
  الجمهورية التونسية  
   وزارة العدل وحقوق اإلنسان

  ختم أعمالنشاط أو ال توقف نهائي عنتصريح حول 

  التصفية لذات معنوية
  توقف نهائي عن النشاط

                          ختم أعمال التصفية

 
  ذات

  معنوية

        مع         بدون        طلب تشطيب من السجل التجاري    
  
  ) في المكان المناسبXضع العالمة (        

    

          
  المصلحة التجارية

  اإلدارية

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

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

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

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

 ...................:..التاريخ

  1995 لسنة 44 من القانون عدد 24 و 22 ينالفصل: المرجع

  ل التجاريـ المتعلق بالسج1995اي ــ م2: المؤرخ في
  :اسم الشركة الجماعي) 1(

RAISON SOCIALE                العالمة                                         :  

 SIGLE:                                                           عنوان المقر االجتماعي
ADRESSE DU SIEGE 
  نوع الشركة أو نظامها القانوني

FORME JURIDIQUE 
  :األنشطة األصلية للمؤسسة

ACTIVITES PRINCIPALES 
  :التاريخ: ف نهائي عن النشاطتوقي) 2(

  

  :زوالها بطريق      االندماج أو           االنفصال            بيان التاريخ/ حل الذات المعنوية) 3(

  :الذوات المعنوية المساهمة في العملية

  :اسم الشركة الجماعي

  :عنوان المقر اإلجتماعي

  :نوع الشركة أو نظامها القانوني

  :                                                       عدد السجل التجاري                

  :                                تاريخ نهاية االستغالل:في صورة إلغاء مقر المؤسسة) 4(

                                      :بيان المآل

  اهمة       كراء بموجب وكالة حرة       استرجاع من طرف المالك        غير ذلك               زوال          بيع        مس

  :تعريف حالة المستفيد

  :االسم واللقب

  :التسمية

  :العنوان

  :عند اإلقتضاء المراجع الخاصة بالمحالت األخرى الملغاة بمناسبة هذا التصريح )5(

  :                     تاريخ نهاية اإلستغالل:                                      عنوان المحل

  :                                    بيان المآل



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

  :تعريف حالة المستفيد

  :االسم واللقب

  :سميةالت

  :العنوان

  :تاريخ نهاية اإلستغالل:                                                           عنوان المحل* 

  :                                    بيان المآل

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

  )أ: (بيانات إضافية أخرى) 6(

  

  .ذكر اإلطار الذي شملته اإلضافة) : أ

  

  : اسم القائم بالتصريح ولقبه)7(

  : العنوان-     

  :تاريخها:                               الوطنيةالتعريفعدد بطاقة  -     

  :حرر في                                                                                             

  ):د (  اإلمضـــاء                                                                                                      

  

  )يمضى كل نظير على حدة) (د(

  خاص بكتابة المحكمة

  ........................................:.......المحكمة ابتدائية بـ

  السجل التجاري

  

                 إصالح*         تكميلي     *           أصلي                      *                 

  *تقييد                 * تسجيل                                       *

  تشطيب*                       تنقيحي     *           ثانوي                       *                 

  )الرقم المتداول الداخلي(الوصولعدد :                                   تاريخ الوصول للكتابة

  عدد السجل التجاري

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

  :التسميةاإلسم أو 

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

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

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

  :الوثائق المؤيدة للنشاط

  :النشاط

  :تاريخ اإليداع

  :مالحظات

إطار خاص بالسجل 

  :المركزي

  يشهد كاتب المحكمة بوقوع هذا التقييد

  :في

    
 
 


