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الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مالحظات

عدد النسخ

التكلفة

إجبارية

نسخة أصلية 3 +
نسخ

 230درهم

يجب وضع عقد اإليجار موقع موثق
مسجل باسم الشركة
وختم شهادة التوطين وتوقيعها من قبل
مدير الشركة المستوطنة ( 01نسخة
أصلية  02 +نسخة واحدة)

 3نسخ

ما هو وكيف يتم تأسيسه
 .الشهادة السلبية هي وثيقة
تثبت توافر االسم التجاري
المطلوب.

الوثائق المعتمدة

شهادة سلبية

التي يمكن الحصول عليها من
المركز الجهوي لالستثمار

تسجيل القوانين  :حق
ثابت ب  1000درهم تسلم من طرف مختص
 1نسخة أصلية  +إذا لم يتجاوز رأس
في التأسيس ( محاسب ,
المال  500.000درهم
 4نسخ
و  %1من رأس المال موثق ).....
إذا تجاوز المبلغ .
إذا تعدى رأس المال
 1نسخة أصلية +
 , 100.000تسلم من طرف
**
 2نسخ
البنك

إذا لم يتم تسمية مدير في العقود ،توفير
تقرير مسجل و مصادق على اإلمضاء
باتباع نفس عدد النسخ في العقود.

**

اذا كان الشريك شركة مغربية أو أجنبية؛
توفير شهادة تسجيل الشركة في السجل
التجاري.
الشركة المغربية 01 :نسخة من شهادة
ضريبة العمل مع رقم البطاقة الضريبية.
**
يجب أن يكون اإلمضاء مصادقا عليه

مصاريف تسجيل عقد
االيجار  200درهم

يتم التسجيل على مستوى
مصلحة التسجيل و الطابع

مدير  5 :نسخ
شريك  4 :نسخ

**

**

 350درهم

للتسجيل بالسجل التجاري
يسحب من الركز الجهوي
لالستثمار و يمأل بعناية

**
نسخة أصلية 5 +
بالمجان
نسخ

.

ملحوظة:
1.
2.

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
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شهادة الملكية  ,عقد اإليجار
أو شهادة اإلقامة مسلمة من
طرف الشركة

القوانين المسجلة و التي
تحمل المصادقة على إمضاء
الشركاء

شهادة التجميد
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية للمدير و الشركاء (
بالنسبة لألجانب المقيمين
بالمغرب نسخة من بطاقة
التسجيل و بالنسبة لألجانب
غير القاطنين نسخة من
جواز السفر )
أداء الضريبة القانونية
المطبوع الموحد
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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.

يجب أن يكون عقد اإليجار بمدة محددة مع تحديد قيمة االيجار.
5.
يجب أال يكون تاريخ انطالق فترة اإليجار بعد تاريخ اإلنشاء.
6.
في حالة عدم التعرف على المالك في مصلحة الضرائب ,تطلب شهادة إثبات الملكية
7.
يجب كتابة عقد اإليجار باسم الشركة.
8.
في حالة التوطين  ,يجب تقديم نسخة من عقد اإليجار ،وشهادة الضريبة المهنية للشركة المستوطنة.
9
 .10في حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب ذكرها في الشهادة السلبية .
11بالنسبة لألنشطة الخاضعة للترخيص (صيدلي ،أخصائي العيون ،أخصائي العالج الطبيعي  )...يجب تقديم ( 03نسخ من الدبلوم مع النسخة
األصلية للشهادة المطابقة)  +ترخيص ( 03نسخ مع نسخة أصلية للشهادة المعتمدة).
12يجب أن ال يكون المدير قاصرا أو موظفا.
 13إ ذا كان الشريك شركة سواء مغربية أو أجنبية  ،يجب تقديم شهادة تسجيل حسب الشركة (نسخة أصلية  02 +نسخة واحدة)  03 +نسخ
من القوانين.
يجب تقديم البطاقة الوطنية للتاجر لمصادقة النسخ المعتمدة.
14
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