SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE
 C15الرمز:

CHECK LIST

صيغة 20
صفحة  1من 1

قائمة الوثائق المطلوبة بفضاء المخاطب الوحيد
شركة ذات المسؤولية المحدودة /شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

APII

 01 أصول من القانون األساسي للشركة ممضاة من طرف الشركاء ،ومن طرف الوكيل.
 15 محاضر جلسة خاصة بتسمية الوكيل (في صورة عدم التنصيص عليه بالقانون األساسي للشركة).
 15 أصول من تقرير مراقب المساهمات (إذا كان رأس مال الشركة مكونا من مساهمات عينية تفوق قيمتها  0333دينار لكل
1

شريك على حدة)

 أصل شهادة األولوية في التسمية ،مسلمة من مصالح المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ،مع نسخة عادية
منها.
 12 نسخ من حجة المقر االجتماعي تحمل وجوبا اسم الشركة (عقد كراء ،شهادة إيواء ،2شهادة توطين)( .في صورة كراء أصل
تجاري ،يجب أن يكون العقد مسجال).
 14 نسخ من وثيقة الهويّة للوكيل (بطاقة التعريف الوطنية للتونسيين وجواز السفر لألجانب).
 10 نسخة من وثيقة الهوي ّة للشركاء (بطاقة التعريف الوطنية للتونسيين وجواز السفر لألجانب).













 12نسخ مطابقة لألصل من الشهادة البنكية تحمل وجوبا اسم الشركة وقيمة رأس مالها بالدينار.
 16نسخ من شهادة التصريح باالستثمار إذا كان النشاط موجبا لها.
 16نسخ من كراس الشروط أو من الترخيص المسبق إذا كان نشاط الشركة موجبا لها.
 16نسخ من شهادة التسجيل بالعمادة المهنية أو 16نسخ من التراخيص بالنسبة للمهن الخاضعة للتسجيل أو الترخيص.
 10مطبوعة خاصة بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (يتم تعميرها باللغتين العربية والفرنسية)
 12مطبوعات خاصة باإليداع بالسجل التجاري (يتم تعميرهما باللغة العربية فقط)
 14نسخ من تفويض الوكيل للشخص القائم بالتصريح عند االقتضاء (يكون معرفا باإلمضاء وجوبا)
 14نسخ من بطاقة التعريف الوطنية للشخص القائم بالتصريح.
 14نسخ من بطاقة تاجر عندما تفوق نسبة المساهمة األجنبية في رأس مال الشركة التجارية  %94أو إذا كان وكيلها
أجنبيا.
 14نسخ من شهادة اإلقامة للشريك أو الوكيل األجنبي للشركة التجارية.

 282دينارا للشركات غير المصدرة كليا
معلوم التكوين القانوني للشركات
 222دينارا للشركات المصدرة كليا (معفاة من معلوم التسجيل)
تدفع نقدا عند إيداع ملف التكوين القانوني للشركة.
هذه المبالغ ال تشمل معاليم تسجيل محضر جلسة تعيين الوكيل وتسجيل تقرير مراقب المساهمات

المطبوعات الالزمة موضوعة على ذمتكم بفضاء المخاطب الوحيد.

 1يجب ان ّل يتجاوز تاريخ امضائه من طرف الشركاء الشهر ا
وإّل وجب الحصول على اذن من قاضي السجل التجاري
 2مرفقة بعقد كراء الشخص االوي والذي يجب أال ينص على منع االيواء أو غيره من طرق استغالله من قبل الغير ،أو عقد الشراء (في هذه الصورة ال بد من تطابق
العناوين واال وجب تقديم شهادة تطابق مسلمة من طرف المصالح البلدية)
بالنسبة لشهادة االيواء المسلمة من شخص طبيعي يجب أن يكون امضاء االوي معرفا به ،وإذا كانت مسلمة من شخص معنوي يجب ان تحمل ضرورة معرفه الجبائي
وختمه وامضائه دون ضرورة التعريف به.

