
  الجمهورية التونسية
  وزارة العدل وحقوق اإلنسان

 تنقيح السجل التجاري لذات طبيعيةتصريح حول 
  التعريف       اإلسم التجاري       تحويل المقر         :بالنسبة للمؤسسة 

  الغلق      لتعريف      المسيرون     األنشطة      الفتح    :بالنسبة للمحل
  )يانها عند اإلقتضاءب(تنقيحات أخرى 

  ذات 
    طبيعــية

  )في المكان المناسب Xضع العالمة (                            
  

   

         
  المصلحة التجارية

  اإلدارية

  ..........).....................ش.ت.س(عدد السجل التجاري األصلي   
  .....................................:............عدد التصرف الداخلي

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

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

  ..............:..التاريخ

  1995لسنة  44من القانون عدد  16الفصل : المرجع
  ل التجاريـالمتعلق بالسج 1995اي ــم 2: المؤرخ في

  
  :تعريف أو عند اإلقتضاء التعريف الجديدال)1(

Identification 
  :االسم

Prenoms  
  :اللقب

Nom  
  :عنوان المحل األصلي

Adresse du principal établissement 
 
  
  

  :التعريف القديم
  :االسم واللقب

  :تاريخ التنقيح.........:................االسم المستعار......................................:االسم المتعارف)2(
Nom d'usage                                           Pseudonyme  
  :العنوان الشخصي

  :تاريخ الوالدة ومكانها
  :هاتاريخ                                :التعريف الوطنيةعدد بطاقة 

  :تاريخ التنقيح                            متزوج       أعزب       أرمل       مطلق       :        العائليةالحالة 
  

  :                            تاريخ الوالدة ومكانها                :                            اسم القرين
  :الجنسية:                                               )أ(وتاريخها بطاقة التعريف الوطنيةعدد  

  :تاريخ التنقيح                                                                                    :     نظام الزواج
  .أو ما يقوم مقامها بالنسبة لألجانب) أ(
  
  :تاريخ التنقيح                                                                           :النشاط األصلي الممارس )3(

  :تاريخ التنقيح                                                                                   :عدد العملة المشغلين
  :تاريخ التنقيح                                                                 : Nom commercial االسم التجاري

  
  



  محل نسبة للبال)4(
  :ذكر األشخاص الذين لهم سلطة إلزام المؤسسة، الوكالء المفوضون، المستغلون باإلشتراك، مالكوا األصل على الشياع

                }:                 الجنسية:                         تاريخ الوالدة ومكانها                            :االسم واللقب* 
  جديد   راحل  باق }   :                               و وتاريخها.ت.عدد ب) ب:                                                 (وانالعن

  تاريخ التنقيح:                                                  الصفة القديمة                                 الصفة الجديدة
  }              :                 الجنسية:                         تاريخ الوالدة ومكانها:                            االسم واللقب* 

  ل  باق جديد   راح}   :                               و وتاريخها.ت.عدد ب) ب:                                                 (العنوان
  تاريخ التنقيح:                                                  الصفة القديمة                                 الصفة الجديدة

                
  .أو ما يقوم مقامها بالنسبة لألجانب) ب(
  :ها عند اإلقتضاء التسجيل الثانويفي صورة تحويل مقر إلى دائرة محكمة أخرى ذكر كتابة المحكمة المقيد ب )5(
  

  إذا كان التنقيح يهم المحل
  :تعريف المحل الجديد )6(

  :العنوان
  جديد           تغّير          ألغي:      هذا المحل
  المقر       المحل األصلي     المحل الثانوي:      الصـنف
  ):إن وجدت(العالمة 

  :المحل القديم
  :العنوان القديم

  بيان العناصر التي شملها التنقيح
  :االستغالل أو إضافة نشاطفي حالة فتح المحل أو تغيير طريقة  -)7(
  :بيان تاريخ التنقيح -  
  :األصل -  
  
  استرجاع    تسلم بموجب  غير ذالك اء شر   احداث   تحويل نشاط  

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

  :االستغالل أو حذف نشاطالمحل تغيير طريقة  غلقفي حالة 
  :بيان تاريخ التنقيح -  
  :المآل -  
  

  سترجاع من  كراء بموجب، غير ذالكزوال، تحويل نشاط،  بيع، ا
  طرف المالك                وكالة حرة                            

  :تعريف حالة المنتفع
  :االسم واللقب

  :التسمية التجارية
  :عنوان المقر

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

  :التسلم بمقتضى وكالة حرة بيانفي حالة 
  :اسم ولقب مكري األصل التجاري -
  :عنوانه -

  :تاريخ نهايته:              تاريخ بداية العقد
  نعم             ال:      شرط التجديد الضمني -
  



  
          }بداية {             )                                   ج: (بالمحلالممارسة األنشطة)8(

  استغالل} تغيير { نتيجة موسمية            متجولة           وقتية                   دائمة            
  }نهاية { )                ال توضع العالمة إالّ إذا كان المحل جديدا أو تغّيرت أنشطته): (ج(
  :النشاط األصلي)9(

  :النشاط الثانوي
  :تاريخ التنقيح                                          ):هون أو غيرهار(التحمالت)10(
  )د( بيانات إضافية أخرى))11(

  :تاريخ التنقيح                                                                               
  )اإلطار الذي شملته اإلضافة عدد ذكر() د(
  :بالتصريح ولقبهاسم القائم  - )12(

  :العنوان -      
  :تاريخها:                              عدد بطاقة تعريفه الوطنية -      

  :حرر في                                                                                  
  )*(:اإلمضـــاء                                                                                       

  
  )كل نظير على حدة يمضي) ( *(
  

  عدد السجل التجاري
....................  

  :اإلسم أو التسمية
....................  
....................  
....................  

  خاص بكتابة المحكمة
  ........................................:.......المحكمة ابتدائية بـ

  السجل التجاري
  

  إصالح*                        تكميلي     *           أصلي                      *                 
  *تقييد                 * تسجيل                                       *

  تشطيب*                       تنقيحي     *                 ثانوي                 *                 
  )الرقم المتداول الداخلي(عدد الوصول:                                   تاريخ الوصول للكتابة
  :الوثائق المؤيدة للنشاط

  :النشاط
  :تاريخ اإليداع
  :مالحظات

  يشهد كاتب المحكمة بوقوع هذا التقييد
  :في
  

  :خاص بالسجل المركزي إطار
  

 
 


