
 الشهادات

 شهادات للخواص 

 شهادات مشرتكة: اخلواص/ادلهنيٌن 

 شهادات مشرتكة: ادلهنيٌن/األشخاص ادلعنويٌن 

 شهادات لألشخاص ادلعنويٌن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهادات للخواص

 شهادة اخلضوع لرسم السكن ورسم اخلدمات اجلماعية الشهادة

 رسم السكن/رسم اخلدمات اجلماعية الضرائب

 اخلواص ناألشخاص المعنيو 

 AAP120F-13I النموذج

  المدة

 الوثائق الواجب اإلدالء بها
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو من بطاقة اإلقامة. - 

شهادة السكىن يف حالة وجود اختالف بٌن عنوان السكن والعنوان  -
 الوارد يف البطاقة الوطنية للتعريف.

 ادللكية. سندنسخة من  -

 يف حالة الشياع:  أو
o نسخة من عقد رمسي يثبت حصة كل مالك على الشياع. 

o  وصلنسخة من  صاد  عليو أوادلنسخة من عقد الكراء 
قة أخرى، مصاد  مببلغ الكراء مؤشر عليو ومتنرب أو أية وثي

تثبت عنوان العقار موضوع السكن  عليها حسب األصول،
أو فرع أو ربيب أصل وتبٌن العالقة مع مالك العقار ادلذكور )

 أو الغًن...(

للماء والكهرباء يف حال كان ادلالك ال ديلك رقم  آخر إيصال سلالصة -
 تعريف برسم السكن/رسم اخلدمات اجلماعية.

 إمضاء مصاد  عليو وأيضا...

 

 

 

 

 



 شهادة عدم اخلضوع لرسم السكن ورسم اخلدمات اجلماعية الشهادة

 اجلماعيةرسم السكن/رسم اخلدمات  الضرائب

 اخلواص ناألشخاص المعنيو 

 AAP009F-15I النموذج

  المدة

 الوثائق الواجب اإلدالء بها
بالنسبة للمغاربة ادلقيمون يف ادلغرب  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف - 

بالنسبة لألجانب ادلقيمون يف  أو نسخة من بطاقة اإلقامة أو يف اخلارج
 .ادلغرب

وجود اختالف بٌن عنوان السكن والعنوان شهادة السكىن يف حالة  -
 الوارد يف البطاقة الوطنية للتعريف.

 وصلنسخة من عقد الكراء ادلسجل وادلصاد  عليو أو نسخة من  -
 مببلغ الكراء أو من التعهد ادلصاد  عليو دلالك أو شاغل العقار.

 إمضاء مصاد  عليو وأيضا...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم شهادة عدم اخلضوع  الشهادة
 السكن ورسم اخلدمات اجلماعية

 رسم السكن/رسم اخلدمات اجلماعيةالضريبة على الدخل/ الضرائب

 اخلواص ناألشخاص المعنيو 

 AA9140F-15I النموذج

 ساعة 42 المدة

 الوثائق الواجب اإلدالء بها
بالنسبة للمغاربة ادلقيمون يف ادلغرب  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف - 

بالنسبة لألجانب ادلقيمون يف  أو نسخة من بطاقة اإلقامة أو يف اخلارج
 .ادلغرب

شهادة السكىن يف حالة وجود اختالف بٌن عنوان السكن والعنوان  -
 الوارد يف البطاقة الوطنية للتعريف.

إليصال نسخة من عقد الكراء ادلسجل وادلصاد  عليو أو نسخة من ا -
تثبت  مببلغ الكراء أو من التعهد ادلصاد  عليو دلالك أو شاغل العقار

 مكان السكن يف ادلغرب.

 
 إمضاء مصاد  عليو وأيضا...

 
بالنسبة للمغاربة ادلقيمٌن باخلارج، جيب أن يودع ىذا الطلب لدى ادلديرية 

أو اإلقليمية التابع ذلا مقر اإلقامة االعتيادية خالل فرتات اإلقامة  اجلهوية
 بادلغرب.

 

 

 

 

 



 شهادة الدخل الشهادة

 الضريبة على الدخل الضرائب

 اخلواص األشخاص المعنيين

 AAP049F-11I النموذج

 ساعة 42 المدة

 الوثائق الواجب اإلدالء بها
 :الدخلمجموع السنوي ب إلقرارلزمين الخاضعين لبالنسبة للم 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو من بطاقة اإلقامة. -
 :قرارلملزمين غير الخاضعين لهذا اإلبالنسبة ل 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو من بطاقة اإلقامة. -

 شهادة أجر السنة السابقة بالنسبة للموظفٌن؛ -

 أو شهادة معاش التقاعد للسنة السابقة؛ -

ادلصاحل اجلبائية  تتضمن خطابأو شهادة األجر للسنة السابقة  -
 بالنسبة دلأجوري القطاع اخلاص؛

 أو شهادة عدم العمل إذا كان صاحب الطلب عاطل عن العمل. -

 بالنسبة للملزمٌن غًن اخلاضعٌن لإلقرار مبجموع الدخل. إمضاء مصاد  عليو وأيضا...

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اشرتاكات تأمٌن التقاعد التكميليشهادة عدم خصم  الشهادة

 الضريبة على الدخل الضرائب

 اخلواص األشخاص المعنيين

 AAP079F-11I النموذج

 ساعة 42 المدة

 الوثائق الواجب اإلدالء بها
 أو من بطاقة اإلقامة؛ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف - 

 نسخة مصاد  عليها من عقد االخنراط؛ -

أداء االشرتاكات أو األقساط مسلمة من طرف شركة التأمٌن  شهادة -
 ادلعنية تشًن إىل أن ادلؤمن عليو قد اختار عدم خصم االشرتاكات؛

شهادة األجر بالنسبة للموظفٌن، شهادة األجر تتضمن خطاب  -
مصلحة الوعاء الضرييب بالنسبة دلأجوري القطاع اخلاص، أو شهادة 

 عدم العمل.
 مصاد  عليوإمضاء  وأيضا...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهادات مشتركة: الخواص / المهنيين

 شهادة القيمة اإلجيارية الشهادة

  الضرائب

 / ادلهنيٌن اخلواص األشخاص المعنيين

 AAP019F-11I النموذج

 ساعة 42 المدة

 الوثائق الواجب اإلدالء بها
 أو من بطاقة اإلقامة؛ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األشخاص المعنويين/  نالمهنيو شهادات مشتركة: 

 شهادة التسجيل يف الرسم ادلهين الشهادة

 الرسم ادلهين الضرائب

 ادلهنيٌن / األشخاص ادلعنويٌن األشخاص المعنيين

 AAC050F-13I النموذج

  المدة

 الوثائق الواجب اإلدالء بها
 :إنشاؤهسبق أو معنوي  ذاتيشخص  

 مطبوع الطلب مث يؤرخ ويوقع.ديأل 
 :شخص ذاتي جديد 

 نسخة من عقد الكراء مصاد  عليو ومسجل؛ -

 ادلالك؛ مبلغ الكراء مصاد  عليو من طرف وصلأو نسخة من  -

 ، حق يف إجيار أو أصل جتاري(؛ادللكية )عقار سندأو نسخة من  -

التوطٌن مصاد  عليو )جيب أن ينشأ عقد  شهادةأو نسخة من  -
التوطٌن من طرف مالك العقار أو األصل التجاري أو من طرف 

دون أن يكون بدوره يف حالة  شخص مسجل يف جدول الرسم ادلهين
 39جيب أن تشًن شهادة التوطٌن إىل مقتضيات ادلادة كما . توطٌن

 من مدونة حتصيل الديون العمومية.(؛

 الوطنية للتعريف أو من بطاقة اإلقامة.نسخة من البطاقة  -

 .نسخة من الرتخيص الالزم دلمارسة النشاط )إذا كان النشاط منظما( -



شخص معنوي جديد: بالنسبة للشركات المساهمة والشركات ذات  
 المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية

 نسخة من عقد الكراء مصاد  عليو ومسجل؛ -

 أو نسخة من وصل مبلغ الكراء مصاد  عليو من طرف ادلالك؛ -

 أو نسخة من سند ادللكية )عقار، حق يف إجيار أو أصل جتاري(؛ -

أو نسخة من شهادة التوطٌن مصاد  عليو )جيب أن ينشأ عقد  -
التوطٌن من طرف مالك العقار أو األصل التجاري أو من طرف 

ون بدوره يف حالة دون أن يكشخص مسجل يف جدول الرسم ادلهين 
من  39. جيب أن تشًن شهادة التوطٌن إىل مقتضيات ادلادة توطٌن

 مدونة حتصيل الديون العمومية.(؛

 نسخة من النظام األساسي ادلسجل؛ -

نسخة من بطاقة التعريف أومن بطاقة اإلقامة أو من جواز السفر أو  -
من السجل التجاري للمتصرف أو ما يعادل السجل التجاري مرتجم 

 ند االقتضاء بالنسبة لألشخاص ادلعنويٌن غًن ادلقيمٌن؛ع

نسخة من الرتخيص الالزم دلمارسة النشاط )بالنسبة لألنشطة  -
 ادلنظمة(؛

نسخة من زلضر تعيٌن ادلسًن يف حال مل يكن معينا يف النظام  -
 األساسي )بالنسبة للشركة ذات ادلسؤولية احملدودة(.

 للتعاونيات شخص معنوي جديد: بالنسبة 
 نسخة من قرار الرتخيص كما ىو منشور يف اجلريدة الرمسية؛ -

 نسخة من النظام األساسي ادلسجل؛ -

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اخلاصة بالرئيس؛ -

 نسخة من عقد الكراء ادلصاد  عليو وادلسجل؛ -

 أو نسخة من وصل مبلغ الكراء ادلصاد  عليو من طرف ادلالك؛ -

 ادللكية )عقار، حق يف إجيار أو أصل جتاري(؛أو نسخة من سند  -

أو نسخة من شهادة التوطٌن مصاد  عليو )جيب أن حيرر عقد التوطٌن  -
من طرف مالك العقار أو األصل التجاري أو من طرف شخص 

مسجل يف جدول الرسم ادلهين دون أن يكون بدوره يف حالة توطٌن. 



من مدونة  39أن تشًن شهادة التوطٌن إىل مقتضيات ادلادة  جيب
 حتصيل الديون العمومية(.

شخص معنوي جديد: بالنسبة للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم  
 المنقولة 

نسخة من نظام التسيًن )صندو  التوظيف ادلشرتك( أو من النظام  -
 ادلال ادلتغًن(؛ األساسي ادلسجل )شركة االستثمار ذات رأس

 نسخة من عقد الرتخيص ادلسلم من طرف رللس القيم ادلنقولة؛ -

 نسخة من عقد الكراء ادلصاد  عليو وادلسجل؛ -

 أو نسخة من وصل مبلغ الكراء ادلصاد  عليو من طرف ادلالك؛ -

 أو نسخة من سند ادللكية )عقار، حق يف إجيار أو أصل جتاري(؛ -

نسخة من شهادة التوطٌن مصاد  عليو )جيب أن حيرر عقد التوطٌن  أو -
من طرف مالك العقار أو األصل التجاري أو من طرف شخص 

مسجل يف جدول الرسم ادلهين دون أن يكون بدوره يف حالة توطٌن. 
من مدونة  39جيب أن تشًن شهادة التوطٌن إىل مقتضيات ادلادة 

 حتصيل الديون العمومية(.
 الشركات التعاضدية عنوي جديد:شخص م 

 نسخة من عقد الكراء ادلصاد  عليو وادلسجل؛ -

 أو نسخة من وصل مبلغ الكراء ادلصاد  عليو من طرف ادلالك؛ -

 أو نسخة من سند ادللكية )عقار، حق يف إجيار أو أصل جتاري(؛ -

أو نسخة من شهادة التوطٌن مصاد  عليو )جيب أن حيرر عقد التوطٌن  -
لعقار أو األصل التجاري أو من طرف شخص من طرف مالك ا

مسجل يف جدول الرسم ادلهين دون أن يكون بدوره يف حالة توطٌن. 
من مدونة  39جيب أن تشًن شهادة التوطٌن إىل مقتضيات ادلادة 

 حتصيل الديون العمومية(؛

 نسخة من النظام األساسي ادلسجل؛ -

االجتماعية ووزير نسخة من القرار ادلشرتك لوزير التشغيل والشؤون  -
 ادلالية؛

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لرئيس رللس إدارة الشركة  -



 التعاضدية.

 المجموعات ذات النفع االقتصادي شخص معنوي جديد: 
 نسخة من عقد اجملموعة؛ -

 ؛نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اخلاصة مبدير اجملموعة -

 ادلصاد  عليو وادلسجل؛ نسخة من عقد الكراء -

 أو نسخة من وصل مبلغ الكراء ادلصاد  عليو من طرف ادلالك؛ -

 أو نسخة من سند ادللكية )عقار، حق يف إجيار أو أصل جتاري(؛ -

أو نسخة من شهادة التوطٌن مصاد  عليو )جيب أن حيرر عقد التوطٌن  -
من طرف مالك العقار أو األصل التجاري أو من طرف شخص 

ول الرسم ادلهين دون أن يكون بدوره يف حالة توطٌن. مسجل يف جد
من مدونة  39جيب أن تشًن شهادة التوطٌن إىل مقتضيات ادلادة 

 حتصيل الديون العمومية(.
 المؤسسات القارة شخص معنوي جديد: 

 نسخة من عقد الكراء أو االقتناء ادلسجل وادلصاد  عليو؛ -

ب أن حيرر عقد التوطٌن أو نسخة من شهادة التوطٌن مصاد  عليو )جي -
من طرف مالك العقار أو األصل التجاري أو من طرف شخص 

مسجل يف جدول الرسم ادلهين دون أن يكون بدوره يف حالة توطٌن. 
من مدونة  39جيب أن تشًن شهادة التوطٌن إىل مقتضيات ادلادة 

 حتصيل الديون العمومية(.

 ا اقتضى احلال؛نسخة من النظام األساسي للشركة األم، مرتجم إذ -

 نسخة من زلضر تأسيس ادلؤسسة القارة؛ -

 نسخة من الصفقة؛ -

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر أو من بطاقة  -
 اإلقامة اخلاصة مبمثل ادلؤسسة.

 الشركات الحاصلة على امتياز إلدارة مرفق عام شخص معنوي جديد: 
 نسخة من النظام األساسي ادلسجل؛ -

 عقد االمتياز؛نسخة من  -

 نسخة من عقد الكراء ادلصاد  عليو وادلسجل؛ -



 أو نسخة من وصل مبلغ الكراء ادلصاد  عليو من طرف ادلالك؛ -

 أو نسخة من سند ادللكية )عقار، حق يف إجيار أو أصل جتاري(؛ -

نسخة من شهادة التوطٌن مصاد  عليو )جيب أن حيرر عقد التوطٌن  أو -
من طرف مالك العقار أو األصل التجاري أو من طرف شخص 

مسجل يف جدول الرسم ادلهين دون أن يكون بدوره يف حالة توطٌن. 
من مدونة  39جيب أن تشًن شهادة التوطٌن إىل مقتضيات ادلادة 

 حتصيل الديون العمومية(.
 الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو تنظيمي معنوي جديد:شخص  

 نسخة من قرار إنشاء الصندو . -
الشركات المستغلة لمراكز تدبير الحسابات  شخص معنوي جديد: 

 المعتمدة
 نسخة من النظام األساسي ادلسجل؛ -

 نسخة من الرتخيص. -
 للشركات الفعلية، جيب اإلدالء بأي وثيقة تبٌن الشريك الرئيسي. بالنسبة وأيضا...

بالنسبة للمنشآت ذات شكل قانوين آخر، ادلرجو االتصال مبكتب 
 االستقبال والتنسيق بادلديرية اجلهوية للضرائب اليت تتواجدون بنفوذىا.

بالنسبة  ADM050جيب اإلدالء بالتصريح بالتأسيس ) منودج  - تذكير
بالنسبة لألشخاص الذاتيٌن( يف  ADP050لألشخاص ادلعنويٌن ومنوذج 
 ( يوما من تاريخ:93غضون أجل أقصاه ثالثٌن )

إما التأسيس إذا كان األمر يتعلق بشركة خاضعة للقانون ادلغريب أو  -
 االستقرار إذا تعلق األمر منشأة غًن مقيمة؛

النشاط إذا تعلق األمر بادللزمٌن من أشخاص ذاتيٌن أو  وإما بداية -
 رلموعة أشخاص ذاتيٌن حائزين على دخول مهنية.

جيب اإلدالء باإلقرار بالتسجيل يف جدول الرسم ادلهين )منوذج   -
ADC061F( يف غضون أجل أقصاه ثالثٌن )ادلوالية لتاريخ الشروع ( يوما 93
  يف النشاط.

 

 



 التشطيب من الرسم ادلهينشهادة  الشهادة

 الرسم ادلهين الضرائب

 ادلهنيٌن / األشخاص ادلعنويٌن األشخاص المعنيين

 AAC350F-12I النموذج

  المدة

 الوثائق الواجب اإلدالء بها
 الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسيةتغيير شخص ذاتي: حالة  

ادلوطن الضرييب أو ادلؤسسة الرئيسية )منوذج  تغيًنتصريح ب -
ADC140F؛) 

فسخ عقد الكراء أو إلغاء التوطٌن، أو تفويت احلق يف اإلجيار أو  -
 األصل التجاري أو العقار، أو تصريح بالشرف يفيد إخالء احملل؛

 التسجيل يف الرسم ادلهين بالعنوان اجلديد. -
 النشاط تفويت أو التوقف عن مزاولةشخص ذاتي: حالة  

 بالنسبة للتوقف عن مزاولة النشاط:
شهادة التشطيب من السجل التجاري أو شهادة عدم التسجيل يف  -

 السجل التجاري؛

 شهادة الوضعية اجلبائية القانونية. -

 بالنسبة للتفويت:
شهادة التشطيب من السجل التجاري أو شهادة عدم التسجيل يف  -

 السجل التجاري؛

 عقد تفويت احلق يف اإلجيار أو األصل التجاري أو العقار؛ -

 شهادة الوضعية اجلبائية القانونية. -

 تحويل المقر االجتماعي: حالة معنويشخص  
 زلضر اجلمع العام االستثنائي -

 (؛ADC140Fتصريح بتحويل ادلقر االجتماعي )منوذج  -

أو إلغاء التوطٌن، أو تفويت احلق يف اإلجيار أو  فسخ عقد الكراء -
 األصل التجاري أو العقار، أو تصريح بالشرف يفيد إخالء احملل؛



 التسجيل يف الرسم ادلهين بالعنوان اجلديد. -
 إغالق الفرع: حالة معنويشخص  

 ؛زلضر يثبت إغال  الفرع -

أو إلغاء التوطٌن، أو تفويت احلق يف اإلجيار أو  فسخ عقد الكراء -
 األصل التجاري أو العقار، أو تصريح بالشرف يفيد إخالء احملل.

 التصفية: حالة معنويشخص  
 زلضر حل الشركة؛ -

 زلضر انتهاء عملية التصفية؛ -

 قرار ادلصفي؛ -

 شهادة التشطيب من السجل التجاري؛ -

 شهادة الوضعية اجلبائية القانونية -
الذين ىم يف وضعية قانونية  ال جيوز تسليم شهادة التشطيب إال إىل ادللزمٌن تجدر اإلشارة إلى أن:

 سليمة فيما خيص اإلقرار وأداء الضرائب والرسوم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهادة رقم األعمال ادلصرح بو الشهادة

 ادلضافةالضريبة على القيمة الضريبة على الدخل/الضريبة على الشركات/ الضرائب

 ادلهنيٌن / األشخاص ادلعنويٌن األشخاص المعنيين

 AAC240F النموذج

 ساعة 48 المدة

 مطبوع منوذج شللوء ومؤرخ وموقع وسلتوم الوثائق الواجب اإلدالء بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهادة بداية النشاط الشهادة
  الضرائب

 ادلهنيٌن / األشخاص ادلعنويٌن األشخاص ادلعنيٌن

 AAC320F-11I النموذج

  ادلدة

 فاتورة استًناد السلع التجهيزية الوثائق الواجب اإلدالء بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلعفاء من رسم الخدمات الجماعية للمنعشين شهادة  الشهادة
 العقاريين

 رسم اخلدمات اجلماعية الضرائب

 ادلهنيٌن / األشخاص ادلعنويٌن األشخاص ادلعنيٌن

 AAC090F-11I النموذج

  ادلدة

 رض؛األشراء عقد  - الوثائق الواجب اإلدالء بها

 رخصة البناء؛ -

 رخصة السكن أو شهادة ادلطابقة؛ -

 نظام ادللكية ادلشرتكة؛ -

 أو عقود البيع. عقد -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهادات لألشخاص المعنويين

 

 التصنيفشهادة  الشهادة

  الضرائب

 األشخاص ادلعنويٌن األشخاص المعنيين

 AAC280F-11I النموذج

  المدة

 وضعية ادللزم مسلمة من طرف القابض الوثائق الواجب اإلدالء بها

 


