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الشركة المحدودة
المالحظات

عدد النسخ

التكلفة

ضرورية

1نسخة أصلية
 3 +نسخ

 230درهم

اهي وكيف يتم
تأسيسها ؟
الشهادة السلبية هي
وثيقة تشهد على توفر
االسم تجاري المطلوب الشهادة السلبية
يقدم من طرف المركز
الجهوي لالستثمار

الوثاق المعتمدة

يجب أن يقدم عقد الكراء
باسم الشركة مسجال يحمل
اإلمضاء مصادق عليه,
 3نسخ
شهادة اإلقامة مختومة
وموقعة من طرف مسير
الشركة المتوطنة (  1نسخة
أصلية  2 +نسختين

مصاريف تسجيل
عقد الكراء 200
درهم

يكون التسجيل على
مستوى مصلحة
التسجيل والطابع

في حال لم يكن المسير
مسجال في القوانين  ,يتم
تزويد تقرير الجمع العام
العادي مسجال و يحمل
توقيعا مصادقا عليه باتباع
نفس عدد النسخ كما في
القوانين

1نسخة أصلية
 4 +نسخ

تسجيل القوانين :
هو حق ثابت ب
 1000درهم  ,إن
كان رأس المال ال
يتعدى 500,000
درهم و  %1من
رأس المال إذا تعدى
هذا المبلغ

يمكن الحصول عليها
من طرف مهنيي
التأسيس ( محاسب ,
موثق...).

**

 1نسخة أصلية
 3 +نسخ

**

**

المدراء  5 :نسخ
الشركاء 4 :
**
نسخ
**

**

 350درهم

شهادة الملكية ,أو عقد
اإليجار أو شهادة
االقامة من طرف
الشركة

عقود التأسيس من
قبل الشركة مسجلة
ومصادق عليها

تقرير مدقق
الحسابات،

**

نسخة من هوية
المديرين والشركاء
المحدودين

للتسجيل في السجل

أداء الضريبة

Place de la Résistance, Angle boulevard Moulay Youssef et Alla El Fassi
Tél: (+212535) 65 20 16– 65 20 57 –Fax : (+212535) 65 16 46
Site web : http://www.crifes.ma E-mail : info@crifes.ma

PS-3-PR-01-F4
03

03/05/2016

يجب أن يكون اإلمضاء
مصادقا عليه

Code
Fiche

Version

Date

Liste des pièces à fournir

نسخة أصلية +
 5نسخ

مجانا

التجاري
يسحب من المركز
الجهوي لالستثمار و
يمأل بعناية

LE CENTRE REGIONAL
D’INVESTISSEMENTREGION FES MEKNES

القانونية
المطبوع الموحد

ملحوظة:
 1.يوفر المركز الجهوي لالستثمار خدمات المصادقة على النسخ المطابقة
 2.تقدم النسخة األصلية لعقد الملكية أو عقد اإليجار الذي سيتم إرجاعه بعد المصادقة على النسخ المعتمدة
 3.نسخة من المطبوع الموحد تعطى لمنشئ المقاولة بعد التسجيل في السجل التجاري
 4.إذا كان تاريخ عقد اإليجار أقدم من تاريخ التسجيل يجب تقديم شهادة من السلطات المحلية تبرر بدء
النشاط و أيضا فاتورة الكهرباء.
 5.يجب أن يكون عقد اإليجار بمدة محددة مع تحديد قيمة االيجار.
 6.يجب أال يكون تاريخ انطالق فترة اإليجار بعد تاريخ اإلنشاء.
 7.في حالة عدم التعرف على المالك في مصلحة الضرائب ,تطلب شهادة إثبات الملكية
 8.يجب كتابة عقد اإليجار باسم الشركة.
في حالة التوطين  ,يجب تقديم نسخة من عقد اإليجار ،وشهادة الضريبة المهنية للشركة
9
المستوطنة.
في حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب ذكرها في الشهادة السلبية.
10.
 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.
إ ذا كان الشريك شركة سواء مغربية أو أجنبية  ،يجب تقديم شهادة تسجيل حسب الشركة
13
(نسخة أصلية  02 +نسخة واحدة)  03 +نسخ من القوانين
14البطاقة الوطنية للشركاء بالنسبة للشركة باسم مشترك  ,بعض الشركاء المحدودين بالنسبة للشركة
ذات الرعاية المحدودة أو شركة التوصية باألسهم يجب أن يكونوا حاضرين للمصادقة على النسخ
.يجب أن ال يكون الشركاء موظف الخدمة المدنية أو يزاول مهنة حرة15.
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