
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنا الموقع أسفله
 

:...................................................................................................................الشخصي و العائلي  اإلسم 

:...................................................................................................................................   العنوان 

: الضريبي رقم التعريف  /__/__/__/__/__/__/__/ __/ : اإلقامة بطاقة أورقم البطاقة الوطنية للتعريف  /__/__/__/__/__/__/__/__/    

..............................:..............................ونياإللكترالبريد :...................... الفاكس...................... :الهاتف  
 

  :أصرح بالشرف
  ................................................................................................................... بأن السكن المتواجد ب-

    خصصم
ية الرئيسلسكناي   

كون مخصصيس  
 

. بإخبار اإلدارة في حالة تغيير الغرض المخصص له السكن              -  
 

 الوثائق التي يجب إرفاقها بالطلب:
 

مواليةالطلبات ال أول طلبعند  عند    
للسنوات )  ADP010نموذج(مجموع الدخل باإلقرار أو اإلقرارات السنوية  -

  ؛ موضوع طلب اإلسترداد
تحتوي على عنوان العقار موضوع نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف  -

  ؛ اإلسترداد
في حالة عدم مطابقة العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف مع عنوان  -

 ؛ العقار، يجب اإلدالء بجرد كامل الستهالك الماء والكهرباء
شهادة السكنى بالعنوان المتواجد في البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة  -

 ؛ فرون على بطاقة التعريف الوطنية اإللكترونيةللملزمين اللذين ال يتو
شهادة األجرة بالنسبة للموظفين، أو شهادة األجرة تتضمن خطاب مصلحة  -

 ؛* الوعاء الضريبي بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، أو شهادة المعاش
 شهادات الفوائد ؛ -

  ؛ د المرابحةوعق بالنسبة لإيصاالت األداء أو إشعارات السحب   -  أو 
  بيان يظهر لكل سنة تكلفة التملك و مبلغ الربح المعلوم ؛   -     

  .بيان التعريف البنكي في حالة تغيير الحساب البنكي -

  

    

للسنوات ) ADP010نموذج (اإلقرار أو اإلقرارات السنوية بمجموع الدخل  -
  ؛ موضوع طلب اإلسترداد

توي على عنوان العقار موضوع نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تح -
  ؛ اإلسترداد

في حالة عدم مطابقة العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف مع عنوان  -
 العقار، يجب اإلدالء بجرد كامل الستهالك الماء والكهرباء ؛

شهادة السكنى بالعنوان المتواجد في البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة   -
 ؛ رون على بطاقة التعريف الوطنية اإللكترونيةللملزمين اللذين ال يتوف

شهادة األجرة بالنسبة للموظفين، أو شهادة األجرة تتضمن خطاب مصلحة  -
  ؛* الوعاء الضريبي بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، أو شهادة المعاش

  شهادات الفوائد ؛ -
 ؛ جدول اهتالك القرض -

  ؛ عقد المرابحة   -  أو 
  ؛ ألداء أو إشعارات السحب إيصاالت ا  -     
  بيان يظهر لكل سنة تكلفة التملك و مبلغ الربح المعلوم ؛   -     

 عقد االقتناء ؛ -
 ؛ عقد القرض -
 رخصة السكنى ؛  -
  ؛) في حالة البناء ( نسخة من رخصة البناء  -
 .بيان التعريف البنكي -

 

 
 

  
 
 

:المديرية الجهوية أو اإلقليمية ل  
......................................... 

.....:.........................تقسيمة  

 نموذج رقم  AJP030A-11I المملكة المغربية

..................تاريخ.......................في  
        مصادق عليه    إمضاء

طلب استرداد الضريبة على الدخل
 (تملك أو بناء مسكن رئيسي)

 

 تصريح بالشرف

 . طلب اإلستردادة أو المعاش السنوات موضوع شهادات األجر تغطي يجب أن*

: ....................اإليداع تاريخ  
:  ......................  رقم اإليداع  


