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 هذا وضعنا اإللكتروني، الدفع و التصريح طريقة الى االنتقال و اإلكترونية الخدمات في اإلنخراط في الملزمين مواكبة أجل من

 .إشارتكم رهن الدليل

 :اإللكترونية الخدمات في اإلنخراط ملف إيداع :األولى المرحلة
 تحميل يمكن للضرائب اإلقليمي او الجهوي المكتب لدى اإلخراط ملف إيداعيجب  اإللكترونية، الخدمات في اإلنخراط أجل من

 للضرائب العامة للمديرية اإللكتروني الموقع عبر الملف هذا وثائق

 

 

 :اإللكترونية الخدمات في التسجيل  :الثانية المرحلة
 

 عبر والولوج « code d’accès » الدخول رمز لديك يكون ان يجب مرة، ألول الخدمة هذه في لإلشتراك

 اإلستقبال. مكاتب في إشارتكم رهن موضوعة الدخول رموز جميع " المنخرطين غير" خانة
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 :للضرائب العامة للمديرية اإللكتروني الموقع إلى الولوجالخطوة األولى :  -

 
 

 

 

 

انقر على    

 غير "على

  "المنخرطين
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 .مراحل عبر تسجيلكم استكمال من ليمكنكم بياناتكم بإظهار المعلوماتي النظام يقوم الدخول، بمجرد

 

 

 

 ممثل عنكم  لدى المديرية العامة للضرائبتعيين  : 2الخطوة 
 

كما هو موضح في  المديرية العامة للضرائب لدى كم ممثلب حقول المتعلقةملء جميع ال المرحلة فيتتمثل هذه  

 الصورة أدناه:

 

 المرجو إعادة. 3
 كما الرمز كتابة

 فيهو موضح 
 الصورة

  التعريف المرجو ادخال  رقم .1
  الضريبي

 الدخولانقر على  .4

 الخاص بكم الدخول رمز واأدخل. 2
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، سيظهر لك النظام شاشة يشير فيها "زر" تأكيد طلبك "بعد مأل المعلومات المتعلقة بالمرحلة الثانية، انقر على 

 إلى أنه تم إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان اإللكتروني الخاص بك.

 
 

 التالية:يضم العناصر  العامة للضرائب،من المديرية  االكتروني ابريدستتلقون 

 انقر عليه لتأكيد طلبك و اتمام التسجيل.(url)  رابط   .1

 .هب ينبغي االحتفاظسري رقم   .2

""زر" تأكيد طلبك  انقر على   
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 أو إعادة فحة جديدة داخل المتصفح الخاص بكإذا كان هذا الرابط ال يعمل، يمكنك نسخه ولصقه في ص

 التسجيل لتلقي رابط جديد.

 التسجيل. لمواصلة ر شاشة جديدةعند نقر هذا الرابط، تظه

 

 

 / إنشاء كلمة المرور 3الخطوة 

 -Simpl » إلنخراط في الخدمات اإللكترونيةاخدمة  «ا لدخول المرورباختيار كلمة  مهذه الشاشة تسمح لك

Adhésion » «او تأكيده . 

 

   

 

 

يجب احترام تنسيق كلمة المرور 

كما هو مبين على الشاشة. 

 بحيث تحتوي على : 

عدد،  على أحرف وعلى األشكال 

 [.$ ٪ # @]التالية 

 

يجب احترام تنسيق كلمة المرور 

كما هو مبين على الشاشة. 

 بحيث تحتوي على : 

عدد،  على أحرف وعلى األشكال 

 [.$ ٪ # @]التالية 

 

يجب احترام تنسيق كلمة المرور 

كما هو مبين على الشاشة. 

 بحيث تحتوي على : 

عدد،  على أحرف وعلى األشكال 

 [.$ ٪ # @]التالية 

 

يجب احترام تنسيق كلمة المرور 

كما هو مبين على الشاشة. 

 بحيث تحتوي على : 

عدد،  على أحرف وعلى األشكال 

 [.$ ٪ # @]التالية 

 

لتأمين حسابكم، هذه الشاشة تسمح لكم باختيار السؤال السري 

واإلجابة عنه. و لإلشارة سوف تكونون في حاجة لهذه المعلومات 

 في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بكم و محاولة استرجاعها.

 

يجب احترام تنسيق كلمة المرور 

كما هو مبين على الشاشة. 

 بحيث تحتوي على : 

عدد،  على أحرف وعلى األشكال 

 [.$ ٪ # @]التالية 

 

يجب احترام تنسيق كلمة المرور 

كما هو مبين على الشاشة. 

يجب احترام تنسيق 

كلمة المرور كما هو 

مبين على الشاشة. 

 بحيث تحتوي على : 

عدد،  على أحرف 

 التالية الرموزوعلى 

[@ # ٪ $.] 

 

انقر على "زر"  
 اتمام التسجيل 

انقر على  
رز  

 المتابعة 
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 / اختيار الخدمات االلكترونية: 4الخطوة 

 

 

 :/ طرق الدفع 5الخطوة 

 
 .اإللكتروني األداء وسائل بتنويع للضرائب العامة المديرية قامت والرسوم، الضرائب دفع وتسهيل أفضل خدمة لتقديم

 :التالية الوسائل عبر األداء يمكنكماذ  المصرفي القطاع مع بشراكة القنوات، متعدد الدفع نظام إحداث تم

 البنكي اإلقتطاع -

 البنكية البطاقة -

 اآللي الصراف أجهزة -

 األموال وتحويل الصرف ووكالء البنوك فروع عند الدفع -

 تسمح لكم هذه الشاشة  بإدخال المعلومات التالية : ،بنكي"القتطاع إلا "إذا اخترتم  

 . اختيار البنك الذي تتعامل معه.1

 الخاص بك؛ "RIBبنكي "ال تعريفالرقم . إدخال 2

 ".حفظ. انقر على زر "3

 . "RIBكرر هذه العملية إذا كنت بحاجة إلى إضافة رقم تعريفي بنكي آخر "

 

يجب احترام تنسيق كلمة المرور 

كما هو مبين على الشاشة. 

 بحيث تحتوي على : 

عدد،  على أحرف وعلى األشكال 

 [.$ ٪ # @]التالية 

 

يجب احترام تنسيق كلمة المرور 

كما هو مبين على الشاشة. 

 بحيث تحتوي على : 

عدد،  على أحرف وعلى األشكال 

 [.$ ٪ # @]التالية 

 

تسمح لكم هذه الشاشة 

بالتعرف على الخدمات 

 اإللكترونية المتاحة. 

تجدر اإلشارة إلى أن هذه 

المرحلة هي فقط تعريفية و 

 ليست لنقر إحدى الخدمات.

 

انقر على  
رز  

 المتابعة 
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 :/ تفويض 6خطوة 

 

 :اختياركم وفق، مهذه الشاشة تسمح لك

 ؛مباشربشكل  أداءاتكم اقراراتكم و  إدارةب 

  له التفويض المخول مستوى و مفوض أو تعيين. 

 
 
 
 

 :التالية دارة إقراراتكم و أداءاتكم نيابة عنكم سو  تظهر الشاشة إل مفوضتعيين إذا قمتم باختيار 

 
 

قائمة الانقر هنا لعرض 
لألبناك منسدلةال  

دارة إ انقر هنا الختيار 

اقراراتكم و أداءاتكم  بشكل 
 مباشر

دارة إ انقر هنا الختيار 
اقراراتكم و أداءاتكم  

 بالتفويض

انقر على  

رز  

 المتابعة 

انقر على  

رز  

 المتابعة 



 دليل اإلنخراط للخدمات اإللكترونية
 

 simpl@tax.gov.ma اإللكتروني  عن طريق البريد أو 05.37.27.37.27لطلب المساعدة هاتفيا               8

 
 

 
 

 المستخدمين:اختيار  7خطوة 
 شاشة بانشاء مستخدم جديد، على النحو التالي:ال هذه  لكمتسمح 

 

 
 

المرجو إدخال . 1

 الرقم التعريفي
مفوضلل  

المرجو تحديد .2

التفويضمستوى   

 مستخدم"."إضافة  علىانقر .1

 

إدخال  م من مكنكإستمارة تسيتم عرض 
 المراد الخاصة  بالمستخدم البيانات 

 انشاؤه.

 

انقر على  .3

"زر" تأكيد  

رانقر على ز .2  

 المتابعة 
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 و  « login » "تسجيل الدخول" بمفاتيح الدخول:  مستخدم  في بريده الكتروني كل  بعد التأكيد على صحة معلوماتكم، يتوصل

 ضريبة لاخدمة  الستخدام الخدمات  اإللكترونية  التي توفرها المديرية العامة للضرائب )  « mot de passe » "كلمة المرور"

 الضريبة على الشركات(.خدمةريبة على الدخل و القيمة المضافة،خدمةالضعلى 

 le courrier »  "غير المرغوب فيهالبريد " التأكد في المرجو  الرسائل،في مكان استقبال  هذا البريد اإللكتروني تتلقواإذا لم  

indésirable ». 

 / اختيار اللغة 8خطوة 
 

 تسمح لكم هذه الشاشة باختيار اللغة المستخدمة في جميع الخدمات اإللكترونية للمديرية العامة للضرائب.

 

بعد ادخال 

المعلومات ، انقر 
"تأكيد" على زر 

 لحفظ البيانات

المتعلق  الدورالمرجو النقر لتحديد  
 جورواأل المرتباتإقرار ب

 التالية:األدوارباختيار   لكمسمح ت 

 المأل،  -

 المصادقة،   -

  اإلستمارة، وضع -

 .و اإلطالع -
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 :/ تأكيد التسجيل 9الخطوة 
 

هذه الشاشة النهائية تسمح لكم بتقديم طلب التحقق من صحة المعلومات  إلى المديرية العامة للضرائب  بضغطكم  زر "تأكيد" أو 

 النقر على زر "العودة".  العودة  للوراء  من أجل تعديل أو استكمال ادخال المعلومات  و ذلك بالنقر

 
 

 

 

 

 

 

 

اختيار بعد 

انقر  اللغة،
على زر 

 "تأكيد" 

انقر على زر 

حتى "تأكيد" 
تتحقق المديرية 

العامة للضرائب 

من معلوماتكم و 
توافق على طلب 

 تسجيلكم. 
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 كم من خالل النقر على زر "طباعة"يمكنكم كذلك طباعة جميع البيانات المسجلة من طرف

 

 

 

خدمة الضريبة القيمة  استخدام الخدمات  اإللكترونية  التي توفرها المديرية العامة للضرائب ) مبمجرد تفعيل تسجيلك، يمكنك

 (.خدمة الضريبة على الشركاتو  خدمة الضريبة على الدخل، المضافة

بشهادة رقم   كذلكو  الجبائيبالحساب  تتعلق ةجديد ةإلكتروني اتأطلقت خدم  المديرية العامة للضرائبتجدر اإلشارة إلى أن  

 .شهادة التعريف الضريبي  و المعامالت

 ، خدمة الضريبة على الدخل SIMPL TVA » « خدمة الضريبة القيمة المضافة  

» IR«SIMPL    و » IS« SIMPL  خدمة الضريبة على الشركات 
 

 على اإلدالء بإقراراتكم و على دفع أداءاتكم. ملمساعدتك دليل، إلكترونية خدمةلكل لقد نشرت المديرية العامة للضرائب 

 وشهادة رقم المعامالت ،القيمة المضافةعلى ضريبة الضريبة على الشركات ، الضريبة على الدخل و ال خدمات  لإلستفادة من 

 :تتبع الخطوات التالية معليك ينبغي، شهادة التعريف الضريبي

 www.tax.gov.ma: المديرية العامة للضرائببوابة إلى  دخول. ال1

 "خدمات إلكترونية. اضغط على "2

 :اإللكترونيينالتصريح واألداء . انقر فوق 3

 

 انقر على زر 

للحصول   الطباعة 
 نسخة منعلى 

 معلومات انخراطكم 



 دليل اإلنخراط للخدمات اإللكترونية
 

 simpl@tax.gov.ma اإللكتروني  عن طريق البريد أو 05.37.27.37.27لطلب المساعدة هاتفيا               12

 
 

 

 

 

  »الضريبة على الدخل  أوالقيمة المضافة خدمة الضريبة على  أوالضريبة على الشركات  خدمة» الدخول إلىانقر على  -4 .

 ، حسب أولوياتكم.على يمين الشاشة

 :بعد إدخال المعلومات التاليةدخولكم يح تشاشة تلكم  تظهر 

 الخاص بكم   « login » تسجيل الدخول

 الخاصة بالمستخدم « mot de passe » كلمة المرور -2   

 code de vérification يظهر بشكل تلقائي رمز التحقق  -3   
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 ألية استفسارات أو طلب مساعدة، يمكنكم:

 

  : 05.37.27.37.27االتصال بمركز اإلرشادات الهاتفية للمديرية العامة للضرائب 

  اإللكتروني:البريد إرسال بريد إلكتروني إلى simpl@tax.gov.ma 

 

رمز أعيدوا  كتابة .3 

 التحقق 

كلمة المرور  المرجو إدخال.2

 الخاصة بالمستخدم

المرجو  إدخال .1 

تسجيل الدخول الخاص 
 بكم


