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 قاعدة البيانات 

 المنظمة لقطاع األمن في تونس النصوص القانونية 
 

 

 ورؤساءإلى السيدات والسادة الوزراء  الحكومة    رئيسمن    2021فيفري    24مؤرخ في    2021لسنة   03  عدد  منشور
 المتعاملين   مع  المعامالت  كل  في  للمؤسسات  الوطني  السجل  من  مضمون  طلب  وجوب  حول العمومية   والمنشآت  المؤسسات

  االقتصاديين

  .للمؤسسات  الوطني بالسجل  المتعلق 2018 أكتوبر 29 في المؤرخ  2018 لسنة 52 عدد  القانون : المرجع

  تسجيل  للمؤسسات  الوطني  بالسجل  المتعلق  2018  أكتوبر  29  في  المؤرخ   2018  لسنة  52  عدد  القانون  من  7  الفصل  استوجب  فقد  وبعد،
  يسجل  أنه   على   الصدد  هذا  في   نص   وقد .  للمؤسسات  الوطني  بالسجل   وجمعيات  قانونية  وترتيبات  ومعنويين  طبيعيين  أشخاص  من  المؤسسات

 . بالسجل  وجوبا

 .  آخر مهني نشاط أي  أو حرفيا نشاطا  يمارس  أو  التجارية المجلة  معنى على التاجر  صفة له  أجنبي أو  تونسي  طبيعي شخص  كل -1
 .  المعنوية بالشخصية  وتتمتع التونسية بالجمهورية  مقر  لها التي الشركات  -2
 التونسية  بالبالد وكالة   أو فرعا  تستغل التي والنيابات الدائمة  والمنشآت  األجنبية التجارية  الشركات  -3
 .  التونسي  بالتراب المتواجدة المقيمة غير الشركات  -4
 .التونسية بالبالد جبائيا مقيما أو  مقيما األمين أو مسيريها أحد  كان إذا القانونية الترتيبات -5
 .  إدارية صبغة تكتسي ل  التي العمومية والمؤسسات العمومية  المنشآت -6
 .  للجمعيات  المنظم التشريع معنى  على  الجمعيات وشبكات الجمعيات -7
  .تسجيلهم وجوب  على بهم الخاصة  الترتيبات أو القوانين تنص الذين المعنويون األشخاص  -8

  التي  التغييرات  كل  على  التنصيص  يطلبوا  أن  بالسجل   المسجلين  األشخاص  كل  على  للمؤسسات  الوطني  لبالسج  المتعلق  القانون  أوجب  كما
  .التغييرات تلك حصول   من بداية شهر  ظرف  في  السجل تحيين تستوجب 

  البيانات  لقواعد  البيني  الترابط  لتناسق   وضمانا  القتصاديين،  المتعاملين  قبل  من  بها  المصرح   البيانات  ودقة   صحة  ضمان  على   وحرصا 
  وإجراءات  وصيغ  شروط   بضبط  المتعلق  2020  أكتوبر  5  في  المؤرخ  2020  لسنة  777  عدد  الحكومي  األمر  لمقتضيات  طبقا  العمومية

 بين  للمعطيات   اإللكتروني  بالتبادل  المتعلق   2020  جوان   10  في  المؤرخ   2020  لسنة  31  عدد   الحكومة  رئيس   مرسوم   أحكام  تطبيق
  من   محين  بمضمون   باإلدلء  القتصاديين  المتعاملين  مطالبة  العمومية  الهياكل  على  يتعين  فإنه   ،الهياكل بين  وفيما  معها  والمتعاملين  الهياكل
  .معها معامالتهم في  للمؤسسات الوطني السجل 

  بالنظر   إليكم  الراجعة   الهياكل   على  وتعميمه  المنشور   لهذا   فائقة   عناية  إيالء  إلى   مدعوون   فإنكم   بالغة،   أهمية  من   الموضوع   يكتسيه  لما   ونظرا 
 وعناية  دقة بكل  مقتضياته لتطبيق
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