
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1995 لسنة 44 من القانون عدد 8الفصل : المرجع 

 . المتعلق بالسجل التجاري1995 ماي 2: المؤرخ في 

N° 216 

PRENOMS 
 :اإلسم ) 1(

NOM 
  :اللقب 

SIEGE (principal établissement) :  
 : عنوان المحل األصلي

PSEUDONYME : 
 :اإلسم المستعار 

 الشخصي العنوان ) 2(

 :تاريخ الوالدة ومكانها 

 :تاريخ تسليمها )                           أ: (عدد بطاقة التعريف القومية:                                   الجنسية 

 أعزب            أرمل             مطلق             متزوج         :       الحالة الزوجية 

 )أ: ( بطاقة التعريف القومية                                       :                                     تاريخ ومكان الوالدة :   إسم القرين 

 :الجنسية

 )إذا كان القرين ينوي المشاركة الفعلية في النشاط التجاري مع الشخص المصرح ذكر البيانات في الغرض(

 صل في المكاسب        اإلشتراك في المكاسب           الف) بالنسبة لألجانب( نظام الزواج 

 . أو ما يقوم مقامها بالنسبة لألجانب) أ(

 : موضوع النشاط األصلي) 3(

 :عدد العملة المشغلين 

 : Dénominationاإلسم التجاري 

 :العنوان : محل اإلستغالل األصلي ) 4(

  حرة       ،غيرذلك إحداث     ،شراء     ،وكالة حرة       ،إسترجاع بعد وكالة:     تحديد المصدر

 : عدد تسجيله بالسجل التجاري-:                                       اإلسم ولقب المستغل السابق

 :تاريخ التشطيب عليه أو تاريخ إجراء التقييد التنقيحي بالسجل التجاري 

 :تاريخ إشهاره بالرائد الرسمي و          :                     بيان السند:في صورة إكتساب المحل بالشراء أو بالقسمة  

 :  إسم ولقب مسوغ األصل التجاري-في صورة إكتساب المحل بموجب وكالة حرة ،بيان 

 : تاريخ بداية العقد-:                                                                            عنوانه-

 نعم       ،ال  :  وجود شرط التجديد الضمني بالعقد -         :                          تاريخ نهاية العقد-

 :في حالة وجود فروع عدد الفروع ) 5(

 :العنوان 
 
 ………………:متحولة       وقتية        تاريخ بداية النشاط  دائمة      موسمية     : األنشطة المتداولة بالمحل ) 6(

 :النشاط األصلي 

 :   النشاط الثانوي 
 
 
:                اإلسم واللقب*وكيل مفوض ، مستغل باإلشتراك ،مالك على الشياع :األشخاص الذين يتمتعون بتفويض للنيابة عن المصرح ) 7(

 :تاريخ ومكان الميالد 

 الجمهورية  التونسية

 وزارة العدل

 
 المصلحة التجارية

 اإلدارية

 ذات

 طبيعيــــة

 المحكمـة االبتدائية

.…..…………بـ
 :التاريخ 

 :بداية النشــاط  تصريح حول
 :استئناف النشاط    

 ) في المكان المناسب X العالمةضع( 
  

………) : ش. ت. س(عدد السجل التجاري األصلي 
.…………………………: عدد التصرف الداخلي 
……………………) باتيندة(عدد التصريح بالوجود 



 :                            العنوان

 : تاريخها                                )       أ( عدد بطاقة التعريف             :      الجنسية:                     الصفة

 :تاريخ ومكان الميالد :                                         اإلسم واللقب*

 :                            العنوان

 :  تاريخها                                    )      أ(عدد بطاقة التعريف :               الجنسية:                     الصفة

 .ما يقوم مقامها بالنسبة لألجانبأو ):أ(

 :ذكر كتابات المحاكم المسجل فيها تسجيل ثانوي عند اإلقتضاء) 8(

 :في صورة إستئناف النشاط التذكير بعدد التسجيل السابق)9(

 ) :رهون أو غيرها ( التحمالت ) 10(

 ) ب: (بيانات إضافية أخرى ) 11(

 .ذكر اإلطار الذي شملته اإلضافة) ب(

 :إسم ولقب القائم بالتصريح) 12(

 :عنوانه

 :تاريخها):                                                              الهوية ( عدد بطاقة تعريفه 

 :حررفي                                                                                                     

                                                                                           اإلمضاء            

 .إمضاء كل نظير على حدة: مالحظة *

 خاص بكتابة المحكمة

 ..………………………:المحكمة اإلبتدائية ب

 السجل التجاري

 :عدد السجل التجاري

 إصالح* تكميلي        * أصلي       * 

 تقييد * تسجيل      * 

 تشطيب                          * تنقيحي       * ثانوي       * 

………………………… 

 :اإلسم أو التسمية :        عدد التصرف الداخلي:          عدد التضمين:            تاريخ الوصول للكتابة

 :الوثائق المؤيدة

 :النشاط

 :تاريخ اإليداع

 :مالحظات

………………………… 

 :إطار خاص بالسجل المركزي

 

 :يشهد كاتب المحكمة بوقوع هذا التقييد

 :في
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