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 تنقيح السجل التجاري: تصريح حول 
 )ضع العالمة في المكان المناسب                                                               (

 الذات حل    تحويل المقر التعريف   الخصائص   المسيرون   :بالنسبة للمؤسسة

 عريف    المسيرون    األنشطة      الغلق    الفتح     الت:  بالنسبة للمحل 

 ) :بيانها عند اإلقتضاء(تنقيحات أخرى 
 

  
 المحكمة اإلبتدائيـة   

 .................بـ

 :التاريخ 

 .......................) : ..............ش.ت.س(عدد السجل التجاري األصلي  

 : ........................................................عدد التصرف الداخلي 

 ) .....................................عدد التصريح بالوجود: (المعرف الوطني 

 المصلحة التجارية 

 اإلدارية
 

 

 ١٩٩٥ لسنة ٤٤ من القانون عدد ٢١الفصل 

 التجاري المتعلق بالسجل ١٩٩٥ ماي ٢والمؤرخ في 
 

 :التعريف القديم 
IDENTIFICATION ANCIENNE 

 :إسم الشركة الجماعي 

RASION SOCIALE  العالمـة              : 
                                          SIGLE 

 :التعريف أو عند اإلقتضاء التعريف الجديد ) ١(
IDENTIFICATION NOUVELLE 

 :إسم الشركة الجماعي 

RASION SOCIALE  العالمـة              : 
                                         SIGLE 

 :                                                                                        تاريخ التنقيح :المقر اإلجتماعي ) ٢(
ADRESSE DU SIEGE 

 :ي                                                                           تاريخ التنقيح نوع الشركة أو نظامها القانون) ٣(
FORME JURIDIQUE                          
 :تاريخ التنقيح :                                                                                   األنشطة األصلية للمؤسسة 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 :تاريخ التنقيح :                                                                                         عدد العمال المشغلين 

 :    تاريخ التنقيح :                                                                               اإلسم التجاري للشركة ) ٤(
DENOMINATION 
 :تاريخ التنقيح ) :                                                  بالدينار التونسي أو بالعملة الصعبة(مبلغ رأس مال الشركة 

 :           تاريخ التنقيح )                        بالدينار التونسي أو بالعملة الصعبة(إذا كان رأس المال متغير فالمبلغ األدنى 
 

 :سنة، إذا كانت الشركة ملزمة بإشهار حساباتها وموازناتها السنوية تاريخ غلق حساب الموازنة السنوي ......... مدة الشركة 

 .ونالمسيرون، المديرون، مراقبو الحسابات، الشركاء المسؤولون بالتضامن وبصفة غير محدودة بديون الشركة، المصفّ) ٥(

 .األشخاص الذين لهم سلطة إلزام المؤسسة، الوكالء المفوضون المالكون على الشياع لألصل: بالنسبة للمحل -

 §الجنسية            :               اإلسم واللقب                                 تاريخ ومكان الوالدة * 

      جديد          راحل          باق§ق وتاريخها                             . ت. عدد ب) أ( العنوان                                       

 :الصفة القديمة              الصفة الجديدة                                                 تاريخ التنقيح 

 §الجنسية            :               لوالدة اإلسم واللقب                                 تاريخ ومكان ا* 

      جديد          راحل         باق§ق وتاريخها                             . ت. عدد ب) أ( العنوان                                       

 :              تاريخ التنقيح الصفة القديمة              الصفة الجديدة                                   

 §الجنسية            :               اإلسم واللقب                                 تاريخ ومكان الوالدة * 

 احل         باق     جديد          ر§ق وتاريخها                             . ت. عدد ب) أ( العنوان                                       

 :الصفة القديمة              الصفة الجديدة                                                 تاريخ التنقيح 

 .ذكر بقية األسماء عند اإلقتضاء ضمن اإلطار المخصص للبيانات اإلضافية: مالحظة 

                                   .                     أو ما يقوم مقامها بالنسبة لألجانب) أ(



 .الخاص بالمسرين باإلطار بالمصفي الخاصة المراجع يقع توضيح: نعم    ال    : التصفية الشركة تواصل نشاطها لضرورة: في حالة حل الشركة) ٦(

 :تاريخ التنقيح ....................... : .............................. بيان السند وتاريخ إشهار تعيين المصفي بالرائد الرسمي -

 :في حالة تحويل المقر اإلجتماعي إلى مرجع نظر دائرة محكمة أخرى بيان كتابة المحكمة المسجل فيها التسجيل الثانوي ) ٧(

 .لعمليةفي حالة تنقيح رأس المال بعد حصول إندماج      أو إنفصال       بيان الذات المعنوية التي شاركت في ا) ٨(

 )إسم الشركة الجماعي، نوع الشركة أو نظامها القانوني، عنوان المقر اإلجتماعي، عدد السجل التجاري(
 
 
 

 إذا كان اإلجراء يهم المحل

 :المحل القديم 

 :العنـــوان 
 
 

 :المحل الجديد ) ٩(

 :العنــــوان 

 تغير          ألغيهذا المحل بالنسبة للمؤسسة               جديد          ) ١٠(

 المقر اإلجتماعي       المحل األصل      المحل الثانوي:                               الصنف 

 )إو وجدت(العالمة 

 بيان العناصر التي شملها التنقيح

 في حالة غلق المحل تغيير طريقة اإلستغالل أو حذف النشاط -

 :بيان تاريخ التنقيح -

 :المـــآل -
 

 زوال  تحويل   بيع   مساهمة   استرجاع من    كراء بموجب  غير ذلك

        النشاط          بحصة    طرف المالك     وكالة حرة

 :تعريف حالة المنتفع 

 :اإلسم واللقب 

 :إسم الشركة الجماعي 

 :عنـوان المقــر    
 

 ستغالل أو اضافة نشاط في حالة فتح المحل أو تغيير طريقة اإل–) ١١(

 بيان تاريخ التنقيح-

 :األصل -
 

 نشاط  شراء  مساهمة استرجاع بعد  تسلم بموجب غيرذلك احداث تحويل

                              بحصة   وكالة حرة    وكالة حرة

 ) إسم الشركة الجماعي–اإلسم واللقب : (تعريف حالة المستغل السابق -

 :عدد سجله التجاري -

 :تاريخ التشطيب أو تنقيح السجل التجاري للمستغل السابق -
 

 :بيان ) شراء أو مساهمة(في حالة اكتساب األصل  

 :السنــد -

 :تاريخ اشهار اإلحالة بالرائد الرسمي -

 :في حالة التسلم بمقتضى وكالة حرة بيان 

 :اسم ولقب مكري األصل التجاري -

 :عنوانه -

 :                تاريخ نهايته : تاريخ بداية العقد -

 نعم              ال:    شرط التجديد الضمني -

    §    بداية       §)                             ب: (األنشطة الممارسة بالمحل ) ١٢(

   استغالل §    تغيير          §              دائمة      موسمية       متجولة             نتيجة   

 §    نهاية         §                                                                     
                                   )ال توضع العالمة إال إذا كان المحل جديدا أو تغيرت أنشطته) : (ب(

 :النشاط األصلي ) ١٣(

 :النشاط الثانوي 

 :تاريخ التنقيح )                                                                 ن أو غيرهارهو(التحمالت ) ١٤(

 



 )ج(بيانات إضافية أخرى ) ١٥(
 
 
 )ذكر عدد اإلطار الذي شملته اإلضافة) (ج(

 : إسم ولقب القائم بالتصريح -)  ١٦(

 :العنــوان  -

 :           تاريخها :                         عدد بطاقة التعريف  -
 

 :حرر في 
 
 ) :د(اإلمضاء        )يمضى كل نضير على حدة) (د(
 
 
 
 

 خاص بكتابة المحكمـة

 ..............................................المحكمة اإلبتدائية بـ

    السجل التجاري
 

 إصالح*       تكميلي               *            أصلي              *               

 * تقييد                           * تسجيل                            * 

 تشطيب    *                  تنقيحي*           ثانوي               *               

 يخ الوصول للكتابة                             عدد التضمين                  عدد التصرف الداخليتار

 :                        الوثائق المؤيدة للنشاط 

 :                        النشاط 

 :                        تاريخ اإليداع 

 :        مالحظـات                

 عدد السجل

 :التجاري 

.............. 
 

 :اإلسم أو التسمية 

................... 

................... 
 

 إطار خاص بالسجل المركزي
 
 

 يشهد كاتب المحكمة بوقوع هذا التقييد

 :في 

  

 




