
التونسية  الجمهورية     
      وزارة العــدل    

تنقيح السجل تجاري: تصريـح حول 
)ضع العالمة في المكان المناسب  ( 

التجاري    تحويل المقر    اإلسم التعريف    : بالنسبة للمؤسسة 
الفتح    التعريف   المسيرون   األنشطة   الغلق    : بالنسبة للمحل 

)اإلقتضاءبيانها عند  (أخرى تنقيحات  

المصلحـة التجاريـة   
اإلداريــــة 

ذات
 طبيعيــــة  

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

اإلبتدائية     المحكمة    
...……………بـ

:التاريـخ  

١٩٩٥ لسنة ٤٤ من القانون عدد ١٦الفصل  
 المتعلق بالسجل التجاري   ١٩٩٥ماي  ٢: المؤرخ في  

بالنسبة للمحل ) ٤(
، الشياعاألصل على  مالكوا  ، باإلشتراكستغلون   ذكر األشخاص الذين لهم سلطة إلزام المؤسسة، الوكالء المفوضون، الم      

:             الجنسية :                            تاريخ ومكان الوالدة   :                                واللقب  اإلسم*
     جديد    راحل    باق :                                      وتاريخها  . ق .ت.عدد ب) ب:                                          (العنوان     

:          تاريخ التنقيح   الصفة الجديدة                                                           الصفة القديمة                  
            : الجنسية :                          تاريخ ومكان الوالدة   :                                واللقب  اإلسم*

 جديد    راحل    باق                                    : وتاريخها  . ق .ت.عدد ب)  ب:                                           (العنوان    
:                                                   تاريخ التنقيح الصفة القديمة                            الصفة الجديدة            

.                                          أو ما يقوم مقامها بالنسبة لألجانب ) ب (

:                        تاريخ التنقيح  :                                                               النشاط األصلي الممارس  ) ٣
 :                                تاريخ التنقيح :                                                               عدد العملة المشغلين   

:تاريخ التنقيح                                                                                      :Dénomination  التجارياإلسم 

:تاريخ التنقيح .. …………………… :  المستعاراإلسم………………………………    : المتعارف اإلسم) ٢(
Pseudonyme Nom d’usage

:تاريخ التنقيح                                           :                                                              العنوان الشخصي   
تاريخ الوالدة ومكانها    

:     تاريخ التنقيح                                              : تاريخها :                              عدد بطاقة التعريف القومية  
أعزب       أرمل     مطلق     متزوج                : الحالة الزوجية 

: تاريخ ومكان الوالدة   :                                                 القرين إسم •
: الجنسية ) :                      أ (عدد بطاقة التعريف وتاريخها 

:   تاريخ التنقيح                                                                                    ) : بالنسبة لألجانب(نظام الزواج  
أو ما يقوم مقامها بالنسبة لألجانب ) أ (

 :التعريف الجديد  اإلقتضاء التعريف أو عند  ) 1(
   Identification

:اإلسم 
Prénoms

 :اللقب
Nom

 :عنوان المحل األصلي  
Adresse du principal établissement

 :التعريف القديم 
 :واللقباإلسم 



:                                           حرر في                                                                 
) :ه (                                   اإلمضاء يمضى كل نظير على حدة                                               ) (ه (

:ولقب القائم بالتصريح  إسم  –) ١٢(
 العنوان  -        
:تاريخها :                            عدد بطاقة التعريف  -        

)د (بيانات إضافية أخرى  ) ١١(
:تنقيح                                                          تاريخ ال                                                                

)ذكر عدد اإلطار الذي شملته اإلضافة  ) (د (

:                     تاريخ التنقيح  ) :                                                             أو غيرهارهون (التحمالت  ) ١٠(

:النشاط األصلي   ) ٩(
:النشاط الثانوي  

)بداية  )                                                  (ج :(األنشطة الممارسة بالمحل  ) ٨(
استغالل ) تغيير   (  وقتية      نتيجة     متجولة            موسمية                              دائمة   

)نهاية )                  (العالمة إال إذا كان المحل جديدا أو تغيرت أنشطته   التوضع    ) : (ج (

:بيان ) شراء أو قسمة( في حالة اكتساب األصل  -
 السند-  
: تاريخ اإلشهار 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   -  

أو إضافة نشاط  اإلستغالل  في حالة فتح المحل أو تغيير طريقة   –) ٧(
بيان تاريخ التنقيح -
:األصل  -

إحداث   تحويل نشاط   شراء   استرجاع بعد   تسليم بموجب  غير ذلك 
                               وكالة حرة      وكالة حرة

)  واللقب والتسمية التجارية  اإلسم : ( تعريف حالة المستغل السابق -
: عدد سجله التجاري - 
: تاريخ التشطيب أو تنقيح السجل التجاري للمستغل السابق   -

                             

أو حذف النشاطاإلستغالل في حالة غلق المحل تغيير طريقة   -
: بيان تاريخ التنقيح  -
: المال -

 زوال   تحويل    بيع    استرجاع من        كراء بموجب    غير ذلك   
         النشاط          طرف المالك         وكالة حرة

 تعريف حالة المنتفع    
:واللقب اإلسم 

:التسمية التجارية  
:                   عنوان المقر  

بيان العناصر التي شملها التنقيح  

تعريف المحل الجديد  ) ٦(
:العنوان    

جديد      تغير       ألغي :   هذا المحل 
المقر     المحل األصلي     المحل الثانوي   : الصنف  
) :إن وجدت( العالمة  

:المحل القديم   
:العنوان القديم    

إذا كان التنقيح يهم المحل  

التسجيل الثانوياإلقتضاء د بها عند  في صورة تحويل المقر إلى دائرة محكمة أخرى ذكر كتابة المحكمة المقي    ) ٥(



:إطار خاص بالسجل المركزي  يشهد كاتب المحكمة بوقوع هذا التقييد   
في

:             الوثائق المؤيدة للنشاط       
:             النشاط 

:             تاريخ اإليداع   
:            مالحظات 

عدد التصرف الداخلي :          عدد التضمين   :              تاريخ الوصول للكتابة     

غصالح*      تكميلي                    *         أصلي               *         
:                         *تقييد  * تسجيل                  *     

ثانوي                        تنقيحي                      تشطيب*               

:عدد السجل التجاري 
…………………..

: أو التسمية اإلسم 
……………………
……………………
……………………

خاص بكتابة المحكمة                     
..……………………: بـ  اإلبتدائية    المحكمة  

                                    السجل التجاري




