
 وزارة  ال�صياحة والنقل اجلوي وال�صناعة التقليدية 

واالقت�صاد االجتماعي

 كتابة الدولة املكلفة بال�صناعة التقليدية 

واالقت�صاد االجتماعي

اململكة املغربية

100 سؤال حول العمل التعاوني  

التعاوين  للقطاع  املنظمة  القوانني  هي  ما 

باملغرب ؟ ما هي اأهداف التعاونية ؟1 4

ما هو راأ�س املال التعاونية ؟ 5

كيف يتم اإحداث تعاونية ؟ 6

ما هي الإدارات املعنية باإحداث تعاونية ؟ 7

ما هي التعاونية ؟ 2

ما هي املبادئ التعاونية ؟ 3

كما  بالتعاونيات  املتعلق   112.12 رقم  للقانون  التعاونيات  تخ�ضع 

مت تغيريه وللقانون رقم 16.74 بتغيري القانون رقم 112.12 املتعلق 

 24( يف  �ضادر   2.15.617 رقم  املر�ضوم  لأحكام  وكذا  بالتعاونيات 

التعاونيات  �ضجل  وت�ضيري  تنظيم  قواعد  بتحديد   )2016 مار�س 

ماي   9 يف  ال�ضادر   1369.16 رقم  واحلريات  العدل  وزير  ولقرار 

2016 بتحديد �ضكل وم�ضمون ال�ضجل املحلي للتعاونيات ومناذج 

ا�ضتمارات طلب الت�ضجيل والتقييد املعدل والت�ضطيب وكذا منوذج 

من �ضهادة وم�ضتخرج من ال�ضجل املذكور.

بال�رشكات  املتعلقة  تلك  عن  وتتميز  متعددة  التعاونية  اأهداف 

و  ثقافية  تربوية،  اجتماعية،  اقت�ضادية،  اأهداف  وهي  واجلمعيات، 

بيئية.

و  الذاتيني  الأع�ضاء  جلميع  العينية  و  النقدية  احل�ض�س  جمموع 

 )1000( األف  املال عن  را�س  مبلغ  يقل  اأن ل  ويجب  العتباريني، 

درهم واأن ل تقل قيمة احل�ضة الواحدة عن مائة )100( درهم.

تنتهي  والتي  التالية  بالجراءات  القيام  بعد  تعاونية  اإحداث  يتم 

هي  الحداث  واإجراءات  للتعاونيات،  املحلي  بال�ضجل  بالت�ضجيل 

كالتي: احل�ضول على �ضهادة امل�ضادقة على الت�ضمية، توقيع النظام 

ال�ضا�ضي، فتح ح�ضاب بنكي، احل�ضول على و�ضل اليداع لدى 

واحل�ضول  للتعاونيات  املحلي  بال�ضجل  الت�ضجيل  املحلية،  ال�ضلطة 

على ن�ضخة من ا�ضتمارة الت�ضجيل تت�ضمن رقم الت�ضجيل بال�ضجل 

املحلي للتعاونيات. 

الدارات املعنية بالتعاونيات بال�ضافة اإىل مكتب تنمية التعاون 

هي:

• وزارة الداخلية )ال�ضلطة املحلية(،	

• الدارة التقنية املعنية بن�ضاط التعاونية،	

• وزارة املالية )مديرية ال�رشائب(.	

مقاولة م�ضتقلة حمدثة بني اأ�ضخا�س ذاتيني و/اأو اعتباريني اأو هما 

خدماتهم  اأو  منتوجاتهم  ت�ضويق  على  اإرادي  ب�ضكل  اتفقوا  معا 

ت�ضخري  عرب  �ضغل  اأو  خدمات  على  احل�ضول  اأو  جماعي  ب�ضكل 

اإمكانياتهم املادية و التقنية، ويتم ت�ضيريها وفق القانون و املبادئ 

التعاونية. 

املبادئ التعاونية هي مبادئ عاملية يبلغ عددها �ضبعة وقد تبناها 

القانون رقم 112.12 ويتعلق الأمر ب:

حرية النخراط )الباب املفتوح(،                                                      . 1

الت�ضيري الدميقراطي،               . 2

ال�ضتقالل الذاتي،                                                                                                . 3

امل�ضاهمة القت�ضادية لالأع�ضاء،. 4

التكوين والتدريب ،                                                                                                . 5

التعاون بني التعاونيات ،                                                                                                           . 6

اللتزام نحو املجتمع. . 7
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ما هي �ضروط الن�ضمام اإىل تعاونية ؟  ما هي الوثائق املطلوبة لإحداث تعاونية ؟8 13

ما هي الوثائق املطلوبة للح�ضول على �ضهادة 

امل�ضادقة على الت�ضمية ؟ 14

امل�ضادقة  �ضهادة  عن  نعرف  اأن  يجب  ماذا 

على الت�ضمية ؟ 15

ما هي الوثائق املطلوبة لفتح ح�ضاب بنكي ؟ 16

ما هي حقوق املتعاون ؟ 9

ما هي واجبات املتعاون ؟ 10

ما هو م�ضمون النظام الأ�ضا�ضي ؟ 11

من يوقع على النظام الأ�ضا�ضي ؟ 12

ن�ضاط يدخل يف جمال  يقت�ضي ممار�ضة  التعاونية  اإىل  الن�ضمام 

امتالك  عدم  يتعني  التي  ال�ضكنية  التعاونيات  )با�ضتثناء  التعاونية 

تعاونيات  وكذا  للتعاونية،  الرتابية  بالدائرة  مالئم  ل�ضكن  الع�ضو 

ال�ضتهالك التي ل يتطلب الن�ضمام اإليها ممار�ضة ن�ضاط معني( 

التكامل  يعني  ل  تعاونية  اإىل  الن�ضمام  اأن  مهمة  مالحظة  مع 

)تعاونية حتتاج اإىل حما�ضب اإىل كاتبة اإىل حار�س...ل ميكن اأن 

يف  واملطلوب  توظيفهم(  يتعني  بل  بينهم  فيما  التعاونية  تتكون 

التعاونية »التماثل« ممار�ضة نف�س الن�ضاط.

• طلب امل�ضادقة على الت�ضمية،	

• النظام ال�ضا�ضي موقع،	

• قائمة الع�ضاء املكتتبني،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لكافة الأع�ضاء،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لأجهزة الدارة اأو الت�ضيري،	

• �ضهادة باإيداع را�س املال،	

• و�ضل اليداع لدى ال�ضلطة املحلية،	

• ا�ضتمارة طلب الت�ضجيل بال�ضجل املحلي للتعاونيات.	

طلب امل�ضادقة على الت�ضمية )منوذج مو�ضوع مكتب تنمية التعاون 

رهن ا�ضارة املتعاونني( موقع من طرف خم�ضة ا�ضخا�س ذاتيني و/

او اعتباريني على الأقل.

�ضهادة امل�ضادقة هي: 

• وثيقة ي�ضلمها مكتب تنمية التعاون يف نظريين )عربية 	

وفرن�ضية( تت�ضمن الت�ضمية التي خ�ض�ضت لها والتي 

يجب ت�ضمينها يف نظامها الأ�ضا�ضي، 

• متتد مدة �ضالحيتها 60 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة 	

ولنف�س املدة. 

• طلب امل�ضادقة على الت�ضمية، 	

• النظام ال�ضا�ضي موقع،	

• قائمة الع�ضاء املكتتبني،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لكافة الأع�ضاء،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لأجهزة الدارة اأو الت�ضيري، 	

بالإ�ضافة اإىل حم�رش تفوي�س التوقيع والت�رشف يف 

احل�ضاب البنكي للتعاونية.

الن�ضحاب،  التالية:  باحلقوق  متتعه  املتعاون  �ضفة  اكت�ضاب  اإن 

ال�ضجالت،  و  الوثائق  على  الطالع  للغري،  احل�ض�س  عن  التنازل 

الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة اأو امل�ضري اأو بلجنة الرقابة، احل�ضور 

طلب  الت�ضويت،   ، الراأي  اإبداء  التعاونية،  اجتماعات  يف خمتلف 

املعلومة.

اآداء  يلي:  مبا  التعاونية  اجتاه  تلزمه  املتعاون  �ضفة  اكت�ضاب  اإن 

احل�ض�س بالكامل، ممار�ضة املهنة، التعامل مع التعاونية، احل�ضور 

يف خمتلف الجتماعات، المتثال لقرارات اجلمعية العامة واملجل�س 

بالتعاونية لفظا  امل�ضا�س  املهني وعدم  ال�رش  الإداري، احلفاظ على 

اأو عمال، ... 

م�ضمون النظام الأ�ضا�ضي حمدد مبوجب املادة 5 من القانون رقم 

التعاون مناذج  تنمية  ) ي�ضع مكتب  بالتعاونيات  املتعلق   112.12

جاهزة ميكن حتميلها عرب بوابته اللكرتونية :

 www.odco.gov.ma. 

يتم توقيع النظام ال�ضا�ضي من قبل الع�ضاء املوؤ�ض�ضني اأو من قبل 

وكالئهم بالن�ضبة لالأ�ضخا�س العتبارية. 

ما هي �ضروط الن�ضمام اإىل تعاونية ؟  ما هي الوثائق املطلوبة لإحداث تعاونية ؟8 13

ما هي الوثائق املطلوبة للح�ضول على �ضهادة 

امل�ضادقة على الت�ضمية ؟ 14

امل�ضادقة  �ضهادة  عن  نعرف  اأن  يجب  ماذا 

على الت�ضمية ؟ 15

ما هي الوثائق املطلوبة لفتح ح�ضاب بنكي ؟ 16

ما هي حقوق املتعاون ؟ 9

ما هي واجبات املتعاون ؟ 10

ما هو م�ضمون النظام الأ�ضا�ضي ؟ 11

من يوقع على النظام الأ�ضا�ضي ؟ 12

ن�ضاط يدخل يف جمال  يقت�ضي ممار�ضة  التعاونية  اإىل  الن�ضمام 

امتالك  عدم  يتعني  التي  ال�ضكنية  التعاونيات  )با�ضتثناء  التعاونية 

تعاونيات  وكذا  للتعاونية،  الرتابية  بالدائرة  مالئم  ل�ضكن  الع�ضو 

ال�ضتهالك التي ل يتطلب الن�ضمام اإليها ممار�ضة ن�ضاط معني( 

التكامل  يعني  ل  تعاونية  اإىل  الن�ضمام  اأن  مهمة  مالحظة  مع 

)تعاونية حتتاج اإىل حما�ضب اإىل كاتبة اإىل حار�س...ل ميكن اأن 

يف  واملطلوب  توظيفهم(  يتعني  بل  بينهم  فيما  التعاونية  تتكون 

التعاونية »التماثل« ممار�ضة نف�س الن�ضاط.

• طلب امل�ضادقة على الت�ضمية،	

• النظام ال�ضا�ضي موقع،	

• قائمة الع�ضاء املكتتبني،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لكافة الأع�ضاء،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لأجهزة الدارة اأو الت�ضيري،	

• �ضهادة باإيداع را�س املال،	

• و�ضل اليداع لدى ال�ضلطة املحلية،	

• ا�ضتمارة طلب الت�ضجيل بال�ضجل املحلي للتعاونيات.	

طلب امل�ضادقة على الت�ضمية )منوذج مو�ضوع مكتب تنمية التعاون 

رهن ا�ضارة املتعاونني( موقع من طرف خم�ضة ا�ضخا�س ذاتيني و/

او اعتباريني على الأقل.

�ضهادة امل�ضادقة هي: 

• وثيقة ي�ضلمها مكتب تنمية التعاون يف نظريين )عربية 	

وفرن�ضية( تت�ضمن الت�ضمية التي خ�ض�ضت لها والتي 

يجب ت�ضمينها يف نظامها الأ�ضا�ضي، 

• متتد مدة �ضالحيتها 60 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة 	

ولنف�س املدة. 

• طلب امل�ضادقة على الت�ضمية، 	

• النظام ال�ضا�ضي موقع،	

• قائمة الع�ضاء املكتتبني،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لكافة الأع�ضاء،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لأجهزة الدارة اأو الت�ضيري، 	

بالإ�ضافة اإىل حم�رش تفوي�س التوقيع والت�رشف يف 

احل�ضاب البنكي للتعاونية.

الن�ضحاب،  التالية:  باحلقوق  متتعه  املتعاون  �ضفة  اكت�ضاب  اإن 

ال�ضجالت،  و  الوثائق  على  الطالع  للغري،  احل�ض�س  عن  التنازل 

الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة اأو امل�ضري اأو بلجنة الرقابة، احل�ضور 

طلب  الت�ضويت،   ، الراأي  اإبداء  التعاونية،  اجتماعات  يف خمتلف 

املعلومة.

اآداء  يلي:  مبا  التعاونية  اجتاه  تلزمه  املتعاون  �ضفة  اكت�ضاب  اإن 

احل�ض�س بالكامل، ممار�ضة املهنة، التعامل مع التعاونية، احل�ضور 

يف خمتلف الجتماعات، المتثال لقرارات اجلمعية العامة واملجل�س 

بالتعاونية لفظا  امل�ضا�س  املهني وعدم  ال�رش  الإداري، احلفاظ على 

اأو عمال، ... 

م�ضمون النظام الأ�ضا�ضي حمدد مبوجب املادة 5 من القانون رقم 

التعاون مناذج  تنمية  ) ي�ضع مكتب  بالتعاونيات  املتعلق   112.12

جاهزة ميكن حتميلها عرب بوابته اللكرتونية :

 www.odco.gov.ma. 

يتم توقيع النظام ال�ضا�ضي من قبل الع�ضاء املوؤ�ض�ضني اأو من قبل 

وكالئهم بالن�ضبة لالأ�ضخا�س العتبارية. 
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ما هي الوثائق املطلوبة للح�ضول على و�ضل 

الإيداع من ال�ضلطة املحلية ؟  ما هو التقييد ؟17 ما هو عدد اجتماعات جمل�س الإدارة �ضنويا؟27 32

ما هو عدد اأع�ضاء جمل�س الإدارة ؟ 33

ما هو عدد امل�ضريين ؟ 34

متى يجب ت�ضيري التعاونية من طرف جمل�س 

اإدارة ؟ 35

متى يجب ت�ضيري التعاونية من طرف م�ضري؟ 36

من هو ع�ضو جمل�س الإدارة ؟ 37

ما هو الفرق بني الت�ضجيل والتقييد املعدل؟ 28

ما هي حالت التقييد املعدل ؟ 29

ما هو الفرق بني ع�ضو جمل�س اإدارة وم�ضري؟ 31

ما هي اآجال اإجراء التقييد املعدل ؟ 30

لت�ضجيل  املطلوبة  الوثائق  تكون  كيف 

التعاونية بال�ضجل املحلي للتعاونيات ؟ 21

الت�ضجيل  بعد  املطلوبة  الإجراءات  هي  ما 

بال�ضجل املحلي للتعاونيات ؟ 22

اأين يتواجد ال�ضجل املحلي للتعاونيات ؟ 23

ما هو اخت�ضا�س ال�ضجل املحلي ؟ 25

ما هو اخت�ضا�س ال�ضجل املركزي ؟ 26

اأين يتواجد ال�ضجل املركزي للتعاونيات ؟ 24

و�ضل  على  للح�ضول  املطلوبة  املدة  هي  ما   

الإيداع من ال�ضلطة املحلية ؟  18

لت�ضجيل  املطلوبة  الوثائق  ن�ضخ  عدد  هو  ما 

التعاونية بال�ضجل املحلي للتعاونيات ؟ 20

التعاونية  لت�ضجيل  املطلوبة  الوثائق  هي  ما 

بال�ضجل املحلي للتعاونيات ؟ 19

الدلء  يجب  املحلية  ال�ضلطة  من  الإيداع  و�ضل  على  للح�ضول 

بالوثائق التالية:

• طلب امل�ضادقة على الت�ضمية،	

• النظام ال�ضا�ضي موقع،	

• قائمة الع�ضاء املكتتبني،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لكافة الأع�ضاء،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لأجهزة الدارة اأو الت�ضيري،	

• �ضهادة باإيداع را�س املال.	

على يعنى بالتقييد عمليات الت�ضجيالت والتقييدات املعدلة و الت�ضطيبات. اجتماعني  الإدارة يف  اجتماعات جمل�س  عدد  امل�رشع  حدد 

الأقل �ضنويا، وميكن اأن يتعدى عدد الجتماعات ذلك ويثبت ذلك 

يف النظام الأ�ضا�ضي. 

يجب اأن يكون عدد اأع�ضاء جمل�س الدارة مكونا من )3 اأو 6 اأو 

9 اأو 12(.

يرتاوح عدد امل�ضريين ما بني 1 اأو 3 م�ضريين. 

اإدارة عندما يفوق رقم  التعاونية من طرف جمل�س  يجب ت�ضيري 

معامالتها ال�ضنوي ل�ضنتني حما�ضبيتني متتاليتني خم�ضة )5( ماليني 

ال�ضنة املحا�ضبية،  اأع�ضائها عند اختتام  التي يفوق عدد  اأو  درهم 

خم�ضني )50( ع�ضوا.

عدد  كان  اذا  م�ضريين  اأو  م�ضري  طرف  من  التعاونية  ت�ضيري  يتم 

الع�ضاء بها يقل عن 50 ع�ضوا، وهو اإجراء غري اإلزامي حيث ميكن 

للتعاونية اأن ت�ضري من قبل جمل�س اإدارة. 

وكيل اجلمعية العامة ينتخب من بني الأع�ضاء لل�ضهر على ت�ضيري 

اأمور التعاونية و تنفيذ قراراتها.

الت�ضجيل  رقم  على  التعاونية  ح�ضول  هو  بالت�ضجيل  املق�ضود 

مرة  التعاونية  بها  تقوم  عملية  وهي  للتعاونيات  املحلي  بال�ضجل 

واحدة طيلة تواجدها، يف حني اأن التقييد املعدل هو اإجراء تقوم به 

التعاونية عند كل تغيري يطراأ بها.

التقييد  اإجراء  ت�ضتوجب  التي  احلالت   112.12 رقم  القانون  حدد 

املعدل يف ما يلي :

• تغيري يف اإدارة اأو ت�ضيري التعاونية ؛	

• تغيري يف النظام الأ�ضا�ضي للتعاونية ؛	

• عمليات التحويل اأو الإدماج اأو النف�ضال اأو احلل اأو 	

الت�ضفية ؛

• تكوين ال�ضمانات على الأ�ضول ؛	

• �ضدور املقررات الق�ضائية املتخذة لإجراءات حتفظية يف 	

مواجهة التعاونية.

اإن الفرق بني ع�ضو جمل�س اإدارة وم�ضري يكمن يف ما يلي:

• ع�ضو جمل�س الدارة : يجب اأن يكون ع�ضوا متعاون 	

تنتخبه اجلمعية العامة من ويزاول مهامه جمانا،

• امل�ضري: ميكن اأن يكون ع�ضوا بالتعاونية اومن خارجها 	

معني من طرف اجلمعية العامة يزاول مهامه مقابل اأجر 

حمدد بالنظام الأ�ضا�ضي.

يجب اأن جترى التقييدات املعدلة داخل اأجل ثالثني )30( يوما.

ح�ضب اأحكام املادة الأوىل من مر�ضوم رقم 2.15.617 �ضادر يف 24 

مار�س 2016 بتحديد قواعد تنظيم وت�ضيري �ضجل التعاونيات يجب 

اأن تكون يف نظري واحد ون�ضختني م�ضهود ب�ضحتهما .

التعاونية  على  يتعني   112.12 رقم  القانون  من   104 املادة  ح�ضب 

اإ�ضعار ال�ضلطة احلكومية املكلفة بن�ضاط التعاونية بتاأ�ضي�ضها داخل 

اأجل اأق�ضاه ثالثون )30( يوما.

يتواجد ال�ضجل املحلي للتعاونيات بكتابة ال�ضبط باملحاكم البتدائية 

املتواجد مقر التعاونية بدائرة نفودها.

ما هو اخت�ضا�س ال�ضجل املحلي ي�ضتقبل ال�ضجل املحلي 

للتعاونيات لدى كتابة ال�ضبط باملحاكم البتدائية املتواجد مقر 

التعاونية بدائرة نفودها خمتلف التقييدات التي تتقدم بها 

التعاونيات ويتعلق الأمر ب:

• الت�ضجيالت ؛	

• التقييدات املعدلة ؛	

• الت�ضطيبات. 	

يناط بال�ضجل املركزي للتعاونيات املتواجد بالإدارة املركزية ملكتب 

تنمية التعاون ما يلي:

• جتميع املعلومات املبينة يف خمتلف ال�ضجالت املحلية 	

مبجموع تراب اململكة،

• حفظ ملفات التعاونيات ون�رش املعلومات املتعلقة بها 	

وتعميمها على الأغيار. 

يتواجد ال�ضجل املركزي للتعاونيات مبكتب تنمية التعاون بالرباط.

ح�ضب اأحكام املادة 7 من القانون رقم 112.12 فاإن و�ضل ال�ضلطة 

املحلية يجب اأن ي�ضلم يف احلال. 

يبلغ عدد ن�ضخ الوثائق املطلوبة لت�ضجيل التعاونية بال�ضجل املحلي 

للتعاونيات ثالثة.

املحلي  بال�ضجل  التعاونية  لت�ضجيل  املطلوبة  الوثائق  تتكون 

للتعاونيات من:

• طلب امل�ضادقة على الت�ضمية،	

• النظام ال�ضا�ضي موقع،	

• قائمة الع�ضاء املكتتبني،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لكافة الأع�ضاء،	

• ن�ضخ من وثائق التعريف لأجهزة الدارة اأو الت�ضيري،	

• �ضهادة باإيداع را�س املال،	

• و�ضل اليداع لدى ال�ضلطة املحلية،	

• ا�ضتمارة طلب الت�ضجيل بال�ضجل املحلي للتعاونيات.	
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من هو امل�ضري/ امل�ضريون ؟ كيف يتم الن�ضحاب من التعاونية؟38 ما هي �ضلطات اجلمعية العامة ؟44 48

ما هي اأنواع اجلمعيات العامة ؟ 49

ما هو م�ضمون الدعوة للجمعية العامة ؟ 53

العامة  اجلمعية  دعوة  اإ�ضدار  يرتبط  هل 

اإىل اآجال معينة ؟  54

ما هي �ضروط �ضحة انعقاد اجلمعية العامة 

العادية ؟ 55

ما هي اجلمعية العامة ال�ضنوية ؟ 56

ما هو عدد اجتماعات اجلمعية العامة 

�ضنويا؟ 50

كيف تتم الدعوة للجمعية العامة ؟ 52

من يدعو للجمعية العامة ؟ 51

كيف يتم ف�ضل الع�ضو من التعاونية ؟ 45

ما هي اجلمعية العامة ؟ 46

ما هي اجلمعية العامة غري العادية ؟ 47

من هو مراقب احل�ضابات ؟ 39

متى يجب تعيني مراقب احل�ضابات ؟ 40

من يعني مراقب احل�ضابات ؟ 41

من يحدد اأتعاب مراقب احل�ضابات ؟ 42

كيف يتم الن�ضمام اإىل تعاونية ؟ 43

وكيل اجلمعية العامة يعني من بني اأو من خارج الأع�ضاء مقابل 

تعوي�س لت�ضيري اأمور التعاونية و تنفيذ قراراتها 

يتم الن�ضحاب من التعاونية بعد القيام بالجراءات التالية:

• بالتو�ضل موجهة 	 اإ�ضعار  بر�ضالة م�ضمونة مع  تقدمي طلب 

اأحد امل�ضريين،  اأو  اإىل امل�ضري  اأو  اإىل رئي�س جمل�س الإدارة 

وذلك قبل اختتام ال�ضنة املالية اجلارية مبا ل يقل عن �ضهرين.

• بت رئي�س جمل�س الإدارة اأو امل�ضري اأو امل�ضريين يف طلب 	

خالل  بالأمر  املعني  اإىل  معلال  القرار  وتبليغ  الن�ضحاب 

الن�ضحاب.،  ت�ضلم طلب  ليوم  املوالية  يوما   )20( الع�رشين 

الأجل  هذا  ان�رشم  اإذا  مقبول  الطلب  اعتبار  طائلة  حتت 

عن  اأو  الإدارة  رئي�س جمل�س  عن  جواب  ي�ضدر  اأن  دون 

امل�ضري اأو امل�ضريين يف �ضاأنه.

تعترب اجلمعية العامة اأعلى �ضلطة يف التعاونية وتلزم قراراتها 

جميع الأع�ضاء، مبن فيهم املتغيبون واملعار�ضون.

ن�س القانون رقم 112.12 على عدة اأنواع من اجلمعيات العامة وهي 

اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة العادية ال�ضنوية واجلمعية 

العامة غري العادية.

يجب اأن تت�ضمن الدعوة اإىل اجلمعية العامة، حتت طائلة بطالن 

اأعمال  وجدولة  واملكان  وال�ضاعة  التاريخ  اجلمعية،  مداولت 

الجتماع. 

يجب اأن توجه الدعوة لنعقاد اجلمعية :

• قبل التاريخ املحدد لالجتماع مبدة ل تقل عن خم�ضة ع�رش 	

)15( يوما كاملة )يف املرة الأوىل(،

• قبل تاريخ الجتماع مبدة ل تقل عن ع�رشة )10( اأيام كاملة 	

)يف املرتني الثانية والثالثة(. 

الن�ضاب  باكتمال  ب�ضورة �ضحيحة  العادية  العامة  تنعقد اجلمعية 

واملتمثل يف: 

• الن�ضف على الأقل، بعد الدعوة الأوىل اإىل الجتماع ؛ 	

• الربع على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛	

• ُع�رش الأع�ضاء على الأقل بالن�ضبة للتعاونيات التي ي�ضاوي 	

اأو يقل عدد اأع�ضائها عن ع�رشين )20( ع�ضوا على األ يقل 

عددهم عن اثنني، بعد الدعوة الثالثة. 

واحدة يف  مرة  وجوبا  ينعقد  الأع�ضاء  كافة  له  ي�ضتدعى  اجتماع 

ال�ضنة للبت وجوبا يف النقط التالية:

• ال�ضتماع اإىل تقرير جمل�س الإدارة اأو امل�ضري اأو امل�ضريين ؛	

ح�ضب القانون رقم 112.12 يجب على التعاونية اأن تعقد جمعيتها 

العامة العادية ال�ضنوية وجوبا مرة واحدة على الأقل خالل 6 اأ�ضهر 

عامة  جمعية  عقد  للتعاونية  ميكن  كما  املالية.  ال�ضنة  اختتام  من 

عادية اأو غري عادية كلما دعت ال�رشورة لذلك دون حتديد عدد 

اأق�ضى اأو اأدنى.

تتم الدعوة اإىل اجلمعية العامة باإحدى الطرق التالية:

• ر�ضائل م�ضمونة مع اإ�ضعار بالتو�ضل توجه اإىل جميع اأع�ضاء 	

التعاونية )عندما يقل عدد اأع�ضاء التعاونية مائة ع�ضو100(،

تنعقد اجلمعية يف �ضورة جمعية عامة عادية اأو جمعية عامة غري 

عادية مببادرة من:

• جمل�س الإدارة اأو من امل�ضري اأو من اأحد امل�ضريين ،	

• ال�ضتعجال، بطلب 	 اأو مراقبي احل�ضابات يف حالة  مراقب 

موجه اإىل جمل�س الإدارة،

• واملوجه 	 مكتوب  بطلب  الأقل  على  التعاونية  اأع�ضاء  ثلث 

رئي�س  اإىل  موجه  بالتو�ضل  اإ�ضعار  مع  م�ضمونة  بر�ضالة 

ال�ضهرين  امل�ضريين داخل  اأحد  اأو  امل�ضري  اأو  الإدارة  جمل�س 

التي تلي تاريخ الطلب املذكور،

• امل�ضفي اأو امل�ضفني،	

• جلنة الرقابة عن طريق ر�ضالة اإنذار موجهة اإىل رئي�س جمل�س 	

الإدارة اأو للم�ضري اأو للم�ضريين. 

يتم ف�ضل املتعاون من التعاونية بالقيام بالإجراءات التالية: 

• بقرار من املجل�س الإداري يف انتظار اأن تبت اجلمعية العامة 	

يف ف�ضله يف اأول اجتماع لها،

• اتخاد قرار الف�ضل بالأغلبية املطلوبة يف اجلمعيات العامة 	

غري العادية بعد ال�ضتماع اإىل الع�ضو،

• تبليغ قرارات التوقيف ال�ضادرة عن جمل�س الإدارة وقرارات 	

الف�ضل التي تتخذها اجلمعية العامة معللة اإىل املعني بالأمر 

التالية  يف ر�ضالة م�ضمونة خالل اخلم�ضة ع�رش )15( يوما 

للتاريخ الذي �ضدرت فيه.

يق�ضد باجلمعية العامة جميع الأع�ضاء حاملي احل�ض�س املقيدون 

قانونا ب�ضجل اأع�ضاء التعاونية اأثناء تاريخ الدعوة اإىل الجتماع 

اجتماع ي�ضتدعى له كافة الأع�ضاء ينعقد للبت ح�رشا يف النقط التالية:

• تغيري النظام الأ�ضا�ضي ؛	

• ان�ضمام التعاونية اإىل تعاونية اأخرى ؛	

• ان�ضمام التعاونية اإىل احتاد التعاونيات ؛	

• حتويل التعاونية ؛	

• عملية اإدماج اأو انف�ضال التعاونية ؛	

• متديد مدة التعاونية ؛	

• حل التعاونية وت�ضفيتها ؛	

• تقييم احل�ض�س العينية.	

مراقب احل�ضابات هو خبري حما�ضب مقيد يف جدول هيئة اخلرباء 

املحا�ضبني.

يفوق  التي  للتعاونيات،  بالن�ضبة  احل�ضابات  مراقب  تعيني  يجب 

�ضنتني  اختتام  عند  درهم  ماليني  ع�رشة  ال�ضنوي  معامالتها  رقم 

حما�ضبتني متتاليتني.

يجب تعيني مراقب للح�ضابات من طرف:

• اجلمعية العامة للتعاونية ،	

• مبقت�ضى اأمر �ضادر عن رئي�س املحكمة البتدائية 	

املخت�ضة بطلب من اأي ع�ضو.

يتم حتديد اأتعاب مراقب احل�ضابات من قبل:

• اجلمعية العامة للتعاونية،	

• رئي�س املحكمة عند تعيينه من قبل هذا الأخري، اإىل حني 	

تعيني مراقب جديد للح�ضابات من طرف اجلمعية العامة 

يتم الن�ضمام اإىل التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:

• توجيه طلب الن�ضمام اإىل التعاونية كتابة لرئي�س 	

جمل�س اإدارتها اأو لأحد م�ضرييها،

• عر�س الطلب على ت�ضويت اأقرب جمعية عامة عادية .	

• ع�ضو، 	  )100( مائة  التعاونية  اأع�ضاء  عدد  يفوق  عندما 

ر�ضائل م�ضمونة مع اإ�ضعار بالتو�ضل توجه اإىل جميع اأع�ضاء 

التعاونية ؛

• اإعالن يعلق باملحكمة البتدائية املخت�ضة ؛	

• اإعالن ين�رش يف �ضحيفة خمول لها ن�رش الإعالنات القانونية 	

توزع يف الدائرة الرتابية للعمالة اأو الإقليم التي يقع بها مقر 

التعاونية ؛

• الرتابية 	 بالدائرة  املتواجدة  العامة  الأماكن  يف  يعلق  اإعالن 

للعمالة اأو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية. 
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• ال�ضتماع اإىل تقرير مراقب اأو مراقبي احل�ضابات، عند القت�ضاء ؛	

• ال�ضتماع اإىل تقرير جلنة الرقابة، عند القت�ضاء ؛	

• املوافقة على احل�ضابات ال�ضنوية اأو ت�ضحيحها اأو رف�ضها ؛	

• اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأو امل�ضري اأو امل�ضريين اأو رف�س 	

ذلك ؛

• توزيع الفائ�س ال�ضنوي ؛	

• تقرير مكافاأة احل�ض�س ؛	

• املوافقة على م�رشوع ميزانية الت�ضيري لل�ضنة املقبلة ؛	

• تعيني اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأو امل�ضري اأو امل�ضريين وعزلهم ؛	

• تعيني اأع�ضاء جلنة الرقابة عند القت�ضاء؛	

• وحتديد 	 القت�ضاء،  عند  احل�ضابات،  مراقبي  اأو  مراقب  تعيني 

اأجرتهم. 

ر�ضائل م�ضمونة مع اإ�ضعار بالتو�ضل توجه اإىل جميع اأع�ضاء 

التعاونية ؛

• اإعالن يعلق باملحكمة البتدائية املخت�ضة ؛	

• اإعالن ين�رش يف �ضحيفة خمول لها ن�رش الإعالنات القانونية 	

توزع يف الدائرة الرتابية للعمالة اأو الإقليم التي يقع بها مقر 

التعاونية ؛

• الرتابية 	 بالدائرة  املتواجدة  العامة  الأماكن  يف  يعلق  اإعالن 

للعمالة اأو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية. 

• الن�ضف على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛	

• التي ي�ضاوي 	 للتعاونيات  ُع�رش الأع�ضاء على الأقل بالن�ضبة 

اأو يقل عدد اأع�ضائها عن ع�رشين )20( ع�ضوا على األ يقل 

عددهم عن اثنني، بعد الدعوة الثالثة. 

ما هي �ضروط �ضحة انعقاد اجلمعية العامة 

غري العادية ؟ 57

حل�ضور  الإدارات  ا�ضتدعاء  يجب  هل 

اجلمعيات العامة ؟ 58

من يراأ�س اجتماع اجلمعية العامة ؟ 59

ما هو مكتب اجلمعية العامة وممن يتاألف ؟ 60

ما هو عدد اجتماعات اجلمعية العامة 

�ضنويا؟ 61

من يدعو للجمعية العامة ؟ 64

كيف تتم الدعوة للجمعية العامة ؟ 65

ما هو عدد اجتماعات اجلمعية العامة 

العادية �ضنويا ؟ 62
ما هو م�ضمون الدعوة للجمعية العامة ؟ 66

هل يجب ا�ضتدعاء الإدارات حل�ضور 

اجلمعيات العامة ؟ 70

من يراأ�س اجتماع اجلمعية العامة ؟ 71

ما هو املق�ضود مبكتب اجلمعية العامة وممن 

يتاألف ؟ 72

ما هو اخت�ضا�س مكتب اجلمعية العامة ؟  73

ما هو الن�ضاب القانوين ؟ 74

هل يرتبط اإ�ضدار دعوة اجلمعية العامة 

باآجال معينة ؟ 67

ما هي �ضروط �ضحة انعقاد اجلمعية العامة 

العادية ؟ 68

ما هي �ضروط �ضحة انعقاد اجلمعية العامة 

غري العادية ؟ 69

ما هو عدد اجتماعات اجلمعية العامة غري 

العادية �ضنويا ؟ 63

تنعقد اجلمعية العامة غري العادية ب�ضورة �ضحيحة باكتمال 

الن�ضاب واملتمثل يف:

• ثالثة اأرباع على الأقل، بعد الدعوة الأوىل ،	

• الن�ضف على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛	

• ُع�رش الأع�ضاء على الأقل بالن�ضبة للتعاونيات التي ي�ضاوي 	

اأو يقل عدد اأع�ضائها عن ع�رشين )20( ع�ضوا على األ يقل 

عددهم عن اثنني، بعد الدعوة الثالثة. 

ميكن للتعاونيات ا�ضتدعاء ممثلي الدارات للح�ضور يف خمتلف 

اجتماعاتها ويكون ح�ضورها ا�ضت�ضاريا فقط. 

يراأ�س اجتماع اجلمعية العامة اأحد امل�ضريين اأو رئي�س جمل�س الإدارة 

اأو نائب الرئي�س، اإذا تغيب الرئي�س اأو عاقه عائق، فاإن مل يوجد قامت 

اجلمعية بتعيني من يراأ�س اجتماعها �رشيطة اأن يكون �ضخ�ضا ذاتيا. 

يتكون مكتب اجلمعية العامة من رئي�س اجلمعية وفارزان يعينون 

اجتماع  يف  احلا�رشين  العتباريني  اأو  الذاتيني  الأع�ضاء  بني  من 

غري  من  يختار  اأن  ميكن  كاتب  تعيني  يتم  كما  العامة.  اجلمعية 

اأع�ضاء التعاونية �رشيطة اأن يكون �ضخ�ضا ذاتيا. 

يجب على التعاونية اأن تعقد جمعيتها العامة العادية ال�ضنوية وجوبا 

مرة واحدة على الأقل خالل 6 اأ�ضهر من اختتام ال�ضنة املالية. كما 

ميكن للتعاونية عقد جمعية عامة عادية اأو غري عادية كلما دعت 

ال�رشورة لذلك دون حتديد عدد اأق�ضى اأو اأدنى. 

تنعقد اجلمعية يف �ضورة جمعية عامة عادية اأو جمعية عامة غري 

عادية مببادرة من:

• جمل�س الإدارة اأو من امل�ضري اأو من اأحد امل�ضريين ،	

• ال�ضتعجال، بطلب 	 اأو مراقبي احل�ضابات يف حالة  مراقب 

موجه اإىل جمل�س الإدارة،

• واملوجه 	 مكتوب  بطلب  الأقل  على  التعاونية  اأع�ضاء  ثلث 

رئي�س  اإىل  موجه  بالتو�ضل  اإ�ضعار  مع  م�ضمونة  بر�ضالة 

ال�ضهرين  امل�ضريين داخل  اأحد  اأو  امل�ضري  اأو  الإدارة  جمل�س 

التي تلي تاريخ الطلب املذكور،

• امل�ضفي اأو امل�ضفني،	

• جلنة الرقابة عن طريق ر�ضالة اإنذار موجهة اإىل رئي�س جمل�س 	

الإدارة اأو للم�ضري اأو للم�ضريين. 

• تتم الدعوة اإىل اجلمعية العامة باإحدى الطرق التالية:	

• ر�ضائل م�ضمونة مع اإ�ضعار بالتو�ضل توجه اإىل جميع اأع�ضاء 	

ع�ضو  مائة  التعاونية  اأع�ضاء  عدد  يقل  )عندما  التعاونية 

،)100

• ع�ضو، 	  )100( مائة  التعاونية  اأع�ضاء  عدد  يفوق  عندما 

تنعقد اجلمعية العامة العادية كلما دعت ال�رشورة. 

يجب اأن تت�ضمن الدعوة اإىل اجلمعية العامة، حتت طائلة بطالن 

اأعمال  وجدولة  واملكان  وال�ضاعة  التاريخ  اجلمعية،  مداولت 

الجتماع. 

للح�ضور يف خمتلف  الإدارات  ا�ضتدعاء ممثلي  للتعاونيات  ميكن 

اجتماعاتها ويكون ح�ضورها ا�ضت�ضاريا فقط. 

يراأ�س اجتماع اجلمعية العامة اأحد امل�ضريين اأو رئي�س جمل�س الإدارة 

اأو نائب الرئي�س، اإذا تغيب الرئي�س اأو عاقه عائق، فاإن مل يوجد قامت 

اجلمعية بتعيني من يراأ�س اجتماعها �رشيطة اأن يكون �ضخ�ضا ذاتيا. 

يتكون مكتب اجلمعية العامة من رئي�س اجلمعية وفارزان يعينون 

اجتماع  يف  احلا�رشين  العتباريني  اأو  الذاتيني  الأع�ضاء  بني  من 

غري  من  يختار  اأن  ميكن  كاتب  تعيني  يتم  كما  العامة.  اجلمعية 

اأع�ضاء التعاونية �رشيطة اأن يكون �ضخ�ضا ذاتيا. 

تتجلى اخت�ضا�ضات مكتب اجلمعية العامة يف:

• العامة 	 اجلمعية  اجتماع  �ضري  ي�ضبط  الذي  اجلل�ضة  رئي�س 

وي�ضهر على األ حتيد املناق�ضات عن جدول الأعمال.

اأع�ضاء مكتب اجلمعية العامة والكاتب:

• الإ�ضهاد ب�ضحة ورقة احل�ضور،	

• �ضجل 	 يف  تثبت  التي  العامة  اجلمعيات  حما�رش  توقيع 

املحا�رش. 

الن�ضاب القانوين هو العدد الأدنى من الأع�ضاء الواجب ح�ضوره 

ل�ضحة و قانونية الجتماع. 

يجب اأن توجه الدعوة لنعقاد اجلمعية : 

• قبل التاريخ املحدد لالجتماع مبدة ل تقل عن خم�ضة ع�رش 	

)15( يوما كاملة )يف املرة الأوىل(،

• قبل تاريخ الجتماع مبدة ل تقل عن ع�رشة )10( اأيام كاملة 	

)يف املرتني الثانية والثالثة(. 

الن�ضاب  باكتمال  ب�ضورة �ضحيحة  العادية  العامة  تنعقد اجلمعية 

واملتمثل يف:

• الن�ضف على الأقل، بعد الدعوة الأوىل اإىل الجتماع ؛	

• الربع على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛	

• ُع�رش الأع�ضاء على الأقل بالن�ضبة للتعاونيات التي ي�ضاوي 	

اأو يقل عدد اأع�ضائها عن ع�رشين )20( ع�ضوا على األ يقل 

عددهم عن اثنني، بعد الدعوة الثالثة. 

باكتمال  �ضحيحة  ب�ضورة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  تنعقد 

الن�ضاب واملتمثل يف:

• ثالثة اأرباع على الأقل، بعد الدعوة الأوىل ،	

تنعقد اجلمعية العامة غري العادية كلما دعت ال�رشورة.
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½ الأع�ضاء من  ت�ضويت  بن�ضبة  قرار  اتخاذ  املطلقة هي  الأغلبية 

جمموع الأ�ضوات املعرب عنها بالن�ضبة للحا�رشين و املمثلني. 

املحا�ضبي  للمخطط  طبقا  التعاونية  ح�ضابات  مت�ضك  اأن  يجب 

املتعلق بالتعاونيات. 

ا�ضتبدال  الأمر،  اقت�ضى  اإذا  اأو،  تغيري  اأو  ن�ضخ  باملالءمة  يق�ضد 

املن�ضو�س  لالأحكام  املخالفة  الأ�ضا�ضي،  بالنظام  الواردة  املقت�ضيات 

عليها يف القانون رقم 112.12 واإدخال ما ي�ضتلزمه هذا الأخري من 

اإ�ضافات. يتم اإجناز هذه املالءمة اإما بتعديل النظام الأ�ضا�ضي القدمي 

اأو باعتماد نظام اأ�ضا�ضي جديد. 

يق�ضد بالتعاونيات املعنية باملالءمة، التعاونيات واحتادات التعاونيات 

املوؤ�ض�ضة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ يف 31 دي�ضمرب 2015 

من اأجل اإجناز املالءمة يتعني القيام مبا يلي:

• الدعوة لعقد جمعية عامة غري عادية،	

• الت�ضجيل بال�ضجل املحلي للتعاونيات. 	

من اأجل الت�ضجيل بال�ضجل املحلي للتعاونيات بالن�ضبة للتعاونيات 

املعنية باملالءمة يجب تقدمي الوثائق التالية يف ثالث ن�ضخ م�ضهود 

ب�ضحتها: 

• النظام الأ�ضا�ضي،	

• حم�رش اجلمع العام ال�ضتثنائي،	

• قرار الرتخي�س. 	

بعد انتهاء الأجل الذي �رشبته اأحكام املادة 108 من القانون رقم 

اأحكام  تغيري  مت   ،2016 دجنرب   31 بتاريخ  انتهى  والذي   112.12

املادة املذكورة مبوجب قانون رقم 74.16 ، حيث مت منح اأجل جديد 

ينتهي يف 31 دجنرب 2019. 

اأو  امل�ضري  اأو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اإىل  املحا�ضبة  م�ضك  يناط 

امل�ضريون، ب�ضفة �ضخ�ضية اأو بوا�ضطة حما�ضب داخلي اأو خارجي .

اأو  خارجيا  يكون حما�ضبا  اأن  ميكن  للتعاونية  بالن�ضبة  املحا�ضب 

اإ�رشاف  حتت  التعاونية  ح�ضابات  م�ضك  ميكنهم  داخليا  حما�ضبا 

املدير، كما ميكن  اأو  امل�ضريون  اأو  امل�ضري  اأو  الإدارة  رئي�س جمل�س 

لهوؤلء الآخرين م�ضكها ب�ضفة �ضخ�ضية. 

يجب على التعاونيات م�ضك حما�ضبة خا�ضة وفق مقت�ضيات قرار 

وزير القت�ضاد واملالية واخلو�ض�ضة وال�ضياحة رقم 441.01 ال�ضادر 

26 فرباير 2001 يتعلق باملخطط املحا�ضبي املتعلق بالتعاونيات .

احتاد التعاونيات يحدث بني تعاونيات لها نف�س الغر�س اأو اأغرا�س 

مماثلة ومتكاملة فيما بينها، ويجب اأن عددها ي�ضاوي اأو يتجاوز 

ثالث تعاونيات. 

ت�رشي على الحتادات الأحكام الت�رشيعية والتنظيمية املطبقة على 

على  امل�ضادقة  لطلب  بالن�ضبة  اأنه  اإل  فيها،  امل�ضرتكة  التعاونيات 

ت�ضمية الحتاد فيتعني توقيعه من قبل 3 تعاونيات على الأقل. 

• املتعلق 	 املحا�ضبي  للمخطط  طبقا  ال�ضنوية  احل�ضابات 

بالتعاونيات.

• تقرير جمل�س الإدارة اأو امل�ضري اأو امل�ضريون عن �ضري التعاونية 	

خالل ال�ضنة املحا�ضبية املن�رشمة،

• حم�رش اجلمعية العامة العادية ال�ضنوية،	

• تقرير مراقب احل�ضابات عند القت�ضاء. 	

تتعلق الوكالة/الإنابة بتمثيل ع�ضو يف اجتماعات التعاونية وي�ضرتط 

فيها ما يلي:

• متنح لع�ضو يف التعاونية،	

• يتعني على كل وكيل احل�ضول على وكالة واحدة فقط،	

• يجب اأن يكون تاريخ الوكالة حمدد،	

• يتعني اأن تكون الوكالة مكتوبة و م�ضادق عليها. 	

ميكنها  للتعاونيات  املحلي  بال�ضجل  التعاونيات  ت�ضجيل  مبجرد 

 ،112.12 رقم  القانون  ح�ضب  العمومية  ال�ضفقات  يف  امل�ضاركة 

و�ضيكون ذلك متي�رشا فور مراجعة مر�ضوم ال�ضفقات العمومية. 

مراقب احل�ضابات هو خبري حما�ضب مقيد يف جدول هيئة اخلرباء 

املحا�ضبني 

يفوق  التي  للتعاونيات،  بالن�ضبة  احل�ضابات  مراقب  تعيني  يجب 

�ضنتني  اختتام  عند  درهم  ماليني  ع�رشة  ال�ضنوي  معامالتها  رقم 

حما�ضبتني متتاليتني. 

يجب تعيني مراقب للح�ضابات من طرف: 

• اجلمعية العامة للتعاونية ،	

• مبقت�ضى اأمر �ضادر عن رئي�س املحكمة البتدائية املخت�ضة 	

بطلب من اأي ع�ضو، 

يتم حتديد اأتعاب مراقب احل�ضابات من قبل: 

• اجلمعية العامة للتعاونية،	

• رئي�س املحكمة عند تعيينه من قبل هذا الأخري، اإىل حني 	

تعيني مراقب جديد للح�ضابات من طرف اجلمعية العامة. 

العامة والكاتب حما�رش اجلمعيات  اأع�ضاء مكتب اجلمعية  يوقع 

العامة. 

ن�س امل�رشع على ثالثة )3( �ضجالت ويتعلق الأمر ب�ضجل الأع�ضاء، 

و�ضجل حما�رش اجتماعات اجلمعيات العامة ، و و�ضجل مداولت 

اجتماعات املجل�س الإداري. 

عليها من طرف  والتوقيع  برتقيم �ضفحاتها  ال�ضجالت  م�ضك  يتم 

كتابة ال�ضبط لدى املحكمة البتدائية املخت�ضة، ويجب م�ضك هذه 

ال�ضجالت مبقر التعاونية. 

تتمثل وثائق اأخر ال�ضنة يف ما يلي:

• جرد جلميع عنا�رش اأ�ضول وخ�ضوم التعاونية 	



بعد  باملالءمة  القيام  عدم  اأثار  هي  ما 

ان�ضرام الأجل القانوين ؟ 97

ما هي اخلدمات التي يقدمها مكتب تنمية التعاون 

للتعاونيات وهل هذه اخلدمات جمانية ؟  98

التعاونيات املوؤ�ض�ضة قبل  اأو احتادات  التعاونيات  عند عدم مالءمة 

التنفيذ لأنظمتها الأ�ضا�ضية وفق  القانون رقم 112.12 حيز  دخول 

التعاونيات  الت�ضجيل يف �ضجل  القانون رقم 112.12 وعدم  اأحكام 

قبل 31 دجنرب 2019، تفقد ال�ضفة التعاونية اأو احتاد التعاونية. 

تنظم بتن�ضيق معه يتم فتح املجال اأمام جميع التعاونيات امل�ضتوفية 

لعدة �رشوط اأهمها الو�ضعية القانونية ال�ضليمة بالإ�ضافة اإىل طبيعة 

وجودة املنتوج، وعموما يتم اإ�ضعار التعاونيات بهذه املعار�س وحتى 

تلك خارج الوطن عرب عدة قنوات من اإدارات تقنية ومهنية...كما 

يتعني على التعاونية ال�ضتف�ضار امل�ضتمر عنها حتى يتم التوقف على 

ال�رشوط وتقدمي طلب م�ضاركتهم .

له  املخولة  الخت�ضا�ضات  خالل  من  التعاون  تنمية  مكتب  يقدم 

التعاونيات  ل�ضالح  اخلدمات  من  عديدا  توفري  القانون،  مبوجب 

وللتذكري  اأع�ضائها،  قدرات  تقوية  القانوين ويف  الدعم  تتجلى يف 

طريق  عن  تتم  واأخرى  مبا�رشة  بطريقة  يقدمها  خدمات  هناك 

�رشاكات وبرامج متعددة كربنامج »مرافقة« 

اجلامعات  خريجي  من  لل�ضباب  ميكن  التعاوين  للقطاع  بالن�ضبة 

الن�ضاط  فروع  جميع  يف  التعاونيات  اإحداث  التكوين  ومعاهد 

خريجي  بني  من  التقليدية  وال�ضناعة  الفالحة  كقطاعات  الإن�ضاين 

املعاهد الفالحية وحرف ال�ضناعة التقليدية اأو تعاونيات خدماتية يف 

جمالت متعددة .

ميكن للتعاونيات ال�ضتفادة من دعم الإدارات مراعاة لخت�ضا�ضاتها 

واإىل  التعاونيات،  حاجيات  وح�ضب  القانون  مبوجب  لها  املخولة 

املنظمات  الإدارات ميكن احل�ضول على دعم من خمتلف  جانب 

احلكومية وغري احلكومية الوطنية اأو الأجنبية كل ح�ضب جمال 

اهتمامه ويتجلى الدعم عموما يف دعم يهم تقوية قدراتها اأو دعم 

مادي ومايل. 

يعمل مكتب تنمية التعاون على دعم التعاونيات يف جمال الت�ضويق 

كذلك، لذا ويف خمتلف املعار�س الوطنية واجلهوية واملحلية التي 

منتوجاتها حتى  اأهمية كربى جلودة  اإيالء  التعاونيات  على  يتعني 

تتمكن من اإيجاد منافد الت�ضويق على نطاق وا�ضع، ومن بني احللول 

املتاحة الت�ضديق على منتوجات التعاونية ، ويف هذا ال�ضدد ميكن 

الت�ضال مب�ضالح املكتب الوطني لل�ضالمة ال�ضحية )ONSSA( اأو 

وزارة  اأو مب�ضالح   ،)IMANOR( للتقيي�س  املغربي  املكتب  م�ضالح 

التجارية  والعالمات  اجلودة  ل�ضارات  بالن�ضبة  التقليدية  ال�ضناعة 

ملنتوجات ال�ضناعة التقليدية ويتعلق الأمر ب�ضارة » اجلودة الرفيعة 

»، �ضارة » اجلودة اجلهوية »،« العالمة اجلماعية للت�ضديق«، �ضارة 

اجلودة » م�ضمون » و�ضارة اجلودة » �ضانع م�ضوؤول »، وبامل�ضالح 

للمن�ضاأ  املميزة  بالعالمات  يتعلق  ما  يف  الفالحية  بوزارة  املخت�ضة 

واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية وتهم »عالمة 

اجلودة الفالحية« و« البيان اجلغرايف » و« ت�ضمية املن�ضاأ » وجمموع 

هذه اآليات من �ضاأنها اإعطاء قيمة اإ�ضافية و�ضمانات اأكرث لكت�ضاح 

الأ�ضواق وجلب الزبناء وجعلهم اأوفياء.

خريجي  من  لل�ضباب  ميكن  التي  املجالت  ماهي 

اجلامعات ومعاهد التكوين التي ميكن اأن ي�ضتغل 

بها وهل هناك جتارب ناجحة يف هذا امليدان ؟ 99

من هي اجلهات التي باإمكانها م�ضاعدة 

التعاونيات، وما هو نوع هذا الدعم الذي 

ميكن اأن تقدمه ؟  102

لها  املعهود  الوزارة  تنظمها  التي  املعار�س  من 

مكتب  و  التعاون،  تنمية  مكتب  على  بالو�ضاية 

تنمية التعاون ؟ 100

هل من حلول من اأجل ت�ضويق منتوج التعاونيات؟ 101

 www.odco.gov.ma. 

100 سؤال حول العمل التعاوني   12


