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تقدمي:

 
)1(
ن�صت املادة 108 من القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات

حيز  دخوله  تاريخ  قبل  املوؤ�ص�صة  التعاونيات  قيام  وجوب  على 

التنفيذ مبالءمة نظامها الأ�صا�صي وت�صجيلها ب�صجل التعاونيات 

وفق الإجراءات امل�صار اإليها بالقانون ال�صالف الذكر وكذا لأحكام 

بتحديد   2016 مار�س   24 يف  ال�صادر   2.15.617 رقم  املر�صوم 

.
)2(
قواعد تنظيم وت�صيري �صجل التعاونيات

وبهدف م�صاعدة التعاونيات واحتاداتها على الإمتثال ملقت�صيات 

القانون رقم 112.12 امل�صار اإليه اأعاله و�صع مكتب تنمية التعاون 

هذا الدليل، كما و�صع نظام اأ�صا�صي منوذجي منبثق عن القانون 

رقم 112.12 لالإ�صتئنا�س.

التعاون  تنميــة  مكتب  م�صالح  مراجعــــة  ميكن  لال�صتف�صـــار 

ومندوبياته اجلهوية.

1  اجلريدة الر�صمية عدد 6318 بتاريخ 25 �صفر 1436 )18 د�صمرب 2014( ال�صفحة 8481 
2  اجلريدة الر�صمية عدد 6455 بتاريخ 3 رجب 1437 )11 �أبريل 2014( ال�صفحة 3031 
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اإجراءات مالءمة الأنظمة الأ�سا�سية للتعاونيات 

)داخل الآجال القانونية(:

• دعوة اجلمعية العامة ال�صتثنائية لالنعقاد.	

• امل�صادقة على النظام الأ�صا�صي.	

• الت�صجيل بال�صجل املحلي للتعاونيات.	

• باإجناز 	 التعاون  تنمية  ملكتب  اجلهوية  امل�صالح  اإ�صعار 

الت�صجيل.

• اإ�صعار الدراة التقنية املعنية باإجناز الت�صجيل.	

الدعوة لعقد جمع عام ا�ستثنائي للتعاونية  

جدول االعمال:

النقطة الرئي�سية: 

امل�صادقة على النظام الأ�صا�صي وذلك ح�صب احلالتني التاليتني:

• اأحكام 	 عن  منبثق  جديد  اأ�صا�صي  نظام  على  امل�صادقة 

القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات،
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• امل�صادقة على النظام ال�صا�صي القدمي بعد التعديل )بعد 	

عمليات الن�صخ اأو التغيري ح�صب احلالت( وفق مقت�صيات 

القانون رقم 112.12، )البناء القانوين، اآجل انعقاد اجلمعية 

العامة ال�صنوية، وثرية اجتماع جمل�س الدارة، ماآل ر�صيد 

الت�صفية...(.

نقط خمتلفة:

• 	 1000.00 )اإذا كان يقل عن  مبلغ  راأ�س مال  الزيادة يف 

درهم(.

• اأع�صاء 	 اإذا كان عدد  اأو م�صريين  النظر يف تعيني م�صري 

يتجاوز رقم  اأو عندما ل  50 متعاونا  التعاونية يقل عن 

معامالتها ل�صنتني متتاليتني 5 )خم�صة( ماليني درهم.

• اإعادة النظر يف توزيع الفروع مراعاة لأحكام املادة 46 من 	

القانون رقم 112.12 بحيث يجب »األ يقل عدد الفروع عن 

التعاونية واأل يتعدى  اإدارة  اأع�صاء جمل�س  �صعف عدد 

تفاوت عدد الأع�صاء من فرع اإىل اآخر ن�صبة 10 %. 

مالحظة هامة: يجب اأن ل يدخل على النظام ال�صا�صي اأي 

تعديل يتعار�س واأحكام القانون ال�صالف الذكر اأو من �صاأنه اأن 

يفقد التعاونية �صفتها التعاونية.
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امل�سادقة على النظام ال�سا�سي:

• احرتام �صكليات الدعوة.	

• العامة 	 اجلمعيات  يف  املطلوبة  والأغلبية  الن�صاب  احرتام 

ال�صتثنائية.

الت�سجيل بال�سجل املحلي  للتعاونيات:

بالتعاونيات واملر�صوم  املتعـلق   112.12 رقـم  القانـون  اأحكام   )وفـق 

تنظيم  قواعد  بتحديد   2016 مار�س   24 يف  �صادر   2.15.617 رقم 

وت�صيري �صجل التعاونيات( 

تقدمي طلب الت�صجيل يف ال�صجل املحلي للتعاونيات املوجود 

بكتابة ال�صبط لدى املحكمة البتدائية التي يتواجد مقر التعاونية 

داخل جمال اخت�صا�صها وذلك داخل الثالثني )30( يوما املوالية 

لنعقاد اجلمع العام ال�صتثنائي ويرفق طلب الت�صجيل بالوثائق 

التالية يف ثالث ن�صخ م�صهود ب�صحتها:

• النظام ال�صا�صي بعد مالءمته وفق القانون رقم 112.12.	

• حم�رض اجلمع العام ال�صتثنائي الذي مت خالله امل�صادقة 	

رقم  القانون  اأحكام  وفق  ال�صا�صي  النظام  مالءمة  على 

.112.12

• ن�صخة من قرار الرتخي�س.	
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اإ�سعار امل�سالح اجلهوية ملكتب تنمية التعاون 

باإجراء الت�سجيل بال�سجل املحلي للتعاونيات

اإ�صعار امل�صالح اجلهوية ملكتب تنمية التعاون باإجناز الت�صجيل 

القانون  من   10 املادة  باأحكام  عمال  وذلك  التعاونيات   ب�صجل 

رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات.

اإ�سعار الدراة التقنية املعنية باإجراء الت�سجيل 

بال�سجل املحلي للتعاونيات

اإ�صعار الدراة التقنية املعنية بن�صاط التعاونية باإجناز الت�صجيل 

القانون  املادة 104 من  باأحكام  التعاونيات وذلك عمال  ب�صجل 

رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات.

اإجراءات مالءمة الأنظمة الأ�سا�سية لحتادات 

التعاونيات

القائمة من . 1 التعاونيات  املطبقة على  جتري نف�س الأحكام 

الحتادات  على  كذلك  الأ�صا�صية  اأنظمتها  مالءمة  اأجل 

الإجراءات  بنف�س  اللتزام  عليها  يجب  وبالتايل  القائمة، 

املطبقة على التعاونيات و امل�صار اإليها اأعاله.

يجب على احتادات التعاونيات القائمة قبل الدعوة لعقد . 2

اجلمع العام ال�صتثنائي ال�صهر على قيام جميع التعاونيات 

الأع�صاء بها باملبادرة للدعوة لعقد اجلمع العام ال�صتثنائي 

ق�صد مالءمة اأنظمتها الأ�صا�صية وفق اأحكام القانون رقم 

112.12 املتعلق بالتعاونيات.





نظام اأ�سا�سي منوذجي

 وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات

)املالءمة(

ق�سد ال�ستئنا�س

يونيو 2016
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 النظام الأ�سا�سي للتعاونية

البــاب الأول : التاأ�سي�س – الت�سميـة

املادة الأوىل:

.................................. اإ�صم  التي حتمل  التعاونية  تخ�صع 

 ).............................................................. )بالفرن�صية 

........................... املوافق  بتاريخ..................  واملوؤ�ص�صة 

...... لأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات ال�صادر 

بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم 1.14.189 ال�صادر يف 27 من حمرم 

1436 )21 نوفمرب 2014(.  

بتاريخ  املنعقد  ال�صتثنائي   العام  اجلمع  قرار  على  بناء 

............................. وبح�صور الأع�صاء املوقعني على قائمة 

احل�صور رفقته.

الباب الثاين : املقر– املدة- الغر�س

املادة 2:

يوجد املقر الر�صمي للتعاونية ب........................................

.............................................................................

.............................................................................

...................................................
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

 وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات )املالءمة( • ق�سد ال�ستئنا�س

املادة 3 :

حددت مدة التعاونية يف : ............................................... �صنــة     

املادة 4 :                                                  

حددت التعاونية غر�صها فيما يلي :

.......................................................................... -

.......................................................................... -

البــاب الثـالث : الراأ�سمال – احل�س�س

املادة 5 :  

به........................... املكتتب  التعاونية  راأ�صمال  يبلغ 

درهـم، ويتكون من ................................... ح�صة بقيمة 

........................... درهم عن كل ح�صة، وقد �صلم منه مبلغ 

درهم ).................................(. 

يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون 112.12.

متعاون يف  لكل  بالن�صبة  احل�ص�س  الأدنى من  العدد  يحدد 

......................... ح�ص�س.

املادة 6 :

تخ�صع كيفيات حترير وتفويت احل�ص�س لأحكام املواد 26 و27 

و28 من القانون رقم 112.12.
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املادة 7 :

يجب على الع�صو يف حالة ما اإذا تنازل لغريه عن ملكية املوؤ�ص�صة 

التي كانت حمل اللتزامات املتعلقة بن�صاطه جتاه التعاونية اأو عن 

حق النتفاع بها، بنقل ح�ص�صه يف التعاونية اإىل املتنازل له الذي 

بالن�صبة  والتزاماته جتاهها  حقوقه  جميع  �صلفه يف  يحل حمل 

للمدة التالية لعقد التنازل، اإن مت قبوله يف التعاونية مع مراعاة 

اأحكام املادة 28 من القانون رقم 112.12 ال�صالف الذكر.

املادة 8 :

ميلكها  اأن  ميكن  الذي  احل�ص�س  من  الأق�صى  احلد  يحدد 

الأ�صخا�س العتباريون املتعاونون يف ...  باملائة من جمموع 

احل�ص�س التي يتكون منها مبلغ راأ�صمال التعاونية مع مراعاة 

اأحكام املادة  26 من القانون رقم 112.12.

املادة 9 :

ول  درهما،   ................ مبلغ   اإىل  راأ�صمال  يف  الزيادة  ميكن 

يجـوز تخفي�صـه اإىل مادون ثالث اأرباع 3/4 اأعلى مبلغ و�صل اإليه 

مند تاأ�صي�س التعاونية.

املادة 10 :

املتعاونني  الأع�صاء  طرف  من  اململوك  راأ�صمال  مكافاأة  يجوز 

بن�صبة فائدة حمددة بقرار من اجلمعية العامة للتعاونية،

اأو  الإدارة  جمل�س  اقرتاح  يف  العادية  العامة  اجلمعية  تبت 

امل�صري اأو امل�صريين املتعلق بتخ�صي�س مكافاأة لراأ�صمال وفق ما 

تن�س عليه املادة 31 من القانون بوا�صطة اقتطاعات من الفائ�س 

ال�صنوي،
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

 وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات )املالءمة( • ق�سد ال�ستئنا�س

البــاب الرابــع : القبول- االن�سحاب – االإقالة
املادة 11:

الذاتيني  الأ�صخا�س  اإل  التعاونية  يف  ينخرط  اأن  يجوز  ل 

والأ�صخا�س العتباريني الذين تتوفر فيهم ال�رضوط التالية:

.......................................................................... -

.......................................................................... -

املادة 12 : 

يتم قبول الأع�صاء بناءا على موافقة اجلمعية العامة يف اأقرب 

اجتماع لها بالأغلبية املطلوبة يف اجلمعيات العامة العادية.

الباب  ملقت�صيات  طبقا  ف�صلهم  اأو  ان�صحابهم  اأو  قبولهم  ويتم 

الثالث الفرعني الأول و الثاين من القانون رقم 112.12.

الباب اخلام�س : االلتزامات - امل�سوؤولية – التعهدات  
املادة 13: 

يلتزم الع�صو بت�صخري كل جهوده للم�صاركة يف ن�صاط التعاونية 

وحتقيق غر�صها، ويحق له اأن ي�صتفيد من خدماتها فيما يلي:

.......................................................................... -

.......................................................................... -

املادة 14 :

  ..... يف  التعاونية  تعهدات  عن  ع�صو  كل  م�صوؤولية  حتدد   

اأمثال مبلغ احل�ص�س التي اكتتب بها، طبقا ملقت�صيات املادة 

32 من القانون رقم 112.12. 
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املادة 15:

يتعهد كل ع�صو اجتاه التعاونية مبا يلي:

.......................................................................... -

.......................................................................... -

ويرتتب عن اإخالل املتعاون لهذه التعهدات اجلزاءات التالية 

.......................................................................... -

.......................................................................... -

الباب ال�ساد�س : التنظيم والت�سيري

املادة 16 :

تنعقد اجلمعية العامة وفق ال�رضوط الواردة يف املواد 35، 36، 40 

و43 من القانون رقم 112.12 وتقرر يف جميع الق�صايا التي تهم 

كلما دعت  التعاونية، وجتتمع يف �صورة جمعية عامة عادية 

ال�رضورة اإىل ذلك، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خالل ال�صتة  

الأعمال  جدول  يف  للنظر  املالية  ال�صنة  لختتام  املوالية  اأ�صهر 

املن�صو�س عليه يف املادة 41 من القانون رقم 112.12.

وتنعقد يف �صورة جمعية عامة غري عادية للبت يف احلالت 

املن�صو�س عليها يف املادة 42 من القانون رقم 112.12.

املادة 16 مكررة:

حتدث لدى التعاونية )...( جمعيات فرعية موزعة كالأتي:

- الفرع الأول: وت�صمل دائرته الرتابية :.............................

.............................................................................

وي�صم .............. ع�صوا،
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

 وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات )املالءمة( • ق�سد ال�ستئنا�س

- الفرع الثاين: وت�صمل دائرته الرتابية : ...........................

وي�صم ..................... ع�صوا،

- الفرع الثالث: وت�صمل دائرته الرتابية : ...........................

.............................................................................

وي�صم ............... ع�صوا،

ويخ�صع ت�صيري اجلمعيات الفرعية لأحكام املادة 46 من القانون 

رقم 112.12.

املادة 17 : 

يتاألف جمل�س اإدارة التعاونية من  )      ( اأع�صاء ق�صد اإدارتها 

وعزلهم من طرف  انتخابهم  ويتم  �صريها،  وال�صهر على ح�صن 

اجلمعية العامة .

اأ�صهر على الأقل وكلما  ويجتمع جمل�س الإدارة مرة كل )6( 

دعت ال�رضورة اإىل ذلك، وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�صور 

ن�صف اأع�صـائه على الأقل.

داخل  القرارات  واتخاذ  والن�صاب  الدعوة  �رضوط  تخ�صع 

اجتماعات جمل�س الإدارة لأحكام املادتني 57 و58 من القانون 

رقم 112.12. 

) تطبق اأحكام هذه املادة عندما يفوق رقم معامالت التعاونية 

ل�صنتني حما�صبتني متتاليتني )5( خم�صة ماليني درهم اأو عندما 

يفوق عدد اأع�صاء التعاونية )50( ع�صوا(
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املادة 18 : 

يعني امل�صري اأو امل�صريون ) العدد( من طرف اجلمعية العامة ملدة 

.......، ويتم عزلهم بقرار من اجلمعية العامة العادية مع مراعاة 

اأحكام املادة 65 من القانون رقم 112.12 امل�صار اإليه اأعاله.

املادة 19 : 

وميكن  واحد  �صوت  العامة  اجلمعيات  يف  ذاتي  ع�صو  لكل 

لع�صو اأن ينيب عنه ع�صوا اأخر كتابة، يف حالة تعذر ح�صوره، 

املحلية  ال�صلطات  بوا�صطة وكالة مكتوبة وم�صادق عليها من 

ت�صاف اإىل ورقة احل�صور، 

التعاونية ممثلهم  الأع�صاء يف  العتباريني  الأ�صخا�س  وميثل 

ال�رضعي اأو اأي �صخ�س ذاتي اآخر يوكل اإليه ذلك كتابة.

املادة 20 : 

كل ع�صو يف جمل�س الإدارة مل يح�رض ثالثة اجتماعات متوالية 

ملجل�س الدارة بدون عذر مقبول يعترب م�صتقيال من جمل�س 

اإدارة التعاونية.

املادة  21 :    

�صنتني  ملدة  الرقابة  اأع�صاء جلنة  العادية  العامة  اجلمعية  تعني 

واملقت�صيات  ال�رضوط  وفق  وذلك  اأع�صاء،   )...( من  وتتكون 

املن�صو�س عليها باملادة 67 من القانون رقم 112.12.

من   67 املادة  اأحكام  وفق  اخت�صا�صاتها  الرقابة  جلنة  متار�س 

القانون رقم 112.12 امل�صار اإليها اأعاله.
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

 وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات )املالءمة( • ق�سد ال�ستئنا�س

الباب ال�سابع :

ال�سنة املالية- املراقبة – الفائ�س ال�سنوي

املادة 22 : 

يف   وتنتهي  �صنة  كل  من   .......... يف  املالية  ال�صنة  تبتدئ 

...............  مع مراعاة اأحكام املادة 68 من القانون رقم 112.12   

املادة 23:

ال�صافية طبقا ملا  الفوائ�س  ال�صنة املحا�صبية،  انتهاء  توزع عند 

تن�س عليه املادة 69 من القانون رقم 112.12 ويخ�ص�س منه يف 

اأخر كل �صنة مالية:

- 10 % لتكوين احتياطي قانوين اإىل اأن يعادل مبلغ راأ�س مال 

التعاونية. 

التي  العمليات  بح�صب  املتعاونني  على  بع�صا  اأو  كال  يوزع   -

ال�صنة  خالل  لها  قدموه  الذي  العمل  اأو  التعاونية  مع  اأجروها 

املحا�صبية املن�رضمة.

- ير�صد كال اأو بع�صا لحتياطي خا�س.

- ير�صد لأي غر�س له عالقة بهدف التعاونية.

- يرحل من جديد.
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الباب الثامن :

التحويل - االندماج – االنف�سال - احلل – الت�سفية

املادة 24:

�صكلها  كان  كيفما  �رضكة،  اإىل  التعاونية  تتحول  اأن  ميكن 

القانوين، بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.

تتم عملية التحويل وفق ال�رضوط وال�صكليات املن�صو�س عليها 

باملادة 80 من القانون رقم 112.12.

املادة 25:

ميكن للتعاونية اأن تندمج يف تعاونيات اأخرى لها نف�س الغر�س 

بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، 

الذمة  اأو جزء من  يرتتب عن كل عملية النف�صال تقدمي كل 

املالية للتعاونية كح�صة لتعاونيات جديدة اأو قائمة.

81 من  املادة  والنف�صال لأحكام  الندماج  وتخ�صع عمليات 

القانون  رقم 112.12.

املادة 26:  

يف حالة ت�صفية التعاونية يوؤول ر�صيد الت�صفية اإىل:................. 

مع مراعاة اأحكام  املادة 84 من القانون رقم 112.12.  
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

 وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات )املالءمة( • ق�سد ال�ستئنا�س

الباب التا�سع : ت�سوية املنازعات
املادة 27 :

يف حالة ن�صوء نزاع يف حظرية التعاونية يجوز عر�س الأمر على 

املحكمة املخت�صة عند ف�صل ت�صويته اأمام الحتاد املخت�س اأو 

اأمام اجلامعة الوطنية للتعاونيات اإن مل يكن هناك احتاد طبقا 

لأحكام املادة 79 من القانون رقم 112.12.       

ويكون موطن التعاونية هو مقرها. 

الباب العا�سر : مقت�سيات عامــة
املادة  28:

تخ�صع التعاونية ملراقبة الإدارة  املن�صو�س عليها يف املادة 78 

من القانون رقم 112.12.

يتعر�س للعقوبات املن�صو�س عليها يف املادة 99 من القانون كل 

من عرقل اإجراء البحث املن�صو�س عليه يف املادة 78 من القانون 

رقم 112.12.
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 عناوين  هامة
 العنىان الهاتف / الفاكس 

 اإلدارة
 المركزٌة

 05-37-77-10-34/33الهاتف : 
 05-37-77-10-05الفاكس : 
            33-19-68-37-05  

كدال ص.ب أ، زنقة ضاٌة عوة 13
 الرباط   1297

 سوس أمل عمارة األول الحسن شارع 05.28.23.33.97 أكادٌر
أكادٌر   532ب.ص  

الحسٌمة 259 ب.ص لساألند شارع  3 05.39.84.14.75 الحسٌمة  
مالل بنً  1750  ب.ص حمدان والد شابً شارع 05.23.42.04.31  

  بنً مالل     
 األطلس فاس الزرقطونً شارع  60  05.35.65.43.62 فاس

فاس  2039 ب.ص  
كلمٌم 415 ب.ص 840 رقم القدس حً 05.28.87.30.38 كلمٌم  

 زنقة و الدٌوري محمد شارع ملتقى 05.37.37.56.31 القنٌطرة
ص.ب   9م رق S الشقة عمارة الٌرموك

  القنٌطرة  249
 طرٌق  241رقم  رشٌد موالي تجزئة 05.28.89.29.48  العٌون

العٌون  493 ب.ص السمارة  
 مالك عمارة 82 رقم ٌوغوسالفٌا شارع 05.24.43.77.88  مراكش

مراكش     2209   ب.ص  
 1 رقم 1 طابقال بًاأنتسر زنقة 12 05.35.51.49.80  مكناس

مكناس  332  ب.ص  
 رصةوالب عمارة الخامس محمد شارع 05.36.68.28.33  وجدة

وجدة  49  ب.ص 5 رقم 3 طابق  
 3 طابق زٌدان إبن شارع بوزوبع تجزئة 05.24.62.10.95  أسفً

أسفً 366 ب.ص الجدٌدة المدٌنة 6 رقم  
 2 طابق 20 عمارة الثانً الحسن شارع 05.23.40.51.45  سطات

أسفً   813 ب.ص 6 رقم  
 ًحالفراٌ عمارة تاشفٌن بن ٌوسف شارع 05.39.94.67.85 طنجة

طنجة 1134 ب.ص  
لداخلةا مىالي  حً انًثال الطابق الخٌر عمارة 05.28.93.29.83  

لداخلةا  2 رشيد  
الدار 

 البٌضاء
 3زنقة الحبشة الطابق الثانً شقة  45  05.22.30.44.36

الدار البٌضاء  10966 ص.ب   
 



2016 ƒ«fƒj

•ÉHôdG - 1297 Ü.¢U - ∫GócCG ,IƒY ájÉ°V á≤fR ,13
   : ∞JÉ¡dG      

π«dO

 É¡JGOÉ–Gh äÉ«fhÉ©à∏d á«°SÉ°SC’G áª¶f’G áªFÓe

»LPƒ‰ »°SÉ°SCG ΩÉ¶f

(áeAÓŸG)

¢SÉæÄà°S’G ó°üb

äÉ«fhÉ©àdÉH ≥∏©àŸG 112.12 ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d  ΩÉµMCG ≥ah


