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قائمة مرجعية في الوثائق

معنوية  ذات  تأسيس 

الشركات خفية اإلسم

مطبوعة تصريح يتم تعميرها و إستخراجها من موقع الواب

مطبوعة تصريح يتم تعميرها و إستخراجها من موقع الواب

أصل محضر الجلسة التأسيسية مسجل بالقباضة المالية

نسخة مجردة من بطاقة التعريف الجبائية

نسخة تقرير مراقب الحصص العينية عند اإلقتضاء

قائمة في المساهمين ( طبقا للمثال المصاحب )

التصريح بالمستفيد الحقيقي على موقع الواب 

أصل عقد اإلكتتاب و الدفع أمام قابض المالية مع قائمة المكتتبين

يضاف بالنسبة للشركات خفية اإلسم ذات المساهمة العامة

نسخة من البطاقة المهنية لمراقبي الحسابات سارية المفعول

أصل محضر أول اجتماع لمجلس اإلدارة اومجلس المراقبة مسجل بالقباضة المالية

أصل مشروع العقد التأسيسي ممضى من جميع المؤسسين

أصل العقد التأسيسي مسجل بالقباضة المالية و ممضى من قبل  جميع المؤسسين أو الممّثل القانوني

الوثائق
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اآلجال

محضر  إمضاء  تاريخ  من  يوما   30
التأسيسية العامة  الجلسة 

ي  أل تخضع  ال  و  لملف  ا ل  قبو بعد  ة  شر مبا كز  للمر نية  و لكتر ال ا سمية  لر ا ة  يد لجر با ر  شها إل ا يتم   -
في ضا إ م  معلو و  أ ء  ا جر إ

. لعقد ا يخ  ر تا من  ما  يو  3 0 جل  أ في  سيسي  لتأ ا لعقد  ا ع  و مشر ع  ا يد إ يتم   -

شهر  كل   عن  م  لمعلو ا مبلغ  بنصف  ر  تقد خير  تأ مة  ا غر عنه  تب  يتر ر  كو لمذ ا جل  أل ا عن  خير  تأ كل   -
. منه ء  جز و  أ خير  تأ

خمسون دينارا (50) 
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Tableau des Associés/Actionnaires

 Identifiant Unique
Capital Social:

:

Genre Nom et Prénom
ou Dénomination

Nationalité Parts / Action
(apport en numéraire)

Parts / Action
(apport en nature)Date de NaissanceNuméro d’identitéType de Pièce

d’identité
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