
رسوم كاتب 
العدل الخاص



أتعاب التميمي ومشاركوه
 للمحاماة واالستشارات 

القانونية

مقدار الرسم الخاص
بكاتب العدل البيان                               الفئة األولى

العقود على  التصديق 

1500  درهم

300 درهم عن توقيع كل 
طرف من أطراف المحرر

0.5% من قيمة المحرر و بحد 
15،000 درهم  أقصى 

التوقيعات  على  1التصديق 
تزيد قيمته  الذي ال  المحرر  في 

على مائة ألف درهم

في  التوقيعات  على  التصديق 
على  قيمته  تزيد  الذي  المحرر 

مائة ألف درهم

 عقد تاسيس شركة  ذ.م.م. 1

اعمال مدنية    . 2 تاسيس   عقد 

محلي. 3 خدمات  وكيل  تعيين  عقد   

 عقد تعيين وكيل خدمات مواطن. 4

تضامنية. 5 شركة  تاسيس  عقد   

سفينة. 6 بيع  عقد   

 عقد بيع قارب. 7

تنازل عن حصص. 8 عقد 

بيع حصص و ملحق تعديل. 9 عقد 

 عقد بيع حصص وفسخ شراكة. 10

حصص. 11 بيع  عقد 

تعديل. 12 وملحق  حصص  عن  تنازل  عقد 

تجاري. 13 محل  بيع  عقد 

1000  درهم

200 درهم عند توقيع كل 
المحرر طرف من اطراف 

300 درهم عند توقيع كل 
طرف من اطراف المحرر

المحرر وبحد  0.5% من قيمة 
15,000 درهم أقصى 

التوقيعات  على  1التصديق 
القيمة المحرر  غير محدد  في 

في  التوقيعات  على  التصديق 
تزيد قيمته  ال  الذي  المحرر 

على مائة ألف درهم

في  التوقيعات  على  التصديق 
على  قيمته  تزيد  الذي  المحرر 

مائة ألف درهم

ش.م.م.. 14 تأسيس  عقد  ملحق 

تضامنية. 15 شركة  تأسيس  عقد  ملحق   

مدنية. 16 أعمال  شركة  تأسيس  عقد  ملحق 

تعديل. 17 وملحق  حصص  هبة  عقد 

500  درهم

300 درهم عن توقيع كل 
طرف من أطراف المحرر

0.5% من قيمة المحرر و بحد 
15،000 درهم أقصى 

في  التوقيعات  على  التصديق 
تزيد قيمته  ال  الذي  المحرر 

على مائة ألف درهم

في  التوقيعات  على  التصديق 
على  قيمته  تزيد  الذي  المحرر 

مائة ألف درهم

عمل. 18 عرض 

1000  درهم 200 درهم عند توقيع كل 
المحرر طرف من اطراف 

في  التوقيعات  على  التصديق 
القيمة محدد  الغير  المحرر 

فسخ عقد تاسيس شركة ذ.م.م. 19

تضامنية. 20 شركة  تاسيس  عقد  فسخ 

مدنية. 21 اعمال  تاسيس  عقد  فسخ 

محلي. 22 خدمات  وكيل  عقد  فسخ 
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اإلقرارات على  التصديق 

500  درهم 200 درهم عن توقيع كل 
المحرر طرف من أطراف 

في  التوقيعات  على  التصديق 
القيمة      الغيرمحدد  المحرر 

توقيع. 23 اعتماد  اقرار 

العمل. 24 لوزارة  وتعهد  اقرار 

بالسكن. 25 اقرار 

العمل. 26 بعدم  اقرار 

للزيارة. 27 كفالة  اقرار 

والموكل    . 28 الوكيل  بحضور  وكالة  الغاء  اقرار 

1000  درهم

300 عند توقيع كل طرف 
المحرر من أطراف 

0.5% من قيمة المحرر و بحد 
15،000 درهم أقصى 

في  التوقيعات  على  التصديق 
تزيد قيمته  ال  الذي  المحرر 

على مائة ألف درهم

في  التوقيعات  على  التصديق 
على  قيمته  تزيد  الذي  المحرر 

مائة ألف درهم

مبلغ. 29 باستالم  قرار 

بحرية. 30 وسيلة  بيع  اقرار 

مديونية. 31 اقرار 

500  درهم

200 درهم عند توقيع كل 
المحرر طرف من اطراف 

300 درهم عند توقيع كل 
طرف من اطراف المحرر

المحرر وبحد  0.5% من قيمة 
15,000 درهم أقصى 

في  التوقيعات  على  التصديق 
القيمة محدد  غير  المحرر  

في  التوقيعات  على  التصديق 
تزيد قيمته  ال  الذي  المحرر 

على مائة ألف درهم

في  التوقيعات  على  التصديق 
على  قيمته  تزيد  الذي  المحرر 

مائة ألف درهم

تنازل عن قضية. 32 اقرار 

تنازل عن مصنف فكري. 33 إقرار 

أمانة. 34 اقرار سند 

اقرار تنازل عن بالغ. 35

تنازل عن حصص. 36 اقرار 
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الوكاالت على  التصديق 

500  درهم 100 درهم عن توقيع كل 
الوكالة طرف من أطراف 

العامة  الوكالة  على  التصديق 
الخاصة  أو 

عام. 37 توكيل 

بالقضايا. 38 عام  توكيل 

بالقضايا. 39 خاص  توكيل 

بالمراجعات. 40 توكيل 

العمل. 41 لوزارة  وإقرار  توكيل 

األجانب. 42 وشؤون  اإلقامة  توكيل 

بالمركبات . 43 توكيل 

بالعقارات. 44 توكيل 

بالعقارات. 45 خاص  توكيل 

منحة. 46 بأرض  خاص  توكيل 

اإليجارية. 47 بالمنازعات  خاص  توكيل 

منشأة. 48 تأسيس  توكيل 

منشأة. 49 بإدارة  خاص  توكيل 

ورثة. 50 حصر  بإشهاد  توكيل 

بالتركات . 51 عام  توكيل 

التجارية. 52 بالعالمات  خاص  توكيل 

العدلية اإلنذارات  اصدار 

500  درهم 200 درهم  العدلي االنذار  على  التصديق 
المخطر. 53 بيد   انذار عدلي 

المخطر. 54 بيد  وكالة  بالغاء  عدلي  انذار 

اإلدارية الخدمات 

1000  درهم 200 درهم عن توقيع كل 
المحرر طرف من اطراف 

في  التوقيعات  على  التصديق 
القيمة محدد  الغير  المحرر 

اجتماع. 55 محضر 

وتصفية. 56 بحل  اجتماع  محضر 

اإلبتكار                                  20 درهم المعرفة ورسم  إلى رسم  باإلضافة 


