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 الناظم للجمعيات الفالحية التعاونية 1974  لعام 21تعديل القانون 

  رئيس الجمهورية

 بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

 (1المادة )

الناظم للجمعيات الفالحية  1974-4-20( تاريخ 21القانون رقم ) ( من5( من المادة )5-2-1تعدل البنود )
 حسب اآلتي: " التعاونية

 (5"المادة )

نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفالحين لتطوير اإلنتاج  .1
والثقافية والصحية وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفالحين االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

 والسهر على قيامهم بواجباتهم.
إحالل العالقة التعاونية اإلنتاجية محل سائر االنتماءات والعالقات المرضية وتمكين الفالحين من أخذ  .2

 دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه.

تقدمة والمباريات في العمل واإلنتاج والمشاركة في إعداد الكوادر الفالحية إدخال األساليب العلمية الم .5
 المختصة.

 (2المادة )

 ب اآلتي:حس الناظم للجمعيات الفالحية التعاونية 20/4/1974تاريخ  21القانون رقم  من 6تعدل المادة 

 (6"المادة )

تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجاالت النشاط الفالحي النقابي واإلنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن 
 إطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي:

 المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام األساليب الحديثة في الزراعة. .1
 اإلسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة األرض واستغاللها جماعيا. .2
تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات  .3

 أعضائها.
توفير اآلالت الزراعية الحديثة الالزمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه اآلالت بشكل اقتصادي وصيانتها  .4

 وتنظيم انتفاع األعضاء بها.
 إدارة واستغالل أراضيها واألراضي التي يعهد بها إليها. .5
اإلسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة الالزمة ألعضائها بالتعاون مع األجهزة  .6

 المختصة.
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لجمعية القيام القيام بعمليات االدخار ألعضائها وتطبيق شعار االدخار من أجل التنمية كما يجوز ل .7
 بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها.

 تسويق الحاصالت والمنتجات الزراعية "النباتية والحيوانية" لصالحها أو لصالح أعضائها. .8
القيام بالمشاريع اإلنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصالح األراضي وبناء  .9

واقتناء الجرارات واآلالت الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح المستودعات وحظائر الماشية 
 وغير ذلك من المشاريع الالزمة إلنتاجها.

ممارسة جميع األعمال واالختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين  .10
 واألنظمة النافذة.

 (3المادة )
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