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� تو�س
كتك �� دل�ل إ�شاء ��

1- المقدمة
1.1 الهدف

� عالم العمل، وذلك بهدف
� المرأة االقتصادي �� ا�د الو�� اليوم حول أهم�ة تمك�� � ي��

ات�ج�ة مهمة للنهوض . وتعت�� ر�ادة المرأة لألعمال اس�� � � الج�س�� تحقيق المساواة ب��
وع الذي �صددە تم إنتاج هذا  � االقتصادي للمرأة، والهدف من هذا الم�� �التمك��
� مجال ر�ادة األعمال من خالل توف�� أهم المعلومات 

� المرأة �� الدل�ل، هو تمك��
وعاتهم، و�مثل هذا التق��ر دل�ل مت�امل  المطل��ة والالزمة إلنجاح تجار�ــهم وم��

� تو�س. 
�ات �� إل�شاء وتأس�س ال��

1.2  الجهات المختصة بتأس�س الشر�ات في تو�س

�
�مثل الش�اك الموحد لو�الة النهوض �الصناعة والتجد�د مركزا� للخدمات اإلدار�ة والقانون�ة �ضم ��
فضاء واحد مختلف اإلدارات المعن�ة ب�سداء الخدمات الخاصة ب�عث المؤسسات. و�ؤدي الش�اك

 : �
� اآل��

الواحد مجموعة من الخدمات تتمثل ��
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منظومة الش�اك الواحد

�سل�م شهادات إ�داع التصار�ــــح �االس�ثمار.

�ات �الش�اك الموحد  �ات بواسطة مكتب المخاطب الوح�د لتك��ن ال�� � لل��
إتمام إجراءات التك��ن القانو��

بتو�س و�اإلدارات الجه��ة للو�الة.  
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ب�نما ي��� تأس�س المؤسسات الفرد�ة من مشموالت الق�اضات المال�ة، �ختص الش�اك الموحد 
�ات التجار�ة التال�ة:  بتك��ن ال��

تركي�ة الش�اك الموحد لتك��ن الشر�ات التجار�ة

مشموالت الش�اك الموحد لتك��ن الشر�ات التجار�ة: 

كة ذات مسؤول�ة محدودة  �� 

كة الشخص الواحد ذات المسؤول�ة المحدودة  �� 

كة خف�ة االسم �� 

� � مختلف الم�اتب و اإلحاطة و مساعدة ال�اعث�� اف والت�سيق ب�� اإل��
    مكتب المسؤول عن الش�اك الموحد: 

    مكتب الق�اضة المال�ة: 
�ات الشخص   �ال�س�ة ل��

�
�ات، و�قع �سل�م العقود المسجلة حي��ا �سج�ل العقود التأس�س�ة المتعلقة �ال��

الواحد وذات مسؤول�ة محدودة

    مكتب مراق�ة األداءات: 
ا. � و�سدي خدماته حي���

الت��ــــح �الوجود و�طاقة التع��ف الج�ا��

    مكتب كتا�ة المح�مة االبتدائ�ة: 
ا. س�م �السجل التجاري و�سدي خدماته حي��� اإل�داع وال��

    مكتب المط�عة الرسم�ة: 
� أجل أقصاە أسب�ع.

ها �الرائد الرس�� للجمهور�ة التو�س�ة �� م�لف �قبول إعالنات التك��ن و���

    مكتب الديوانة: 
ا. � و�سدي خدماته حي���

منح الّرمز الديوا��

 : � للضمان االجتما��
    مكتب الصندوق الوط��

 �
� النظام القانو��

ق ب�جراءات االنخراط و يتو� �سج�ل انخراط المؤسسات ��
�
� تتعل يوفر �ل المعلومات الالزمة ال��

، و �سدي خدماته حي�ّ�ا للضمان االجتما��

    مكتب وزارة التجارة والصناعات التقل�د�ة: 
� مجال تعا�� األ�شطة التجار�ة

�� � اإلرشاد واإلحاطة �ال�اعث��

ي�قى تأس�س المؤسسات الفرد�ة من مشموالت الق�اضات المال�ة
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�ات ذات مسؤول�ة محدودة: ساعة تك��ن ال��

�ات الشخص الواحد ذات مسؤول�ة محدودة: ساعة تك��ن ��

�ات خف�ة االسم: ١٢ ساعة تك��ن ال��

آجال إسداء الخدمات �الش�اك الموحـد
كة. و�مثل هذا العرض  � �مر بها أي شخص يود أن ي�شأ �� �لخص هذا العرض المراحل األساس�ة ال��
�ة لالستعداد ��افة المعلومات واألوراق الالزمة ق�ل �دء اإلجراءات القانون�ة وذلك  خطوات تحض��

كة. ل�سه�ل عمل�ة إ�شاء ��

الم�اتب الموجودة �منظومة الش�اك الموحد بتو�س 
وسوسة وصفاقس

الم�اتب الموجودة �منظومة الش�اك الموحد لو�الة النهوض 
�الصناعة والتجد�د بتو�س

جدول ١ الم�اتب الموجودة �منظومة الش�اك الموحد

مكتب النهوض �االس�ثمارات لو�الة النهوض
�الصناعة والتجد�د.

�ات "الق�اضة المال�ة" مكتب �سج�ل عقود ال��

مكتب مراق�ة األداءات.

مكتب كتا�ة المح�مة االبتدائ�ة.

مكتب المط�عة الرسم�ة للجمهور�ة التو�س�ة.

مكتب الديوانة.

مكتب وزارة الداخل�ة.

مكتب النهوض �االس�ثمارات لو�الة النهوض 
�الصناعة والتجد�د.

�ات "الق�اضة المال�ة" مكتب �سج�ل عقود ال��

مكتب مراق�ة األداءات.

مكتب كتا�ة المح�مة االبتدائ�ة.

مكتب المط�عة الرسم�ة للجمهور�ة التو�س�ة.

مكتب الديوانة.

مكتب وزارة الداخل�ة.

�ات مكتب المخاطب الوح�د لتك��ن ال��

. � مكتب وزارة ال�شغ�ل والتك��ن المه��

. � للضمان االجتما�� مكتب الصندوق الوط��

مكتب وزارة التجارة.

ي. � لل�� المكتب الوط��



5

سلك تأس�س الشر�ات �الش�اك الواحد

ال�اعث
مكتب 

الق�اضة 
المال�ة 

مكتب 
مراق�ة 
األداءات

مكتب
السجل
� الوط��

للمؤسسات

مكتب
السجل
� الوط��

 للمؤسسات

مكتب
الديوانة 

مكتب
الضمان

االجتما�

التصر�ــــح �الوجود 
و�طاقة التع��ف

الج�ائى

�سج�ل العقود � 
القوانين التأس�س�ة 

اإل�داع والترس�م 
�السجل الوطني 

للمؤسسات

اإلشهار �الج��دة
الرسم�ة 

االنخراط �التغط�ةالرمز الديوانى
اإلجتماع�ة 

1.3  القوانين الحا�مة لالس�ثمار في تو�س

� تو�س لقانون االس�ثمار الجد�د المصدر
�ات �� تخضع عمل�ة تأس�س ال��

� تو�س والق�ام �حزمة
� عام ٢٠١٦، والذي يهدف إ� مراجعة منظومة االس�ثمار ��

��
� األعمال وتحقيق االنتعاش من اإلصالحات اله��ل�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لتحس��

� المس�ثم��ن.  �ات وتحف�� االقتصادي من خالل �سه�ل وت�س�� عمل�ة تأس�س ال��
� تو�س:

� تح�م االس�ثمار �� � ال�� و�وضح الجزء التا�� القوان��

PDF
نص القانون                                                       

1- القانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 س�تمبر 2016 المتعلق �قانون االس�ثمار

PDF
االمت�ازات الج�ائ�ة

2- القانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 ف�فري 2017 المتعلق �مراجعة منظومة االمت�ازات الج�ائ�ة 

PDF
الحوافز المال�ة

3- األمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق �ـالحوافز المال�ة لفائدة

االس�ثمارات المنجزة في إطار قانون االس�ثمار.

https://drive.google.com/file/d/1M_gQuwuycTND4-AG-6fN7a8TnpiiMuk-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Biw1IE-m4yRvwqHPg1T8eeDu53Q__OMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUWIHv35jvPDc1pGu_bShpElgZWrVQeO/view?usp=sharing


 6

PDF
� مناخ االس�ثمار لسنة 2019 قانون تحس��

4- قانون الشر�ات التجار�ة رقم 93 لسنة 2000

PDF
� مناخ االس�ثمار لسنة 2019 قانون تحس��

5-  قانون تحسين مناخ االس�ثمار عدد 2019-47.

PDF
قانون سنة 2018 المؤسسات الناشئة

6- قانون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أف��ل 2018 المتعلق �المؤسسات الناشئة

PDF
قرار 12 ف�فري 2019

8- قرار من رئ�س الحكومة مؤرخ في 12 ف�فري 2019 يتعلق ب�سم�ة أعضاء لجنة

إسناد عالمة المؤسسة الناشئة

PDF
قرار 23 نوفم�� 2020

9- قرار من رئ�س الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020

PDF
أمر حكو�� عدد 840 لسنة 2018

7- أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أ�ت��ر 2018 يتعلق �ض�ط شروط و�جراءات 

وآجال إسناد وسحب عالمة المؤسسة الناشئة واالنتفاع �ال�شج�عات واالمت�ازات �عنوان

المؤسسات الناشئة و�ض�ط تنظ�م وصالح�ات وك�ف�ة سير أعمال لجنة إسناد عالمة المؤسسة الناشئة.

https://drive.google.com/file/d/1_Euf4JGaSo7VDFAR94GTLz27D1a0lr1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Rs5mlG2HHF-i9qxsN_B-ti9opWgIhpt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SpBH8NWEceRl9RiQX_8ybi8P-9BzHf7X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HM10VqQ618FFv1SBxnI2PoO1wWqQqnTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nm7FFcIneGUbMcOwCt1t8qwvQuo6iw72/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Euf4JGaSo7VDFAR94GTLz27D1a0lr1B/view
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2.1  مراحل تأس�س الشركة
كة. و�مثل هذا العرض  � �مر بها أي شخص يود أن ي�شأ �� �لخص هذا العرض المراحل األساس�ة ال��
�ة لالستعداد ��افة المعلومات واألوراق الالزمة ق�ل �دء اإلجراءات القانون�ة وذلك  خطوات تحض��

كة. ل�سه�ل عمل�ة إ�شاء ��

2 - تأس�س الشر�ات في تو�س

� تو�س
كة �� رسم توض��� ١ مراحل تأس�س ��

مراحل تأس�س الشر�ات

التأس�س التحض��

� محاسب قانو��تعي��

� محا�� درجة ق�د تعي��
أو اس�ئناف ع� األقل 

تحد�د المدير أو المدراء
� وصالحيتهم  المسؤول��

تحض�� المس�ندات
المطل��ة لتأس�س
وع كة أو م�� ��

فردي

�اء تحد�د ال��
كة � ال��

و�سبهم ��

التخط�ط

تحد�د اله��ل
القانو�� 

دراسة سوق�ة
ومال�ة 

التم��ل

� 1- �سج�ل القوان��
     األساس�ة �الق�اضة

     المال�ة

2- الت��ــــح �الوجود
     و�طاقة التع��ف

     الج�ائ�ة

3- ال�سج�ل �السجل
� للمؤسسات      الوط��

4- ال��� �الج��دة الرسم�ة

�      للسجل الوط��
     للمؤسسات



2.2 المرحلة األولى (التخط�ط)
وع،  كة، ح�ث ُ�عد أداة لبناء تصور مسبق عن الم�� � عمل�ة إ�شاء ال��

وع هو من أهم المراحل �� تخط�ط الم��
وع عند تنف�ذە، �اإلضافة إ� اآلل�ات الالزمة لمعالجة هذە المشا�ل  � ستواجه الم�� وتصور المخاطر المتوقعة ال��

� الت�بؤ �المشا�ل 
اتهم �� � ع� التخط�ط وخ�� وع �قدرة القائم�� المتوقعة. ولذلك، يرت�ط نجاح تخط�ط الم��

� مرحلة تنف�ذە.
وع �� � ستواجه الم�� والمصاعب ال��

2.2.1  تحد�د اله��ل القانوني للشركة 

كة، وق�ل اتخاذ أي  � تأس�س ال��
كة من أهم الخطوات األساس�ة عند التفك�� �� � لل��

�عت�� تحد�د اله��ل القانو��
� تو�س: 

�ات �� � تح�م تأس�س ال�� � ال�� إجراء. و�وضح الجزء التا�� القوان��

 8

�ات التجار�ة. 1-  ضوا�ط القانون رقــم 93 لسنة 2000 �شأن إصدار مجلة ال��
 (h�ps:��wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/tn/tn٠٤٢ar.pdf

� 31 أ�ت��ر 2000 المتعلق �اإلجراء الموحد ل�عث 
2-  األمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ ��

المشار�ــــع الفرد�ة  

� 17 اف��ل 2018 المتعلق �المؤسسات الناشئة
3-  قانون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ ��

PDF

PDF

قانون 93 لسنة 2000

قانون عدد 20 لسنة 2018 تو�س

https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/tn/tn042ar.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xMEYJ_QDXfglKShgIgZ5up5vOpNBr1fm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tB8PWhuMZtgEdOZiyPI2dF-2Fm7M7fev/view?usp=sharing
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2.2.1.1  أنواع الشر�ات التجار�ة في تو�س
� عن ط��قها �مكنك اخت�ار الن�ع المناسب  �ات واالختالفات، وال�� و�عرض الش�ل التوض��� التا�� أش�ال وأنواع ال��

�ات.  ح الش�ل (٤) خصائص هذە ال��  لطب�عته، ب�نما ���
�
وعك وفقا لم��

� تو�س
�ات �� الش�ل التوض��� ٣: ال��انات القانون�ة المختلفة لل��

اله��ل القانونى

�ات األشخاص ��

تضامنتوص�ة �س�طةم�شأة فرد�ة

�ات األسهم  �� �ات الناشئة المؤسسة الفرد�ةال��

كة المقارضة ��
�األسهم

كة خف�ة ��
األسهم

كة ذات ��
مسؤول�ة محدودة 

كة ذات ��
المسؤول�ة
المحدودة

كة الشخص الواحد ��
ذات المسؤول�ة  المحدودة

�ات  الش�ل التوض��� ٤: خصائص ال��

المؤسسة
الفرد�ة 

المؤسسة الفرد�ة �� مؤسسة �مل�ها شخص واحد ال تتمتع �الشخص�ة القانون�ة المستقلة.
 تعت�� المؤسسات الفرد�ة �� الش�ل المفضل للمشار�ــــع الصغرى

السلب�اتاإل�جاب�ات

•  اإلجراءات الش�ل�ة الم�سطة
•  ال يوجد حد أد�� لرأس المال

� اتخاذ القرار
•  االستقالل�ة والح��ة ��

• المسؤول�ة الشخص�ة غ�� المحدودة 
    لرئ�س المؤسسة عن ديون المؤسسة

السلب�ات

•  إجراءات م�سطة للتك��ن 
� ال�سي��

•  سهولة ��
�اء غ�� محدودة •  مسؤول�ة ال��

كة     ومش��

� 31 أ�ت��ر 2000 المتعلق �اإلجراء الموحد ل�عث المشار�ــــع الفرد�ة
بناًء ع� األمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ ��

كة المفاوضة  ��
كة.   أو �التضامن ف�ما ب�نهم عن ديون ال��

�
� أو أ��� مسؤولون شخص�ا � شخص�� كة المفاوضة ب�� ت�ش�ل ��

�ائهم>  <و��
�
�اء أو أحدهم أو �عضهم متبوعا كة �شاطها تحت اسم جما�� يتكون من أسماء ال�� وت�ا�� ال��

�ات التجار�ة � للقانون رقم 93 لسنة 2000 �شأن إصدار مجلة ال��
 للفصل 54 من العنوان األول من ال�تاب الثا��

�
وفقا

اإل�جاب�ات
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�ات  الش�ل التوض��� ٤: خصائص ال��

كة المقارضة ��
ال�س�طة 

. كة المقارضة ال�س�طة قل�لة الوجود عمل�ا� ��
�اء:  � من ال�� كة المقارضة ال�س�طة تتكون من نوع�� ��

كة كة و�تحملون مسؤول�ة �سد�د ديون ال�� �اء المقارضون �العمل: مسؤولون عن إدارة ال��      ال��
مون إال �قدر مساهمتهم � �اء المقارضون �المال: �ساهمون �المال وال �ل��      ال��

السلب�اتاإل�جاب�ات

� يتحملها  •   المسؤول�ة المحدودة ال��
�اء المقارضون �المال      ال��

كة •   المسؤول�ة غ�� المحدودة والمش��
�اء المقارضون  � يتحملها ال��      ال��

•   عدم وج���ة حد أد�� لرأس المال

كة ذات  ��
المسؤول�ة المحدودة 

كة ذات المسؤول�ة المحدودة. � تو�س، �� ال��
�ات ان�شارا� وتواترا� �� أ��� أش�ال ال��

� أو أ���  � شخص�� كة ذات المسؤول�ة المحدودة �الشخص�ة القانون�ة، تتكون ب�� تتمتع ال��
) ولها رأس مال. � � أو معن���� (طب�عي��

السلب�اتاإل�جاب�ات

�اء ع� •   تقت� مسؤول�ة ال��
     مساهمتهم

� الذمة المال�ة الشخص�ة  •   الفصل ب��
كة      والذمة المال�ة لل��

ورة �سج�ل وترس�م �ل الوثائق  ��   •
� �ل المراحل 

كة ��       المتعلقة �ال��
 �

      واإلشهار  القانو��
•    الش�ل�ات عند التأس�س وال�سي��

السلب�ات

•   إجراءات �س�طة للتك��ن 
� ال�سي��

•   سهولة ��
� أخذ القرار 

•   الح��ة ��

�اء •   مسؤول�ة غ�� محدودة لل��

�ات التجار�ة � للقانون رقم 93 لسنة 2000 �شأن إصدار مجلة ال��
� من ال�تاب الثا��

 للفصل 67 من العنوان الثا��
�
وفقا

�ات   للفصل 90 من العنوان األول من ال�تاب الثالث من للقانون رقم 99 لسنة 2000 �شأن إصدار مجلة ال��
�
وفقا

كة المحاصة ��
: �اء �ح��ة ع� ما ��� كة تكون مقت�� عقد �حدد �مقتضاە ال�� كة المحاصة �� �� ��

     ال�شاط االجتما�� 
اماتهم  �      حقوقهم وال��
كة       ط��قة �سي�� ال��

� الخسائر 
     مساهمتهم ��

� األر�اح
     حصتهم ��

�ات التجار�ة  للفصل 77 من العنوان الثالث للقانون رقم 99 لسنة 2000 �شأن إصدار مجلة ال��
�
وفقا

اإل�جاب�ات
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�ات  الش�ل التوض��� ٤: خصائص ال��

كة الشخص الواحد ��
ذات المسؤول�ة المحدودة 

كة تجار�ة من ح�ث الش�ل. و�� تتألف من شخص طب���  كة الشخص الواحد ذات المسؤول�ة المحدودة �� �� ��
� مناخ االس�ثمار) يتم تك��نها  � ٢٩ ماي ٢٠١٩ حول تحس��

أو معنوي واحد (القانون رقم ٤٧-٢٠١٩ المؤرخ ��
كة ذات المسؤول�ة المحدودة مع �عض الخصوص�ات. � تخضع لها ال�� وفقا لنفس الش�ل�ات ال��

السلب�اتاإل�جاب�ات

� حدود رأس المال
�ك مسؤول �� •  ال��

� الذمة المال�ة الشخص�ة  •  الفصل ب��
كة     والذمة المال�ة لل��

ورة �سج�ل وترس�م �ل الوثائق  ��   •
� �ل المراحل 

كة ��      المتعلقة �ال��
 �

     واإلشهار  القانو��
•   الش�ل�ات عند التأس�س وال�سي��

كة المقارضة ��
�األسهم

� شخص أو عدة أشخاص  م ب�� كة �قسم رأس مالها إ� أسهم تتكون �مقت�� عقد ي�� كة المقارضة �األسهم �� �� ��
 � � �المال فقط صفة المساهم�� �اء المقارض�� � �المال. ولل�� �اء المقارض�� � ال�� � �العمل و��� �اء المقارض�� من ال��

� �العمل صفة التاجر  � حدود مساهمته وال �كون عندهم أقل من ثالثة أفراد. وللمقارض��
وال �لزم �ل منهم إال ��

�اء هو ٤. كة.  العدد األد�� لل�� � �التضامن عن ديون ال�� و�كونون مسؤول��

السلب�اتاإل�جاب�ات

•   نموذج أمن للمس�ثم��ن 
•   توز�ــــع السلطات 

•   األسهم قا�لة للتداول �سهولة

كة  •   ال �مكن أن �قل رأس مال ال��
ة آالف دينار      عن ع��

� �قدمها  •  �جب أن تدفع الحصص ال��
�اء المقارضون �المال حاً� و�املة     ال��

    عند اال�تتاب

السلب�ات

•   نموذج أمن للمس�ثم��ن 
•   توز�ــــع السلطات 

•   األسهم قا�لة للتداول �سهولة

•   نموذج إدارة أ��� تعق�دا�•   الحاجة إ� رأس مال هام
� مراقب حسا�ات •   إج�ار�ة تعي��

ى •   �خص المشار�ــــع ال���

�ات   للفصل 90 من العنوان األول من ال�تاب الثالث من للقانون رقم 99 لسنة 2000 �شأن إصدار مجلة ال��
�
وفقا

�ات التجار�ة � للقانون رقم 99 لسنة 2000 �شأن إصدار مجلة ال��
 للفصل 390 من العنوان الثا��

�
وفقا

كة الناشئة ال��
كة تجار�ة متحصلة ع� عالمة المؤسسة الناشئة، تعت�� المؤسسة الناشئة (start-up) �� �ل ��

� وامت�ازات خاصة 
كة محدودة المسؤول�ة، ول�نها تخضع لنظام قانو�� � ش�ل ��

كة الناشئة تكون عادًة �� وال��
� الجزء التا��

�ما س�تم توض�حه ��

�ات التجار�ة � للقانون رقم 99 لسنة 2000 �شأن إصدار مجلة ال��
 للفصل 390 من العنوان الثا��

�
وفقا

كة خف�ة ��
االسم

� حدود
�� � � �كونون مسؤول�� � أو المعن���� � ع� األقل، من األشخاص الطب�عي�� كة أسهم تتكون من س�عة مساهم�� ��

كة ذات مساهمة خصوص�ة و٥٠ ألف دينار إذا �انت  مساهماتهم. الحد األد�� لرأس المال هو ٥٠٠٠ دينار إذا �انت ��
كة ذات مساهمة عامة. و �كون بيع األسهم �دون قيود. ال��

�ات التجار�ة  للفصل 77 من العنوان الثالث للقانون رقم 99 لسنة 2000 �شأن إصدار مجلة ال��
�
وفقا

اإل�جاب�ات
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2.2.1.2  وضع الشر�ات الناشئة في تو�س: 

ها 
ّ
 لتط��ر منتج أو خدمة يؤمنون أن

�
� يتطلعون قدما وع يتم إطالقه من ق�ل ر�ادي�� كة الناشئة إ� م�� �ش�� مصطلح ال��

�ات   ما ت�دأ ال��
�
� السوق. غال�ا

�� 
�
 متنام�ا

�
� طل�ا

ً فعاً� لمش�لة ما و�التا�� تال��
ّ

� السوق، أو تقّدم ح�
تمس حاجة ماسة ��

� �دا�اتها من ناح�ة جلب التم��ل الالزم لتنم�ة 
الناشئة برأس مال متواضع وت�ال�ف مرتفعة، وتواجه تحد�ات جّمة ��

� السوق.
حجم عمل�اتها وتوسعة حضورها ��

وعات التقل�د�ة أنها تصبو نحو تحقيق نمو م�سارع دون أن �صاحب هذا النمو ازد�اد  كة الناشئة عن الم�� � ال�� ما �م��
� القدرة ع� استق�ال وخدمة الم��د من العمالء مقا�ل  � الموازنة ب��

� ذلك ��
خّ�� (ثا�ت) للت�ال�ف و��من التحدي ��

 Business model عرف �افتقادها لنموذج عمل كة الناشئة أو الستارت اب تُ ة.  كذلك ال�� عدم تكّ�د نفقات عمل�ات�ة كب��
� السوق.

ه مطلوب ��
ّ
� أ�امها األو� ع� تط��ر منتج يؤمن ال��ادي أن

مت�لور وواضح، �ل تصب جهودها ��

� أنه رأس المال الذي 
كة الناشئة عن رأس المال االس�ثماري �� � الذي يتم اس�ثمارە إلطالق ال��

و�ختلف رأس المال الم�د��
يتم جل�ه لتط��ر فكرة ر�اد�ة ما وتح��لها لمنتج أو خدمة حق�ق�ة �ما أن رأس المال �غ�� هذە الت�ال�ف المصاح�ة لتقد�م 

وعرض الفكرة.

� أ�امها األو� لجلب التم��ل �االلتفات إ� األقارب واألصدقاء، ق�ل أن 
�ات الناشئة ��  ما �س� ال��

�
أما عن التم��ل فغال�ا

ة راج مفهوم جلب  � السنوات األخ��
� تم��ل المشار�ــــع ال��اد�ة و��

تتحّول الوجهة نحو جهات التم��ل االس�ثماري الراغ�ة ��
ّع وع ال��ادي ع� تأس�س صفحة خاصة اون الين �ستجدي الت�� �التم��ل الجم�� Crowd Funding إذ �قدم صاحب الم��

وع مهّمة ورسالة اجتماع�ة تنعكس إ�جا�ا وع والفكرة، ال سّ�ما إن �ان للم�� وع من شخص يؤمن �جدوى الم��  لتم��ل الم��
 ع� الب�ئة والمجتمع ��ل.

 �
كة محدودة المسؤول�ة، ول�نها تخضع لنظام قانو�� � ش�ل ��

� تو�س تكون عادة ��
كة الناشئة �� ال��

 : �
� اال��

كة الناشئة �ال�س�ة لتو�س �� وط الحصول ع� عالمة ال�� وامت�ازات خاصة، وتتلخص ��

من ٨ سنوات أال �كون قد مر ع� تك��نها أ���

�ات اس�ثمار ذات رأس مال  � أشخاص طب�عيون أو ��  أن �ملك رأس مالها ب�س�ة تفوق الثلث��
� رأس مال تنم�ة أو صناديق مساعدة ع� االنطالق 

كة للتوظ�ف �� تنم�ة أو صناديق مش��
�ات ناشئة أجن��ة ها من مؤسسات االس�ثمار أو �� أو غ��

�ة ١٠٠ أج�� أال يتجاوز عدد مواردها ال���
أال يتجاوز مجم�ع أصولها ١٥ مليون دينار

أال يتجاوز رقم معامالتها السنوي ١٥ مليون دينار

 منها التكنولوج�ة، وأن ينطوي
�
أن ي�ب�� منوالها االقتصادي ع� الص�غة المجددة خصوصا

 �شاطها ع� إم�ان�ة هامة للنمو االقتصادي
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: � تو�س إ� العد�د من النصوص القانون�ة و��
�ات الناشئة �� تخضع ال��

� ١٧ أف��ل ٢٠١٨ المتعلق �المؤسسات الناشئة
قانـون عدد ٢٠ لسنة ٢٠١٨ مؤرخ ��

وط و�جراءات وآجال إسناد  � ١١ أ�ت��ر ٢٠١٨ المتعلق �ض�ط ��
أمر حكو�� عدد ٨٤٠ لسنة ٢٠١٨ مؤرخ ��

وسحب عالمة المؤسسة الناشئة واالنتفاع �ال�شج�عات واالمت�ازات �عنوان المؤسسات الناشئة و�ض�ط 
تنظ�م صالح�ات وك�ف�ة س�� أعمال لجنة إسناد عالمة المؤسسة الناشئة 

� عدد ٠١ لسنة ٢٠١٩ المتعلق �حسا�ات المؤسسة  م�شور البنك المركزي التو��� إ� الوسطاء المقبول��
الناشئة �العملة

� عدد ٢ لسنة ٢٠١٩ المتعلق �التح��الت �عنوان  م�شور البنك المركزي التو��� إ� الوسطاء المقبول��
العمل�ات الجار�ة

� ١٢ ف�فري ٢٠١٩ يتعلق ب�سم�ة أعضاء لجنة إسناد عالمة المؤسسة الناشئة.
قرار من رئ�س الحكومة مؤرخ ��

 : �
� اال��

� تو�س ��
كة الناشئة �� تتلخص امت�ازات ال��

� عطلة ل�عث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قا�لة للتمد�د مرة واحدة
الحق ��

 ، االنتفاع �منحة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة سنة واحدة. و��تفع �المنحة المذكورة، ع� األ���
� للعمل �امل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعن�ة � ومتفرغ�� � مساهم�� ثالثة مؤسس��

امج ال�شغ�ل لمدة ٣ سنوات � التمتع ب��
الحفاظ ع� حق مراقب الحصص ��

اإلعفاء من مصار�ف اإلشهار وال�سج�ل

�ات ��ة ع� ال�� اإلعفاء من ال��

� رأس المال
� عند اال�تتاب �� �ـــــ�� الخصم ال��

�ات الناشئة ��ة ع� الق�مة الزائدة ع� العقارات والمداخ�ل الراجعة لل�� اإلعفاء من ال��
ت�س�ط إجراءات اخت�ار مراقب الحصص

� سقف ال�طاقة البنك�ة الدول�ة إ� ١٠٠ ألف دينار
فيع �� ال��

� فتح حساب خاص �العملة األجن��ة
تتمتع �ل مؤسسة ناشئة �الحق ��

عدم الخض�ع إلجراءات المطا�قة والمراق�ة ع� التور�د

ت�س�ط اإلجراءات الديوان�ة

ي عمو�� تخص�ص ٢٠٪ من الصفقات العموم�ة  النفاذ إ� الصفقات العموم�ة ح�ث أن ع� �ل مش��
�ات الناشئة لل��

�ات االس�ثمار  � تضمن مساهمات �ل من �� التمتع �آل�ة ضمان "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" وال��
� رأس مال تنم�ة أو صناديق مساعدة ع� االنطالق 

كة للتوظ�ف �� ذات رأس مال تنم�ة أو الصناديق المش��
� حدود ٣٠٪

� المؤسسات الناشئة ��
ها من مؤسسات االس�ثمار �� أو غ��
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 : �
� اال��

كة الناشئة �� عند الحصول ع� العالمة، تتلخص واج�ات ال��

١- خالل ثالث ٣ سنوات من تار�ــــخ إسناد العالمة:

ة (١٠ أجراء) �ة: �ساوي أو تتجاوز ع�� عدد الموارد ال���      •    
رقم المعامالت السنوي أو مجم�ع األصوب: �ساوي أو يتجاوز ثالثمائة (٣٠٠ ألف دينار)      •    

٢- خالل خمس (٥ سنوات) من تار�ــــخ إسناد العالمة:

  ( ا� � (٣٠ أج�� �ة: �ساوي أو تتجاوز ثالث�� عدد الموارد ال���      •    
رقم المعامالت السنوي أو مجم�ع األصوب: �ساوي أو يتجاوز مليون دينار      •    

2.2.2  دراسة تحل�ل�ة للسوق والجدوى المال�ة للمشروع 

�
وع مهم جدا� ق�ل ال�دء �ه، فدراسة الجدوى تحدد هل من المناسب الدخول �� عمل دراسة جدوى للم��

وع من عدمه. هذا الم��

2.2.3   التم��ل 
، وكذلك  �

ورة، ول�نه س�حتاج �عض االس�ثمار الم�د�� إن �دء عمل تجاري صغ�� ال �حتاج ألموال طائلة �ال��
القدرة ع� تغط�ة النفقات المستمرة ق�ل أن تتمكن من تحقيق أر�اح. ومن هنا تأ�� أهم�ة معرفة طرق تم��ل 

وع. الم��

لذا فهذە الخطوة مهمة في تأس�س المشروع من الصفر وترت�ط ارت�اط رئ�سي �الق�ام �عمل مسح للسوق، 
وهذا المسح ال �د أن يتوفر ف�ه ما �لي: 

 ودراسة الجدوى نوعان:

وع � الم��
الن�ع األول: دراسة جدوى أول�ة لق�اس مدى مناس�ة الدخول ��

وع التجاري  � �عد الدارسة األول�ة، لمعرفة الم�ان المناسب للم��
: دراسة جدوى مت�املة و�� تأ�� �

الن�ع الثا��
وع  وع األول�ة، ولتحد�د أفضل الطرق لتوسعة الم�� وع، ولتحد�د ت�لفة الم�� � الم��

ولتحد�د �س�ة ال��ــح ��
التجاري، وغ�� ذلك مما تعمل دراسة الجدوى ع� ب�انه وتوض�حه

• تحد�د دقيق وتفص��� للسوق المستهدف ومعرفة حجمه.
 . � • تحد�د دقيق للعمالء المحتمل��

وع. • ب�ان أفضل�ة الموقع إلقامة الم��
• ق�اس �س�ة العرض والطلب.

• ق�اس درجة المنافسة.
• دراسة الت�ال�ف المتوقع �فها واألر�اح المتوقع الحصول عليها.
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اخ�ص دفع لمرة واحدة (ال��
ُ
� ت 1.  تحد�د رأس المال من خالل المهم تقدير ت�ال�ف اإل�شاء الم�دئ�ة ال��

اء العالمة التجار�ة و�حوث السوق، والمخزون،  ، و�� � والتصار�ــــح، والمعدات، والرسوم القانون�ة، والتأم��
، و��جار العقارات، إلخ). و�ناء العالمة التجار�ة، وفعال�ات االفتتاح ال�ب��

ا لـ ١٢ شهر ع� األقل (اإل�جار  قّدر أنك ستحتاجها إل�قاء عملك مفتوح�
ُ
� ت 2. تحد�د الم�وفات ال��

 ، � اء  والمرافق، وال�س��ق واإلعالن، واإلنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظف�� أو ق�مة ال��
� الذي ستحتاجه أو تقدير

ورات�ك، إلخ). و�ناء ع� ذلك �مثل مجم�ع هذە األرقام م�لغ االس�ثمار الم�د��
 . رأس المال الم�د��

من أهم القرارات التي �جب اتخاذها لتحد�د حجم التم��ل المطلوب هو:

تتضمن القائمة التال�ة �عض الجهات المختصة بتوفير التم��الت لمساعدة المس�ثمر في �دء
المشروع الخاص �ه:

 : %h�ps:��tamweeli.tn/ar�%D%85%9D%86%9D%8B%5D%8A%-9D%8AAمنصة تم����
D%85%9D%88%9D8%9A%D%84%9D8%9A� 

 h�ps:���nyurl.com/ye27ks9d :بنك تم��ل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

� وال�شغ�ل: وزارة التك��ن المه��
h�p:��www.emploi.gov.tn/ar�79�almbadrt-alkhast

وع ح�ث أنها تتمحور حول وضع خطة عمل م�دئ�ة تتضمن  � تأس�س الم��
تعت�� هذە المرحلة �مثا�ة ال�دء ��

� ع�  ك�� � لتحض�� المس�ندات المطل��ة للتأس�س.  فمن خالل هذ المرحلة س�تم ال�� � الالزم�� � الموظف�� تعي��
كة، فينقسم هذا الجزء إ� المتطل�ات الواجب توافرها  اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

 . � مرحلة التحض��
�اإلضافة إ� األوراق المطل��ة ��

2.3  المرحلة الثان�ة (التحضير)

كة الش�ل التوض��� ٥: اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

01

02

03

04

� محاسب قانوى تعي��
ل�عمل

كة �مراقب لحسا�ات ال��

�اء و�سبهم تحد�د ال��
كة وتحد�د �� ال��
الحصة وق�متها

تحد�د المدير�المدراء
� وتحد�د المسئول��

صالحيتهم

كة � محا�� لل�� تعي��
و�كون ع� األقل درجة

ق�د واس�ئناف

http://www.emploi.gov.tn/ar/79/almbadrt-alkhast
https://tamweeli.tn/ar/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A/
https://tinyurl.com/ye27ks9d
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�ات � للمؤسسات معلومات عن الوثائق المطل��ة لتأس�س ال�� ون�ة للسجل الوط�� توفر المنصة اإلل���
 ، �#�h�ps:��www.registre-entreprises.tn/rne-public : �أنواعها من خالل الرا�ط التا��

نت ت�يح لهم فحص مقبول�ة مالتهم  � خدمة ع�� اإلن�� �ما توفر و�الة تع��ز الصناعة واالبت�ار للمستخدم��
�ات  � المس�ندات- وذلك �ال�س�ة لل��

� حالة القبول، �اإلضافة إ� إ�الغ المودع �أي نقائص ��
و�خطارهم ��

�ات ذات المسؤول�ة المحدودة ذات العضو الواحد  ذات المسؤول�ة المحدودة، وال��
 . h�p:��www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/Entcrea�on.asp : وذلك من خالل الرا�ط التا��

�ات �مختلف أنواعها. ها ق�ل تأس�س ال�� و�وضح الجدول التا�� المس�ندات المطلوب تحض��

2.3.1  تحضير المس�ندات المطل��ة لتأس�س شركة أو مشروع فردي

جدول 2 المس�ندات المطلوب تحضيرها ق�ل التأس�س

المس�ندات الالزمة إل�شاء 
شركة ذات مسؤول�ة محدودة 

المس�ندات الالزمة إل�شاء 
شركة خف�ة اإلسم

المس�ندات الالزمة 
ل�عث مؤسسة فرد�ة

5 �سخ من شهادة إ�داع اإلقرار 
ليتم است�مالها من الموقع الذي 

تديرە API. مطلوب فقط لأل�شطة 
المطل��ة، المنصوص عليها في 

أ�واد االس�ثمار ، والتي تتوفر قائمة 
ا على هذا الموقع. بها أ�ض�

�سخة واحدة من طلب ال�سج�ل 
في السجل الوطني للشر�ات 

لط�اعتها و��مالها (�اللغتين الع���ة 
والفر�س�ة). النموذج متاح على 

.RNE موقع

10 �سخ أصل�ة من عقد تأس�س 
الشركة موقعة من الشر�اء والمدير.

�سخة من �طاقة التع��ف الوطن�ة 
أو �سخة من �طاقة اإلقامة �ال�س�ة 

لألجانب

المؤهل العلمي أو المهني إذا 
فرضته القوانين و�أو الترات�ب

سند المل��ة أو سند ال�راء أو ما 
�عادله �ال�س�ة للمشروع الفالحي

قائمة اسم�ة في األجراء 
المستخدمين في صورة التجاء 

ال�اعث الفردي ل�شغ�ل عملة

�سخة من كراس الشروط ممضاة 
 
�
من ال�اعث إذا �ان ال�شاط خاضعا

ل�راس شروط
في صورة خض�ع ال�شاط لترخ�ص 

مسبق، تقد�م الوثائق التي تنص 
عليها القوانين والترات�ب الجاري 

بها العمل

را�ط الحصول على تلك الوثائق:
(متوفرة �اللغة الفر�س�ة)

http:��www.tunisieindustri
e.nat.tn/FR/download/cfga
�sa.pdf 

https://www.registre-entreprises.tn/rne-public/#/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/Entcreation.asp
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/FR/download/cfga/sa.pdf
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المس�ندات الالزمة إل�شاء شركة ذات مسؤول�ة محدودة 

4 �سخ من تق��ر مراقب الحسا�ات في حالة وجود مساهمة عي��ة في رأس المال. من الممكن تجنب اللجوء إلى المدقق 
إذا �انت المساهمة أقل من 3000 دينار، وفي هذە الحالة �مكن للشر�اء أن �قرروا �األغلب�ة ما إذا �انوا س�لجئون أم ال. 

في �لتا الحالتين ح�ث تحتاج إلى مدقق، �مكنك االتصال �شركة محاسب ل�تا�ة التق��ر

4 �سخ من محضر تعيين الممثل (الممثلين) القانونيين للشركة ذات المسؤول�ة المحدودة

3 �سخ من وث�قة اله��ة للممثل القانوني أو جواز السفر لألجانب

�سختان من CIN أو جواز السفر ل�ل شر�ك في شركة ذات مسؤول�ة محدودة

�سختان من عقد اإل�جار أو شهادة التوطين مصح��ة �عقد إ�جار المسكن أو سند المل��ة أو عقد الشراء

�سختان مصدقة من شهادة البنك توضح اسم الشركة ذات المسؤول�ة المحدودة ورأس مالها

ا لترخ�ص مسبق أو لمواصفات محددة 5 �سخ من الموافقة على الخدمة إذا �ان ال�شاط خاضع�

3 �سخ من �طاقة العمل في حال تجاوز معدل المشاركة األجن��ة في رأس المال 49٪ أو إذا �ان مدير الشركة ذات 
�
المسؤول�ة المحدودة أجن��ا

را�ط الحصول على تلك الوثائق: 
http:��www.tunisieindustrie.nat.tn/FR/download/cfga/sarl_suarl_ar.pdf 

3 �سخ مصدق عليها من التوك�ل الرسمي أو التف��ض إذا لم �كن المودع هو الممثل القانوني للشركة ذات المسؤول�ة 
المحدودة

� تختلف � ع� اإلجراءات والخطوات القانون�ة الالزمة للتأس�س، وال�� ك�� � خالل هذ المرحلة س�تم ال��
��

 � �ات وال�� �ات. و�وضح الجزء التا�� أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال�� � لل��
 لله��ل القانو��

�
وفقا

: � الش�ل التا��
تتلخص ��

2.4  المرحلة الثالثة (التأس�س):

كة تجار�ة  اإلجراءات الواجب ات�اعها لتأس�س ��  2.4.1
�ات الناشئة) �ات عدا المؤسسة الفرد�ة وال�� (�ل أنواع ال��

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/FR/download/cfga/sarl_suarl_ar.pdf
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�ات  الش�ل التوض��� ٦: ملخص عن أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

فتح حساب 
� إل�داع 

 م���
المساهمات 

النقد�ة

 � �سج�ل القوان��
األساس�ة �الق�اضة 

المال�ة

الت��ــــع �الوجود 
و��طاقة التع��ف 

الج�ائ�ة

إ�داع العقد 
األسا��

��� اإلعالن 
 �

الدستوري ��
الج��دة الرسم�ة 
 � للسجل الوط��

للمؤسسات 

 �
ال�سج�ل ��

 � السجل الوط��
للمؤسسات

�
الرمز الديوا��

كة  ان�ساب ال��
 � للصندوق الوط��
للضمان االجتما�� 

إعالن الم�شآت 
إ� مف�ش�ة 

العمل

المكتباإلجراءات
واآلجال

األوراق
المطل��ة 

الرسوم 
المطل��ة

المس�ندات
المرادفة

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
� تو�س 

كة تجار�ة �� جدول ٣: اإلجراءات واألوراق المطل��ة الالزمة لتأس�س ��

PDF
نموذج فتح حساب من البنك

PDF
كة نموذج النظام األسا�� لل��

فتح حساب 
مصرفي إل�داع 
المساهمات 

النقد�ة

البنك 
(�صفة فور�ة)

ال توجد رسوم
   �جب إ�داع رأس المال 

المسجل في النظام األساسي 
�ال�امل ف�ما �سمى �الحساب 
المصرفي "غير المتاح" حتى 

االنتهاء من جميع إجراءات 
إ�شاء الشركة وتقد�م �سخة 

من إشعار تأس�س الشركة

   �سخة واحدة من �طاقة 
اله��ة الوطن�ة للمدير المعين 

في النظام األساسي (�مكن 
تغييرە في اللوائح النهائ�ة أو 

�قرار الحق).

   �جب تقد�م �سخة واحدة 
من النظام األساسي للشركة

https://docs.google.com/document/d/11lEXurwAqyhbs6wOGc57VVodxTcmpRM2/edit?usp=sharing&ouid=109884205880991451146&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iiYkrwbdaINQ7bE5AtNGDNBsi_GfJDXe/edit?usp=sharing&ouid=109884205880991451146&rtpof=true&sd=true
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المكتباإلجراءات
واآلجال

األوراق
المطل��ة 

الرسوم 
المطل��ة

المس�ندات
المرادفة

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
� تو�س 

كة تجار�ة �� جدول ٣: اإلجراءات واألوراق المطل��ة الالزمة لتأس�س ��

PDF
كة نموذج النظام األسا�� لل��

PDF
� المدير مح�� تعي��

PDF
نموذج ا�داع ب�ان االس�ثمار

�سج�ل القوانين 
األساس�ة �النظام 

األساسي في 
مكتب اإليرادات 
�الق�اضة المال�ة 

(الشركة ذات 
المسؤول�ة 

المحدودة، شركة 
الشخص الواحد 
ذات المسؤول�ة 

المحدودة)
 

الق�اضة المال�ة (�صفة 
فور�ة) (الشركة ذات 

المسؤول�ة المحدودة، 
شركة الشخص الواحد 

ذات المسؤول�ة 
المحدودة)

150 دينارا� 
دفع في 

ُ
ت

المكتب 
النقدي التابع 
إلدارة التم��ل

    �سختين من شهادة إ�داع 
التصر�ــــح �المشروع 

االس�ثماري �قع إ�داعهما 
�الق�اضة المال�ة (3 �سخ في 
حال إذا �انت الشركة مصدرة 

 أو تمتلك مساهمات 
�
�ل�ا

خارج ال�الد التو�س�ة)

    4 �سخ أصل�ة من محضر 
�سم�ة المدير أو المدراء 

التنف�ذيين وذلك في حالة 
عدم �سميتهم �القوانين 

األساس�ة

    �جب أن تقع اإلشارة في 
القوانين األساس�ة إلى الهيئة 

التي تم إ�داع األموال بها

    في حالة وجود مساهمات 
عي��ة �جب أن يتم تقديرها 
من ق�ل مراقب المساهمات 

و�تم اإلشارة إلى هذە 
المعلومة في القوانين 

األساس�ة للشركة (إذا �انت 
ق�مة �ل حصة عي��ة ال 

تتجاوز م�لغ ثالث آالف دينار 
فانه �جوز للشر�اء أن �قرروا 

�أغلب�ة األصوات عدم 
االلتجاء إلى مراقب 

المساهمات) 

    10 �سخ أصل�ة من 
القوانين األساس�ة للشركة

https://docs.google.com/document/d/11lEXurwAqyhbs6wOGc57VVodxTcmpRM2/edit?usp=sharing&ouid=109884205880991451146&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HUa7rIw52R8tR1cuQKgpXatAAy4RvfkF/edit?usp=sharing&ouid=109884205880991451146&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1cN2sYCvpQ0E4srJcONWf8sAN_QnwSwfg/view?usp=sharing
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المكتباإلجراءات
واآلجال

األوراق
المطل��ة 

الرسوم 
المطل��ة

المس�ندات
المرادفة

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
� تو�س

كة تجار�ة �� جدول ٣: اإلجراءات واألوراق المطل��ة الالزمة لتأس�س ��

    �سخة من �طاقة التع��ف 
الوطن�ة الخاصة �المدير 

التنف�ذي (�سخة من جواز 
السفر �ال�س�ة لألجانب) 

PDF
�طاقة التع��ف الج�ائ�ة

PDF
ت��ــــح ب�سج�ل شخص معنوي

PDF
ت��ــــح ب�سج�ل شخص طب���

PDF
الت��ــــح �الوجود

التصر�ــــح �الوجود 
و��طاقة التع��ف 

الج�ائ�ة من مكتب 
مراق�ة 

األداءات�الضرائب

مكتب مراق�ة الضرائب 
(�صفة فور�ة)

ال توجد رسوم
    مطبوعة من إقرار الوجود 

يتم إمضاؤها �المكتب 

    �سخة من عقد الو�الة 

    2 �سخة من شهادة إ�داع 
التصر�ــــح �المشروع

    2 مطبوعة يتم تعميرهما 
�اللغة الع���ة و�قع إمضاؤهما 
من ق�ل الوك�ل أو من ق�ل من 

ين��ه

    �سختين أصليتين من 
محضر تعيين الوك�ل �الو�الء 

وذلك فقط إذا لم �قع 
التنص�ص على هذە المعلومة 

�القانون األساسي

    �سختين أصليتين من 
القانون األساسي المسجل

https://drive.google.com/file/d/1gMlcxT_jdMZUNihpD0LTuScDw8VGdJUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14pIZu6jJLTRqYGO-TouZRbCttNOhY6u8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13q1KL2BFkwaaCGdNMv0QaBm3gn-LLz8k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1xCnWmn7poqd-sz9hNwg_7HAk649ruu/view?usp=sharing
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المكتباإلجراءات
واآلجال

األوراق
المطل��ة 

الرسوم 
المطل��ة

المس�ندات
المرادفة

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
� تو�س 

كة تجار�ة �� جدول ٣: اإلجراءات واألوراق المطل��ة الالزمة لتأس�س ��

إ�داع العقد 
األساسي في كتا�ة 

المح�مة 

كتا�ة المح�مة (�صة 
فور�ة)

    2 �سخة من التصر�ــــح 
�الوجود ومن �طاقة التع��ف 

الج�ائ�ة 

    2 �سخة من الشهادة 
البنك�ة

    2 �سخة من الوث�قة التي 
تحدد عنوان المقر الرسمي 

للشركة� شهادة المل��ة� عقد 
ال�راء (ل�س من الضروري أن 
 �عقد 

�
�كون مسجً�) مصح��ا

كراء الشركة محل الوفاء أو 
�سند المل��ة

    إ�صال �دفع معلوم حقوق 
ال�سج�ل �السجل التجاري 
و�تم ذلك �المكتب الوطني 

للبر�د (50د)
    إذا �ان الشخص الذي قام 

�اإل�داع شخصا آخر غير 
وك�ل الشركة ف�جب تقد�م 

الوث�قة التي ت��ت الو�الة

    2 �سخة من �طاقة 
التع��ف الوطن�ة الخاصة 

�الوك�ل (و2 �سخ من جواز 
السفر �ال�س�ة �األجانب)
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المكتباإلجراءات
واآلجال

األوراق
المطل��ة 

الرسوم 
المطل��ة

المس�ندات
المرادفة

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
� تو�س 

كة تجار�ة �� جدول ٣: اإلجراءات واألوراق المطل��ة الالزمة لتأس�س ��

PDF
نموذج الحصول ع�

نصوص األشعار المطل��ة

�شر اإلعالن 
الدستوري في 

المط�عة الرسم�ة 
للجمهور�ة 

التو�س�ة (�جب 
على جميع 

الشر�ات، �اس�ثناء 
شركة المحاصة، 

أن �شرع في �شر 
أعمالها التأس�س�ة. 

يتم اإلعالن عن 
ط��ق إدراج 
(إشعار) في 

الج��دة الرسم�ة 
للجمهور�ة 

التو�س�ة ، وذلك 
خالل شهر واحد 
إما من الدستور 

النهائي للشركة، أو 
من تار�ــــخ محضر 

االجتماع أو مداولة 
االجتماع العام 

التأس�سي لـ 
الشركة)

ال�سج�ل �السجل 
الوطني 

للمؤسسات 
(السجل التجاري)

المط�عة الرسم�ة 
للجمهور�ة التو�س�ة 

(�صفة فور�ة)

السجل الوطني 
للمؤسسات

في حدود 70 
دينار

إ�صال دفع 
رسوم ال�سج�ل 
(10 دنانير) في 
السجل التجاري 
في مكتب البر�د 

الوطني) ل�ل 
مستخ�ج من 

السجل التجاري 
المطلوب 

    نموذج ل�سخة اإلشعار 
المقدمة للحصول على 

المعلومات اإللزام�ة 

    �سخة من تحص�ل م�لغ 
معلوم ال�شر �الرائد الرسمي

    إ�صال �دفع معلوم حقوق 
ال�سج�ل �السجل التجاري 
لدي مكتب البر�د الوطني 
�ال�س�ة ل�ل مضمون وقع 

استخراجه من السجل 
التجاري

    رقم ال�سج�ل الضر�بي 
(الظاهر في �طاقة التع��ف 

الضر�ــــ�ـــي) 

    صورة من �طاقة اله��ة 
الوطن�ة للمعلن

https://docs.google.com/document/d/1yHHODzZBbThnIRF4buH9252gECaOlgYl/edit?usp=sharing&ouid=109884205880991451146&rtpof=true&sd=true
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PDF
استمارة طلب االن�ساب

PDF
نموذج إعالن إ�شاء المؤسسة

PDF
� قائمة الموظف��

المكتباإلجراءات
واآلجال

األوراق
المطل��ة 

الرسوم 
المطل��ة

المس�ندات
المرادفة

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
� تو�س 

كة تجار�ة �� جدول ٣: اإلجراءات واألوراق المطل��ة الالزمة لتأس�س ��

الرمز الديواني

ان�ساب الشركة 
للصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي 
(و�حب على 

الشركة �سج�ل 
الموظفين لدى 

التعيين في خالل 
شهر واحد من 

االن�ساب)

الديوانة التو�س�ة 
(1 يوم)

الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي 

(�صفة فور�ة)

15 دينار 

ال توجد رسوم

    �سخة من �طاقة التع��ف 
الضر�بي

    استمارة طلب االن�ساب 
إلى صاحب العمل تحمل 

توقيع وختم صاحب العمل 
مصح��ة �قائمة الموظفين  

الشخص�ة؛
    �سخة من �طاقة اله��ة 
الوطن�ة لصاحب العمل أو 

الممثل القانوني للشركة 
(المدير) أو تصر�ــــح اإلقامة 

لألجانب؛

    أصل مستخ�ج من السجل 
التجاري أو �سخة مصدقة من 
�طاقة التع��ف الضر���ة (من 

ق�ل السلطات الضر���ة

    �سخة من تصر�ــــح فتح 
الرخصة التجار�ة

إعالن الم�شآت 
إلى مف�ش�ة العمل

مف�ش�ة العمل 
المختصة (�صفة فور�ة)

ال توجد رسوم
    3 �سخ من التصر�حات 

من المؤسسات لتقد�مها إلى 
مف�ش�ة العمل 

    نظام أساسي للشركة

    �سخة من �طاقة التع��ف 
الوطن�ة للمدير

    أصل السجل التجاري

https://drive.google.com/file/d/1fSkWZVpuRsvBc9JVzG2-XvGZFoVJigre/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oE7YtJbmI-93MhdDKAug1zQMszOlEosA/edit?usp=sharing&ouid=109884205880991451146&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/14EHPRJbiYaTVGOe7gKlBvqOEFYl63pxl/view?usp=sharing
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� 31 أ�ت��ر 2000 المتعلق �اإلجراء الموحد ل�عث المشار�ــــع 
بناًء ع� األمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ ��

� 24 مارس 2008، �جب ع� �اعث 
الفرد�ة �ما تم تنق�حه �األمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ ��

: �
وعات الفرد�ة التمتع �اآل�� الم��

وع اس�ثمار. و�قع إ�داع الت��ــــح �الش�اب�ك الموحدة � م��
وع موض�ع أن يودع بت��ــــح �� �جب ع� �ل م��

 : لدى المصالح المعن�ة �ال�شاط �ما ���

اإلجراءات الواجب ات�اعها لتأس�س مؤسسة فرد�ة  2.4.2

وع بنفسه.  يتو� �سي�� الم��
�
 طب�ع�ا

�
وع شخصا أن �كون �اعث الم��

كة. وع ش�ل �� أال �ك��� الم��

� الخاصة بها. أال تكون المهنة المزمع ممارستها خاضعة لرقا�ة هيئة مهن�ة معينة �مقت�� القوان��

و�الة النهوض �الصناعة والتجد�د 

و�الة النهوض �االس�ثمارات الفالح�ة 

المندو��ات الجه��ة للتنم�ة الفالح�ة 

� التو��� للس�احة  الديوان الوط��

� للصناعات التقل�د�ة  الديوان الوط��
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و�وضح الجدول التالي اإلجراءات المطل��ة لتأس�س مؤسسة فرد�ة في تو�س:
وع فردي جدول ٤: اإلجراء الموحد لتك��ن م��

إذا �ان المشروع غير خاضع 
لترخ�ص مسبق حسب 

القوانين والترات�ب الجار�ة: 
حصول ال�اعث في أجل 
س�عة (7) أ�ام من تار�ــــخ 

إ�داع التصر�ــــح على:

آجال الحصول الوثائق المطل��ةالنموذج المرادفإ�داع الملف
على الخدمة

    يتم إ�داع الملف إلى 
الق�اضة المال�ة التي �كون 

م�ان انتصاب المشروع من 
مرجع نظرها.

    مطبوعة التصر�ــــح الواحد 
يتم تعميرها وتمضى من 

�اعث المشروع. و�تم سحب 
المطبوعة م�اشرة من الق�اضة 

المال�ة أو عن �عد. 

و�تم إرفاق التصر�ــــح �الوثائق 
التال�ة:

•   �سخة من �طاقة التع��ف 
الوطن�ة أو �سخة من �طاقة 

اإلقامة �ال�س�ة لألجانب،
•  المؤهل العلمي أو المهني 

إذا فرضته القوانين أو�و 
الترات�ب

•   سند المل��ة أو سند ال�راء 
أو ما �عادله �ال�س�ة للمشروع 

الفالحي
•   قائمة اسم�ة في األجراء 

المستخدمين في صورة 
التجاء ال�اعث الفردي 

ل�شغ�ل عملة
•   �سخة من كراس الشروط 

ممضاة من ال�اعث إذا �ان 
ال�شاط خاضعا ل�راس شروط
•   في صورة خض�ع ال�شاط 

لترخ�ص مسبق تقد�م الوثائق 
التي تنص عليها القوانين 

والترات�ب الجاري بها العمل.

•    رقم االنخراط �الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي.

•    المعرف الج�ائي.
•    رقم التع��ف الديواني.

•    وشهادة إ�داع التصر�ــــح 
�االس�ثمار عند االقتضاء.

 
�
إذا �ان المشروع خاضعا
لترخ�ص مسبق حسب 

القوانين والترات�ب الجار�ة: 
حصول ال�اعث في أجل 

واحد وعشر�ن (21) يوما 
من تار�ــــخ إ�داع التصر�ــــح 

على:
•     الترخ�ص.

•     رقم االنخراط �الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي.

•     المعرف الج�ائي.
•     رقم التع��ف الديواني.

•     وشهادة إ�داع التصر�ــــح 
�االس�ثمار عند االقتضاء.

    إلى قائمة الق�اضات 
المال�ة الم�لفة �مشموالت 

المخاطب الوح�د.

أو
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كة ناشئة اإلجراءات الواجب ات�اعها لتأس�س ��  2.4.3

التحضير
الوسمإعادة النظردراسة الملفتقد�م الترشحو�عداد الملف

1- سجل عبر بوا�ة 
Startup Tunisiaعبر 

الرا�ط التالي: 
https:��startup.go
v.tn/fr/home/star

tups

1- يتم اإلرسال فقط 
عندما تكون جلسة 

وضع العالمات 
مفتوحة

2-  يتم التقد�م عبر 
اإلنترنت عبر البوا�ة

3-  يتم دفع رسوم 
طلب قدرها 100 

دينار في وقت 
التقد�م.

4-  �مكن لمقدم 
الطلب تقد�م طلب 

واحد فقط �ل 6 
أشهر.

1-  التحقق من 
المس�ندات المقدمة

2-  التحقق من 
اس��فاء الشروط 

المطل��ة

1-  استكشاف 
الملفات: المفهوم، 

نموذج العمل ، العرض 
التقد�مي وعرض 

المنتج.
* POC هو الحد 

األدنى من المتطل�ات 
في تقي�م الملف من 

ح�ث االبت�ار وقا�ل�ة 
التوسع

2-   التص��ت 
(�القبول أو الرفض أو 

إعادة النظر) 2- أ�مل نموذج الطلب 
عبر اإلنترنت

3- تنز�ل المس�ندات 
القانون�ة ذات الصلة

أي مشروع �حصل 
على ما ال �قل عن 5 

موافقات �حصل على 
التص��ف

https://startup.gov.tn/fr/home/startups
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� حالة إ�شاء مصنع 
��  2.4.4

تتضمن القائمة التال�ة الوثائق والمس�ندات المطل��ة الستخراج رخصة بناء لم�شأة صناع�ة: 

مطلب ع� ورق عادي مم�� من طرف طالب الّرخصة يوّضح �ه عنوان المراسلة

خ�ص ك الّطالب للعقار موض�ع ال��ّ
�
� تمل

ّ أو�و ث�قة أخرى �� �
شهادة مل�ّ�ة أو ح�م استحقا��

�ات ��ة ع� ال��ّ ��ة ع� الّدخل أو ال��ّ وصل إ�داع الت��ــــح �ال��ّ

وع. ّ عليها من ق�ل المهندس المعمارّي للم�� مة من اإلدارة ومؤ��
�
�طاقة إرشادات فّن�ة مسل

فة ع� العقار موض�ع الّطلب � خالص المعال�م ال�لدّ�ة الموظ�
شهادة إبراء ��

� � سّتة (٦) نظائر أو أ��� معّد من ق�ل مهندس معمارّي مرّسم �جدول عمادة المهندس��
وع بناء �� م��

ّ عل�ه من ق�ل مكتب مراق�ة � ومؤ�� المعمارّ���

� اله��ل الحامل للمب�� معّد من طرف مكتب دراسات مؤّهل للغرض أو من طرف مهندس مختّص 
ثال ��

وع ، �قّدم �عد المصادقة الّنهائّ�ة ع� الم�� � مرسم �جدول عمادة المهندس��

ّ عليها من ق�ل مكتب مراق�ة دراسة شاملة للوقا�ة من الحرائق مؤ��

� حالة إقامة م�شآت صناعّ�ة أو تجارّ�ة أو خدماتّ�ة، مرت�طة �االستغالل 
ف �الفالحة ��

�
موافقة الوز�ر الم�ل

�ــــع الجاري العمل �ه اخ�ص المنصوص عليها �الّ��� ّ عالوة ع� ال��ّ الفال��

: �مكن معرفة الم��د من خالل الرا�ط التا��
 h�p:��www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/ar�cle.asp?id=١٩٩١٨ 

فة �الّصناعة
�
ترت�ب المؤّسسة أو قرار استغالل مسند من طرف مصالح الوزارة الم�ل

موافقة الو�الة الوطنّ�ة لحما�ة المح�ط

http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/article.asp?id=19918
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العنوان والرا�طالغرضالمكتب

4.  الجهات المختصة 
جدول 5: الجهات المختصة لإلجراءات المشار إليها 

مكتب الق�اضة المال�ة

المكتب المعني للق�اضة المال�ة 
�الش�اك الموحد بو�الة النهوض 

�الصناعة والتجد�د 

�سج�ل القوانين�العقود 
التأس�س�ة �الق�اضة المال�ة

 عنوان و�الة النهوض �الصناعة والتجد�د:

7نهج ابن الجزار - 1002 – تو�س ال�لف�دير – 
تو�س

https:��tinyurl.com�5xypyc3w 

عناو�ن الم�اتب المختصة:
http:��www.finances.gov.tn/ar/adress
es-utiles

المح�مة االبتدائ�ة

المكتب المعني ل�تا�ة المح�مة 
االبتدائ�ة �الش�اك الموحد  

اإل�داع الوقتي للقانون 
األساسي (شر�ات خف�ة االسم)

 عنوان و�الة النهوض �الصناعة والتجد�د:

7نهج ابن الجزار - 1002 – تو�س ال�لف�دير – 
تو�س

https:��tinyurl.com�5xypyc3w

https:��www.justice.gov.tn/index.php?
id=255

المكتب المختص: 
قصر العدل - 35 شارع �اب ب�ت 1019 تو�س 

العاصمة
 

مكتب مراق�ة األداءات

المكتب المعني لمكتب مراق�ة 
األداءات �الش�اك الموحد بو�الة 

النهوض �الصناعة والتجد�د

التصر�ــــح �الوجود و�طاقة 
التع��ف الج�ائ�ة

 عنوان و�الة النهوض �الصناعة والتجد�د:

7نهج ابن الجزار - 1002 – تو�س ال�لف�دير – 
تو�س

https:��tinyurl.com�5xypyc3w

https:��tinyurl.com�24ztw9cr 
المكتب المختص: 11 ، نهج ب�ج بورقي�ة – 

تو�س

https://tinyurl.com/5xypyc3w
http://www.finances.gov.tn/ar/adresses-utiles
https://tinyurl.com/5xypyc3w
https://www.justice.gov.tn/index.php?id=255
https://tinyurl.com/5xypyc3w
https://tinyurl.com/24ztw9cr
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العنوان والرا�طالغرضالمكتب

جدول 5: الجهات المختصة لإلجراءات المشار إليها 

السجل الوطني للمؤسسات

المكتب المعني ب�سج�ل عقود 
الشر�ات �الش�اك الموحد بو�الة 

النهوض �الصناعة والتجد�د

�سج�ل المؤسسة التجار�ة

 عنوان و�الة النهوض �الصناعة والتجد�د:

7نهج ابن الجزار - 1002 – تو�س ال�لف�دير – 
تو�س

https:��tinyurl.com�5xypyc3w

https:��www.registre-entreprises.tn/rn
e-public�#�borne/recherche 

رقم 1 شارع أبو الع�اس ال�س�تيني - المدينة 
األولمب�ة ص ب 66 - 1003 تو�س - تو�س

السجل الوطني للمؤسسات

مكتب المط�عة الرسم�ة للجمهور�ة 
التو�س�ة �الش�اك الموحد بو�الة 

النهوض �الصناعة والتجد�د

ال�شر �المط�عة الرسم�ة 
للجمهور�ة التو�س�ة الرسم�ة 
�السجل الوطني للمؤسسات

 عنوان و�الة النهوض �الصناعة والتجد�د:

7نهج ابن الجزار - 1002 – تو�س ال�لف�دير – 
تو�س

https:��tinyurl.com�5xypyc3w

https:��www.registre-entreprises.tn/rn
e-public�#�borne/recherche

رقم 1 شارع أبو الع�اس ال�س�تيني - المدينة 
األولمب�ة ص ب 66 - 1003 تو�س - تو�س

 

االدارة العامة للديوانة

مكتب الديوانة التو�س�ة �الش�اك 
الموحد بو�الة النهوض �الصناعة 

والتجد�د

الحصول على الرمز الديواني

 عنوان و�الة النهوض �الصناعة والتجد�د:

7نهج ابن الجزار - 1002 – تو�س ال�لف�دير – 
تو�س

https:��tinyurl.com�5xypyc3w

 http:��www.douane.gov.tn
نهج صدر�عل الفا�ات - تو�س , 1002

https://tinyurl.com/5xypyc3w
https://www.registre-entreprises.tn/rne-public/#/borne/recherche
https://tinyurl.com/5xypyc3w
https://www.registre-entreprises.tn/rne-public/#/borne/recherche
https://tinyurl.com/5xypyc3w
http://www.douane.gov.tn/


30

العنوان والرا�طالغرضالمكتب

جدول 5: الجهات المختصة لإلجراءات المشار إليها 

و�الة النهوض �الصناعة والتجد�د

https:��www.cnss.tn/web/guest/carteان�ساب الشركة للصندوقالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
?gouvernorat=23&bureau=2   

استخراج رخصة م�شأة ال�لد�ة التو�س�ة
صناع�ة

http:��www.commune-tunis.gov.tn/pu
blish/content/article.asp?id=19918

العنوان: شارع 2 مارس 1934

المندو��ات الجه��ة للتنم�ة الفالح�ة 

و�الة النهوض �االس�ثمارات الفالح�ة

استخدام منظومة الش�اك 
الموحد لتك��ن الشر�ات 

http:��www.apia.com.tn/ar� 
العنوان: 62 ، نهج آالن سفاري 1002 تو�س

https:��tinyurl.com�2p8buzpa 
العنوان: 4 ، حي بوشوشة - , 2000 �اردو- 

تو�س 

الديوان الوطني للصناعات التقل�د�ة

الديوان الوطني التو�سي للس�احة

إ�داع تصر�ــــح تك��ن مشروع 
اس�ثماري �الش�اك الموحد

https:��ontt.tn/ar 
العنوان: 1 ، شارع محمد الخـــــامس 1001 تو�س 

7نهج ابن الجزار - 1002 – تو�س ال�لف�دير – 
تو�س

https:��tinyurl.com�5xypyc3w

http:��www.artisanat.nat.tn� 
العنوان: شارع االستقالل الدندان 2011 تو�س

https://www.cnss.tn/web/guest/carte?gouvernorat=23&bureau=2
https://tinyurl.com/5xypyc3w
http://www.apia.com.tn/ar/
https://tinyurl.com/2p8buzpa
https://ontt.tn/ar
http://www.artisanat.nat.tn/
http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/article.asp?id=19918



