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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٣
اﳉريدة الرسم ّ

 ١٤شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٨مارس سنة  ٢٠٢١م

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
قـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ١٨رجـ ـب عـ ـام  ١٤٤٢اﳌواف ـق  ٢مـارس سنة
 ،٢٠٢١يـ ـحـ ـدد تشكيلـ ـ ـ ـة وسي ـ ـ ـر ﳉ ـ ـان اﻻعتـ ـماد وكـ ـ ـ ـذا
شروط وكيفيات منح اﻻعتماد للتعاونيات الفﻼحية
واتـحاداتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

 ١٤شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٨مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٣
اﳉريدة الرسم ّ

رخ ﰲ أّول شعبان عام
– ﲟقتضى القانون رقم  16-٠8اﳌؤ ّ

 1٤29اﳌواف ـ ـ ـق  3غشـ ـ ـ ـت سنـ ـ ـ ـة  2٠٠8واﳌتضمـ ـ ـن التوجي ـ ـ ـ ـه
الفﻼحي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  78-21اﳌؤّرخ ﰲ 9
رجـ ـب ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـق  21فبرايـ ـر سن ـة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

17

– ﳑثل اﳌديرية العامة للضرائب،
– ﳑثل الغرفة الوطنية للفﻼحة،
– ﳑث ـل اﳌن ـظ ـم ـة الـنـقـابـيـة الـفـﻼحـيـة اﻷكـثـر ﲤثـيـﻼ عﲆ
اﳌستوى الوطني،
– ﳑثل اﳌجلس الوطني اﳌهني اﳌشترك للفرع الفﻼحي
اﳌعني ،حسب جدول اﻷعمال.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  63-96اﳌؤّرخ ﰲ 7
رمضـ ـان ع ـ ـام  1٤16اﳌوافـ ـق  27ينايـ ـر سنة  1996الذي يعّرف
النشاطات الفﻼحية ويحدد شروط اﻻعتراف بصفة الفﻼح

وكيفياته،

تستـ ـعﲔ ﳉنـ ـة اﻻعـ ـتـ ـمـ ـاد الـ ـوطـ ـنـ ـي ـة ب ـك ـل شخص ،ن ـظ ـرا
لكفاءاته ،من شأنه مساعدتها ﰲ أشغالها.
يعﲔ أعضاء هذه اللجنة ﲟوجب مقرر من الوزير اﳌكلّف

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٤-96اﳌؤّرخ ﰲ 7
رمضـ ـان عـ ـام  1٤16اﳌوافـ ـق  27ينايـ ـر سنـة  1996ال ـذي يح ـدد
إطار تنظيم اﳌهن الفﻼحية اﳌشتركة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥9-96اﳌؤّرخ ﰲ 7

شعبان عام  1٤17اﳌوافق  18ديسمبر سنة  1996الذي يحدد
القواع ـ ـ ـد الت ـ ـ ـي تطب ـ ـ ـق ع ـ ـ ـﲆ التعاوني ـ ـ ـات الفﻼح ـ ـية ،اﳌعـ ـ ـ ـّدل

بالفﻼحة بناء عﲆ اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون
إليها.
اﳌادة  : ٣تتشك ـ ـل ﳉن ـة اﻻعتم ـاد الوﻻئي ـة التي يرأسهـ ـا
مدير اﳌصالح الفﻼحية للوﻻية ،من :
– رئي ـ ـ ـس اﳌصـ ـلح ـ ـ ـ ـة اﳌكّلفـ ـ ـ ـة بالتع ـ ـ ـاوني ـ ـ ـات الفـ ـﻼحي ـ ـ ـة
ﲟديرية اﳌصالح الفﻼحية للوﻻية،

واﳌتّمم،

– ﳑثل مديرية أمﻼك الدولة للوﻻية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-2٠اﳌؤّرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد

– ﳑثل مديرية الضرائب للوﻻية،

صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وﲟقتض ـ ـى الق ـ ـرار اﳌ ـؤّرخ ﰲ  3محّرم عام  1٤18اﳌوافق

 1٠مـ ـاي ـ ـو سنـ ـ ـة  1997واﳌتع ـ ـ ـ ـ ـّلق بتش ـكي ـ ـ ـل ﳉ ـ ـ ـان اعتمـ ـ ـ ـاد
التعاونيـ ـ ـات الفﻼحيـ ـ ـة وسيرهـ ـ ـا وك ـ ـ ـذا بإج ـ ـ ـراءات وأشك ـ ـ ـال
إخطارها،

– ﳑثل الغرفة الفﻼحية الوﻻئية،
– ﳑثـ ـ ـل اﳌنظم ـ ـة النقابي ـ ـة الفﻼحيـ ـة اﻷكثـ ـر ﲤثـ ـيﻼ عﲆ
اﳌستوى الوﻻئي،
– ﳑثل اﳌجلس الوﻻئي اﳌهني اﳌشترك للفرع الفﻼحي
اﳌعني ،حسب جدول اﻷعمال.
تستع ـ ـﲔ ﳉن ـ ـة اﻻعتـ ـماد الوﻻئيـ ـ ـة بكـ ـ ـل شخ ـ ـص ،نظ ـ ـ ـرا

يقّرر ما يأتي :

لكفاءاته ،من شأنه مساعدتها ﰲ أشغالها.

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحك ـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  37م ـ ـن اﳌرسـ ـ ـوم
التنفيذي رقم  ٤٥9-96اﳌؤّرخ ﰲ  7شعبان عام  1٤17اﳌوافق

 18ديسمب ـ ـر سنـ ـ ـة  ،1996اﳌعـ ـ ـّدل واﳌتـ ـ ـّمم واﳌذكـ ـور أعﻼه،

يه ـ ـدف ه ـ ـذا الق ـ ـرار إﱃ ﲢدي ـ ـد تشكيلـ ـة وسير ﳉان اﻻعتماد
وكذا شروط وكيفيات منح اﻻعتماد للتعاونيات الفﻼحية

يعﲔ أعضاء هذه اللجنة ﲟقرر من مدير اﳌصالح الفﻼحية
للوﻻية ،بناء عﲆ اقتراح السلطات واﳌنظمات التي ينتمون
إليها.
اﳌادة  : ٤تزّود ﳉان اﻻعتماد بنظام داخﲇ وأمانة تقنية

تتوﻻها ،ﰲ حدود ترتيب اختصاصها ،اﳌديرية اﳌركزية

واﲢاداتها.
القسم اﻷّول
تشكيلة وسير ﳉان اعتماد
التعاونيات الفﻼحية وات ـحاداتها
اﳌادة  : ٢تتشكـ ـ ـل ﳉنـ ـة اﻻعتم ـاد الوطني ـة التي يرأسه ـ ـا
الوزير اﳌكّلف بالفﻼحة أو ﳑثله ،من :
– نائب اﳌدير اﳌكّلف بالتعاونيات الفﻼحية بالوزارة
اﳌكلفة بالفﻼحة،
– ﳑثل اﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية،

اﳌكلفة بالتعاونيات الفﻼحية عﲆ مستوى الوزارة اﳌكّلفة
بالفﻼح ـ ـ ـة واﳌصلحـ ـ ـة اﳌكلفـ ـ ـة بالتعاونيـ ـ ـات الفﻼحيـ ـ ـة عﲆ
مستوى مديرية اﳌصالح الفﻼحية للوﻻية.
ولهذا الغرض ،تكلف اﻷمانة التقنية التي ينسق أعمالها
مـ ـس ـ ـؤول ي ـ ـعـ ـيـ ـنـ ـه قـ ـانـ ـونـ ـا رؤس ـ ـ ـاء ال ـ ـّل ـجان اﳌذكورة أعﻼه،
ﲟا يأتي :
– استﻼم طلبات اﻻعتماد اﳌرفقة باﳌلفات اﳋاصة بها،
– التح ـ ـقق م ـ ـن مكون ـ ـات اﳌلف ـ ـات اﳌوجه ـ ـة للع ـ ـرض ع ـ ـﲆ
ﳉان اﻻعتماد،
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– تسجيل طلبات اﻻعتماد،
– ﲢضير اجتماعات الّلجان بالتعاون مع رئيس اللجنة.
يتمـ ـ ـّتع مسـ ـ ـؤول اﻷمان ـ ـة التقني ـ ـة داخـ ـ ـل اللجنـ ـة بصـ ـ ـوت
استشاري.

 ١٤شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٨مارس سنة  ٢٠٢١م

من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥9-96اﳌؤّرخ ﰲ  7شعبان عام
 1٤17اﳌوافـ ـ ـق  18ديسمبـ ـ ـر سن ـ ـة  ،1996اﳌعـ ـ ـّدل واﳌت ـ ـ ـ ـ ـّمم

واﳌذكور أعﻼه.

يحرر محضر اﻻجتماع الذي يبرز آراء اللجنة ويدّون ﰲ

شر عليه من طرف رئيس اللجنة ،ويرسل
سجل مرّقم ومؤ ّ

اﳌادة  : ٥ﲡتمـ ـ ـع ﳉ ـ ـان اﻻعتم ـ ـاد كلم ـ ـا دع ـ ـت الضـ ـ ـرورة
لذلك ،باستدعاء من رؤسائها.
القسم الثاني
شروط وكيفيات منح اﻻعتماد
للتعاونيات الفﻼحية وات ـحاداتها
اﳌادة  : 6يرسل اﻷعضاء اﳌؤسسون طلبا خطيا للتعبير
عـ ـن رغبتهـ ـم ﰲ إنشـ ـاء تعاونيـ ـة فﻼحيـ ـة أو اﲢـ ـاد تعاونيات
فﻼحيـ ـة ،مرفقـ ـا ﲟلـ ـف ،إﱃ رئيـ ـس ﳉنـ ـة اﻻعتم ـاد الوطنيـ ـة أو
رئيس ﳉنة اﻻعتماد الوﻻئية ،حسب اﳊالة.
يصاغ هذا الطلب وفق النموذج اﶈدد ﰲ اﳌلحق اﻷول
بهذا القرار.
اﳌادة  : ٧يج ـ ـ ـب أن يرفـ ـ ـق طل ـ ـ ـب اﻻعتم ـ ـاد ﲟلـف يشتمل
عﲆ الوثائق اﻵتية :
– نسخـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـن السن ـ ـ ـد ال ـ ـ ـذي يشهـ ـ ـد بصفـ ـ ـة الف ـ ـﻼح لك ـ ـ ـل
اﳌنخرطﲔ،
– نسخة من القانون اﻷساسي اﶈرر قانونا،
– نسخة من محضر اﳉمعية العامة التأسيسية،
– قائمـ ـ ـة أعضـ ـ ـاء مجل ـ ـ ـس التسييـ ـ ـر ومديـ ـ ـر التعاوني ـ ـ ـ ـة
الفﻼحية أو اﲢاد التعاونيات الفﻼحية ،وفق النموذج اﶈدد
ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا القرار،
– كش ـ ـ ـف يثبـ ـ ـت اﻻكتتـ ـ ـاب الك ـ ـﲇ للحصـ ـص اﻻجتماعي ـ ـة
اﻷولية للمتعاونﲔ وفق النموذج اﶈدد ﰲ اﳌلحق الثالث
بهذا القرار.
اﳌادة  : ٨يودع اﳌلف أو يرسل إلكترونيا ،مقابل وصل
إيداع ،إﱃ اﻷمانة التقنية للجنة اﻻعتماد اﳌؤهلة التي تقوم
بالتأكد منه وتسجيله بسجل خاص وفق النموذج اﶈدد ﰲ
اﳌلحق الرابع بهذا القرار.
يسّلم وصل اﻹيداع من طرف رئيس ﳉنة اﻻعتماد ،حسب
النموذج اﶈدد ﰲ اﳌلحق اﳋامس بهذا القرار.
اﳌادة  : ٩يب ـ ـرم ـ ـج رئيـ ـ ـس ﳉنـ ـة اﻻعتمـ ـ ـاد اﻻجتماع ـ ـات
ويستدع ـ ـي أعض ـ ـاء اللجن ـ ـة ﰲ أج ـ ـل يسمـ ـح للجن ـ ـة بدراس ـ ـ ـة
اﳌلفات ضمن اﻵجال اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌادة 33

خﻼل اﻷيام الثﻼثة ) (3التي تﲇ اﻻجتماع إﱃ السلطة اﳌانحة
لﻼعتماد.
اﳌادة ُ : ١٠يبﱠلغ اﻻعتمـ ـاد الـ ـ ـذي يمنحـ ـه ،حـ ـس ـ ـب اﳊالة،

الوزي ـ ـر اﳌكـّلف بالفﻼحة أو مدير اﳌصالح الفﻼحية للوﻻية،

وف ـ ـق النمـ ـ ـوذج اﶈ ـ ـدد ﰲ اﳌلح ـ ـق الس ـادس بهذا القرار ،بكل
الوسائل ،إﱃ رئيس التعاونية الفﻼحية أو اﲢاد التعاونيات
الفﻼحية اﳌعني.
ﰲ حالـ ـة رفـ ـض طلـ ـب اﻻعتمـاد ،يجب أن يبرر هذا الرفض
ويبّلغ ،بكل الوسائل ،إﱃ رئيس التعاونية الفﻼحية أو اﲢاد
التعاونيات الفﻼحية اﳌعني.
يعتبر اﻻعتماد مقبوﻻ تلقائيا وفق التنظيم اﳌعمول به،
بعد ﲡاوز اﻵجال اﳌقررة لدراسة طلب اﻻعتماد.
اﳌادة  : ١١ﰲ حالـ ـة رفـ ـض ﳉن ـة اﻻعتماد الوﻻئية اعتماد
تعاونية فﻼحية أو اﲢاد تعاونيات فﻼحية ،يمنح رئيسها
أج ـ ـل شهريـن ) ،(2ابتداء م ـن تاريـ ـخ إبﻼغ ـه بالرف ـض ،لتقـ ـدﱘ
طعن لدى الوزير اﳌكلف بالفﻼحة الذي يفصل ﰲ اﳌلف
ضمن أجل ﻻ يتعدى شهرا واحدا ) (1من تاريخ إيداع الطعن.
اﳌادة  : ١٢تسجـ ـ ـل مق ـ ـررات اﻻعتم ـ ـاد ﰲ سج ـ ـل ترقي ـ ـ ـم،
ش ـ ـر علي ـ ـه م ـ ـن ط ـ ـرف رئي ـ ـس اللجن ـة اﳌعد ،وفق
مرّق ـ ـ ـم ومؤ ّ
النموذج اﶈدد ﰲ اﳌلحق السابع بهذا القرار.
اﳌادة  : ١٣يتكّون ترقيم التعاونيات الفﻼحية واﲢاداتها

من ستة ) (6أرقام ،تقرأ من اليسار إﱃ اليمﲔ عﲆ النحو
اﻵتي :
– الرقمان اﻷوﻻن يشيران إﱃ الرقم الترتيبي لﻼعتماد
ﰲ سجل الترقيم،
– الرقمان الثالث والرابع يشيران إﱃ شكل التعاونية
الفﻼحية ،حسب هذا الترتيب :
 : ٠1التعاونيات الفﻼحية حسب الفرع،
 : ٠2التعاونيات الفﻼحية للخدمات اﳌتخصصة،
 : ٠3التعاونيات الفﻼحية متعددة اﳋدمات.
– الرقمـ ـان اﳋامـ ـس والسـ ـادس يشي ـران إﱃ رم ـز الوﻻي ـة
التي تقع فيها التعاونية الفﻼحية.

 ١٤شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٨مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٣
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : ١٤تنشأ لدى الوزارة اﳌكلفة بالفﻼحة بطاقية
وطنية للتعاونيات الفﻼحية واﲢاداتها ،تزّود وﲢّين دوريا
ﲟستخرجات سجل ترقيم التعاونيات الفﻼحية واﲢاداتها.
القسم الثالث
أحكام نهائية
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اﳌادة  : ١6ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا الـ ـ ـ ـقـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
رر باﳉزائر ﰲ  18رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  2مارس
ح ّ
سنة .2٠21

اﳌادة  : ١٥تلغـ ـى أحكـ ـام القـ ـرار اﳌ ـؤرخ ﰲ  3مح ـّرم عـ ـ ـام
 1٤18اﳌوافق  1٠مايو سنة  1997واﳌذكور أعﻼه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد اﳊميد حمداني

اﳌلحق اﻷول
نموذج طلب اﻻعتماد
ﰲ  ......................يوم .......................................
طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥9-96اﳌؤرخ ﰲ  7شعبان  1٤17اﳌوافق  18ديسمبر سنة  1996الذي يحدد القواعد
اﳌطبقة عﲆ التعاونيات الفﻼحية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،أنا اﳌمضي أسفله  ....................................واﳌتصرف ﲟقتضى السلطات
اﳌخولة إﱄ بواسطة مداولة اﳉمعية العامة للتعاونية الفﻼحية )أو اﲢاد التعاونيات الفﻼحية(* ..............................................

.......................................................................................................................................................................................................
بتاريخ ..................../............/........
يشرفني أن أعلمكم برغبتنا ﰲ إنشاء تعاونية فﻼحية )أو اﲢاد تعاونيات فﻼحية(*:
محلية
وﻻئية
جهوية
وطنية
ُبغية التماس موافقتكم عﲆ منح اعتماد لـ *:
تعاونية فﻼحية حسب الفرع
تعاونية فﻼحية للخدمات اﳌتخصصة
تعاونية فﻼحية متعددة النشاطات

اﻹمضاء

*  :استعمل اﻻختيار اﳌﻼئم.
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اﳌلحق الثاني
نموذج قائمة أعضاء مجلس التسيير ومدير التعاونية الفﻼحية )أو ات ـحاد التعاونيات الفﻼحية(*
تسمية التعاونية الفﻼحية )أو اﲢاد التعاونيات الفﻼحية(* ............................................................................................ :
اﳌق ـر .................................................................................................................................................................................. :
عدد اﳌنخرطﲔ ............................................................. :
 .١تشكيلة مجلس التسيير
اﻻسم واللقب

الصفة

اﳌهنة

مقر السكن

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

رئيس )ة(
..................................
..................................
..................................
..................................

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

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

 .٢اﳌدير
اﻻسم واللقب

اﳌهنة

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

مقر السكن

اﳌﻼحظات

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

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

بـ  .................ﰲ .................................
الرئيس
)اﻹمضاء واﳋتم(
*  :استعمل اﻻختيار اﳌﻼئم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق الثالث
نموذج قائمة اﻻكتتاب ﰲ الرأسمال اﻻجتماعي اﻷوﱄ وكشف عن الدفوع التي قدمها اﳌكتتبون
تسمية التعاونية الفﻼحية )أو اﲢاد التعاونيات الفﻼحية(* ............................................................................................ :
اﳌق ـر .................................................................................................................................................................................. :
رقم اﳊساب اﳉاري .......................................................................................................................................................... :
الرقم
الترتيبي
..................
..................
..................
..................

اﳌكتتب

القيمة اﻻسمية

عدد

تاريخ

للحصة

اﳊصص

الدفوعات

اﳌكتتبة

اﳌقدمة

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

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

اﻻسم واللقب

الصفة

مقر السكن

اﻻجتماعية

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

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

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

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

مجموع الرأسمال اﻻجتماعي اﳌكتتب

باﻷرقام
 ...................دج

اﳌﻼحظات

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

باﳊروف
..............................................................
بـ  .................ﰲ .................................
الرئيس
)اﻹمضاء واﳋتم(

*  :استعمل اﻻختيار اﳌﻼئم.
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 ٢٨مارس سنة  ٢٠٢١م
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اﳌلحق الرابع
نموذج سجل إيداع ملف اﻻعتماد

رقم وصل

تسمية التعاونية الفﻼحية

اﻹيداع

)أو ات ـحاد التعاونيات الفﻼحية(*

الشكل

اﳌقر اﻻجتماعي والوﻻية

تاريخ اﻹيداع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  :استعمل اﻻختيار اﳌﻼئم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق اﳋامس
نموذج وصل إيداع اﳌلف التأسيسي
يشهد رئيس ﳉنة اﻻعتماد الوطنية )أو ﳉنة اﻻعتماد الوﻻئية( *بأن الرئيس ،..................................................................
اﳌتصرف باسم التعاونية الفﻼحية )أو اﲢاد التعاونيات الفﻼحية(* .........................................................................................
الواقعة بـ ..............................................................................................................................................................................
قد أودع يوم  ............../...../.....ﲢت رقم التسجيل  ......................ﲟقر الوزارة اﳌكلفة بالفﻼحة )أو مديرية اﳌصالح
الفﻼحية للوﻻية(* ،ملفا من أجل اﳊصول عﲆ اعتماد طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥9-96اﳌؤرخ ﰲ  7شعبان عام
 1٤17اﳌوافق  18ديسمبر سنة  1996الذي يحدد القواعد التي تطبق عﲆ التعاونيات الفﻼحية ،اﳌعدل واﳌتمم.

حّرر بـ  ..................ﰲ .............................
رئيس ﳉنة اﻻعتماد

*  :استعمل اﻻختيار اﳌﻼئم.
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 ١٤شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٨مارس سنة  ٢٠٢١م

اﳌلحق السادس
نموذج مقرر اﻻعتماد
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
مقرر رقم  ......مؤرخ ﰲ  .........................يتضمن اعتماد
التعاونية الفﻼحية )أو ات ـحاد التعاونيات الفﻼحية(*
ن وزيـر الفﻼحـة والتنميـة الريفيـة )أو مدير اﳌصالح الفﻼحية لوﻻية  ................................متصرفا بتفويض من الوزير
إ ّ
اﳌكلف بالفﻼحة(*
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  78-21اﳌؤرخ ﰲ  9رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠21واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥9-96اﳌؤرخ ﰲ  7شعبان عام  1٤17اﳌوافق  18ديسمبر سنة  1996الذي يحدد
القواعد التي تطبق عﲆ التعاونيات الفﻼحية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-2٠اﳌؤرخ ﰲ  28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة التنمية الريفية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  18رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  2مارس سنة  2٠21الذي يحدد تشكيلة وسير ﳉان اﻻعتماد
وكذا شروط وكيفيات منح اﻻعتماد للتعاونيات الفﻼحية واﲢاداتها،
– وبناء عﲆ طلب اﻻعتماد اﳌودع يوم  ..............من طرف  .....................رئيس التعاونية الفﻼحية ،...............................
– وبناء عﲆ رأي اللجنة .......................................................................................................................................................
يـق ـّرر :
اﳌـادة اﻷولـى  :تعتمد التعاونية الفﻼحية )أو اﲢاد التعاونيات الفﻼحية( * ......................................................ابتداء من
تاريخ  .............................................حسب اﳌراجع اﻵتية :
ترقيم رقم … … … … :

……

اﳌـادة  : ٢يجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفﻼحية )أو اﲢاد التعاونيات الفﻼحية(* اﳌذكورة أعﻼه،
تسميتها الصحيحة متبوعة ﲟوضوعها والرقم الذي سجلت به ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه.
اﳌـادة  : ٣يكلف رئيس التعاونيات الفﻼحية )أو اﲢاد التعاونيات الفﻼحية(* اﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ أجل شهر واحد )،(1
بالقيام بشكليات اﻹيداع واﻹشهار اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
ُتسّلم إﱃ رئيس ﳉنة اﻻعتماد الوطنية )ﳉنة اﻻعتماد الوﻻئية(* نسخة من وصل اﻹيداع.
حّرر بـ  ..................ﰲ .............................

*  :استعمل اﻻختيار اﳌﻼئم.
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اﳌلحق السابع
نموذج سجل ترقيم التعاونيات الفﻼحية واتـحاداتها

الرقم
الترتيبي

الشكل

رمز
الوﻻية

الترقيم

تسمية التعاونية الفﻼحية

رقم وتاريخ

رقم وتاريخ

)أو اتـحاد التعاونيات الفﻼحية(* وصل اﻹيداع مقرر اﻻعتماد

... ...

... ...

... ...

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

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

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

... ...

... ...

... ...

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

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

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

... ...

... ...

... ...

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

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

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

... ...

... ...

... ...

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

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

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

... ...

... ...

... ...

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

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

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

... ...

... ...

... ...

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

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

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

*  :استعمل اﻻختيار اﳌﻼئم.

