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تقدمي:

االجراءات   
)1(
بالتعاونيات املتعلق   112.12 رقم  القانون  يحدد 

وت�سجيلها  واحتاداتها  التعاونيات  بتاأ�سي�س  املتعلقة  امل�سطرية 

 2.15.617 رقم  املر�سوم  مبقت�سى  املنظم  التعاونيات  ب�سجل 

وت�سيري  تنظيم  قواعد  بتحديد   2016 مار�س   24 يف  ال�سادر 

.
)2(
�سجل التعاونيات

تاأ�سي�س  يف  الراغبني  اأو  امل�ساريع  حاملي  م�ساعدة  وبهدف 

تعاونيات، و�سع مكتب تنمية التعاون هذا الدليل كما و�سع 

منوذج نظام اأ�سا�سي منبثق عن القانون رقم 112.12 للإ�ستئنا�س.

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

على  واالإجابة  التو�سيحات  لتقدمي  االإ�سارة  رهن  واجلهوي 

جميع اال�ستف�سارات حول االإجراءات املتبعة من اأجل التاأ�سي�س 

والت�سجيل.

  ))  اجلريدة الر�صمية عدد 6318 بتاريخ 25 �صفر 1436 )18 د�صمرب 2014( ال�صفحة 8481 
  ))  اجلريدة الر�صمية عدد 6455 بتاريخ 3 رجب 1437 )11 �أبريل 2014( ال�صفحة 3031 
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دليل تاأ�سي�س التعاونيات  واحتادات التعاونيات

وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات

تاأ�سي�س التعاونيات واالحتادات التعاونية:

ميكن تلخي�س االإجراءات الواجب تتبعها و كذا الوثائق املتعني 

التعاونيات  احتاد  اأو  التعاونية  ت�سجيل  اأجل  من  بها  االإدالء 

ب�سجل التعاونيات كاالأتي:

 
1 - م�سادقة مكتب تنمية التعاون على الت�سمية داخل اأجل يومني
من تاريخ تقدمي طلب امل�سادقة على ت�سمية التعاونية )اأو احتاد 

التعاونيات( املزمع تاأ�سي�سها اإىل مكتب تنمية التعاون وفق النموذج 

بتحديد 
امللحق باملر�سوم رقم 2.15.617 ال�سادر يف 24 مار�س 2016 

قواعد تنظيم وت�سيري �سجل التعاونيات

2 - تاأ�سي�س التعاونية وذلك بالقيام مبا يلي:
توقيع النظام االأ�سا�سي من طرف جميع االأع�ساء املوؤ�س�سني  •

اأو وكلئهم، عند االقت�ساء، تقرير تقييم احل�س�س العينية 

طبقا الأحكام املادة 27 من هذا القانون؛

االكتتاب يف راأ�سمال التعاونية واإيداع االأموال امل�ستخل�سة  •

يف ح�ساب بنكي جممد با�سم التعاونية يف طور التاأ�سي�س 

اأيام ابتداء من حترير احل�س�س مقابل  اأجل خم�سة  داخل 

�سهادة م�سلمة من طرف البنك تثبت جتميد االأموال املودعة 

لديه تلك االأموال.

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

االقت�ساء؛
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التي  املحلية  االإدارية  ال�سلطة  لدى  التالية  الوثائق  اإيداع   -  3
يتواجد يف دائرة نفوذها مقر التعاونية مقابل و�سل:

1.3 -   النظام االأ�سا�سي للتعاونية الذي ينبغي اأن يكون :

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

وكلئهم املفو�س لهم ،

م�سادقا عليه من طرف اجلهات املخت�سة.  •

2.3 - قائمة باالأع�ساء املتعاونني، تبني:

عدد احل�س�س املكتتبة،  •

راأ�سمال املكتتب، •

املبلغ املحرر من قبل كل ع�سو. •

3.3 ن�سخة من وثائق التعريف التالية:

للأع�ساء  • بالن�سبة  االلكرتونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة 

املغاربة،

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

جواز ال�سفر بالن�سبة للأجانب الغري مقيمني، •

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

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

التقييدات امل�سمنة يف �سجل التعاونيات بالن�سبة للتعاونيات. •
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دليل تاأ�سي�س التعاونيات  واحتادات التعاونيات

وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات

اأجهزة  الأع�ساء  بالن�سبة  التعريف  وثائق  من  ن�سخة   -  4.3
االإدارة والت�سيري:

نف�س الوثائق امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة

حترير  من  امل�ستخل�سة  االأموال  اإيداع  تثبت  �سهادة   -  5.3
راأ�سمال التعاونية ممنوحة من طرف البنك املودعة لديه

4 - ت�سجيل التعاونية يف ال�سجل املحلي للتعاونيات املتواجد 
مقر  يوجد  التي  االبتدائية  املحكمة  لذى  ال�سبط  مبكتب 

وقف  طلب  بتقدمي  وذلك  اخت�سا�سها  دائرة  داخل  التعاونية 

ن�سخ  ثلث  يف  واحلريات  العدل  وزير  بقرار  املحدد  النمودج 

موقع من طرف املوؤ�س�سني اأو جمل�س االإدارة اأو امل�سري اأو اأحد 

امل�سريين اأو وكلئهم املفو�س لهم ذلك، مرفق بالوثائق التالية يف 

نظري واحد ون�سختني م�سهود ب�سحتهما، ويتعلق االأمر ب:

1.4 و�سل ال�سلطة االإدارية املحلية،

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

النظام االأ�سا�سي للتعاونية اأو الإحتاد التعاونيات ويتعني اأن   3.4
يكون: 

من  • اأو  املوؤ�س�سني  قبل  من  من  قانوين  ب�سكل  موقعا 

وكلئهم املفو�س لهم،

م�سادقا عليه من طرف اجلهات املخت�سة.   •
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4.4 قائمة باالأع�ساء املتعاونني، تبني:

عدد احل�س�س املكتتبة،  •

راأ�س مال املكتتب، •

املبلغ املحرر من قبل كل ع�سو. •

5.4 ن�سخة من وثائق التعريف التالية:

للأع�ساء  • بالن�سبة  االلكرتونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة 

املغاربة،

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

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

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

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

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

6.4  ن�سخة من وثائق التعريف بالن�سبة الأع�ساء اأجهزة االإدارة 
والت�سيري:

للأع�ساء  • بالن�سبة  االلكرتونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة 

املغاربة،

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

جواز ال�سفر بالن�سبة للأجانب الغري مقيمني، •
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دليل تاأ�سي�س التعاونيات  واحتادات التعاونيات

وفق اأحكام القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات

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

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

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

7.4 �سهادة تثبت اإيداع االأموال امل�ستخل�سة من حترير راأ�سمال 
البنك  التعاونيات ممنوحة من طرف  اأو الإحتاد  التعاونية 

املودعة لديه االأموال املذكورة.

بت�سجيل  التعاون   تنمية  امل�سالح اجلهوية ملكتب  اإ�سعار   - 5
التعاونية وفق اأحكام املادة 10 من القانون رقم 112.12 املتعلق 

بالتعاونيات وذلك بالقيام مبا يلي:

املحلي  • بال�سجل  الت�سجيل  و�سل  من  ن�سخة  اإيداع 

للتعاونيات،

اإيداع ن�سخة من وثائق امللف امل�سار اإليها اأعله. •

6 - اإ�سعار االإدارة التقنية املعنية بت�سجيل التعاونية وفق اأحكام 
بالتعاونيات داخل  املتعلق  القانون رقم 112.12  املادة 104 من 

اأجل 30 يوما من تاريخ اإجناز الت�سجيل وذلك بالقيام مبا يلي:

اإيداع ن�سخة من و�سل الت�سجيل بال�سجل املحلي للتعاونيات، •

اإيداع ن�سخة من وثائق امللف امل�سار اإليها اأعله. •





دليل تاأ�سي�س التعاونيات  واحتادات التعاونيات

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 اال�ستئنا�س(

 النظام االأ�سا�سي للتعاونية

البــاب االأول : الت�أ�سي�س – الت�سميـة

املادة االأوىل:

طبقا للقانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات ال�سادر بتنفيذه 

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

بـــ..................... بتاريخ  1436 )21 نوفمرب 2014( تاأ�س�ست 

التعاونية    ............................... املوافق   .......................

اإ�سم....................................................... حتمل   والتي 

املكتتبني  بني   )......................................... )بالفرن�سية 

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

- اال�سم ال�سخ�سي:

- اال�سم   العائلي:

- العنوان:

- رقم وثيقة التعريف :                 نوعها : 

 اال�ضم ال�ضخ�ضي والعائلي للأع�ضاء وعناوينهم

 )اإذا تعلق االأمر باأ�ضخا�ص ذاتيني(

-الت�سمية:

- املقر:

- مبلغ راأ�سمال االأع�ساء :                              درهم

- اال�سم ال�سخ�سي ملمثلها بالتعاونية:

- اال�سم العائلي ملمثلها بالتعاونية:

- احلالة املدنية ملمثلها بالتعاونية:

- عنوان ممثلها بالتعاونية:
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 ت�ضمية ال�ضخ�ص االعتباري ومقره ومبلغ راأ�ص مال ، اإ�ضافة للحالة املدنية 

وعنوان ممثله )اإذا تعلق االأمر باأ�ضخا�ص اعتباريني(

الباب الثاين : املقر– املدة- الغر�ص
املادة 2:

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

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

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

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

املادة 3 :

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

املادة 4 :                                                  

حددت التعاونية غر�سها فيما يلي :

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

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

البــاب الثـالث :

الراأ�ص املــال – احل�ض�ص
املادة 5 :  

به........................... املكتتب  التعاونية  املال  راأ�س  يبلغ 

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

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

درهم )...........................(. 
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون 112.12

متعاون يف  لكل  بالن�سبة  احل�س�س  االأدنى من  العدد  يحدد 

.......... ح�س�س

املادة 6 :

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

ح�س�س عينية  مببلغ ........................................ درهما، 

ويتوزع كالتايل:

بالن�سبة للأ�سخا�س الذاتيني

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

رقم .......... نوعها .......... اكتتب بــ  )........( ح�سة عينية 

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

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

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

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

بالن�سبة للأ�سخا�س االعتباريني

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

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

حددت قيمتها يف  ......... درهم  

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

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

قيمتها يف ................... درهم
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املادة 7 :

تخ�سع كيفيات حترير وتفويت احل�س�س الأحكام 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 االلتزامات املتعلقة بن�ساطه جتاه التعاونية اأو 

عن حق االنتفاع 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  االأق�سى  احلد  يحدد 

االأ�سخا�س االعتباريون 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.

املادة 9 :

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

يجـوز تخفي�سـه اإىل مادون ثلث اأرباع 4/3 اأعلى مبلغ و�سل 

اإليه منذ تاأ�سي�س التعاونية.
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

املادة 10 :

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

بن�سبة فائدة حمددة بقرار من اجلمعية العامة للتعاونية،

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

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

الفائ�س  من  اقتطاعات  بوا�سطة  القانون  من   31 املادة   عليه 

ال�سنوي،

البــاب الرابــع :

القبول- االن�ضحاب – االإقالة
املادة 11:

الذاتيني  االأ�سخا�س  اإال  التعاونية  يف  ينخرط  اأن  يجوز  ال 

واالأ�سخا�س االعتباريني الذين تتوفر فيهم ال�رضوط التالية:

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

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

املادة 12 : 

يتم قبول االأع�ساء بدءا على موافقة اجلمعية العامة يف اأقرب 

اجتماع لها باالأغلبية املطلوبة يف اجلمعيات العامة العادية.

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

الثالث الفرعني االأول و الثاين من القانون رقم 112.12.
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 الباب اخلام�س :

االلتزامات - امل�ضوؤولية – التعهدات  

املادة 13: 

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 14 :

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 15:

يتعهد كل ع�سو اجتاه التعاونية مبا يلي:

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

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

ويرتتب عن اإخلل املتعاون لهذه التعهدات اجلزاءات التالية 

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

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

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

 الباب ال�ساد�س :

التنظيم والت�سيري
املادة 16 :

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

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

كلما دعت  التعاونية، وجتتمع يف �سورة جمعية عامة عادية 

ال�رضورة اإىل ذلك، و وجوبا مرة واحدة على االأقل خلل ال�ستة  

االأعمال  جدول  يف  للنظر  املالية  ال�سنة  الختتام  املوالية  اأ�سهر 

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

وتنعقد يف �سورة جمعية عامة غري عادية للبت يف احلاالت 

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

املادة 16 مكررة:

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

- الفرع االأول: 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   ......................................

46 املادة  الأحكام  الفرعية  اجلمعيات  ت�سيري  ويخ�سع   ع�سوا 

من القانون رقم 112.12.



22

املادة 17 : 

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

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

اجلمعية العامة .

اأ�سهر على االأقل وكلما  ويجتمع جمل�س االإدارة مرة كل )6( 

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

ن�سف اأع�سـائه على االأقل.

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

اجتماعات جمل�س االإدارة الأحكام املادتني 57 و58 من القانون 

رقم 112.12. 

)تطبق اأحكام هذه املادة عندما يفوق رقم معاملت التعاونية 

ل�سنتني حما�سبتني متتاليتني )5( خم�سة مليني درهم اأو عندما 

يفوق عدد اأع�ساء التعاونية )50( ع�سوا(

املادة 18 : 

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

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

اأحكام املادة 65 من القانون رقم 112.12 امل�سار اإليه اأعله.
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

املادة 19 : 

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

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

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

ت�ساف اإىل ورقة احل�سور، 

التعاونية ممثلهم  االأع�ساء يف  االعتباريني  االأ�سخا�س  وميثل 

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

املادة 20 : 

كل ع�سو يف جمل�س االإدارة مل يح�رض ثلثة اجتماعات متوالية 

ملجل�س االدارة بدون عذر مقبول يعترب م�ستقيل من جمل�س 

اإدارة التعاونية.

املادة  21 :    

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

واملقت�سيات  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 اإليها.
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 الباب ال�سابع : ال�ضنة املالية- املراقبة 

الفائ�ص ال�ضنوي
املادة 22 : 

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

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

   

املادة 23:

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 

اأخر كل �سنة مالية:

10 % لتكوين احتياطي قانوين اإىل اأن يعادل مبلغ راأ�سمال  •

التعاونية، 

يوزع كل اأو بع�سا على املتعاونني بح�سب العمليات التي  •

اأجروها مع التعاونية اأو العمل الذي قدموه لها خلل ال�سنة 

املحا�سبية املن�رضمة؛

ير�سد كل اأو بع�سا الحتياطي خا�س؛ •

ير�سد الأي غر�س له علقة بهدف التعاونية؛ •

يرحل من جديد. •
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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

الباب الثامن :

التحويل - االندماج – االنف�ضال - احلل – الت�ضفية

املادة 24:

�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 25:

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

بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، 

الذمة  اأو جزء من  يرتتب عن كل عملية االنف�سال تقدمي كل 

املالية للتعاونية كح�سة لتعاونيات جديدة اأو قائمة.

81 من  املادة  واالنف�سال الأحكام  االندماج  وتخ�سع عمليات 

القانون  رقم 112.12.

املادة 26:  

يف حالة ت�سفية التعاونية يوؤول ر�سيد الت�سفية اإىل:...............

مع مراعاة اأحكام  املادة 84 من القانون رقم 112.12.  
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  الباب التا�سع : ت�ضوية املنازعات

املادة 27 :

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

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

اأمام اجلامعة الوطنية للتعاونيات اإن مل يكن هناك احتاد طبقا 

الأحكام املادة 79 من القانون رقم 12.112.       

ويكون موطن التعاونية هو مقرها. 

الباب العا�سر : مقت�ضيات عامــة

املادة 28 :

تخ�سع التعاونية ملراقبة االإدارة  املن�سو�س عليها يف 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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نظام اأ�سا�سي منوذجي

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

مت توقيع )...( ن�سخ من هذا النظام االأ�سا�سي من اأجل اإيداعها 

ون�سخ  التعاونيات  ب�سجل  الت�سجيل  اأجل  ومن  التعاونية  مبقر 

تقت�سيه  اآخر  غر�س  ولكل  املوؤ�س�سني  للأع�ساء  ت�سلم  اأخرى 

م�سلحة التعاونية.

متت امل�سادقة على  هذا النظام االأ�سا�سي ب .............. بتاريخ .............

االأع�ساء املوؤ�س�سون

االأ�سخا�س الذاتيون

التوقيع اال�سم ال�سخ�سي والعائلي 

التوقيع اال�سم ال�سخ�سي ولعائلي 

التوقيع اال�سم ال�سخ�سي والعائلي 

التوقيع اال�سم ال�سخ�سي ولعائلي 

التوقيع اال�سم ال�سخ�سي والعائلي 

االأ�سخا�س االعتباريون

اال�سم ال�سخ�سي والعائلي للوكيل  ت�سمية ال�سخ�س االعتباري 

التوقيع

اال�سم ال�سخ�سي والعائلي للوكيل  ت�سمية ال�سخ�س االعتباري 

التوقيع

اال�سم ال�سخ�سي والعائلي للوكيل  ت�سمية ال�سخ�س االعتباري 

التوقيع

اال�سم ال�سخ�سي والعائلي للوكيل  ت�سمية ال�سخ�س االعتباري 

التوقيع

اال�سم ال�سخ�سي والعائلي للوكيل  ت�سمية ال�سخ�س االعتباري 

التوقيع

املرفقات )عند االقت�ساء(:

- وكاالت تفوي�س اال�سخا�س االعتباريني

- تقرير تقييم احل�س�س العينية
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 عناوين  هامة
 العنىان الهاتف / الفاكس 

 اإلدارة
 المركزٌة

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

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

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

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

  بنً مالل     
 األطلس فاس الزرقطونً شارع  60  05.35.65.43.62 فاس

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

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

  القنٌطرة  249
 طرٌق  241رقم  رشٌد موالي تجزئة 05.28.89.29.48  العٌون

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

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

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

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

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

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

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

لداخلةا  2 رشيد  
الدار 

 البٌضاء
 3زنقة الحبشة الطابق الثانً شقة  45  05.22.30.44.36

الدار البٌضاء  10966 ص.ب   
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