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Liste des pièces à fournir

Date

التجار
المالحظات

عدد النسخ

اختياري

التكلفة

نسخة أصلية  3 +نسخ  230درهم

ما هذا ؟ وكيف يتم إنشاؤه
الشهادة السلبية هي وثيقة تثبت
.توفر االسم التجاري المطلوب
يمكن الحصول عليها من
المركز الجهوي لالستثمار

-

المستندات المطلوبة وحقوق الدفع

الشهادة السلبية في حالة اختيار
العالمة التجارية

رسوم تسجيل عقد
اإليجار  200درهم

**

شهادة الملكية .عقد البيع أو عقد اإليجار
مسجلة مع المصادقة على اإلمضاء

**

 5نسخ

**

**

نسخة من البطاقة الوطنية

**

**

 150درهم

للتسجيل في السجل التجاري

يجب أن يكون اإلمضاء مصادقا عليه

نسخة أصلية  5 +نسخ

بالمجان

يسحب من الوكز الجهوي
لالستثمار ويتم ملؤه بعناية

يتم تسجيل في دائرة التسجيل والطابع  3نسخ

دفع رسوم المحكمة
المطبوع الموحد

ملحوظة :

.1
.2
.3
.4

يوفر المركز الجهوي لالستثمار خدمات المصادقة على النسخ المطابقة
تقدم النسخة األصلية لعقد الملكية أو عقد اإليجار الذي سيتم إرجاعه بعد المصادقة على النسخ المعتمدة
نسخة من المطبوع الموحد تعطى لمنشئ المقاولة بعد التسجيل في السجل التجاري
إذا كان تاريخ عقد اإليجار أقدم من تاريخ التسجيل يجب تقديم شهادة من السلطات المحلية تبرر بدء النشاط و أيضا
فاتورة الكهرباء .

 .5يجب أن يكون عقد اإليجار بمدة محددة مع تحديد قيمة االيجار.
 .6يجب أال يكون تاريخ انطالق فترة اإليجار بعد تاريخ اإلنشاء.
 .7في حالة عدم التعرف على المالك في مصلحة الضرائب ,تطلب شهادة إثبات الملكية
 .8إذا كان العمل مضبوط  ,يجب اإلدالء بنسخة من الرخصة ( نسختين مصادق عليهما باإلضافة إلى نسخة عادية)
 .9في حالة وجود شراكة غير مسجلة .يجب تحضير الوثائق المتعلقة بالتاجر حسب عدد المنخرطين باإلضافة إلى
اتفاقية الشراكة مصادق عليها وكذلك  3نسخ معتمدة و نسختين عاديتين .
يجب تقديم البطاقة الوطنية للتاجر لمصادقة النسخ المعتمدة.
.10
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