
 المركز الوطنً لسجل المؤسسات: عادل شواري

 

 



   2018أكتوبر  29المؤرخ في  2018-52القانون عدد 

 2018نوفمبر  6بتاريخ  89الرائد الرسمي عدد 

يتعلق بضبظ التنظيم اإلداري  2019 جانفي 21مؤرخ في  2019لسنت  52أمر حكىمي عدد    -  
.والمالي للمركز الىطني لسجل المؤسساث  

 
يتعلق بضبظ شروط وإجراءاث  2019 جانفي 21مؤرخ في  2019لسنت  53حكىمي عدد أمر -

.شهادة حجز الشارة والتسميت االجتماعيت واالسم التجاري  
 

يتعلّق بضبظ آلياث ومعايير  2019 جانفي 21مؤرخ في  2019لسنت  54أمر حكىمي عدد  -
.الحقيقيتحديد المستفيد   

 
 



ً المدى المصٌـر على  التعامل  االعتماد ف

ٌم الوثائك ً االجراءات و تسل ً  ف  االلكترون

المواطن من بعض االجراءات إعفاء 

المتبادلة إلكترونٌاو الوثائك   

:  دمج بعض االجراءات

التحٌٌن و االشهار/التأسٌس  

التملٌص من كلفة إنشاء 

االشهار و النسخ : المؤسسة 

 المطابمة لألصل

المرجوة من السجل  االهداف  
 الوطني للمؤسسات



تبادل المعرف : تشبٌن لواعد البٌانات العمومٌة

  الجبائٌةالجبائً و البٌانات 

01 

المعرف الجبائً  إعتماد

كمعرف وحٌد من نشأة 

إندثارهاالمؤسسة الى   

02 
النشر بالجرٌدة الرسمٌة 

للسجل فً الٌوم التالً 

,  من إتمام االجراءات

معلوم االشهار مدمج 

 فً االجراء

03 



الجديد في    
الوطني للمؤسساتالسجل      



 فلسفة المانون

جٌل جدٌد من الناشطٌن  االلتصادٌٌن و تركٌز تكوٌن 

مبادئ شفافٌة المعامالت االلتصادٌة  و الحد من التهرب 

الضرٌبً و غسٌل االموال و تموٌل االرهاب و دفع 

الناشطٌن فً االلتصاد الموازي الى دائرة االلتصاد 

 المنظم 



عدم استجابة النصوص التشرٌعٌة للمعاٌٌر الدولٌة 

وتموٌل لتبٌٌض األموال المعتمدة فً مجال التصدّي 

اإلرهاب والتهرب الجبائً وفً تكرٌس الشفافٌة فً 

 .على االستثمارااللتصادٌة والتشجٌع المعامالت 

 لماذا هذا الخٌار الجدٌد؟
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7 

فً تواجد السجل التجاري داخل المحاكم االبتدائٌة 

ال مؤسسة التصادٌة اآلمر ٌتعلك بإنشاء حٌن أن 

 عاللة لها فً تلن المرحلة بالمحكمة

 لماذا هذا الخٌار الجدٌد؟

 

27/02/2019 Adel Chouari 



8 

تماسم السجل بٌن محلً لدى المحاكم االبتدائٌة 

للمواصفات ومركزي لدى المعهد الوطنً 

 الصناعٌةوالملكٌة 

 لماذا هذا الخٌار الجدٌد؟

 

27/02/2019 Adel Chouari 



9 

أرشٌف ورلً متنامً وغٌر متحكم فٌه داخل 

 الرلمنةفٌه عبر الكلفة للتصرف المحاكم وعالً 

 لماذا هذا الخٌار الجدٌد؟

 

27/02/2019 Adel Chouari 



10 

إجراءات غٌر موحدة بٌن المحاكم وتداخل فً 

ولاضً التجاري كاتب السجل االختصاصات بٌن 

 التجاريالسجل 

 لماذا هذا الخٌار الجدٌد؟

 

27/02/2019 Adel Chouari 



11 

عدم فاعلٌة المنظومة الجزائٌة للسجل التجاري بسبب عدم 

إنفاذ المواعد المانونٌة التجاري  على لدرة مصلحة السجل 

فً غرار التسجٌل والتحٌٌن وإٌداع الوثائك بوجوبٌه المتعلمة 

 .الموائم المالٌة

 لماذا هذا الخٌار الجدٌد؟

 

27/02/2019 Adel Chouari 



12 

انعدام كل تبادل ثنائً للبٌانات بٌن الهٌئات المساهمة 

األنشطة التسجٌل ما ٌولد الحاجة إلى فً إجراءات 

لكل المتعلمة بإدخال نفس الصنف من البٌانات الزائدة 

 هٌئة مشاركة

 لماذا هذا الخٌار الجدٌد؟

 

27/02/2019 Adel Chouari 



13 

تمنح الشركة المسجلة عدّة معرفات مختلفة من لبل 

إدارة الجباٌة : التسجٌلبإجراءات المكلفة الهٌئات 

والسجل التجاري والصندوق الوطنً للضمان 

 االجتماعً

 لماذا هذا الخٌار الجدٌد؟

 

27/02/2019 Adel Chouari 



 لماذا هذا الخٌار الجدٌد؟

 

هٌئة  12باعث  مشروع ٌمر عبر لرابة 

عمومٌة و خاصة إلتمام عملٌة التسجٌل 

 بالسجل التجاري 
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 المسار الحالً لباعث مؤسسة

تعدد الوثائك واالدارات 

 طول المدة



تنمل المعلومة بٌن لواعد 

 البٌانات العمومٌة

ONCE ONLY: 
SHARING DATA 

 المسار المرتمب للمعلومة 

1االدارة   

2االدارة   

3االدارة   
4االدارة   

5االدارة   

6االدارة   



18 

 الناشط االلتصادي

التحوٌل أو أو  التداولكل تعاط متواصل أو متكرر ألعمال اإلنتاج أو 

إسداء األعمال أو الخدمات أو المضاربة أو الوساطة أو السمسرة 

بدونهبممابل أو الغٌر لفائدة   



19 

 المؤسسة 

كل شخص ٌمارس نشاطا صناعٌا أو حرفٌا أو تجارٌا أو 

مستمل بممابل أو ٌمدم أعمال أو أو  حرأي نشاط مهنً 

 :وتشملخدمات ربحٌة أو غٌر ربحٌة 

األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن والترتٌبات المانونٌة  

   والجمعٌات



01 

 السجل التجاري

 سجل المهن

 سجل الحرف

 سجل الجمعٌات
  سجل الرهون 

االٌجار و    

 المالً 

سجل المستفٌد 

 الحمٌمً

الجرٌدة الرسمٌة 

 االلكترونٌة



01 

 السجل التجاري

 سجل المهن

 سجل الحرف

 سجل الجمعٌات

سجل الرهون   

و االٌجار    

 المالً 

سجل المستفٌد 

 الحمٌمً

الجرٌدة الرسمٌة 

 االلكترونٌة

01 

تسجٌل و تمٌٌد و تحٌٌن  

الشركات        و التجار 

 وإٌداع الموائم المالٌة



01 

 السجل التجاري

سجل 

 المهن

 سجل الحرف

سجل الرهون    سجل الجمعٌات

و االٌجار    

 المالً 

سجل المستفٌد 

 الحمٌمً

الجرٌدة الرسمٌة 

 االلكترونٌة

02 

تسجٌل و تمٌٌد و تحٌٌن 

، المحامون، االطباء

المهندسون، الخبراء 

المحاسبون و غٌرهم 

 من المهن الحرة



01 

 السجل التجاري

 سجل المهن

سجل 

 الحرف

سجل الرهون    سجل الجمعٌات

و االٌجار    

 المالً 

سجل المستفٌد 

 الحمٌمً

الجرٌدة الرسمٌة 

 االلكترونٌة

03 

تسجٌل و تمٌٌد و تحٌٌن 

الصناعات حرفًٌ 

التملٌدٌة، مٌكانٌكً، 

 ......حداد، نجار، 



04 

تسجٌل و تمٌٌد و تحٌٌن 

و شبكات الجمعٌات 

 الجمعٌات 

01 

 السجل التجاري

 سجل المهن

 سجل الحرف

سجل 

 الجمعٌات

سجل الرهون   

و االٌجار    

 المالً 

سجل المستفٌد 

 الحمٌمً

الجرٌدة الرسمٌة 

 االلكترونٌة



01 

 السجل التجاري

 سجل المهن

 سجل الحرف

 سجل الجمعٌات

سجل 

الرهون      

و االٌجار 

 المالً 

سجل المستفٌد 

 الحمٌمً

الجرٌدة الرسمٌة 

 االلكترونٌة

05 

سجل فرعً تسجل فٌه 

عمود الرهون و االٌجار 

لكل المتعاملٌن المالً 

معنى االلتصادٌٌن على 

 هذا المانون



01 

 السجل التجاري

 سجل المهن

 سجل الحرف

 سجل الجمعٌات
سجل الرهون   

و االٌجار    

 المالً 

سجل 

المستفٌد 

 الحمٌمً

الجرٌدة الرسمٌة 

 االلكترونٌة

06 

فرعً و إلزامً ٌسجل فٌه سجل 

الشخص أو األشخاص الطبٌعٌون الذٌن 

ٌمسكون بطرٌمة مباشرة أو غٌر 

رأس المال أو معٌنة  من مباشرة نسبة 

من حموق االلتراع  أو الذٌن ٌمارسون 

رلابة أو سٌطرة  على أجهزة التصّرف 

أو اإلدارة أو التسٌٌر  أو المسٌر 

للشخص المعنويالرئٌسً   



01 

 السجل التجاري

 سجل المهن

 سجل الحرف

 سجل الجمعٌات

سجل الرهون   

و االٌجار    

 المالً 

سجل المستفٌد 

 الحمٌمً

الجرٌدة 

الرسمٌة 

 االلكترونٌة

07 

مخصصة  إلكترونٌة  رسمٌةجرٌدة 

إلشهار كل العملٌات المتعلمة بالمؤسسة 

من تأسٌس وتحٌٌن وتصفٌة وحل 

وتشطٌب والوثائك التً أوجب المانون 

إشهارها بهدف إعالم الغٌر بوضعٌتها 

اإلشهار بالجرٌدة وٌموم المانونٌة 

الرسمٌة للمركز ممام اإلشهار بالرائد 

 الرسمً 



 مضمون من السجل الوطني للمؤسسات





 الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات



 الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات



 حجز التسمية االجتماعية أو االسم التجاري أو الشارة



98 24 33 81 

adel.chouari@registre-entreprises.tn 

www.registre-entreprises.tn 

Cité olympique Tunis 




