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تقديم الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد  

يمثل الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد مركزا للخدمات اإلدارية والقانونية يضم 
في فضاء واحد مختلف اإلدارات المعنية بإسداء الخدمات الخاصة ببعث المؤسسات�

يرجع هيكل الشباك الموحد بالنظر إلى مركز تبسيط اإلجراءات والتصرف في اإلمتيازات باإلدارة 
المركزية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس وإلى إداراتها الجهوية ببقية الواليات�

 
التركيبة الحالية للشباك الموحد بتونس وسوسة وصفاقس.  1
يتركب الشباك الموحد بتونس وسوسة وصفاقس من المكاتب األتية: 

مكتب النهوض باالستثمارات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد�  
مكتب تسجيل عقود الشركات »القباضة المالية«  

مكتب مراقبة األداءات�  
مكتب كتابة المحكمة اإلبتدائية�  

مكتب المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية�  
مكتب الديوانة�  

مكتب وزارة الداخلية�  
باإلضافة إلى هذہ المكاتب يحتوي الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس 

على المكاتب التالية : 
مكتب المخاطب الوحيد لتكوين الشركات 
مكتب وزارة التشغيل والتكوين المهني� 

مكتب الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي�
مكتب وزارة ال وزارة التجارة

تركيبة الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بإداراتها الجهوية   2
خالل شهر فيفري 2006 وبمقتضى اتفاقية أبرمت بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة 
وبإداراتها  بتونس  بالصناعة  النهوض  لوكالة  الموحد  الشباك  جديد صلب  مكتب  ,أحدث  المالية 
الالزمة  اإلجراءات  إتمام  يتولى  والمستثمرين،  للباعثين  وحيد  مخاطب  خطة  ليشغل  الجهوَية 

الخاصة بتكوين الشركات �
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يتكفل هذا المكتب، عوضا عن الباعثين والمستثمرين وخالل الـ 24 ساعة التي تلي قبوله لملف 
الطبيعية  ،الذوات  القانونية  الذوات  لتكوين  المستوجبة  اإلجراءات  كافة  بإتمام  الشركة،  تكوين 
والذوات المعنوية التي تكتسي شكل شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات الشخص الواحد 

ذات المسؤولية المحدودة وشركات خفية اإلسم�
ويتكفل كذلك هذا المكتب بإتمام اإلجراءات الخاصة بمنح الرمز الديواني�

الوكالة  مصالح  قامت  اإلتصالية,  لإلدارة  الوطني  البرنامج  في  إنخراطها  إطار  وفي  هذا، 
بتونس بوضع منظومة خاصة  الموحد  الشباك  ثلة صلب  المُمّ المعنية  باإلشتراك مع اإلدارات 
بتكوين الشركات عن بعد تمكن من تأسيس الشركات خفية اإلسم والشركات ذات المسؤولية 
المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة التي تخضع أنشطتها ألحكام مجلة 
تشجيع اإلستثمارات وكذلك تبادل الوثائق الضرورية ودفع المبالغ المستوجبة لتكوينها بالوسائل 
اإللكترونية الموثوق بها وفقا للتشريع المتعلق بالمبادالت اإللكترونية� )القانون عدد 89 لسنة 
2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بإجراءات تأسيس الشركات عن بعد واألمر عدد 
3189 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر2005 المتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد1567 لسنة 
التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير وكالة  المتعلق بضبط  المؤرخ في 2 جويلية 2001   2001

النهوض بالصناعة(�
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الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد متحصل على شهادة  
المطابقة للمواصفة القياسية الدولية »اإليزو 9001 صيغة : 2008«  

المطابقة  شهادة  على  بتونس  الموحد  الشباك  تحصل   2000 لسنة  ماي  شهر  غضون  في 
للمواصفة القياسية الدولية  اإليزو 9002 صيغة : 1994 من قبل المعهد الوطني للمواصفات 

والملكية الصناعية» INNORPI« ومكتب فريطاس» VERITAS« للمراقبة�
الوطني  المعهد  قبل  من  المنجز  الخارجي  التدقيق  إثر  وعلى   2003 لسنة  جوان  شهر  وخالل 
المطابقة  شهادة  على  الموحد  الشباك  تحصل   »  INNORPI الصناعية»  والملكية  للمواصفات 

للمواصفة القياسية الدولية اإليزو9001 صيغة : 2000�

قام  أن  بعد  الثاني  المتابعة  تدقيق  بنجاح  الموحد  الشباك  إجتاز   2005 لسنة  جوان  وفي شهر 
بتوسيع مجال نظام إدارة الجودة ليشمل الخدمات المسداة بكل من الشباك الموحد 5بسوسة 
وصفاقس� وقد ّتمت عملية توسيع مجال نظام إدارة الجودة هذہ بعد مراجعة النظام الوثائقي 
الواقع تركيزہ صلب الشباك الموحد بتونس منذ سنة 2000 وذلك بإدماج الخصوصيات المتعلقة 
التدقيق  أدى   2005 لسنة  جويلية  شهر  وخالل  وصفاقس  بسوسة  الموحد  الشباك  من  بكل 
الخارجي المنجز من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية» INNORPI« بكل من 
الشباك الموحد بسوسة وصفاقس إلى منحهما شهادة المطابقة للمواصفة القياسية الدولية 

اإليزو 9001 صيغة : 2000� وتوسيع مجال نظام إدارة الجودة لفائدة أنشطتهما�
الجهوية  باإلدارات  الموحدة  الشبابيك  تدريجيا ليشمل كل  الجودة  إدارة  وتم توسيع مجال نظام 
للوكالة أدى إلى حصول هاته الشبابيك على شهادة المطابقة للمواصفة القياسية الدولية اإليزو 

9001 صيغة : 2008 :
سنة 2007: باجة ونابل وقفصة وقابس  

سنة 2008: بنزرت والقيروان والكاف والمنستير وزغوان  
سنة 2010: جندوبة والمهدية وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي وتطاوين  

واجتازت كل الشبابيك الموحدة ,سنة 2011 , بنجاح عملية تدقيق المتابعة الخارجي المنجز من قبل 
»INNORPI «المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

 : صيغة   9001 اإليزو   « الدولية  القياسية  للمواصفة  المطابقة  شهادة  على  وبحصولها  هذا، 
المتعاملين  كافة  رضاء  تعزيز  على  متواصلة  بصفة  للوكالة  الموحدة  الشبابيك  تعمل   »2008

معها�
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وفي هذا الصدد وقع وضع سياسة للجودة ترتكز على 3 محاور إستراتيجية : 
الحريف مركز اهتماماتنا : إسداء خدمات لفائدة المتعاملين مع الشباك الموحد طبقا للمقتضيات   

القانونية والتنظيمية وطبقا النتظاراتهم بخصوص اآلجال والقبول��� 
السعي إلى التحسين المستمر لطرق سير الشباك الموحد  

السعي إلى تشريك األعوان والعمل على انخراطهم في بلوغ األهداف�  
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خدمات الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد:   

يسدي الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة جملة من الخدمات تتعلق خاصة بما يلي: 
تسليم شهادات إيداع التصاريح باإلستثمار�  

إتمام إجراءات التكوين القانوني للشركات بواسطة مكتب المخاطب الوحيد لتكوين الشركات   
بالشباك الموحد بتونس وباإلدارات الجهوية للوكالة�

الشركات  لتكوين  الوحيد  المخاطب  بواسطة مكتب  التجارية  للشركات  القانوني  التكوين  إجراء   
بالشباك الموحد بتونس

الموحد  بالشباك  المعنية  المكاتب  لدى  مباشرة  للشركات  القانوني  التكوين  إجراءات  إتمام   
بتونس وسوسة وصفاقس�

www� للوكالة:  الواب  موقع  عبر  الخط  على  للشركات  القانوني  التكوين  إجراءات  إتمام   
tunisieindustrie�nat�tn بالشباك الموحد بتونس  

إسداء خدمات أخرى ذات الصلة ببعث مشاريع اإلستثمار أو ببعث الشركات التجارية  
اإلحاطة واإلرشاد حول مناخ اإلستثمار بتونس�  

تسليم شهادات إيداع التصاريح بمشاريع اإلستثمار.  1
يسلم مكتب النهوض باإلستثمارات بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديدشهادات 
إيداع التصاريح بمشاريع اإلستثمار اعتمادا على تصاريح في الغرض يقع إيداعها بمكتب الضبط 

أو إرسالها على الخط عبر موقع الواب للوكالة:
 www�tunisieindustrie�nat�tn

األنشطة المّخولة :   1�1
الصناعات المعملية بما في ذلك الصناعات الغذائية وأنشطة التحويل األولي وتكييف   

المنتوجات الفالحية والصيد البحري�
األشغال العامة�  

النقل�  
التربية والتعليم�  
التكوين المهني  

اإلنتاج والصناعات الثقافية�  
التنشيط الشبابي والترفيه والعناية بالطفولة ورعاية المسنين�  
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الصحة�  
حماية البيئة والمحيط�  

البعث العقاري�  
خدمات غير مالية أخرى )دراسات, إستشارات, إختبارات, البحوث والتطوير(�  

بالصناعة  النهوض  النهوض باإلستثمارات لوكالة  الترابي ومهام مكتب  االختصاص   2�1
والتجديد بالشباك الّموحد 

الموحد  بالشباك  بالصناعة  النهوض  لوكالة  باإلستثمارات  النهوض  مهام مكتب   1�2�1
بتونس: 

مشاريع اإلحداث في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات �  
مشاريع اإلحداث في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات المنجزة من قبل   

التونسيين المقيمين بالخارج في إطار عودتهم النهائية أو الوقتية�
مشاريع اإلحداث والتوسعة والتجديد في قطاع المحروقات )قانون عدد 61 لسنة   
2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بإتمام وتنقيح مجلة المحروقات 

الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999(�

للوكالة  الموحد  بالشباك  باالستثمارات  النهوض  لمكتب  الترابي  اإلختصاص   2�2�1
بتونس�

يحدد اإلختصاص الترابي لمكتب النهوض باالستثمارات لوكالة النهوض بالصناعة 
النهوض بالصناعة والتجديد بتونس وفقا لما  الموحد لوكالة  والتجديد بالشباك 

يلي:
المشاريع التي يكون مكان إنتصابها المتوقع بواليات تونس وأريانة وبن عروس 
ومنوبة والتي ال تتضمن مساهمات أجنبية والمشاريع المنجزة من قبل التونسين 
وكذلك  األجنبية  المساهمات  ذات  للمشاريع  بالنسبة  أما  بالخارج  المقيمين 
لوكالة  باإلستثمارات  النهوض  مكتب  يكون  المحروقات،  قطاع  في  المشاريع 
اإلنتصاب  لمكان  اإلعتبار  بعين  األخذ  دون  مختصا  والتجديد  بالصناعة  النهوض 

المتوقع للمشروع�

مهام مكتب النهوض باالستثمارات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد باإلدارات   3�2�1
الجهوية� 

والتجديد  بالصناعة  النهوض  لوكالة  باالستثمارات  النهوض  مكتب  يتولى   
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باإلدارات الجهوية قبول التصاريح باإلستثمارالمتعلقة ب: 
مشاريع اإلحداث والتوسعة والتجديد في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات�  

المعملية  الصناعات  قطاعي  في  والتجديد  والتوسعة  اإلحداث  مشاريع   
عودتهم  إطار  في  بالخارج  المقيمين  التونسيين  قبل  من  المنجزة  والخدمات 

النهائية أو الوقتية� 
تغيير نظام اإلستثمار�  

بالصناعة  النهوض  لوكالة  باالستثمارات  النهوض  لمكتب  الترابي  اإلختصاص   4�2�1
والتجديد باإلدارات الجهوية� 

بالصناعة  النهوض  لوكالة  باالستثمارات  النهوض  لمكتب  الترابي  اإلختصاص  يحدد 
والتجديد بحسب مكان اإلنتصاب المتوقع للمشروع� 

1�2�5 أجل تسليم شهادات إيداع التصاريح بمشاريع اإلستثمار:
الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس: 24 ساعة إبتداء من   
تاريخ وساعة إيداع التصريح بالمشروع بمكتب الضبط المركزي أو من قبوله عن 

www�tunisieindustrie�nat�tn :بعد عبر موقع الواب للوكالة
الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد باإلدارات الجهوية: 24 ساعة   
إبتداء من تاريخ وساعة إيداع التصريح بالمشروع بمكتب الضبط أو من قبوله عن 

www�tunisieindustrie�nat�tn :بعد عبر موقع الواب للوكالة
بالصناعة  النهوض  لوكالة  الموحد  الشباك  لدى  المودعة  للتصاريح  بالنسبة 
والتجديد باإلدارات الجهوية والخاصة بالمشاريع الصناعية التي تساوي أو تفوق 
كلفتها مليوني دينار وبمشاريع الخدمات التي تتمتع بإمتيازات التنمية الجهوية 
وبمشاريع إحداث معاصر زيت الزيتون التي تكون المساهمة األجنبية فيها ذات 

األغلبية، حدد هذا األجل ب 72 ساعة �

بتونس  والتجديد  بالصناعة  النهوض  لوكالة  الموحد  الشباك  المطلوبة:  الوثائق   6�2�1
وباإلدارات الجهوية: 

تتوفر قائمة محينة للوثائق المطلوبة لدى مكتب اإلستقبال لوكالة النهوض بالصناعة 
الجهوية وكذلك  باإلدارات  باإلستثمار  النهوض  كافة مكاتب  بتونس ولدى  والتجديد 

 www�tunisieindustrie�nat�tn :على موقع الواب للوكالة
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 / / ذوات طبيعية  القانونية  الذوات   : الشركات  بتكوين  المتعلقة  إتمام اإلجراءات   .2
ذوات معنوية، مباشرة لدى المكاتب المعنية بالشباك الموحد

إحــداث مؤسسة فردية / ذات طبيعية : الشباك الموحد بتونس وسوسة وصفاقس  1�2

المؤسسات المخّولة :   1�1�2
المقيمين  التونسيين  أو  األجانب  قبل  من  المحدثة  المؤسسات   / الحرة  المهن 

بالخارج�

المكاتب المتدخلة:   2�1�2
)المعرف  الجبائي  التعريف  وبطاقة  بالوجود  التصريح  األداءات:  مراقبة  مكتب   

الجبائي(�
مكتب كتابة المحكمة االبتدائية: الترسيم بالسجل التجاري�  

مالحظة: ال تشمل إجراءات الترسيم بالسجل التجاري المهن الحرة�

الوثائق المطلوبة:   3�1�2
النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 
بالصناعة والتجديد ولدى كافة المكاتب المتدخلة وكذلك على موقع الواب للوكالة: 

 www�tunisieindustrie�nat�tn

أجل إتمام اإلجراءات : حينيا�  4�1�2

إتمام إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد   2�2
بتونس  الموحد  بالشباك  المعنية  المكاتب  لدى  مباشرة  المحدودة  المسؤولية  ذات 

وسوسة وصفاقس

الشركات المخولة:   1�2�2
الشركات التي تخضع أنشطتها ألحكام مجلة تشجيع اإلستثمارات�  

الشركات التجارية وذالك بالنسبة للشباك الموحد بتونس�  

المكاتب المتدخلة:   2�2�2
مكتب تسجيل عقود الشركات )القباضة المالية(: تسجيل العقود التاسيسية   

مكتب مراقبة األداءات : التصريح بالوجود وبطاقة التعريف الجبائي )المعرف   
الجبائي(� 
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مكتب كتابة المحكمة اإلبتدائية : الترسيم بالسجل التجاري�  
الرسمي  بالرائد  اإلشهار   : التونسية  للجمهورية  الرسمية  المطبعة  مكتب   

للجمهورية التونسية�

الوثائق المطلوبة:   3�2�2
النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 
بالصناعة والتجديد ولدى كافة المكاتب المتدخلة وكذلك على موقع الواب للوكالة: 

 www�tunisieindustrie�nat�tn

أجل إتمام اإلجراءات : ساعة واحدة�   4�2�2

وشركات  المحدودة  المسؤولية  ذات  للشركات  بعد  عن  التأسيس  إجراءات  إتمام   3�2
الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة 

بتونس

الشركات المخولة:   1�3�2
ال  والتي  اإلستثمارات  تشجيع  مجلة  ألحكام  أنشطتها  تخضع  التي  الشركات   

يتضمن رأس مالها عند تأسيسها مساهمات عينة �
"يعفى القيام بتأسيس هذہ الشركات بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها من   
الوثائق  الوثائق الضرورية لتأسيسها على ورق "في حالة عدم تقديم  تقديم 
بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها يّتعين اإلدالء بها لدى مكتب المتصرف في 
المنظومة في أجل أقصاہ 30 يوما من تاريخ دفع المبالغ المستوجبة بعنوان 

التأسيس"
الشركات التجارية وذلك بالنسبة للشباك الموحد بتونس�  

المكاتب المتدخلة:   2�3�2
مكتب المتصرف المكلف بتأسيس الشركات عن بعد لوكالة النهوض بالصناعة   

والتجديد: قبولية التصاريح اإللكترونية المتعلقة بالتأسيس�
مكتب مراقبة األداءات : التصريح بالوجود وبطاقة التعريف الجبائي )المعرف   

الجبائي(�
مكتب كتابة المحكمة اإلبتدائية : الترسيم بالسجل التجاري�  

الرسمي  بالرائد  اإلشهار   : التونسية  للجمهورية  الرسمية  المطبعة  مكتب   
للجمهورية التونسية�
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الوثائق المستوجبة للتأسيس:   3�3�2
اإلدالء  يتعين  بها  الموثوق  اإللكترونية  بالوسائل  الوثائق  تقديم  عدم  حالة  في 
بها لدى مكتب المتصرف في المنظومة في أجل أقصاہ 30 يوما من تاريخ دفع 

المبالغ المستوجبة بعنوان التأسيس

أجل إتمام اإلجراءات : 24 ساعة�  4�3�2

بالشباك  المكاتب المعنية  إتمام إجراءات تكوين الشركات خفية اإلسم مباشرة لدى   4�2
الموحد بتونس وسوسة وصفاقس

الشركات المخولة:   1�4�2
الشركات خفية اإلسم ذات المساهمة العامة والمساهمة الخصوصية والتي   

تخضع أنشطتها إلى أحكام مجلة تشجيع اإلستثمارات�
الشركات خفية اإلسم التجارية وذالك بالنسبة للشباك الموحد بتونس�  

المكاتب المتدخلة:   2�4�2
التأسيسية  العقود  :تسجيل  المالية(  )القباضة  الشركات  عقود  تسجيل  مكتب   

للشركة�
مكتب مراقبة األداءات : التصريح بالوجود وبطاقة التعريف الجبائي )المعرف   

الجبائي(� 
مكتب كتابة المحكمة اإلبتدائية : الترسيم بالسجل التجاري�  

الرسمي  بالرائد  اإلشهار   : التونسية  للجمهورية  الرسمية  المطبعة  مكتب   
للجمهورية التونسية�

الوثائق المطلوبة:   3�4�2
بالصناعة  النهوض  المطلوبة لدى مكتب اإلستقبال لوكالة  الوثائق  تتوفر قائمة 

ولدى كافة المكاتب المتدخلة وكذلك على موقع الواب للوكالة: 
www�tunisieindustrie�nat�tn 

أجل إتمام اإلجراءات : 12 ساعة�  4�4�2
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لوكالة  الموحد  بالشباك  اإلسم  خفية  للشركات  بعد  عن  التأسيس  إجراءات  إتمام   5�2
النهوض بالصناعة بتونس

الشركات المّخولة:   1�5�2
ال  والتي  اإلستثمارات  تشجيع  مجلة  ألحكام  أنشطتها  تخضع  التي  الشركات   

يتضمن رأس مالها عند تأسيسها مساهمات عينة �
"يعفى القيام بتأسيس هذہ الشركات بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها من   

تقديم الوثائق الضرورية لتأسيسها على ورق"
"في حالة عدم تقديم الوثائق بالرسائل اإللكترونية الموثوق بها بتعيين اإلدالء   
لدى مكتب المتصرف في المنظومة في أجل أقصاہ 30 يوما من تاريخ دفع 

المبالغ المستوجبة بعنوان التأسيس"
الشركات التجارية وذالك بالنسبة للشباك الموحد بتونس�  

الوثائق المستوجبة للتأسيس :   2�5�2
"في حالة عدم تقديم الوثائق بالوسائل اإللكترونية الموثوق بها يتعين اإلدالء 
بها لدى مكتب المتصرف في المنظومة في أجل أقصاہ 30 يوما من تاريخ دفع 
المبالغ المستوجبة بعنوان التأسيس")الفقرة 2 من الفصل 2 من القانون عدد 

89 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004(
أجل إتمام اإلجراءات : 24 ساعة�  3�5�2
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الوحيد  المخاطب  مكتب  بواسطة  الشركات  بتكوين  المتعلقة  اإلجراءات  إتمام   3
بالشباك الموحد بتونس وباإلدارات الجهوية 

الشركات المّخولة:   1�3
ذات  شركات  شكل  في  معنوية  ذوات   / طبيعية  ذوات   / القانونية  الذوات   
مسؤولية محدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة وشركات 

خفية اإلسم التي تخضع أنشطتها ألحكام مجلة تشجيع اإلستثمارات�
الذوات التجارية وذالك بالنسبة للشباك الموحد بتونس�  

المكتب المعني بإسداء الخدمة :   2�3
والتجديد  بالصناعة  النهوض  لوكالة  الموحد  بالشباك  الوحيد  المخاطب  مكتب   

بتونس وباإلدارات الجهوية� 
تتمثل خدمات مكتب المخاطب الوحيد في القيام عوضا عن الباعثين والشركات   
التأسيس  ملفات  قبولية  وفحصه  إلستالمه  الموالية  ساعة   24 ال  وخالل 

المعروضة عليه ،باإلجراءات المستوجبة للتأسيس لدى المكاتب المعنية�

المكاتب المتدخلة:   3�3
التأسيسية  العقود  تسجيل  المالية(:  )القباضة  الشركات  عقود  تسجيل  مكتب   

للشركات
مكتب مراقبة األداءات : التصريح بالوجود وبطاقة التعريف الجبائي )المعرف   

الجبائي(�
مكتب كتابة المحكمة اإلبتدائية : الترسيم بالسجل التجاري�  

الرسمي  بالرائد  اإلشهار   : التونسية  للجمهورية  الرسمية  المطبعة  مكتب   
للجمهورية التونسية�

الوثائق المطلوبة:   4�3
النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 
للوكالة:  الواب  موقع  على  وكذلك  المتدخل  المكتب  ولدى  والتجديد  بالصناعة 

 www�tunisieindustrie�nat�tn

أجل إتمام اإلجراءات: 24 ساعة، و 72 ساعة في صورة إحداث شركة خفية اإلسم   5�3
بواسطة مكتب المخاطب الوحيد باإلدارات الجهوية�
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الموحد  الشباك  لدى  اإلستثمار  مشاريع  ببعث  الصلة  ذات  أخرى  خدمات  إسداء   4
لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس وسوسة وصفاقس.

الترفيع في رأس المال لشركة خفية اإلسم: الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة   1�4
والتجديد بتونس وسوسة وصفاقس

الشركات المخولة:   1�1�4
الشركات الخفية اإلسم ذات المساهمة العامة والخصوصية�

المكاتب المعنية :   2�1�4
التاسيسية  العقود  تسجيل  المالية:  القباضة  الشركات  عقود  تسجيل  مكتب   

للشركات�
مكتب كتابة المحكمة اإلبتدائية: الترسيم بالسجل التجاري�   

الرسمي  بالرائد  اإلشهار  التونسية:  للجمهورية  الرسمية  المطبعة  مكتب   
للجمهورية التونسية�

الوثائق المطلوبة:   3�1�4
النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 
بالصناعة والتجديد ولدى كافة المكاتب المتدخلة وكذلك على موقع الواب للوكالة:  

www�tunisieindustrie�nat�tn

أجل إتمام اإلجراءات : 24 ساعة�  4�1�4

منح الرمز الديواني:  2�4

الشركات المخولة:   1�2�4
تشجيع  مجلة  ألحكام  أنشطتها  تخضع  التي  والمعنوية  الطبيعية  الذوات 

اإلستثمارات وكذالك الشركات التجارية�

المكتب المتدخل : مكتب اإلدارة العامة للديوانة   2�2�4

الوثائق المطلوبة:   3�2�4
النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 
للوكالة:  الواب  موقع  على  وكذلك  المتدخل  المكتب  ولدى  والتجديد  بالصناعة 

  www�tunisieindustrie�nat�tn
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أجل إسداء الخدمة : حينيا�  4�2�4

اإلنخراط في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي :   3�4
الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة بتونس   

4�3�1 الشركات المخولة: 
تشجيع  مجلة  ألحكام  أنشطتها  تخضع  التي  والمعنوية  الطبيعية  الذوات 

اإلستثمارات وكذالك الذوات الطبيعية والمعنوية في األنشطة التجارية�

المكتب المتدخل : مكتب الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي�  2�3�4

الوثائق المطلوبة :   3�3�4
النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 
للوكالة:  الواب  موقع  على  وكذلك  المتدخل  المكتب  ولدى  والتجديد  بالصناعة 

  www�tunisieindustrie�nat�tn

أجل إسداء الخدمة : حينيا�  4�3�4

إنخراط العملة غير األجراء في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي :   4�4
الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس�   

الذوات المخولة:   1�4�4
الباعثون والوكالء والرؤساء المديرين العامين "ر�م�ع"  الشركات�

المكتب المتدخل : مكتب الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي�  2�4�4

الوثائق المطلوبة:   3�4�4
النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 

بالصناعة والتجديد ولدى المكتب المتدخل وكذلك على موقع الواب للوكالة :
www�tunisieindustrie�nat�tn

أجل إسداء الخدمة: حينيا�  4�4�4

تسليم شهادات عدم الخضوع لتأشيرة عقود الشغل الخاصة بالعملة األجانب :   5�4
الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس�   

4�5�1�الذوات المخولة:
المديرين  والرؤساء  و  والوكالء  المشاريع  باعثو  األجانب:  والعملة  المؤجرون 

العامين"ر�م�ع" الشركات�
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المكتب المتدخل : مكتب وزارة التشغيل والتكوين المهني�  2�5�4

الوثائق المطلوبة :   3�5�4
النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 
للوكالة:  الواب  موقع  على  وكذلك  المتدخل  المكتب  ولدى  والتجديد  بالصناعة 

   www�tunisieindustrie�nat�tn

أجل إسداء الخدمة : 3 أيام من تاريخ اإليداع لدى المكتب�  4�5�4

تسليم شهادات اإلقامة :   6�4
الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس وسوسة وصفاقس�   

الذوات المخولة :   1�6�4
مجلة  ألحكام  أنشطتهم  تخضع  اللذين  االجانب  والمستثمرون  المشاريع  باعثوا 

تشجيع اإلستثمارات: 

المكتب المتدخل : مكتب وزارة التجارة  2�6�4

الوثائق المطلوبة:   3�6�4
النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 
 : للوكالة  الواب  موقع  على  وكذلك  المتدخل  المكتب  ولدى  والتجديد  بالصناعة 

www�tunisieindustrie�nat�tn

أجل إسداء الخدمة :   4�6�4
يقع تسليم الباعث أو المستثمر حينيا وصل في اإليداع وتسلم له بطاقة اإلقامة 

في أجل أقصاہ شهر من تاريخ اإليداع �

اإلشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية :   7�4
الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس وسوسة وصفاقس�   

نصوص اإلعالنات المعنية:   1�7�4
النصوص المتعلقة بتكوين الشركات

المكتب المتدخل :   2�7�4
مكتب المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية�

الوثائق المطلوبة:   3�7�4
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دلـــــــــــــيـــــــــــــــــل الّشـــــــــــبــــــــــاك المــــــّوحــــــــــــــــد            اوت 2014

النهوض  لوكالة  اإلستقبال  مكتب  لدى  المطلوبة  للوثائق  محينة  قائمة  تتوفر 
بالصناعة والتجديد ولدى المكتب المتدخل وكذلك على موقع الواب للوكالة: 

www�tunisieindustrie�nat�tn 

أجل إسداء الخدمة : حينيا�  4�7�4
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اإلحاطة واإلرشاد حول مناخ االستثمار في تونس:  5
 

مكتب النهوض باإلستثمارات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد:   
إجراءات التصريح بمشاريع اإلستثمار�  

تشجيع  بمجلة  عليها  المنصوص  والمالية  الجبائية  اإلمتيازات  على  الحصول  إجراءات   
اإلستثمارات�
مكتب الديوانة:   

اإلجراءات واإلمتيازات القمرقية�  
مكتب الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي:  

قانون الشغل والضمان اإلجتماعي�  
مكتب وزارة التشغيل والتكوين المهني:  

تشغيل اليد العاملة األجنبية�  
مكتب مراقبة األداءات:  

اإلجراءات واإلمتيازات الجبائية�  

التصريح بتعاطي نشاط تجاري خاضع لكراس شروط   6

المكتب المتدخل : مكتب  وزارة التجارة  1�6

الوثائق المطلوبة:   2�6
مطبوعة التصريح بنشاط تجاري

أجل إسداء الخدمة : حينيا�  3�6





وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
63، نهج سوريا 1002 تونس البلفيدير- تونس

الـــــــهاتــــــــــف :   144 792 71
الـــــــفاكــــــــس :   482 782 71

 api@api.com.tn البريد اإللكتروني :  
www.tunisieindustrie.nat.tn مــوقــع الــــواب :  


