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 سبتمبر 12 مؤرخ في 2019  لسنة 811 عددأمر حكومي 
مقابل الخدمات المسداة  المعاليم مقدار يتعلق بضبط 2019

  .وطرق استخالصها المركز الوطني لسجل المؤسسات من
  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 أكتوبر 29 المؤرخ في 2018 لسنة 52 وعلى القانون عدد
  ، منه15وخاصة الفصل  لمؤسساتل الوطني بالسجل المتعلق 2018

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ق بتسمية أعضاء بالحكومة، المتعل2018نوفمبر 

 21 المؤرخ في  2019 لسنة  52عدد الحكومي وعلى األمر 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمركز 2019جانفي 

  ،الوطني لسجل المؤسسات

 23 المؤرخ في 2019 لسنة 769وعلى األمر الحكومي عدد 

  المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد2019أوت 

كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات 

 العمومية،

  وعلى رأي المركز الوطني لسجل المؤسسات،

  ،وعلى رأي وزير المالية

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  : الحكومي اآلتي نصه يصدر األمر

مقابل الخدمات المسداة من  المعاليم مقدارضبط يالفصل األول ـ 
  : وفقا لبيانات الجداول التالية وطني لسجل المؤسساتلمركز الا

  
  المعاليم المتعلقة باإلجراءات: 1الجدول رقم 

  

عدد 
  الخدمة

  الوحدة  طبيعة الخدمة
  بالدينار مقدار المعلوم

  شخص طبيعي: الطالب

   بالدينارمقدار المعلوم

  شخص معنوي: الطالب

1  
التصريح بالمستفيد أو  بما فيه التسجيل األصلي

المستفيدين الحقيقيين عن الشخص المعنوي 
  للمركز واإلشهار بالجريدة الرسمية

  50  20  إجراء

  50  20 إجراء  الترسيم التكميلي  2

  10  10 إجراء  التشطيب على التسجيل  3

 20  20 إجراء   البيانات المدرجة بالسجلتحيين أوتنقيح   4

  50  20 إجراء   القوائم الماليةإيداع  5

  20  --- إجراء  ح بالمستفيد الحقيقي أو تنقيحهإيداع التصري  6

7  
بالجريدة الرسمية للمركز لغير العمليات  اإلشهار

01-02 -03-04-05 
  20  20  إجراء

  10  10  إجراء  ترسيم عقد رهن أو إيجار مالي  8

9  
طلب حجز التسمية االجتماعية أو االسم التجاري 

  أو الشارة
  30  30  شهادة

  

10  

 شهادة الحجز في ويرتح أو تجديد أو تغيير
  التسمية االجتماعية أو االسم التجاري أو الشارة

  10  10  شهادة
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  المعاليم المتعلقة باستخراج الشهائد والنسخ المطابقة لألصل أو النسخ المجردة: 2الجدول رقم 
  

عدد 
 المعلوم  الوحدة  طبيعة الخدمة  الخدمة

  بالدينار
  10  المضمون  ء اإللكتروني بالختم واإلمضااستخراج مضمون من السجل  11

  10  الوثيقة  نسخة مطابقة لألصل من العقود والوثائق المضمنة بالسجل  12

13  
نسخة مطابقة لألصل من القوائم المالية والوثائق المحاسبية والتقارير السنوية 

  الواجب إيداعها بالسجل
  20  الوثيقة

  10  ةالشهاد   أو إيجار مالي عدم وجود رهن وجود أوشهادة في  14

  10  الشهادة  شهادة في عدم التسجيل  15

  10  الشهادة   االفالسشهادة في عدم  16

  10  الشهادة  استخراج نظير من شهادة الحجز للتسمية االجتماعية أو االسم التجاري أو الشارة  17

  20  الوثيقة  القضائية المودعة بالسجلوالقرارات  األحكاماستخراج نسخة مطابقة لألصل من   18

  
  المعاليم المتعلقة باالسترشاد والخدمات المسداة عن بعد : 3رقم جدول ال

  
عدد 
  الخدمة

 المعلوم  الوحدة  طبيعة الخدمة
  بالدينار

  5  الوثيقة   من العقود والوثائق المضمنة بالسجل إلكترونيةنسخة  19

اجب  من القوائم المالية والوثائق المحاسبية والتقارير السنوية الو إلكترونيةنسخة  20
  إيداعها بالسجل

  10  الوثيقة

  1.5  معرف وحيد   المرسمين بالسجلاألشخاص قائمة من استخراج  21

 20  معرف وحيد  "اليقظة"االشتراك السنوي في خدمة   22

  5000  اشتراك  "خارطة المسيرين"االشتراك السنوي في خدمة   23

  500  مستعمل   الوثائقواستخراجطالع  خدمة الولوج لقاعدة البيانات لالاالشتراك السنوي في  24

  

يشمل مقدار المعاليم المنصوص عليها بالفصل   ـ2الفصل 
 .األول من هذا األمر الحكومي جميع األداءات

المبينة  باإلجراءات  المتعلقةض المعاليم تخّف ـ3الفصل 
 الوارد بالفصل األول من هذا األمر الحكومي 1 رقمالجدول ب
  .%50بة  إلكترونيا بنسالمسداةو

مر  تستخلص المعاليم المنصوص عليها بهذا األ ـ4الفصل 

  : التاليةالحكومي وفقا إلحدى الطرق

 .االستخالص االلكتروني -

الوطني  لى المركزإصك بنكي أو بريدي يسلم مباشرة  -

 .لسجل المؤسسات

لى حساب المركز الوطني لسجل إتحويل بنكي أو بريدي  -

 .المؤسسات

 .سم المركز الوطني لسجل المؤسساتابحوالة بريدية  -

لمركز الوطني ل  البريدي أو البنكيحسابالتنزيل مباشر ب -
 .لسجل المؤسسات

 .التسديد نقدا -

 ُتلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر ـ 5الفصل 
 المؤرخ 2015 لسنة 964الحكومي وخاصة األمر الحكومي عدد 

  .ليم التسجيل بالسجل التجاري المتعلق بمعا2015 أوت 3في 

 5يجري العمل بهذا األمر الحكومي ابتداء من  ـ 6الفصل 
  .2019فيفري 

 هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي ينشر  ـ7الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 سبتمبر 12 فيتونس 
  

  

  

   وبتفويض منهرئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  سياسات العموميةاإلدارة وال
 كمال مرجان




