
   
                           لمملكة المغربيةا   
 وزارة العدل والحريات  

 نموذج طلب التسجيل                                                                            ***           
 محكمة االستئناف ب.......

 ب......  المحكمة االبتدائية
 الـتسـجيــلطلب 

 فــي الســجـل المحلي للتعاونيات 
 

بتحديد قواعد تنظيم ( 2016س مار  24) 1437من جمادى األخرة  24الصادر في   2.15.617لمرسوم رقم من ا 1)المادة 
 وتسيير سجل التعاونيات (

 .................................................................................. إلى السيد/ة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية 
 أنا الموقع/ ة أسفله 

  (1)الوكيل                        ة                   مسيررئيس مجلس اإلدار        من المؤسسين                      صفتي :    ب  
      

 ..........................................................................................االسم الشخصي والعائلي...................  
 ........ رقم وثيقة التعريف..................................................................نوعية وثيقة التعريف ................   

 ....................................................................................................العنوان :........................
 تحاد االبطلب تسجيل التعاونية /  أتقدم

...المصادق عليها من طـرف مكتـب   ................................................................تحت تسمية :......................
 تنمية التعاون 

 .............................................................على الساعة.....بتاريخ :..................................................
 ...................................المقر ...............................................................................................

 .............................................................................................القطاع ...................................
 (  3(      ) الصنف  2(    ) الصنف  1:  ) الصنف (2)الصنف 

 

 بيانات  عن أعضاء اإلدارة والتسيير
 

 العنوان صفةال رقم وثيقة التعريف نوع وثيقة التعريف الجنسية االسم الشخصي و العائلي

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 حرر ب ...........................  في   ...............................
 توقيع صاحب الطلب

  المتعلق بالتعاونيات  112.12ن من القانو 11بوكالة وفق ما تنص عليه  المادة في حالة التسجيل بواسطة وكيل، يجب إرفاق الطلب   1
:تعاونيات إنتاج المواد او تقديم الخدمات 2:تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها لألغيار بعد تحويلها أو بخدمات قصد تقديمها إليهم ( ) الصنف 1) الصنف  2

 :تعاونيات تقدم عمال مأجورا لفائدة أعضائها ( 3لفائدة أعضائها ( ) الصنف 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 3وثائق تسجيل التعاونية 
ني، مصادق عليه من طرف الجهات المختصة، من قبل المؤسسين أو من وكالئهم المفوض لهم النظام األساسي للتعاونية موقع بشكل قانو -

  التوقيع لهذه الغاية ؛
 قائمة باألعضاء المتعاونين؛ -
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة لألعضاء المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر  -

سبة لألجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات بالن
 المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛

بالنسبة لألجانب المقيمين  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة ألعضاء أجهزة اإلدارة والتسيير المغاربة ومن بطاقة التسجيل -
بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية 

 ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛
 إيداع األموال المستخلصة من تحرير رأس المال ؛شهادة ممنوحة من طرف البنك المودع لديه تثبت  -
 وصل السلطة اإلدارية المحلية؛ -
 شهادة التسمية. -

 وثائق المالءمة:
 النظام األساسي   -نسخة من قرار الترخيص للتعاونية أو االتحاد     -محضر الجمع العام االستثنائي    -
 2.15.617طبقا للفقرة الثانية من المادة األولى من المرسوم رقم   3

 

 الضبط بكتابةإطار خاص 
 

 .........................................................................................................................التسمية:
 ..................................................................الوثائق المدلى بها للتسجيل :....................................

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

...........................................   على الساعة   ........................    تحت رقم من السجل وضع هذا الطلب بتاريخ
 ........................الترتيبي    ....................

 
للوثائق المدلى بها والمنصوص عليها قانونا قام  اابقتهالضبط أنه بعدما تحقق من صحة البيانات الواردة في هذا التصريح ومط كتابةشهد ت

 ............................................بالتسجيل المطلوب بسجل التعاونيات تحت رقم.........................
 
 

 الضبط رئيس كتابةتوقيع                                                        
  

 ع المحكمةوطاب        
 

 إطار خاص بتعليل رفض التسجيل عند االقتضاء
                                                                                                                                                                            

 ......................................طلب التسجيل :...................................أسباب رفض 
......................................................................................................

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

 توقيع رئيس كتابة الضبط
 

 وطابع المحكمة
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