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تقدمي:
من �أجل متابعة مزاولة التعاونيات واحتادات التعاونيات امل�ؤ�س�سة
قبل تاريخ دخول القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات  ،
لأن�شطتها وفق �أحكام القانون املذكور  ،ف�إنه يتعني عليها مالءمة   
نظامها اال�سا�سي وفق مقت�ضيات القانون اجلديد والت�سجيل
ب�سجل التعاونيات ح�سب الإجراءات املن�صو�ص عليها بالقانون
ال�سالف الذكر وكذا لأحكام املر�سوم رقم � 2.15.617صادر يف 24
مار�س  2016بتحديد قواعد تنظيم وت�سيري �سجل التعاونيات،
ولقرار وزير العدل واحلريات رقم � 1369.16صادر يف  9ماي
 2016بتحديد �شكل وم�ضمون ال�سجل املحلي للتعاونيات
ومناذج ا�ستمارات طلب الت�سجيل والتقييد املعدل والت�شطيب
وكذا منوذج من �شهادة وم�ستخرج من ال�سجل املذكور.
وبهدف م�ساعدة التعاونيات واحتادات التعاونيات على االمتثال
ملقت�ضيات القانون رقم  112.12ال�سالف الذكر ،و�ضع مكتب تنمية
التعاون هذا الدليل كما و�ضع نظام �أ�سا�سي منوذجي منبثق عن
القانون رقم  112.12امل�شار �إليه �أعاله ق�صد اال�ستئنا�س.
ولال�ستف�سار ميكن مراجعة م�صالح مكتب تنمية التعاون
ومندوبياته اجلهوية.
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�إجراءات مالئمة الأنظمة الأ�سا�سية للتعاونيات
(داخل الآجال القانونية):
•عقد اجلمع العام اال�ستثنائي

•مالءمة النظام الأ�سا�سي وفق �أحكام القانون رقم

112.12

•الت�سجيل بال�سجل املحلي للتعاونيات

•�إ�شعار امل�صالح اجلهوية ملكتب تنمية التعاون والإدارة
التقنية املعنية بن�شاط التعاونيات واحتادات التعاونيات
بالت�سجيل يف �سجل التعاونيات
 - 1عقد اجلمع العام اال�ستثنائي
يتوجب على التعاونيات واحتادات التعاونيات املبادرة بالدعوة
لعقد اجلمع العام اال�ستثنائي ،وحتديد جدول �أعمالها يف
مالءمة النظام الأ�سا�سي وفق �أحكام القانون رقم  112.12املتعلق
بالتعاونيات.
جدول االعمال:
النقطة الرئي�سية:
امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي وذلك وفق اختيارين من�صو�ص
عليهما مبوجب القانون ال�سالف الذكر:
•امل�صادقة على نظام �أ�سا�سي جديد منبثق عن �أحكام
القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات،
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•امل�صادقة على النظام اال�سا�سي القدمي بعد التعديل (بعد
عمليات الن�سخ �أو التغيري ح�سب احلاالت) وفق مقت�ضيات
القانون رقم ( ،112.12من �أبرز التعديالت :البناء القانوين،
�آجل انعقاد اجلمعية العامة ال�سنوية ،وثرية اجتماع جمل�س 
االدارة ،م�آل ر�صيد الت�صفية)...

كما ميكن للجمعية العامة اال�ستثنائية البت يف عدة نقط خمتلفة
منها:
•الزيادة يف مبلغ ر�أ�س املال (�إذا كان يقل عن مبلغ 1000.00

درهم)

•االختيار بني قرار انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو تعيني
م�سري �أو م�سريين �إذا كان عدد �أع�ضاء التعاونية يقل عن
 50متعاونا �أو عندما ال يتجاوز رقم معامالتها ل�سنتني
متتاليتني ( 5خم�سة) ماليني درهم،
•�إعادة النظر يف توزيع الفروع مراعاة لأحكام املادة 46
من القانون رقم    112.12بحيث يجب «�أال  يقل عدد
الفروع عن �ضعف عدد �أع�ضاء جمل�س �إدارة التعاونية
و�أال يتعدى تفاوت عدد الأع�ضاء من فرع �إىل �آخر ن�سبة
».% 10
وعموما يجب �أن يقت�رص التعديل على املقت�ضيات املتنافية مع
القانون رقم   112.12وال يجوز �أن يدخل على النظام اال�سا�سي
�أي تعديل يتعار�ض و�أحكام القانون ال�سالف الذكر �أو من �ش�أنه
�أن يفقد التعاونية �صفتها التعاونية.
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 - 2امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي:

•احرتام الن�صاب والأغلبية املطلوبة يف اجلمع العام اال�ستثنائي،
•تدوين قرار م�صادقة اجلمع العام اال�ستثنائي على النظام
الأ�سا�سي الذي متت مالءمته وفق �أحكام القانون رقم
،112.12

 - 3الت�سجيل بال�سجل املحلي للتعاونيات:
تقدمي طلب الت�سجيل يف ال�سجل املحلي للتعاونيات املوجود بكتابة
ال�ضبط لدى املحكمة االبتدائية التي يتواجد مقر التعاونية داخل
جمال اخت�صا�صها ،وذلك داخل الثالثني ( )30يوما املوالية النعقاد
اجلمع العام اال�ستثنائي
ويتم �إعداد الطلب وفق النموذج املرفق بهذا الدليل يف ثالث ن�سخ،
يرفق طلب الت�سجيل بالوثائق التالية يف ثالث ن�سخ م�شهود ب�صحتها:
•النظام الأ�سا�سي
•حم�رض اجلمع العام اال�ستثنائي
•ن�سخة من قرار الرتخي�ص
 - 4الإ�شعار ب�إجراء الت�سجيل بال�سجل املحلي للتعاونيات
يتعني على التعاونيات واحتادات التعاونيات �إ�شعار امل�صالح اجلهوية
ملكتب تنمية التعاون وكذا الإدارة التقنية املعنية بن�شاطها ب�إجناز
الت�سجيل ب�سجل التعاونيات وذلك عمال بالتوايل ب�أحكام املادتني 10
و  104من القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات ،وذلك عن طريق
�إيداع ن�سخة من التقييد.
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�إجراءات مالءمة الأنظمة الأ�سا�سية
الحتادات التعاونيات
1 .1جتري كذلك نف�س الأحكام املطبقة على التعاونيات القائمة
من �أجل مالئمة �أنظمتها الأ�سا�سية على االحتادات القائمة،
وبالتايل يجب عليها االلتزام بنف�س الإجراءات املطبقة على
التعاونيات و امل�شار �إليها �أعاله.
2 .2يتعني على التعاونيات الأع�ضاء باالحتاد العمل على
مالئمة �أنظمتها الأ�سا�سية وفق �أحكام القانون رقم 112.12
املتعلق بالتعاونيات والت�سجيل ب�سجل التعاونيات قبل
مبا�رشة االحتاد الإجراءات املتعلقة باملالءمة.
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منوذج النظام الأ�سا�سي للتعاونيات واحتادتها
وفق القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات
(خا�ص باملالءمة)
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النظام الأ�سا�سي

البــاب الأول

املادة الأوىل

الت�أ�سي�س – الت�سميـة

1تخ�ضع التعاونية التي حتمل ت�سمية ...............................
بالفرن�سية )..................وامل�ؤ�س�سة بتاريخ ........املوافق   ........
لأحكام القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات ال�صادر بتنفيذه
1الظهري ال�رشيف رقم  1.14.189ال�صادر يف  27من حمرم 1436
( 21نوفمرب   ،)2014بناء على قرار اجلمع العام اال�ستثنائي املنعقد بتاريخ
 ..................وبح�ضور الأع�ضاء املوقعني على قائمة احل�ضور رفقته.

الباب الثاين

املادة 2

املقر– املدة -الغر�ض

يوجد املقر الر�سمي للتعاونية ب.................................................
.....................................................
املادة 3
حددت مدة التعاونية يف � ................. :سنــة .
املادة 4
حددت التعاونية غر�ضها يف .................................................:
......................................
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املادة 5
يبلغ ر�أ�س املال التعاونية املكتتب به  ....درهـم ،ويتكون من ...........
ح�صة بقيمة.........درهم.............عن كل ح�صة ،وقد �سلم منه مبلغ
.............درهم (.)...............
املادة 6
تخ�ضع كيفيات حترير وتفويت احل�ص�ص لأحكام املواد  26و  27و 28

من القانون رقم .112.12

يجب على الع�ضو يف حالة ما �إذا تنازل لغريه عن ملكية امل�ؤ�س�سة
التي كانت حمل االلتزامات املتعلقة بن�شاطه جتاه التعاونية �أو عن حق
االنتفاع بها ،بنقل ح�ص�صه يف التعاونية �إىل املتنازل له الذي يحل
حمل �سلفه يف جميع حقوقه والتزاماته جتاهها بالن�سبة للمدة التالية
لعقد التنازل� ،إن مت قبوله يف التعاونية مع مراعاة �أحكام املادة 28
من القانون رقم  112.12ال�سالف الذكر.
املادة 7
يحدد احلد الأق�صى من احل�ص�ص الذي ميكن �أن ميلكها الأ�شخا�ص
االعتباريون املتعاونون يف   .....باملائة من جمموع احل�ص�ص التي
يتكون منها مبلغ ر�أ�س املال التعاونية مع مراعاة �أحكام املادة  26من
القانون رقم .112.12
املادة 8
ميكن الزيادة يف ر�أ�س املال �إىل مبلغ  ................درهما ،وال يجـوز
تخفي�ضـه �إىل ما دون ثالث �أرباع � 3 /4أعلى مبلغ و�صل �إليه مند
ت�أ�سي�س التعاونية.
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املادة 9
يجوز مكاف�أة ر�أ�س املال اململوك من طرف الأع�ضاء املتعاونني بن�سبة
فائدة حمددة بقرار من اجلمعية العامة للتعاونية،
تبت اجلمعية العامة العادية يف اقرتاح جمل�س الإدارة �أو امل�سري �أو
امل�سريين املتعلق بتخ�صي�ص مكاف�أة لر�أ�س املال وفق ما تن�ص عليه
املادة  31من القانون بوا�سطة اقتطاعات من الفائ�ض ال�سنوي،

البــاب الرابــع

املادة 10

القبول -االن�سحاب – الإقالة

ال يجوز �أن ينخرط يف التعاونية �إال الأ�شخا�ص الذاتيون والأ�شخا�ص
االعتباريون الذين تتوفر فيهم ال�رشوط التالية:
 .................................................................................... ....................................................................................املادة 11
يقرر جمل�س الإدارة �أو �أحد امل�سريين قبول الأع�ضاء على �أن توافق
على ذلك اجلمعية العامة يف �أقرب اجتماع لها بالأغلبية املطلوبة يف
اجلمعيات العامة العادية.
ويتم قبولهم �أو ان�سحابهم �أو ف�صلهم طبقا ملقت�ضيات الباب الثالث
الفرعني الأول و الثاين من القانون رقم .112.12
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الباب اخلام�س

االلتزامات  -امل�س�ؤولية – التعهدات

املادة 12
يلتزم الع�ضو بت�سخري كل جهوده للم�شاركة يف ن�شاط التعاونية
وحتقيق غر�ضها ،ويحق له �أن ي�ستفيد من خدماتها فيما يلي:
 .................................................................................... ....................................................................................املادة 13
حتدد م�س�ؤولية كل ع�ضو عن تعهدات التعاونية يف �  .....أمثال مبلغ
احل�ص�ص التي اكتتب بها ،طبقا ملقت�ضيات املادة  32من القانون رقم
.112.12
املادة 14
يتعهد كل ع�ضو اجتاه التعاونية مبا يلي:
 .................................................................................... ....................................................................................ويرتتب عن �إخالل املتعاون لهذه التعهدات اجلزاءات التالية :
 ........................................................................................................................................................................ -
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الباب ال�ساد�س
التنظيم والت�سيري
املادة 15
تنعقد اجلمعية العامة وفق ال�رشوط الواردة يف املواد  35و 36و 40و43
من القانون رقم  112.12وتقرر يف جميع الق�ضايا التي تهم التعاونية ،
وجتتمع يف �صورة جمعية عامة عادية كلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك
 ،و وجوبا مرة واحدة على الأقل خالل ال�ستة  �أ�شهر املوالية الختتام
ال�سنة املالية للنظر يف جدول الأعمال املن�صو�ص عليه يف املادة 41
من القانون رقم .112.12
وتنعقد يف �صورة جمعية عامة غري عادية للبت يف احلاالت املن�صو�ص
عليها يف املادة  42من القانون رقم .112.12
املادة  15مكررة

1

حتدث لدى التعاونية ( )...جمعيات فرعية موزعة كاالتي:
• •الفرع الأول :وت�شمل دائرته الرتابية    ...................... :
وي�ضم  ....ع�ضوا،
• •الفرع الثاين :وت�شمل دائرته الرتابية    ..................... :
وي�ضم  ....ع�ضوا،
• •الفرع الثالث :وت�شمل دائرته الرتابية  ...................... :
وي�ضم  ....ع�ضوا،
ويخ�ضع ت�سيري اجلمعيات الفرعية لأحكام املادة  46من القانون رقم
.112.12
 - 1يدرج هذا الف�صل عندما تتوفر التعاونية على فروع يف حالة جتاوز دائرتها
حدود �إقليم �أو عمالة �أو كان عدد �أع�ضائها يفوق � 500شخ�ص،
15

املادة 16

2

يت�ألف جمل�س �إدارة التعاونية من  (� )....أع�ضاء ق�صد �إدارتها وال�سهر
على ح�سن �سريها ،ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف اجلمعية العامة .
ويجتمع جمل�س الإدارة مرة كل (� ) 6أ�شهر على الأقل وكلما دعت
ال�رضورة �إىل ذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور ن�صف �أع�ضـائه
على الأقل.
تخ�ضع �رشوط الدعوة والن�صاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات
جمل�س الإدارة لأحكام املادتني  57و 58من القانون رقم .112.12
• •اال�سم ال�شخ�صي والعائلي   ......وثيقة التعريف رقم  .....نوعها
  .....املهمة داخل جمل�س الإدارة :رئي�س جمل�س الإدارة
• •اال�سم ال�شخ�صي والعائلي    ......وثيقة التعريف رقم .....
نوعها    .....املهمة داخل جمل�س  الإدارة :نائب رئي�س 
جمل�س الإدارة
• •اال�سم ال�شخ�صي والعائلي   ......وثيقة التعريف رقم  .....نوعها
  .....املهمة داخل جمل�س الإدارة............................. :
• •اال�سم ال�شخ�صي والعائلي   ......وثيقة التعريف رقم  .....نوعها
  .....املهمة داخل جمل�س الإدارة... ......................... :
• •اال�سم ال�شخ�صي والعائلي   ......وثيقة التعريف رقم  .....نوعها
  .....املهمة داخل جمل�س الإدارة.............................. :
• •اال�سم ال�شخ�صي والعائلي    ......وثيقة التعريف رقم .....
نوعها   .....املهمة داخل جمل�س الإدارة:
 - 2يطبق هذا املقت�ضى وجوبا عندما يفوق رقم معامالت التعاونية ل�سنتني
حما�سبتني متتاليتني ( )5خم�سة ماليني درهم �أو عندما يفوق عدد �أع�ضاء التعاونية
( )50ع�ضوا ،ويبقى اختياريا يف ما عدا ذلك
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 .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................املادة  16مكررة
يعني امل�سري �أو امل�سريون ( العدد) من طرف اجلمعية العامة ملدة
�( ....سنة) ،ويتم عزلهم بقرار من اجلمعية العامة العادية مع
مراعاة �أحكام املادة  65من القانون رقم  112.12امل�شار �إليه �أعاله.
مت تعيني ال�سادة:
• •اال�سم ال�شخ�صي و العائلي  .....وثيقة التعريف رقم  ....نوعها
   ....كم�سري ومت حتديد التعوي�ض عن املهام يف مبلغ ........
درهم  �شهريا
• •اال�سم ال�شخ�صي و العائلي  .....وثيقة التعريف رقم  ....نوعها
   ....كم�سري ومت حتديد التعوي�ض عن املهام يف مبلغ ...
درهم �شهريا
• •اال�سم ال�شخ�صي و العائلي  .....وثيقة التعريف رقم  ....نوعها
 ....كم�سري ومت حتديد التعوي�ض عن املهام يف مبلغ  ...درهم
�شهريا
يجتمع امل�سيريون بطلب من.........................................
......
يجتمع امل�سريون مرة كل �   ....شهر ،وير�أ�س االجتماع  ال�سيد
(اال�سم ال�شخ�صي و العائلي ) ......................
3

 - 3هذا املقت�ضى اختياري بالن�سبة للتعاونيات مادام رقم معامالتها ل�سنتني
حما�سبتني متتاليتني ال يفوق ( )5خم�سة ماليني درهم �أو كان عدد �أع�ضاء التعاونية
ال يتجاوز ( )50ع�ضوا
17

يكون اجتماع امل�سيريين �صحيحا بح�ضور ......................
.........
تتخد القرارات ب�أغلبية .................................................
مي�سك �سجل مبحا�رض اجتماعات امل�سيريين.
املادة 17
لكل ع�ضو ذاتي يف اجلمعيات العامة �صوت واحد وميكن
لع�ضو �أن ينيب عنه ع�ضوا �آخر كتابة ،يف حالة تعذر ح�ضوره،
بوا�سطة وكالة مكتوبة وم�صادق عليها من طرف ال�سلطات
املحلية ت�ضاف �إىل ورقة احل�ضور،
وميثل الأ�شخا�ص االعتباريني الأع�ضاء يف التعاونية ممثلهم
ال�رشعي �أو �أي �شخ�ص ذاتي �آخر يوكل �إليه ذلك كتابة.
املادة  17مكررة

4

ميكن للع�ضو �أن ينيب عنه �شخ�صا �آخر يتعني �أن يكون ع�ضوا
يف التعاونية يف احلاالت التالية:
 ........................................................................................................................................................................ -

 - 4مقت�ضى اختياري غري ملزم( ،يف ما يتعلق بتحديد حاالت الإنابة وقيمة الغرامة)
18

دليل مالءمة الأنظمة الأ�سا�سية للتعاونيات واحتاداتها

وفق �أحكام القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات

حتدد غرامة قدرها  ...........درهم لكل ع�ضو امتنع عن
5
ح�ضور االجتماعات دون عذر مقبول.
املادة  18
كل ع�ضو يف جمل�س الإدارة مل يح�رض ثالثة اجتماعات متوالية
ملجل�س الإدارة بدون عذر مقبول يعترب م�ستقيال من جمل�س 
�إدارة التعاونية.
املادة 19
تعني اجلمعية العامة العادية �أع�ضاء جلنة الرقابة ملدة �سنتني
وتتكون من (� )...أع�ضاء ،وذلك وفق ال�رشوط و املقت�ضيات
املن�صو�ص عليها باملادة  67من القانون رقم .112.12
6

متار�س  جلنة الرقابة اخت�صا�صاتها وفق �أحكام املادة  67من
القانون رقم  112.12امل�شار �إليه �أعاله،
تت�ألف جلنة الرقابة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
	-اال�سم ال�شخ�صي والعائلي  ........وثيقة التعريف رقم.....
نوعها      ....
	-اال�سم ال�شخ�صي والعائلي  ........وثيقة التعريف رقم.....
نوعها      ....
	-اال�سم ال�شخ�صي والعائلي  ........وثيقة التعريف رقم.....
نوعها      ....
	-اال�سم ال�شخ�صي والعائلي ........وثيقة التعريف رقم.....
نوعها      ....
	-اال�سم ال�شخ�صي والعائلي........وثيقة التعريف رقم.....
نوعها      ....
 - 5مقت�ضى اختياري غري ملزم( ،يف ما يتعلق بتحديد حاالت الإنابة ومبلغ الغرامة)
 - 6مقت�ضى اختياري غري ملزم،

19

الباب ال�سابع

املادة 20

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

تبتدئ ال�سنة املالية يف  ..........من كل �سنة وتنتهي يف  
   ...............مع مراعاة �أحكام املادة  68من القانون رقم  
.112.12
املادة 21
توزع عند انتهاء ال�سنة املحا�سبية ،الفوائ�ض ال�صافية طبقا ملا
تن�ص عليه املادة  69من القانون رقم  112.12ويخ�ص�ص منه يف
�آخر كل �سنة مالية :
	 % 10-لتكوين احتياطي قانوين �إىل �أن يعادل مبلغ ر�أ�س مال
التعاونية،
	 %  2-ر�سم التنمية التعاونية،
	-يوزع كال �أو بع�ضا على املتعاونني بح�سب العمليات التي
�أجروها مع التعاونية �أو العمل الذي قدموه لها خالل ال�سنة
املحا�سبية املن�رصمة ؛
	-ير�صد كال �أو بع�ضا الحتياطي خا�ص ؛
	-ير�صد لأي غر�ض له عالقة بهدف التعاونية ؛
	-يرحل من جديد.

20
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املادة 22

7

مت تعيني ال�سيد   ...........................اجلاعل حمل املخابرة
 ......................مراقبا حل�سابات التعاونية،
يحدد تعوي�ض  مراقب احل�سابات يف مبلغ  ............درهم
�سنويا.

الباب الثامن

التحويل  -االندماج – االنف�صال  -احلل – الت�صفية

املادة 23
ميكن �أن تتحول التعاونية �إىل �رشكة ،كيفما كان �شكلها
القانوين ،بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.
تتم عملية التحويل وفق ال�رشوط وال�شكليات املن�صو�ص عليها
باملادة  80من القانون رقم .112.12
املادة 24
ميكن للتعاونية �أن تندمج يف تعاونيات �أخرى لها نف�س الغر�ض 
بقرار من اجلمعية العامة غري العادية،
يرتتب عن كل عملية االنف�صال تقدمي كل �أو جزء من الذمة
املالية للتعاونية كح�صة لتعاونيات جديدة �أو قائمة.
وتخ�ضع عمليات االندماج واالنف�صال لأحكام املادة
القانون رقم .112.12

81

من

 - 7يجب تعيني مراقب للح�سابات بالن�سبة للتعاونيات ،التي يفوق رقم معامالتها
ال�سنوي ع�رشة ماليني درهم على الأقل عند اختتام �سنتني حما�سبتني متتاليتني.
ويبقى اختياري يف احلالة االخرى
21

املادة 25
يف حالة ت�صفية التعاونية ي�ؤول ر�صيد الت�صفية مع مراعاة
لأحكام املادة  84من القانون رقم .112.12

الباب التا�سع
ت�سوية املنازعات

املادة 26
يف حالة ن�شوء نزاع يف حظرية التعاونية يجوز عر�ض الأمر على
املحكمة املخت�صة عند ف�شل ت�سويته �أمام االحتاد املخت�ص �أو
�أمام اجلامعة الوطنية للتعاونيات �إن مل يكن هناك احتاد طبقا
لأحكام املادة  79من القانون رقم        .112.12
            ويكون موطن التعاونية هو مقرها.

الباب العا�شر
مقت�ضيات عامــة

املادة  27
تخ�ضع التعاونية ملراقبة الإدارة املن�صو�ص عليها يف املادة
من القانون رقم .112.12

78

يتعر�ض للعقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة  99من القانون رقم
 112.12كل من عرقل �إجراء البحث املن�صو�ص عليه يف املادة 78
من القانون ال�سالف الذكر.
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قائمة احل�ضور باجلمع العام اال�ستثنائي
الرقم الرتتيبي

اال�سم العائلي
وال�شخ�صي

رقم بطاقة
التعريف

العنوان

عدد احل�ص�ص
اململوكة

التوقيع

      الفارز الأول        الفارز الثاين          الرئي�س	

23

منوذج للنظام الأ�سا�سي
لتعاونيات الإ�سكان واحتادتها
وفق القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات
(خا�ص باملالءمة)
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النظام الأ�سا�سي

البــاب الأول

الت�أ�سي�س – الت�سميـة
املادة الأوىل
تخ�ضع التعاونية التي حتمل ت�سمية ...............................
بالفرن�سية ).............وامل�ؤ�س�سة بتاريخ  ..........املوافق   ........
لأحكام القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.14.189ال�صادر يف  27من
حمرم  21( 1436نوفمرب  )2014وكذا لأحكام املر�سوم امللكي
1
رقم   552.67ال�صادر يف  26من رم�ضان  17( 1388دي�سمرب
 )1968مبثابة قانون يتعلق بالقر�ض العقاري والقر�ض اخلا�ص
بالبناء والقر�ض الفندقي ماعدا الف�صول الف�صول  42و 44و47
و 53و 55منه ،وذلك بناء على قرار اجلمع العام اال�ستثنائي
املنعقد بتاريخ  ..................وبح�ضور الأع�ضاء املوقعني على
قائمة احل�ضور رفقته.

الباب الثاين

املادة 2

املقر– املدة -الغر�ض

يوجد املقر الر�سمي للتعاونية ب........................................
......................................................................
25

املادة 3
حددت مدة التعاونية يف � ................... :سنــة.
املادة 4
حددت التعاونية غر�ضها يف :اقتناء الأر�ض و جتهيزها عند
االقت�ضاء وبناء �سكن لفائدة الأع�ضاء ..............................
...............................................................

البــاب الثـالث

الر�أ�س املــال – احل�ص�ص
املادة 5
يبلغ ر�أ�س املال التعاونية املكتتب به  ....درهـم ،ويتكون من  
 ......ح�صة بقيمة  ....درهم  ....عن كل ح�صة ،وقد �سلم منه
مبلغ  ......درهم (.)....
املادة 6
ميكن الزيادة يف ر�أ�س املال �إىل مبلغ  ..........درهما ،وذلك بقبول
�أع�ضاء جدد �أو باكتتاب ح�ص�ص �إ�ضافية جديدة من لدن املنخرطني،
وال  يجـوز �أن يقل عن  20.000درهم و�أن يعادل يف جميع
احلاالت القيمة العقارية الإجمالية للبنايات املنوي �إجنازها.
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البــاب الرابــع

القبول -االن�سحاب – الإقالة

املادة 7
ال  يجوز �أن ينخرط يف التعاونية �إال  الأ�شخا�ص الذاتيون
القاطنون باملغرب واملقيمون فيه  ب�رشط �أن ال يكونوا متوفرين
يف املدينة امل�ؤ�س�سة فيها التعاونية املذكورة على �سكن مالئم
ل�سكناهم و�أن ال يكونوا منخرطني يف تعاونية �أخرى للإ�سكان
�إ�ضافة �إىل ال�رشوط التالية:
 ...............................................................................................
 ...............................................................................................
املادة 8
يقرر جمل�س الإدارة �أو �أحد امل�سريين قبول الأع�ضاء على �أن
توافق على ذلك اجلمعية العامة يف �أقرب اجتماع لها بالأغلبية
املطلوبة يف اجلمعيات العامة العادية.
ويتم قبولهم �أو ان�سحابهم �أو ف�صلهم طبقا ملقت�ضيات الباب
الثالث الفرعني الأول والثاين من القانون رقم .112.12

27

الباب اخلام�س

االلتزامات  -امل�س�ؤولية – التعهدات

املادة 9
يلتزم الع�ضو بت�سخري كل جهوده للم�شاركة يف ن�شاط التعاونية
وحتقيق غر�ضها ،ويحق له �أن ي�ستفيد من خدماتها فيما يلي:
 ...............................................................................................
 ...............................................................................................
املادة 10
يعترب املنخرطون يف التعاونية م�س�ؤولني على وجه الت�ضامن عن
�إرجاع ال�سلفات املمنوحة لها من قبل م�ؤ�س�سات القر�ض املقبولة
املادة 11
يتعهد كل ع�ضو اجتاه التعاونية مبا يلي:
 .................................................................................... ....................................................................................ويرتتب عن �إخالل املتعاون لهذه التعهدات اجلزاءات التالية :
 ........................................................................................................................................................................ -
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الباب ال�ساد�س
التنظيم والت�سيري

املادة 12
تنعقد اجلمعية العامة وفق ال�رشوط الواردة يف املواد  35و36
و 40و 43من القانون رقم  112.12وتقرر يف جميع الق�ضايا
التي تهم التعاونية ،وجتتمع يف �صورة جمعية عامة عادية
كلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك ،و وجوبا مرة واحدة على الأقل
خالل ال�ستة  �أ�شهر املوالية الختتام ال�سنة املالية للنظر يف جدول
الأعمال املن�صو�ص عليه يف املادة  41من القانون رقم .112.12
وتنعقد يف �صورة جمعية عامة غري عادية للبت يف احلاالت
املن�صو�ص عليها يف املادة  42من القانون رقم .112.12
املادة  12مكررة
حتدث لدى التعاونية ( ).........جمعيات فرعية موزعة كاالتي:
الفرع الأول :وت�شمل دائرته الرتابية ................... :وي�ضم .......ع�ضوا،
الفرع الثاين :وت�شمل دائرته الرتابية ................. :وي�ضم .......ع�ضوا،
الفرع الثالث :وت�شمل دائرته الرتابية ............... :وي�ضم .......ع�ضوا،
1

ويخ�ضع ت�سيري اجلمعيات الفرعية لأحكام املادة  46من القانون
رقم .112.12
 - 1يدرج هذا املقت�ضى عندما تتوفر التعاونية على فروع يف حالة جتاوز دائرتها
حدود �إقليم �أو عمالة �أو كان عدد �أع�ضائها يفوق � 500شخ�ص،
29

املادة 13
يت�ألف جمل�س �إدارة التعاونية من (� )......أع�ضاء ق�صد �إدارتها وال�سهر
على ح�سن �سريها ،ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف اجلمعية العامة.
يجتمع جمل�س  الإدارة مرة كل (� )6أ�شهر على الأقل وكلما
دعت ال�رضورة �إىل ذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور
ن�صف �أع�ضـائه على الأقل.
تخ�ضع �رشوط الدعوة والن�صاب واتخاذ القرارات داخل
اجتماعات جمل�س الإدارة لأحكام املادتني  57و 58من القانون
رقم .112.12
اال�سم ال�شخ�صي و العائلي ....وثيقة التعريف رقم  ...نوعها ....
رئي�س جمل�س الإدارة
اال�سم ال�شخ�صي والعائلي  ....وثيقة التعريف رقم  ...نوعها ....
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
اال�سم ال�شخ�صي والعائلي  ....وثيقة التعريف رقم  ...نوعها ....
كاتب جمل�س الإدارة
اال�سم ال�شخ�صي والعائلي...وثيقة التعريف رقم...نوعها ...املهمة
داخل جمل�س الإدارة
.............................................................................
.........................
2

 - 2يطبق هذا املقت�ضى وجوبا عندما يفوق رقم معامالت التعاونية ل�سنتني
حما�سبتني متتاليتني ( )5خم�سة ماليني درهم �أو عندما يفوق عدد �أع�ضاء التعاونية
( )50ع�ضوا ،ويبقى اختياريا يف ما عدا ذلك
30
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املادة  13مكررة    3
يعني امل�سري �أو امل�سريون ( العدد) من طرف اجلمعية العامة ملدة
�( .......سنة) ،ويتم عزلهم بقرار من اجلمعية العامة العادية مع
مراعاة �أحكام املادة  65من القانون رقم  112.12امل�شار �إليه �أعاله.
مت تعيني ال�سيد:
 -اال�سم ال�شخ�صي و العائلي    ...............وثيقة التعريف رقم     .........نوعها  ........كم�سري ومت حتديد التعوي�ض عن
املهام يف مبلغ  ........درهم  �شهريا
 -اال�سم ال�شخ�صي و العائلي   ...............وثيقة التعريف رقم     .........نوعها  ........كم�سري ومت حتديد التعوي�ض عن
املهام يف مبلغ  ........درهم  �شهريا
 1-اال�سم ال�شخ�صي و العائلي  ...............وثيقة التعريفرقم   .........نوعها  ........كم�سري ومت حتديد التعوي�ض عن
املهام يف مبلغ  ........درهم �شهريا
يجتمع امل�سريون بطلب من .........................................
..................
يجتمع امل�سريون مرة كل � ....شهر ،وير�أ�س  االجتماع ال�سيد
(اال�سم ال�شخ�صي والعائلي)  .................ويكون اجتماع
امل�سريين �صحيحا بح�ضور .............
تتخذ القرارات ب�أغلبية ................كما يجب �أن مي�سك �سجل
خا�ص مبحا�رض اجتماعات امل�سريين.
 - 3هذا املقت�ضى اختياري بالن�سبة للتعاونيات مادام رقم معامالتها ل�سنتني
حما�سبتني متتاليتني ال يفوق ( )5خم�سة ماليني درهم �أو كان عدد �أع�ضاء التعاونية
ال يتجاوز ( )50ع�ضوا
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املادة 14
لكل ع�ضو ذاتي يف اجلمعيات العامة �صوت واحد وميكن
لع�ضو �أن ينيب عنه ع�ضوا �آخر كتابة ،يف حالة تعذر ح�ضوره،
بوا�سطة وكالة مكتوبة وم�صادق عليها من طرف ال�سلطات
املحلية ت�ضاف �إىل ورقة احل�ضور،
املادة  14مكررة

4

ميكن للع�ضو �أن ينيب عنه �شخ�صا �آخر يتعني �أن يكون ع�ضوا
يف التعاونية يف احلاالت التالية:
.............................................................................
                    ...................................................
حتدد غرامة قدرها .....درهم لكل ع�ضو امتنع عن ح�ضور
االجتماعات دون عذر مقبول،
املادة 15
كل ع�ضو يف جمل�س الإدارة مل يح�رض ثالثة اجتماعات متوالية
ملجل�س الإدارة بدون عذر مقبول يعترب م�ستقيال من جمل�س 
�إدارة التعاونية.
املادة  16

5

تعني اجلمعية العامة العادية �أع�ضاء جلنة الرقابة ملدة �سنتني
وتتكون من (� )...أع�ضاء ،وذلك وفق ال�رشوط واملقت�ضيات
املن�صو�ص عليها باملادة  67من القانون رقم .112.12
 - 4مقت�ضى اختياري غري ملزم ( يف ما يتعلق بتحديد حاالت الإنابة وقيمة الغرامة)
 - 5مقت�ضى اختياري غري ملزم
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دليل مالءمة الأنظمة الأ�سا�سية للتعاونيات واحتاداتها

وفق �أحكام القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات

متار�س  جلنة الرقابة اخت�صا�صاتها وفق �أحكام املادة
القانون رقم  112.12امل�شار �إليه �أعاله
تت�ألف جلنة الرقابة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
 -اال�سم ال�شخ�صي و العائلي    ........وثيقة التعريف رقم   ......نوعها     ........
 -اال�سم ال�شخ�صي و العائلي    ........وثيقة التعريف رقم   ......نوعها     ........
 -اال�سم ال�شخ�صي و العائلي    ........وثيقة التعريف رقم   ......نوعها     ........
 -اال�سم ال�شخ�صي و العائلي    ........وثيقة التعريف رقم   ......نوعها     ........
 -اال�سم ال�شخ�صي و العائلي    ........وثيقة التعريف رقم   ......نوعها ........
67

من

الباب ال�سابع

املادة 17

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

تبتدئ ال�سنة املالية يف  ..........من كل �سنة وتنتهي يف   
  ...........مع مراعاة �أحكام املادة  68من القانون رقم  .112.12
املادة )6(  6 18
مت تعيني ال�سيد   ............................اجلاعل حمل املخابرة  
 .....................مراقبا حل�سابات التعاونية،

يحدد تعوي�ض مراقب احل�سابات يف مبلغ  ............درهم �سنويا.
 - 6يجب تعيني مراقب للح�سابات بالن�سبة للتعاونيات التي يفوق رقم معامالتها
ال�سنوي ع�رشة ماليني درهم على الأقل عند اختتام �سنتني حما�سبتني متتاليتني،
ويبقى اختياري يف احلالة الأخرى.
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الباب الثامن

التحويل  -االندماج – االنف�صال  -احلل – الت�صفية

املادة 19

ميكن �أن تتحول التعاونية �إىل �رشكة ،كيفما كان �شكلها
القانوين ،بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.
تتم عملية التحويل وفق ال�رشوط وال�شكليات املن�صو�ص عليها
باملادة  80من القانون رقم .112.12
املادة 20
ميكن للتعاونية �أن تندمج يف تعاونيات �أخرى لها نف�س الغر�ض 
بقرار من اجلمعية العامة غري العادية،
يرتتب عن كل عملية االنف�صال تقدمي كل �أو جزء من الذمة
املالية للتعاونية كح�صة لتعاونيات جديدة �أو قائمة.
تخ�ضع عمليات االندماج واالنف�صال لأحكام املادة
القانون  رقم .112.12

81

من

املادة 21
يف حالة ت�صفية التعاونية ي�ؤول ر�صيد الت�صفية مع مراعاة
لأحكام املادة  84من القانون رقم .112.12
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الباب التا�سع
ت�سوية املنازعات
املادة 22
يف حالة ن�شوء نزاع يف حظرية التعاونية يجوز عر�ض الأمر على
املحكمة املخت�صة عند ف�شل ت�سويته �أمام االحتاد املخت�ص �أو
�أمام اجلامعة الوطنية للتعاونيات �إن مل يكن هناك احتاد طبقا
لأحكام املادة  79من القانون رقم        .112.12
ويكون موطن التعاونية هو مقرها.

الباب العا�شر
مقت�ضيات عامــة
املادة  23
تخ�ضع التعاونية ملراقبة الإدارة املن�صو�ص عليها يف املادة 78
من القانون رقم .112.12
يتعر�ض للعقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة  99من القانون رقم
 112.12كل من عرقل �إجراء البحث املن�صو�ص عليه يف املادة 78
من القانون ال�سالف الذكر.
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قائمة احل�ضور باجلمع العام اال�ستثنائي
الرقم الرتتيبي

اال�سم العائلي
وال�شخ�صي

رقم بطاقة
التعريف

العنوان

عدد احل�ص�ص
اململوكة

      الفارز الأول        الفارز الثاين          الرئي�س	
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ا�ستمارة طلب الت�سجيل بال�سجل املحلي للتعاونيات
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عناوين هامة
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