
  التجاري  المتعلق بالسجل1995 ماي 2 المؤرخ في 1995 لسنة 44القانون عدد 
  2005 أكتوبر 18 مؤرخ في 2005 لسنة 96 المنقح بالقانون عدد 

 
  
 

  باسم الشعب،
  وبعد موافقة مجلس النواب،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه 
  

  الباب األول 
  ام عامةـ أحك

 
 .على ذمة العموم  تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات، ووضعهاإلىسجل التجاري يهدف ال: لاألّو الفصل

 : تجاري محلي ، يسجل فيه بمقتضى تصريح ما يلي  يمسك بكل محكمة ابتدائية سجل: 2الفصل 

 تباشر نشاطا التاجر على معنى المجلة التجارية ، وكذلك الذوات الطبيعية التي الذوات الطبيعية التي لها صفة -1
 . التونسية  المباشرون لنشاط تجاري بالجمهوريةواألجانبشركة فعلية وتتوفر فيها صفة التاجر ،  تحت اسم

 . المعنوية الشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية -2

ونسية ، وكذلك الشركات غير بالجمهورية الت  وكالةوأ والنيابات التي تستغل فرعا األجنبيةالشركات التجارية  -3
 .المقيمة

 . الصبغة الصناعية والتجارية المؤسسات العمومية ذات -4

 . تراتيب خاصة بها على وجوب تسجيلها أو  التي تنص قوانيناألخرى المعنوية الذوات -5

كل العقود ، كل التغييرات الالحقة وكذلك التشطيبات، واألصلية  يتضمن السجل عالوة على البياناتأنويجب 
 .  على حسب مقتضيات هذا القانونإيداعها والوثائق الواجب

 .  تكون ملحقة بمصالح وزارة العدلإعالميةتجاري محلي في مركزية  ويتم تجميع المعلومات المدرجة بكل سجل

 حد من مرة في سجل واأكثرالتجاري صبغة شخصية ، وال يجوز التسجيل  ي التسجيل بالسجل يكتس: 3الفصل 

الطالب الشروط   لم تتوفر فيإذا من هذا القانون ، اليقبل الترسيم بالسجل التجاري 25 الفصل أحكام مع مراعاة
 لم إذايقبل ترسيم الذوات المعنوية بالسجل  الالزمة لممارسة النشاط الخاص به حسب التراتيب التي تنظمه كما ال

 . ول بها والخاصة بكل نوع منهاوالتراتيب المعم تكتمل شروط تكوينها حسب القوانين

 :  يشتمل السجل على ما يلي:4الفصل 

 .  المسجليناألشخاص لكل األبجديةحافظة بالحروف  -1

 . مطلب التسجيل ، يتمم عند االقتضاء بالتقييدات الالحقة ملف فردي يتكون من -2



  بالسجل التجاري حسبإيداعهاق الواجب للذوات المعنوية ، توضع به كل العقود والوثائ ملف ملحق بالنسبة -3

 . مقتضيات هذا القانون ، والقوانين والتراتيب التي تنظمها

 قاض يعينه الرئيس للغرض ، بمـسك  أومراقبة رئيس المحكمة االبتدائية   تكلف كتابة المحكمة ، تحت: 5الفصل 
  .السجل التجاري

المحكمة، وذلـك طبقـا لكـراس      خاصة، بدال عن كتابةأو مؤسسة عمومية إلى يعهد بمسك هذا السجل، أنويمكن 
 من أوفي هاته الصورة من مشموالت رئيس المحكمة   تبقى الرقابة على السجلأنعلى . شروط يصادق عليه بأمر
 . يكلفه من القضاة للغرض

لومات التي تقيد ، يجمع المعللمواصفات والملكية الصناعية سجل تجاري مركزي  يمسك بالمعهد القومي: 6الفصل 
المودعـة حـسب آجـال     ، ونظيرا من العقود والوثائق، مضمونا من تلك التقييدات، ويتلقى للغرضالمحلي بالسجل

 . والتجارة والصناعة  بالعــدلالمكلفينوشروط ، تحدد بقرار مشترك من الوزراء 

تلف النصوص التشريعية والترتيبية السجل التجاري ، وتنسيق تطبيق مخ  يعهد بالسهر على حسن سير:7الفصل 
عليها  لجنة تسمى لجنة السجل التجاري ، التي تقدم مقترحاتها ، وتنظر في المسائل التي تعرض إلىالمتعلقة به ، 

 .  المعنية بالسجل ، وتضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق تسييرها بأمراألطرافمن 

  الباب الثاني
 جيلالخاضع للتس التصاريح المحمولة على
  

 
 كتابة إلى تقدم مطلبا للتسجيل أنالتجارية ،   على كل ذات طبيعية لها صفة التاجر على معنى المجلة:8الفصل 

 تقدير من بداية النشاط أقصىالتجاري بدائرتها ، خالل مدة شهر على  المحكمة االبتدائية التي تستغل نشاطها
 : تتعاطاه ، والتي يوجد بها التجاري الذي

 . األصلي  كان مستقال عن محل التجارةإذامؤسسة مقر ال 1-

 . األصليمحل التجارة  2-

 .تجارة  عند عدم وجود محلاإلقامةمقر  3-

 . بالنسبة للشركاء في شركة المفاوضة ، فان مقرها يعتبر مقرهم

 :  يتضمن مطلب التسجيل:9الفصل 

 :بالنسبة لشخص التاجر-أ

 . االسم الذي استعاره أوالتجارة ، وعند االقتضاء كنيته  ذي يتعاطى بهاسم التاجر ، ولقبه ، واالسم ال  1-

ترخيص   بالبالد التونسية ، وشهادةاإلقامة ، شهادة تثبت لألجانب، والجنسية ، وبالنسبة  تاريخ ومكان الوالدة  2-
 . لتعاطي التجارة



 . لألجانببالنسبة يقوم مقامها   ماأوعدد بطاقة التعريف الوطنية ، وتاريخ تسليمها   3-

 . الحالة الزوجية ، ونظام الزواج عند االقتضاء  4-

 .  وجدتإن األخرىالمرجع الخاص بالتسجيالت الثانوية   5-

النشاط التجاري  وتاريخ ومكان الوالدة ، والمقر والجنسية للقرين الذي ينوي المشاركة الفعلية في االسم واللقب  6-
 . لألجانبمقامها بالنسبة   ما يقومأويخ بطاقة تعريفه الوطنية ، مع الشخص المصرح ، وعدد وتار

   بالنسبة للمحل-ب 

 عنوان المحل  1-

  التجارية الممارسةاألنشطة موضوع  2-

   المتعاطاة بالمحل المذكورةعنوان التجار  3-

  تاريخ بداية االستغالل  4-

 بتغيير النظام القانوني الذي أو تجاري ، أصل باقتناء أو  ، تجاريأصل بإحداث يتعلق األمر كان إذابيانات فيما   5-
  ، يجب بيان اسم ولقب المستغل السابق ، وعدداألخيرتينوبالنسبة لهاتين الصورتين   ،األصلكان يشتغل عليه 

   تسجيله بالس

دى كتابة  تطلب تسجيلها لأنالمعنوية خاضعة لوجوب التسجيل ،   على كل ذات تتمتع بالشخصية:10الفصل 
 . بدائرتها مقرها االجتماعي المحكمة التي يوجد

 الواردة بالعنوان الثالث من الكتاب األحكام، مع مراعاة   تأسيسهاإجراءاتويتم تسجيل الشركات ، بمجرد اكتمال 
 . اإلشهار إجراءاتبالنسبة للشركات التجارية ، وخاصة منها   من المجلة التجاريةاألول

 أواالجتماعي ،  الذوات المعنوية ، فانه يتحتم تقديم طلب تسجيلها خالل الشهر الموالي لفتح مقرها  بالنسبة لبقيةأما
 . المحل المعد لنشاطها

 :  يحتوي مطلب تسجيل الشركات:11الفصل 

 : بالنسبة للشخص على-أ 

 . لها اسم  كانإناسم الشركة الجماعي ، واسمها التجاري 1-

 . م القانونـــي الــذي تخضع له النظاأونوع الشركة ،  2-

. المقدرة   للحصص العينية ، مع ذكر قيمتهاإجماليرأس مال الشركة ، ومبلغ الحصص النقدية ، ووصف  مبلغ 3-
 .  يقل عنه رأس المالأن  الذي ال يسوغاألدنى كانت الشركة ذات رأس مال متغير ، فبيان المبلغ وإذا

 . عنوان المقر االجتماعي  4-

 . للمؤسسة األساسية ألنشطةا  5-

 . األساسيمدة الشركة كيفما اقتضاه القانون   6-

 .  حساباتها وموازناتها السنويةبإشهارالموازنة السنوي ، بالنسبة للشركات الملزمة  تاريخ قفل حساب  7-

التضامن وبغير الشركاء المسؤولين ب االسم واللقب والمقر الشخصي وتاريخ الوالدة ومكانها والجنسية ، لكل8-



 . تحديد بديون الشركة

الفرعية   الواردة بالفقرةاألخرىالوالدة ومكانها ، والمقر الشخصي والجنسية والبيانات  االسم واللقب وتاريخ9-
 : من الفصل التاسع من هذا القانون وذلك) أ(الثانية من الفقرة 

مع بيان بالنسبة لكل   الشركة ،إلزامالسلطة العامة في  أو والتصرف ، اإلدارةأو الغير ، الذي بيده سلطة  للشركاء -
 .تجاه الغير وحده او مع البقية  يتعلق بشركة تجارية ، انه يلزم الشركةاألمر كان إذاواحد منهم 

 . مراقبي الحساباتأو مجلس المراقبة أو هيئة المديرين أعضاء أو اإلدارة مجلس أعضاءعند االقتضاء لكل من  -

 .األخرىبالتسجيالت الثانوية  لخاصالمرجع ا 10-

 : بالنسبة للمحل على-ب

  فيما7-6-5من الفصل التاسع من هذا القانون باستثناء الفقرات الفرعية ) ب(بالفقرة  البيانات المنصوص عليها

  .يخص الشركات غير التجارية

بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني بالنسبة للمؤسسات العمومية الواردة   يتضمن التصريح قصد التسجيل:12الفصل 
 . من هذا القانون

 :  بالنسبة للشخص-أ 

 .  من هذا القانون11من الفصل ) أ(من الفقرة  9 و 5 و 4 و 1البيانات الواردة بالفقرات الفرعية   1-

 .  عليهاباإلشراف شكل المؤسسة ، والجهة المكلفة   2-

 .  والقرارات المتعلقة بتنظيمهاواألوامرالتونسية ،   الرسمي للجمهوريةتاريخ نشر القانون المحدث لها بالرائد   3-

 : بالنسبة للمحل-ب 

 . من الفصل التاسع من هذا القانون) ب(البيانات الواردة بالفقرة  كل

بالنسبة للذوات المعنوية الوارد ذكرها بالفقرة الخامسة من الفصل   يتضمن التصريح قصد التسجيل ،:13الفصل 
بقرار مشترك   من هذا القانون ، ويمكن تعديل البيانات المذكورة11البيانات المنصوص عليها بالفصل  ثاني ، كلال

 . من الوزراء المكلفين بالعدل والتجارة والصناعة

 يطلب في اجل شهر من كتابة المحكمة التي أن، يفتح محال ثانويا ،   على كل تاجر ذات طبيعية مسجل:14الفصل 
 : المحل بدائرتهايوجد 

 .  لم يقع تسجيله بعد لدى تلك المحكمةإنتسجيال ثانويا ،   1-

 . تقييدا تكميليا في صورة خالف ذلك  2-

 أو ويسيره الخاضع بنفسه، األصليمحل قار متميز عن المحل  ويكون محال ثانويا على معنى هذا القانون ، كل
 . نونية مع الغيرصالحيات ربط العالقات القا  شخص لهأوعون مكلف 

من ) ب(التقييد التكميلي، كل البيانات الواردة بالفقرة  الثانوي، أو  يتضمن التصريح قصد التسجيل:15الفصل 
 .والمتعلقة بالمحل الفرعي الفصل التاسع،



ر، التاجر ولقبه، واسم ولقب القرين، واالسم المستعا ويتضمن مطلب التسجيل الثانوي عالوة على ذلك، ذكر اسم
 .للتاجر األصليوعدد التسجيل 

 9البيانات المنصوص عليها بالفصلين  إضافة أوالتنقيح بالسجل التجاري   كل التغييرات التي تستوجب:16الفصل 
من  (6( التي نصت عليهم الفقرة األشخاص من أويجب تقييدها في اجل شهر ، من طرف التاجر   السابقين ،15و

 .  في صورة الوفاة17الفصل 

 : أيضاالمتقدم تشمل   الموجبات الواردة بالفصلإن:17الفصل 

ويحمل  . إبطاله أو القاضية برفع ذلك واألحكامالحجر ،  أو النهائية القاضية بوضع الرشيد تحت الوالية األحكام 1-
 .المقدم أو على الولي ،الحاالتواجب التصريح في هذه 

  وفاة القرين 2-

  كيل مهام الووإنهاءتعيين  3-

 التوقف الجزئي عن النشاط 4-

 .  عام واحدأقصاها مؤقتا على التسجيل لمدة باإلبقاء  التصريحإمكانيةالتوقف التام عن االستغالل ، مع 5-

، النشاط  عام واحد ، وعند استمرارأقصاها مؤقتا على التسجيل مدة باإلبقاء التصريح إمكانية وفاة المصرح ، مع6-
وعناوينهم الشخصية وصفاتهم وتاريخ ومكان  وألقابهم الورثة والخلف العام وأسماء لالستغالل بيان الشروط الجديدة

لهم ذلك االستغالل ، ويحمل واجب التصريح في هذه الحالة على   الموكولاألشخاصوالدتهم وجنسيتهم ، وصفة 
 . المكلفين بمواصلة االستغالل األشخاص أوالشخص 

 و 5البقاء المؤقت على التسجيل ، في الصورتين الواردتين بالفقرتين   عام واحد فياهاأقصالتجديد لمدة تكميلية  7-
 . أعاله 6

 تطلب حسب الحاالت أنبالسجل التجاري فتحت محل استغالل ثانوي ،  على كل ذات معنوية مسجلة:18الفصل 
 . ذا القانون من ه14 الواردة بالفصل األحكامتقييدا تكميليا ، بمقتضى  أوتسجيال ثانويا 

الثاني من هذا   من الفصل5 و 4الواجب، ال ينسحب على الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفقرتين   هذاأنعلى 
 .القانون

التقييد التكميلي للذوات المعنوية ، كل البيانات المتعلقة بما وقع  أوالثانوي  تبين بالتصريح بقصد التسجيل:19الفصل 
بالفقــرات   ، مع استثناء البيانات الواردة9من الفصل ) ب(لواردة بالفقرة في خصوص المحل ا ذكره

 . غير تجارية  ، بالنسبة للذوات المعنوية التي موضوعها له صبغة7 و 6 و 5الفرعيـــة 

ة الفقرات الفرعي) أ(البيانات الواردة بالفقرة   ،األصلي مطلب التسجيل الثانوي عالوة على عدد التسجيل إلىتضاف 
 من الفصل 4 و 1الفقرتين الفرعيتين ) أ(للشركات ، والبيانات الواردة بالفقرة   بالنسبة11 من الفصل 3 و 2 و 1

 . بالنسبة لبقية الذوات المعنوية  من هذا القانون ،12 من الفصل 2الفقرة الفرعية ) أ(والبيانات الواردة بالفقرة   ،11



 إلى محل للذوات المعنوية المسجلة ، من دائرة محكمة ابتدائية أول أو يفي صورة نقل المقر االجتماع:20الفصل 
  : إجراء تطلب أنعليها خالل اجل الشهر من ذلك   ، يجبأخرى

 .  قامت في تلك الدائرة بتسجيل ثانويأن لم يسبق أنالمحكمة ،   تسجيل جديد بدائرة تلك-أ 

ة وجود تسجيل ثانوي سابق ، مع ذكر البيانات  ، في صورأصلي تسجيل إلىالثانوي  تحويل تسجيلها -ب
 .  من هذا القانون بحسب الحال12 و 11عليها بالفصلين  المنصوص

 إعالم تحويل التسجيل، أويوجد بدائرتها المقر االجتماعي الجديد ، في حالة التسجيل  يجب على كاتب المحكمة التي

 يقوم أن األخيروعلى هذا  م بذلك ، في خالل اجل الشهر ،كاتب المحكمة التي كان يتبعها المقر االجتماعي القدي
بالتنصيص على البيان الالزم بحسب الحاالت ، ويتولى  أو بالتشطيب على ذلك بالسجل الذي يمسكه إماحتما ، 
 .المذكور اإلجراء بإتمام المصرح إعالمالمقر الجديد، وكذلك   كاتب المحكمة التابع لهاإعالم

 رسم يجعل من أوتطلب تقييدا تنقيحيا في ظرف شهر ، لكل عمل  أنذات معنوية مسجلة ، على كل :21الفصل 
 .التكميل للمعلومات المنصوص عليها بالفصول المتقدمة أو اإلصالحالضروري 

 : على غير أن هذه األحكام ال تنطبق

ة يقوم كاتب التسجيل األصلي الحال  المراجع الحاصلة على التسجيل الثانوي بالتسجيل األصلي، وفي هذهتحبين 1-
 أو من طرف كاتب التسجيل الثانوي الذي قام بهذا التنقيح إعالمه ، بعد وقوعالتقيحاتبالتنصيص وجوبا على تلك 

 .بالتشطيب

وفي هذه الحالة، . للتسجيل  المعلومات المبينة بالتسجيل الثانوي، والمتعلقة بالوضعية الشخصية للخاضعتحبين 2-
 من طرف الكاتب الذي قام إعالمهالتكميلي، بعد وقوع  سجيل الثانوي، بتضمين التنقيح أو البيانيقوم كاتب الت

 .المطابق بالتنقيح

 : أيضابالفصل السابق يشمل   إن الواجب المنصوص عليه:22الفصل 

 ، حتى األصليالموجودة في دائرة المحكمة التي بها السجل   الكلي عن نشاط المؤسسةأوحالة التوقف الجزئي   1-
 . ولو لم يقع حلها

 . التسجيل الثانوي  النهائي لنشاط المحل الموجود في دائرة المحكمة التي بهاأوحالة التوقف الجزئي   2-

 ، مع بيان اسم ولقب وعنوان األسبابسبب من  ألي صدور قرارات ، ببطالن الذات المعنوية أوحالة انحالل   3-
 .  تعيين المصفيإشهارتم فيها  لصحيفة التيالمصفي ، والمرجع المتعلق با

االنفصال ، بيان سبب االنحالل أو الترفيع في رأس المال ،   بطريقة االستيعاب أوأخرىحالة اندماج شركة في   4-
 . العملية االسم التجاري والنوع القانوني للشركة ، ومقر الذوات المعنوية التي ساهمت في أووكذلك االسم الجماعي 

 أنالشهر من تاريخ التوقف عن كل نشاط تجاري بالجهة المرسم بها،  على كل تاجر مسجل ، في خالل:23فصل ال
حالة   فيأما. 17من الفصل ) 5(تاريخ التوقف عن ذلك النشاط ، باستثناء ما جاء في الفقرة  يطلب تشطيبه مع ذكر

من ) 6(بالحالة المنصوص عليها بالفقرة   يتعلقاألمرن  كاإذاوفاة التاجر فيقدم المطلب من قبل ورثته ، باستثناء ما 
 .17الفصل 



 ، فان التشطيب يقع وجوبا من طرف كاتب أخرى ةنظر محكم مرجع إلىالنشاط   كان التوقف بسبب تحولإذا
 .الجديد  من طرف كاتب المحكمة الذي قام بالتسجيلإعالمالقديم، بناء على  محكمة المقر

 اختتام إشهار من تاريخ ابتدءا يطلب في ظرف شهر أنعلى المصفي  ت المعنوية ، وجبعند حل الذا:24الفصل 
 .  بسجل التجارةاألصليالتشطيب على التسجيل   التصفية ،أعمال

فيجب تقديم طلب التشطيب على تسجيلها ، خالل الشهر من تاريخ توقفها عن  وبالنسبة لبقية الذوات المعنوية ،
 . تبعهابالمحكمة التي ت النشاط

 .الثانوي  بالنسبة للتشطيب على التسجيلاألمروكذلك يكون 

  الباب الثالث
 بالسجل الترسيم

  
وتكون مرفوقـة  . شكل مثال يحّدد بقرار   كتابة المحكمة المختصة في نظيرين علىإلى تقدم المطالب  :25الفصل 

. ا القـانون قـد وقـع احترامهـا    بالفـصل الثالـث مـن هـذ     إليهـا  المـشار  األحكـام  أنبالوثائق التي تثبت 

 ، فانـه  األخيرة مؤقتة ، وفي الحالة أو لتقديم وثيقة ، سواء بصفة نهائية إعفاء غير انه يمكن للقاضي المكلف منح
 .  المضروباألجل لم تقدم الوثيقة في إذاالتشطيــب  يقع

وفيما .  بهويته اإلدالءعين عليه وكيله ، الذي يت أو للتسجيلالخاضع  إمضاءتحمل مطالب التسجيل :26الفصل 
 .  يقدم توكيال ممضى من الخاضعأنعليه  يخص الوكيل ، فان

 ، إتمامها له مصلحة في أن يثبت أن يمضيها كل شخص يستطيع أن  التشطيب ، يمكنأو مطالب التنقيح أنغير 
 .  الخاضع بذلكإعالم ويتولى كاتب المحكمة

  : تشطيب أو تنقيح أو يلييحتوي كل مطلب تقييد تكم:27الفصل 

 .  الممارساألصليالتسجيل والنشاط  على االسم واللقب وعدد:  بالنسبة للذوات الطبيعية -أ 

 االسم التجاري وعدد التسجيل والشكل القانوني وعنوان أوالجماعي  على االسم:  بالنسبة للذوات المعنوية -ب 
 . والموضوع المقر االجتماعي

 بالتشطيب بدفتر أو بالتنقيح أوالمطالب ، سواء المتعلقة بالتسجيل   جميعإيداعتب المحكمة يضمن كا:28الفصل 
 أو  بالكتابة ، ونوع المطلب واسم ولقب الطالب ، واالسم الجماعياإليداع أوتاريخ الوصول  الوصول ، يذكر فيه

 . االسم الذي يتعاطى به الطالب التجارة

 .  خمسة عشر يوماأقصاه المطلب ، في اجل إليهاالتي آل  جة الطالب بالنتيإعالموعلى الكاتب 

 البيانات كانت وفقا للمقتضيات التشريعية أنالمطلب ، ويتأكد من  يتثبت كاتب المحكمة في صحة:29الفصل 
ح في التنقي ومطابقة للوثائق المقدمة والرسوم المودعة بملحق السجل ، وموافقة في صورة تقديم مطلب والترتيبية ،



 .  التشطيب لحالة الملفأو

 أن تبين له وإذا.  الموالية لتلقي المطلب أيامالترسيم في اجل الخمسة  إجراءيتولى كاتب المحكمة :30الفصل 
المكلف   للقاضياألمر رفع األجل هذا القانون ، فعليه في نفس بأحكاموفقا للمقتضيات الواردة  المطلب لم يكن
 . بمراقبة السجل

التاريخ وعدد : التقييدات بدفتر التواريخ ، ويذكر فيها حسب الترتيب   يتولى كاتب المحكمة تضمين:31الفصل 
 إمضاءه ويضع.  المطلوب اإلجراء االسم التجاري للخاضع وطبيعة أوواللقب واالسم الجماعي  التضمين واالسم

 . على كل نسخة من المطلب ، كما يسلم نسخة للطالب

التسجيل بالسجل التجاري ، ويذكر هذا العدد في الملف المحتفظ به بكتابة  اتب المحكمة عدد يسند ك:32الفصل 
 . وفي النظير الموجه للسجل المركزي المحكمة ،

 تعلق إذا) أ(االبتدائية التي يوجد بها الدفتر ، ومن الحرف  ويتركب العدد من المعرف س ت ش واسم المحكمة
 كانت ذاتا معنوية غير إذا) ج( كانت ذاتا معنوية تاجرا ، ومن حرف إذا) ب(حرف   بذات طبيعية ، ومناألمر
 . ومن العدد التعريفي الذي يضبط تحديده بموجب قرار تاجر ،

  .  الطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصولإلىالتسجيل   عددإبالغويتولى الكاتب 

 تطابق البيانات المقيدة حسب المقتضيات ستمراراوقت، أن يتأكد من مدى  يمكن لكاتب المحكمة في كل :33الفصل 
 .من هذا القانون 29 الواردة بالفصل

يعلم الخاضع لتسوية وضعه بالسجل التجاري بموجب  وإذا اتضح له أن البيانات لم تعد مطابقة للواقع، فعليه أن
ألمر إلى القاضي المكلف في ظرف شهر من تاريخ اإلعالم، يرفع الكاتب ا  لم يمتثل لذلكوإذا في الغرض، إشعار

 .التجاري بمراقبة السجل

 : وجوبا على يقع التنصيص بالسجل التجاري :34الفصل 

والقرارات الصادرة حول إجراءات التسوية  تصريحات التوقف عن الدفع، والقرارات المنقحة له، واألحكام 1-
 : الرضائية وخاصة

 .إتفاق التسوية  قرار المصادقة على-أ

 . المتضمن تحوير شروطه وفسخه القرار-ب

 : الصادرة حول إجراءات التسوية القضائية وخاصة األحكام والقرارات 2-

 .التسوية المقترح  قرار المصادقة على برنامج-أ

 .المدين بوجوب إمضائه مع  القرار الصادر بإسناد التسيير للمتصرف، أو-ب

األسهم أو الحصص التابعة له دون إذن  تفويت أو الرهن في قرار التحجير على مسير المؤسسة القيام بأعمال ال-ج
 .من المحكمة، وقرار تعويضه بمتصرف قضائي



 .القرار الرامي إلى فتح فترة المراقبة -د

بعض ممتلكات المؤسسة الضرورية الستمرار أنشطتها بدون موافقة من   القرار الرامي إلى منع التفويت في-هـ 
 .طرف المحكمة

 .لقاضية بتفليس الشركة أو تصفيتهااألحكام ا 3-

 .بغيرها من العقوبات شخصيا أو األحكام القاضية بتفليس المدين 4-

 .على كاهل المديرين أو البعض منهم األحكام القاضية بوضع كل أو جزء من خسائر الشركة 5-

 .مال المفلس األحكام الصادرة بختم الفلسة لعدم كفاية 6-

 .ء صلح بسيط أو بفسخه أو إبطالهاألحكام الصادرة بإمضا 7-

  األحكام الصادرة 8-

 المتقدم غير المحكمة التي تم 34 المشار إليها بالفصل األحكامأحد  إذا كانت المحكمة التي أصدرت :35الفصل 
لصدوره،   الحكم يوجه، خالل الثالثة أيام المواليةأصدرت، فان كاتب المحكمة التي األصلي بدائرتها التسجيل

الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،  مونا منه إلى كاتب المحكمة التي بها السجل التجاري، بمقتضى مكتوب مضمونمض
 .الترسيم قصد القيام وجوبا بإجراء

 : على يقع التنصيص بالسجل وجوبا :36الفصل 

 التصرف أو إدارة أعمال أو أو المهنية، أو  أو بالتحجير لتعاطي األنشطة التجاريةاألهليةاألحكام القاضية بفقدان  -1
 .قضائي أو إداري تسيير الذات المعنوية، بناءا على قرار

 .العفو  أو برفع الحجر أواالعتباراألحكام الصادرة بإعادة  2-

 .بطالنها األحكام الصادرة بحل الذات المعنوية أو 3-

 .المسجل وفاة الشخص 4-

 االقتضاءطريق النيابة العمومية أو عند  انية من هذا الفصل، عنيتم إعالم كاتب المحكمة في الحالتين األولى والث
 .بكل الطرق المثبتة لذلك  بالوفاة فيكوناإلعالم، أما اإلداريةالسلطة 

و ) 3( الفقرة 22 المشار إليها بالفصول األحكامالثانوي وجوبا، على كل  يقع التنصيص بمكان التسجيل :37الفصل 
هذا اإلعالم  ، ويقعاألصليبموجب إعالم يقوم به كاتب المحكمة المقيد بها التسجيل هذا القانون،   من36 و 34

 .األصلي خالل الخمسة عشر يوما التي تلي التنصيص على ذلك بالسجل

ذات طبيعية أو ذات معنوية مسجلة بالسجل التجاري عن النشاط بصفة  إذا أعلم كاتب المحكمة بتوقف :38الفصل 
 1 الفقرات 22عليه إشعار المعني باألمر بمقتضى مكتوب مضمون الوصول بأحكام الفصل  جبكلية أو جزئية، في

إليه لم يعد   المرسلأن ارجع المكتوب من مصالح البريد بمالحظة وإذا بحسب األحوال، 23، والفصل 3و  2و 
 . عن النشاطبيانا في التوقف ، فانه يضع بالسجل التجارياإلعالميباشر نشاطه بالمحل الموجه إليه 



أن البيانات الخاصة بالمقر الشخصي أو بعنوان المراسلة لم  قضائية، إذا وقع إعالم الكاتب من قبل سلطة إدارية أو
 التنصيص وجوبا على هذا التغيير بالسجل التجاري، ويعلم الخاضع بذلك في العنوان تعد صحيحة، فيجب عليه

 .الجديد

 : يشطب وجوبا على كل تاجر :39الفصل 

 إداريالقضاء، أو قرار  اتصالصدر ضده تحجير لتعاطي النشاط التجاري بموجب حكم قضائي أحرز على قوة  1-
 .قابل للتنفيذ

 من هذا القانون، ففي 7 و 6 الفقرتين 17 الفصل أحكامتصريح طبق   صدرإذا إالتوفي منذ أكثر من عام،  2-
إعالم   من تجديده، عندئذ يجبأولعام بداية من بيان التصريح  يقع في اجل اأنالتشطيب يجب  هاتين الصورتين فان

 .المستغل ودعوته للقيام بتسجيل نفسه

 : ذات معنوية يشطب وجوبا على كل تاجر أو :40الفصل 

 .المؤسسة لنشاطها  التسوية القضائية عند تعذر مواصلةإجراءات من ختم ابتداء 1-

 بمنح الصلح للمفلس أو حل اتحاد الدائنين أوالمال   لعدم كفايةاألموالية  تصفأو الفلسة إجراءات من ختم ابتداء 2-
 .بتنازله عن كل ماله

المعنوية التي تكون   بالنسبة للذواتإالنهاية اجل عام بعد التنصيص بالسجل على التوقف التام على النشاط،  عند 3-
 .موضوع حل

 أن لذات معنوية يمكن أصلياتب المحكمة الذي قام بتسجيل ك  عاينإذا:  المبين فيما يلي اإلجراءعند نهاية  -4
ثالثة سنوات من التنصيص بالسجل التجاري على توقف نشاطها كليا، انه لم يقع أي  تكون موضوع حل، بعد مرور

مضمون الوصول ينبه  تنقيحي فيما يخص استئناف ذلك النشاط، فانه يوجه بعنوان مقرها االجتماعي مكتوبا تقييد
بأنه في صورة عدم جوابها في ظرف ثالثة أشهر، فانه  انه عليها احترام المقتضيات المتعلقة بحلها، كما يعلمهافيه، 

 .يقوم بالتشطيب عليها

 .الذات المعنوية  يعلم النيابة العمومية بحصول التشطيب، التي لها عند االقتضاء طلب حلأنالكاتب  وعلى

 . من تاريخ التنصيص بالسجل على حلّهاأعوامنوية بعد مضي ثالثة مع يشطب وجوبا على كل ذات :41الفصل 

 إجراءات  على التسجيل لمدة عام لضرورةباإلبقاءللمصفي القيام بترسيم تنقيحي، في طلب التمديد  على أنه يجوز
 .آخر التصفية، ويجوز التمديد في ذلك من عام إلى

 : تقيد بأجل لكاتب المحكمة أن يطلب بدون :42الفصل 

 .المتعلقة به  بتسجيل أصلي، التشطيب على التسجيالت الثانويةاألمر تعلق إذا 1-

  .األصليبالتسجيل   بتسجيل ثانوي، تغيير البيانات المقابلة والحاصلةاألمر تعلق إذا 2-
 



ات تبين من هذا القانون، كل الترسيمات الوجوبية الناتجة عن معلوم 5  يبطل القاضي المذكور بالفصل :43الفصل 
 .صحتها عدم

  الباب الرابع 
 بملحق السجل التجاري  العقود والوثائقإيداع 

  
 

بالسجل التجاري لحساب الذات المعنوية التي لها مقر  يتم كل إيداع للعقود والوثائق بالملف الملحق :44الفصل 
ني، لدى كتابة المحكمة التي مشهود بمطابقتهما لألصل من طرف الممثل القانو بالجمهورية التونسية، في نظيرين

 .بدائرتها المقر االجتماعي يقع

 يسلم للمّودع وصال، يذكر فيه االسم الجماعي للشركة أو أن تقع معاينة اإليداع بمحضر يحّرره كاتب المحكمة، بعد
 .المقر االجتماعي ونوع الشركة وعدد ونوع األوراق المودعة وتاريخ اإليداع  التجاري وعنواناسمها

  . من طرف شخص سبق تسجيله، فانه يجب التنصيص بالمحضر على عدد ذلك التسجيلاإليداع  وقعإذا

 أقصى بالجمهورية التونسية، على االجتماعيللذوات المعنوية التي يوجد مقرها   تودع العقود التأسيسية :45الفصل 
 : في نفس الوقت مع مطلب التسجيل، وهذه العقود هي تقدير،

 .لشركاتبالنسبة ل 1-

.  كان بخط اليدإن نظيران من النص األصلي للعقد التأسيسي أومحرران من العقد إذا تم إبرامه بحجة رسمية  -أ
 .الكتب  وعنوان محرراسمويقع التنصيص بالنسبة لهذا العقد على 

 .والمراقبة واإلدارة نسختان من العقد القاضي بتعيين هياكل التصرف -ب

المحدودة، فانه يقع إيداع الوثائق  بة لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤوليةعالوة على ذلك، بالنس2-
 . من المجلة التجارية177الفصل  المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من

 سندات، فيجب تقديم نسختين من محضر أوالجمهور بإصدار أسهم  إلىأما بالنسبة للشركة التي تباشر توجيه الدعوة 
 .العامة التأسيسية  المداولة للجلسةجلسة

من هذا القانون، فان إيداع العقود والوثائق الخاصة بها،  (5(بالنسبة لبقية الذوات المعنوية الواردة بالفصل الثاني 3-
 .لها تحدده النصوص المنظمة

ند التأسيس، خاضعة أو القرارات القاضية بتغيير الوثائق المودعة ع  تكون كل العقود والمداوالت :46الفصل 
 .إشهارها  من تاريخاالقتضاء عند أوخالل شهر من تاريخها،  لإليداع في نظيرين،

 : بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة يضاف لما جاء بالفصل السابق :47الفصل 

 . الحط في رأس المالأوفي صورة الترفيع  نسخة من محضر جلسة مداولة الشركاء، 1-

 يودع هذا التقرير، في ظرف ثمانية أيام على األقل قبل تاريخ أنيجب  مراقبي الحصص العينية، على أنهتقرير  2-



المال بتقديم  ، في صورة الترفيع في رأسإجراؤهالعامة للشركاء المدعوة للنظر في الترفيع المزمع  انعقاد الجلسة
 .حصص عينية

نون، بالنسبة لشركات المساهمة وغيرها من الشركات التي هذا القا  من46يضاف لما جاء بالفصل  :48الفصل 
 : الجمهور بإصدار أسهم أو سندات توجه الدعوة إلى

 .الشركاء، الذي قرر أو أجاز الزيادة أو التخفيض في رأس المال أو نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين 1-

رأس  ، القاضي بالزيادة أو التخفيض فياألحوالب الوكالء بحس  أو المديرين أواإلدارةمجلس  نسخة من قرار 2-
 .المال المقرر من طرف الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء

عينية،   كان األمر يتعلق بالزيادة في رأس المال بتقديم حصصإذامراقبي الحصص العينية،  نسخة من تقرير 3-
انعقاد جمعية المساهمين أو   األقل، قبل تاريخ يودع هذا التقرير، في ظرف ثمانية أيام علىأنعلى أنه يجب 

 .الزيادة الشركاء المدعوة لتأخذ القرار في تلك

 :  من هذا القانون على46يشتمل اإليداع المقرر بالفصل  بالنسبة لشركات المساهمة، :49الفصل 

 تتاب األسهم والرقاع الرقاع مع سندات اكإصدارالعامة للمساهمين، التي رخصت في  نسخة من محضر الجلسة -1

 .القابلة للتحويل إلى األسهم

 . بصوتيناالقتراع حق أقرت نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين، التي 2-

تحويلها  أو حصص األرباح أوشراء حصص التأسيس  نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين، التي قررت 3-
  على ذلك الشراء أواالقتضاءي تلك الحصص، الذين تعاقدوا عند لحامل إلى أسهم، وكذلك من محضر الجلسة العامة

 .التحويل

المعنوية خارج مقر المحكمة المسجلة بها، يجب أن تودع حسب الشروط  في صورة تحويل مقر الذات :50الفصل 
 . المذكور46بالفصل  واآلجال الواردة

 .التحويل ارنظيران من قر محرران أو: لدى كتابة محكمة المقر القديم  1-

 . المذكور46حسب مقتضيات الفصل   المحيناألساسينظيران من القانون : لدى كتابة محكمة المقر الجديد  2-

المقرات السابقة وكتابات المحاكم حيث وقع إيداع العقود المشار إليها  ينص في وثيقة ملحقة بالقانون األساسي، على
 .للمقر ل التجاري، مع بيان تاريخ آخر تحويل بالملف الملحق بالسج46و  45  و44بالفصول 

للتشريع الجاري به العمل وعلى   يتعّين على األشخاص الطبيعيين الماسكين وجوبا لمحاسبة طبقا):جديد (51الفصل 
يب تالقوائم المالية الواجب عليهم إعدادها طبقا للقوانين والترا األشخاص المعنويين أن يقوموا بإيداع نسختين من

الملحق بالسجل التجاري، في ظرف شهر من حصول المصادقة عليها من طرف الجلسات  اصة بهم بالملفالخ
السنة المحاسبية ويمكن  بالنسبة لألشخاص المعنويين وفي كّل الحاالت قبل موفى الشهر السابع الموالي لختم العامة

 .للملف بقرار صادر عن وزير العدل إضافة وثائق أخرى

التجارية أن تودع الوثائق المنصوص   من مجلة الشركات461شركة األم المنصوص عليها بالفصل ويتعّين على ال



 .الملحق بالسجل التجاري في نسختين  من المجلة المذكورة بالملف472عليها بالفصل 

ل التجاري إيداع بالملف الملحق بالسج، إلى الوثائق المذكورة أعاله وبالنسبة للشركات التجارية، يجب عليها إضافة
 .العدل في المساهمين أو الشركاء الذين تفوق مساهمتهم نسبة تضبط بقرار صادر عن وزير في نسختين قائمة

 .ممغنطويجب إيداع الوثائق المشار إليها أعاله على الورق وعلى حامل 

 تقدير في نفس أقصىمقرا أو فرعا بالجمهورية التونسية أن تقوم على  على كل شركة أجنبية فتحت :52الفصل 
العربية، لدى   باللغةاألساسيتسجيلها بالسجل التجاري، بإيداع نسختين مطابقتين لألصل من قانونها  الوقت مع طلب

 .الفرع كتابة المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتها ذلك المقر أو

 العقود المغيرة للقوانين كل تكون خاضعة لموجبات اإليداع المنصوص عليها بالفقرة السابقة وبنفس الشروط،
 .اإليداع  بعد حصولاألساسية

 القانون إيداع، فانه يجب أخرى دائرة محكمة ابتدائية إلىاألجنبية أو فرعها  إذا وقع تحويل مقر الشركة :53الفصل 
 .السابق المحين لدى هذه الدائرة، حسب نفس الشروط الواردة بالفصل األساسي

  الباب الخامس
  العقودوإيداعالمرتبطة بالترسيم  األثارالنزاعات و

  
 

 المحدد لذلك، فان القاضي المكلف بمراقبة األجلالتاجر تسجيلها في  إذا لم تطلب ذات طبيعية لها صفة :54الفصل 
التاجر  إما مباشرة أو بطلب من النيابة العمومية أو من كل شخص له مصلحة، يصدر قرارا يلزم السجل التجاري،

 .ب التسجيلبالقيام بطل

اآلجال المحددة لذلك، بالتنصيص على البيانات التكميلية  على كل ذات مسجلة في السجل التجاري، أن تقوم في
بالتشطيب،  أو ناقصة، أوبالتعديالت الضرورية في صورة وجود تصاريح غير صحيحة  أو التعديالت، أوالالزمة 

الواردة بالفقرة  كلف بمراقبة السجل التجاري بنفس الشروطتقم باإلجراءات المذكورة، يمكن للقاضي الم  لموإذا
 .السابقة، أن يلزمها بذلك

 أو كاتب المحكمة التي يوجد بها المقر إعالميلزم شخصا بالتسجيل،  وعلى كاتب المحكمة التي صدر عنها قرار
 .يالتجار  يعلم القاضي المكلف بمراقبة السجلأنالقرار، الذي عليه   بذلكاألصليالمحل 

بمراقبة السجل التجاري، جميع الخالفات التي تنشأ أثناء التسجيل، وينظر   ترفع أمام القاضي المكلف :55الفصل 
 .بموجب قرار ويبت فيها

بالقرارات الصادرة عن القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، من طرف  يقع إعالم المعني باألمر :56الفصل 
 . مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغبواسطة مكتوب كاتب المحكمة

 بالقواعد اإلخاللالقرار واجله، مع التنصيص على العقوبات المستوجبة عند  ويضمن باإلعالم طريقة الطعن على



 .بالسجل التجاري المتعلقة

 خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورته ينفذ القرار الصادر عن القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، في
 .نهائيا

 على قرارات القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري تبعا االعتراض يرفع ويحقق ويقضى في :57الفصل 
 : لإلجراءات اآلتية

 .بالفصل السابق  عليها في اجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالم بها المشار إليهاالعتراضيمكن 

 تفصل فيه في أنالمختصة، وعلى المحكمة  االبتدائيةلمحكمة  كتابة اإلى في شكل تصريح كتابي االعتراضيقدم 
 .أول جلسة لها بحجرة الشورى

 االعتراضفي  للقاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المشاركة في الحكم، عندما تتولى المحكمة الفصل وال يجوز
 .على القرار الصادر منه

 . بمحاملالستعانةوال لزوم 

التسجيل األصلي،   كتابة المحكمة التي تم بهاإلىنظرت في االعتراض، نسخة من الحكم المحكمة التي  يوجه كاتب
 .باألمر  إعالم المعنياألخيرةللتنصيص على مضمونه، وعلى هاته 

 .صيرورته نهائيا ، في خالل خمسة عشر يوما من تاريخاالعتراضينفذ الحكم الذي بت في 

لقرار أو الحكم القاضي بإتمام اإلجراء، فان الكاتب يعلم النيابة العمومية ل إذا لم يذعن الخاضع للتسجيل :58الفصل 
 .لها نسخة من ذلك القرار أو الحكم ويوجه

للكاتب بترسيمه وجوبا، بعد مضي شهر من إعالم المعني باألمر   تأذنأنيمكن للمحكمة التي قضت بالتشطيب، 
 .مضمون الوصول بالقرار أو الحكم بمكتوب

يهمه األمر عند حصول العلم بتوفر حالة من حاالت حّل الذات المعنوية  على النيابة العمومية ومن: 59الفصل 
الوضعية خالل ستة   لم تسووإذا. التجاري، أن ينّبه عليها أو على آخر مديريها للقيام بطلب حلّها المسجلة بالسجل

 الحال اقتضىالمحكمة المختصة، أو إن  ، فيمكن لألشخاص المذكورين طلب حّل الذات المعنوية من طرفأشهر
 .عليها اإلذن بتصفيتها والتشطيب

 .بالسجل التجاري، قرينة لثبوت صفة التاجر يعتبر تسجيل الذات الطبيعية :60الفصل 

 ثبت إذاكما ال يمكن التمسك بتلك القرينة، . بها الغير إذا أثبت ما يخالفها  يعارضأنغير أن هذه القرينة ال يمكن 
 .بأن الشخص المسجل ليس تاجرا علمال

 لم إذا الغير أو اإلدارة، إزاءالذي له صفة التاجر، أن يتمسك بتلك الصفة   ال يمكن للخاضع للتسجيل :61الفصل 
 .التسجيل وال يكتسب تلك الصفة إال من تاريخ. تسجيله في خالل شهر من بداية نشاطه يطلب

 وااللتزاماتالتسجيل، للتفصي من المسؤولية  فة التاجر، أن يعارض بعدمكما ال يمكن للخاضع للتسجيل الذي له ص



 .المحمولة على التاجر

عن  المسجل الذي يحيل األصل التجاري أو يسلمه خاصة على وجه الكراء، معارضة الغير بتوقفه وال يجوز للتاجر
 التي أبرمها من االلتزامات ممارسة النشاط التجاري، للتفصي من دعاوي المسؤولية المقامة ضده في خصوص

ترسيم البيان المتعلق بحصول اإلحالة أو الكراء، وذلك   األصل، إال من يوم وقوع التشطيب أواستغاللخلفه في 
 . من المجلة التجارية234بالفصل  بدون المساس بالقواعد الواردة

ر أو اإلدارة بكل األعمال والتصرفات  القيام بالنشاط، معارضة الغيأثناء  ال يجوز للخاضع للتسجيل :62الفصل 
 .الترسيم موضوع تنصيص واجب للترسيم، والتي لم تدرج بالسجل التجاري، إال من تاريخ ذلك التي تكون

 من تاريخ إال اإلدارة بها، أويعارض الغير  أنشخص ملزم بإيداع العقود والوثائق بملحق السجل،  كما ال يجوز لكل
 .عليه يحتجوا بها أنغير انه لهم . إيداعها

والعقود التي تكون موضوع تنصيص  وتنسحب الموجبات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، على سائر األعمال
 .آخر  كانت موضوع إشهار قانونيإنأو إيداع، ولو سبق 

علم لهم بها والعقود، إذا ثبت حصول ال  بعدم العلم بتلك األعمالاالحتجاجغير أنه ال يجوز للغير أو اإلدارة، 
 .شخصيا

  الباب السادس
  التجاري  السجلإشهار

 
أو شهادات من الترسيمات  لكل شخص أن يطلب من كاتب المحكمة المعنية، نسخا أو مضامين :63الفصل 

التقييدات المشطب عليها ووثائق المحاسبة التي يقع إطالع  باستثناءالمضمنة بالسجل التجاري أو المودعة بملحقه، 
 .تحدد بقرار  عليها، حسب شروطالعموم

 : المذكورة بالفصل السابق يمكن أن تتعلق المطالب :64الفصل 

 :  تسليم أي بيان يتعلقاألخيرةيمكن بالنسبة للصورة   بالملفات الفردية أو مجموعة من الملفات، على أنه ال-أ

 .األفراد بالحالة الزوجية وأهلية - 

الذوات المعنوية، تتعلق بشخصهم أو  ليط عقوبات ضد التجار والمكلفين بإدارة تسإلىبكل القرارات الرامية  - 
 .العقوبات  رفع هذهإلى الرامية األحكامبأموالهم، وكذلك 

األنشطة المهنية أو التجارية، ومنع التصرف   التصريح بفقدان األهلية، أو تحجير تعاطيإلىباإلجراءات الرامية  - 
 ، وكذلك المقررات القاضية برفع هذهإدارية قضائية أو قرارات أحكامعلى  عنوية، بناء تسيير الذات المأو وإدارة

 .اإلجراءات

 . التتبع الجزائية والعقوبات الجزائيةبإجراءات - 

 .والعقود المودعة  بالترسمات-ب 

 .يحددها قرار من وزير العدل  بمعلومات دورية حول حالة السجل التجاري، وتعطى حسب شروط-ج 



 من هذا القانون، إما نسخة كاملة من 63المطلب المشار إليه بالفصل  يسلم كاتب المحكمة بناء على :65الفصل 
 بالسجل التجاري المتعلق بنفس الشخص أو نسخه من عقد أو عدة عقود مودعة، وإما مضمونا الترسيمات المضمنة

المضامين أو النسخ أو  وتعطى. د بعدم التسجيليتعلق بحالة التسجيل وقت تسليم ذلك المضمون، وإّما شهادة تشه
 .الطالب الشهادات على نفقة

 : معنى أحكام هذا الباب ال يمكن إطالع العموم على :66الفصل 

 : بالنسبة إلجراءات التسوية القضائية على 1-

ة المؤسسة لنشاطها مواصل  الرامي إلىاإلنقاذ وقع تنفيذ برنامج إناألحكام الصادرة في التسوية القضائية،  -أ
 .المؤسسة  عند إحالةاإلجراءات وقع ختم إنوتطهير ديونها، وكذلك 

 .التسوية وتطهير الديون  وقع تنفيذ برنامجإن التقاضي، إجراءات األحكام الصادرة حول تعليق -ب

ين او البعض على الذات المعنوية على كاهل المسير األحكام التي تقرر حمل كل أو جزء من الديون المترتبة 2-
 .الديون  تولوا خالص تلكإنمنهم، 

 455التحاجير المنصوص عليها بالفصول  األحكام القاضية بتفليس المدين شخصيا، واألحكام التي رتبت عليه 3-
 .العفو  لعدم كفاية مال المفلس، أو رفع تلك التحاجير أواإلجراءات  وقع ختمإنوما بعده من المجلة التجارية، 

بإمضاء صلح بسيط،   التصفيةإجراءات أو وقع ختم الفلسة إنالصادرة في التفليس أو التصفية القضائية،  األحكام 4-
 .العفو  أواالعتبارحكم برّد   مصلحة جماعة الدائنين، أوالنعدام أو

 . وقع إبطالهاإناألحكام القاضية بتسمية وكيل قضائي،  5-

تسيير الذات  خص فقدان األهلية أو منع التصرف أو اإلدارة أواألخرى غير المشار إليها، والتي ت األحكام 6-
    وقعإنالمعنوية، 

بقائماته ومطالب شرائه وجداول أسعار بضاعته وإعالناته وكل  على كل شخص مسجل، أن يبيّن :67الفصل 
التجاري  يم بالسجل المحكمة االبتدائية التي هو مسجل بها، وعدد الترساسمالمتعلقة بنشاطه،   والمقتطعاتمكاتبيه

 يبين صفته أنعالوة على ذلك،  وعلى متسوغ األصل التجاري.  من هذا القانون32على النحو الذي حدده الفصل 
 كانت شركة وإذا. الحالة على الوثائق المتعلقة بالتعامل  كانت شركة في حالة تصفية، فالتعريف بتلكوإذا. كمتسوغ

  عدد تسجيلها بالسجلاالقتضاء بالخارج، وعند االجتماعي وعنوان مقرها القانوني  وشكلهااسمهاأجنبية، فبيان 

 .التجاري بالمكان المسجلة به

  الباب السابع
  العقوبات

 
تنقـيح أو تـشطيب أو    كّل شخص مطالب بالتسجيل بالسجل التجاري، أو بإدراج): فقرة أولى جديدة ( :68الفصل 

القانون، ولم يقم بذلك، أو لم يمتثـل بـدون     من هذا51نصوص عليها بالفصل بيان تكميلي، بما في ذلك الوثائق الم
الصادر عن القاضي وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من التاريخ الذي  مبرر شرعي للقرار المتعلّق بإتمام اإلجراء



المنجـّرة   لتتبعاتنهائيا، يعاقب بخطية من مائة إلى ألف دينار وذلك بقطع النظر عن تحمله ا أصبح فيه هذا القرار
  .عن ذلك

 .أو التشطيب الواجب إدراج البيانات وتأذن المحكمة في كل الحاالت بإتمام التسجيل أو

  ناقص، عن سوء نّية، بقصد التسجيل صحيح أو يعاقب كل شخص يدلي ببيان غير :69الفصل 

 .ة آالف ديناربالسجل التجاري، بخطية من مائة إلى خمس  التشطيبأوالتنقيح  أوأو التكميل 

مدير شركة داخلين تحت مقتضيات هذا القانون، يرسم بصكوكه  كل تاجر أو وكيل أو وينطبق العقاب المذكور على
.عدد تسجيله مسجل بها أو  غير صحيحة فيما يخص المحكمة الذي هوأنهااألوراق المتعلقة بتجارته، بيانات يعلم  أو

 .الفصل هذا القانون، على المقتضيات الواردة بهذا  من68 من الفصل وتنطبق األحكام المبينة بالفقرة الثانية

 من 67ألف دينار كل تاجر أو وكيل أو مدير شركة لم يبين تطبيقا للفصل  يعاقب بالخطية من مائة إلى :70الفصل 
لمتعلقة بنشاطه، ا  والمقتطعاتهبيمكاتبقائماته ومطالب شرائه وجداول أسعار بضاعته وإعالناته وكل  هذا القانون،

  .عدد تسجيله واسم المحكمة االبتدائية التي هو مسجل بها

  لثامنالباب ا
 نهائية أحكام

 
القانون وفي أجل ال يتجاوز سنتين  يتحتم على كل األشخاص المنصوص عليهم بالفصل الثاني من هذا : 71الفصل 

 . حسب المقتضيات الواردة بهذا القانونالتجاري على من تاريخ بداية العمل به، إعادة ترسيمهم بالسجل

 صدور هذا القانون والتي لم يقع إعادة ترسيمها في األجل المنصوص عليه بالفقرة تلغى كل الترسيمات السابقة عن

 .السابقة

المعنوية التي لم يبادر صاحبها بذلك،  ويمكن لكل ذي مصلحة القيام بإعادة إجراءات الترسيم للذات الطبيعية أو
 .القانون  من هذا54المقتضيات الواردة بالفصل حسب 

. المخصصة إلتمام اإلجراءات الواردة بأحكام هذا القانون على الطالبين  تحمل المعاليم والمصاريف :72الفصل 
 .بمقتضى أمر وتحّدد مبالغها

 .القانون، بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره  يجري العمل بأحكام هذا :73الفصل 

العمل بهذا القانون، جميع النصوص السابقة والمخالفة له، وخاصة األمر   تلغى بداية من تاريخ إجراء :74الفصل 
  . المتعلق بمسك دفتر للتجارة1926جويلية  16المؤرخ في 

 .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

   1995 ماي 2تونس في 
 لعابدين بن عليزين ا


