
الفــرع هــو شــركة متخصصــة تابعــة للمكتــب الرئيســي، لديهــا إدارة منفصلــة تتمتــع باســتقالية 
معينــة وقــادرة علــى التجــارة مــع أطــراف ثالثــة.

االستمارة الموحدة لطلب إنشاء مؤسسة مكتملة وموقعة 	
مستخرج حديث من سجل التجارة الشركة األم 	
نسخة طبق االصل من قرار فتح الفرع وتعيين مديره 	
أربــع )4( صــور مــن بطاقــة تعريــف مديــر الفــرع او بطاقــة اإلقامــة إذا تعلــق األمــر بأجنبــي مقيــم، أو بجــواز  	

الســفر )أو أي وثيقــة هويــة أخــري تحــل محلــه( بالنســبة لألجانــب غيــر المقيميــن 
نسخة من اإلذن اإلداري بممارسة النشاط المصرح به عند االقتضاء 	
نسختان )2( طبق األصل من سند الملكية او عقد االيجار موثق لمقر الفرع + فاتورة كهرباء أو ماء 	
 صورتان )2( من إفادة بفتح حساب بنكي باسم الفرع 	
 صورة من بطاقة تعريف كل عامل 	
دفــع االتعــاب المســتحقة لكتابــة ضبــط المحكمــة التجاريــة علــى حســابات »الخدمــات المصرفيــة عبــر  	

الهاتــف المحمــول« المفتوحــة لهــذا الغــرض.

االستمارة الموحدة لطلب إنشاء مؤسسة مكتملة وموقعة 	
مستخرج حديث من سجل التجارة الشركة األم 	
نسخة )1( طبق األصل وثاث صور )3)من النظام األساسي لشركة األم 	
 نسخة )1( طبق األصل من قرار فتح الفرع وتعيين مديره 	
إفادة بإيداع النظام االساسي لشركة األم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية  	
أربــع )4( صــور مــن بطاقــة تعريــف مديــر الفــرع او بطاقــة اإلقامــة إذا تعلــق األمــر بأجنبــي مقيــم، أو بجــواز  	

الســفر )أو أي وثيقــة هويــة أخــري تحــل محلــه( بالنســبة لألجانــب غيــر المقيميــن 
نسخة من اإلذن اإلداري بممارسة النشاط المصرح به عند االقتضاء 	
نسختان )2( طبق األصل من سند الملكية او عقد االيجار موثق لمقر الفرع + فاتورة كهرباء أو ماء 	
 صورتان )2( من إفادة بفتح حساب بنكي باسم الفرع 	
 صورة من بطاقة تعريف كل عامل 	
دفــع االتعــاب المســتحقة لكتابــة ضبــط المحكمــة التجاريــة علــى حســابات »الخدمــات المصرفيــة عبــر  	

الهاتــف المحمــول« المفتوحــة لهــذا الغــرض.

األســس القـانـونــية

عــناصـر المـــلــف

عــناصـر المـــلــف

تـعــريــف

فـــــرع إنــشاء 

المرســوم رقــم 201 -4 076 متضمن إنشــاء االســتمارة الموحــدة  	
لطلــب إنشــاء المقــاوالت

المقــرر رقــم 1487 / و.ع / 2021 بتاريــخ 13 ديســمبر 2021، الذي  	
يحــدد اســتمارات طلبــات التقييــد ـفـي ســجل التجــارة المحلــي 
التقييــد  طلــب  واســتمارات  الحقيقــي  بالمســتفيد  والتصريــح 
والبحــث ـفـي ســجل الضمانــات المنقولــة وقائمــة المســتندات 

والوثائــق المثبتــة التــي يجــب أن ترفــق بهــذه االســتمارات
المرســوم رقــم 2021 - 033 بتاريــخ 11 مــارس 2021 المتعلــق  	

بالســجل التجــاري والضمانــات المنقولــة
القانــون رقــم 2021 – 005 بتاريــخ 10 فبرايــر 2021 الــذي يعــدل  	

ويكمــل ويلغــي بعــض أحــكام القانــون رقــم 05/ 2000 الصــادر 
ــة التجــارة ــر 2000 المعــدل، المتضمــن مدون ــخ 18 يناي بتاري

	  2019 أبريــل   29 بتاريــخ  الصــادر   018  –  2019 رقــم  القانــون 
المتضمــن للمدونــة العامــة للضرائــب )مطبــق منــذ 1 ينايــر 2020(

القانــون رقــم 2021 - 007 بتاريــخ فــي 22 فبرايــر 2021 المعــدل  	
ــر  ــخ 03 فبراي لبعــض أحــكام القانــون رقــم 67 - 039 الصــادر بتاري

1967 المنشــئ لنظــام الضمــان االجتماعــي.
المقــرر رقــم 176 بتاريــخ 17 ســبتمبر 1974 المحــدد لترتيبــات  	

الوطنــي  للصنــدوق  المشــاركات  ودفــع  العمــل  أربــاب  انتمــاء 
االجتماعــي للضمــان 

) شخص طبيعي (

) شخص معنوي (

مـلـف اإلنــشاء


