )ه ( �شلحياتها  ل؛  امل�شجَّ مكتبها 
  International Standards on Combatingال�شركات بالحتفاظ ب�شجل باأ�شماء اأ�شحاب اأ�شهمها اأو اأع�شائها )انظر
 Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations, 
Part E on Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements, Recommendation 24 

.(www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_ Recommendations.pdf)



 هاء- اللغة التي ينبغي
م بها املعلومات اأن ُتقدَّ

133- عند ا�شرتاط تقدمي معلومات من اأجل ت�شجيل املن�شاآت التجارية، فاإنَّ اإحدى امل�شائل 
م بها املعلومات املطلوبة. فاللغة  املهمة التي يجدر بالدولة اأن تنظر فيها هي اللغة التي يجب اأن ُتقدَّ
رًا يف عملية الت�شجيل اإذا كان يلزم ترجمة الوثائق  ب تاأخُّ ميكن اأن تكون عائقًا، كما ميكن اأن ت�شبِّ
اإىل لغة ال�شجل. ومن ناحية اأخرى، ل ميكن ت�شجيل املن�شاأة التجارية اإلَّ اإذا اأمكن ملوظفي ال�شجل 
قوا من حمتوى املعلومات. ولهذا ال�شبب، لي�ض من ال�شائع اأن ت�شمح الوليات الق�شائية  اأن يتحقَّ
اإذا  اأن تنظر فيما  للدول  بلغة غري ر�شمية. ولكْن يجوز  ال�شجلت الإلكرتونية  اأو  الوثائق  بتقدمي 
اأو بع�ض املعلومات  التي ت�شمح بتقدمي كل  الدول  الوثائق. فهناك بع�ض  باإمكانها قبول هذه  كان 
فلعلها  النهج،  الدول هذا  ما اختارت  واإذا  ر�شمية.  بلغة غري  التجارية  املن�شاآت  بت�شجيل  املتعلقة 
ر�شمية  برتجمة  م�شفوعًة  الإلكرتونية  ال�شجلت  اأو  امل�شتندات  تكون  اأن  وجوب  ت�شرتط  اأن  تودُّ 
يف  ُي�شتخَدم  امل�شتندات  �شحة  توثيق  من  اآخر  �شكل  باأيِّ  اأو  ال�شجل الر�شمية،  اإىل لغة )لغات( 

تلك الدولة.

ن  تت�شمَّ التجاري  ال�شجل  اإىل  مة  املقدَّ امل�شتندات  كانت  ما اإذا  اأخرى هي  م�شاألة  134- وثمة 
معلومات، مثل اأ�شماء اأو عناوين، ُت�شتخَدم فيها جمموعة حروف واأرقام مغايرة للحروف والأرقام 
ر اإر�شادات ب�شاأن كيفية تعديل  امل�شتخَدمة يف لغة ال�شجل. ويف هذه احلالة، ينبغي للدولة اأن توفِّ

تلك احلروف والأرقام اأو حتويلها لتتوافق مع لغة ال�شجل.

ر�شمية.  لغة  لديها  ل توجد  اأو  واحدة،  ر�شمية  لغة  من  اأكرث  لديها  عدة  دول  135- وثمة 
م  اإن ُوجدت، اللغة التي �شتقدَّ ويف هذه الدول، عادًة ما حتدد القوانني املتعلقة باللغة يف الدولة، 
اأن  الدول  تقرر  وعندما  اأعله(.   120 الفقرة  اأي�شًا  )انظر  التجاري  ال�شجل  اإىل  املعلومات  بها 
اأن  للدول  ميكن  املثال،  �شبيل  فعلى  خمتلفة.  ُنُهج  اعتماد  ميكن  لغة،  من  باأكرث  الت�شجيل  تتيح 
ُتلِزم الأطراف باإجراء ت�شجيلها بجميع اللغات الر�شمية؛ اأو ميكنها اأن ت�شمح بتقدمي امل�شتندات 
بلغة واحدة فقط، ولكْن مع اإلزام ال�شجل حينذاك باإعداد وت�شجيل ن�شخ مطابقة للأ�شل بجميع 
اللغات الر�شمية. غري اأنَّ كل هذين النهجني قد يكون باهظ التكلفة ومدعاًة للخطاأ. وثمة طريقة 
د اللغات الر�شمية، التي ميكن ا�شتعمال اأيٍّ منها يف الت�شجيل، هي اأن ُي�شَمح  اأجنع للتعامل مع َتعدُّ
لأ�شحاب الت�شجيل باإجراء الت�شجيل بواحدة فقط من تلك اللغات الر�شمية. ومن �شاأن هذا النهج 
قات املالية لدى املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، واأن يراعي كذلك  اأي�شًا اأن يراعي املعوِّ
األَّ  ُيحتمل  عندما  والكتابة،  بالقراءة  بالإملام  املتعلقة  املحتملة  امل�شائل  مثل  الإ�شافية،  الظروف 
ث بجميع اللغات الر�شمية يف الدولة.  مو امل�شاريع على امل�شتوى نف�شه من اإتقان التحدُّ يكون منظِّ
واأيًّا كان النهج املتَّبع، �شوف يتعنيَّ على الدولة اأن تنظر يف �شبل ملعاجلة هذا الأمر على نحو يكفل 
اإجراء الت�شجيل واأيِّ تغيري لحق بطريقة ناجعة من حيث التكلفة ل�شاحب الت�شجيل ولل�شجل على 

ال�شواء، ويكفل يف الوقت نف�شه اإمكانية فهم املعلومات من جانب م�شتعملي ال�شجل.
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املعلومات  بها  م  ُتقدَّ اأن  ينبغي  التي  اللغة   :22 التو�شية 

باللغة  التجاري  ال�شجل  اإىل  وامل�شتندات  املعلومات  تقدمي  وجوب  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
ويعلنها. التجاري  ال�شجل  دها  يحدِّ التي  والأرقام  احلروف  ومبجموعة  دة،  املحدَّ اللغات  اأو 

واو- الإ�شعار بالت�شجيل
وعلى  عمليًّا،  ممكن  وقت  اأ�شرع  يف  الت�شجيل  �شاحب  يبلغ  اأن  التجاري  لل�شجل  136- ينبغي 
ال�شجل  اإلزام  وي�شاعد  املن�شاأة.  ت�شجيل  نفاذ  عدم  اأو  بنفاذ  له،  ل مربر  تاأخري  بدون  حال  اأيِّ 
بالإ�شراع باإبلغ املن�شاأة الطالبة بحدوث الت�شجيل على �شمان �شلمة قيود ال�شجل واأمنها. ويف 
 الدول التي ُي�شتخدم فيها الت�شجيل الإلكرتوين، ينبغي اأن يتلقى �شاحب الت�شجيل اإ�شعارًا اإلكرتونيًّا 

بت�شجيل املن�شاأة. 

بالت�شجيل الإ�شعار   :23 التو�شية 

وقت  اأقرب  يف  الت�شجيل،  �شاحب  يبلِّغ  اأن  التجاري  ال�شجل  على  القانون  ي�شرتط  اأن  ينبغي 
اأ�شبح  قد  من�شاأته  ت�شجيل  كان  اإذا  مبا  له،  ر  ل مربِّ تاأخري  دون  حال  اأيِّ  ويف  عمليًّا،  ممكن 
اإىل  اإلكرتونيًّا  اإ�شعارًا  اأن ير�شل  التجاري  لل�شجل  الإلكرتوين، ينبغي  الت�شجيل  نافذًا. ويف نظام 

بنجاح. املن�شاأة  ت�شجيل  متطلبات  جميع  ا�شتيفاء  فور  الت�شجيل  �شاحب 

زاي- حمتوى الإ�شعار بالت�شجيل
باملن�شاأة  املتعلقة  املعلومات  من  الأدنى  احلد  بالت�شجيل  الإ�شعار  يت�شمن  اأن  137- ينبغي 
املن�شاأة  الت�شجيل وعلى ت�شجيل  اأدلة قاطعة على المتثال جلميع �شروط  لتقدمي  لة اللزم  امل�شجَّ

ح�شب الأ�شول وفقًا لقانون الدولة امل�شرتعة. 

بالت�شجيل الإ�شعار  حمتوى   :24 التو�شية 

اأن  اأو بطاقة، على  اإخطار  اأو  بالت�شجيل �شكل �شهادة  ياأخذ الإ�شعار  اأن  القانون  اأن يجيز  ينبغي 
التالية: املعلومات  تقدير  اأقل  على  يت�شمن 

التجارية؛ للمن�شاأة  الفريد  التجارية  الهوية  د  )اأ( حمدِّ
التجارية؛  املن�شاأة  ت�شجيل  ووقت  تاريخ  )ب(  



التجارية؛  املن�شاأة  ا�شم  )ج(   
التجارية؛ للمن�شاأة  القانوين  )د( ال�شكل 

التجارية. املن�شاأة  مبوجبه  لت  �ُشجِّ الذي  )ه ( القانون 

حاء- مدة نفاذ الت�شجيل
املن�شاأة.  ت�شجيل  نفاذ  مدة  بتحديد  يتعلق  فيما  نهجني  اأحد  تعتمد  اأن  للدول  138- ميكن 
على  ويرتتَّب  القانون.  دها  يحدِّ ق�شوى  نفاذ  ملدة  خا�شعًا  املن�شاأة  ت�شجيل  جتعل  الدول  فبع�ض 
بالت�شجيل  الإ�شعار  يف  املذكور  التاريخ  يف  ينق�شي  �شوف  د،  مل ُيجدَّ ما  املن�شاأة،  ت�شجيل  اأنَّ  هذا 
اأن ينطوي  الت�شجيل عبئًا ميكن  النهج على �شاحب  ويلقي هذا  املن�شاأة.)18(  اإنهاء وجود  اأو عند 
كثريًا  التي  واملتو�شطة،  وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  اإىل  بالن�شبة  خا�ض  بوجه  اإ�شكالية  على 
على  وعلوة  املنطبقة.  بالقواعد  حمدودة  معرفة  لديها  وتكون  املوظفني  من  عدد  باأقل  ما تعمل 
رف�ض  اأي�شًا  ميكن  الطلب،  م  مقدِّ رها  يوفِّ ومل  املعلومات  من  مزيد  توفري  يلزم  كان  اإذا   ذلك، 

جتديد الت�شجيل. 

ويكون  املن�شاأة،  لت�شجيل  ق�شوى  �شلحية  مدة  حتديد  بعدم  الثاين  النهج  139- ويق�شي 
ط هذا النهج اإجراءات  الت�شجيل نافذًا اإىل حني توقُّف املن�شاأة عن العمل واإلغاء ت�شجيلها. ويب�شِّ
الدول  ولكن  املن�شاآت.  جميع  على  وطاأته  من  ويحدُّ  الت�شجيل،  على  ع  ي�شجِّ كما  املعلومات  اإدخال 
التي تختار هذا النهج ينبغي اأن تكفل اعتماد الطرائق املنا�شبة من اأجل ت�شجيع املن�شاآت التجارية 
املن�شاآت  اإىل  منتظمة  وجيزة  ر�شائل  اإر�شال  )مثل  لة  امل�شجَّ ملعلوماتها  امل�شتمر  التحديث  على 
التجارية، وتنظيم حملت اإعلنية مبثابة تذكريات، اأو اللجوء كحل اأخري اإىل اإجراءات للإنفاذ( 

)انظر الفقرات 157 اإىل 161 والتو�شية 30 اأدناه(.

140- ويف بع�ض احلالت، اعُتمد النهجان معًا حيث يجوز تطبيق مدة ق�شوى للت�شجيل، قابلة 
ال�شخ�شية العتبارية،  القانوين لكت�شاب  التي ل يوؤهلها �شكلها  لة  املن�شاآت امل�شجَّ للتجديد، على 
اعتبارية.  �شخ�شية  لها  التي  املن�شاآت  على  حمدودة  غري  ت�شجيل  مدة  تنطبق  اأن  يجوز  حني  يف 
ويبنيِّ هذا النهج املزدوج اأنَّ اآثار انق�شاء ت�شجيل املن�شاآت التي لها �شخ�شية اعتبارية ُيحتمل اأن 
املحدودة  امل�شوؤولية  القائمة على  واحلماية  ذاته  املن�شاأة  وجود  ر على  توؤثِّ وقد  اأكرث خطورة  تكون 

كها. املمنوحة مللَّ

الزمنية  املدد  بح�شاب  يتعلق  فيما  امل�شرتعة  للدولة  العامة  القانونية  القواعد  اأنَّ  اإىل  الإ�شارة  )18(جتدر 

خلف  على  الت�شجيل  على  املنطبقة  دة  املحدَّ القانونية  الأحكام  تن�ض  مل  ما  النفاذ  مدة  ح�شاب  على  تنطبق  �شوف 
كاملة  ب�شنوات  عنها  ُيعربَّ  املنطبقة  املدة  اأن  على  امل�شرتعة  للدولة  العام  القانون  ين�ض  قد  املثال،  �شبيل  فعلى  ذلك. 

اليوم. ذلك  بداية  من  اعتبارًا  ال�شنة  احت�شاب  يبداأ  الت�شجيل،  يوم  من  ابتداًء 
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ت�شجيلها  د  جتدِّ اأن  التجارية  املن�شاآت  من  تقت�شي  الق�شائية  الوليات  بع�ض  اأنَّ  141- ورغم 
�شلحية  فرتة  بدون  الت�شجيل  من  التمكني  يف  املتمثلة  باملمار�شة  الأخذ  امل�شتح�شن  من  دوريًّا، 
طة و�شريعة، دون حتميل هذه املن�شاآت،  ق�شوى لأنها تلبي احتياجات املن�شاآت التجارية لتدابري مب�شَّ

ول �شيما املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة منها، عبئًا حمتمًل.

الت�شجيل نفاذ  مدة   :25 التو�شية 

اإلغائه. وقت  حتى  نافذًا  التجارية  املن�شاأة  ت�شجيل  بقاء  على  �شراحًة  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

طاء- وقت الت�شجيل ونفاذه

الوقت  د  حتدِّ اأن  للدولة  ينبغي  به،  للتنبُّوؤ  وقابليته  التجاري  ال�شجل  ل�شفافية  142- تعزيزًا 
لحقة.  تغيريات  من  لة  امل�شجَّ املعلومات  على  ما ُيدَخل  اأو  املن�شاأة  ت�شجيل  نفاذ  فيه  يبداأ  الذي 
د الدول اأنَّ ت�شجيل املن�شاأة اأو اأيَّ تغيري لحق عليها يكون نافذًا اإما عند اإدخال تلك  وعادة ما حتدِّ
لة(.  ي ال�شجل طلب الت�شجيل )اأو طلب تغيري املعلومات امل�شجَّ املعلومات يف قيود ال�شجل اأو عند تلقِّ
واأيًّا كان النهج املختار، فاإنَّ العامل الأهم هو اأن تو�شح الدولة الوقت الذي ي�شبح فيه الت�شجيل 
اأو التغيري نافذًا. واإىل جانب ذلك، ينبغي اأن يبنيَّ يف قيود ال�شجل املتعلقة باملن�شاأة املعنية الوقت 

لة.  الفعلي لت�شجيل املن�شاأة اأو اأيِّ تغيري لحق يطراأ على املعلومات امل�شجَّ

حلماية  طلبًا  م  تقدِّ اأن  الق�شائية  الوليات  بع�ض  يف  اأي�شًا  التجارية  للمن�شاآت  143- ويجوز 
للمن�شاأة  التجاري  لل�شم  املوؤقت  الت�شجيل  مثل  للت�شجيل،  ال�شابقة  الفرتة  يف  معيَّنة  حقوق 
كيان  اأيِّ  جانب  من  ا�شتخدامه  من  التجاري  ال�شم  هذا  حماية  تتم  بحيث  ت�شجيله،  املتوخى 
الدول  د  حتدِّ اأن  ينبغي  احلالت،  هذه  ويف  التجارية.  املن�شاأة  ت�شجيل  نفاذ  حني  اإىل  اآخر 
نافذة  هذه  للت�شجيل  ال�شابقة  احلقوق  فيها  تكون  التي  اللحظة  الو�شوح  من  القدر   بنف�ض 

وفرتة نفاذها.

مًا لتمكني امل�شتعملني من تقدمي املعلومات اإلكرتونيًّا فيما يخ�ض  144- واإذا كان ال�شجل م�شمَّ
ل من موظفي ال�شجل، ول�شتخدام طرائق  لة فيه دون َتدخُّ اأو تغيري معلومات م�شجَّ طلب ت�شجيل 
اأن ت�شبح املعلومات  اأن تكفل براجمية ال�شجل  الدفع الإلكرتونية ل�شداد ر�شوم الت�شجيل، ينبغي 
نافذًة عقب اإر�شالها مبا�شرًة اأو نحو ذلك. وهذا يف�شي اإىل اإزالة اأيِّ فا�شل زمني بني وقت اإر�شال 

املعلومات اإلكرتونيًّا ووقت الت�شجيل الفعلي للمن�شاأة.

نوا املعلومات يف قيود ال�شجل )�شواء  145- ويف نظم ال�شجلت التي يجب على موظفيها اأن يدوِّ
كانت تلك املعلومات قد وردت اإلكرتونيًّا اأو يف ا�شتمارة ورقية(، ل بد من حدوث بع�ض التاأخر بني 
ون فيه تلك املعلومات يف قيود ال�شجل.  وقت و�شول املعلومات اإىل مكتب ال�شجل والوقت الذي تدَّ



اة يف  ن املعلومات املتلقَّ ويف هذه احلالت، ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يجب على ال�شجل اأن ُيدوِّ
ا يف نظام  د موعدًا اأق�شى لتدوين املعلومات. اأمَّ قيوده يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا، ورمبا اأن يحدِّ
الت�شجيل املختلط، الذي ي�شمح بتقدمي املعلومات يف �شكل ورقي واإلكرتوين، فينبغي تنبيه اأ�شحاب 
ر يف  الت�شجيل الذين يختارون ال�شكل الورقي اإىل اأنَّ هذه الطريقة ميكن اأن تت�شبَّب يف بع�ض التاأخُّ
وقت نفاذ الت�شجيل. واأخريًا، فاإنَّ نظام الت�شجيل عادة ما يعالج طلبات الت�شجيل ح�شب الرتتيب 
اإجراء عمليات  الزمني لورودها، واإن كانت بع�ض الوليات الق�شائية تتيح لنظام الت�شجيل فيها 

لة مقابل ت�شديد ر�شم اإ�شافي. ت�شجيل معجَّ

ونفاذه الت�شجيل  وقت   :26 التو�شية 

ما يلي:  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

الطلبات  يعالج  واأن  الت�شجيل  طلب  تلقي  ووقت  تاريخ  التجاري  ال�شجل  ق  يوثِّ )اأ( اأن 
ح�شب الرتتيب الزمني لورودها يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا، ويف اأيِّ حال دون تاأخري ل مربر له؛ 

نافذًا؛ التجارية  املن�شاأة  ت�شجيل  فيه  ي�شبح  الذي  الوقت  بو�شوح  د  يحدِّ اأن  )ب(  
ممكن  وقت  اأقرب  يف  لديه  التجارية  املن�شاأة  ت�شجيل  التجاري  ال�شجل  د  ُيقيِّ اأن  )ج(   

عمليًّا بعد ذلك، ويف اأيِّ حال دون تاأخري ل مربر له.

ياء- رف�ض طلب الت�شجيل

اأخطاء  ب�شبب   1- الرف�ض 
الت�شجيل يف طلب 

املعلومات  تقدمي  ل�شمان  الرقابية  والإجراءات  ال�شوابط  من  جمموعة  وجود  146- يلزم 
وامل�شتندات اللزمة لت�شجيل املن�شاأة، ولكن نطاق تلك ال�شوابط يختلف تبعًا للولية الق�شائية. 
اأمني ال�شجل  ففي النُُّظم القانونية التي يقوم فيها ال�شجل باإجراءات رقابية ب�شيطة، يجب على 
املعلومات  تلك  كانت  اإذا  املن�شاأة  ل  وي�شجِّ نها  ُيَدوِّ واأن  به  م  ُتقدَّ الذي  بال�شكل  املعلومات  يقبل  اأن 
تفي بجميع املتطلبات القانونية والإدارية الأ�شا�شية التي ين�ض عليها القانون املنطبق. واإذا كان 
اأن  ال�شجل  على  يتعنيَّ  قد  مة،  املقدَّ املعلومات  �شحة  من  اأوفى  قًا  حتقُّ ي�شرتط  القانوين  النظام 
مة، اأو اأيُّ تغيريات ذات �شلة، تفي  ق مما اإذا كانت حمتويات طلب الت�شجيل واملعلومات املقدَّ يتحقَّ
د يف قانونها ماهية  بالأحكام الإلزامية يف القانون. واأيًّا كان النهج املختار، ينبغي للدول اأن حتدِّ
م اإىل ال�شجل. ففي بع�ض الوليات الق�شائية،  املتطلبات التي ينبغي اأن تفي بها املعلومات التي ُتقدَّ
ال�شجل  اإىل  م  ُتقدَّ التي  املعلومات  ب�شكل  تتعلق  متطلبات  فر�ض  �شلحية  ال�شجل  اأمني  ل  ُيخوَّ
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وموثوقيتها وطريقة ت�شليمها. وعندما تلتم�ض من�شاأة �شغرى اأو �شغرية اأو متو�شطة الت�شجيل، يكون 
من  النوع  ذلك  ت�شجيل  لعملية  ت�شهيًل  الأدنى  ها  حدِّ عند  املتطلبات  تلك  اإبقاء  امل�شت�شوب  من 
 املن�شاآت. فهذا من �شاأنه اأن يحدَّ من العوائق الإدارية واأن ي�شاعد يف ت�شجيع اإقبال تلك املن�شاآت 

على الت�شجيل. 

ل اأي�شًا ت�شجيل املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة تخويُل اأمني ال�شجل  147- ومما قد ي�شهِّ
الأخطاء  وت�شحيِح  ال�شكلية،  للمتطلبات  التي ل متتثل متامًا  امل�شتندات  وت�شجيِل  قبوِل  �شلحية 
الكتابية، ومنها ما يرتكبه ال�شجل من اأخطاء َعَر�شية، جلعل القيد يف ال�شجل التجاري متوافقًا مع 
مها طالب الت�شجيل. فهذا من �شاأنه اأن يُحول دون حتميل طالب الت�شجيل عبء  امل�شتندات التي قدَّ
اأمني  وتكليف  للوقت.  عًا  التكلفة وم�شيِّ باهظ  يكون  اأن  الذي ميكن  الت�شجيل،  اإعادة تقدمي طلب 
ال�شجل بهذه امل�شوؤوليات قد يكت�شي اأهمية خا�شة اإذا مل يكن لدى اأ�شحاب الت�شجيل �شبل الو�شول 
ل موظفي  تدخُّ البيانات،  تدوين  اأو  تقدميها،  يتطلب  اإلكرتونيًّا وحيث  امل�شتندات  لتقدمي  املبا�شر 
مبا�شرة  الت�شجيل  طلبات  موا  يقدِّ اأن  الت�شجيل  لأ�شحاب  فيها  ميكن  التي  الدول  ويف  ال�شجل. 
الذاتي  مًا بحيث ي�شمح بال�شبط  الت�شجيل الإلكرتوين م�شمَّ على الإنرتنت، عادًة ما يكون نظام 
اأخطاء  ال�شجل �شلحية ت�شحيح ما قد يقع فيه من  اأمني  البيانات. وعندما مُينح  للأخطاء يف 
م من معلومات داعمة لت�شجيل املن�شاأة، ل بد اأن  اإ�شافًة اإىل اأيِّ اأخطاء عر�شية قد تظهر فيما ُيقدَّ
د قانون الدولة امل�شرتعة بدقة الظروف التي ميكن يف ظلها ال�شطلع بتلك امل�شوؤوليات )انظر  يحدِّ
اأي�شًا الفقرتني 231 و232 والتو�شية 53 اأدناه(. ومن �شاأن القواعد الوا�شحة يف هذا ال�شدد اأن 
تكفل �شلمة قيود ال�شجل واأمنها وتقلِّل اإىل احلد الأدنى اأيَّ خماطر لإ�شاءة ال�شتعمال اأو الف�شاد 
 ، ثمَّ اأدناه(. ومن  والتو�شية 47  اإىل 217  الفقرات 212  اأي�شا  ال�شجل )انظر  من جانب موظفي 
ينبغي لقانون الدولة امل�شرتعة اأن ين�ض على اأنه ل يجوز لل�شجل اأن ميار�ض �شلحيته التقديرية 
ي رد  لت�شحيح الأخطاء اإل عند موافاة �شاحب الت�شجيل باإخطار م�شبق بالت�شويبات املتوخاة وتلقِّ
�شاحب الت�شجيل باملوافقة، واإن اأمكن اأن يوؤدي هذا النهج اإىل تاأخري يف ت�شجيل املن�شاآت اإذ ي�شعى 
مة من املن�شاأة كافية  اأمني ال�شجل اإىل احل�شول على تلك املوافقة. وعندما ل تكون املعلومات املقدَّ
ل اأمني ال�شجل �شلحية اأن يطلب من املن�شاأة املعنية  للمتثال ملتطلبات الت�شجيل، ينبغي اأن يخوَّ
زمنية  امل�شرتعة مدة  الدولة  قانون  د  يحدِّ اأن  وينبغي  الت�شجيل.  لإجناز عملية  اإ�شافية  معلومات 

منا�شبة يقدم خللها اأمني ال�شجل مثل ذلك الطلب.

ال�شجل  كان  اإذا  ملا  تبعًا  خمتلفة  ب�شورة  الت�شجيل  طلب  رف�ض  ز  يجهَّ اأن  ح  املرجَّ 148- ومن 
موا  يقدِّ باأن  الت�شجيل  لأ�شحاب  ي�شمح  الذي  ال�شجل  نظام  ففي  خمتلطًا.  اأو  ا  اإلكرتونيًّ اأو  ا  ورقيًّ
مًا،  ا اإىل ال�شجل مبا�شرًة، ينبغي اأن يكون النظام م�شمَّ طلباتهم واملعلومات ذات ال�شلة اإلكرتونيًّ
ت�شحيح  تلقائيًّا  يطلب  بحيث  ذلك،  تتيح  املعنية  للدولة  التكنولوجية  التحتية  البنية  كانت  اإذا 
اأو  اإذا كان تقدميه ينطوي على اأخطاء، وبحيث يرف�ض تلقائيًّا تقدمي الطلبات الناق�شة  الطلب 
تقدمي طلب  اأما يف حالة  الت�شجيل.  �شا�شة �شاحب  على  الرف�ض  اأ�شباب  ويعر�ض  املقروءة،  غري 



يكون هناك فا�شل زمني  اأو غري مقروء، قد  ناق�ض  لأنه  �شكل ورقي ورف�شه  املن�شاأة يف  ت�شجيل 
ي ال�شجل للطلب ووقت تبليغ �شاحب الت�شجيل برف�ض الطلب وباأ�شباب ذلك الرف�ض.  بني وقت تلقِّ
ويف نظم الت�شجيل املختلطة التي تتيح تقدمي طلبات الت�شجيل ورقيًّا واإلكرتونيًّا، ينبغي اأن يت�شمن 
ت�شحيح  ب�شاأن  تلقائية  اإ�شعارات  اإر�شال  تتيح  تقنية  خ�شائ�ض  الإلكرتونية  الوا�شطة  ت�شميم 
م اأو رف�شه. واإ�شافة اإىل ذلك، ينبغي تنبيه اأ�شحاب الت�شجيل الذين يختارون الأخذ  الطلب املقدَّ
التاأخري  اأنَّ الأخذ بهذه الطريقة قد ي�شبب بع�ض  اإىل  ُيتاح هذا اخليار،  بال�شكل الورقي، عندما 
الت�شجيل  الإ�شعار برف�ض  اإر�شال  للطلب ووقت  ال�شجل  تلقي  الزمني بني وقت  الفا�شل   من حيث 

واأ�شبابه.

ب�شبب  الت�شجيل   2- رف�ض طلب 
القانون عليها  ين�ض  التي  املتطلبات  ا�شتيفاء  عدم 

اإل  من�شاأة  اأيِّ  ت�شجيل  ترف�ض  اأن  لل�شجلت  ل ينبغي  اأنه  على  تن�ض  اأن  للدول  149- ينبغي 
عدة  يف  النهج  هذا  وُيطبَّق  املنطبق.)19(  قانونها  ي�شعها  التي  باملتطلبات  ل يفي  طلبها  كان  اإذا 
منعًا  ال�شجل،  اأمني  على  يجب  اأنه  غري  القانونية.  تقاليدها  عن  النظر  ب�شرف  ق�شائية  وليات 
ه اإ�شعارًا كتابيًّا برف�ض طلب الت�شجيل وباأ�شباب  في لتلك ال�شلحية، اأن يوجِّ لأيِّ ا�شتخدام تع�شُّ
واإعادة  القرار  ذلك  يف  للطعن  كاف  وقت  الت�شجيل  ل�شاحب  يتاح  اأن  ويجب  الرف�ض،   ذلك 

تقدمي طلبه. 

الت�شجيل طلب  رف�ض   :27 التو�شية 

ما يلي: على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

)اأ( اأّل يرف�ض اأمني ال�شجل طلب ت�شجيل املن�شاأة التجارية اإل اإذا كان الطلب ل يفي 
القانون؛ يف  دة  املحدَّ باملتطلبات 

كتابًة؛ الرف�ض  اأ�شباب  الت�شجيل  اإىل �شاحب  ال�شجل  اأمني  م  يقدِّ اأن  )ب(  
)ج(   اأن مُيَنح اأمنُي ال�شجل �شلحية ت�شحيح ما قد يقع يف ال�شجل من اأخطاء اإ�شافًة 
املن�شاأة  لت�شجيل  دعمًا  مة  مقدَّ معلومات  من  م  يقدَّ فيما  تظهر  قد  َعَر�شية  اأخطاء  اأيِّ  اإىل 

ال�شلحية. لهذه  ال�شجل  اأمني  ممار�شة  �شروط  بدقة  د  حتدَّ اأن  �شريطة  التجارية، 

ل من�شاأة ل تفي  )19(ينبغي اأن ت�شري على احلالت التي يقبل فيها ال�شجل على نحو غري �شليم طلب ت�شجيل، وي�شجِّ

باملتطلبات التي ين�ض عليها القانون، الأحكاُم التي تر�شي م�شوؤولية ال�شجل التجاري، يف حال وجودها )انظر الفقرات 212 
اإىل 217 من الدليل(. واإ�شافة اإىل ذلك، ينبغي اأن يبنيِّ قانون الدولة الطريقة التي ينبغي بها ت�شحيح ت�شجيل املن�شاأة يف 

مثل هذه احلالت.
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كاف- ت�شجيل الفروع
غري  ت�شجيلها  كان  واإن  �شائعة،  ممار�شة  التجارية  املن�شاآت  فروع  ت�شجيل  150- ُيَعدُّ 
للمن�شاأة  الوطنية  الفروع  ت�شجيل  الدول  معظم  وَي�شرتط  الق�شائية.  الوليات  بع�ض  يف  مطلوب 
الدائنني  حماية  ول�شمان  الق�شائية  ولياتها  داخل  بالعمل  الفروع  لتلك  ُي�شمح  لكي  الأجنبية 
الفروع.  تلك  مع  تتعامل  التي  امل�شلحة  ذات  الأطراف  و�شائر  املحلية  واملن�شاآت  املحليني 
ل يبدو  وقد  دول.  عدة  يف  به  م�شموح  اأو  اأي�شًا  لزم  وطنية  ل�شركة  الوطنية  الفروع  وت�شجيل 
واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغرى  للمن�شاآت  مبا�شرة  اأهمية  ذا  التجارية  املن�شاأة  فرع  ت�شجيل 
الب�شرية  طاقتها  حدود  جتاوز  دون  من�شاأتها  تر�شيخ  الرئي�شي  ها  َهمُّ يكون  اأن  ح  ُيرجَّ التي 
بلغت  التي  قليًل  الأكرب  احلجم  ذات  التجارية  الكيانات  يهمُّ  الأمر  هذا  اأنَّ  غري  واملالية. 
املحلية  �شوقها  خارج  ع  التو�شُّ اإىل  تتطلَّع  فباتت  معيَّنة،  بدرجة  اأعمالها  حجم  ومنا  نًا  معيَّ  حجمًا 

اأو الداخلية.

وقد  الأجنبية،  املن�شاآت  ت�شغيل  على  ت�شري  التي  اخلا�شة  قواعدها  الدول  لدى  151- ويكون 
اأجنبية اختلفاٌت كبرية  بت�شجيل فروع من�شاآت  ت�شمح  التي  الق�شائية  الوليات  تكون هناك بني 
اإىل  ي�شتند  النُُّهج  بت�شجيل فروعها. فبع�ض  املن�شاآت  تلك  اإلزام  اإىل  الداعي  ال�شبب  فيما يخ�ض 
املوؤ�ش�شة بل  التي ل تقت�شر على �شمول فروع  النُُّهج  املوؤ�ش�شة الأجنبية، مثل  تف�شري وا�شع ملفهوم 
ت�شمل اأي�شًا اأيَّ موؤ�ش�شة لها قدر معنيَّ من الدوام اأو احل�شور امللمو�ض، كاأن يكون لها مكان عمل 
د على نحو اأدق العنا�شر التي ينبغي توفرها لعتبار اأنَّ  يف الدولة الأجنبية. وثمة ُنُهج اأخرى حتدِّ
ل فرعًا يلزم ت�شجيله، والتي ميكن اأن ت�شمل وجود نوع ما من الإدارة اأو الحتفاظ  من�شاأة ما ت�شكِّ
بح�شاب م�شريف م�شتقل اأو العلقة بني الفرع واملن�شاأة الأ�شلية اأو الرئي�شية، اأو ا�شرتاط اأن يكون 
ن قوانني جميع الدول  ًل يف اخلارج. ول تت�شمَّ املكتب الرئي�شي للمن�شاأة الأ�شلية اأو الرئي�شية م�شجَّ
تعريفًا ملفهوم الفرع، اأو تبنيِّ الظروف التي ت�شتوجب ت�شجيل املوؤ�ش�شة الأجنبية املوجودة يف الدولة 
املعنية؛ اإذ قد تكتفي القوانني بالإ�شارة اإىل وجود فرع اأجنبي. ويف هذه احلالت، ميكن لل�شجلت 
الت�شجيل.  ذلك  اإجراء  ت�شتوجب  التي  الظروف  ح  تو�شِّ توجيهية  مبادئ  باإ�شدار  الثغرة  ت�شدَّ  اأن 
حتاول  اأنها  على  بالت�شجيل  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  اإىل  ُينظر  األَّ  ينبغي  ذلك،  حدوث  وعند 
ل الفرع، بل باعتبارها اأداة لتو�شيح ال�شمات التي  ز ملا ي�شكِّ الت�شريع من خلل توفري تعريف متميِّ

ل. يلزم اأن ميتلكها فرع املن�شاأة لكي ي�شجَّ

152- وينبغي للدول، لدى تب�شيط اأو اإن�شاء �شجلها التجاري، اأن تنظر يف ا�شرتاع اأحكام حتكم 
اأدنى،  تتناول، كحدٍّ  اأن  الأحكام  لتلك  وينبغي  اأخرى.  ق�شائية  وليات  من�شاآت من  فروع  ت�شجيل 
م�شائل مثل توقيت الت�شجيل، ومتطلبات الإف�شاح، واملعلومات املتعلقة بال�شخ�ض الذي ميكنه اأن 
ت�شكل  اأن  املمكن  ومن  الت�شجيل.  م�شتندات  بها  م  ُتقدَّ اأن  ينبغي  التي  واللغة  قانونًا،  الفرع  ميثِّل 
ازدواجية الأ�شماء م�شكلة رئي�شية عند ت�شجيل فروع ال�شركات الأجنبية، ومن املهم �شمان هوية 



املن�شاأة التجارية عرب الوليات الق�شائية. ويف هذا ال�شدد، ميكن اأن يتمثل النهج الأمثل لل�شجل 
دات هوية فريدة ل�شمان اأن تظل هوية املن�شاأة وا�شحة ومت�شقة داخل  التجاري يف ا�شتخدام حمدِّ

الوليات الق�شائية وفيما بينها )انظر الفقرات 98 اإىل 105 اأعله(. 

الفروع ت�شجيل   :28 التو�شية 

ما يلي: على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

به؛ م�شموحًا  اأو  ا  اإلزاميًّ التجارية  املن�شاأة  فرع  ت�شجيل  كان  اإذا  )اأ( ما 
الوارد يف  التعريف  الت�شجيل على نحو يت�شق مع  "الفرع" لأغرا�ض  )ب(  تعريف معنى 

امل�شرتعة؛ الدولة  قانون  اأخرى يف  موا�شع 
التالية:  امل�شائل  ملعاجلة  الفروع  بت�شجيل  تتعلق  اأحكام  )ج(  

الت�شجيل؛  �شاحب  وعنوان  ا�شم  منها  م�شائل  عن  الإف�شاح  ’1‘  متطلبات 

الرئي�شية  اأو  الأ�شلية  للمن�شاأة  القانوين  وال�شكل  الفرع؛  وعنوان  وا�شم 
اأو  الأ�شلية  املن�شاأة  وجود  على  راهن  ودليل  الفرع؛  ت�شجيل  تلتم�ض  التي 
الأخرى  الق�شائية  للولية  اأو  للدولة  خمت�شة  �شلطة  عن  �شادر  الرئي�شية 

فيها؛  لة  م�شجَّ املن�شاأة  تكون  التي 
الأ�شخا�ض  اأو  قانونًا،  الفرع  متثيل  ميكنه  الذي  ال�شخ�ض  عن  ’2‘  معلومات 

بذلك. القيام  ميكنهم  الذين 
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الت�شجيل بعد  خام�شاً- ما 

153- تتمثل الوظيفة الرئي�شية لل�شجل التجاري بالطبع يف ت�شجيل املن�شاآت، وعادًة ما يدعم 
نت فيه على نحو  ال�شجُل املن�شاآت طوال دورة حياتها. ومتى ُجمعت معلومات ال�شجل التجاري وُدوِّ
التجارية  وللمن�شاآت  ال�شجل.  تبقى مفيدًة مل�شتعملي  �شليم، ل بدَّ من احلفاظ على حداثتها لكي 

وال�شجل دور يوؤديانه لتحقيق هذه الغايات. 

م معلومات معيَّنة خلل فرتة حياتها،  لة، ُي�شرتط عليها اأن تقدِّ 154- ولكي تبقى املن�شاآت م�شجَّ
الحتفاظ  لل�شجل  يت�شنى  بحيث  لة،  امل�شجَّ معلوماتها  على  تغيريات  تطراأ  عندما  واإما  ا  دوريًّ اإما 
املعلومات  حتديث  على  املواظبة  كفالة  يف  بدور  اأي�شًا  ال�شجل  وي�شطلع  عنها.  معلومات  باأحدث 
من  مبزيد  املتناولة  الو�شائل  مثل  بذلك،  للقيام  متنوعة  و�شائل  ي�شتخدم  وقد  امل�شتطاع،  بالقدر 
م معلومات دقيقة عن املن�شاآت مل�شتعمليه،  التف�شيل اأدناه. وتتيح هاتان الوظيفتان لل�شجل اأن يقدِّ
مما يكفل ال�شفافية وتزويد الأطراف املهتمة، مبا يف ذلك ال�شركاء التجاريون املحتملون وم�شادر 

التمويل املحتملة، وعامة النا�ض والدولة، مب�شدر بيانات موثوق.

األف- املعلومات املطلوبة بعد الت�شجيل

باإبلغ  قانوين  التزام  امل�شاريع  مي  منظِّ على  يكون  الق�شائية،  الوليات  من  كثري  155- يف 
رقم  اأو  العنوان  تغريُّ  )مثل  وقائعية  ات  تغريُّ كانت  �شواء  املن�شاأة،  ات حتدث يف  تغريُّ باأيِّ  ال�شجل 
الهاتف( اأم هيكلية )مثل حدوث تغريُّ يف ال�شكل القانوين للمن�شاأة(. كما اأنَّ تبادل املعلومات بني 
نف�ض  يخدم  ذاتها  الق�شائية  الولية  يف  العاملة  العمومية  الهيئات  وخمتلف  التجارية  ال�شجلت 
الغر�ض. ففي بع�ض احلالت، تن�شر ال�شجلت ح�شابات �شنوية اأو بيانات مالية اأو بيانات عائدات 
دورية للمن�شاآت متثِّل م�شادر معلومات مفيدة للم�شتثمرين والزبائن والدائنني املحتملني والهيئات 
العمومية عن املن�شاآت العاملة يف تلك الولية الق�شائية. وعلى الرغم من اأنَّ تقدمي ون�شر البيانات 
البيانات املالية من  اأن تقدمي تلك  اإل  لل�شركات العمومية،  اأمٌر قد يكون منا�شبًا  لة  املالية املف�شَّ
جانب املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، رهنًا ب�شكلها القانوين، يجب اأن يكون طوعياًّ واأن 
م تلك املعلومات �شوى اإىل ال�شجل التجاري اإذا  تكون املعلومات املقدمة اأقل تف�شيًل بكثري، واألَّ ُتقدَّ
وافقت املن�شاأة ال�شغرى اأو ال�شغرية اأو املتو�شطة على ذلك. بيد اأنَّ املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية 
واملتو�شطة قد تودُّ تقدمي ون�شر معلوماتها املالية من اأجل تعزيز امل�شاءلة وال�شفافية وحت�شني فر�ض 



وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  ت�شجيع  وبغية  ال�شتثمار.)20(  اجتذاب  اأو  الئتمان  على  احل�شول 
ر كل �شنة ما اإذا كانت  ن تلك املن�شاآت من اأن تقرِّ واملتو�شطة على القيام بذلك، ينبغي للدول اأن متكِّ

�شتختار اأن تف�شح اأو ل تف�شح عن تلك املعلومات.

لة باأن يطالبها  156- وميكن اأن ُي�شتحث تقدمي املعلومات املطلوبة من املن�شاأة لكي تبقى م�شجَّ
ال�شجل بتقدمي بيانات عائدات دورية على فرتات منتظمة من اأجل حتديث املعلومات املدرجة يف 
لة. وقد  ات على معلوماتها امل�شجَّ قيوده، اأو من خلل تقدمي املن�شاأة هذه البيانات كلما طراأت تغريُّ

ت�شمل املعلومات املطلوبة يف هذا ال�شاأن ما يلي:

لت�شجيل  لحقًا  اأو  البداية  يف  مطلوبة  كانت  التي  املعلومات  من  اأيٍّ  يف  )اأ( التغريات 
املن�شاأة كما هي مبيَّنة يف التو�شية 21؛ 

الأ�شخا�ض  وعناوين  )اأ�شماء  املرتبط  ال�شخ�ض  وعنوان  ا�شم  يف  التغريات  )ب(  
املرتبطني( باملن�شاأة؛ 

)ج( معلومات مالية عن املن�شاأة، تبعًا ل�شكلها القانوين؛
)د( معلومات تتعلق باإجراءات الإع�شار اأو عمليات الدمج اأو الت�شفية  )انظر الفقرة 

58 اأعله(.

الت�شجيل بعد  املطلوبة  املعلومات   :29 التو�شية 

ت�شجيلها  بعد  التجاري  ال�شجل  اإىل  م  تقدِّ اأن  التجارية  املن�شاأة  اأنَّ على  القانون  د  يحدِّ اأن  ينبغي 
البداية  يف  مطلوبة  كانت  التي  املعلومات  يف  تعديلت  اأو  تغيريات  اأيَّ  عن  معلومات  اأدنى  كحد 

.21 بالتو�شية  عمًل  التجارية  املن�شاأة  لت�شجيل 

ث د �شجل حمدَّ باء- تعهُّ
ثة  ن ال�شجل التجاري من الحتفاظ مبعلومات حمدَّ 157- ينبغي للدول اأن ت�شرتع اأحكامًا متكِّ
لة  ن من ذلك هو اأن ت�شرتط الدولة على املن�شاآت امل�شجَّ بالقدر امل�شتطاع. والنهج ال�شائع الذي ميكِّ
املعلومات  بع�ض  اأنَّ  مفاده  حتديثيًّا  اإعلنًا  العام،  يف  مرة  مثًل  منتظمة،  فرتات  على  تودع  اأن 

)20(ل ُتلَزم املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة عمومًا بتقدمي نف�ض القدر من املعلومات الذي ُتلَزم بتقدميه 

ال�شركات ذات امللكية العامة ول بتقدميها بالوترية نف�شها، لكنها قد ت�شتفيد من حوافز قوية للقيام بذلك، ول �شيما مع 
تطورها ومنوها. فاملن�شاآت التي ترغب يف حت�شني فر�ض ح�شولها على الئتمان اأو جذب ال�شتثمار قد تودُّ بيان اأنها تخ�شع 
البنود املدرجة يف  التغيريات الرئي�شية؛ )3(  اأهداف املن�شاأة؛ )2(  للم�شاءلة عن طريق تقدمي معلومات عما يلي: )1( 
امليزانية اخلتامية وغري املدرجة فيها؛ )4( الو�شع املايل للمن�شاأة واحتياجاتها الراأ�شمالية؛ )5( ت�شكيل جمل�ض اإدارتها 
غري  فمن  ذلك  ومع  الأ�شهم.  وعوائد  )7( الأرباح  ال�شت�شرافية؛  التوقعات   )6( واملكافاآت؛  التعيينات  حيال  و�شيا�شاتها 

املرجح اأن ت�شغل تلك العتبارات املن�شاآت التي تبقى �شغرية، ولكنها ميكن اأن تهم املن�شاآت الآخذة يف النمو.

الف�شل اخلام�ض- ما بعد الت�شجيل  63 
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احلال،  مقت�شى  ح�شب   ، يبنيِّ اأو  �شحيح  هو  باملن�شاأة  يتعلق  فيما  ال�شجل  يف  الواردة  الأ�شا�شية 
اأن يكون مفيدًا  النهج ميكن  اأنَّ هذا  املعلومات. ومع  تلك  اإدخالها على  اللزم  التغيريات  ماهية 
اإلغاء ت�شجيلها  كو�شيلة ل�شتبانة املن�شاآت التي توقفت عن مزاولة ن�شاطها على نحو دائم ويجوز 
ل بال�شرورة عبئًا ثقيًل على املن�شاآت الأكرب حجمًا التي لديها موارد ب�شرية كافية، فقد  وقد ل ي�شكِّ
ة حقيقية بالن�شبة للمن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة التي ل تنعم بنف�ض  ينطوي على م�شقَّ

الوفرة من املوظفني، خ�شو�شًا اإذا كان المتثال لتلك املتطلبات ينطوي على تكلفة. 

واملتو�شطة،  ال�شغرى وال�شغرية  باملن�شاآت  يتعلق  ذًا فيما  اآخر قد يكون حمبَّ 158- وثمة نهج 
وهو اأن ُتطاَلب املن�شاأة بتحديث معلوماتها املوجودة يف ال�شجل كلما طراأ تغريُّ على اأيٍّ من املعلومات 
لة. ورمبا كان لهذا النهج، الذي يعتمد اإىل حدٍّ بعيد على تقيُّد املن�شاأة بالقواعد، خماطر  امل�شجَّ
تعتمد  اأن  للدول  بتاتًا. ومنعًا لذلك، ميكن  اأو عدم تقدميها  التغيريات  الإبطاء بتقدمي  تتمثَّل يف 
نظامًا يق�شي باأن ُتر�َشل اإىل املن�شاآت، اإلكرتونيًّا عادًة، ر�شائل وجيزة منتظمة ملطالبتها بتقدمي 
ثة. وبغية تقليل العبء على ال�شجلت اإىل اأدنى حد وم�شاعدتها على حتقيق اأق�شى  معلومات حمدَّ
بانتظام  ال�شجلت  تر�شلها  التي  الوجيزة  الر�شائل  فاإنَّ  مواردها،  ا�شتخدام  الكفاءة يف  درجات 
لتذكري املن�شاآت بالبيانات الدورية املطلوب منها تقدميها ميكن اأن ت�شمل اأي�شًا ر�شائل تذكريية 
ل يف �شكل ورقي اأو خمتلط، �شيكون من  لة. واإذا كان ال�شجل ُي�شغَّ عامة لتحديث املعلومات امل�شجَّ
اإىل  ورقية  وجيزة  ر�شائل  اإر�شال  اإنَّ  اإذ  املهمة،  بهذه  للقيام  الو�شائل  اأف�شل  حتديد  امل�شت�شوب 
فرادى املن�شاآت فيه م�شيعة للوقت واملوارد، وقد ل يكون نهجًا م�شتدامًا. ويف اإحدى الدول، على 
للمن�شاآت  تذكريات  ال�شحف  يف  بانتظام  ُتن�شر  اإلكرتونيًّا،  ال�شجل  ل  ل ُي�شغَّ حيث  املثال،  �شبيل 

لة لتحديث املعلومات املقيَّدة يف ال�شجل.  امل�شجَّ

يف  تغيريات  باأيِّ  ال�شجل  اإبلغ  اإىل  املن�شاآت  لدفع  املختار  النهج  عن  النظر  159- وب�شرف 
التي ل تفي  املن�شاآت  فيما يخ�ض  اإنفاذ  تدابري  تعتمد  اأن  اأي�شًا  للدول  لة، ميكن  امل�شجَّ معلوماتها 
اأحكامًا  تعتمد  اأن  للدولة  ميكن  املثال،  �شبيل  فعلى  ال�شجل.  اإىل  التعديلت  بتقدمي  بالتزاماتها 
لة دفع غرامة يف حال اإدانتها بعدم تقدمي التغيريات اإىل ال�شجل التجاري  تفر�ض على املن�شاأة امل�شجَّ

يف غ�شون املدة التي ين�ض عليها القانون )انظر الفقرتني 210 و211 والتو�شية 46 اأدناه(. 

املعلومات  نوعية  يف  حمتمل  تدهور  اأيِّ  من  احلدِّ  على  ي�شاعد  قد  اأعم  اأ�شلوب  160- وثمة 
املجموعة يف ال�شجل التجاري، يتمثل يف تعزيز الرتابط وتبادل املعلومات بني ال�شجلت التجارية 
واعتماد  العمومية.  ال�شلطات  و�شائر  الجتماعي  ال�شمان  وهيئات  ال�شريبية  امل�شالح  و�شجلت 
تبادلية  تتيح  اإلكرتونية متكاملة  بينية  واجهات  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  بعملية  املعنية  الهيئات 
يوؤديا دورًا رئي�شيًّا يف  اأن  دات هوية فريدة لكل من�شاأة ميكنهما  الفني، وا�شتخدام حمدِّ ت�شغيلها 
هذا ال�شاأن )انظر الفقرات 93 و94 و98 اإىل 105 اأعله(. كما اأنَّ باإمكان اأمني ال�شجل اأن ي�شتبني 

ثًا. لة بحيث ي�شاعد على اإبقاء ال�شجل حمدَّ م�شادر املعلومات اللزمة عن املن�شاآت امل�شجَّ

ثة، اأن يكفل اإدخال جميع التعديلت يف قيوده  161- وينبغي لل�شجل، اإثر تلقي املعلومات املحدَّ
د تبعًا لل�شكل  ر له �شوف يتحدَّ ل تاأخريًا ل مربِّ دا اإىل اأنَّ ما ي�شكِّ دون تاأخري ل مربر له. وُي�شار جمدَّ



الذي يعمل به ال�شجل. فاإذا كان ال�شجل ي�شمح للم�شتعملني بتقدمي املعلومات اإلكرتونيًّا دون تدخل 
موظفي ال�شجل، ينبغي اأن تتيح براجمية ال�شجل جعل التعديلت نافذة عقب اإر�شالها مبا�شرًة اأو 
ا اأم خمتلطًا( ي�شرتط اأن ُيدِخل  ا اأم اإلكرتونيًّ نحو ذلك. واإذا كان نظام ال�شجل )�شواء اأكان ورقيًّ
موظفوه املعلومات نيابة عن املن�شاأة، ينبغي التاأكد من تدوين ال�شجل لكل التعديلت يف اأقرب وقت 

ل التعديلت بحلوله. ممكن، ورمبا حتديد موعد اأق�شى ُت�شجَّ

ث حمدَّ �شجل  د  تعهُّ  :30 التو�شية 

ال�شجل  يف  املقيَّدة  للمعلومات  املنتظم  التحديث  ب�شمان  ال�شجل  اأمني  القانون  ُيلِزم  اأن  ينبغي 
منها: بطرائق  التجاري، 

اإذا  مبا  ال�شجل  تبلِّغ  لكي  لة  امل�شجَّ التجارية  املن�شاآت  اإىل  موؤمتت  طلب  )اأ( اإر�شال 
ينبغي  التي  التغيريات  د  حتدِّ اأو  دقيقة  ما زالت  فيه  املحفوظة  بها  املتعلقة  املعلومات  كانت 

اإدخالها؛
)ب(  عر�ض الإ�شعارات بعمليات التحديث املطلوبة يف مكتب ال�شجل ومكاتبه الفرعية، 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ويف  لل�شجل  ال�شبكي  املوقع  يف  منتظمة  تذكريية  ر�شائل  ون�شر 

واملطبوعة؛ الإلكرتونية  واملحلية  الوطنية  الإعلم  وو�شائط 
ت�شاعد يف  اأن  �شاأنها  من  التي  امل�شجلة،  املن�شاآت  املعلومات عن  ا�شتبانة م�شادر  )ج(  

ال�شجل؛ حداثة  على  احلفاظ 
اأقرب وقت  املقيدة يف  املعلومات  التعديلت على  تلقي  بعد  ال�شجل  قيود  )د(  حتديث 

ممكن عمليًّا، ويف اأيِّ حال دون تاأخري ل مربر له.

لة جيم- تعديل املعلومات امل�شجَّ

على  املدَخلة  التغيريات  نفاذ  فيه  يبداأ  الذي  الوقت  اأي�شًا  د  حتدِّ اأن  للدول  162- ينبغي 
امل�شت�شوب  به. ومن  للتنبوؤ  التجاري وقابليته  ال�شجل  اأجل تعزيز �شفافية  لة من  امل�شجَّ املعلومات 
قيود  يف  بالتغيريات  الإ�شعار  يف  الواردة  املعلومات  تدوين  عند  نافذة  التغيريات  ت�شبح  اأن 
املتعلقة  ال�شجل  قيود  التغيري يف  وقت  يبني  واأن  املعلومات،  تلك  ال�شجل  ى  يتلقَّ ل عندما  ال�شجل، 
ُت�شاف  اأن  ينبغي  التجارية،  املن�شاآت  تاريخ  عن  املعلومات  على  احلفاظ  وبغية  املعنية.  باملن�شاأة 
املدرجة  املعلومات  حذف  دون  �شابقًا،  لة  امل�شجَّ املعلومات  على  التعديلت  ال�شجل  قيود   يف 

فيه اأ�شًل. 

اإذا كان ال�شجل ي�شمح للم�شتعملني بتقدمي التعديلت  163- وكما يف حالة ت�شجيل املن�شاآت، 
اإلكرتونيًّا دون تدخل موظفي ال�شجل، ينبغي اأن ت�شبح التعديلت نافذة عقب اإر�شالها مبا�شرًة اأو 
نحو ذلك لتفادي التاأخري. واإذا كان من واجب موظفي ال�شجل تدوين التعديلت يف ال�شجل نيابة 

الف�شل اخلام�ض- ما بعد الت�شجيل  65 
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اأقرب وقت ممكن  اة يف قيوده يف  املتلقَّ للتعديلت  ال�شجل  التاأكد من تدوين  ينبغي  املن�شاأة،  عن 
الت�شجيل  نظام  يف  ا  اأمَّ غ�شونها.  يف  التغيريات  ل  ُت�شجَّ ق�شوى  زمنية  فرتة  حتديد  ورمبا  عمليًّا، 
املختلط، الذي ي�شمح بتقدمي التعديلت يف �شكل ورقي واإلكرتوين، فينبغي تنبيه اأ�شحاب الت�شجيل 
وقت  ر يف  التاأخُّ بع�ض  تت�شبَّب يف  اأن  الطريقة ميكن  اأنَّ هذه  اإىل  الورقي  ال�شكل  يختارون   الذين 

نفاذ التعديلت.

لة امل�شجَّ املعلومات  تعديل   :31 التو�شية 

ما يلي:  على  القانون  ين�ضَّ  اأن  ينبغي 

يلي: التجاري مبا  ال�شجل  )اأ( اإلزام 

ح�شب  لة  امل�شجَّ املعلومات  على  اإدخالها  املطلوب  التعديلت  ’1‘  معاجلة 

ترتيب ورودها؛ 

ال�شجل؛  قيود  التعديلت يف  اإدخال  ووقت  تاريخ  ’2‘ ت�شجيل 

اأقرب وقت ممكن عمليًّا، ويف اأيِّ حال  لة يف  ’3‘  اإخطار املن�شاأة التجارية امل�شجَّ

لة؛ امل�شجَّ معلوماتها  بتعديل  له،  ل مربر  تاأخري  دون 

نافذًا. لة  امل�شجَّ املعلومات  تعديل  فيه  ي�شبح  الذي  التوقيت  حتديد  )ب(  
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الو�شول  ر   �شاد�شاً- تي�شُّ
املعلومات وتبادل 

األف- اأوقات دوام ال�شجل التجاري
مًا بحيث  اأوقات دوام ال�شجل على ما اإذا كان ال�شجل م�شمَّ املتَّبع ب�شاأن  ف النهج  164- يتوقَّ
يتيح للم�شتعملني اإجراء الت�شجيل والو�شول اإىل املعلومات اإلكرتونيًّا على نحو مبا�شر، اأم ي�شتدعي 
الإلكرتوين  الو�شول  اإتاحة  ينبغي  الأوىل،  احلالة  ويف  ال�شجل.  مكتب  اإىل  ا  �شخ�شيًّ ح�شورهم 
ا يف احلالة الثانية، فينبغي  با�شتمرار با�شتثناء فرتات ق�شرية للقيام باأعمال ال�شيانة املقررة؛ اأمَّ
م�شتعملي  احتياجات  مع  وتتوافق  عليها  ل  ويعوَّ منتظمة  دوام  اأوقات  ال�شجلت  ملكاتب  تكون  اأن 
ال�شجل املحتملني. ونظرًا لأهمية �شمان تي�شري الو�شول ب�شهولة اإىل خدمات ال�شجل اأمام جميع 
التوجيهات  يف  اأو  امل�شرتعة  الدولة  قانون  يف  اأعله  الواردة  املتطلبات  اإدراج  ينبغي  امل�شتعملني، 
على  ُمعَلنًة  دوامه  اأوقات  تكون  باأن  ل  يتكفَّ اأن  لل�شجل  ينبغي  كما  ال�شجل،  ين�شرها  التي  الإدارية 

نطاق وا�شع.

م خدمات )مثل ت�شجيل املن�شاآت وتوفري خدمات املعلومات( من  165- واإذا كان ال�شجل يقدِّ
خلل مكتب قائم ماديًّا، ينبغي اأن تكون اأوقات دوامه هي اأوقات الدوام املعتادة للمكاتب العمومية 
بذلك،  ي�شمح  اأو  ورقي  �شكل  مة يف  مقدَّ معلومات  ت�شجيل  ي�شرتط  ال�شجل  كان  ومتى  الدولة.  يف 
ينبغي اأن يكون هدفه هو �شمان تدوين تلك املعلومات يف قيود ال�شجل واإتاحتها للباحثني يف اأقرب 
تلك  ال�شجل  فيه  ى  يتلقَّ الذي  العمل  يوم  نف�ض  يكون ذلك يف  اأن  ذ  ُيحبَّ ولكْن  عمليًّا،  وقت ممكن 
نف�ض  يف  ورقي  �شكل  يف  مة  املقدَّ املعلومات  على  احل�شول  طلبات  معاجلة  ينبغي  كما  املعلومات. 
يها. ولتحقيق هذا الهدف، ميكن حتديد املوعد الأق�شى لتقدمي طلبات املعلومات الورقية  يوم تلقِّ
ي  تلقِّ يوا�شل  اأن  بديل،  كنهج  ال�شجل،  ملكتب  وميكن  ال�شجل.)21(  مكتب  دوام  اأوقات  عن  مبعزل 
ال�شتمارات الورقية وطلبات املعلومات طوال اأوقات دوامه، ولكن مع حتديد وقت "توقُّف" ل ميكن 
اة يف قيود ال�شجل، اأو اإجراء عمليات البحث عن املعلومات، حتى يوم  بعده تدوين املعلومات املتلقَّ
وباإجراء  ال�شجل  قيود  يف  املعلومات  بتدوين  ال�شجل  د  يتعهَّ اأن  هو  ثالث  نهج  وثمة  التايل.  العمل 

)21(على �شبيل املثال، ميكن للقانون اأو التوجيهات الإدارية لل�شجل اأن ين�شا على اأنه بالرغم من اأن مكتب ال�شجل 

يفتح ال�شاعة التا�شعة �شباحًا اإىل اخلام�شة بعد الظهر، يجب اأن َتِرَد جميع طلبات الت�شجيل والتغيريات وطلبات البحث يف 
ر ملوظفي ال�شجل وقت كاف لتدوين املعلومات الواردة يف  وقت اأبكر )بحلول ال�شاعة الرابعة بعد الظهر، مثًل(، لكي يتوفَّ

طلب الت�شجيل يف قيود ال�شجل اأو لإجراء عمليات البحث.



دليل الأون�شيرتال الت�شريعي ب�شاأن  املبادئ الأ�شا�شية لل�شجل التجاري   68

ي طلب الت�شجيل   عمليات البحث عن املعلومات يف غ�شون عدد معنيَّ من �شاعات العمل بعد تلقِّ
اأو طلب املعلومات.

166- وميكن اأي�شًا للقانون اأن ي�شرد، يف قائمة ح�شرية اأو ا�شرت�شادية، الظروف التي ميكن 
ر  توفِّ اأن  احل�شرية  القائمة  �شاأن  ومن  تًا.  موؤقَّ ال�شجل  خدمات  اإىل  الو�شول  اإمكانية  تعليق  فيها 
ا القائمة  مزيدًا من اليقني، ولكْن هناك خطر يتمثَّل يف عدم �شمولها جميع الظروف املحتملة. اأمَّ
غ  ُت�شوِّ التي  وت�شمل الظروف  اليقني.  اأقل من  ولكْن قدرًا  املرونة،  ر مزيدًا من  ال�شرت�شادية فتوفِّ
رًا من الناحية  تعليق خدمات ال�شجل اأيَّ حدث يجعل توفري تلك اخلدمات اأمرًا م�شتحيًل اأو متعذِّ
العملية )ب�شبب القوة القاهرة كاحلريق مثًل اأو الفي�شان اأو الزلزال اأو احلرب، اأو حدوث انقطاع 

يف و�شلة الإنرتنت اأو الو�شلة ال�شبكية(.

التجاري ال�شجل  دوام  اأوقات   :32 التو�شية 

ما يلي: القانون  يكفل  اأن  ينبغي 

يف  عليها  احل�شول  يتاح  اأن  اإلكرتونيًّا،  ر  ُتوفَّ التجاري  ال�شجل  خدمات  كانت  )اأ( اإذا 
الأوقات؛ جميع 

قائم ماديًّا: ر من خلل مكتب  ُتوفَّ التجاري  ال�شجل  )ب( اإذا كانت خدمات 

الأيام  اأثناء  النا�ض  عامة  اأمام  ال�شجل  مكاتب  من  مكتب  كل  ُيفتح        ’1‘  اأن 

امل�شرتعة؛ الدولة  دها  التي حتدِّ والأوقات 

املوقع  واأوقات عملها يف  واأيام  ال�شجل  اأماكن مكاتب  ُتن�شر معلومات عن  ’2‘  اأن 

ف بها بطريقة اأخرى على نطاق وا�شع،  ال�شبكي لل�شجل، اإن ُوجد، واإلَّ فيعرَّ
واأوقات عمل كل مكتب يف عني املكان؛ اأيام  وُتن�شر 

يجوز  التو�شية،  هذه  من  و)ب(  )اأ(  الفرعيتني  الفقرتني  اأحكام  عن  النظر  ب�شرف  )ج(  
ال�شجل  ل�شيانة  اأعمال  اأداء  اأجل  من  جزئيًّا  اأو  ا  كليًّ خدماته  تقدمي  يعلِّق  اأن  التجاري  لل�شجل 

�شريطة:  ت�شليحه،  اأو 

عمليًّا؛  ممكنة  مدة  لأق�شر  الت�شجيل  خدمات  تقدمي  تعليق  يكون  ’1‘ اأن 

وا�شع؛ نطاق  على  املتوقعة  ومدته  تقدمي اخلدمات  بتعليق  اإخطار  ُين�َشر  ’2‘ اأن 

ذلك،  اإذا مل يت�شنَّ  اأو،  تقدمي اخلدمات  تعليق  قبل  الإخطار  ذلك  م  ُيقدَّ ’3‘  اأن 

اأقرب وقت معقول بعده. يف 



 باء- اإتاحة خدمات
ال�شجل التجاري

167- ينبغي للقانون اأن يتيح جلميع امل�شتعملني، ومنهم اأ�شحاب الت�شجيل املحتملون، الو�شول 
نوع  اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�شا�ض  على  متييز  اأيِّ  بدون  التجاري  ال�شجل  يف  الت�شجيل  خدمات  اإىل 
اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو اأي اآراء اأخرى اأو الأ�شل الوطني اأو الجتماعي اأو 
املمتلكات اأو امليلد اأو حالة اأخرى. وتعزيزًا للنمو القت�شادي املحلي، يجيز عدد متزايد من الدول 
لأ�شحاب الت�شجيل، من غري مواطني البلد اأو املقيمني فيه، ت�شجيل من�شاآت، �شريطة ا�شتيفائهم 
باأ�شحاب  يتعلق  فيما  القانون  يف  عليها  من�شو�ض  معيَّنة  باإجراءات  وتقيُّدهم  نة  معيَّ  ملتطلبات 

الت�شجيل الأجانب.

ال�شجل  يف  الت�شجيل  خدمات  اإىل  املحتملني  الت�شجيل  اأ�شحاب  و�شول  فاإنَّ  ثمَّ  168- ومن 
املتعلقة  الإجرائية  وللمتطلبات  الأدنى  العمر  متطلبات  ل�شتيفاء  اإلَّ  يخ�شع  األَّ  ينبغي  التجاري 
�ض  با�شتخدام خدمات الت�شجيل يف ال�شجل، مثل تقدمي طلب الت�شجيل عرب وا�شطة ات�شال مرخَّ
رة؛ وتقدمي اأ�شحاب الت�شجيل معلومات عن هويتهم يف ال�شتمارة  بها وا�شتخدام ال�شتمارة املقرَّ
ر�شوم  اأيَّ  وت�شديدهم   )21 والتو�شية  اأعله،  و129   128 الفقرتني  )انظر  ال�شجل  يطلبها  التي 

ت�شجيل مطلوبة )انظر الفقرتني 198 و199 والتو�شية 41 اأدناه(. 

169- وينبغي لل�شجل اأن يحتفظ بقيد ب�شاأن هوية �شاحب الت�شجيل. وبغية كفالة كون عملية 
الت�شجيل ب�شيطة ومبا�شرة، ينبغي اأن يكون اإثبات الهوية املطلوب من �شاحب الت�شجيل هو الإثبات 
املتعارف على كفايته يف التعاملت التجارية اليومية يف الدولة امل�شرتعة. وعندما تعمل ال�شجلت 
اإلكرتونيًّا وتتيح و�شول امل�شتعملني املبا�شر اإليها، ينبغي اأن ُيعطى اأ�شحاب الت�شجيل املحتملون خيار 
فتح ح�شاب م�شتعِمل حممي لدى ال�شجل من اأجل تقدمي املعلومات اإىل ال�شجل. ومن �شاأن فتح ذلك 
ر و�شول امل�شتعملني الذين يكرث ا�شتعمالهم خلدمات الت�شجيل يف ال�شجل التجاري  احل�شاب اأن يي�شِّ
)مثل و�شطاء اأو وكلء ت�شجيل املن�شاآت(، لأنهم يحتاجون اإىل تقدمي اإثباتات الهوية املطلوبة مرة 

واحدة، اأي عندما يفتحون ذلك احل�شاب.

170- وعندما ي�شتويف �شاحب الت�شجيل املتطلبات املذكورة يف الفقرة 168 اأعله )واملتطلبات 
الأخرى املن�شو�ض عليها يف قانون الدولة( فيما يتعلق بالو�شول اإىل ال�شجل، ل يجوز لل�شجل منعه 
اأن  لل�شجل  ميكن  التي  الوحيدة  التدقيق  وعملية  بالت�شجيل.  اخلا�شة  خدماته  اإىل  الو�شول  من 
يقوم بها يف هذه املرحلة )والتي ُي�شطلع بها ب�شورة موؤمتتة يف ال�شجل الإلكرتوين( هي كفالة اأن 
ُتدَخل يف ا�شتمارة ت�شجيل املن�شاأة معلومات مقروءة )حتى واإن كانت غري كاملة اأو غري �شحيحة(. 
ال�شجل  يف  الت�شجيل  خدمات  اإىل  للو�شول  ال�شكلية  ال�شروط  الت�شجيل  �شاحب  واإذا مل ي�شتوف 
التجاري، ينبغي اأن يبنيِّ ال�شجل اأ�شباب رف�ض الو�شول اإليها )من هذه الأ�شباب مثًل عدم تقدمي 
�شاحب الت�شجيل بيانات هوية �شاحلة( بغية متكني �شاحب الت�شجيل من معاجلة امل�شكلة. وينبغي 
م ال�شجل هذه الأ�شباب يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا )انظر يف هذا ال�شدد الفقرات 146  اأن يقدِّ

اإىل 149 والتو�شية 27 اأعله(.

ر الو�شول وتبادل املعلومات  69  الف�شل ال�شاد�ض- تي�شُّ
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171- وميكن اأن َتِرَد القواعد املتعلقة بالو�شول اإىل خدمات الت�شجيل يف ال�شجل التجاري اأي�شًا 
يف "اأحكام و�شروط ال�شتعمال" التي ير�شيها ال�شجل. فقد تت�شمن اأحكام و�شروط الو�شول اإىل 
خدمات ال�شجل اإتاحة الفر�شة لأ�شحاب الت�شجيل لفتح ح�شاب لدى ال�شجل من اأجل تي�شري الو�شول 
ال�شريع اإىل خدماته اخلا�شة بالت�شجيل وت�شديد ما يلزم من ر�شوم مقابل تلك اخلدمات. وميكن 
ية بياناتهم  لأحكام و�شروط الو�شول اأن تعالج اأي�شًا �شواغل اأ�شحاب الت�شجيل املتعلقة باأمن و�شرِّ
املالية وغري املالية، اأو احتمال اإجراء تغيريات يف معلومات الت�شجيل دون تفوي�ض من املن�شاأة. ومن 
�شاأن تخ�شي�ض ا�شم م�شتعمل فريد وكلمة �شر فريدة ل�شاحب الت�شجيل، اأو ا�شتخدام غري ذلك 
من التقنيات الأمنية احلديثة، اأن ي�شاعد على احلد من تلك املخاطر، وهو ما ينطبق اأي�شًا على 

اإلزام ال�شجل باإ�شعار املن�شاأة باأيِّ تغيريات يجريها الغري يف املعلومات املودعة.

التجاري  ال�شجل  خدمات  اإتاحة   :33 التو�شية 

العرق  اأ�شا�ض  على  متييز  اأيِّ  بدون  التجاري  ال�شجل  اإىل  الو�شول  القانون  يجيز  اأن  ينبغي 
اأو اللون اأو نوع اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو اأي اآراء اأخرى اأو الأ�شل الوطني 

اأخرى. اأو حالة  اأو امليلد  اأو املمتلكات  اأو الجتماعي 

 جيم- امل�شاواة بني اجلن�شني يف حقوق الو�شول 
اإىل خدمات الت�شجيل يف ال�شجل التجاري

جميع  بو�شوح  ي�شمل   33 التو�شية  يف  عليه  املن�شو�ض  التمييز  عدم  مبداأ  اأن  حني  172- يف 
وقرارات  اأهداف  مع  متا�شيًا  فاإنه  اجلن�ض،  نوع  اأ�شا�ض  على  التمييز  ذلك  يف  مبا  التمييز،  اأنواع 
ا  الأمم املتحدة،)22( يدعم هذا الدليل الراأي القائل باأن متكني املراأة ينبغي اأن يكون �شاغًل رئي�شيًّ
للدول واملنظمات الدولية يف �شوء الدور الرئي�شي الذي توؤديه املراأة يف تعزيز التنمية امل�شتدامة، 
هذا  ويف  لها.  تتعر�ض  التي  وال�شيا�شية  والقت�شادية  الجتماعية  امل�شاواة  عدم  اأوجه  وا�شتمرار 
ال�شغرى  املن�شاآت  �شيما  ول  للمراأة،  اململوكة  التجارية  املن�شاآت  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  ال�شدد، 
وال�شغرية، يف العديد من املناطق يف جميع اأنحاء العامل، متثل ن�شبة مئوية كبرية من جميع املن�شاآت 
ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة؛ ويف بع�ض الدول، يفوق متو�شط معدل منو تلك املن�شاآت مثيله لدى 
ال�شغرى  املن�شاآت  ما حتظى  كثريًا  املناطق،  جميع  نطاق  على  اأنه  بيد  للرجل.  اململوكة  املن�شاآت 
العديد  ويف  الر�شمي،  القت�شاد غري  بتمثيل مفرط يف  املراأة  التي متلكها  واملتو�شطة  وال�شغرية 
من املناطق، تعاين تلك املن�شاآت من ارتفاع احلواجز املاثلة اأمام اأن�شطتها التجارية. وقد ترتاوح 
هذه احلواجز بني انخفا�ض فر�ض احل�شول على التمويل )مثل ت�شاوؤل احتمال ح�شول املراأة على 
القرو�ض، اأو ات�شام �شروط القرتا�ض بالن�شبة لها بكونها اأقل موؤاتاة( والبيئة القانونية والتنظيمية 
)مثل �شعف حقوق امللكية اأو الأهلية القانونية(، والفجوات التعليمية )مثل ت�شاوؤل �شبل احل�شول 

)22(انظر، على �شبيل املثال، "حتويل عاملنا: خطة التنمية امل�شتدامة لعام 2030" )قرار اجلمعية العامة 1/70(.



على التعليم، وتدين م�شتوى الإملام بالأمور املالية(، والأعراف الجتماعية والثقافية )مثل القيود 
املفرو�شة على التنقل اأو التوا�شل مع النا�ض خارج املنـزل اأو على اأنواع الأن�شطة التي ت�شتطيع املراأة 

امل�شاركة فيها(.

املتطلبات  اختلف  اإىل  اأي�شًا  امل�شاواة بني اجلن�شني  يوؤدي عدم  قد  الدول،  بع�ض  173- ويف 
التجارية، مبا يف ذلك  امل�شاريع  اللواتي يرغنب يف بدء  الن�شاء  ال�شكلية املفرو�شة على  القيود  اأو 
متطلبات ت�شجيل املن�شاآت التجارية. ففي تلك الدول، على �شبيل املثال، قد ت�شطر املراأة اإىل تقدمي 
وثائق اإ�شافية من اأجل ت�شجيل املن�شاأة التجارية، اأو قد ل ُي�شمح لها بت�شجيل املن�شاأة دون موافقة 
الزوج. ويف دول اأخرى، حتى عندما يكون مبداأ امل�شاواة القت�شادية للمراأة مدجَمًا يف القوانني 
ده عوائق عملية اأو ممار�شات عرفية اأو نظم  الأ�شا�شية )مثل الد�شتور(، فاإن اأثره العملي قد تقيِّ

ق�شائية موازية تنتهك حقوق العديد من الن�شاء.

174- وينبغي للدول الرامية اإىل حت�شني بيئة اأعمالها التجارية اأن تتخذ نهجًا �شامًل لت�شجيع 
ريادة الأعمال، واأن تعالج احلواجز القانونية والجتماعية والتنظيمية التي حتول دون امل�شاركة 
املن�شاآت  على  بوجه خا�ض  الرتكيز  مع  التجارية،  املن�شاآت  والفعالة جلميع  املتكافئة  القت�شادية 
ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة التي متلكها املراأة.)23( وهذا ي�شتجيب لللتزام الذي قطعته جميع 
الدول على نف�شها يف اإطار الأهداف والغايات املتفق عليها دوليًّا لتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني 
ومتكني الن�شاء والفتيات، مبا يف ذلك التمكني القت�شادي، على كل من ال�شعيد العاملي والإقليمي 
والوطني. ومتتثل تلك اخلطوات اأي�شًا للتزامات الدول بعدم التمييز، مبوجب ال�شكوك الدولية 
اتفاقيات  الأطراف يف  الدول  وللتزامات  الإن�شان،  العاملي حلقوق  الإعلن  مثل  الإن�شان  حلقوق 
الأمم املتحدة للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة وغريها من معاهدات الأمم املتحدة 

املعنية بالق�شاء على التمييز القائم على اأ�شا�ض نوع اجلن�ض.

175- وينبغي للدول اأي�شا اأن تر�شي �شيا�شات جلمع بيانات من ال�شجل التجاري مقدمة طوعًا 
عن امل�شجلني فيه ومف�شلة ح�شب نوع اجلن�ض دون حتديد هوية اأ�شحابها )انظر اأي�شا الفقرتني 
56 اأعله و190 اأدناه(. فعدم وجود بيانات م�شنفة ح�شب نوع اجلن�ض يوؤثر على قدرة الدولة على 
حتديد نطاق احلواجز غري الر�شمية اأمام اإن�شاء اإطار ت�شجيل حمايد جن�شانيًّا للمن�شاآت التجارية.

الو�شول  امل�شاواة بني اجلن�شني يف حقوق   :34  التو�شية 
التجاري ال�شجل  يف  الت�شجيل  خدمات  اإىل 

للقانون: ينبغي 

)اأ( اأن ين�ض على امل�شاواة بني اجلن�شني يف احلقوق الواجبة الإنفاذ يف الو�شول اإىل 
التجارية؛ الأعمال  مبا�شرة  اأجل  من  التجاري  ال�شجل  يف  الت�شجيل  خدمات 

)23(انظر، على �شبيل املثال، "مبا�شرة الأعمال احلرة من اأجل التنمية" )قرار اجلمعية العامة 202/67(.

ر الو�شول وتبادل املعلومات  71  الف�شل ال�شاد�ض- تي�شُّ
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الت�شجيل  اأ�شحاب  �شد  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  متطلبات  متييز  عدم  يكفل  اأن  )ب(  
جن�شهم؛ نوع  ب�شبب  املحتملني 

فيه  امل�شجلني  عن  التجاري  ال�شجل  من  بيانات  جلمع  �شيا�شات  اعتماد  على  ين�ض  )ج( اأن 
اأ�شحابها. هوية  حتديد  دون  اجلن�ض  نوع  ح�شب  مف�شلة 

الع عامة النا�ض على املعلومات دال- اطِّ
لها  م  وكمعمِّ باملن�شاآت  املتعلقة  للمعلومات  كجامع  وظيفتيه  مع  �شاقًا  اتِّ لل�شجل،  176- ينبغي 
باملن�شاأة  املتعلقة  املعلومات  جميع  النا�ض  لعامة  يتيح  اأن  اأعله(،  )ب(   52 الفقرة  اأي�شًا  )انظر 
ن امل�شتعملني املهتمني من اتخاذ قرارات اأكرث ا�شتنارة ب�شاأن اجلهة التي  لة. وهذا قد ميكِّ امل�شجَّ
ن املنظمات و�شائر اجلهات ذات امل�شلحة من جمع معلومات  يرغبون يف التعامل معها، كما ميكِّ
لة املتاحة  ا كان و�شول امل�شتعملني اإىل املعلومات امل�شجَّ ا�شتخبارية جتارية. واإ�شافة اإىل ذلك، ولـمَّ
ن وال�شفافية يف طريقة عمل ال�شجل، فاإنَّ املبداأ املتمثِّل يف تي�شري  اأي�شًا التيقُّ ز  لعامة النا�ض يعزِّ
امل�شرتعة.  الدولة  قانون  ُيَن�ضَّ عليه يف  اأن  ينبغي  النا�ض  اأمام عامة  املعلومات  تلك  اإىل  الو�شول 
اإل  ال�شجل عمومًا،  املقيَّدة يف  املعلومات  الطلع على  اإمكانية  النا�ض  لعامة  الدول  وتتيح معظم 
ى باأن يكون الو�شول  لة. ولهذا ال�شبب، ُيو�شَ اأنه قد يلزم حماية اأنواع معينة من املعلومات امل�شجَّ
اإىل معلومات ال�شجل متاحًا لعامة النا�ض ب�شورة كاملة، اإل اإذا كانت املعلومات امل�شجلة حممية 

مبوجب القانون املنطبق.

لة التي تتاح لعامة النا�ض هو نهج متَّبع يف معظم  177- ومع اأنَّ الإف�شاح عن املعلومات امل�شجَّ
ونوع  املعلومات  به  ُتعَر�ض  الذي  وال�شكل  املعلومات  اإىل  امل�شتعملني  و�شول  طريقة  فاإنَّ  الدول، 
املعلومات املتاحة هي اأمور تتباين تباينًا �شديدًا من دولة اإىل اأخرى. ول تتوقف درجة هذا التباين 
على مدى التطور التكنولوجي لدولة ما فح�شب، بل تتوقف كذلك على نوع الإطار الذي يتيح الو�شول 

اإىل املعلومات، فيما يتعلق مثًل مبختلف املعايري التي ميكن ا�شتخدامها للبحث يف ال�شجل.

د اإمكانية البحث يف املعلومات املدرجة يف ال�شجل التجاري اأو  ى الدول باأن تقيِّ 178- ول ُتو�شَ
باأن ُتلِزم امل�شتعملني باإبداء �شبب لطلب اإتاحة تلك الإمكانية. فمن �شاأن هذه ال�شيا�شة اأن تلحق 
لة يف ن�شر وتعميم املعلومات عن املن�شاآت التجارية  �شررًا بالغًا بوظيفة ال�شجل الأ�شا�شية، املتمثِّ
لة. كما اأن من �شاأن اإدراج عن�شر ا�شتن�شابي يف عملية املوافقة على طلب املعلومات اأن يعيق  امل�شجَّ
لع عامة النا�ض ب�شورة مت�شاوية على املعلومات املقيَّدة يف ال�شجل، وقد ل تتاح لبع�ض  اإمكانية اّطِ

لع على معلومات تكون متاحة مل�شتعملني اآخرين. امل�شتعملني املحتملني اإمكانية الطِّ

179- وميكن لقانون الدولة امل�شرتعة اأن يجعل الو�شول اإىل ال�شجل خا�شعًا ل�شروط اإجرائية 
رة وباأن  موا طلبات احل�شول على معلومات يف ا�شتمارة مقرَّ معيَّنة، مثل اإلزام امل�شتعملني باأن يقدِّ
د  مل ي�شدِّ اأو  رة  املقرَّ ال�شجل  ا�شتمارة  امل�شتعمل  مل ي�شتخدم  فاإذا  مفرو�شة.  ر�شوم  اأيَّ  دوا  ي�شدِّ
الر�شوم اللزمة، يجوز رف�ض متكينه من البحث يف ال�شجل. وكما يف حالة رف�ض اإتاحة الو�شول 



دًا لرف�شه اإتاحة الو�شول اإىل خدمات  اإىل ت�شجيل من�شاأة، ينبغي اإلزام ال�شجل باأن يبدي �شببًا حمدَّ
ى للم�شتعمل معاجلة امل�شكلة. املعلومات يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا، لكي يت�شنَّ

امل�شتعملني  األَّ يطلب من  لل�شجل  الت�شجيل، ينبغي  اأ�شحاب  ب�شاأن  املتَّبع  للنهج  180- وخلفًا 
بيان هويتهم اأو يحتفظ باأدلة تثبت تلك الهوية ك�شرط م�شبق لإتاحة الو�شول اإىل املعلومات املقيَّدة 
د ا�شتخراج معلومات واردة يف قيود ال�شجل  يف ال�شجل التجاري، لأنَّ ما يفعله امل�شتعمل هو جمرَّ
�شروريًّا  هذا  كان  اإذا  اإلَّ  هويتهم  اإثبات  امل�شتعملني  من  ُيطلب  اأن  ل ينبغي   ، ثمَّ ومن  العمومية. 

لأغرا�ض حت�شيل ر�شوم مفرو�شة على ا�شتخراج املعلومات.

قد  مه  قدَّ الذي  امل�شتعمل  ل يكون  للمعلومات  اأيَّ طلب  يرف�ض  اأن  اأي�شًا  لل�شجل  181- ويجوز 
م  �شة لذلك، لكن يتعنيَّ على ال�شجل اأن يقدِّ اأدخل معيار البحث بطريقة مقروءة يف اخلانة املخ�شَّ
اأ�شباب اأيِّ رف�ض يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا، كما هي عليه احلال فيما يتعلق بعدم امتثال اأ�شحاب 
الت�شجيل لل�شروط ال�شكلية للت�شجيل )انظر الفقرتني 168 و170 اأعله(. ويف نظم ال�شجلت التي 
اأن تكون الرباجمية  ينبغي  ال�شجل،  اإىل  ا  اإلكرتونيًّ البحث  موا طلبات  باأن يقدِّ للم�شتعملني  ت�شمح 
ن معياَر بحث مقروءًا يف اخلانة  مًة بحيث متنع تلقائيًّا تقدمي طلبات البحث التي ل تت�شمَّ م�شمَّ

�شة لذلك وَتعِر�ض اأ�شباب الرف�ض على �شا�شة امل�شتعمل الإلكرتونية. املخ�شَّ

ع الدول على اإلغاء الر�شوم املفرو�شة  182- واإىل جانب ذلك، وت�شهيًل لتعميم املعلومات، ُت�شجَّ
لع على املعلومات الأ�شا�شية الواردة يف قيود ال�شجل اأو على اإبقاء تلك الر�شوم عند احلد  على الّطِ
با�شتحداث  بعيد  حدٍّ  اإىل  النهج  هذا  ت�شهيل  وميكن  اأدناه(.   203 الفقرة  )انظر  اللزم  الأدنى 
اإلكرتونيًّا  اإجراء عمليات البحث  اأو  الت�شجيل  اإلكرتونية تتيح للم�شتعملني تقدمي طلبات  �شجلت 
التي  التكاليف  يجعل  النهج  هذا  اأنَّ  كما  ال�شجل.  موظفي  و�شاطة  على  العتماد  اإىل  دون حاجة 
ا اأن يح�شر امل�شتعملون اإىل  لها ال�شجل اأقل بكثري. فعندما تكون نظم الت�شجيل ورقيًة، يجب اإمَّ يتحمَّ
ا اأو با�شتخدام ما هو متاح من مرافق تكنولوجيا  مكتب ال�شجل لإجراء البحث موقعيًّا )�شواء يدويًّ
قد  احلالتني،  كلتا  ويف  ورقي.  �شكل  يف  اإليهم  املعلومات  ُتر�شل  اأن  ا  واإمَّ والت�شالت(  املعلومات 
لع عليها. ومرة  يلزم اأن ي�شاعد موظفو ال�شجل امل�شتعِمَل يف العثور على املعلومات واإعدادها للطِّ
اأخرى، يرتبط الو�شول اإىل املعلومات الورقية بالتاأخري وارتفاع التكاليف واحتمال اخلطاأ واإمكانية 

احل�شول على معلومات اأقل حداثة.

ا�شتعمال  على  الزبائن  لت�شجيع  الًة  فعَّ و�شائَل  الدولة  ت�شتنبط  اأن  املفيد  من  183- واأخريًا، 
للم�شتعملني  تتيح  اإلكرتونية  �شجلت  اعتماد  �شاأن  ومن  ال�شجل.  رها  يوفِّ التي  املعلومات  خدمات 
الفعلي  ال�شتعمال  ز  يعزِّ اأن  رة(  املقرَّ ال�شيانة  فرتات  )با�شتثناء  ا  وم�شتمرًّ مبا�شرًا  و�شوًل 
للمعلومات. كما اأنَّ من �شاأن تنظيم حملت تبليغ عن اخلدمات املتاحة لدى ال�شجل اأن ي�شهم يف 

اإقبال امل�شتعملني املحتملني على ال�شتعانة بخدمات ال�شجل. 
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املعلومات  على  النا�ض  عامة  الع  اطِّ  :35 التو�شية 

لة  امل�شجَّ املعلومات  على  �شعوبات  اأو  قيود  دون  النا�ض  عامة  لع  اطِّ القانون  يكفل  اأن  ينبغي 
املنطبق. القانون  مبقت�شى  حممية  بيانات  ما مل تكن 

الع عامة النا�ض على املعلومات هاء- حالت تقييد اطِّ
اإىل  الو�شول  اإمكانية  اإتاحة  ينبغي  و177(،   176 الفقرتني  )انظر  اأعله  ذكر  ملا  184- وفقًا 
النظام  نزاهة  على  احلفاظ  اأجل  ومن  النا�ض.  وعامة  املهتمة  الكيانات  جلميع  التجاري  ال�شجل 
على  لع  الطِّ اإمكانية  �شبط  ينبغي  النا�ض،  لعامة  اأهمية  ذات  ملعلومات  موؤمَتن  كجامع  و�شمعته 
ية. ومن ثم، ينبغي للدول اأن ت�شع اإجراءات اإف�شاء �شليمة.  ا�شة منعًا لأيِّ انتهاك لل�شرِّ البيانات احل�شَّ
لع عامة  ن قائمًة باملعلومات التي لي�شت متاحًة لطِّ وميكن لها اأن تفعل ذلك باعتماد اأحكام تت�شمَّ
ن قائمًة باملعلومات التي ميكن اإتاحة  النا�ض، اأو ميكنها اأن تتَّبع النهج املناق�ض فتعتمد اأحكامًا تت�شمَّ

لع عليها لعامة النا�ض، وتبنيِّ اأنَّ املعلومات غري الواردة يف القائمة ل ميكن اإف�شاوؤها. الطِّ
البيانات  حماية  ب�شاأن  اأحكامًا  دولة  بكل  اخلا�شة  الت�شريعات  ما تت�شمن  185- وكثريًا 
واخل�شو�شية. ولدى اإن�شاء �شجل، ول �شيما �شجل اإلكرتوين، يتعنيَّ على الدول اأن تنظر يف امل�شائل 
البيانات  تلك  حماية  وكيفية  الت�شجيل  طلب  يف  املدرجة  املحمية  البيانات  معاملة  بكيفية  املتعلقة 
وتت�شمن  البيانات،  تلك  حماية  تكفل  ملئمة  ت�شريعات  و�شع  وينبغي  وا�شتعمالها.  وتخزينها 
 114 الفقرة  )انظر  العمومية  الهيئات  خمتلف  بني  البيانات  تلك  تبادل  كيفية  ب�شاأن   قواعد 
�شوب  رئي�شيًّا  هًا  َتوجُّ هناك  اأنَّ  اعتبارها  ُتبقي يف  اأن  اأي�شًا  للدول  وينبغي  اأعله(.   18 والتو�شية 
زيادة ال�شفافية من اأجل تفادي اإ�شاءة ا�شتغلل الو�شائط املوؤ�ش�شية يف اأغرا�ض غري م�شروعة، ن�شاأ 
 عن اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة غ�شل الأموال والأن�شطة الإرهابية وغريها من الأن�شطة غري 
اإىل  احلاجة  ويلبي  ال�شفافية  يحقق  متوازنًا  نهجًا  تعتمد  اأن  للدول  ينبغي  ثمَّ  ومن  امل�شروعة.)24( 

حماية البيانات احل�شا�شة املقيَّدة يف ال�شجل.

املعلومات على  النا�ض  عامة  الع  اطِّ تقييد  36: حالت  التو�شية 
لع عامة النا�ض على املعلومات املدرجة يف ال�شجل التجاري، ينبغي اأن ين�ض  يف حال تقييد اطِّ

ما يلي: على  القانون 
تخ�شع  التي  لة  امل�شجَّ التجارية  باملن�شاآت  املتعلقة  املعلومات  ماهية  )اأ( حتديد 
التي  املعلومات  اأنواع  وماهية  املحمية  البيانات  عن  العلني  الك�شف  على  املنطبق  للقانون 

علنًا؛ ك�شفها  ل يجوز 
اخلا�شعة  املعلومات  ا�شتعمال  ال�شجل  لأمني  فيها  يجوز  التي  احلالت  حتديد  )ب(  

عنها. الك�شف  اأو  ال�شرية  لقيود 

لع على معلومات اإ�شافية ب�شاأن التو�شية 24 ال�شادرة عن فرقة العمل املعنية  )24(انظر احلا�شية 17 اأعله للطِّ

بالإجراءات املالية.



واو- اإتاحة الو�شول اإىل خدمات ال�شجل مبا�شرة واإلكرتونيًّا

بحيث  اأمكن،  اإن  ال�شجل،  ت�شميم  ينبغي  اإلكرتوين،  �شجل  اإن�شاء  الدولة  اختارت  186- اإذا 
ى مل�شتعمليه تقدمي طلبات مبا�شرًة واإجراء عمليات البحث با�شتخدام اأيِّ جهاز اإلكرتوين، مبا  يت�شنَّ
يف ذلك الأجهزة املحمولة، واأيِّ مرافق حا�شوبية متاحة لعامة النا�ض يف مكاتب ال�شجل اأو اأماكن 
اأخرى. وزيادًة يف تي�شري الو�شول اإىل خدمات ال�شجل التجاري، يجوز اأن ت�شمح �شروط ا�شتعمال 
القطاع  من  اخلارجيني  اخلدمات  مي  مقدِّ اأو  العقود  قي  موثِّ اأو  املحامني  )مثل  لو�شطاء  ال�شجل 
اإذا كان  نيابًة عن زبائنهم،  لة  امل�شجَّ املعلومات  الت�شجيل والبحث عن  باإجراء عمليات  اخلا�ض( 

القانون املنطبق يتيح اأو ي�شرتط اإ�شراك اأولئك الو�شطاء. 

ل م�شتعملو ال�شجل )مبن فيهم  187- وعندما ي�شمح ال�شجل بالو�شول الإلكرتوين املبا�شر، يتحمَّ
الو�شطاء( عبء كفالة دقة اأيِّ طلب ت�شجيل اأو تعديل اأو اأيِّ بحث يف ال�شجل. ومبا اأنَّ م�شتعملي 
ال�شجل،  موظفي  من  م�شاعدة  دون  املطلوبة  الإلكرتونية  ال�شتمارات  ميلوؤون  الذين  هم  ال�شجل 
فاإنَّ ذلك يقلل اإىل حد كبري من احتمال اأن يجري موظفو ال�شجل تغيريات على تلك ال�شتمارات، 
اإلكرتونيًّا وجتهيز الر�شوم  اإدارة وت�شهيل و�شول امل�شتعملني  اإذ تقت�شر واجباتهم الأ�شا�شية على 
والإ�شراف على ت�شغيل نظام ال�شجل و�شيانته وجمع املعلومات الإح�شائية. ولكن احتمال ارتكاب 
املبا�شر، قد  الإلكرتوين  بالو�شول  ل�شوء ت�شرف، حتى يف حال �ُشمح  اأو  ال�شجل لأخطاء  موظفي 
م اإىل ال�شجل اإلكرتونيًّا يف قيود  يبقى واردًا اإذا كانوا ملَزمني بالتدخل واإدخال املعلومات التي تقدَّ

ال�شجل التجاري )انظر اأي�شًا الفقرة 213 اأدناه(.

188- ويحدُّ الو�شول الإلكرتوين املبا�شر بدرجة كبرية من تكاليف ت�شغيل النظام و�شيانته، 
خلل  من  البحث  اأو  الت�شجيل  يجري  عندما  ذلك  يف  )مبا  ال�شجل  خدمات  اإىل  الو�شول  ز  ويعزِّ
ز اأي�شًا فعالية عملية الت�شجيل اإذ يزيل الو�شول الإلكرتوين املبا�شر اأيَّ فارق زمني  و�شطاء(، ويعزِّ
بني تقدمي املعلومات اإىل ال�شجل واإدخال تلك املعلومات فعليًّا يف قيود ال�شجل. ويف بع�ض الدول، 
ال�شجل(  مكاتب  اأحد  من  اأو  املن�شاأة  اأو  الت�شجيل  �شاحب  مباين  الإلكرتوين )من  الو�شول  ميثِّل 
من  العديد  يف  فاإنه  الواقع  ويف  التجاري.  ال�شجل  خلدمات  املتاحة  الوحيدة  الو�شول  وا�شطة 
خدمات  اإىل  الو�شول  بعيد  حد  اإىل  ي�شيع  معًا،  واإلكرتونيًّا  ا  ورقيًّ ال�شجل  فيها  يكون  التي  الدول 

ال�شجل اإلكرتونيًّا.

ويتيح  حمو�شبًا  يكون  جتارياًّ  �شجًل  الإمكان،  قدر  الدول،  تن�شئ  باأن  ُيو�شى  ثم،  189- ومن 
ال�شجل  اإن�شاء  عليه  ينطوي  ملا  نظرًا  ولكْن  املبا�شر.  الإلكرتوين  الو�شول  اإمكانية  ال�شجل  لزبائن 
رة على الأقل،  الإلكرتوين من اعتبارات عملية، ينبغي اأن تتاح مل�شتعمليه، يف مراحل التنفيذ املبكِّ
دة من اأجل طماأنة امل�شتعملني الذين لي�شوا على دراية بالنظام. واأخريًا، ينبغي  و�شائط و�شول متعدِّ
كان  و�شواء  دة.  متعدِّ و�شول  نقاط  ر  يوفِّ بحيث  مًا  منظَّ ا�شتعماله،  ت�شهيل  بغية  ال�شجل،  اأن يكون 
ا واإلكرتونيًّا معًا فاإن الهدف العام يظل هو نف�شه، اأْي جعل عملية  ا اأم ورقيًّ ا اأم اإلكرتونيًّ ال�شجل ورقيًّ
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النا�ض  لعامة  رًة  ومي�شَّ التكلفة  وزهيدة  وناجعًة  افًة  و�شفَّ ب�شيطًة  املعلومات  وا�شرتجاع   الت�شجيل 
قدر الإمكان.

واإلكرتونيًّا مبا�شرة  ال�شجل  خدمات  اإىل  الو�شول  اإتاحة   :37 التو�شية 

حال  ويف  امل�شرتعة،  الدول  يف  املنطبقة  الأخرى  القوانني  مع  ات�شاقًا  القانون،  ين�ض  اأن  ينبغي 
املن�شاآت  ت�شجيل  طلبات  تقدمي  جواز  على  اللزمة،  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ر  توفُّ

الإلكرتونية. بالو�شائل  ُبعد  عن  للمن�شاآت  لة  امل�شجَّ املعلومات  تعديل  وطلبات 

واإلكرتونيًّا مبا�شرة  ال�شجل  يف  البحث  اإتاحة   :38 التو�شية 

ر تكنولوجيا املعلومات والت�شالت، على جواز البحث يف  ينبغي اأن ين�ض القانون، يف حال توفُّ
الإلكرتونية. بالو�شائل  ُبعد  عن  ال�شجل 

زاي- تي�شري الو�شول اإىل املعلومات

ال�شجل رها  يوفِّ التي  املعلومات  1- نوع 

190- ميكن اأن تكون للمعلومات قيمة بالغة لدى امل�شتعملني اإذا كانت متاحًة لعامة النا�ض، مع 
لة املتاحة يتوقف على ال�شكل القانوين للمن�شاأة التي ُيبَحث عن معلومات  اأنَّ نوع املعلومات امل�شجَّ
ب�شاأنها وعلى ما اإذا كانت املعلومات امل�شجلة حممية اأم اأنها متاحة لعامة النا�ض. وت�شمل املعلومات 
مة عن املن�شاأة التجارية التي ميكن اأن تتوفر يف ال�شجل التجاري ما يلي: �شمات املن�شاأة واأ�شماء  القيِّ
موظفيها )املديرين ومراجعي احل�شابات(؛ واحل�شابات ال�شنوية؛ وقائمة �ُشعب الن�شاط التجاري 
للمن�شاأة اأو اأماكن عملها؛ واإ�شعار الت�شجيل اأو التاأ�شي�ض؛ واملواد املن�شورة عن ميثاق املن�شاأة الأ�شا�شي 
اأو وثيقة تكوينها اأو اأيِّ قواعد اأخرى حتكم كيفية عمل املن�شاأة واإدارتها؛ واأ�شماء املن�شاأة املوجودة 
من  قة  امل�شدَّ والن�شخ  للمن�شاأة؛  �شهمي  مال  راأ�ض  واأيُّ  بالإع�شار؛  املتعلقة  واملعلومات  وتاريخها؛ 
ر تقدمي احل�شابات ال�شنوية، امل�شتندات  م�شتندات الت�شجيل؛ والتبليغات عن اأحداث معيَّنة )تاأخُّ
مة املتعلقة ب�شجل ال�شركة اأن ت�شمل حتديد  مة حديثًا، اإلخ(. وميكن للمعلومات الأخرى القيِّ املقدَّ
القوانني واللوائح التنظيمية الأخرى ذات ال�شلة؛ اأو معلومات عن الفرتة الزمنية املتوقعة لتقدمي 
خدمات ال�شجل ور�شوم تلك اخلدمات. واإ�شافة اإىل ذلك، ُتِعدُّ بع�ض ال�شجلت تقارير عن ت�شغيل 
الأكادمييني  والباحثني  ال�شيا�شات  ري  ومقرِّ ال�شجلت  مي  د م�شمِّ ُتزوِّ اأن  التجاري ميكن  ال�شجل 
ت�شغيل  تكاليف  اأو عن  والبحث،  الت�شجيل  املثال، عن حجم عمليات  �شبيل  ببيانات مفيدة )على 
املتعلقة  واملعلومات  معيَّنة(.  فرتة  مدى  على  لة  املح�شَّ والبحث  الت�شجيل  ر�شوم  عن  اأو  ال�شجل، 
ببيانات املن�شاأة وح�شاباتها ال�شنوية وبيانات عائداتها الدورية، وكذلك املعلومات املتعلقة بر�شوم 



خدمات ال�شجل، هي عادة املعلومات الأكرث رواجًا والتي يطلبها النا�ض اأكرث من �شواها. وميكن 
ل�شجل املن�شاآت التجارية اأي�شًا اأن يوفر مل�شتعمليه معلومات اإح�شائية مف�شلة ُقدمت اإليه طوعًا 
فيما يتعلق بنوع جن�ض الأ�شخا�ض الذين لهم علقة باملن�شاأة التجارية واإثنيتهم ولغتهم، ب�شرط اأن 
تتيح اإجراءات الت�شجيل وقانون الدولة امل�شرتعة ذلك. وميكن اأن حتظى هذه املعلومات باأهمية 
املمثَّلة متثيًل  الفئات املجتمعية  التي ترغب يف و�شع �شيا�شات وبرامج لدعم  الدول  خا�شة لدى 

ناق�شًا )انظر الفقرتني 56 و130 اأعله(.

191- واإذا كانت الدولة تتَّبع نهجًا يق�شي بت�شجيل بيانات تف�شيلية عن الأع�شاء اأو امل�شاهمني، 
فقد يجوز اأي�شًا اإتاحة و�شول عامة النا�ض اإىل تلك املعلومات. وميكن الأخذ بنهج م�شابه ب�شاأن 
املعلومات املتعلقة مبالكي املن�شاأة املنتفعني، اإذ ميكن اإتاحتها لعامة النا�ض من اأجل تبديد املخاوف 
املرتبطة باإ�شاءة ا�شتعمال الكيانات التجارية. لكنَّ ح�شا�شية املعلومات املتعلقة باملالكني املنتفعني 

ي احلر�ض قبل الأخذ بنهج اإف�شاء تلك املعلومات دون اأيِّ تقييد.)25( قد تتطلَّب من الدولة توخِّ

ال�شرورية الو�شول غري  معوقات  2- اإزالة 

فيها  البحث  ُيراد  التي  املعلومات  اإىل  الو�شول  يكون  باأن  ل  يتكفَّ اأن  ال�شجل  على  192- يتعنيَّ 
ر. اإذ كثريًا ما تكون  مي�شورًا. فكون املعلومات متاحًة ل يعني دائمًا اأنَّ و�شول امل�شتعملني اإليها مي�شَّ
هناك عوائق خمتلفة اأمام احل�شول على املعلومات، مثل ال�شكل الذي ُتعر�ض به املعلومات؛ فاإذا 
�شكل  يف  متاحًة  املعلومات  كانت  اإذا  اأو  املعلومات،  لقراءة  خا�شة  براجمية  ا�شتخدام  يلزم  كان 
ر على نطاق وا�شع. وثمة دول عدة ُتتاح فيها  معنيَّ فقط، فل ميكن اأن يقال اإنَّ الو�شول اإليها ُمي�شَّ
ا اإذا كانت املعلومات متاحًة يف �شكل ورقي فقط  بع�ض املعلومات بال�شكلني الورقي والإلكرتوين؛ اأمَّ
ح اأن يف�شي هذا اإىل احلدِّ من و�شول عامة النا�ض اإليها. وثمة عوائق اأخرى ميكن اأن  فمن املرجَّ
دات الهوية الفريدة  جتعل الو�شول اإىل املعلومات اأقل ُي�شرًا، هي: ق�شر معايري البحث على حمدِّ
للمن�شاأة التجارية )عو�شًا عن ال�شماح اأي�شًا بالبحث با�شتخدام ا�شمها التجاري(؛ وفر�ض ر�شوم 
ل نف�شه قبل  على تقدمي خدمات املعلومات )انظر الفقرة 203 اأدناه(؛ واإلزام امل�شتعمل باأن ي�شجِّ
اأن جتد  للدول  وينبغي  امل�شتعمل.  ت�شجيل  ر�شم على  وفر�ض  املعلومات،  اإىل  الو�شول  متكينه من 

احلل الأن�شب تبعًا لحتياجاتها وظروفها وقوانينها. 

ع املعلومات  193- وبع�ض الدول ل تكتفي باإتاحة البحث عن املعلومات اإلكرتونيًّا فح�شب، بل ُتوزَّ
ل ا�شتخدام الإنرتنت، بل قد متثِّل الطريقة الرئي�شية للتوزيع  اأي�شًا عرب قنوات اأخرى ميكنها اأن تكمِّ
اإذا مل يكن نظام الت�شجيل الإلكرتوين قد اكتمل تطوره بعد. وُت�شتخدم يف بع�ض الدول اأي�شًا و�شائل 

اأخرى لتبادل املعلومات، وهي:

لع على معلومات اإ�شافية ب�شاأن التو�شية 24 ال�شادرة عن فرقة العمل املعنية  )25(انظر احلا�شية 17 اأعله للطِّ

بالإجراءات املالية.

ر الو�شول وتبادل املعلومات  77  الف�شل ال�شاد�ض- تي�شُّ
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لة وطلبيات املنتجات؛ ر معلومات عن املن�شاآت امل�شجَّ )اأ( خدمات هاتفية توفِّ
نة اأو من  )ب(   خدمات ا�شرتاك من اأجل تبليغ امل�شرتكني عن اأحداث متعلقة مبن�شاآت معيَّ

ي اإعلنات عن اأنواع معيَّنة من عمليات ت�شجيل املن�شاآت؛ اأجل تلقِّ
خلل  من  �شتى،  منتجات  على  احل�شول  اإمكانية  تتيح  بطلبيات،  تتعلق  خدمات  )ج(   

ح اإنرتنت يف معظم الأحيان؛ مت�شفِّ
)د(     خدمات ت�شليم لإر�شال منتجات خمتلفة، مثل النُّ�َشخ املطابقة للأ�شل من املعلومات 

لة عن املن�شاأة، اأو القوائم الورقية اأو امللفات الاإلكرتونية التي حتتوي على بيانات خمتارة. امل�شجَّ

194- وثمة عائق اأمام الو�شول اإىل خدمات ال�شجل التجاري كثريًا ما ُيغفل عنه، �شواء اأكان 
ذلك الو�شول بغر�ض ت�شجيل من�شاأة اأم ا�شتعرا�ض معلومات مقيَّدة يف ال�شجل، وهو الفتقار اإىل 
ر  املعرفة باللغة )باللغات( الر�شمية. ومن �شاأن توفري ال�شتمارات والتعليمات بلغات اأخرى اأن يي�شِّ
ر تلك اخلدمات  نادرًا ما توفِّ التجارية  ال�شجلت  اأنَّ  امل�شتعملني. غري  اأمام  ال�شجل  اإىل  الو�شول 
اإ�شافية قد  بلغات  املعلومات  اإتاحة جميع  اأنَّ  الر�شمية. ومبا  اللغة )اللغات(  اإ�شافية غري  بلغات 
املعلومات  اإتاحة  النظر يف جعل  اأب�شط وهو  نهج  التكلفة، فرمبا كان هناك  بع�ض  ال�شجل  ل  يحمِّ
املتعلقة  تلك  مثل  الأ�شا�شية،  الت�شجيل  بجوانب  املتعلقة  املعلومات  على  قا�شرًة  ر�شمية  غري  بلغة 
ال�شجل  يودُّ  الأن�شب، رمبا  الر�شمية  اللغة غري  البتِّ يف ماهية  ولدى  ال�شتمارات.  اأو  بالتعليمات 
التاريخية وامل�شالح القت�شادية للولية الق�شائية املعنية واملنطقة  اأن يبني قراره على الروابط 
واأن  اأعله(   22 والتو�شية  اإىل 135  الفقرات 133  )انظر  الولية  تلك  فيها  تقع  التي  اجلغرافية 

ل التوا�شل عرب احلدود.  ينظر اأي�شًا يف اختيار لغة �شائعة ال�شتخدام ت�شهِّ

املعلومات 3- ُكَتل 

بع�ض  يف  التجارية  ال�شجلت  تتيح  املن�شاآت،  فرادى  عن  املعلومات  اإتاحة  جانب  195- اإىل 
املعلومات  جمموعة  اأْي  املعلومات،  من  "ُكَتل"  على  احل�شول  اإمكانية  اأي�شًا  الق�شائية  الوليات 
اأن ُتطَلب لأغرا�ض  اأو بعدد خمتار منها. فهذه املعلومات ميكن  لة  املتعلقة بجميع املن�شاآت امل�شجَّ
جتارية اأو غري جتارية، وكثريًا ما ت�شتخدمها الهيئات العمومية، وكذلك موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض 
)مثل امل�شارف( التي تتعامل مع املن�شاآت وتقوم بكثري من اأن�شطة معاجلة البيانات املتعلقة بها. 
ي وقدراته. ومن اأجل اأداء هذه الوظيفة،  ويتباين تعميم ُكَتل املعلومات تبعًا لحتياجات الكيان املتلقِّ
ميكن لل�شجل اأن يتَّبع نهجًا يتمثَّل يف �شمان النقل الإلكرتوين لبيانات خمتارة عن جميع املن�شاآت 
التي  الت�شجيل اجلديدة  واإلغاء  والتعديل  الت�شجيل  البيانات عن جميع عمليات  نقل  لة، مع  امل�شجَّ
حدثت اأثناء فرتة معيَّنة. وثمة نهج اآخر، هو اأن ي�شتعني ال�شجل بخدمات قائمة على ال�شبكة العاملية 
اإمكانية الو�شول املبا�شر اإىل بيانات خمتارة  اأو بخدمات م�شابهة لإقامة تكامل بني النُُّظم يتيح 
املبا�شر  الو�شول  فاإمكانية  ال�شم.  على  قائمة  بحث  عمليات  اإجراء  واإمكانية  معيَّنة  كيانات  عن 
ية عبء تخزين املعلومات غري ال�شروري اأو الزائد عن احلاجة، وينبغي  ر على املوؤ�ش�شة املتلقِّ توفِّ



للدول التي ل تتوافر فيها هذه اخلدمات اأن تعترب تلك الإمكانية خيارًا جمديًا عند اإ�شلح نظامها 
اأن ميثِّل لل�شجل نهجًا عمليًّا ل�شتجلب  ُكَتل املعلومات ميكن  اخلا�ض بت�شجيل املن�شاآت. وتعميم 

اأموال مولَّدة ذاتيًّا )انظر الفقرة 203 اأدناه(.

املعلومات اإىل  الو�شول  تي�شري   :39 التو�شية 

املن�شاآت  عن  النا�ض  لعامة  املتاحة  املعلومات  اإىل  الو�شول  تي�شري  القانون  يكفل  اأن  ينبغي 
معيَّنة؛  براجميات  تركيب  ا�شرتاط  مثل  �شرورية  غري  عوائق  و�شع  تفادي  خلل  من  لة  امل�شجَّ
معلومات  تقدمي  اأو  ل  بالت�شجُّ املعلومات  خدمات  م�شتعملي  اإلزام  اأو  مرتفعة؛  ر�شوم  فر�ض  اأو 

هويتهم. عن 

 حاء- الو�شول عرب احلدود اإىل املعلومات 
لة املتاحة لعامة النا�ض  امل�شجَّ

196- يوؤدي تدويل املن�شاآت، اأيًّا كان حجمها، اإىل تزايد الطلب على الو�شول اإىل معلومات عن 
لة لي�شت  ال�شركات العاملة خارج احلدود الوطنية. اإلَّ اأنَّ املعلومات الر�شمية عن املن�شاآت امل�شجَّ
دائمًا مي�شورة املنال عرب احلدود ب�شبب عوائق تقنية اأو لغوية. ومن ثم، يكت�شي تب�شيط وت�شريع 
تتبُّع  اإمكانية  اأهمية كربى يف �شمان  اأق�شى مدى ممكن  اإىل  املعلومات عرب احلدود  تبادل هذه 

ال�شركات و�شمان �شفافية عملياتها، ويف تهيئة بيئة اأن�شب للأعمال التجارية.

املعلومات  اإىل  الأجانب  امل�شتعملني  و�شول  لتي�شري  التدابري  من  طائفة  اعتماد  197- وميكن 
امل�شتعملني  اأولئك  ا�شتخراج  ُي�شر  لكفالة  معينة  تدابري  اتخاذ  وميكن  التجاري.  ال�شجل  قيود  يف 
البحث  طلبات  وتقدمي  الت�شجيل  اإتاحة  على  فعلوة  التجاري.  ال�شجل  يف  املحفوظة  للمعلومات 
بحث  معايري  اعتماد  �شاأن  من  اأعله(،   194 الفقرة  )انظر  الأقل  على  واحدة  ر�شمية  غري  بلغة 
ي�شرية ال�شتعمال وبنية معلومات ي�شرية الفهم اأن يزيد من تب�شيط و�شول امل�شتعملني من الوليات 
)على  اأخرى  دول  مع  التن�شيق  يف  تنظر  اأن  تودُّ  الدول  ولعلَّ  املعلومات.  اإىل  الأجنبية  الق�شائية 
الأقل مع الدول املوجودة يف املنطقة اجلغرافية نف�شها( بغية اعتماد ُنُهج تتيح التوحيد القيا�شي 
َلع عليها وتواُفقها عرب الوليات الق�شائية. وتتمثل جمموعة اأخرى من التدابري التي  للمعلومات املطَّ
ميكن اعتمادها يف اإتاحة املعلومات عن كيفية ا�شتفادة امل�شتعملني الأجانب من خدمات ال�شجل 
التجاري بلغة غري ر�شمية ولكنها مفهومة على نطاق وا�شع. وينبغي اإطلع امل�شتعملني من الوليات 
مع  املبا�شر  التوا�شل  اإمكانية  على  املحليني،  ال�شجل  م�شتعملي  �شاأن  �شاأنهم  الأجنبية،  الق�شائية 
اأرقام  اأو  اإلكرتونية  ات�شال  ا�شتمارات  اأو  لل�شجل  املعنيَّ  الإلكرتوين  العنوان  ال�شجل عرب  موظفي 

هواتف خدمة الزبائن )انظر الفقرة 120 اأعله(.

ر الو�شول وتبادل املعلومات  79  الف�شل ال�شاد�ض- تي�شُّ
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اإىل  الو�شول عرب احلدود   :40  التو�شية 
النا�ض لعامة  املتاحة  لة  امل�شجَّ املعلومات 

لع عرب احلدود على  الطِّ ر  تي�شِّ املن�شاآت حلوًل  ت�شجيل  ُنُظم  تعتمد  اأن  القانون  يكفل  اأن  ينبغي 
النا�ض. لعامة  واملتاحة  ال�شجل  يف  املدرجة  املعلومات 



81

�شابعاً- الر�شوم
ي خدمات  198- من املمار�شات النمطية يف كثري من الدول اأن ت�شرتط الدولة دفع ر�شوم لتلقِّ
على خدمات  �شبل احل�شول  من  التجارية  املن�شاآت  ت�شتفيد  الر�شوم،  تلك  مقابل  ويف  الت�شجيل. 
اأنواع الر�شوم هي  ال�شجل التجاري وعلى كثري من املزايا التي يوفرها لها الت�شجيل فيه. واأ�شيع 
وخدمات  منتجات  على  احل�شول  ور�شوم  التجارية  املن�شاأة  ت�شجيل  اأجل  من  ُتدفع  التي  الر�شوم 
معلوماتية. ويف بع�ض الوليات الق�شائية ميكن لل�شجلت اأي�شًا اأن تتقا�شى من املن�شاآت التجارية 
واأن   ،) معنيَّ ن�شاط  باأيِّ  ل يرتبط  الر�شم  )هذا  ال�شجل  يف  مدرجة  اإبقائها  نظري  �شنويًّا  ر�شمًا 

تتقا�شى كذلك ر�شومًا على ت�شجيل احل�شابات ال�شنوية اأو البيانات املالية.

التجارية  املن�شاأة  قرار  يف  ر  توؤثِّ قد  فهي  ال�شجلت،  على  عوائد  تدرُّ  الر�شوم  اأنَّ  199- ومع 
وخ�شو�شًا  املن�شاآت،  على  عبئًا  تلقي  قد  املدفوعات  تلك  لأنَّ  الت�شجيل،  عدم  اأو  ب�شاأن الت�شجيل 
املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة )انظر اأي�شًا الفقرتني 9 و25 اأعله(. فالر�شوم املفرو�شة 
ر املن�شاآت من الت�شجيل، كما اأنَّ  على عمليات الت�شجيل اجلديدة، على �شبيل املثال، ميكن اأن ُتَنفِّ
الر�شوم ال�شنوية املفرو�شة مقابل اإبقاء �شركة يف ال�شجل اأو ت�شجيل ح�شاباتها ال�شنوية ميكن اأن 
لة. وينبغي للدول اأن تاأخذ يف اعتبارها هذه  ي�شعف حر�ض املن�شاآت على الحتفاظ بو�شعيتها امل�شجَّ
، ينبغي  الآثار، وغريها من الآثار غري املبا�شرة، عند حتديد ر�شوم على خدمات الت�شجيل. ومن ثمَّ
لة واإىل دعم املن�شاآت  للدول ال�شاعية اإىل زيادة عدد املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة امل�شجَّ
التجارية طوال دورة عمرها اأن تنظر يف تقدمي خدمات الت�شجيل وما بعد الت�شجيل جمانًا. ويف 
ع املن�شاآت  عدد من الدول التي َتعترب ت�شجيل املن�شاآت التجارية خدمًة عموميًة ُيق�شد بها اأن ت�شجِّ
د ر�شوم  بجميع اأحجامها واأ�شكالها القانونية على اأن تت�شجل، ل اآليًة لإدرار عائدات، كثريًا ما حُتدَّ
الت�شجيل مبقدار ل يحبط املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة عن الت�شجيل. والنهج الأ�شيع 
املن�شاأة  النظر عن حجم  ب�شرف  الت�شجيل  لر�شوم  ثابتة  ت�شعريات  ا�شتخدام  هو  الدول  تلك  يف 
التي  الدول  ويف  جمانًا.  التجاري  الت�شجيل  خدمات  م  تقدِّ دول  على  اأمثلة  توجد  كما  التجارية. 
وال�شمان  ال�شرائب  و�شلطات  التجاري  ال�شجل  فيما بني  املتبادل  للت�شغيل  القابلية  بتعزيز  تت�شم 
الجتماعي مبا يوؤدي اإىل اعتماد ا�شتمارات �شكلية متكاملة للت�شجيل ودفع الر�شوم، ينبغي اتخاذ 

د ب�شاأن الر�شوم املتقا�شاة عن الت�شجيل لدى جميع ال�شلطات املعنية. نهج موحَّ

األف- الر�شوم املفرو�شة على خدمات ال�شجل التجاري
200- ُيَعدُّ حتقيق توازن بني ا�شتدامة عمليات ال�شجل والت�شجيع على ت�شجيل املن�شاآت التجارية 
اأحد العتبارات املحورية لدى حتديد الر�شوم، اأيًّا كان نوعها. وثمة نهج مو�شى به ُمتَّبع يف كثري 
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من الدول، هو تطبيق مبداأ ا�شرتداد التكاليف، ومبقت�شاه ل ينبغي َجْني اأرباح من خلل حت�شيل 
ر�شوم تزيد على التكاليف. وعند تطبيق هذا املبداأ ينبغي للدول اأن حتدد اأوًل مقدار العائدات التي 
تلزم من ر�شوم ال�شجل من اأجل ا�شرتداد التكاليف، وينبغي اإدراك األَّ توؤخذ يف العتبار تكاليف 
اأي�شًا.  ت�شغيله  لتمويل  اللزمة  والتكاليف  بل  فح�شب،  ال�شجل  باإن�شاء  املتعلقة  الأولية  التاأ�شي�ض 
والرباجميات  بالأجهزة  الرتقاء  و)ب(  ال�شجل؛  موظفي  رواتب  )اأ(  التكاليف:  هذه  وقد ت�شمل 
وتدريب  الرتويجية  الأن�شطة  و)د(  للموظفني؛  امل�شتمر  التدريب  و)ج(  وتبديلها؛  احلا�شوبية 
م�شتعملي ال�شجل. ويف حالة اإن�شاء �شجل قائم على خط الإنرتنت املبا�شر، اإذا ما ا�شُتحدث ال�شجل 
بالت�شارك مع كيان من القطاع اخلا�ض، قد يكون من املمكن اأن يتوىل ذلك الكيان اخل�شو�شي 
توفري ال�شتثمار الراأ�شمايل الأويل يف البنية التحتية لل�شجل ثم ي�شرتجع قيمة ا�شتثماراته باأخذ 

ن�شبة مئوية من ر�شوم اخلدمة املتقا�شاة من م�شتعملي ال�شجل متى بداأ ت�شغيله.

للتنويع يف تطبيقه بني  فاإنَّ هناك مت�شعًا  التكاليف  ا�شرتداد  نهج  اتباع  201- وحتى يف حال 
ة التكاليف التي ينبغي اإدراجها. ففي اإحدى الدول،  الدول، اإذ اإنَّ ذلك النهج يتطلب حتديد ماهيَّ
على  العادية  التجارية  املن�شاأة  تتكبدها  التي  للتكاليف  تبعًا  اجلديدة  الت�شجيلت  ر�شوم  حُت�شب 
اأن�شطة الت�شجيل طوال دورة حياتها. وبهذه الطريقة، تكون تكلفة اأيِّ تعديلت حمتملة، با�شتثناء 
الت�شجيل  مقابل  ال�شركات  تدفعها  التي  الر�شوم  يف  قبُل  من  م�شمولة  ر�شميًّا،  اإعلنًا  ما يقت�شي 
اجلديد. ويقال اإنَّ لهذا النهج عدة فوائد منها: )اأ( جعل معظم التعديلت جمانية، مما ي�شجع 
ر�شوم  ب�شداد  املتعلقة  املوارد  يف  َوْفر  حتقيق  و)ب(  المتثال؛  على  لة  امل�شجَّ التجارية  املن�شاآت 
التعديلت لكلٍّ من ال�شجل واملن�شاآت؛ و)ج( ا�شتخدام الفائ�ض املوؤقت الناجت عن ال�شداد امل�شبق 
فر�ُض  الدول  ر  تقرِّ اأخرى،  حالت  ويف  ووظائفه.  ال�شجل  عمليات  حت�شني  يف  التعديلت  لر�شوم 
ر�شوم اأدنى من التكاليف الفعلية التي تتكبدها ال�شجلت التجارية، وذلك ت�شجيعًا على ت�شجيل 
مة اإىل املن�شاآت التجارية  ح يف هذه احلالة اأن تكون اخلدمات املقدَّ املن�شاآت التجارية؛ غري اأنه ُيرجَّ

ُمعانة باأموال عمومية.

الدولة  ر  تقرِّ اأن  املعقول  من  يكون  قد  خمتلط،  �شجل  نظام  يف  الر�شوم  حتديد  202- ولدى 
مة  مة وطلبات احل�شول على املعلومات املقدَّ فر�ض ر�شوم اأعلى على معاجلة طلبات الت�شجيل املقدَّ
م طلبات الت�شجيل وطلبات  ورقيًّا، لأنها ت�شتوجب معاجلتها من جانب موظفي ال�شجل، يف حني ُتقدَّ
من  عنايًة  تتطلب  اأن  احتمال  فيقل  مبا�شرة،  ال�شجل  اإىل  الإلكرتونية  املعلومات  على  احل�شول 
موظفيه. كما اأنَّ فر�ض ر�شوم اأعلى على طلبات الت�شجيل الورقية وطلبات احل�شول على املعلومات 
وظيفتي  خدمات  ا�شتعمال  اإىل  املطاف  نهاية  يف  النتقال  على  امل�شتعملني  اأو�شاط  ع  ي�شجِّ �شوف 
قرارها  اتخاذ  عند  بالدول،  يجدر  اأنه  غري  املبا�شرين.  الإلكرتونيني  املعلومات  وطلب  الت�شجيل 
املن�شاآت  الر�شوم تبعات غري متنا�شبة على  اإذا كان لفر�ض هذه  اأن تنظر فيما  يف هذا ال�شدد، 

ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة التي قد ل يتي�شر لها الو�شول اإىل اخلدمات الإلكرتونية.



التجاري ال�شجل  خدمات  على  املفرو�شة  الر�شوم   :41 التو�شية 

اإن  الت�شجيل،  التجارية وخدمات ما بعد  القانون حتديد ر�شوم ت�شجيل املن�شاآت  اأن يكفل  ينبغي 
املن�شاآت  وخ�شو�شًا  التجارية،  املن�شاآت  ت�شجيل  على  للت�شجيع  يكفي  منخف�ض  مبقدار  ُوجدت، 
ال�شجل  ن  ميكِّ الذي  املقدار  حال  اأيِّ  يف  تتجاوز  األَّ  على  واملتو�شطة،  وال�شغرية  ال�شغرى 

توفري هذه اخلدمات. تكاليف  ا�شرتداد  التجاري من 

باء- الر�شوم املفرو�شة لقاء تقدمي املعلومات

203- يف عدة دول، مُتثِّل الر�شوم املفرو�شة لقاء خدمات تقدمي املعلومات خيارًا اأجدى لدى 
تزويد  على  ال�شجلت  ت�شجع  الر�شوم  هذه  اأنَّ  كما  ذاتي.  متويل  على  منه  ل  لتتح�شَّ ال�شجلت 
اأكرث  معلوماتية  خدمات  وتوفري  قيودها،  حتديث  على  واملثابرة  مة،  قيِّ معلومات  بنواجت  زبائنها 
تقدمًا. وثمة ممار�شة جيدة ُتو�شى بها الدول ال�شاعية اإىل حت�شني هذا النوع من اإدرار العائدات، 
الب�شيطة عن  هي جتنُّب فر�ض ر�شوم على اخلدمات املعلوماتية الأ�شا�شية، مثل عمليات البحث 
الأ�شماء اأو العناوين )انظر اأي�شًا الفقرة 179 اأعله(، مع تقا�شي ر�شوم على اخلدمات املعلوماتية 
اأكرث  التي يكون تقدميها  اأو  التجاري  لل�شجل  بالن�شبة  اأكرب  التي تتطلب معاجلة  اأو  مًا  تقدُّ الأكرث 
انظر  املعلومات؛  من  كتل  توفري  خدمات  اأو  ال�شرتاك  خدمات  اأو  املبا�شر  )مثل التن زيل  تكلفة 
اأي�شًا الفقرتني 190 و195 اأعله(. ولأنَّ الر�شوم املفرو�شة على اخلدمات املعلوماتية ُيحتمل اأن 
الكفاية لزيادة  الر�شوم مبقدار متدنٍّ مبا فيه  تلك  امل�شتعملني، فينبغي حتديد  توؤثر على اختيار 
جاذبية هذه اخلدمات. كما ينبغي حتديد الر�شوم وفقًا ملبداأ ا�شتعادة التكاليف بحيث ل ُي�شتح�شل 
على اأرباح زيادة عن ا�شرتداد تكاليف اخلدمات. وعلوة على ذلك، عندما ُتفر�ض ر�شوم ب�شاأن 
خدمات املعلومات، قد تنظر الدول يف م�شاألة اإن�شاء اأنظمة خمتلفة للر�شوم بح�شب اختلف فئات 
امل�شتعملني، مثًل امل�شتعملني الأفراد اأو ال�شركات اأو الكيانات العمومية، اأو امل�شتعملني العَر�شيني اأو 
امل�شتعملني ذوي احل�شاب الـُمن�شاأ. ومن �شاأن هذا النهج اأن ي�شع يف احل�شبان تواتر اأو غر�ض طلب 
املعلومات  نواجت  نوع  اأو  اأو منتظمة  لة  اإىل خدمات معجَّ املعلومات، وحاجتهم  امل�شتعملني خدمات 

املطلوبة )مثًل معلومات عن فرادى املن�شاآت اأو كتل معلومات(.

املعلومات تقدمي  لقاء  املفرو�شة  الر�شوم   :42 التو�شية 

ما يلي: على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

لعامة  متاحة  تكون  اأن  ينبغي  التجاري  ال�شجل  يف  املدرجة  الأ�شا�شية  )اأ( املعلومات 
جمانًا؛ النا�ض 

التجاري  ال�شجل  من  املعاجلة  من  كبريًا  قدرًا  تتطلب  التي  املعلومات  خدمات  )ب(  
املطلوبة. املعلومات  نواجت  تقدمي  تكلفة  ميثل  ر�شم  مقابل  تقدميها  ميكن 
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 جيم- اإعالن قيمة الر�شوم 
وطرائق �شدادها 

د بو�شوح مبلغ  204- اأيًّا كان النهج املتبع يف تقرير الر�شوم املفرو�شة، ينبغي للدول اأن حتدِّ
الطرائق  وكذلك  ال�شجل،  م�شتعملي  من  املتقا�شاة  املعلومات  على  واحل�شول  الت�شجيل  ر�شوم 
مع  اتفاق  باإبرام  للم�شتعملني  ال�شماح  تلك  ال�شداد  اأ�شاليب  ت�شمل  اأن  وينبغي  ل�شدادها.  املقبولة 
دون من خللها الر�شوم. كما ينبغي  ال�شجل التجاري لفتح ح�شابات م�شتعملني خا�شة بهم ي�شدِّ
ل عرب خط الإنرتنت املبا�شر اأن تنظر يف اإن�شاء  للدول التي ميكن فيها للمن�شاآت التجارية اأن تت�شجَّ
اإىل  طلباتها  تقدمي  عند  اإلكرتونيًّا  الر�شوم  �شداد  التجارية  للمن�شاآت  تتيح  اإلكرتونية  من�شات 
ال�شجل )انظر الفقرتني 76 اأعله و205 اأدناه(. ومن النُُّهج التي قد ُتتَّبع لدى اإعلن مبلغ ر�شوم 
الت�شجيل واملعلومات اأن تبنيِّ الدولة الر�شوم اإما يف لئحة تنظيمية ر�شمية واإما يف توجيهات اإدارية 
يغلب عليها الطابع غري الر�شمي، فيمكن لل�شجل اأن ينقحها ح�شب احتياجاته. واإذا ما اتُّبع نهج 
التوجيهات الإدارية، فاإنَّ من �شاأنه اأن يتيح مزيدًا من املرونة يف تعديل الر�شوم جتاوبًا مع اأحداث 
لحقة، كاأن تن�شاأ حاجة اإىل خف�ض الر�شوم متى مت ا�شرتداد التكلفة الراأ�شمالية املتكبَّدة يف اإن�شاء 
ن ال�شجل من اأن ي�شيء  ال�شجل. غري اأنَّ عيب هذا النهج هو اأنَّ هذا القدر الأكرب من املرونة ميكِّ
غ. وبدًل من ذلك، ميكن للدولة اأن تختار عدم حتديد مبلغ ر�شوم  ا�شتغلل زيادة الر�شوم دون م�شوِّ
الواجبة  الر�شوم  بتحديد  لها  املاأذون  ال�شلطة  تعيني  اإىل  تعمد  اأن  بل  ال�شداد،  الواجبة  الت�شجيل 
ا يحدد اأنواع اخلدمات التي يجوز  ال�شداد. ولعلَّ الدولة تودُّ اأي�شًا اأن تنظر يف ت�شمني القانون ن�شًّ

لل�شجل، اأو يجب عليه، اأن يقدمها جمانًا.

�شدادها وطرائق  الر�شوم  قيمة  اإعالن   :43 التو�شية 

ينبغي اأن يكفل القانون اأن ُتن�شر على نطاق وا�شع الر�شوم الواجبة الدفع، اإْن وجدت، للت�شجيل 
ل�شدادها. املقبولة  الطرائق  وكذلك  املعلومات  خدمات  على  واحل�شول 

دال- املدفوعات الإلكرتونية
�شداد  التجارية  للمن�شاآت  تتيح  اإلكرتونية  من�شات  اإن�شاء  يف  تنظر  اأن  للدول  205- ينبغي 
اأ�شكال  من  وغريها  املبالغ  دفع  يف  املحمولة  الُنظم  با�شتخدام  ذلك  يف  )مبا  اإلكرتونيًّا  الر�شوم 
)انظر  ر�شوم  لدفع  اخلا�شعة  ال�شجل  خدمات  على  احل�شول  اأجل  من  احلديثة(  التكنولوجيا 
الفقرة 76 اأعله(. و�شوف يتطلب ذلك �شن القوانني املنا�شبة بخ�شو�ض املدفوعات الإلكرتونية 
من اأجل متكني ال�شجل من قبول املدفوعات عرب الإنرتنت مبا�شرة. وعلى �شبيل املثال، ينبغي لتلك 
ة اجلهة التي ُي�شمح لها بتقدمي هذه اخلدمة، وباأيِّ �شروط؛  القوانني اأن تعالج م�شائل مثل ماهيَّ
تقدم  التي  املوؤ�ش�شة  وم�شوؤولية  الإنرتنت؛  عرب  ال�شداد  ُنُظم  اإىل  امل�شتعملني  و�شول  �ُشبل  واإتاحة 



اخلدمة؛ وم�شوؤولية الزبون؛ وت�شويب الأخطاء. وينبغي اأخريًا اأن تكون تلك القوانني مت�شقة مع 
ال�شيا�شة العامة التي تتبعها الدولة ب�شاأن اخلدمات املالية.

الإلكرتونية املدفوعات   :44 التو�شية 
رها. يي�شِّ واأْن  الإلكرتونية  املدفوعات  القانون  يجيز  اأن  ينبغي 
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لة دقيقة ما اأمكن  206- يف حني يجب على كل من�شاأة جتارية اأن تكفل اأن تكون معلوماتها امل�شجَّ
وذلك بتقدمي التعديلت اللزمة يف الوقت املنا�شب، ينبغي يف الوقت نف�شه اأن يكون مبقدور الدولة 
املتطلبات  لهذه  ع المتثال  وُي�شجَّ الأولية واجلارية.  الت�شجيل  ال�شليم ملتطلبات  بالمتثال  ُتلِزم  اأن 
اإىل  م  اإنفاذ مثل فر�ض جزاءات على املن�شاآت التجارية التي ل تقدِّ اآليات  عادة من خلل توافر 

ال�شجل معلومات �شحيحة يف الوقت املنا�شب )انظر الفقرتني 155 و156 والتو�شية 29 اأعله(.

207- واإ�شافًة اإىل ذلك، ميكن و�شع نظام لإر�شال الإ�شعارات والتحذيرات بغية تنبيه املن�شاآت 
التجارية اإىل عواقب عدم المتثال للمتطلبات املحددة لت�شجيل املن�شاآت التجارية )من ذلك على 
اإلكرتونيًّا، ميكن  البيانات الدورية(. وعندما يكون ت�شغيل ال�شجل  ر يف تقدمي  التاأخُّ �شبيل املثال 
اإىل ذلك  واإ�شافًة  لة.  امل�شجَّ التجارية  املن�شاآت  اإىل  موؤمتتة  واإ�شعارات  دوريًّا حتذيرات  ُتر�َشل  اأن 
وكذلك  الت�شجيل،  ب�شورة مرئية يف مباين مكاتب  والتحذيرات  الإ�شعارات  اأي�شًا، ميكن عر�ض 
على  املن�شاآت  م�شاعدة  وبغية  املطبوعة.  الإعلم  و�شائط  ويف  اإلكرتونيًّا  معتاد  نحو  على  ن�شرها 
نحو اأف�شل، وخ�شو�شًا املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، ميكن اأي�شًا اأن تنظر الدول يف 
ت�شميم برامج تدريبية موجهة اإىل املن�شاآت التجارية لتوعيتها بخ�شو�ض م�شوؤوليتها عن المتثال 

ملتطلبات الت�شجيل، واإ�شداء امل�شورة اإليها ب�شاأن كيفية ال�شطلع بهذه امل�شوؤولية.

 األف- امل�شوؤولية عن تقدمي معلومات 
م�شلِّلة اأو كاذبة اأو خادعة

كاذبة  اأو  م�شللة  معلومات  اأيِّ  عن  امل�شوؤولية  تر�شي  اأحكامًا  تعتمد  اأن  للدول  208- ينبغي 
تقدمي  عدم  وعن  لة،  امل�شجَّ املعلومات  تعديل  عند  اأو  الت�شجيل  عند  ال�شجل  اإىل  م  تقدَّ خادعة  اأو 
العناية يف متييز  توخي  ينبغي  ولكن  تقدميها.  يتعنيَّ  التجاري عندما  لل�شجل  اللزمة  املعلومات 
اأو  كاذبة  اأو  م�شللة  معلومات  تقدمي  تعمد  عن  اللزمة  للمعلومات  املق�شود  غري  التقدمي  عدم 
م�شللة  معلومات  تقدمي  ُيعترب  اأن  ميكن  الذي  املعلومات  تقدمي  عدم  تعمد  عن  وكذلك  خادعة، 
للجزاء  اإرادي  نحو  على  الفعل  اإغفال  اأو  الفعل  يخ�شع  اأن  ينبغي  حني  ويف  خادعة.  اأو  كاذبة  اأو 
بح�شب التدابري املنا�شبة، فاإنَّ عدم التقدمي غري املق�شود للمعلومات اللزمة ينبغي اأن يوؤدي اإىل 
 فر�ض تدابري عقابية اأقل، وخ�شو�شًا اإذا ما جرى تدارك التق�شري غري املق�شود بالت�شحيح يف 

الوقت املنا�شب.



اأن يحدد  اأن ت�شمن  للدول  اأي�شًا  ينبغي  امل�شوؤولية املحتملة،  تبعة  209- وبغية زيادة تو�شيح 
ال�شجل التجاري بو�شوح ما اإذا كان املعلومات التي يحتوي عليها لها اأثر قانوين وقابلة للحتجاج 
)ز(   52 الفقرة  اأي�شًا  )انظر  ال�شجل  فيه يف  اأُودعت  الذي  ال�شكل  الثالثة يف   بها جتاه الأطراف 

والتو�شية 10 )ز( اأعله(.

معلومات  تقدمي  عن  امل�شوؤولية   :45  التو�شية 
اأو خادعة كاذبة  اأو  م�شلِّلة 

م  تقدَّ اأو خادعة  كاذبة  اأو  م�شلِّلة  معلومات  اأيِّ  املنا�شبة عن  امل�شوؤولية  القانون  د  يحدِّ اأن  ينبغي 
اإليه. اللزمة  املعلومات  اأو عن عدم تقدمي  التجاري  ال�شجل  اإىل 

باء- اجلزاءات
210- الغرامات املفرو�شة على خمالفة اللتزامات املتعلقة بت�شجيل املن�شاآت التجارية، مثل 
لة )انظر  التاأخر يف تقدمي البيانات الدورية اأو عدم تدوين التغيريات اللزمة على املعلومات امل�شجَّ
الفقرة 157 اأعله(، هي تدابري كثريًا ما تعتمدها الدول كو�شيلة للإلزام بالمتثال للمتطلبات. 
اأي�شًا و�شيلًة لإدرار العائدات. لكن فر�ض الغرامات يتطلب هو الآخر  اأن متثل الغرامات  وميكن 
الغرامات  دول  عدة  ت�شتخدم  بالت�شجيل،  ملزمة  التجارية  املن�شاآت  تكون  وعندما  متوازنًا.  نهجًا 
كاأداة لردع تلك املن�شاآت التجارية عن العمل خارج نطاق القت�شاد الر�شمي. ويف بع�ض احلالت، 
اللزمة يف  امل�شتندات  بتقدمي  معيَّنة مرتبطًا  ال�شركة مبزايا  ت�شريعية جتعل متتُّع  اأحكام  هناك 
اأوانها؛ ويف حالت اأخرى، ثمة �شل�شلة غرامات متزايدة ُتفر�ض على التاأخر يف تقدمي امل�شتندات 
ا  اللزمة بحيث ميكن اأن ينتهي الأمر اإىل الت�شفية الق�شرية. بيد اأنَّ اتخاذ الغرامات م�شدرًا رئي�شيًّ
اأن يتاأتى عنه تاأثري �شار على كفاءة ال�شجل. ولأنَّ ال�شجلت يف  لتمويل ال�شجل التجاري، ميكن 
تلك الدول ميكن اأن تفقد بع�ض العائدات املتولدة عن الغرامات عندما يتح�شن المتثال ملتطلبات 
�ض تلك ال�شجلت لتح�شني م�شتوى المتثال. ولذلك،  الت�شجيل، فقد يت�شبب هذا يف اإ�شعاف حتمُّ
التجاري، بل  ال�شجل  لعائدات  الرئي�شي  باعتبارها امل�شدر  الغرامات  ل على  تعوِّ األَّ  للدول  ينبغي 
ر الغرامات وُتفر�ض على م�شتوى ي�شجع املن�شاآت التجارية على الت�شجيل دون جعل  ينبغي اأْن تقرَّ

ن المتثال يوؤثر �شلبًا على متويل ال�شجلت. حت�شُّ

مبتطلبات  الإخلل  على  املجازاة  اأجل  من  الغرامات  فر�ض  اإىل  املتكرر  211- واللجوء 
الت�شجيل الأولية واجلارية قد يثبط عزم املن�شاآت التجارية، وخا�شة املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية 
لها على نحو �شليم. وينبغي اأن تنظر الدول يف  ل اأو على احلفاظ على ت�شجُّ واملتو�شطة، على الت�شجُّ
اأن ت�شع فيما يخ�ض  اأو  و�شع طائفة من اجلزاءات املمكنة التي تنطبق تبعًا جل�شامة النتهاك، 
القانون، تدابري  دة يف  التي ت�شتويف �شروطًا معيَّنة حمدَّ املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة 

للعفو عن املن�شاآت التجارية التي ترتكب اأخطاء للمرة الأوىل.
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اجلزاءات  :46 التو�شية 

للقانون: ينبغي 

الإخلل  عند  التجارية  املن�شاآت  على  فر�شها  يجوز  التي  اجلزاءات  د  يحدِّ )اأ( اأن 
ويف  دقيقة  ب�شورة  التجاري  ال�شجل  اإىل  تقدميها  اللزم  املعلومات  بخ�شو�ض  بالتزاماتها 

املنا�شب؛ الوقت 
اأحكامًا جتيز العفو عن الإخلل باللتزامات يف حال تدارك اخلطاأ  اأن يت�شمن  )ب(  

د؛ اأجل حمدَّ يف غ�شون 
القواعد على نطاق وا�شع. ن�شر هذه  باأن يكفل  ال�شجل  اأمنَي  اأن يطاِلب  )ج(   

جيم- م�شوؤولية ال�شجل التجاري 
ال�شرر  اأو  اخل�شارة  عن  امل�شوؤولية  حتميل  كيفية  على  الدولة  قانون  ين�ض  اأن  212- ينبغي 
اأو ت�شغيل نظام ت�شجيل املن�شاآت وتوفري  اإدارة  اأو عن طريق اإهمال يف  النا�شئ عن ارتكاب خطاأ 

املعلومات عنها.

ل م�شتعملو  213- وح�شبما ُذكر اأعله )انظر، على �شبيل املثال، الفقرتني 208 و209(، يتحمَّ
مونه اإىل ال�شجل من طلبات  ال�شجل م�شوؤولية اأيِّ اأخطاء اأو اإغفالت يف املعلومات الواردة فيما يقدِّ
مون  ت�شجيل اأو تعديل، كما يتحملون عبء اإجراء الت�شحيحات اللزمة. فاإذا كان امل�شتعملون يقدِّ
ل موظفي ال�شجل، فاإنَّ امل�شوؤولية  طلبات الت�شجيل والتعديل مبا�شرًة بو�شائل اإلكرتونية دون تدخُّ
التي ميكن اأن تتحملها الدولة امل�شرتعة تكون من ثمَّ حم�شورًة يف �شوء اأداء النظام، لأنَّ اأيَّ خطاأ 
ورقيًّا،  التعديل  اأو طلبات  الت�شجيل  ا�شتمارات  مت  ُقدِّ اإذا  ا  اأمَّ امل�شتعملني.  اإىل  ُيعزى  �شوف  اآخر 
فيتعنيَّ على الدولة اأن تعالج مدى امل�شوؤولية التي ُيحتمل اأن تقع عليها ب�شبب رف�ض مكتب ال�شجل اأو 
تق�شريه اإدخال املعلومات على نحو �شحيح. وينبغي اأن ُيتبع نهج مماثل يف الدول التي لديها �شجل 
جتاري اإلكرتوين يتطلب مع ذلك اأن يقوم موظفو ال�شجل باإدخال معلومات معيَّنة مقدمة اإلكرتونيًّا 
يف قيود ال�شجل وكذلك يف احلالت التي قد يكون فيها ذلك الإدخال عر�شة للخطاأ )انظر اأي�شًا 

الفقرة 187 اأعله(.

ل يجوز  اأنه  خدماته  وم�شتعملي  ال�شجل  ملوظفي  ح  ُيو�شَّ اأن  ينبغي  ذلك،  على  214- وعلوة 
ملوظفي ال�شجل تقدمي م�شورة قانونية ب�شاأن املتطلبات القانونية لنفاذ مفعول الت�شجيل والتعديل، 
موا  اأو ب�شاأن اآثارها القانونية، ما مل يوؤذن لهم حتديدًا بذلك، كما اأنه ل ينبغي للموظفني اأن يقدِّ
تختارها  اأن  التجارية  للمن�شاأة  ينبغي  التي  ُوجدت(  )اإن  الو�شيطة  اجلهة  ماهيَّة  ب�شاأن  تو�شيات 
للم�شاعدة يف مهمة ت�شجيلها اأو اإجراء اأيِّ تعديلت بهذا ال�شاأن. غري اأنه ينبغي اأن يكون م�شموحًا 
موا اإر�شادات عمليًة بخ�شو�ض عمليات الت�شجيل والتعديل. ويف الدول التي  ملوظفي ال�شجل اأن يقدِّ
تختار اللجوء اإىل نظام املوافقة )انظر الفقرة 116 اأعله(، ينبغي بطبيعة احلال األَّ يكون هذا 



قي العقود واملحامني الذين ُيعَهد  التدبري ب�شاأن تقدمي امل�شورة القانونية �شاريًا على الق�شاة وموثِّ
اإليهم باإدارة اإجراءات الت�شجيل.

موا م�شورًة قانونيًة )رهنًا  اأنه ل ُي�شَمح ملوظفي ال�شجل باأن يقدِّ اأنَّه ينبغي تو�شيح  215- ومع 
بنوع نظام الت�شجيل لدى الدولة(، يتعنيَّ على الدولة اأي�شًا اأن تعالج م�شاألة ما اإذا كان ينبغي لها 
ل م�شوؤوليًة عن قيام موظفي ال�شجل، رغم ذلك، بتقدمي معلومات خاطئة اأو م�شلِّلة عن  اأن تتحمَّ
متطلبات نفاذ مفعول الت�شجيل وطلبات التعديل اأو ب�شاأن الآثار القانونية لعملية الت�شجيل، وكذلك 

نطاق تلك امل�شوؤولية.

216- واإ�شافة اإىل ذلك، وبغية التقليل اإىل احلد الأدنى من اإمكانية اإ�شاءة ت�شرف موظفي 
ال�شجل، ينبغي اأن ينظر ال�شجل يف اإر�شاء بع�ض املمار�شات مثل ا�شتحداث �شوابط رقابية مالية 
تفر�ض رقابًة �شارمًة على اإمكانية و�شول املوظفني اإىل املدفوعات النقدية واإىل املعلومات املالية 
مها الزبائن الذين ي�شتخدمون و�شائط دفع اأخرى. وميكن اأن ت�شمل هذه املمار�شات اأي�شًا  التي يقدِّ

اإر�شاء اآليات للمراجعة تتوىل بانتظام تقييم كفاءة ال�شجل وفعاليته املالية والإدارية.

النا�شئ عن �شوء  ال�شرر  اأو  القانونية عن اخل�شارة  امل�شوؤولية  ل  الدولة حتمُّ 217- واإذا قبلت 
فهم، فيمكن لها اأن تنظر فيما اإذا كان ينبغي لها  اأداء النظام اأو خطاأ موظفي ال�شجل اأو �شوء ت�شرُّ
لها ال�شجل ل�شندوق تعوي�شات من  تخ�شي�ض جزء من ر�شوم الت�شجيل وطلب املعلومات التي ُيح�شِّ
اأجل تغطية املطالبات املحتملة، اأو ما اإذا كان ينبغي دفع مبالغ املطالبات من الإيرادات العامة. 
ر اإر�شاء حدٍّ اأق�شى ملقدار التعوي�ض النقدي الذي ميكن اأن ُيدَفع ب�شاأن  وميكن للدولة اأي�شًا اأن تقرِّ

كلِّ مطالبة.

التجاري ال�شجل  م�شوؤولية   :47 التو�شية 

ا قد  امل�شوؤولية، عمَّ تلك  للم�شوؤولية، ومدى  الدولة عر�شة  ما اإذا كانت  القانون  د  اأن يحدِّ ينبغي 
ت�شجيل  يف  التجاري  ال�شجل  جانب  من  الإهمال  اأو  اخلطاأ  ب�شبب  اأ�شرار  اأو  خ�شائر  من  ين�شاأ 

ت�شغيله. اأو  ال�شجل  اإدارة  اأو يف  التجارية  املن�شاآت 
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الت�شجيل تا�شعاً- اإلغاء 

األف- اإلغاء الت�شجيل

218- يحدث اإلغاء ت�شجيل املن�شاأة التجارية متى توقفت توقفًا دائمًا عن العمل، مبا يف ذلك 
نتيجة حلالت الندماج اأو الت�شفية الق�شرية ب�شبب الإع�شار، اأو يف احلالت التي ُيلِزم فيها القانون 
املنطبق اأمنَي ال�شجل باإلغاء ت�شجيل املن�شاأة التجارية ب�شبب عدم اإيفائها مبتطلبات قانونية معيَّنة. 
وعندما ُيلغى ت�شجيل املن�شاأة التجارية، تبقى التفا�شيل املتاحة للعموم املتعلقة باملن�شاأة التجارية 
اأو  ال�شجل  اأُزيلت من  اأنها  يتبني  لكي  يتغريَّ  التجارية  املن�شاأة  و�شع  لكن  ال�شجل،  عادًة مرئية يف 

لة.  مل تعد م�شجَّ

التجارية. ويف معظم  املن�شاأة  ت�شجيل  اإلغاء  ال�شجل يف  دور  تنظر يف  اأن  للدول  219- وينبغي 
الرئي�شية.  ال�شجل  واحدة من وظائف  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  اإلغاء  ُيعترب  الق�شائية  الوليات 
اإلغاء  ينبغي  كان  اإذا  فيما  بالبتِّ  ال�شجل  اإىل  ُيعهد  اأن  �شيوعًا  اأقل  تبدو  التي  الأمور  من  غري اأنَّ 
ت�شجيل املن�شاأة التجارية نتيجة لإجراءات اإع�شارها اأو ت�شفيتها. ويف الدول التي تكون فيها هذه 
د ال�شرتاطات التي توؤدي اإىل اإلغاء  الوظيفة مدَرجًة �شمن وظائف ال�شجل، ثمة اأحكام قانونية حتدِّ

باعها يف ذلك.  الت�شجيل والإجراءات الواجب اتِّ

220- ولأنَّ م�شاألة اإلغاء الت�شجيل اإثر اإجراءات ت�شفية املن�شاأة التجارية واإع�شارها هي م�شاألة 
تتباين  القوانني  اأنَّ هذه  املن�شاآت، ومبا  ت�شجيل هذه  التي حتكم  تلك  رقابيًّا قوانني غري  تنظمها 
كثريًا من دولة اإىل اأخرى، فاإنَّ هذا الدليل الت�شريعي ل ي�شري اإلَّ اإىل اإلغاء ت�شجيل املن�شاأة التجارية 
القانوين  النظام  اأو مل تعد عاملة، مبقت�شى  نا�شطة  الدولة امل�شرتعة غري  التي تعتربها  املو�شرة 
الذي يحكم ال�شجل التجاري. ويف هذه احلالت، يجيز معظم الدول اإلغاء الت�شجيل اإما بطلب من 
واإما مببادرة من  الت�شجيل الطوعي"(  "اإلغاء  اإىل ذلك بعبارة  التجارية )كثريًا ما ُي�شار  املن�شاأة 
ال�شجل )كثريًا ما ُي�شار اإىل ذلك بعبارة "ال�شطب"(. ومن اأجل جتنب ال�شعوبات التي قد يتعر�ض 
لها اأمني ال�شجل يف البت يف ماهيَّة احلالت التي ت�شتدعي ممار�شة �شلحية اإلغاء ت�شجيل املن�شاأة 
د القانون بو�شوح ال�شروط  التجارية لأنها مو�شرة لكن غري نا�شطة اأو مل تعد عاملة، ينبغي اأن يحدِّ
ب قيام حالة ميكن فيها ممار�شة  الواجب الوفاء بها. ومن �شاأن الأخذ بهذا النهج اأي�شًا اأن ُيجنِّ
هذه ال�شلحية على نحو تع�شفي. فال�شماح لأمني ال�شجل باأن يلغي ت�شجيل من�شاأة مبقت�شى قواعد 
اأيَّ  ل متار�ض  جتارية  من�شاآت  بت�شجيل  قيوده  اإثقال  وجتنُّب  راهن  �شجل  بتعهد  ي�شمح  وا�شحة 
ن�شاط. وعندما يبادر اأمني ال�شجل اإىل اإلغاء ت�شجيل املن�شاأة التجارية، يجب اأن يكون لديه �شبب 
ا اأو اأنها مل تكن تعمل ملدة زمنية  لة مل متار�ض عمًل جتاريًّ وجيه للعتقاد باأنَّ تلك املن�شاأة امل�شجَّ



م املن�شاأة التجارية ما يتعنيَّ عليها تقدميه  معيَّنة. وميكن اأن تن�شاأ هذه احلالة، مثًل، عندما ل تقدِّ
من بيانات عائدات دورية اأو ح�شابات �شنوية ت�شرتط الدولة تقدميها، يف غ�شون مدة معيَّنة عقب 
انق�شاء مهلة التقدمي. وعلى اأيِّ حال، فاإنَّ قدرة اأمني ال�شجل على اإلغاء ت�شجيل املن�شاأة التجارية 
ت�شجيل  ل�شتمرار  ومو�شوعية  وا�شحة  قانونية  ملتطلبات  المتثال  �شمان  على  تقت�شر  اأن  يجب 
املن�شاأة. ويف دول عدة، يجب على اأمني ال�شجل، قبل بدء اإجراءات اإلغاء الت�شجيل، اأن يبلِّغ املن�شاأة 
كتابًة باأنه يعتزم اإلغاء ت�شجيلها واأن يتيح للمن�شاأة وقتًا كافيًا للرد وللعرتا�ض على ذلك القرار. 
ا مفاده اأنَّ املن�شاأة مل تعد نا�شطة اأو اإذا مل يتلقَّ  ى اأمني ال�شجل ردًّ ول ُيلغى ت�شجيل املن�شاأة اإلَّ اإذا تلقَّ

ا يف غ�شون املدة املن�شو�ض عليها يف القانون. ردًّ

ما يحدث  وكثريًا  التجارية،  املن�شاأة  طلب  على  بناًء  الت�شجيل  اإلغاء  اأي�شًا  221- ويجوز 
د  حتدِّ اأن  للدول  وينبغي  اأ�شًل.  قط  مل تزاوله  اأو  ن�شاطها  مزاولة  عن  املن�شاأة  توقفت  اإذا  ذلك 
والأ�شخا�ض  الت�شجيل  باإلغاء  طلبًا  تقدم  اأن  التجارية  للمن�شاآت  فيها  ميكن  التي  الظروف 
ُيَعدُّ  ول  املن�شاأة.  عن  نيابة  الت�شجيل  اإلغاء  طلب  بتقدمي  لهم  املاأذون  باملن�شاأة  املرتبطني 
اإجراءات  مثل  الر�شمي،  بالطابع  ات�شامًا  اأكرث  لإجراءات  بديًل  الطوعي  الت�شجيل  اإلغاء 
ت�شفية  اأجل  من  الدولة  قانون  يف  دة  حمدَّ الإجراءات  هذه  تكون  عندما  الإع�شار،  اأو   الت�شفية 

املن�شاأة التجارية.

ا اإذا ا�شُتهل  اإلغاء الت�شجيل جمانًا ب�شرف النظر عمَّ 222- وينبغي من حيث املبداأ اأن يكون 
مببادرة من اأمني ال�شجل اأو بناًء على طلب املن�شاأة التجارية نف�شها. وكذلك ينبغي للدول اأن تنظر 

طة لإلغاء ت�شجيل املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة. يف اعتماد اإجراءات مب�شَّ

للت�شجيل  الطوعي  الإلغاء   :48 التو�شية 

للقانون: ينبغي 

اإلغاء  تطلب  اأن  التجارية  للمن�شاأة  مبقت�شاها  يجوز  التي  ال�شروط  د  يحدِّ )اأ( اأن 
؛ ت�شجيلها

ال�شروط؛ تلك  ت�شتويف  من�شاأة جتارية  اأيِّ  ت�شجيل  باإلغاء  ال�شجل  اأمني  ُيلِزم  اأن  )ب(  
ال�شغرى  املن�شاآت  ت�شجيل  لإلغاء  طة  مب�شَّ اإجراءات  باعتماد  للدولة  ي�شمح  اأن  )ج(  

واملتو�شطة. وال�شغرية 

للت�شجيل الطوعي  غري  الإلغاء   :49 التو�شية 

ت�شجيل  يلغي  اأن  ال�شجل  لأمني  مبقت�شاها  ميكن  التي  ال�شروط  القانون  د  يحدِّ اأن  ينبغي 
من�شاأة جتارية.
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 باء- اإجراءات اإلغاء الت�شجيل 
ووقت ونفاذ اإلغاء الت�شجيل 

223- ب�شرف النظر عما اإذا كان اإلغاء ت�شجيل املن�شاأة التجارية مطلوبًا مببادرة من املن�شاأة 
باعتبارها  لة  املن�شاأة م�شجَّ ال�شجل، عندما تكون  ال�شجل، يجب على  اأمني  اأو مببادرة من  نف�شها 
نفاذ  فيه  يبداأ  الذي  وبالوقت  املقرتح  الت�شجيل  باإلغاء  ا  علنيًّ اإ�شعارًا  ُي�شدر  اأن  منف�شًل،  كيانًا 
الر�شمية،  املن�شورات  اأحد  يف  اأو  لل�شجل  ال�شبكي  املوقع  على  عادًة  الإعلن  هذا  وُين�َشر  مفعوله. 
املن�شاآت  ت�شجيل  اإلغاء  الإجراء عدم  ويكفل هذا  كليهما.  اأو يف  الوطنية،  الر�شمية  مثل اجلريدة 
حلماية  املن�شاأة(  واأع�شاء  الدائنني  )مثًل  املهتمة  للأطراف  الفر�شة  توفري  دون  من  التجارية 
حقوقهم )املمار�شة املعتادة هي تقدمي �شكوى كتابية م�شفوعة باأيِّ اأدلة اإثباتية لزمة اإىل ال�شجل(. 
وبعد انق�شاء الفرتة املبيَّنة يف الإعلن، ُتدرج ملحوظة يف ال�شجل باأنَّ املن�شاأة التجارية قد اأُلغي 
ت�شجيلها. وقبل اأن ي�شبح اإلغاء الت�شجيل نافذ املفعول، يجوز اأن ي�شرتط القانون الواجب تطبيقه 
ن�شر اإ�شعار اإ�شافي بهذا اخل�شو�ض. وريثما يتم ا�شتكمال اإجراءات اإلغاء الت�شجيل، تظل املن�شاأة 

عاملة، وتوا�شل ال�شطلع باأن�شطتها.

املن�شاأة  لو�شعية  وينبغي  الت�شجيل،  اإلغاء  مفعول  نفاذ  وقت  يحدد  اأن  للقانون  224- وينبغي 
اإلغاء  اإىل  الداعية  الأ�شباب  اإىل  اإ�شافًة  املفعول،  نفاذ  وتاريخ  وقت  تبني  اأن  ال�شجل  التجارية يف 
ممكن  وقت  اأقرب  يف  ال�شجل  يف  املعلومات  هذه  يدِخل  اأن  ال�شجل  لأمني  كما ينبغي  ت�شجيلها. 
على  طراأ  الذي  التغريُّ  على  له،  ل داعي  تاأخري  دومنا  ال�شجل،  م�شتعملو  لع  يطَّ لكي  وذلك   عمليًّا 

و�شع املن�شاأة.

اأُلغي  التي  التجارية  املن�شاآت  عن  التاريخية  باملعلومات  ال�شجل  يحتفظ  اأن  225- وينبغي 
تلك  على  احلفاظ  خللها  ينبغي  التي  املنا�شبة  املدة  يف  البت  للدولة  ُيرتك  اأن  على  ت�شجيلها، 
املعلومات )انظر الفقرات 227 اإىل 230 والتو�شية 52 اأدناه(. وعندما تعتمد الدولة نظامًا فريدًا 
الهوية  د  اأن تظل مرتبطة مبحدِّ ينبغي  التجارية  باملن�شاأة  املتعلقة  املعلومات  فاإنَّ  الهوية،  لتحديد 

املعني حتى واإن اأُلغي ت�شجيل املن�شاأة.

الت�شجيل اإلغاء  ونفاذ  ووقت  الت�شجيل  اإلغاء  اإجراءات   :50 التو�شية 

ما يلي:  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

لة؛ امل�شجَّ التجارية  املن�شاأة  اإىل  الت�شجيل  باإلغاء  مكتوب  اإ�شعار  )اأ( اإر�شال 
امل�شرتعة؛ الدولة  لدى  القانونية  للمتطلبات  وفقًا  الت�شجيل  اإلغاء  اإعلن  )ب(  

نافذًا؛ التجارية  املن�شاأة  ت�شجيل  اإلغاء  يكون  متى  )ج(   حتديد 
الت�شجيل. لإلغاء  القانونية  الآثار  )د(   حتديد 



جيم- اإعادة قيد الت�شجيل
ت�شجيلها  اأُلغي  التي  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  قيد  اإعادة  دول  عدة  يف  املمكن  226- من 
اإعادة  ي�شتوفي طلب  اأن  �شريطة  املن�شاأة،  بناًء على طلب من  واإما  ال�شجل  اأمني  اإما مببادرة من 
الإجراء  اإىل هذا  ي�شار  الدول،  بع�ض  نًة )يف  معيَّ �شروطًا  ال�شجل  اأمني  اإىل  م  املقدَّ الت�شجيل  قيد 
بع�ض  ويف  ق�شائي.  اأمر  طريق  عن  الت�شجيل  قيد  ُيعاد  اأو  الإدارية"(،  "ال�شتعادة  با�شم  الأخري 
الدول املعينة، ُيتاح الإجراءان كلهما، وعادًة ما يعتمد اختيار اأيٍّ منهما على �شبب اإلغاء ت�شجيل 
املن�شاأة اأو الغر�ض من ا�شتعادة املن�شاأة التجارية. وعادًة ما يختلف الإجراءان يف بع�ض اجلوانب 
الرئي�شية، ومنها مثًل َمن ميكنه تقدمي الطلب ل�شتعادة املن�شاأة، وما هي الكيانات التجارية املوؤهلة 
دة لتقدمي طلب ال�شتعادة. وكثريًا ما تكون متطلبات "ال�شتعادة الإدارية"  لل�شتعادة، واملدة املحدَّ
ال�شتعادة  تقت�شي  التي  املتطلبات  تلك  من  �شرامة  اأ�شد  الإجراءين  بكل  تاأخذ  التي  الدول  يف 
مبوجب اأمر من املحكمة. فعلى �شبيل املثال، يف تلك الدول، ل ميكن �شوى لل�شخ�ض املت�شرر، وهو 
من فئة قد ت�شمل مديرًا اأو ع�شوًا �شابقًا، اأن يقدم طلبًا اإىل اأمني ال�شجل، كما اأنَّ احلد الزمني 
الذي ميكن يف غ�شونه تقدمي الطلب اإىل ال�شجل قد يكون اأق�شر من الوقت املمنوح للتقدم بطلب 
من اأجل ا�شت�شدار اأمر من املحكمة. وب�شرف النظر عن الأ�شلوب الذي تختاره )اأو الأ�شاليب التي 
تختارها( الدولة لل�شماح باإعادة قيد ت�شجيل املن�شاأة التجارية، فاإنه يف حال اإعادة قيد الت�شجيل، 
ُيعترب اأنَّ املن�شاأة التجارية ا�شتمرت يف الوجود كما لو اأنَّ ت�شجيلها مل ُيلَغ، وي�شمل ذلك احتفاظها 
قد  يكون  متاحًا )كاأن  التجاري  ال�شم  فيها  التي ل يعود  ال�شابق. ويف احلالت  التجاري  با�شمها 
اإجراءات  الدولة  النتقالية(، عادًة ما ت�شع  الفرتة  لت خلل  �ُشجِّ اأخرى  ملن�شاأة جتارية  ُخ�ش�ض 

تنظم تغيري ا�شم املن�شاأة املعاد قيد ت�شجيلها.

الت�شجيل قيد  اإعادة   :51 التو�شية 

ملَزمًا  ال�شجل  اأمني  فيها  يكون  التي  املحددة  الزمنية  واملهلة  الظروف  القانون  د  يحدِّ اأن  ينبغي 
ت�شجيلها. اأُلغي  جتارية  من�شاأة  ت�شجيل  قيد  باإعادة 
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ال�شجل قيود  عا�شراً- حفظ 

األف- حفظ قيود ال�شجل

227- كقاعدة عامة، ينبغي اأن ُيحتفظ باملعلومات املقيَّدة يف ال�شجل التجاري اإىل اأجل غري 
ى. وينبغي للدولة امل�شرتعة اأن تبتَّ يف الفرتة الزمنية املنا�شبة للحتفاظ بهذه املعلومات،  م�شمَّ

ويجوز لها يف هذا ال�شدد اأن تختار تطبيق قواعدها العامة على حفظ الوثائق العمومية.

بطريقة  الأحيان  معظم  يف  يتاأثر  ال�شجلت  على  احلفاظ  مدة  طول  فاإنَّ  ذلك،  228- ومع 
ال�شجلت  حالة  ويف  خمتلطًا.  اأو  ا  ورقيًّ اأو  ا  اإلكرتونيًّ ال�شجل  كان  اإذا  وما  ال�شجل،  ت�شغيل 
مة بن�شخة ورقية قد  لة على امل�شتندات الأ�شلية املقدَّ الإلكرتونية، فاإنَّ احلفاظ لفرتة زمنية مطوَّ
اأن تكون املعلومات الواردة يف تلك امل�شتندات قد ُدونت يف قيود ال�شجل،  ل يكون لزمًا، �شريطة 
لت رقميًّا )من خلل امل�شح الت�شويري اأو اأيِّ و�شيلة معاجلة  اأو اأن تكون امل�شتندات الورقية قد ُحوِّ

اإلكرتونية اأخرى(.

اأن تقرر ب�شاأن طول الفرتة  اأو خمتلط مثًل  229- ويتعنيَّ على الدول التي لديها �شجل ورقي 
وخ�شو�شًا  اإليه،  مة  املقدَّ الورقية  بامل�شتندات  خللها  ال�شجل  يحتفظ  اأن  ينبغي  التي  الزمنية 
ز  بتوافر حيِّ املتعلقة  للعتبارات  يكون  اأن  املرجح  ومن  التجارية.  املن�شاأة  ت�شجيل  اإلغاء  يف حالة 

للتخزين وبتكاليف تخزين تلك امل�شتندات دور مهم يف ذلك القرار. 

230- وب�شرف النظر عن طريقة ت�شغيل ال�شجل التجاري، فاإنَّ تزويد امل�شتعملني املحتملني يف 
لع يف الأمد الطويل على املعلومات املحفوظة يف ال�شجل له اأهمية اأ�شا�شية،  امل�شتقبل ب�شبل الّطِ
لي�ض لأ�شباب تتعلق بتاريخ املن�شاآت التجارية فح�شب، واإمنا كذلك لتوفري اإثباتات ب�شاأن امل�شائل 
القيود  اأما حفظ  اأهمية.  والتي قد تظل ذات  املن�شاآت،  بهذه  املتعلقة  والإدارية  واملالية  القانونية 
اأي�شر واأكرث جدوى من حيث التكلفة من حفظ القيود  اأن يكون  الإلكرتونية لل�شجل فمن الأرجح 
الورقية. وبغية التقليل اإىل اأدنى حد من التكاليف ومن احلجم الكبري حليز التخزين اللزم حلفظ 
امل�شتندات الورقية، ميكن لل�شجلت العاملة بالنظام الورقي التي يتعذر عليها حتويل امل�شتندات 
املتلقاة اإىل �شكل اإلكرتوين اأن تاأخذ بحلول بديلة تتيح نقل املعلومات وتخزينها وقراءتها وطباعتها 

)مثل ا�شتخدام امليكروفيلم(.



ال�شجل قيود  حفظ   :52 التو�شية 
�شاحب  من  مة  املقدَّ واملعلومات  بامل�شتندات  ال�شجل  يحتفظ  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
التي  التجارية  باملن�شاآت  املتعلقة  املعلومات  ذلك  يف  مبا  لة،  امل�شجَّ التجارية  واملن�شاأة  الت�شجيل 

ا�شرتجاعها. من  املهتمني  امل�شتعملني  و�شائر  ال�شجل  ن  متكِّ بطريقة  وذلك  ت�شجيلها،  اأُلغي 

باء- تغيري املعلومات اأو حذفها

اإزالتها،  اأو  لة  امل�شجَّ املعلومات  تغيري  لل�شجل  ل يجوز  اأنه  القانون على  ين�ض  اأن  231- ينبغي 
اإلَّ يف احلالت املن�شو�ض عليها يف القانون، واأنه ل ميكن اإجراء اأيِّ تغيري يف املعلومات اإلَّ وفقًا 
م اأ�شحاب الت�شجيل  للقانون املنطبق. غري اأنه ل�شمان �شل�شة عمل ال�شجل، وخ�شو�شًا عندما يقدِّ
املعلومات با�شتخدام ا�شتمارات ورقية، ينبغي اأن يوؤَذن لأمني ال�شجل بت�شحيح الأخطاء الكتابية 
ال�شتمارات  من  املعلومات  نقل  لدى  هو  ارتكبها  التي  اأعله(  و147  و45   28 الفقرات  )انظر 
اإ�شعار  باإر�شال  الإ�شراع  ينبغي  النهج،  هذا  اعتماد  حال  ويف  ال�شجل.  قيود  يف  واإدخالها  الورقية 
بهذا الت�شحيح اأو اأيِّ ت�شحيح اآخر اإىل املن�شاأة التجارية )كما ينبغي اأن ُت�شاف اإىل قيود ال�شجل 
العمومية ذات ال�شلة باملن�شاأة التجارية املعنية ملحوظٌة تبنيِّ طبيعة الت�شحيح وتاريخ اإجرائه(. 
وبدًل من ذلك، ميكن للدولة اأن تلِزم اأمني ال�شجل باإبلغ املن�شاأة التجارية باخلطاأ الذي ارتكبه، 

واأن ت�شمح بتقدمي تعديل جمانًا.

موظفي  ف  ت�شرُّ �شوء  احتمالت  من  حد  اأدنى  اإىل  التقليل  ينبغي  ذلك،  على  232- وعلوة 
وا  ال�شجل بالو�شائل التالية: )اأ( ت�شميم نظام ال�شجل بحيث ي�شتحيل على موظفي ال�شجل اأن يغريِّ
البنية  ت�شميم  و)ب(  الت�شجيل؛  �شاحب  قدمها  لة  م�شجَّ معلومة  اأيَّ  اأو  وتاريخه  الت�شجيل  وقت 
التجارية  باملن�شاآت  املتعلقة  وامل�شتندات  املعلومات  اإمكانية حفظ  له  تكفل  بحيث  لل�شجل  التحتية 

التي اأُلغي ت�شجيلها طوال الفرتة املن�شو�ض عليها يف قانون الدولة امل�شرتعة.

حذفها اأو  املعلومات  تغيري   :53 التو�شية 
يف  الواردة  املعلومات  تغيري  �شلحية  له  لي�شت  ال�شجل  اأمني  اأنَّ  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 

القانون. دة يف  اإل يف احلالت املحدَّ اأو حذفها،  التجاري  ال�شجل  قيود 

ب ل�شياع قيود ال�شجل  جيم- التح�شُّ
التجاري اأو تلفها 

التلف  اأو  املادي  ال�شرر  اأو  ال�شياع  التجاري من خماطر  ال�شجل  اأجل حماية قيود  233- من 
)انظر اأي�شًا الفقرة 52 )و( والتو�شية 10 )و( اأعله(، ينبغي للدولة اأن حتتفظ بن�شخ احتياطية 
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لقيود ال�شجل. وميكن اأن ت�شري يف هذا ال�شياق اأيُّ قواعد حتكم اأمن القيود العمومية الأخرى يف 
الدولة امل�شرتعة.

الأن�شطة  اأي�شًا  الإلكرتوين  ال�شجل  لها  يتعر�ض  اأن  ميكن  التي  الأخطار  234- وتت�شمن 
، فاإنَّ توفري تدابري اإنفاذ  الإجرامية التي ُيحتمل ارتكابها با�شتخدام و�شائل التكنولوجيا. ومن ثمَّ
ا من اأيِّ اإطار ت�شريعي ي�شتهدف دعم ا�شتخدام احللول الإلكرتونية  الة ُيَعدُّ جزءًا مهمًّ انت�شافية فعَّ
يف ت�شجيل املن�شاآت التجارية. ومن امل�شائل النمطية التي ينبغي للدول امل�شرتعة معاجلتها �شبل 
الو�شول اإىل ال�شجل الإلكرتوين اأو التدخل يف عمله من دون اإذن؛ واعرتا�ض البيانات اأو العبث بها 

من دون اإذن؛ واإ�شاءة ا�شتعمال الأجهزة؛ والحتيال والتزييف.

تلفها اأو  التجاري  ال�شجل  قيود  ل�شياع  ب  التح�شُّ  :54 التو�شية 

للقانون: ينبغي 

تلفها؛ اأو  �شياعها  قيوده من خطر  بحماية  التجاري  ال�شجل  اأمني  ُيلِزم  )اأ( اأْن 
ال�شجل  قيود  ا�شرتجاع  تتيح  احتياطية  اآليات  د  وتعهُّ اإر�شاء  على  ين�ض  اأْن  )ب(  

عند ال�شرورة.

دال- �شمانات الوقاية من التلف العار�ض

235- ثمة جانب قد ي�شتدعي اأن تاأخذه الدول يف العتبار هو الأخطار الطبيعية اأو احلوادث 
الأخرى التي من �شاأنها اأن مت�ضَّ مبعاجلة البيانات املوجودة لدى ال�شجل الإلكرتوين وحتت م�شوؤولية 
البيانات ونقلها وحمايتها. ونظرًا ملا يتوقعه امل�شتعملون من موثوقية  ال�شجل، وبجمع تلك  مكتب 
وجيزًا وغري  العمليات  انقطاع يف  اأيُّ  يكون  باأن  يتكفل  اأن  ال�شجل  لأمني  ينبغي  ال�شجل،  يف عمل 
متكرر و�شئيل التعطيل للم�شتعملني وللدول. ولذلك، ينبغي للدول اأن ت�شع تدابري منا�شبة لتي�شري 
د  حماية ال�شجل. وميكن اأن يتمثل اأحد تلك التدابري يف و�شع خطة ل�شتمرارية �شري الأعمال حتدِّ
الرتتيبات اللزمة لإدارة حالت النقطاع يف عمليات ال�شجل، وتكفل اإمكانية ا�شتمرار اخلدمات 
للمخاطر"،  "�شجلًّ  ال�شجل  اأن�شاأ  املثال،  �شبيل  على  الدول،  اإحدى  ففي  للم�شتعملني.  مة  املقدَّ
ث كلما طراأت تغريات على ت�شغيل ال�شجل. ويتيح "�شجل املخاطر" املذكور  اأْي وثيقة دينامية حُتدَّ
د املخاطر املحتملة على خدمات الت�شجيل وكذلك التدابري املنا�شبة لتخفيف  لأمني ال�شجل اأن يحدِّ
موا تقارير على اأ�شا�ض �شنوي باملخاطر على ال�شجل  اآثارها. وُيطلب اإىل موظفني معيَّنني اأن يقدِّ

والإجراءات ذات ال�شلة املتخذة للتخفيف من تلك املخاطر.



العار�ض التلف  من  الوقاية  �شمانات   :55 التو�شية 

التعر�ض  عن  النا�شئة  املخاطر  لتخفيف  منا�شبة  اإجراءات  و�شع  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
ر على معاجلة وجمع ونقل وحماية  توؤثِّ اأخرى قد  اأو حلوادث  اأو لأخطار طبيعية  لظروف قهرية 

الورقية. اأو  الإلكرتونية  التجارية  ال�شجلت  يف  املقيَّدة  البيانات 
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الأ�شا�شية القوانني  ع�شر- اإ�شالحات  حادي 
األف- اإدخال تغيريات على القوانني الأ�شا�شية

من  خمتلفة  جوانب  تعديل  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  نظام  اإ�شلح  ي�شتتبع  اأن  236- ميكن 
قانون الدولة. واإىل جانب الت�شريع الرامي اإىل حتديد الطريقة التي يجرى بها ت�شجيل املن�شاآت 
ر فح�شب يف عملية الت�شجيل  التجارية، قد حتتاج الدول اإىل حتديث اأو تغيري القوانني التي قد توؤثِّ
من اأجل كفالة اأن تفي تلك القوانني باحتياجات املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة و�شائر 
املن�شاآت التجارية. ول يوجد يف هذه العملية حل وحيد ينا�شب جميع الدول، لأنَّ الإ�شلحات تتاأثر 
بالنهج الت�شريعي للدولة. ومع ذلك، ينبغي اأن ترمي الإ�شلحات اإىل اإن�شاء اإطار قانوين داخلي 
يدعم ت�شجيل املن�شاآت التجارية ب�شمات مثل: ال�شفافية وامل�شاءلة، والو�شوح، وا�شتخدام اأ�شكال 

قانونية مرنة للمن�شاآت التجارية.

237- وب�شرف النظر عن النهج املتَّبع يف الإ�شلح، ومدى ذلك الإ�شلح، ينبغي لأيِّ تغيريات 
القدرة  مدى  وكذلك  املحتملة،  ومنافعها  العملية  هذه  تكاليف  العتبار  يف  تاأخذ  اأن  القوانني  يف 
الإ�شلح.  لتنفيذ  الب�شرية  املوارد  من  ما يكفي  هناك  كان  اإذا  وما  والتزامها  للحكومة  املالية 
وحتليل  ح�شر  اإجراء  على  اإ�شلحي  برنامج  اأيِّ  يف  املهمة  التمهيدية  اخلطوات  اإحدى  وتنطوي 
التغيري  اإىل  احلاجة  مدى  تقييم  بغية  التجارية  املن�شاآت  بت�شجيل  ال�شلة  ذات  للقوانني  وافيني 
ال. وقد يف�شي هذا التقييم، يف بع�ض احلالت،  وتقييم احللول املحتملة وفر�ض حتقيق اإ�شلح فعَّ
اأمكن حتقيق حت�شينات كبرية يف عملية  اإذا  ت�شريعي جذري، وخ�شو�شًا  اإ�شلح  اأيِّ  اإرجاء  اإىل 
وكيفية  اللزمة  التغيريات  ة  ماهيَّ تقررت  فمتى  ت�شغيلية.  اأدوات  ا�شتحداث  خلل  من  التب�شيط 
اإجرائها، اأ�شبح ل�شمان تنفيذها القدر نف�شه من الأهمية. ومن اأجل تي�شري جناح الإ�شلح، ينبغي 

ر�شد تنفيذ النظام القانوين اجلديد ر�شدًا دقيقًا. 

باء- و�شوح القانون

وخ�شو�شًا  التجارية،  املن�شاآت  تاأ�شي�ض  تي�شري  يف  الراغبة  الدول  جُتري  اأن  املهم  238- من 
املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، مراجعة للقوانني القائمة من اأجل ا�شتبانة ما قد يوجد 

من معوقات اأمام تب�شيط عملية الت�شجيل.

يف  دًا  جيِّ تو�شيحًا  القانون  ح  تو�شِّ اأن  ميكن  التي  الإ�شلحات  اأحد  يتمثل  اأن  239- وميكن 
اإجراء مراجعة �شاملة جلميع القوانني التي توؤثر يف ت�شجيل املن�شاآت التجارية، وتب�شيط اأحكامها، 



ر بناء قدر من  وتوحيدها وجمعها، اإن اأمكن، يف ن�ض ت�شريعي واحد. ومن �شاأن هذا اأي�شًا اأن يي�شِّ
املرونة يف النظام، بدمج املبادئ العامة لت�شجيل املن�شاآت يف الت�شريعات، وترك الأحكام الأكرث 
�شيا�شاتية  اأي�شًا، لأدوات  بها يف مرحلة لحقة  الأخذ  التي ميكن  النظام،  ت�شغيل  ب�شاأن  تف�شيًل 

اأو قانونية اأخرى )انظر اأي�شًا الفقرة 245 اأدناه(.

القانون و�شوح   :56 التو�شية 

بت�شجيل  اخلا�شة  القانونية  الأحكام  وا�شح،  نحو  وعلى  الإمكان  قدر  يدمج،  اأن  للقانون  ينبغي 
التجارية. املن�شاآت 

جيم- الأ�شكال القانونية املرنة 
مو امل�شاريع اإىل الأخذ باأب�شط �شكل قانوين متاح ملن�شاآتهم التجارية عندما  240- مييل منظِّ
يقررون ت�شجيلها، كما اأنَّ ن�شبة الت�شجيل يف الدول التي تاأخذ باأ�شكال قانونية جامدة تقل كثريًا 
عنها يف الدول التي تكون فيها املتطلبات اأكرث مرونة. فعلى �شبيل املثال، يف الدول التي ا�شتحدثت 
طة للمن�شاآت التجارية، تت�شم عملية ت�شجيل تلك الأنواع من املن�شاآت  اأ�شكاًل قانونية جديدة ومب�شَّ
اأو  لت�شغيلها  مة  املنظِّ القواعد  بن�شر  التجارية  املن�شاآت  ُتلَزم  ول  تكلفًة.  واأقل  بكثري  اأ�شرع  بكونها 
اإدارتها يف اجلريدة الر�شمية؛ بل ميكن عو�شًا عن ذلك ن�شرها على الإنرتنت من خلل ال�شجل 
ا  التجاري. ويف العديد من الدول، ل تكون ال�شتعانة مبحاٍم اأو كاتب عدل اأو و�شيط اآخر اأمرًا اإلزاميًّ
من اأجل اإعداد امل�شتندات اأو اإجراء بحث ي�شتند اإىل ا�شم املن�شاأة التجارية )انظر الفقرات 115 

اإىل 117 اأعله(.
لراأ�ض  الأدنى  احلد  ا�شرتاط  اإ�شقاط  اإىل  الرامية  الت�شريعية  التغيريات  ت�شهم  241- كما 
املال املدفوع اأو تقليل مقداره فيما يخ�ض املن�شاآت التجارية يف تي�شري ت�شجيل املن�شاآت ال�شغرى 
وال�شغرية واملتو�شطة، لأنَّ الأموال التي متتلكها املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية قد تكون حمدودة 
بحيث ل تفي با�شرتاط احلد الأدنى لراأ�ض املال، اأو قد ل يكون لديها ا�شتعداد حلجز راأ�ض مالها 
من  بدًل  الدول،  بع�ض  جلاأ  وقد  ذلك.  على  القدرة  لديها  ل تكون  قد  اأو  املن�شاأة  لتاأ�شي�ض  املتاح 
العتماد يف حماية الدائنني وامل�شتثمرين على ا�شرتاط احلد الأدنى لراأ�ض املال، اإىل تنفيذ ُنُهج 
اختبارات  اإجراء  اأو  الإع�شار؛  من  احرتازية  تدابري  ب�شاأن  اأحكامًا  ت�شريعاتها  ت�شمني  مثل  بديلة 
كاف  ال�شركة  ا�شتثمرته  الذي  املبلغ  اأن  تثبت  ح�شابات  مراجعة  تقارير  اإعداد  اأو  مالية؛  ملءة 

لتغطية تكاليف التاأ�شي�ض.
املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  املن�شاآت  من  جديدة  مب�شطة  اأ�شكال  ا�شتحداث  يقرتن  242- وقد 
الأدنى  كامل ل�شرتاط احلد  اإ�شقاط  اأو  كبري  بخف�ض  اأي�شًا  التجارية  املن�شاآت  من  اأخرى  واأنواع 
وقد  �شها.  تاأ�شُّ عند  به  بالوفاء  الأخرى  القانونية  الأ�شكال  ذات  املن�شاآت  ُتلَزم  الذي  املال  لراأ�ض 
اأُ�شقط ا�شرتاط احلد الأدنى لراأ�ض املال كليًّا يف عدد من الدول التي اعتمدت الأ�شكال القانونية 
طة للمن�شاآت التجارية، بينما �ُشمح يف حالت اأخرى بالت�شجيل اأو التاأ�شي�ض الأوَّيل عند اإيداع  املب�شَّ
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مقدار ا�شمي من راأ�ض املال. كما ا�شُتحدث يف دول اأخرى نظام الر�شملة التدريجية، الذي ي�شرتط 
اأرباحها ال�شنوية جانبًا اإىل اأن يبلغ جمموع احتياطيها  ع ن�شبة مئوية معيَّنة من  على املن�شاأة َو�شْ
وراأ�ض مالها ال�شهمي معًا املبلغ املطلوب. ويف حالت اأخرى، ل ُت�شرتط الر�شملة التدريجية اإلَّ اإذا 
ط ذو امل�شوؤولية املحدودة يعتزم الرتقاء اإىل �شركة حمدودة امل�شوؤولية بكل معنى  كان الكيان املب�شَّ

الكلمة )مما يتطلب قدرًا اأكرب من راأ�ض املال ال�شهمي(، غري اأنَّ فعل ذلك لي�ض اإلزاميًّا.

التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  عملية  حت�شني  على  ت�شاعد  التي  الأخرى  الإ�شلحات  243- ومن 
نطاق  بتحديد  مطالبتهم  دون  من  امل�شروعة  الأن�شطة  مزاولة جميع  امل�شاريع حرية  مي  منظِّ منح 
مي  منظِّ على  فيها  ُي�شرتط  التي  الق�شائية  الوليات  يف  خا�شة  اأهمية  هذا  ويكت�شي  م�شروعهم. 
ة الن�شاط اأو الأن�شطة التي يعتزمون مزاولتها، وذلك من  دوا يف عقد التاأ�شي�ض ماهيَّ امل�شاريع اأن يحدِّ
اأجل ردع املن�شاآت التجارية عن العمل خارج نطاق اأهدافها، وكذلك حلماية امل�شاهمني والدائنني، 
لدى القت�شاء. ومن �شاأن ال�شماح بت�شمني عقد التاأ�شي�ض )اأو غريه من القواعد التي حتكم ت�شغيل 
املن�شاأة اأو اإدارتها( ما ي�شمى بتعبري "بند الغر�ض العام"، الذي ين�ض على اأنَّ الغر�ض من املن�شاأة 
ل ت�شجيل املن�شاآت.  التجارية هو مزاولة اأيِّ جتارة اأو اأعمال ومينحها ال�شلحية لفعل ذلك، اأن ُي�شهِّ
ل، اإذ يتيح  ويف هذا النهج، يقلُّ كثريًا احتمال ال�شطرار م�شتقبًل اإىل اإجراء ت�شجيل اإ�شافي اأو معدَّ
للمن�شاآت تغيري جمال تركيزها واأن�شطتها من دون تعديل الت�شجيل، �شريطة كون ن�شاط الأعمال 
اجلديد ن�شاطًا م�شروعًا واحل�شول على الرتاخي�ض اللزمة. واإىل جانب خيار اإدراج بند الغر�ض 
العام، ميكن اأن ت�شمل اخليارات الإ�شافية التي تدعم الغاية ذاتها اإ�شدار ت�شريع يجعل عدم تقييد 
الأهداف هو القاعدة العامة يف الولية الق�شائية، اأو اإ�شقاط اأيِّ ا�شرتاط على املن�شاآت التجارية، 

ل. وخ�شو�شًا املن�شاآت التي ميلكها اأفراد، باأن تبنيِّ اأهدافها لكي ُت�شجَّ

املرنة القانونية  الأ�شكال   :57 التو�شية 

وت�شجيعًا  تي�شريًا  التجارية،  للمن�شاآت  ومب�شطة  مرنة  قانونية  اأ�شكاًل  القانون  يجيز  اأن  ينبغي 
اأحجامها. بجميع  التجارية  املن�شاآت  لت�شجيل 

 دال- النهج الت�شريعي ل�شتيعاب
التطور التكنولوجي

القائل  الراأي  الدليل  يوؤيد هذا  والتو�شية 13(،  و85   8 الفقرتني  اأعله )انظر  ُذكر  244- كما 
واملتو�شطة.  وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  ت�شجيل  كبرية  بدرجة  ل  ت�شهِّ الإلكرتونية  ال�شجلت  باأن 
فاإذا مل تكن هناك قوانني منا�شبة تنظم املعاملت الإلكرتونية، يكون اإقرار وتنظيم ا�شتخدام تلك 
ت�شجيل  دعم  اإىل  يهدف  اإ�شلح  لأيِّ  لية  الأوَّ اخلطوات  اإحدى  الداخلية  الت�شريعات  يف  املعاملت 
ت�شمح  قوانني  اعتماد  يف  تنظر  اأن  للدول  ينبغي  ال�شدد،  هذا  ويف  اإلكرتونيًّا.  التجارية  املن�شاآت 
بالتوقيعات الإلكرتونية، اأو بطرائق اأخرى لإثبات الهوية والتوثق، وبا�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية.



245- بيد اأنه مبا اأنَّ تكنولوجيا املعلومات هي جمال ُمتَّ�ِشم ب�شرعة التطور، فاإن املتطلبات يف 
القانون التي تر�شي نهجًا قائمًا على التكنولوجيا قد توؤدي اإىل منع املزيد من التطور التكنولوجي. 
ولذا ينبغي للدول اأن تنظر يف اإر�شاء مبادئ قانونية توجيهية فح�شب يف ت�شريعاتها )وخ�شو�شًا 
تلك املتعلقة باحلياد التقني والتكافوؤ الوظيفي، انظر الفقرة 85 والتو�شية 13 اأعله(، مع َتْرك 
م�شاألة الن�ض على الأحكام املحددة بخ�شو�ض التنظيم الرقابي للعمل التف�شيلي ومتطلبات نظام 

ت�شجيل قائم على الت�شال احلا�شوبي املبا�شر لأدوات �شيا�شاتية اأو قانونية اأخرى.

ل�شتيعاب  الت�شريعي  النهج   :58  التو�شية 
التكنولوجي التطور 

التكنولوجي. التطور  ت�شتوعب  الإلكرتونية  املعاملت  ب�شاأن  اأحكامًا  ي�شع  اأن  للقانون  ينبغي 
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الأول املرفق 
التو�شيات

التجاري ال�شجل  اأوًل- اأهداف 

التجاري ال�شجل  اأهداف   :1 التو�شية 
ر ت�شغيل املن�شاآت يف اإطار القت�شاد الر�شمي  ينبغي اأن يكفل القانون اإقامة �شجل للمن�شاآت يي�شِّ
كجزء من النظام ال�شامل جلميع الت�شجيلت التي قد تطاَلب بها املن�شاآت وقد ت�شمل الت�شجيَل 
لدى  وكذلك  الجتماعي  وال�شمان  بال�شرائب  املعنية  الهيئات  ولدى  التجاري  ال�شجل  يف 

ال�شلطات الأخرى.

التجاري ال�شجل  اأغرا�ض   :2 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على اإن�شاء ال�شجل التجاري للغر�شني التاليني:

)اأ( تزويد املن�شاآت التجارية بهوية تعرتف بها الدولة امل�شرتعة؛
لة واإتاحتها لعامة النا�ض. ي وتخزين معلومات ب�شاأن املن�شاآت التجارية امل�شجَّ )ب(   تلقِّ

الت�شجيل يتيح  به  للتنبوؤ  وقابل  ب�شيط  قوانني  نظام  و�شع   :3 التو�شية 
ينبغي للقانون الناظم لل�شجل التجاري:

ال�شلحية  منح  اأو  ال�شتثناءات  ا�شتخدام  ويتجنب  هيكله  بب�شاطة  يت�شم  )اأ( اأن 
التقديرية دون �شرورة؛ 

لها  امل�شموح  اأو  امللَزمة  واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  خ�شوع  يكفل  اأن  )ب(  
بالت�شجيل للحد الأدنى من الإجراءات اللزمة.
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التجاري لل�شجل  الرئي�شية  ال�شمات   :4 التو�شية 
ينبغي اأن ي�شمن القانون ات�شاف ال�شجل التجاري بال�شمات الرئي�شية التالية:

)اأ( اأن يكون الت�شجيل متاحًا لعامة النا�ض وب�شيطًا و�شهل ال�شتعمال وناجعًا من حيث 
الوقت والتكلفة؛

وال�شغرية  ال�شغرى  املن�شاآت  لحتياجات  منا�شبة  الت�شجيل  اإجراءات  تكون  اأن  )ب(  
واملتو�شطة؛

لة عن املن�شاآت التجارية واملتاحة لعامة النا�ض  )ج(   اأن يكون البحث يف املعلومات امل�شجَّ
وا�شتخراجها ي�شريين؛

لة جيدْي النوعية وموثوقني واأن ُيحتفظ بهما  )د(      اأن يكون نظام ال�شجل واملعلومات امل�شجَّ
على ذلك احلال من خلل حتديثات دورية ومن خلل التحقق من النظام.

ووظائفه التجاري  ال�شجل  ثانياً- اإن�شاء 

امل�شوؤولة ال�شلطة   :5 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

نه الدولة بت�شغيل ال�شجل التجاري؛  )اأ( اأن ت�شطلع الدولة اأو كيان تعيِّ
)ب(   اأن حتتفظ الدولة ب�شلطتها على ال�شجل التجاري.

وم�شوؤوليته ال�شجل  اأمني  تعيني   :6 التو�شية 
ينبغي للقانون اأن:

)اأ( ين�ض على اأن ميلك ال�شخ�ض اأو الكيان املاأذون له من جانب الدولة امل�شرتعة، اأو 
مبوجب قانون الدولة امل�شرتعة، �شلحية تعيني اأمني ال�شجل واإقالته ومراقبة اأدائه؛

تلك  تفوي�ض  بالإمكان  كان  اإذا  وما  وواجباته  ال�شجل  اأمني  �شلحيات  د  يحدِّ )ب(   
ال�شلحيات والواجبات ومدى ذلك.

التجاري  ال�شجل  ت�شغيل  ال�شفافية يف   :7 التو�شية 
ينبغي اأن ي�شمن القانون اإعلم عامة النا�ض بالقواعد والإجراءات ومعايري اخلدمة التي تو�شع 

لت�شغيل ال�شجل التجاري من اأجل �شمان ال�شفافية يف اإجراءات الت�شجيل.



دة املوحَّ الت�شجيل  ا�شتمارات  ا�شتخدام   :8 التو�شية 
املن�شاأة  ت�شجيل  لإتاحة  ب�شيطة  دة  موحَّ ت�شجيل  با�شتمارات  الأخذ  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
كيفية ملء  ب�شاأن  الت�شجيل  لأ�شحاب  الإر�شادات  اإتاحة  ال�شجل  اأمني  يكفل  اأن  وينبغي  التجارية، 

تلك ال�شتمارات.

ال�شجل موظفي  قدرات  بناء   :9 التو�شية 
موظفي  ومهارات  معارف  وتعزيز  تطوير  اأجل  من  منا�شبة  برامج  و�شع  القانون  يكفل  اأن  ينبغي 
ال�شجل ب�شاأن اإجراءات ت�شجيل املن�شاآت التجارية ومعايري اخلدمة وت�شغيل ال�شجلت الإلكرتونية، 

وكذلك قدرات موظفي ال�شجل على تقدمي اخلدمات املطلوبة. 

التجارية لل�شجلت  الأ�شا�شية  الوظائف   :10 التو�شية 
ينبغي اأن يحدد القانون الوظائف الأ�شا�شية لل�شجل التجاري، ومنها ما يلي:

عليها  املن�شو�ض  اللزمة  ال�شروط  ت�شتويف  عندما  التجارية  املن�شاآت  )اأ( ت�شجيل 
يف القانون؛

لة املتاحة لعامة النا�ض؛ لع على املعلومات امل�شجَّ )ب(  اإتاحة الطِّ
لة؛ د هوية فريد للمن�شاأة التجارية امل�شجَّ )ج(    تخ�شي�ض حمدِّ

)د(    تبادل املعلومات بني ال�شلطات العمومية على النحو املطلوب؛
ثة قدر الإمكان؛ )ه (   احلفاظ على املعلومات الواردة يف ال�شجل حمدَّ

)و( �شون �شلمة املعلومات املدرجة يف قيود ال�شجل؛
وم�شوؤوليات  التزامات  ذلك  يف  مبا  التجارية،  املن�شاأة  اإن�شاء  عن  املعلومات  )ز( توفري 

املن�شاأة والآثار القانونية للمعلومات املتاحة لعامة النا�ض يف ال�شجل التجاري؛
يقت�شي  عندما  وحجزه  جتاري  ا�شم  عن  البحث  يف  التجارية  املن�شاآت  م�شاعدة  )ح(   

القانون ذلك.

ال�شجل  عنا�شر  اإليها من خلل جميع  والو�شول  املعلومات  تخزين   :11 التو�شية 
التجاري

ينبغي اأن ين�ض القانون على الربط بني مكاتب ال�شجل التجاري فيما يتعلق بتخزين املعلومات التي 
نها موظفو ال�شجل، وفيما يتعلق باإتاحة  لة اأو التي ُيدوِّ ترد من اأ�شحاب الت�شجيل واملن�شاآت امل�شجَّ

اإمكانية الو�شول اإليها.
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التجاري ال�شجل  ثالثاً- ت�شغيل 

التجاري ال�شجل  ت�شغيل   :12 التو�شية 
ر  ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنَّ اأمثل ت�شغيل ل�شجل جتاري فعال هو الت�شغيل الإلكرتوين. فاإذا تعذَّ
على الدولة امل�شرتعة الأخذ بنظام كامل للخدمات الإلكرتونية يف الوقت احلايل، فعليها اأن ت�شعى 
اإىل العمل بهذا النهج اإىل اأق�شى حد ت�شمح به بنيتها التحتية التكنولوجية احلالية وكذلك اإطارها 

ن البنية التحتية. ع يف تنفيذه مع حت�شُّ املوؤ�ش�شي وقوانينها، على اأن تتو�شَّ

الإلكرتوين التوثُّق  وطرائق  الإلكرتونية  13: اخلطابات  التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي: 

و�شائر  الإلكرتونية  التوقيعات  وكذلك  الإلكرتونية  اخلطابات  با�شتخدام  )اأ( ال�شماح 
طرائق ا�شتبانة الهوية، والت�شجيع على ذلك؛

والتوقيعات  اخلطابات  اأنَّ  موؤداها  التي  للمبادئ  وفقًا  ال�شتخدامات  هذه  تنظيم  )ب(  
اأو  القانونية  ال�شلحية  من  جتريدها  ميكن  ول  الورقية  لنظرياتها  وظيفيًّا  معادلة  الإلكرتونية 

القابلية للإنفاذ ملجرد كونها يف �شكل اإلكرتوين. 

لدى  والت�شجيل  التجاري  للت�شجيل  14: جممع خدمات   التو�شية 
اأخرى �شلطات 

�شلطات  لدى  والت�شجيل  التجاري  للت�شجيل  خدمات  جممع  اإن�شاء  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
عمومية اأخرى، وعلى تعيني ال�شلطة العمومية التي ت�شرف على ت�شغيل هذه اجلهة الواحدة، مع 

مراعاة اأنَّ هذه اجلهة املعنية:
)اأ(  ميكن اأن تتكون من من�شة اإلكرتونية اأو مكاتب مادية؛

)ب(   ينبغي اأن تكفل ترابط خدمات اأكرب عدد ممكن من ال�شلطات، على اأن ي�شمل هذا، 
على �شبيل املثال ل احل�شر، ال�شجل التجاري وال�شلطات املعنية بال�شرائب وال�شمان الجتماعي؛

)ج(    ينبغي اأن تكفل تبادل املعلومات ب�شاأن املن�شاآت بني ال�شلطات املرتابطة، وا�شتخدام 
د هوية فريد. ا�شتمارة متكاملة وحيدة لطلب الت�شجيل لدى تلك ال�شلطات والدفع لها وحمدِّ

الفريدة الهوية  دات  ا�شتخدام حمدِّ  :15 التو�شية 
د هوية فريد يراَعى فيه  لة حمدِّ اأن يكون لكل من�شاأة جتارية م�شجَّ اأن ين�ض القانون على  ينبغي 

ما يلي:
)اأ( اأن تتاألف بنيته من جمموعة من الأرقام اأو احلروف؛



�ض لها دون غريها؛ )ب(   اأن ُيفَرد للمن�شاأة التجارية التي ُيخ�شَّ
)ج(    األَّ يتغري واألَّ يعاد تخ�شي�شه بعد اأيِّ اإلغاء لت�شجيل املن�شاأة التجارية.

الفريدة الهوية  دات  تخ�شي�ض حمدِّ  :16 التو�شية 
د الهوية الفريد للمن�شاأة التجارية  �ض ال�شجل التجاري حمدِّ ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن يخ�شِّ
�شه لها قبل الت�شجيل ال�شلطة املعيَّنة. وينبغي يف كلتا احلالتني اإتاحة  لدى ت�شجيلها اأو اأن تخ�شِّ
د الهوية الفريد جلميع ال�شلطات العمومية الأخرى امل�شاركة يف عملية ت�شجيل املن�شاآت ويف  حمدِّ
تبادل املعلومات املقرتنة به، وا�شتخدامه يف جميع اخلطابات الر�شمية املتعلقة باملن�شاأة التجارية 

�ض لها. التي ُخ�شِّ

الفريد الهوية  د  نظام حمدِّ تطبيق   :17 التو�شية 
د الهوية الفريد ما يلي: ينبغي اأن يكفل القانون، عند اعتماد نظام ل�شتعمال حمدِّ

)اأ( قابلية الت�شغيل املتبادل بني البنى التحتية التكنولوجية لل�شجل التجاري وال�شلطات 
د الهوية؛ العمومية الأخرى التي تتبادل املعلومات املرتبطة مبحدِّ

حلوله  اأو  التجارية  للمن�شاأة  الفريد  الهوية  د  مبحدِّ القائمة  الهوية  دات  حمدِّ ربط  )ب(  
حملها.

العمومية ال�شلطات  بني  املحمية  البيانات  تبادل   :18 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على ال�شروط التي ميكن على اأ�شا�شها تبادل البيانات املحمية بني ال�شلطات 

د الهوية الفريد.  العمومية، عمًل بنظام حمدِّ

التجارية املن�شاأة  رابعاً- ت�شجيل 

الت�شجيل كيفية  املعلومات عن  اإىل  الو�شول  �ُشبل  اإتاحة   :19 التو�شية 
ُيلِزم القانون اأمني ال�شجل بكفالة ن�شر املعلومات عن عملية ت�شجيل املن�شاآت التجارية  اأن  ينبغي 

وعما قد يكون مفرو�شًا من الر�شوم على نطاق وا�شع، وُي�شر احل�شول عليها دومنا مقابل.

به  امللَزمة  اأو  بالت�شجيل  لها  امل�شموح  التجارية  املن�شاآت   :20 التو�شية 
ينبغي للقانون:

د الأ�شكال القانونية للمن�شاآت التجارية امللَزمة بالت�شجيل؛  )اأ( اأن يحدِّ
م�شموح  القانونية  واأ�شكالها  اأحجامها  بجميع  التجارية  املن�شاآت  اأنَّ  يبنيِّ  اأن  )ب(  

لها بالت�شجيل.
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للت�شجيل املطلوبة  املعلومات  من  الأدنى  احلد   :21 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على املعلومات وامل�شتندات الداعمة املطلوبة لت�شجيل املن�شاأة التجارية، 

على اأن يت�شمن ذلك على اأقل تقدير ما يلي:
)اأ( ا�شم املن�شاأة التجارية؛

)ب(   عنوان املن�شاأة الذي ميكن اعتبار اأنها تتلقى املرا�شلت عليه، اأو الو�شف الدقيق 
ملوقعها الجغرافي اإن مل يكن لها عنوان بال�شكل املعتاد؛ 

)ج(    هوية �شاحب اأو اأ�شحاب الت�شجيل؛
)د(    هوية ال�شخ�ض املاأذون له )الأ�شخا�ض املاأذون لهم( بالتوقيع بالنيابة عن املن�شاأة 

التجارية، اأو القائم )القائمني( مبهمة التمثيل القانوين للمن�شاأة التجارية؛
د هويتها الفريد اإذا كان  )ه (   ال�شكل القانوين للمن�شاأة التجارية املراد ت�شجيلها، وحمدِّ

�ض لها. قد ُخ�شِّ

املعلومات  بها  م  ُتقدَّ اأن  ينبغي  التي  اللغة   :22 التو�شية 
اأو  اأن ين�ض القانون على وجوب تقدمي املعلومات وامل�شتندات اإىل ال�شجل التجاري باللغة  ينبغي 

دها ال�شجل التجاري ويعلنها. دة، ومبجموعة احلروف والأرقام التي يحدِّ اللغات املحدَّ

بالت�شجيل الإ�شعار   :23 التو�شية 
ينبغي اأن ي�شرتط القانون على ال�شجل التجاري اأن يبلِّغ �شاحب الت�شجيل، يف اأقرب وقت ممكن 
ر له، مبا اإذا كان ت�شجيل من�شاأته قد اأ�شبح نافذًا. ويف نظام  عمليًّا، ويف اأيِّ حال دون تاأخري ل مربِّ
ا اإىل �شاحب الت�شجيل فور  الت�شجيل الإلكرتوين، ينبغي لل�شجل التجاري اأن ير�شل اإ�شعارًا اإلكرتونيًّ

ا�شتيفاء جميع متطلبات ت�شجيل املن�شاأة بنجاح.

بالت�شجيل الإ�شعار  24: حمتوى  التو�شية 
اأن  على  بطاقة،  اأو  اإخطار  اأو  �شهادة  �شكل  بالت�شجيل  الإ�شعار  ياأخذ  اأن  القانون  يجيز  اأن  ينبغي 

يت�شمن على اأقل تقدير املعلومات التالية:
د الهوية التجارية الفريد للمن�شاأة التجارية؛ )اأ(  حمدِّ

)ب(   تاريخ ووقت ت�شجيل املن�شاأة التجارية؛ 
)ج(    ا�شم املن�شاأة التجارية؛ 

)د(    ال�شكل القانوين للمن�شاأة التجارية؛
لت مبوجبه املن�شاأة التجارية. )ه (   القانون الذي �ُشجِّ

الت�شجيل نفاذ  مدة   :25 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون �شراحًة على بقاء ت�شجيل املن�شاأة التجارية نافذًا حتى وقت اإلغائه.



ونفاذه الت�شجيل  وقت   :26 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي: 

ق ال�شجل التجاري تاريخ ووقت تلقي طلب الت�شجيل واأن يعالج الطلبات ح�شب  )اأ( اأن يوثِّ
الرتتيب الزمني لورودها يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا، ويف اأيِّ حال دون تاأخري ل مربر له؛ 

د بو�شوح الوقت الذي ي�شبح فيه ت�شجيل املن�شاأة التجارية نافذًا؛ )ب(   اأن يحدِّ
د ال�شجل التجاري ت�شجيل املن�شاأة التجارية لديه يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا  )ج(    اأن ُيقيِّ

بعد ذلك، ويف اأيِّ حال دون تاأخري ل مربر له. 

الت�شجيل رف�ض طلب   :27 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

اإذا كان الطلب ل يفي  اإل  التجارية  ال�شجل طلب ت�شجيل املن�شاأة  اأمني  اأّل يرف�ض  )اأ(  
دة يف القانون؛ باملتطلبات املحدَّ

م اأمني ال�شجل اإىل �شاحب الت�شجيل اأ�شباب الرف�ض كتابًة؛ )ب(  اأن يقدِّ
)ج(   اأن مُيَنح اأمنُي ال�شجل �شلحية ت�شحيح ما قد يقع يف ال�شجل من اأخطاء اإ�شافًة 
مة دعمًا لت�شجيل املن�شاأة التجارية،  م من معلومات مقدَّ اإىل اأيِّ اأخطاء َعَر�شية قد تظهر فيما يقدَّ

د بدقة �شروط ممار�شة اأمني ال�شجل لهذه ال�شلحية. �شريطة اأن حتدَّ

الفروع ت�شجيل   :28 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

ا اأو م�شموحًا به؛ )اأ(  ما اإذا كان ت�شجيل فرع املن�شاأة التجارية اإلزاميًّ
يف  الوارد  التعريف  مع  يت�شق  نحو  على  الت�شجيل  لأغرا�ض  "الفرع"  معنى  تعريف  )ب(  

موا�شع اأخرى يف قانون الدولة امل�شرتعة؛
)ج( اأحكام تتعلق بت�شجيل الفروع ملعاجلة امل�شائل التالية: 

الت�شجيل؛ وا�شم  ا�شم وعنوان �شاحب  ’1‘  متطلبات الإف�شاح عن م�شائل منها 

تلتم�ض  التي  الرئي�شية  اأو  للمن�شاأة الأ�شلية  القانوين  الفرع؛ وال�شكل  وعنوان 
الرئي�شية �شادر  اأو  الأ�شلية  املن�شاأة  راهن على وجود  ودليل  الفرع؛  ت�شجيل 
املن�شاأة  تكون  التي  الأخرى  الق�شائية  للولية  اأو  للدولة  خمت�شة  �شلطة  عن 

لة فيها؛  م�شجَّ
’2‘  معلومات عن ال�شخ�ض الذي ميكنه متثيل الفرع قانونًا، اأو الأ�شخا�ض الذين 

ميكنهم القيام بذلك.
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الت�شجيل بعد  خام�شاً- ما 

الت�شجيل بعد  املطلوبة  املعلومات   :29 التو�شية 
م اإىل ال�شجل التجاري بعد ت�شجيلها كحد  د القانون اأنَّ على املن�شاأة التجارية اأن تقدِّ ينبغي اأن يحدِّ
اأدنى معلومات عن اأيَّ تغيريات اأو تعديلت يف املعلومات التي كانت مطلوبة يف البداية لت�شجيل 

املن�شاأة التجارية عمًل بالتو�شية 21.

ث �شجل حمدَّ د  تعهُّ  :30 التو�شية 
ال�شجل  يف  املقيَّدة  للمعلومات  املنتظم  التحديث  ب�شمان  ال�شجل  اأمني  القانون  ُيلِزم  اأن  ينبغي 

التجاري، بطرائق منها:
لة لكي تبلِّغ ال�شجل مبا اإذا كانت  )اأ( اإر�شال طلب موؤمتت اإىل املن�شاآت التجارية امل�شجَّ

د التغيريات التي ينبغي اإدخالها؛ املعلومات املتعلقة بها املحفوظة فيه ما زالت دقيقة اأو حتدِّ
)ب(  عر�ض الإ�شعارات بعمليات التحديث املطلوبة يف مكتب ال�شجل ومكاتبه الفرعية، 
ون�شر ر�شائل تذكريية منتظمة يف املوقع ال�شبكي لل�شجل ويف و�شائل التوا�شل الجتماعي وو�شائط 

الإعلم الوطنية واملحلية الإلكرتونية واملطبوعة؛
يف  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  من  التي  امل�شجلة،  املن�شاآت  عن  املعلومات  م�شادر  ا�شتبانة  )ج(   

احلفاظ على حداثة ال�شجل؛
وقت  اأقرب  يف  املقيدة  املعلومات  على  التعديلت  تلقي  بعد  ال�شجل  قيود  حتديث  )د(    

ممكن عمليًّا، ويف اأيِّ حال دون تاأخري ل مربر له.

لة امل�شجَّ املعلومات  تعديل   :31 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ضَّ القانون على ما يلي: 

)اأ(  اإلزام ال�شجل التجاري مبا يلي:

ترتيب  لة ح�شب  امل�شجَّ املعلومات  على  اإدخالها  املطلوب  التعديلت  ’1‘  معاجلة 

ورودها؛

’2‘  ت�شجيل تاريخ ووقت اإدخال التعديلت يف قيود ال�شجل؛

لة يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا، ويف اأيِّ حال  ’3‘  اإخطار املن�شاأة التجارية امل�شجَّ

لة؛ دون تاأخري ل مربر له، بتعديل معلوماتها امل�شجَّ

لة نافذًا. )ب(   حتديد التوقيت الذي ي�شبح فيه تعديل املعلومات امل�شجَّ



املعلومات وتبادل  الو�شول  ر  �شاد�شاً- تي�شُّ

التجاري ال�شجل  دوام  اأوقات   :32 التو�شية 
ينبغي اأن يكفل القانون ما يلي:

ر اإلكرتونيًّا، اأن يتاح احل�شول عليها يف جميع  )اأ( اإذا كانت خدمات ال�شجل التجاري ُتوفَّ
الأوقات؛

ر من خلل مكتب قائم ماديًّا: )ب(  اإذا كانت خدمات ال�شجل التجاري ُتوفَّ
’1‘  اأن ُيفتح كل مكتب من مكاتب ال�شجل اأمام عامة النا�ض اأثناء الأيام والأوقات 

دها الدولة امل�شرتعة؛ التي حتدِّ

اأماكن مكاتب ال�شجل واأيام واأوقات عملها يف املوقع  ُتن�شر معلومات عن  ’2‘  اأن 

ف بها بطريقة اأخرى على نطاق وا�شع،  ال�شبكي لل�شجل، اإن ُوجد، واإلَّ فيعرَّ
وُتن�شر اأيام واأوقات عمل كل مكتب يف عني املكان؛

)ج(   ب�شرف النظر عن اأحكام الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( من هذه التو�شية، يجوز 
اأو  ال�شجل  اأعمال ل�شيانة  اأداء  اأجل  اأو جزئيًّا من  ا  كليًّ يعلِّق تقدمي خدماته  اأن  التجاري  لل�شجل 

ت�شليحه، �شريطة: 
’1‘  اأن يكون تعليق تقدمي خدمات الت�شجيل لأق�شر مدة ممكنة عمليًّا؛ 

’2‘  اأن ُين�َشر اإخطار بتعليق تقدمي اخلدمات ومدته املتوقعة على نطاق وا�شع؛

م ذلك الإخطار قبل تعليق تقدمي اخلدمات اأو، اإذا مل يت�شنَّ ذلك، يف  ’3‘  اأن ُيقدَّ

اأقرب وقت معقول بعده. 

التجاري  ال�شجل  اإتاحة خدمات   :33 التو�شية 
ينبغي اأن يجيز القانون الو�شول اإىل ال�شجل التجاري بدون اأيِّ متييز على اأ�شا�ض العرق اأو اللون اأو 
نوع اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو اأي اآراء اأخرى اأو الأ�شل الوطني اأو الجتماعي 

اأو املمتلكات اأو امليلد اأو حالة اأخرى.

يف  الت�شجيل  خدمات  اإىل  الو�شول  حقوق  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة   :34 التو�شية 
التجاري ال�شجل 

ينبغي للقانون:
اإىل  الو�شول  الإنفاذ يف  الواجبة  امل�شاواة بني اجلن�شني يف احلقوق  )اأ( اأن ين�ض على 
خدمات الت�شجيل يف ال�شجل التجاري من اأجل مبا�شرة الأعمال التجارية، واأنَّ حقوقها يف ذلك 

واجبة النفاذ؛
الت�شجيل  اأ�شحاب  �شد  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  متطلبات  متييز  عدم  يكفل  اأن  )ب(  

املحتملني ب�شبب نوع جن�شهم؛
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)ج(   اأن ين�ض على اعتماد �شيا�شات جلمع بيانات من ال�شجل التجاري عن امل�شجلني فيه 
مف�شلة ح�شب نوع اجلن�ض دون حتديد هوية اأ�شحابها.

املعلومات  على  النا�ض  عامة  لع  اطِّ  :35 التو�شية 
لة ما مل تكن  لع عامة النا�ض دون قيود اأو �شعوبات على املعلومات امل�شجَّ ينبغي اأن يكفل القانون اطِّ

بيانات حممية مبقت�شى القانون املنطبق.

املعلومات على  النا�ض  عامة  لع  اطِّ تقييد  36: حالت  التو�شية 
اأن ين�ض  التجاري، ينبغي  ال�شجل  املعلومات املدرجة يف  النا�ض على  لع عامة  يف حال تقييد اطِّ

القانون على ما يلي:
للقانون  تخ�شع  التي  لة  امل�شجَّ التجارية  باملن�شاآت  املتعلقة  املعلومات  ة  ماهيَّ )اأ( حتديد 
ك�شفها  ل يجوز  التي  املعلومات  اأنواع  وماهية  املحمية  البيانات  عن  العلني  الك�شف  على  املنطبق 

علنًا؛
)ب(  حتديد احلالت التي يجوز فيها لأمني ال�شجل ا�شتعمال املعلومات اخلا�شعة لقيود 

ال�شرية اأو الك�شف عنها.

ا واإلكرتونيًّ مبا�شرة  ال�شجل  اإىل خدمات  الو�شول  اإتاحة   :37 التو�شية 
ر  ينبغي اأن ين�ض القانون، ات�شاقًا مع القوانني الأخرى املنطبقة يف الدول امل�شرتعة، ويف حال توفُّ
وطلبات  املن�شاآت  ت�شجيل  طلبات  تقدمي  جواز  على  اللزمة،  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 

لة للمن�شاآت عن ُبعد بالو�شائل الإلكرتونية. تعديل املعلومات امل�شجَّ

واإلكرتونيًّا مبا�شرة  ال�شجل  البحث يف  اإتاحة   :38 التو�شية 
البحث يف  والت�شالت، على جواز  املعلومات  تكنولوجيا  ر  توفُّ القانون، يف حال  ين�ض  اأن  ينبغي 

ال�شجل عن ُبعد بالو�شائل الإلكرتونية.

املعلومات اإىل  الو�شول  تي�شري   :39 التو�شية 
لة  ينبغي اأن يكفل القانون تي�شري الو�شول اإىل املعلومات املتاحة لعامة النا�ض عن املن�شاآت امل�شجَّ
نة؛ اأو فر�ض ر�شوم  من خلل تفادي و�شع عوائق غري �شرورية مثل ا�شرتاط تركيب براجميات معيَّ

ل اأو تقدمي معلومات عن هويتهم. مرتفعة؛ اأو اإلزام م�شتعملي خدمات املعلومات بالت�شجُّ

النا�ض لعامة  املتاحة  لة  امل�شجَّ املعلومات  اإىل  احلدود  الو�شول عرب   :40 التو�شية 
على  احلدود  عرب  الّطلع  ر  تي�شِّ حلوًل  املن�شاآت  ت�شجيل  ُنُظم  تعتمد  اأن  القانون  يكفل  اأن  ينبغي 

املعلومات املدرجة يف ال�شجل واملتاحة لعامة النا�ض.



�شابعاً- الر�شوم

التجاري ال�شجل  على خدمات  املفرو�شة  الر�شوم   :41 التو�شية 
اإن  الت�شجيل،  بعد  ما  التجارية وخدمات  املن�شاآت  ت�شجيل  ر�شوم  القانون حتديد  يكفل  اأن  ينبغي 
املن�شاآت  وخ�شو�شًا  التجارية،  املن�شاآت  ت�شجيل  على  للت�شجيع  يكفي  منخف�ض  مبقدار  ُوجدت، 
ن ال�شجل التجاري  ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، على األَّ تتجاوز يف اأيِّ حال املقدار الذي ميكِّ

من ا�شرتداد تكاليف توفري هذه اخلدمات.

املعلومات تقدمي  لقاء  املفرو�شة  الر�شوم   :42 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( املعلومات الأ�شا�شية املدرجة يف ال�شجل التجاري ينبغي اأن تكون متاحة لعامة النا�ض 
جمانًا؛

)ب(  خدمات املعلومات التي تتطلب قدرًا كبريًا من املعاجلة من ال�شجل التجاري ميكن 
تقدميها مقابل ر�شم ميثل تكلفة تقدمي نواجت املعلومات املطلوبة.

�شدادها وطرائق  الر�شوم  قيمة  اإعلن   :43 التو�شية 
للت�شجيل  اإْن وجدت،  الواجبة الدفع،  ُتن�شر على نطاق وا�شع الر�شوم  اأن  القانون  اأن يكفل  ينبغي 

واحل�شول على خدمات املعلومات وكذلك الطرائق املقبولة ل�شدادها. 

الإلكرتونية املدفوعات   :44 التو�شية 
رها. ينبغي اأن يجيز القانون املدفوعات الإلكرتونية واأْن يي�شِّ

واجلزاءات ثامناً- امل�شوؤولية 

اأو خادعة كاذبة  اأو  م�شللة  معلومات  تقدمي  امل�شوؤولية عن   :45 التو�شية 
م اإىل  د القانون امل�شوؤولية املنا�شبة عن اأيِّ معلومات م�شلِّلة اأو كاذبة اأو خادعة تقدَّ ينبغي اأن يحدِّ

ال�شجل التجاري اأو عن عدم تقدمي املعلومات اللزمة اإليه.

اجلزاءات  :46 التو�شية 
ينبغي للقانون:

الإخلل  عند  التجارية  املن�شاآت  على  فر�شها  يجوز  التي  اجلزاءات  د  يحدِّ )اأ( اأن 
ويف  دقيقة  ب�شورة  التجاري  ال�شجل  اإىل  تقدميها  اللزم  املعلومات  بخ�شو�ض   بالتزاماتها 

الوقت املنا�شب؛
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)ب(  اأن يت�شمن اأحكامًا جتيز العفو عن الإخلل باللتزامات يف حال تدارك اخلطاأ يف 
د؛ غ�شون اأجل حمدَّ

)ج(   اأن يطاِلب اأمنَي ال�شجل باأن يكفل ن�شر هذه القواعد على نطاق وا�شع.

التجاري ال�شجل  م�شوؤولية   :47 التو�شية 
ا قد ين�شاأ  د القانون ما اإذا كانت الدولة عر�شة للم�شوؤولية، ومدى تلك امل�شوؤولية، عمَّ ينبغي اأن يحدِّ
املن�شاآت  ت�شجيل  التجاري يف  ال�شجل  الإهمال من جانب  اأو  ب�شبب اخلطاأ  اأ�شرار  اأو  من خ�شائر 

التجارية اأو يف اإدارة ال�شجل اأو ت�شغيله.

الت�شجيل تا�شعاً- اإلغاء 

للت�شجيل  الطوعي  الإلغاء   :48 التو�شية 
ينبغي للقانون:

د ال�شروط التي يجوز مبقت�شاها للمن�شاأة التجارية اأن تطلب اإلغاء ت�شجيلها؛ )اأ( اأن يحدِّ
)ب(  اأن ُيلِزم اأمني ال�شجل باإلغاء ت�شجيل اأيِّ من�شاأة جتارية ت�شتويف تلك ال�شروط؛

ال�شغرى  املن�شاآت  ت�شجيل  لإلغاء  طة  مب�شَّ اإجراءات  باعتماد  للدولة  ي�شمح  اأن  )ج(  
وال�شغرية واملتو�شطة.

للت�شجيل الطوعي  الإلغاء غري   :49 التو�شية 
د القانون ال�شروط التي ميكن مبقت�شاها لأمني ال�شجل اأن يلغي ت�شجيل من�شاأة جتارية. ينبغي اأن يحدِّ

الت�شجيل اإلغاء  ونفاذ  ووقت  الت�شجيل  اإلغاء  اإجراءات   :50 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي: 

لة؛ )اأ( اإر�شال اإ�شعار مكتوب باإلغاء الت�شجيل اإىل املن�شاأة التجارية امل�شجَّ
)ب(  اإعلن اإلغاء الت�شجيل وفقًا للمتطلبات القانونية لدى الدولة امل�شرتعة؛

)ج(    حتديد متى يكون اإلغاء ت�شجيل املن�شاأة التجارية نافذًا؛
)د(    حتديد الآثار القانونية لإلغاء الت�شجيل.

الت�شجيل قيد  اإعادة   :51 التو�شية 
ملَزمًا  ال�شجل  اأمني  فيها  يكون  التي  املحددة  الزمنية  واملهلة  الظروف  القانون  د  يحدِّ اأن  ينبغي 

باإعادة قيد ت�شجيل من�شاأة جتارية اأُلغي ت�شجيلها.



ال�شجل قيود  عا�شراً- حفظ 

ال�شجل قيود  52: حفظ  التو�شية 
�شاحب  من  مة  املقدَّ واملعلومات  بامل�شتندات  ال�شجل  يحتفظ  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
لة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملن�شاآت التجارية التي اأُلغي  الت�شجيل واملن�شاأة التجارية امل�شجَّ

ن ال�شجل و�شائر امل�شتعملني املهتمني من ا�شرتجاعها. ت�شجيلها، وذلك بطريقة متكِّ

اأو حذفها املعلومات  تغيري   :53 التو�شية 
ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنَّ اأمني ال�شجل لي�شت له �شلحية تغيري املعلومات الواردة يف قيود 

دة يف القانون. ال�شجل التجاري اأو حذفها، اإل يف احلالت املحدَّ

تلفها اأو  التجاري  ال�شجل  قيود  ل�شياع  ب  التح�شُّ  :54 التو�شية 
ينبغي للقانون:

)اأ( اأْن ُيلِزم اأمني ال�شجل التجاري بحماية قيوده من خطر �شياعها اأو تلفها؛
ال�شجل  قيود  ا�شرتجاع  تتيح  احتياطية  اآليات  د  وتعهُّ اإر�شاء  على  ين�ض  اأْن  )ب(  

عند ال�شرورة.

العار�ض التلف  من  الوقاية  �شمانات   :55 التو�شية 
التعر�ض  عن  النا�شئة  املخاطر  لتخفيف  منا�شبة  اإجراءات  و�شع  على  القانون  ين�ض  اأن  ينبغي 
وحماية  ونقل  وجمع  معاجلة  على  ر  توؤثِّ قد  اأخرى  اأو حلوادث  لأخطار طبيعية  اأو  قهرية  لظروف 

البيانات املقيَّدة يف ال�شجلت التجارية الإلكرتونية اأو الورقية.

الأ�شا�شية القوانني  ع�شر- اإ�شالحات  حادي 

القانون و�شوح   :56 التو�شية 
بت�شجيل  اخلا�شة  القانونية  الأحكام  وا�شح،  نحو  وعلى  الإمكان  قدر  يدمج،  اأن  للقانون  ينبغي 

املن�شاآت التجارية.

املرنة القانونية  الأ�شكال   :57 التو�شية 
وت�شجيعًا  تي�شريًا  التجارية،  للمن�شاآت  ومب�شطة  مرنة  قانونية  اأ�شكاًل  القانون  يجيز  اأن  ينبغي 

لت�شجيل املن�شاآت التجارية بجميع اأحجامها.

املرفقات  115 



دليل الأون�شيرتال الت�شريعي ب�شاأن  املبادئ الأ�شا�شية لل�شجل التجاري   116

التكنولوجي التطور  ل�شتيعاب  الت�شريعي  النهج   :58 التو�شية 
ينبغي للقانون اأن ي�شع اأحكامًا ب�شاأن املعاملت الإلكرتونية ت�شتوعب التطور التكنولوجي.
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الثاين املرفق 

للقانون  املتحدة  الأمم   قرار جلنة 
الدويل التجاري 

اعتمدت اللجنة، يف جل�شتها 1074، املعقودة يف 27 حزيران/يونيه 2018، القرار التايل:

اإنَّ جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،

خ 17 كانون الأول/ دي�شمرب 1966،  اإذ ت�شري اإىل قرار اجلمعية العامة 2205 )د-21(، املوؤرَّ
ت�شجيع  بهدف  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  جلنة  مبقت�شاه  اجلمعية  اأن�شاأت  الذي 
 التن�شيق والتوحيد التدريجيني للقانون التجاري الدويل مل�شلحة جميع ال�شعوب، وخ�شو�شًا �شعوب 

البلدان النامية،

واإذ تدرك ما لوجود اإطار قانوين من�شف وم�شتقر وميكن التنبوؤ به من اأهمية جلميع الدول 
يف تعزيز ال�شيا�شات املوجهة نحو التنمية التي تدعم الأن�شطة الإنتاجية، وخلق فر�ض عمل لئقة، 
وتنظيم امل�شاريع، وح�شول املراأة على حقوق مت�شاوية يف املوارد القت�شادية، والإبداع، والبتكار، 

وت�شجع على اإ�شفاء الطابع الر�شمي على املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة، ومنوها، 

التكلفة  حيث  من  والفعال  والكفء  الب�شيط  التجاري  للت�شجيل  ميكن  اأنَّه  اإىل  ت�شري  واإذ 
ال�شغرى  املن�شاآت  وبخا�شة  واأنواعها،  اأحجامها  بجميع  التجارية  املن�شاآت  تكوين  يف  ي�شاعد  اأن 

وال�شغرية واملتو�شطة، 

وفقًا لإجراءات مب�شطة  توؤدي مهامها  التجارية عندما  ال�شجلت  اأنَّ  اإىل  اأي�شًا  ت�شري  واإذ 
رة ت�شهم اإ�شهامًا كبريًا يف حتقيق التنمية القت�شادية للدولة لأنها تتيح التعجيل باحل�شول  ومي�شَّ
الوليات  من  ذلك  يف  مبا  املهتمني،  امل�شتعملني  من  التجارية  باملن�شاآت  املتعلقة  املعلومات  على 
ر البحث عن �شركاء جتاريني اأو زبائن اأو م�شادر متويل حمتملني  الق�شائية الأجنبية، مما يي�شِّ

ويحدُّ من املخاطر املقرتنة باملعاملت والتعاقد، 

التي  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  لنظم  الوا�شعة  الإ�شلحات  موجة  اإىل  كذلك  ت�شري  واإذ 
ت�شطلع بها الدول يف جميع املناطق وعلى جميع م�شتويات النمو، ومن ثم، اإىل الكم الهائل من 
الدرو�ض امل�شتفادة التي ا�شرُت�ِشد بها يف اإعداد الدليل الت�شريعي ب�شاأن املبادئ الأ�شا�شية لل�شجل 

التجاري وات�شاع الفر�ض املتاحة ل�شتعمال هذا الدليل وتطبيقه،
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ال�شغرى  باملن�شاآت  )املعني  الأول  العامل  الفريق  اإىل  امل�شَندة  الولية  اإىل  ت�شري  واإذ 
العقبات  من  التخفيف  اإىل  ترمي  قانونية  معايري  باإعداد  واملتعلقة  واملتو�شطة(  وال�شغرية 
 القانونية التي تواجهها املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة خلل دورة حياتها، ول �شيما يف 

القت�شادات النامية،

واقتناعًا منها باأنَّ التو�شيات الت�شريعية التي يجري التفاو�ض عليها دوليًّا يف اإطار عملية 
لها  لي�ض  التي  الدول  املعنية �شوف تكون مفيدة لكل من  ت�شارك فيها طائفة وا�شعة من اجلهات 
واإ�شلح  ا�شتعرا�ض  بعملية  ت�شطلع  التي  والدول  التجارية  املن�شاآت  لت�شجيل  ال  وفعَّ كفوؤ  نظام 

لنظمها اخلا�شة بت�شجيل املن�شاآت التجارية، 

الدليل  م�شروع  ل�شوغ  عمل  من  به  قام  ملا  الأول  العامل  للفريق  تقديرها  عن  تعرب  واإذ 
واملنظمات  الدولية  احلكومية  وللمنظمات  التجاري،  لل�شجل  الأ�شا�شية  املبادئ  ب�شاأن  الت�شريعي 
وملا  مل�شاركتها  التجارية  املن�شاآت  ت�شجيل  نظام  اإ�شلح  العاملة يف جمال  املدعوة  غري احلكومية 

مته من دعم، قدَّ

1- تعتمد دليل الأون�شيرتال الت�شريعي ب�شاأن املبادئ الأ�شا�شية لل�شجل التجاري، الوارد 
حتها اللجنة يف دورتها احلادية واخلم�شني،)26( وتاأذن  يف الوثيقة A/CN.9/940، ب�شيغته التي نقَّ

ح ن�ض الدليل الت�شريعي وت�شعه يف �شيغته النهائية يف �شوء تلك التنقيحات؛ للأمانة باأن تنقِّ

باللغات  اإلكرتونيًّا،  ذلك  يف  مبا  الت�شريعي،  الدليل  ن�شر  العام  الأمني  اإىل  2- تطلب 
ي�شبح  لكي  ة،  املهتمَّ الهيئات  و�شائر  احلكومات  اإىل  واإحالته  املتحدة،  للأمم  ال�شت  الر�شمية 

معروفًا ومتاحًا على نطاق وا�شع؛

و�شائر  ال�شجلت  نظم  مو  وم�شمِّ ال�شيا�شات  رو  ومقرِّ عون  امل�شرِّ يويل  باأن  3- تو�شي 
الهيئات والأفراد املهتمني العتبار الواجب للدليل الت�شريعي، ح�شب القت�شاء.

 71 الفقرات   ،)A/73/17(  17 رقم  امللحق  وال�شبعون،  الثالثة  الدورة  العامة،  للجمعية  الر�شمية   )26(الوثائق 

اإىل 110.
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)انظر "عابر للحدود"(     الو�شول عرب احلدود اإىل املعلومات   
)انظر "عابر للحدود"(     تبادل املعلومات عرب احلدود    

)انظر "امل�شوؤولية"(     الأخطاء اأو الإغفالت يف املعلومات   
)انظر "الر�شوم"(     الر�شوم على املعلومات    

    املعلومات اجليدة النوعية واملوثوقية    )انظر "جودة نوعية وموثوقية"(
225 التا�شع      املعلومات التاريخية     

        )انظر اأي�شًا "قيود ال�شجل"-
"حفظ قيود ال�شجل"(

61-60 الثاين      تخزين املعلومات     
35 ،30 الأول      حتديث املعلومات     

قابلية الت�شغيل املتبادل )اأو البيني(
 قابلية الت�شغيل املتبادل لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت   )انظر "تكنولوجيا

املعلومات  والت�شالت"(
 قابلية الت�شغيل املتبادل بني مكاتب ال�شجل التجاري

61 الثالث  والرتابط الإلكرتوين فيما بينها    
9 املقدمة  قابلية الت�شغيل املتبادل على امل�شتوى املوؤ�ش�شي   

110 ،94 ،61 الثالث         
111 الثالث  قابلية الت�شغيل املتبادل من حيث دللة الألفاظ   

70 ،61 الثالث  قابلية الت�شغيل املتبادل من الناحية التقنية   

املجموعة اللغوية
130 الرابع  املجموعة اللغوية ل�شاحب الت�شجيل   
193 ال�شاد�ض  املجموعة اللغوية ل�شتمارات خدمات ال�شجل   
134-133 الرابع  لة    املجموعة اللغوية للمعلومات امل�شجَّ
120 الرابع  اللغة الر�شمية واللغة املحلية    
135 الرابع  املجموعة اللغوية خلدمات ال�شجل     
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القانون
12 املقدمة  التعريف      
30-28 الأول  ال�شمات الرئي�شية للقانون الناظم لت�شجيل املن�شاآت  

)انظر "املجموعة اللغوية/اللغة"( القوانني املتعلقة باللغة يف الدولة    
الإ�شلح الت�شريعي

238-237 احلادي ع�شر  و�شوح القانون     
243-240 احلادي ع�شر  ا�شتحداث اأ�شكال قانونية مرنة للمن�شاآت التجارية  
237-236 احلادي ع�شر  الإ�شلح الت�شريعي املتعلق بقوانني ت�شجيل املن�شاآت  
245-244 ،78 احلادي ع�شر  الإ�شلح الت�شريعي ل�شتيعاب ال�شجلت الإلكرتونية  

الدليل الت�شريعي
11-5 املقدمة  الغر�ض من الدليل الت�شريعي    

امل�شوؤولية )انظر اأي�شا "اجلزاءات"(
209-208 الثامن  م�شوؤولية املن�شاأة عن اأيِّ معلومات م�شلِّلة اأو كاذبة اأو خادعة  
217-212 الثامن  م�شوؤولية ال�شجل التجاري    

املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة
12 املقدمة  التعريف      

 ا�شتخدام اأ�شكال قانونية مرنة للمن�شاآت ال�شغرى 
243-240 احلادي ع�شر  وال�شغرية واملتو�شطة     

 املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة ومزايا 
د الهوية الفريد"( )انظر "حمدِّ دات الهوية الفريدة     حمدِّ

 املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة والر�شوم 
)انظر "الر�شوم"( على خدمات الت�شجيل     

)انظر "املراأة"( املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة اململوكة للمراأة  
9-8 املقدمة  ت�شجيع ت�شجيل املن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة  

        )انظر "اإ�شلح الإجراءات
 اخلا�شة بت�شجيل املن�شاآت"(

 الت�شجيل الطوعي للمن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة   )انظر اأي�شًا "ال�شجل التجاري"-
 "اأغرا�ض ال�شجل التجاري" 

و "اإجراءات الت�شجيل"(
 تقدمي املعلومات طوعيا     )انظر "املعلومات املطلوبة 

ما بعد الت�شجيل"(
َمع اخلدمات جَمْ

املقدمة      9 مزايا جممع اخلدمات    
87 الثالث        
12 املقدمة  التعريف      
اأ�شكال جممع اخلدمات                     92-88
9 املقدمة  اإجراءات متكاملة للت�شجيل ودفع الر�شوم   

95 الثالث        
199 ال�شاد�ض        

 الت�شغيل املتبادل )اأو البيني( على امل�شتوى املوؤ�ش�شي 
 بني جممعات اخلدمات     )انظر "الت�شغيل

املتبادل/اأو البيني"(
بيانات العائدات الدورية

12 املقدمة  التعريف      
155 اخلام�ض  بيانات العائدات الدورية كم�شادر للمعلومات   
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 تقدمي بيانات العائدات الدورية حلث املن�شاآت على 
156 اخلام�ض  تقدمي املعلومات املطلوبة    
207 الثامن  التاأخُّر يف تقدمي بيانات العائدات الدورية   

ما بعد الت�شجيل
)انظر "املعلومات"( لة     تعديل املعلومات امل�شجَّ

)انظر "الر�شوم"( الر�شوم على خدمات ما بعد الت�شجيل   
156-155 اخلام�ض  املعلومات املطلوبة بعد الت�شجيل    
161-157 اخلام�ض  ثة     الحتفاظ مبعلومات حمدَّ

البيانات املحمية
185-184 ال�شاد�ض  الو�شول اإىل البيانات املحمية    

12 املقدمة  التعريف      
 املعلومات عن نوع اجلن�ض كبيانات حممية     )انظر "امل�شاواة بني 

اجلن�شني/نوع اجلن�ض"(
)انظر "املعلومات"( لع عامة النا�ض على املعلومات   البيانات املحمية واطِّ

114 الثالث  تبادل البيانات املحمية بني ال�شلطات العمومية   
185 ال�شاد�ض  معاملة البيانات املحمية    

اإ�شلح اإجراءات ت�شجيل املن�شاآت
22-21 املقدمة  ا�شرتاتيجيات التوعية     
23 املقدمة  احلوافز على ت�شجيل املن�شاآت    
24 املقدمة  عملية الإ�شلح على مراحل    
20 املقدمة  فريق امل�شروع     
16 املقدمة  ن�شري للإ�شلح     
15 املقدمة  زات الإ�شلح      حمفِّ
17 املقدمة  اللجنة التوجيهية     

لة املن�شاأة امل�شجَّ
12 املقدمة  التعريف      

)انظر "اإلغاء الت�شجيل"( اإلغاء ت�شجيل من�شاأة م�شجلة    
)انظر "املعلومات"( معلومات عن املن�شاآت امل�شجلة    
)انظر "امل�شوؤولية"( م�شوؤولية املن�شاآت امل�شجلة    

�شاحب الت�شجيل
12 املقدمة  تعريف �شاحب الت�شجيل    

130 الرابع  معلومات عن نوع جن�ض �شاحب الت�شجيل   
 هوية �شاحب الت�شجيل     )انظر "احلد الأدنى من املعلومات 

 املطلوبة للت�شجيل واإتاحة خدمات 
ال�شجل التجاري"(

)انظر "اإجراءات الت�شجيل"( اإ�شعار ت�شجيل موجه اإىل �شاحب الت�شجيل   
197 ال�شاد�ض  م�شتعمل اأجنبي     
170-168 ال�شاد�ض  املتطلبات من اأ�شحاب الت�شجيل    

اأمني ال�شجل
43 الثاين  تعيني اأمني ال�شجل وم�شوؤوليته    

)انظر اأي�شا "ال�شلطة"(       
�شلحيات اأمني ال�شجل
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)انظر "املعلومات"(     لتغيري املعلومات اأو حذفها    
147 الرابع      لت�شحيح الأخطاء     

        )انظر اأي�شا "املعلومات" -
"تغيري اأو حذف املعلومات"(

147 الرابع      لطلب معلومات اإ�شافية    
)انظر "طلب الت�شجيل"(     لرف�ض طلب الت�شجيل    

اإجراءات الت�شجيل
126-123 الرابع  املن�شاآت التجارية امل�شموح لها بالت�شجيل اأو امللَزمة به  
137 الرابع  حمتوى الإ�شعار بالت�شجيل     
117-115 الرابع  مدى التمحي�ض الذي يقوم به ال�شجل    
136 الرابع  الإ�شعار بالت�شجيل      
141-138 الرابع  مدة نفاذ الت�شجيل     

46 الثاين  ا�شتمارات الت�شجيل املوحدة    
145-142 الرابع  وقت الت�شجيل ونفاذه     

قيود ال�شجل
)انظر "املعلومات"( تغيري قيود ال�شجل اأو حذفها    

)انظر "ال�شجل التجاري"( قيود رقمية )اأو اإلكرتونية(    
145 الرابع  اإدخال املعلومات يف قيود ال�شجل يدويًا   
163 ،161 اخلام�ض        
230-227 العا�شر  حفظ قيود ال�شجل      
234-233 العا�شر  ب ل�شياع قيود ال�شجل اأو تلفها    التح�شُّ
235 العا�شر  �شمانات حماية قيود ال�شجل    

)انظر "املعلومات"( حتديث قيود ال�شجل     

موظفي ال�شجل
48-47 الثاين  بناء قدرات موظفي ال�شجل    

49 الثاين      التعلم املتبادل بني النظراء    
187 ال�شاد�ض  خطاأ / �شوء ت�شرف موظفي ال�شجل   
217-216 الثامن        
232 العا�شر        

اجلزاءات )انظر اأي�شا "امل�شوؤولية"(
211-210 الثامن  فر�ض اجلزاءات     

معايري خدمة
45 الثاين  اإر�شاء معايري خدمة لل�شجل التجاري   

ال�شلطات/الهيئات املعنية بال�شمان الجتماعي
َمع اخلدمات"( )انظر "جَمْ اإجراءات ت�شجيل متكاملة    

)انظر "ال�شجل التجاري"  قابلية الت�شغيل املتبادل مع ال�شجلت التجارية   
 و�شلطات ال�شرائب      - "نهج التنفيذ على مراحل 

َمع اخلدمات"( وجَمْ
57 الثاين  الت�شجيل لدى ال�شلطات/الهيئات املعنية بال�شمان الجتماعي 

د الهوية الفريد"( )انظر "حمدِّ واعتماد حمددات هوية فريدة    

�شلطات ال�شرائب
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َمع اخلدمات"( )انظر "جَمْ اإجراءات ت�شجيل متكاملة    
 قابلية الت�شغيل املتبادل مع ال�شجلت التجارية 

 و�شلطات ال�شمان الجتماعي     )انظر "ال�شجل التجاري" -
 "نهج التنفيذ على مراحل 

َمع اخلدمات"( وجَمْ
57 الثاين  الت�شجيل لدى �شلطات ال�شرائب    

د الهوية الفريد"( )انظر "حمدِّ دات هوية فريدة   �شلطات ال�شرائب واعتماد حمدِّ
ال�شفافية

33 الأول  لة وحفظها    ال�شفافية يف جمع املعلومات امل�شجَّ
162 اخلام�ض  �شفافية ال�شجل التجاري    

)انظر "معايري اخلدمة"(       
155 اخلام�ض  ن�شر املعلومات املالية للمن�شاآت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة 

)انظر "اإجراءات الت�شجيل"( ا�شتخدام ا�شتمارات الت�شجيل املوحدة   
التدريب

207 ،122 الرابع  تدريب م�شتعملي ال�شجلت التجارية   
)انظر "موظفي ال�شجل"( تدريب موظفي ال�شجلت التجارية    

الأون�شيرتال
85 الثالث  ن�شو�ض الأون�شيرتال     

الأمم املتحدة
 اتفاقية الأمم املتحدة املعنية بالق�شاء على 

174 جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة     ال�شاد�ض 
174 ال�شاد�ض  الإعلن العاملي حلقوق الإن�شان    

د الهوية الفريد حمدِّ
102 الثالث  مزايا حمدد الهوية الفريد    
107-106 الثالث  تخ�شي�ض حمدد الهوية الفريد    
104 الثالث  تخ�شي�ض حمدد الهوية الفريد من جانب خمتلف ال�شلطات  

)انظر "عابر للحدود"( تبادل املعلومات عرب احلدود    
12 املقدمة  التعريف      

110-108 الثالث  تطبيق نظام حمدد الهوية الفريد للمن�شاآت   
)انظر "الت�شغيل املتبادل/اأو البيني"(     معوقات تطبيق نظام حمدد الهوية الفريد   

101 الثالث  هيكل حمدد الهوية الفريد    
103 الثالث  ا�شتخدام حمدد الهوية الفريد للمن�شاأة التجارية الفردية  

م�شتعملو ال�شجل التجاري
)انظر "�شبل الو�شول"( الو�شول املبا�شر اإىل ال�شجل    

)انظر "الر�شوم"( الر�شوم املفرو�شة على م�شتعملي ال�شجل التجاري  
197 ال�شاد�ض  م�شتعملو ال�شجل التجاري الأجانب    

)انظر "امل�شوؤولية"( امل�شوؤولية عن الأخطاء اأو الإغفالت   
)انظر "املعلومات والتدريب"( توفري املعلومات مل�شتعملي ال�شجل التجاري   

179 ال�شاد�ض  تقييد و�شول م�شتعملي ال�شجل التجاري اإىل ال�شجل  
9 املقدمة  النهج القائم على امل�شتعمل    

املراأة
175-172 ال�شاد�ض  الو�شول اإىل ال�شجل التجاري    
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