
المؤسســة الفرديــة هــي شــكل مبســط مــن المؤسســات وهــي مناســبة لنشــاط تجــاري أو صناعــي 
أو حرفــي. ال تتطلــب حــًدا أدنــى مــن المســاهمة وليــس مــن الممكــن أن يكــون لديــك شــريك.

االستمارة الموحدة لطلب إنشاء مؤسسة مكتملة وموقعة 	
ــة إذا  	 ــة اإلقام ــب او بطاق ــدم الطل ــف مق ــة تعري ــن بطاق ــور م ــع )4( ص أرب

ــة أخــري  ــم، أو بجــواز الســفر )أو أي وثيقــة هوي تعلــق األمــر بأجنبــي مقي
ــن  ــر المقيمي ــب غي ــبة لألجان ــه( بالنس ــل محل تح

أخــرى تحــل محلــه،  	 أو أي وثيقــة رســمية  الــزواج،  مســتخرج مــن عقــد 
أجنبــي  بتاجــر  األمــر  تعلــق  إذا  لزوجيــن،  ـي  الماـل النظــام  يتضمــن 

نســختان )2( طبــق األصــل مــن ســند الملكيــة او عقــد االيجــار موثــق +  	
فاتــورة كهربــاء أو مــاء

نسخة من اإلذن الضروري لممارسة النشاط المطلوب عند االقتضاء 	
نسختان )2( من إفادة بفتح حساب بنكي 	
صورة واحدة )1( من بطاقة تعريف كل عامل 	
دفــع االتعــاب المســتحقة لكتابــة ضبــط المحكمــة التجاريــة علــى حســابات  	

»الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول« المفتوحــة لهــذا الغــرض.

ــب  	 ــم 2014 - 076 متضمن إنشــاء االســتمارة الموحــدة لطل ــوم رق المرس
إنشــاء المقــاوالت

الــذي  	  ،2021 ديســمبر   13 بتاريــخ   2021  / و.ع   /  1487 رقــم  المقــرر 
يحــدد اســتمارات طلبــات التقييــد فــي ســجل التجــارة المحلــي والتصريــح 
التقييــد والبحــث ـفـي ســجل  بالمســتفيد الحقيقــي واســتمارات طلــب 
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  	

ــر  ــخ 18 يناي ــادر بتاري ــم 05/ 2000 الص ــون رق ــكام القان ــض أح ــي بع ويلغ
2000 المعــدل، المتضمــن مدونــة التجــارة

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

القانــون رقــم 2021 - 007 بتاريــخ فــي 22 فبرايــر 2021 المعــدل لبعــض  	
أحــكام القانــون رقــم 67 - 039 الصــادر بتاريــخ 03 فبرايــر 1967 المنشــئ 

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

أربــاب العمــل ودفــع المشــاركات للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي

األســس القـانـونــية عــناصـر المـــلــف
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