
  الجمهورية التونسية  
   وزارة العدل وحقوق اإلنسان

  تأسيس ذات معنويةتصريح حول 
  تأسيس ذات معنوية      

         فتح نيابة أو فرع

 
  ذات

  معنوية

  ) 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 44ن القانون عدد  م10الفصل : المرجع

  ل التجاريـ المتعلق بالسج1995اي ــ م2: المؤرخ في
  االسم الشرآة الجماعي)1(

RAISON SOCIALE  
  
  
 

  :العالمة      
SIGLE 

 
 

  :مقر االجتماعي عنوان ال) 2(
ADRESSE DU SIEGE 

  
 
  

  :نوع الشركة أو نظامها القانوني) 3(
 FORME JURIDIQUE      

  :ACTIVITES PRINCIPALESلية للمؤسسة األنشطة األص
 

  :  EFFECTIF SALARIE عدد العملة المشغلين

  ):أ(االسم التجاري للشركة ) 4(
DENOMINATION 

  ):بالدينار التونسي أو بالعملة الصعبة(مبلغ رأس مال الشركة 

  

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

  :القيمة اإلجمالية للحصص العينية:                      حصة الواحدةقيمة ال:               عدد الحصص النقدية

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

  

  ):بالوجودرقم التصريح  (المعرف الوطني للمؤسسة -

 في العملية في حالة اندماج أو انفصال فتحديد االسم الجماعي والشكل القانوني، وعنوان المقر اإلجتماعي، وعدد السجل التجاري لكل الذوات المعنوية المشاركة) أ(

  .ضمن اإلطار المخصص للبيانات اإلضافية

  

  

  

  



  .ولون بالتضامن وبصفة غير محدودة بديون الشركةالمسيرون، المديرون، مراقبو الحسابات، الشركاء المسؤ) 5(

  

  :األشخاص الذين لهم سلطة إلزام المؤسسة، الوكالء المفوضون:  بالنسبة للمحل-

  :تاريخها:                           و.ت.عدد ب:                                                          االسم واللقب*

  الجنسية:                                                                         تاريخ الوالدة ومكانها:             الصفة

  :العنوان

  :تاريخها:                           و.ت.عدد ب:                                                          االسم واللقب*

  الجنسية:                                                                  تاريخ الوالدة ومكانها:                    الصفة

  :العنوان

  :تاريخها:                           و.ت.عدد ب:                                                          االسم واللقب*

  الجنسية:                                                           تاريخ الوالدة ومكانها:                           الصفة

  :العنوان

  ):عند اإلقتضاء(                                                      العالمة :هعنوان: محلال) 6(

  )الجهة القضائيةإذا كان يختلف عن المقر االجتماعي ويتبع نفس                  (

  استرجاع بعد وكالة حرة،          غير ذالكحرة،       وكالة مساهمة بحصة،       شراء،     إحداث،      :       حديد المصدرت

  :عدد تسجيله بالسجل التجاري:                                     لمستغل السابقاالسم واللقب أو االسم الجماعي ل

  :خ التشطيب عليه أو تاريخ اجراء التقييد التنقيحي بالسجل التجاري تاري-

  :وتاريخ اشهاره بالرائد الرسمي:                                  بيان السند:  في صورة اكتساب المحل بالشراء أو بالقسمة-

  :مسوغ األصل التجاريولقب  اسم - :في صورة اكتساب المحل بموجب وكالة حرة، بيان

  :تاريخ بداية العقد:                                                                                   عنوانه-

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

  :.............دائمة          موسمية            متجولة           وقتية            تاريخ بداية النشاط    : بالمحل الممارسةاألنشطة) 7(

  :النشاط األصلي

  :النشاط الثانوي

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

  ):رهون أو غيرها(التحمالت ) 9(

  )ب(بيانات إضافية أخرى ) 10(

  :ذكر اإلطار الذي شملته اإلضافة) ب(

  : اسم القائم بالتصريح ولقبه)11(

  :     عنوانه

  :تاريخها:                                   عدد بطاقة تعريفه الوطنية
  

  :حرر في

  *:                                                                                       اإلمضـــاء

  

  .إمضاء كل نظير على حدة: مالحظة                     *
  
  
  
  


