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 دليل يف تاأ�سي�س التعاونيات  واحتاداتها
وفق اأحكام القانون رقم  112.12 املتعلق بالتعاونيات

تقدمي:

الإجراءات  بالتعاونيات   املتعلق   112.12 رقم  القانون  يحدد 

ب�سجل  واحتاداتها  التعاونيات  بت�سجيل  املتعلقة  امل�سطرية 

التعـــاونيــات املنظـم مبقت�سى املر�ســوم رقم 2.15.617 ال�سـادر 

�سجل  وت�سيري  تنظيم  قواعد  بتحديد   2016 مار�س   17 يف 

رقـــم  واحلريـــات  العـدل  وزير  ال�سيد  قرار  وكـذا  التعاونيات، 

وم�سمـــون  �سكـل  بتحديد   2016 ماي   9 �ســادر   1369.16
ال�سجل املحلي للتعاونيات ومناذج ا�ستمارات طلب الت�سجيل 

والتقييد املعدل والت�سطيب وكذا منوذج من �سهادة وم�ستخرج 

من ال�سجل املذكور،

اكت�ساب  التعاونيات على  اأو احتاد  التعاونية  وبهدف م�ساعدة 

ال�سخ�سية العتبارية، و�سع مكتب تنمية التعاون هذا الدليل 

من اأجل ال�ستئنا�س بالإ�سافة اإىل منوذج نظام اأ�سا�سي منبثق 

عن القانون رقم 112.12.

املركزي  ال�سعيدين  على  التعاون  تنمية  م�سالح مكتب  وتبقى 

على  والإجابة  التو�سيحات  لتقدمي  الإ�سارة  رهن  واجلهوي 

جميع ال�ستف�سارات حول الإجراءات املتبعة من اأجل التاأ�سي�س 

والت�سجيل.
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تاأ�سي�س التعاونية اأو احتاد التعاونيات

يتلخ�س تاأ�سي�س التعاونيات واحتاداتها يف املراحل التالية:

طلب امل�سادقة على ت�سمية التعاونية اأو احتاد التعاونيات،. 1

تاأ�سي�س التعاونية اأو احتاد التعاونيات،. 2

امل�ستخل�سة من حترير احل�س�س يف ح�ساب . 3 الأموال  اإيداع 

بنكي جممد با�سم التعاونية،

اإيداع ملف التعاونية اأو احتاد التعاونيات لدى ال�سلطة الإدارية . 4

املحلية،

املحلي . 5 بال�سجل  التعاونيات  احتاد  اأو  التعاونية  ت�سجيل 

للتعاونيات،

اإ�سعار امل�سالح اجلهوية ملكتب تنمية التعاون و الإدارة التقنية . 6

املحلي  بال�سجل  التعاونيات  احتاد  اأو  التعاونية  بت�سجيل 

للتعاونيات.
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 دليل يف تاأ�سي�س التعاونيات  واحتاداتها
وفق اأحكام القانون رقم  112.12 املتعلق بالتعاونيات

الإدلء  املتعني  الوثائق  كذا  و  تتبعها  الواجب  الإجراءات  اإن 

ب�سجل  التعاونيات  احتاد  اأو  التعاونية  ت�سجيل  اأجل  من  بها 

التعاونيات هي كالآتي:

1. احل�سول على �سهادة امل�سادقة على الت�سمية:  وذلك بتقدمي 
طلب امل�سادقة على ت�سمية التعاونية اأو احتاد التعاونيات 

اإىل  الدليل(  بهذا  املرفق  النموذج  )وفق  تاأ�سي�سه  املزمع 

مكتب تنمية التعاون الذي يجب اأن يبث يف الطلب داخل 

اأجل )2( يومني من تاريخ تقدميه.

2. تاأ�سي�س التعاونية اأو احتاد التعاونيات وذلك بالقيام مبايلي:
• توقيع النظام الأ�سا�سي من طرف جميع الأع�ساء املوؤ�س�سني 	

اأو وكالئهم، عند القت�ساء، 

• تقييم احل�س�س العينية طبقا لأحكام املادة 27 من هذا 	

القانون عند القت�ساء،

• اإعداد حم�رض بتحرير احل�س�س العينية بعد تقييمها عند 	

القت�ساء،

• التعاونيات 	 احتاد  اأو  التعاونية  مال  راأ�س  يف  الكتتاب 

وح�رض قائمة الأع�ساء املكتتبني،

3. فتح ح�ساب بنكي جممد با�سم التعاونية اأو احتاد التعاونيات: 
يتعني اإيداع الأموال امل�ستخل�سة من عملية الكتتاب يف 

راأ�س مال التعاونية يف ح�ساب بنكي جممد با�سم التعاونية 

اأو احتاد التعاونيات يف طور التاأ�سي�س داخل اأجل خم�سة 



8

ابتداء من حترير احل�س�س مقابل �سهادة تثبت  اأيام   )5(

جتميد الأموال م�سلمة من طرف البنك املودع لديه تلك 

الأموال.

4. اإيداع ملف التعاونية اأو احتاد التعاونيات لدى ال�سلطة الإدارية 
املحلية التي يتواجد يف دائرة نفوذها مقر التعاونية اأو احتاد 

التعاونيات مقابل و�سل ي�سلم يف احلال،

يتكون امللف املذكور ويف نظري واحد من الوثائق التالية:

1.4 النظام الأ�سا�سي التعاونية اأو احتاد التعاونيات:

• طرف 	 من  اأو  املوؤ�س�سني  قبل  من  قانوين  ب�سكل  موقع 

وكالئهم املفو�س لهم التوقيع لهذه الغاية، 

• قبل 	 من  املخت�سة،  اجلهات  طرف  من  عليه  م�سادق 

املوؤ�س�سني اأو من وكالئهم املفو�س لهم التوقيع لهذه الغاية.

2.4  قائمة بالأع�ساء املتعاونني، تبني:

• عدد احل�س�س املكتتب بها، 	

• مبلغ راأ�س املال املكتتب به،	

• املبلغ املحرر من قبل كل ع�سو،	

3.4 ن�سخة من وثيقة التعريف بالن�سبة جلميع الأع�ساء:

• لالأع�ساء 	 بالن�سبة  اللكرتونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة 

املغاربة،

• بطاقة الت�سجيل بالن�سبة لالأجانب املقيمني باملغرب،	

• جواز ال�سفر بالن�سبة لالأجانب غري املقيمني،	
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 دليل يف تاأ�سي�س التعاونيات  واحتاداتها
وفق اأحكام القانون رقم  112.12 املتعلق بالتعاونيات

• التقييدات امل�سمنة يف ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�رضكات 	

التجارية )عندما يتعلق الأمر باأ�سخا�س اعتبارية(،

• بالن�سبة 	 التعاونيات  �سجل  يف  امل�سمنة  التقييدات 

للتعاونيات،

الإدارة  اأجهزة  بالن�سبة لأع�ساء  التعريف  4.4 ن�سخة من وثيقة 
والت�سيري:

• لالأع�ساء 	 بالن�سبة  الإلكرتونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة 

املغاربة،

• بطاقة الت�سجيل بالن�سبة لالأجانب املقيمني باملغرب،	

• جواز ال�سفر بالن�سبة لالأجانب غري املقيمني،	

• التقييدات امل�سمنة يف ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�رضكات 	

التجارية)عندما يتعلق الأمر باأ�سخا�س اعتبارية(،

• بالن�سبة 	 التعاونيات  �سجل  يف  امل�سمنة  التقييدات 

للتعاونيات،

اإيداع الأموال امل�ستخل�سة  5.4 �سهادة ممنوحة من طرف البنك تثبت 
يف  التعاونيات  احتاد  اأو  التعاونية  املال  راأ�س  حترير  من 

ح�ساب بنكي جممد با�سم التعاونية اأو احتاد التعاونيات يف طور 

التاأ�سي�س.

ت�سجيل التعاونية يف ال�سجل املحلي للتعاونيات املتواجد   .5
بكتابة ال�سبط باملحكمة البتدائية التي يوجد مقر 

التعاونية اأو احتاد التعاونيات داخل دائرة اخت�سا�سها،

النموذج  الت�سجيل يف ثالث ن�سخ )وفق  باإعداد طلب  وذلك 

رفقة هذا الدليل( مرفقا بالوثائق التالية يف نظري واحد ون�سختان 

م�سهود ب�سحتهما، ويتعلق الأمر ب:
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1.5  و�سل ال�سلطة الإدارية املحلية،

الت�سمية امل�سلمة من طرف مكتب  2.5  �سهادة امل�سادقة على 
تنمية التعاون،

3.5 النظام الأ�سا�سي التعاونية اأو احتاد التعاونيات:
• طرف 	 من  اأو  املوؤ�س�سني  قبل  من  قانوين  ب�سكل  موقع 

وكالئهم املفو�س لهم التوقيع لهذه الغاية، 

• قبل 	 من  املخت�سة،  اجلهات  طرف  من  عليه  م�سادق 

املوؤ�س�سني اأو من وكالئهم املفو�س لهم التوقيع لهذه الغاية.

4.5 قائمة بالأع�ساء املتعاونني، تبني:
• عدد احل�س�س املكتتب بها، 	

• راأ�س املال املكتتب به،	

• املبلغ املحرر من قبل كل ع�سو،	

5.5 ن�سخة من وثيقة التعريف بالن�سبة جلميع الأع�ساء:
• لالأع�ساء 	 بالن�سبة  الإلكرتونية  للتعريف   الوطنية  البطاقة 

املغاربة،

• بطاقة الت�سجيل بالن�سبة لالأجانب املقيمني باملغرب،	

• جواز ال�سفر بالن�سبة لالأجانب غري املقيمني،	

• التقييدات امل�سمنة يف ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�رضكات 	

التجارية )عندما يتعلق المر باأ�سخا�س اعتبارية(،

• بالن�سبة 	 التعاونيات  �سجل  يف  امل�سمنة  التقييدات 

للتعاونيات.
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 دليل يف تاأ�سي�س التعاونيات  واحتاداتها
وفق اأحكام القانون رقم  112.12 املتعلق بالتعاونيات

الإدارة  اأجهزة  لأع�ساء  بالن�سبة  التعريف  وثيقة  ن�سخة من   6.5
والت�سيري:

• لالأع�ساء 	 بالن�سبة  الإلكرتونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة 

املغاربة،

• بطاقة الت�سجيل بالن�سبة لالأجانب املقيمني باملغرب،	

• جواز ال�سفر بالن�سبة لالأجانب غري املقيمني،	

• التقييدات امل�سمنة يف ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�رضكات 	

التجارية)عندما يتعلق المر باأ�سخا�س اعتبارية(،

• بالن�سبة 	 التعاونيات  �سجل  يف  امل�سمنة  التقييدات 

للتعاونيات،

راأ�س  حترير  من  امل�ستخل�سة  الأموال  اإيداع  تثبت  �سهادة   7.5
املال التعاونية اأو احتاد التعاونيات ممنوحة من طرف البنك 

املودع لديه الأموال املذكورة.

والإدارة  التعاون   تنمية  ملكتب  اجلهوية  امل�سالح  اإ�سعار   .6
التعاونيات  احتاد  اأو  التعاونية  بن�ساط  املعنية  التقنية 

وفق  التوايل  على  للتعاونيات  املحلي  بال�سجل  بالت�سجيل 

اأحكام املادة 10 و 104 من القانون رقم 112.12 املتعلق 

بالتعاونيات وذلك باإيداع ن�سخة من ن�سخة من التقييد بال�سجل 

املحلي للتعاونيات.
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منوذج طلب امل�سادقة على ت�سمية التعاونية اأو احتاد التعاونيات

	  

 
 
 

	  
 

  االتعاوونيیاتت ااتحادد أأوو االتعاوونيیة تسميیة على االمصاددقة ططلبب
 

1 - مقتررحح تسميیة االتعاوونيیة أأوو ااتحادد االتعاوونيیاتت    
	  

:االتاليیة  حسبب ااألوولوويیة أأوو ااتحادد االتعاوونيیاتت بططلبب االمصاددقة على تسميیة االتعاوونيیةنتقددمم  أأسفلهھنن نحنن االمووقعيی  
- 1 ررقمم  مقتررحح تسميیة ......................................................................................................:        بالعرربيیة       

...............باألحررفف االالتيینيیة :  ....................................................................................                              
-2 ررقمم  مقتررحح تسميیة ......................................................................................................بالعرربيیة            :    

...........................................باألحررفف االالتيینيیة :  .........................................................                              
-3 ررقمم  مقتررحح تسميیة ......................................................................................................بالعرربيیة            :     

...................................................................................باألحررفف االالتيینيیة :  .................                              
 

2 - وو ااتحادد االتعاوونيیاتت االمززمع تأسيیسهھا معلووماتت عنن االتعاوونيیة أأ   
..................................................االقططاعع :......................................................................................................  

................................................................................:............................................................... االغررضض االررئيیسي       
.............................................................................................................................................................ااإلقليیمم       

 
3 - وو ااتحادد االتعاوونيیاتت االتعاوونيیة أأ هھھھوويیة مووقعي  ططلبب االمصاددقة على تسميیة   

 
 

ااالسم االشخصي وواالعائلي 
أأوو االتسميیة وو ااسم االوكيیل 

عند  ل االقانونيأأوو االممث
ااالقتضاء  

بالعربيیة وواالفرنسة  

  
 
 
 

 
 

   

 

 االجنسيیة

     

 

 االعنواانن أأوو االمقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

) أأوو 1ووثيیقة االتعريیف(
)2(ررقم االتسجيیل  

 

     

 

االتوقيیع ووااسم صاحب 
 االتوقيیع

 
 
 
 
 

 

    

 
خاصص باألشخاصص ااالعتبارريیة فقطط  

االمالل ررأأسس  مبلغ  
) ااالعتبارريیة ااألشخاصص(    

 

     

 
تذذكيیرر:  

) يیووما اابتددااء منن تارريیخ إإصددااررهه قصدد االتسجيیلل في االسجلل االمحلي .60يیبقى ططلبب االتسميیة االمصاددقق عليیهھ سارريي االمفعوولل لمددةة ستيینن(  
خ اانصرراامم ااالجلل ة لتارريیوويیمكنن تمدديیدد صالحيیة ططلبب االتسميیة االسالفف االذذكرر لنفسس االمددةة وولمررةة ووااحددةة٬، ووذذلكك بططلبب يیتقددمم بهھ كافة االمووقعيینن خاللل االسبعة أأيیامم االمووااليی

٬،االمررسوومم هھھھذذاا منن  2 االماددةة  ووفقق نفسس االشكليیاتت االمتعلقة بإيیددااعع االططلبب االمنصووصص عليیهھا فيأأعالهه٬،  االمشارر إإليیهھ في االفقررةة ااألوولى   
خاناتت االجددوولل أأعالههااألعضاء االمووقعيینن يیررفقق هھھھذذاا االططلبب بالئحة إإضافيیة في حالة تجاووزز عدددد   

 لألجانبب بالنسبة االتسجيیلل بططاقة ووررقمم بالمغرربب االمقيیميینن غيیرر لألجانبب بالنسبة االسفرر جوواازز ررقممبالنسبة للمووااططنيینن االمغارربة٬،   للتعرريیفف االووططنيیة االبططاقة ررقمم)(1
  بالمغرربب االمقيیميینن

) ررقمم االتسجيیلل في االسجلل االتجارريي أأوو عندد ااالقتضاء ررقمم االتسجيیلل  في سجلل االتعاوونيیاتت2(  
 
 

ررقم ااإليیدااعع  

	  

 
 
 

	  
 

  االتعاوونيیاتت ااتحادد أأوو االتعاوونيیة تسميیة على االمصاددقة ططلبب
 

1 - مقتررحح تسميیة االتعاوونيیة أأوو ااتحادد االتعاوونيیاتت    
	  

:االتاليیة  حسبب ااألوولوويیة أأوو ااتحادد االتعاوونيیاتت بططلبب االمصاددقة على تسميیة االتعاوونيیةنتقددمم  أأسفلهھنن نحنن االمووقعيی  
- 1 ررقمم  مقتررحح تسميیة ......................................................................................................:        بالعرربيیة       

...............باألحررفف االالتيینيیة :  ....................................................................................                              
-2 ررقمم  مقتررحح تسميیة ......................................................................................................بالعرربيیة            :    

...........................................باألحررفف االالتيینيیة :  .........................................................                              
-3 ررقمم  مقتررحح تسميیة ......................................................................................................بالعرربيیة            :     

...................................................................................باألحررفف االالتيینيیة :  .................                              
 

2 - وو ااتحادد االتعاوونيیاتت االمززمع تأسيیسهھا معلووماتت عنن االتعاوونيیة أأ   
..................................................االقططاعع :......................................................................................................  

................................................................................:............................................................... االغررضض االررئيیسي       
.............................................................................................................................................................ااإلقليیمم       

 
3 - وو ااتحادد االتعاوونيیاتت االتعاوونيیة أأ هھھھوويیة مووقعي  ططلبب االمصاددقة على تسميیة   

 
 

ااالسم االشخصي وواالعائلي 
أأوو االتسميیة وو ااسم االوكيیل 

عند  ل االقانونيأأوو االممث
ااالقتضاء  

بالعربيیة وواالفرنسة  

  
 
 
 

 
 

   

 

 االجنسيیة

     

 

 االعنواانن أأوو االمقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

) أأوو 1ووثيیقة االتعريیف(
)2(ررقم االتسجيیل  

 

     

 

االتوقيیع ووااسم صاحب 
 االتوقيیع

 
 
 
 
 

 

    

 
خاصص باألشخاصص ااالعتبارريیة فقطط  

االمالل ررأأسس  مبلغ  
) ااالعتبارريیة ااألشخاصص(    

 

     

 
تذذكيیرر:  

) يیووما اابتددااء منن تارريیخ إإصددااررهه قصدد االتسجيیلل في االسجلل االمحلي .60يیبقى ططلبب االتسميیة االمصاددقق عليیهھ سارريي االمفعوولل لمددةة ستيینن(  
خ اانصرراامم ااالجلل ة لتارريیوويیمكنن تمدديیدد صالحيیة ططلبب االتسميیة االسالفف االذذكرر لنفسس االمددةة وولمررةة ووااحددةة٬، ووذذلكك بططلبب يیتقددمم بهھ كافة االمووقعيینن خاللل االسبعة أأيیامم االمووااليی

٬،االمررسوومم هھھھذذاا منن  2 االماددةة  ووفقق نفسس االشكليیاتت االمتعلقة بإيیددااعع االططلبب االمنصووصص عليیهھا فيأأعالهه٬،  االمشارر إإليیهھ في االفقررةة ااألوولى   
خاناتت االجددوولل أأعالههااألعضاء االمووقعيینن يیررفقق هھھھذذاا االططلبب بالئحة إإضافيیة في حالة تجاووزز عدددد   

 لألجانبب بالنسبة االتسجيیلل بططاقة ووررقمم بالمغرربب االمقيیميینن غيیرر لألجانبب بالنسبة االسفرر جوواازز ررقممبالنسبة للمووااططنيینن االمغارربة٬،   للتعرريیفف االووططنيیة االبططاقة ررقمم)(1
  بالمغرربب االمقيیميینن

) ررقمم االتسجيیلل في االسجلل االتجارريي أأوو عندد ااالقتضاء ررقمم االتسجيیلل  في سجلل االتعاوونيیاتت2(  
 
 

ررقم ااإليیدااعع  
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 دليل يف تاأ�سي�س التعاونيات  واحتاداتها
وفق اأحكام القانون رقم  112.12 املتعلق بالتعاونيات

	  

 
 

مووددعع االططلبب معلووماتت عنن  

) اصص بمكتبب تنميیة االتعاووننخ(  

...........................................................................................:........................................لمووددعع االططلبب  االكاملل ااالسمم  

Nom et prénom du dépositaire de la demande :…………………………………………………………….  

  ..…………………………………………….…………………………: Numéro du téléphoneاالهھاتفف :       ررقمم 

..…………………………………………….………………………..………………:    Emailاالبرريیدد اااللكتررووني :        

..............................................:................................................................................................. (*)ووثيیقة االتعرريیفف  

  ...............................................: ....................................ساعةاالعلى  ............يیددااعع:.....................................خ ااإلتارريی

 
 

  لألجانبب غيیرر االمقيیميینن بالمغرربب ووررقمم بططاقة االتسجيیلل بالنسبة لألجانبب االمقيیميینن بالمغرربببالنسبة  االسفرر جوواازز للتعرريیفف ررقمم االووططنيیة االبططاقة (*)ررقمم
 

...................................................................................................................................................................... 
%  

 
 
 

 

 

إإيیددااعع ططلبب االمصاددقة ووصلل  

االتعاوونيیاتت أأوو ااتحادد  على تسميیة  االتعاوونيیة  
 

) خاصص بمكتبب تنميیة االتعاوونن(  
 
 
 

.............................................................منن االسيیدد أأوو ااتحادد االتعاوونيیاتت تووصلل مكتبب تنميیة االتعاوونن بططلبب االمصاددقة على تسميیة االتعاوونيیة  

................................................................................. على االساعة :.........................................بتارريیخ :......................  

 

 

................................في...........ووحرررر بب ............                                                                                  
 
 
 

خاتمم  
مكتبب تنميیة االتعاوونن  

 
 
 
 
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مقابلل إإررجاعع ووصلل اااليیددااعع االتعاوونيیة تسميیة االمصاددقة على ةةتسلمم شهھاددتنبيیهھ :   

ررقم ااإليیدااعع  

ررقم ااإليیدااعع  
 

	  

 
 

مووددعع االططلبب معلووماتت عنن  

) اصص بمكتبب تنميیة االتعاووننخ(  

...........................................................................................:........................................لمووددعع االططلبب  االكاملل ااالسمم  

Nom et prénom du dépositaire de la demande :…………………………………………………………….  

  ..…………………………………………….…………………………: Numéro du téléphoneاالهھاتفف :       ررقمم 

..…………………………………………….………………………..………………:    Emailاالبرريیدد اااللكتررووني :        

..............................................:................................................................................................. (*)ووثيیقة االتعرريیفف  

  ...............................................: ....................................ساعةاالعلى  ............يیددااعع:.....................................خ ااإلتارريی

 
 

  لألجانبب غيیرر االمقيیميینن بالمغرربب ووررقمم بططاقة االتسجيیلل بالنسبة لألجانبب االمقيیميینن بالمغرربببالنسبة  االسفرر جوواازز للتعرريیفف ررقمم االووططنيیة االبططاقة (*)ررقمم
 

...................................................................................................................................................................... 
%  

 
 
 

 

 

إإيیددااعع ططلبب االمصاددقة ووصلل  

االتعاوونيیاتت أأوو ااتحادد  على تسميیة  االتعاوونيیة  
 

) خاصص بمكتبب تنميیة االتعاوونن(  
 
 
 

.............................................................منن االسيیدد أأوو ااتحادد االتعاوونيیاتت تووصلل مكتبب تنميیة االتعاوونن بططلبب االمصاددقة على تسميیة االتعاوونيیة  

................................................................................. على االساعة :.........................................بتارريیخ :......................  

 

 

................................في...........ووحرررر بب ............                                                                                  
 
 
 

خاتمم  
مكتبب تنميیة االتعاوونن  

 
 
 
 
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مقابلل إإررجاعع ووصلل اااليیددااعع االتعاوونيیة تسميیة االمصاددقة على ةةتسلمم شهھاددتنبيیهھ :   

ررقم ااإليیدااعع  

ررقم ااإليیدااعع  
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ا�ستمارة طلب الت�سجيل يف ال�سجل املحلي للتعاونيات
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 دليل يف تاأ�سي�س التعاونيات  واحتاداتها
وفق اأحكام القانون رقم  112.12 املتعلق بالتعاونيات
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

النظام الأ�سا�سي

 البــاب الأول : 

الت�أ�سي�س – الت�سميـة

املادة الأوىل:

طبقا للقانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات ال�سادر بتنفيذه الظهري 

ال�رضيف رقم 1.14.189 ال�سادر يف 27 من حمرم 1436 )21 نوفمرب 

 .......... .............املوافق  ...........  بتاريخ  تاأ�س�ست ب    )2014
التعاونية  والتي حتمل  ت�سمية................ )بالفرن�سية............( 

بني املكتتبني باحل�س�س املحدثة بعده والذين �سيكتتبون فيما بعد:

الأ�سخا�س الذاتيون:

نوعهارقم وثيقة للتعريفالعنوانال�سم   العائليال�سم ال�سخ�سي

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

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

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

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

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

الأ�سخا�س العتباريون1 :

املقرالت�سمية

مبلغ

راأ�س 

املال

ال�سم الكامل 

ملمثلها 

بالتعاونية

عنوانه
حالته 

املدنية

رقم 

وثيقة 

التعريف

نوع

وثيقة 

التعريف

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

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

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

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

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

 ))) عندما يتعلق الأمر باأ�شخا�ص اعتبارية. 
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الباب الثاين

املقر– املدة- الغر�س

املادة 2:

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

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

املادة 3 :

�سنــة       ................................ يف:  التعاونية  مدة  حددت 

املادة 4 :                                                  

حددت التعاونية غر�سها يف:........................................

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

 

البــاب الثـالث

الراأ�ص املــال – احل�ص�ص

املادة 5 :  

التعاونية املكتتب به .... درهـم، ويتكون من   املال  يبلغ راأ�س 

.......  ح�سة بقيمة....درهم....عن كل ح�سة، وقد �سلم منه 

مبلغ ...... درهم )....(. 

يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون رقم  112.12

املادة 6 :

يتكون راأ�س املال  التعاونية  املكتتب به من......ح�س�س عينية  

مببلغ ....... درهما، ويتوزع كالتايل:

بالن�سبة لالأ�سخا�س الذاتيني

التعريف  لوثيقة  احلامل  العائلي(  و  ال�سخ�سي  )ال�سم  -ال�سيد 

عينية  ح�سة   )....( ب  اكتتب   ،..... نوعها  رقم..........  

)و�سفها:...............( حددت قيمتها يف ......... درهم  
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

التعريف  لوثيقة  احلامل  والعائلي(  ال�سخ�سي  )ال�سم  ال�سيد   -

عينية  ح�سة   )....( ب  اكتتب   ،..... نوعها  رقم..........  

)و�سفها:...............( حددت قيمتها يف ......... درهم.

 
2
بالن�سبة لالأ�سخا�س العتباريني

    ....... ب:  )ها(  مقره  املوجود       .......... الت�سمية:    -

اكتتب ب  ).....( ح�سة عينية )و�سفها: ..............( حددت 

قيمتها يف  ......... درهم 

-- الت�سمية:  .......... املوجود مقره )ها( ب: .......    اكتتب 

ب  )......( ح�سة عينية )و�سفها:..............( حددت قيمتها 

يف  ......... درهم  

املادة 7 :

تخ�سع كيفيات حترير وتفويت احل�س�س لأحكام املواد 26 و27 

و28 من القانون رقم 112.12.
يجب على الع�سو يف حالة ما اإذا تنازل لغريه عن ملكية املوؤ�س�سة 

التي كانت حمل اللتزامات املتعلقة بن�ساطه جتاه التعاونية اأو 

عن حق النتفاع بها، بنقل ح�س�سه يف التعاونية اإىل املتنازل 

له الذي يحل حمل �سلفه يف جميع حقوقه والتزاماته جتاهها 

بالن�سبة للمدة التالية لعقد التنازل، اإن مت قبوله يف التعاونية مع 

مراعاة اأحكام املادة 28 من القانون رقم 112.12 ال�سالف الذكر.

املادة 8 :

ميلكها  اأن  ميكن  الذي  احل�س�س  من  الأق�سى  احلد  يحدد 

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

احل�س�س التي يتكون منها مبلغ راأ�س املال التعاونية مع مراعاة 

اأحكام املادة 26 من القانون رقم 112.12.

 ))) عندما يتعلق الأمر باأ�شخا�ص اعتبارية. 
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املادة 9 :

ميكن الزيادة يف راأ�س املال اإىل مبلغ  ................ درهما، ول 

يجـوز تخفي�سـه اإىل ما دون ثالث اأرباع 3/4 اأعلى مبلغ و�سل 

اإليه مند تاأ�سي�س التعاونية.

املادة 10 :

يجوز مكافاأة راأ�س املال اململوك من طرف الأع�ساء املتعاونني 

بن�سبة فائدة حمددة بقرار من اجلمعية العامة للتعاونية،

تبت اجلمعية العامة العادية يف اقرتاح جمل�س الإدارة اأو امل�سري اأو 

امل�سريين املتعلق بتخ�سي�س مكافاأة لراأ�س املال وفق ما تن�س عليه 

املادة 31 من القانون بوا�سطة اقتطاعات من الفائ�س ال�سنوي.

البــاب الرابــع :

القبول- االن�صحاب – الإق�لة

املادة 11:

الذاتيون  الأ�سخا�س  اإل  التعاونية  يف  ينخرط  اأن  يجوز  ل 

والأ�سخا�س العتباريون الذين تتوفر فيهم ال�رضوط التالية:

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

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

 الباب اخلام�س :

االلتزامات - امل�صوؤولية – التعهدات  

املادة 12: 

يلتزم الع�سو بت�سخري كل جهوده للم�ساركة يف ن�ساط التعاونية 

وحتقيق غر�سها، ويحق له اأن ي�ستفيد من خدماتها فيما يلي:

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

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

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

املادة 13 :

حتدد م�سوؤولية كل ع�سو عن تعهدات التعاونية يف .....  اأمثال 

مبلغ احل�س�س التي اكتتب بها، طبقا ملقت�سيات املادة 32 من 

القانون رقم 112.12. 

املادة 14:

يتعهد كل ع�سو اجتاه التعاونية مبا يلي:

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

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

ويرتتب عن اإخالل املتعاون لهذه التعهدات اجلزاءات التالية: 

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

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

 الباب ال�ساد�س :

التنظيم والت�سيري

املادة 15:

تنعقد اجلمعية العامة وفق ال�رضوط الواردة يف املواد 35 و36 

الق�سايا  جميع  يف  وتقرر   112.12 رقم  القانون  من  و43  و40 

عادية  عامة  جمعية  �سورة  يف  وجتتمع  التعاونية،  تهم  التي 

كلما دعت ال�رضورة اإىل ذلك، و وجوبا مرة واحدة على الأقل 

خالل ال�ستة  اأ�سهر املوالية لختتام ال�سنة املالية للنظر يف جدول 

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

وتنعقد يف �سورة جمعية عامة غري عادية للبت يف احلالت 

املن�سو�س عليها يف املادة 42 من القانون رقم 112.12.
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:
3
املادة 15 مكررة

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

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

....................................... وي�سم ................... ع�سوا،

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

................... ع�سوا ....................................... وي�سم 

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

ع�سوا  ................... وي�سم   ......................................

من   46 املادة  لأحكام  الفرعية  اجلمعيات  ت�سيري  ويخ�سع 

القانون رقم 112.12.

 : 
4
املادة 16 

اإدارتها  اأع�ساء ق�سد  اإدارة التعاونية من )......(  يتاألف جمل�س 

طرف  من  وعزلهم  انتخابهم  ويتم  �سريها،  ح�سن  على  وال�سهر 

اجلمعية العامة.

يجتمع جمل�س الإدارة مرة كل )6( اأ�سهر على الأقل وكلما دعت 

ال�رضورة اإىل ذلك، وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور ن�سف 

اأع�سـائه على الأقل.

تخ�سع �رضوط الدعوة والن�ساب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات 

جمل�س الإدارة لأحكام املادتني 57 و58 من القانون رقم 112.12. 

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي.... وثيقة التعريف رقم ... نوعها .... 

رئي�س جمل�س الإدارة

 )))  تدرج هذه املادة عندما  تتوفر التعاونية على فروع يف حالة جتاوز دائرتها 
حدود اإقليم اأو عمالة اأو كان عدد اأع�شائها يفوق 500 �شخ�ص، 

 ))) يطبق هذا املقت�شى وجوبا عندما يفوق رقم معامالت التعاونية ل�شنتني حما�شبتني 
متتاليتني )5( خم�شة ماليني درهم اأو عندما يفوق عدد اأع�شاء التعاونية  50) 

ع�شوا، ويبقى اختياريا يف ما عدا ذلك 
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

ال�سم ال�سخ�سي والعائلي .... وثيقة التعريف رقم ... نوعها .... 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سم ال�سخ�سي والعائلي .... وثيقة التعريف رقم ... نوعها .... 

كاتب جمل�س الإدارة

ال�سم ال�سخ�سي والعائلي...وثيقة التعريف رقم...نوعها ...املهمة 

................................................ الإدارة  داخل جمل�س 

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

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

5
)بالن�سبة لالأ�سخا�س العتباريني(

ت�سمية ال�سخ�س العتباري ............... املهمة داخل جمل�س 

الإدارة ..........  

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي للوكيل ............... وثيقة التعريف 

رقم ...........  نوعها .........  

6
املادة 16 مكررة

العامة  اجلمعية  طرف  من  العدد(  امل�سريون )  اأو  امل�سري  يعني 

ملدة ....... )�سنة(، ويتم عزلهم بقرار من اجلمعية العامة العادية 

مع مراعاة اأحكام املادة 65 من القانون رقم 112.12 امل�سار اإليه 

اأعاله.

مت تعيني ال�سيد:

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ...............  وثيقة التعريف  -

رقم  .........   نوعها ........   كم�سري ومت حتديد التعوي�س 

عن املهام يف مبلغ ........ درهم  �سهريا

 )5) عندما يتعلق الأمر باأ�شخا�ص اعتبارية

 ))) هذا املقت�شى اختياري بالن�شبة للتعاونيات التي ل يفوق رقم معامالتها ل�شنتني 
حما�شبتني متتاليتني  )5( خم�شة ماليني درهم اأو اأن عدد اأع�شاء التعاونية ل يتجاوز 

)50( ع�شوا،
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ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ...............  وثيقة التعريف  -

رقم  .........   نوعها ........   كم�سري ومت حتديد التعوي�س 

عن املهام يف مبلغ ........ درهم  �سهريا

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ...............  وثيقة التعريف  -

رقم  .........   نوعها ........   كم�سري ومت حتديد التعوي�س 

عن املهام يف مبلغ ........ درهم  �سهريا

 ................................... من  بطلب  امل�سريون  يجتمع 

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

يجتمع امل�سريون مرة كل ....   �سهر، ويراأ�س الجتماع  ال�سيد 

اجتماع  ويكون    .................  ) والعائلي  ال�سخ�سي  )ال�سم 

امل�سريين �سحيحا بح�سور ............. 

تتخذ القرارات باأغلبية................ كما يجب اأن مي�سك �سجل 

خا�س مبحا�رض اجتماعات امل�سريين.

املادة 17 : 

وميكن  واحد  �سوت  العامة  اجلمعيات  يف  ذاتي  ع�سو  لكل 

لع�سو اأن ينيب عنه ع�سوا اآخر كتابة، يف حالة تعذر ح�سوره، 

ال�سلطات  طرف  من  عليها  وم�سادق  مكتوبة  وكالة  بوا�سطة 

املحلية ت�ساف اإىل ورقة احل�سور، 

التعاونية ممثلهم  الأع�ساء يف  العتباريني  الأ�سخا�س  وميثل 

ال�رضعي اأو اأي �سخ�س ذاتي اآخر يوكل اإليه ذلك كتابة.
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

 
7
املادة 17 مكررة 

ميكن للع�سو اأن ينيب عنه �سخ�سا اآخر يتعني اأن يكون ع�سوا 

يف التعاونية يف احلالت التالية:

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

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

حتدد غرامة قدرها..... درهم لكل ع�سو امتنع عن ح�سور 

الجتماعات دون عذر مقبول،

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

ملجل�س الإدارة بدون عذر مقبول يعترب م�ستقيال من جمل�س 

اإدارة التعاونية.

8
املادة 18 

�سنتني  ملدة  الرقابة  اأع�ساء جلنة  العادية  العامة  اجلمعية  تعني 

املقت�سيات  و  ال�رضوط  وفق  وذلك  اأع�ساء،   )...( من  وتتكون 

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

من   67 املادة  اأحكام  وفق  اخت�سا�ساتها  الرقابة  جلنة  متار�س 

القانون رقم 112.12 امل�سار اإليه اأعاله.

تتاألف جلنة الرقابة من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

وثيقة  -   ....................... العائلي   و  ال�سخ�سي  ال�سم 

التعريف رقم ..............  نوعها ............  

وثيقة  -   ....................... العائلي   و  ال�سخ�سي  ال�سم 

التعريف رقم ..............  نوعها ............    

 ))) مق�شى اختياري غري ملزم )يف ما يتعلق بتحديد حالت الإنابة ومبلغ الغرامة( 

 ))) مق�شى اختياري غري ملزم 
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وثيقة  -   ....................... العائلي   و  ال�سخ�سي  ال�سم 

التعريف رقم ..............  نوعها ............    

وثيقة  -   ....................... العائلي   و  ال�سخ�سي  ال�سم 

التعريف رقم ..............  نوعها ............    

وثيقة  -   ....................... العائلي   و  ال�سخ�سي  ال�سم 

التعريف رقم ..............  نوعها ............    
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

 الباب ال�سابع : 

ال�صنة املالية- املراقبة - الفائ�ص ال�صنوي

املادة 19: 

تبتدئ ال�سنة املالية يف ...... من كل �سنة وتنتهي يف .... مع 

مراعاة اأحكام املادة 68 من القانون رقم 112.12.

املادة 20

ال�سافية طبقا ملا  الفوائ�س  ال�سنة املحا�سبية،  انتهاء  توزع عند 

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

اآخر كل �سنة مالية :

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

2 % ر�سم التنمية التعاونية، -

يوزع كال اأو بع�سا على املتعاونني بح�سب العمليات التي اأجروها مع  -

التعاونية اأو العمل الذي قدموه لها خالل ال�سنة املحا�سبية املن�رضمة ؛

ير�سد كال اأو بع�سا لحتياطي خا�س ؛ -

ير�سد لأي غر�س له عالقة بهدف التعاونية ؛ -

يرحل من جديد.    -

9
املادة 21 

املخابرة  حمل  اجلاعل   ............................... ال�سيد  تعيني  مت 

........................... مراقبا حل�سابات التعاونية،

يحدد تعوي�س مراقب احل�سابات يف مبلغ ............ درهم �سنويا.

 ))) يجب تعيني مراقب للح�شابات بالن�شبة للتعاونيات، التي يفوق رقم معامالتها 
 ال�شنوي ع�رشة ماليني درهم  على الأقل عند اختتام �شنتني حما�شبتني متتاليتني.

ويبقى اختياريا يف ما عدا ذلك 
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الباب الثامن :

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

املادة 22:

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

القانوين، بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.

تتم عملية التحويل وفق ال�رضوط وال�سكليات املن�سو�س عليها 

باملادة 80 من القانون رقم 112.12

املادة 23

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�سال تقدمي كل 

املالية للتعاونية كح�سة لتعاونيات جديدة اأو قائمة.

من   81 املادة  لأحكام  والنف�سال  الندماج  عمليات  تخ�سع 

القانون  رقم 112.12.

املادة 24

يف حالة ت�سفية التعاونية يوؤول ر�سيد الت�سفية مراعاة لأحكام  

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

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

  الباب التا�سع :

ت�صوية املنازعات

املادة 25 :

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

املحكمة املخت�سة عند ف�سل ت�سويته اأمام الحتاد املخت�س اأو 

اأمام اجلامعة الوطنية للتعاونيات اإن مل يكن هناك احتاد طبقا 

لأحكام املادة 79 من القانون رقم 12.112.       

ويكون موطن التعاونية هو مقرها. 

الباب العا�سر : 

مقت�صيات عامــة

املادة 26 :

تخ�سع التعاونية ملراقبة الإدارة املن�سو�س عليهايف املادة 78 من 

القانون رقم 112.12.

يتعر�س للعقوبات املن�سو�س عليها يف املادة 99 من القانون رقم 

112.12 كل من عرقل اإجراء البحث املن�سو�س عليه يف املادة 78 

من القانون ال�سالف الذكر.
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الأع�ساء املوؤ�س�سون

الأ�سخا�س الذاتيون

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................

  
10
الأ�سخا�س العتباريون

للوكيل    الكامل  ال�سم   ....... العتباري  ال�سخ�س  ت�سمية 

........ التوقيع ....

للوكيل    الكامل  ال�سم   ....... العتباري  ال�سخ�س  ت�سمية 

........ التوقيع ....

للوكيل    الكامل  ال�سم   ....... العتباري  ال�سخ�س  ت�سمية 

........ التوقيع ....

للوكيل    الكامل  ال�سم   ....... العتباري  ال�سخ�س  ت�سمية 

........ التوقيع ....

املرفقات )عند القت�ساء(:

- وكالت تفوي�س الأ�سخا�س العتباريني

- تقرير تقييم احل�س�س العينية

 )0)) عند تواجد اأ�شخا�ص اعتباريني بالتعاونية 



 منوذج النظام الأ�سا�سي

للتعاونيات ال�سكنية واحتادتها 

وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات

)خا�س بالتاأ�سي�س(
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

النظام الأ�سا�سي

البــاب الأول

الت�أ�سي�س – الت�سميـة
املادة الأوىل

طبقا للقانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات ال�سادر بتنفيذه 

حمرم  من   27 يف  ال�سادر   1.14.189 رقم  ال�رضيف  الظهري 

رقم امللكي  املر�سوم  لأحكام  وكذا   )2014 نوفمرب   21(  1436 

552.67 ال�سادر يف 26 من رم�سان 1388 )17 دي�سمرب 1968( 

بالبناء  والقر�س اخلا�س  العقاري  بالقر�س  يتعلق  قانون  مبثابة 

والقر�س الفندقي ماعدا الف�سول الف�سول 42 و44 و47 و53 و55 

 .......... .............املوافق  بتاريخ   ........... ب  تاأ�س�ست  منه 

التعاونية والتي حتمل ت�سمية................ )بالفرن�سية............( 

بني املكتتبني باحل�س�س املحدثة بعده والذين �سيكتتبون فيما 

بعد:

نوعهارقم وثيقة للتعريفالعنوانال�سم   العائليال�سم ال�سخ�سي

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

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

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

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

................. - ................. - ................. - ................. -.............. - 
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الباب الثاين

املقر– املدة- الغر�س
املادة 2

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

املادة 3

حددت مدة التعاونية يف : .......... �سنــة.

املادة 4

اقتناء الأر�س و جتهيزها عند  التعاونية غر�سها يف:  حددت 

القت�ساء وبناء �سكن لفائدة الأع�ساء ..............................

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

البــاب الثـالث

الراأ�ص املــال – احل�ص�ص
املادة 5

التعاونية املكتتب به .... درهـم، ويتكون من   املال  يبلغ راأ�س 

.......  ح�سة بقيمة....درهم....عن كل ح�سة، وقد �سلم منه 

مبلغ ...... درهم )....(. 

املادة 6

درهما،   ................ مبلغ   اإىل  املال  راأ�س  الزيادة يف  ميكن 

وذلك بقبول اأع�ساء جدد اأو باكتتاب ح�س�س اإ�سافية جديدة 

من لدن املنخرطني،

جميع  يف  يعادل  واأن  درهم   20.000 عن  يقل  اأن  يجـوز  ول 

احلالت القيمة العقارية الإجمالية للبنايات املنوي اإجنازها.
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

البــاب الرابــع

القبول- االن�صحاب – الإق�لة

املادة 7

الذاتيون  الأ�سخا�س  اإل  التعاونية  يف  ينخرط  اأن  يجوز  ل 

القاطنون باملغرب واملقيمون فيه  ب�رضط اأن ل يكونوا متوفرين 

مالئم  �سكن  على  املذكورة  التعاونية  فيها  املوؤ�س�سة  املدينة  يف 

ل�سكناهم واأن ل يكونوا منخرطني يف تعاونية اأخرى لالإ�سكان 

اإ�سافة اإىل ال�رضوط التالية:

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

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

املادة 8

اأن  الأع�ساء على  امل�سريين قبول  اأحد  اأو  الإدارة  يقرر جمل�س 

توافق على ذلك اجلمعية العامة يف اأقرب اجتماع لها بالأغلبية 

املطلوبة يف اجلمعيات العامة العادية.

الباب  ملقت�سيات  طبقا  ف�سلهم  اأو  ان�سحابهم  اأو  قبولهم  ويتم 

الثالث الفرعني الأول والثاين من القانون رقم 112.12.
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الباب اخلام�س

االلتزامات - امل�صوؤولية – التعهدات

املادة 9

يلتزم الع�سو بت�سخري كل جهوده للم�ساركة يف ن�ساط التعاونية 

وحتقيق غر�سها، ويحق له اأن ي�ستفيد من خدماتها فيما يلي:

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

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

املادة 10

يعترب املنخرطون يف التعاونية م�سوؤولني على وجه الت�سامن عن 

اإرجاع ال�سلفات املمنوحة لها من قبل موؤ�س�سات القر�س املقبولة.

املادة 11

يتعهد كل ع�سو اجتاه التعاونية مبا يلي:

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

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

ويرتتب عن اإخالل املتعاون لهذه التعهدات اجلزاءات التالية :

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

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

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

الباب ال�ساد�س :

التنظيم والت�سيري

املادة 12

تنعقد اجلمعية العامة وفق ال�رضوط الواردة يف املواد 35 و36 

الق�سايا  جميع  يف  وتقرر   112.12 رقم  القانون  من  و43  و40 
عادية  عامة  جمعية  �سورة  يف  وجتتمع  التعاونية،  تهم  التي 

كلما دعت ال�رضورة اإىل ذلك، ووجوبا مرة واحدة على الأقل 

خالل ال�ستة  اأ�سهر املوالية لختتام ال�سنة املالية للنظر يف جدول 

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

وتنعقد يف �سورة جمعية عامة غري عادية للبت يف احلالت 

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

1
املادة 12 مكررة 

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

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

وي�سم ....... ع�سوا،

الفرع الثاين: وت�سمل دائرته الرتابية: .................    وي�سم   -

....... ع�سوا،

الفرع الثالث: وت�سمل دائرته الرتابية:  ...............     وي�سم   -

....... ع�سوا،

ويخ�سع ت�سيري اجلمعيات الفرعية لأحكام املادة 46 من القانون 

رقم 112.12.

  )))   مقت�شى اختياري
يدرج هذا املقت�شى عندما  تتوفر التعاونية على فروع يف حالة جتاوز دائرتها 

حدود اإقليم اأو عمالة اأو كان عدد اأع�شائها يفوق 500 �شخ�ص 
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2
املادة 13 

يتاألف جمل�س اإدارة التعاونية من )......( اأع�ساء ق�سد اإدارتها 

وعزلهم من طرف  انتخابهم  ويتم  �سريها،  وال�سهر على ح�سن 

اجلمعية العامة.

وكلما  الأقل  على  اأ�سهر   )6( كل  مرة  الإدارة  يجتمع جمل�س 

دعت ال�رضورة اإىل ذلك، وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور 

ن�سف اأع�سـائه على الأقل.

تخ�سع �رضوط الدعوة والن�ساب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات 

مجلس اإلدارة ألحكام املادتني 57 و58 من القانون رقم 112.12. 

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي.... وثيقة التعريف رقم ... نوعها .... 

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سم ال�سخ�سي والعائلي .... وثيقة التعريف رقم ... نوعها .... 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سم ال�سخ�سي والعائلي .... وثيقة التعريف رقم ... نوعها .... 

كاتب جمل�س الإدارة

ال�سم ال�سخ�سي والعائلي...وثيقة التعريف رقم...نوعها ...املهمة 

داخل جمل�س الإدارة 

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

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

 ))) يطبق هذا املقت�شى وجوبا عندما يفوق رقم معامالت التعاونية ل�شنتني حما�شبتني
متتاليتني )5( خم�شة ماليني درهم اأو عندما يفوق عدد اأع�شاء التعاونية )50(

ع�شوا، ويبقى اختياريا يف ما عدا ذلك 
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

3
املادة 13 مكررة 

العامة  اجلمعية  طرف  من  العدد(   ( امل�سريون  اأو  امل�سري  يعني 

ملدة ....... )�سنة(، ويتم عزلهم بقرار من اجلمعية العامة العادية 

مع مراعاة اأحكام املادة 65 من القانون رقم 112.12 امل�سار اإليه 

اأعاله.

مت تعيني ال�سيد:

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ...............  وثيقة التعريف رقم   -

.........   نوعها ........   كم�سري ومت حتديد التعوي�س عن 

املهام يف مبلغ ........ درهم  �سهريا

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ...............  وثيقة التعريف رقم   -

.........   نوعها ........   كم�سري ومت حتديد التعوي�س عن 

املهام يف مبلغ ........ درهم  �سهريا

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ...............  وثيقة التعريف رقم   -

.........   نوعها ........   كم�سري ومت حتديد التعوي�س عن 

املهام يف مبلغ ........ درهم  �سهريا

يجتمع امل�سريون بطلب من .........................................

ال�سيد  ويراأ�س الجتماع   �سهر،   .... امل�سريون مرة كل  يجتمع 

)ال�سم ال�سخ�سي والعائلي( ........................ ويكون اجتماع 

امل�سريين �سحيحا بح�سور ............. 

تتخد القرارات باأغلبية...... كما يجب اأن مي�سك �سجل خا�س 

مبحا�رض اجتماعات امل�سريين.

 ))) مقت�شى اختياري بالن�شبة للتعاونيات التي يقل رقم معامالتها ل�شنتني حما�شبتني 
متتاليتني )5( خم�شة ماليني درهم اأو اأن عدد اأع�شاء التعاونية ل يتجاوز )50( 

ع�شوا، 
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املادة 14

وميكن  واحد  �سوت  العامة  اجلمعيات  يف  ذاتي  ع�سو  لكل 

لع�سو اأن ينيب عنه ع�سوا اآخر كتابة، يف حالة تعذر ح�سوره، 

ال�سلطات  طرف  من  عليها  وم�سادق  مكتوبة  وكالة  بوا�سطة 

املحلية ت�ساف اإىل ورقة احل�سور، 

4
املادة 14 مكررة 

ميكن للع�سو اأن ينيب عنه �سخ�سا اآخر يتعني اأن يكون ع�سوا 

يف التعاونية يف احلالت التالية:

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

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

ح�سور  عن  امتنع  ع�سو  لكل  درهم  قدرها.....  غرامة  حتدد 

الجتماعات دون عذر مقبول.

املادة 15

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

ملجل�س الإدارة بدون عذر مقبول يعترب م�ستقيال من جمل�س 

اإدارة التعاونية.

5
املادة 16 

�سنتني  ملدة  الرقابة  اأع�ساء جلنة  العادية  العامة  اجلمعية  تعني 

املقت�سيات  و  ال�رضوط  وفق  وذلك  اأع�ساء،   )...( من  وتتكون 

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

من   67 املادة  اأحكام  وفق  اخت�سا�ساتها  الرقابة  جلنة  متار�س 

القانون رقم 112.12 امل�سار اإليه اأعاله.

 )))   مقت�شى اختياري )بالن�شبة لتحديد حالت الإنابة ومبلغ الغرامة( 

 )5)   مقت�شى اختياري 
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

تتاألف جلنة الرقابة من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ........  وثيقة التعريف رقم ......   -

نوعها ........    

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ........  وثيقة التعريف رقم ......   -

نوعها ........    

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ........  وثيقة التعريف رقم ......   -

نوعها ........    

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ........  وثيقة التعريف رقم ......   -

نوعها ........    

ال�سم ال�سخ�سي و العائلي  ........  وثيقة التعريف رقم ......   -

نوعها ........ 

الباب ال�سابع

ال�صنة املالية- املراقبة – الفائ�ص ال�صنوي

املادة 17

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

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

6
املادة  18

مت تعيني ال�سيد ........... اجلاعل حمل املخابرة......................    

مراقبا حل�سابات التعاونية،

درهم   ........... مبلغ  يف  احل�سابات  مراقب  تعوي�س  يحدد 

�سنويا.

 )))   يجب تعيني مراقب للح�شابات بالن�شبة للتعاونيات، التي يفوق رقم معامالتها 
ال�شنوي ع�رشة ماليني درهم  على الأقل عند اختتام �شنتني حما�شبتني متتاليتني، 

ويبقى اختياريا يف ما عدا ذلك 
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الباب الثامن :

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

املادة 19

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

القانوين، بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.

تتم عملية التحويل وفق ال�رضوط وال�سكليات املن�سو�س عليها 

باملادة 80 من القانون رقم 112.12.

املادة 20

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�سال تقدمي كل 

املالية للتعاونية كح�سة لتعاونيات جديدة اأو قائمة.

من   81 املادة  لأحكام  والنف�سال  الندماج  عمليات  تخ�سع 

القانون  رقم 112.12.

املادة 21

يف حالة ت�سفية التعاونية يوؤول ر�سيد الت�سفيةمراعاة لأحكام 

املادة 84 من القانون رقم 112.12. 

الباب التا�سع 

ت�صوية املنازعات

املادة 22

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

املحكمة املخت�سة عند ف�سل ت�سويته اأمام الحتاد املخت�س اأو 
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

اأمام اجلامعة الوطنية للتعاونيات اإن مل يكن هناك احتاد طبقا 

لأحكام املادة 79 من القانون رقم 12.112.       

ويكون موطن التعاونية هو مقرها. 

الباب العا�سر 

مقت�صيات عامــة

املادة  23

تخ�سع التعاونية ملراقبة الإدارة املن�سو�س عليهايف املادة 78 من 

القانون رقم 112.12.

يتعر�س للعقوبات املن�سو�س عليها يف املادة 99 من القانون رقم 

112.12 كل من عرقل اإجراء البحث املن�سو�س عليه يف املادة 78 
من القانون ال�سالف الذكر.

الأع�ساء املوؤ�س�سون

الأ�سخا�س الذاتيون

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................

الإ�سم ال�سخ�سي والعائلي ................... التوقيع ..................
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منوذج لقائمة بالأع�ساء املتعاونني
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 دليل يف تاأ�سي�س التعاونيات  واحتاداتها
وفق اأحكام القانون رقم  112.12 املتعلق بالتعاونيات

عناوين هامة 
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1437 )9 ماي 2016(بتحديد �سكل وم�سمون ال�سجل املحلي 
للتعاونيات ومناذج ا�ستمارات طلب الت�سجيل والتقييد املعدل 

ال�سجل  من  وم�ستخرج  �سهادة  من  منوذج  وكذا  والت�سطيب 
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