
  الجمهورية التونسية  
   وزارة العدل وحقوق اإلنسان

  تنقيح السجل التجاري لذات معنويةتصريح حول 
     تحويل المقر      حّل الذات المسيرون      الخصائص       لتعريفا    :بالنسبة للمؤسسة

  قالغل        لتعريف      المسيرون     األنشطة الفتح        :بالنسبة للمحل

  )بيانها عند اإلقتضاء(تنقيحات أخرى 

 
  ذات

  معنوية

      ) في المكان المناسبXضع العالمة (                            
          

  المصلحة التجارية

  اإلدارية

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

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

  ....................................):....باتيندة(عدد التصريح بالوجود 

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

 ..........:..التاريخ

  1995 لسنة 44 من القانون عدد 21الفصل : المرجع

  ل التجاريـ المتعلق بالسج1995اي ــ م2: المؤرخ في
  :التعريف أو عند اإلقتضاء التعريف الجديد)1(

IDENTIFICATION NOUVELLE 
  : الشركة الجماعياسم

RAISON SOCIALE العالمة                       :  
                                                 SIGLE  

  :التعريف القديم
IDENTIFICQTION ANCIENNE 

  : الشركة الجماعياسم

RAISON SOCIALEالعالمة                         :  
                                                         SIGLE 

  :تاريخ التنقيح:                                                                     عنوان المقر اإلجتماعي) 2(
ADRESSE DE SIEGE 

  :تاريخ التنقيح:                                                            القانونينوع الشركة أو نظامها ) 3(
FORME JURIDIQUE                                             

  :تاريخ التنقيح:                                                                     األنشطة األصلية للمؤسسة
ACTIVITES PRINCIPALS  

  :تاريخ التنقيح:                                                                          عدد العمال المشغلين

  :تاريخ التنقيح:                                                                           اإلسم التجاري للشركة) 4(
NOM COMMERCIAL  

  :تاريخ التنقيح                                          :)بالدينار التونسي أو بالعملة الصعبة ( الشركةمالرأس مبلغ 

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

  :ا كانت الشركة ملزمة بإشهار حساباتها وموازناتها السنوية تاريخ غلق حساب الموازنة السنويسنة، إذ: ........ الشركةمدة

  .المسيرون، المديرون، مراقبو الحسابات، الشركاء المسؤولون بالتضامن وبصفة غير محدودة بديون الشركة، المصفون) 5(

   .ء المفوضونالمالكون على الشياع لألصلاألشخاص الذين لهم سلطة إلزام المؤسسة، الوكال:  بالنسبة للمحل-

  }              :                 الجنسية:                         تاريخ الوالدة ومكانها:                            االسم واللقب* 

  جديد   راحل  باق     }                            :   و وتاريخها.ت.عدد ب) أ:                                                 (العنوان

  تاريخ التنقيح:                                                  الصفة القديمة                                 الصفة الجديدة

  }              :                             الجنسية:             تاريخ الوالدة ومكانها:                            االسم واللقب* 

  جديد   راحل  باق    }    :                            و وتاريخها.ت.عدد ب) أ:                                                 (العنوان

  تاريخ التنقيح                                         :         الصفة القديمة                                 الصفة الجديدة

  }              :                 الجنسية:                         تاريخ الوالدة ومكانها:                            االسم واللقب* 

  جديد   راحل  باق    }    :                            و وتاريخها.ت.عدد ب) أ:                                                 (العنوان

  تاريخ التنقيح:                                                  الصفة القديمة                                 الصفة الجديدة

                .اإلضافيةذكر بقية األسماء عند اإلقتضاء ضمن اإلطار المخصص للبيانات : مالحظة



  .أو ما يقوم مقامها بالنسبة لألجانب) أ(

  نيقع توضيح المراجع الخاصة بالمصفي باإلطار الخاص بالمسيري: نعم      ال:  الشركة تواصل نشاطها لضرورة التصفية:  في حالة حل الشركة–)6(

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

  

  :في حالة تحويل المقر افجتماعي إلى مرجع نظر دائرة محكمة أخرى بيان كتابة المحكمة المسجل فيها التسجيل الثانوي) 7(

  معنوية التي شاركت في العمليةفي حاتلة تنقيح رأس المال بعد حصول     اندماج أو    انفصال بيان الذات ال) 8(

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

  

   يهم المحلاإلجراءإذا كان 

  : تعريف المحل الجديد)9(

  :العنوان

  :المحل القديم

  :العنوان

          تغير          ألغيجديد   :      هذا المحل بالنسبة للمؤسسة) 10 (

  المقراالجتماعي       المحل األصلي     المحل الثانوي:                             الصـنف

  ):إن وجدت(العالمة 

  بيان العناصر التي شملها التنقيح

  :االستغالل أو إضافة نشاط في حالة فتح المحل أو تغيير طريقة )11(

  :ح بيان تاريخ التنقي-  

  : األصل-  

  

    استرجاع    تسلم بموجب  غير ذالكمساهمة احداث   تحويل نشاط  

  بعد وكالة حرة  وكالة حرة   بحصة                        

  )اسم الشركة الجماعي-االسم واللقب(: تعريف حالة المستغل السابق -

  : عدد سجله التجاري-

  :ي للمستغل السابقتاريخ التشطيب أو تنقيح السجل التجار-

  

  االستغالل أو حذف نشاط المحل تغيير طريقة غلقفي حالة 

  : بيان تاريخ التنقيح-  

  : المآل-  

                          
  غير ذالك استرجاع من  كراء بموجب،   مساهمة، ، بيع، زوال، تحويل

   وكالة حرةالنشاط        بحصة طرف المالك         

  :ة المنتفعتعريف حال

  :االسم واللقب

  :اسم الشركة الجماعي

  :عنوان المقر

  :بيان ) مساهمةشراء أو  ( في حالة اكتساب األصل -

   السند-

  : بالرائد الرسمي اإلحالةإشهار تاريخ -

  :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: (بالمحلالممارسة األنشطة ) 12(

  استغالل} تغيير     { جة              نتي            دائمة           موسمية            متجولة           

  } نهاية      {)                ال توضع العالمة إالّ إذا كان المحل جديدا أو تغيرت أنشطته): (ب(

  :النشاط األصلي) 13(

  :النشاط الثانوي

  :                                           تاريخ التنقيح):رهون أو غيرها(التحمالت ) 14(



  
  
  )ج (بيانات إضافية أخرى ) 15(

                                                                                 

  ) اإلطار الذي شملته اإلضافة عددذكر() ج(

  : اسم القائم بالتصريح ولقبه- )16(

  : العنوان-      

  :  تاريخها:                             عدد بطاقة تعريفه الوطنية-      

  :حرر في                                                                                  

  :(*)                                                                                       اإلمضـــاء

  

  )يمضي كل نظير على حدة(*) ( 

  

Uخاص بكتابة المحكمة  

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

  السجل التجاري

  

  إصالح*                              تكميلي     *     أصلي                      *                 

  *تقييد                 * تسجيل                                       *

  تشطيب*                       تنقيحي     *           ثانوي                       *                 

  )الرقم المتداول الداخلي(                       عدد الوصول:            تاريخ الوصول للكتابة

  عدد السجل التجاري

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

  :اإلسم أو التسمية

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

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

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

  :الوثائق المؤيدة للنشاط

  :النشاط

  :تاريخ اإليداع

  :مالحظات

  يشهد كاتب المحكمة بوقوع هذا التقييد  :إطار خاص بالسجل المركزي

  :في

  

  

 
 
 


