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 إحداث - وكالت التىميت الفالحيت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 .34.مه صفز  22صادر في  0.90.1.ظهيز شزيف رقم 

المتعلق  320.1بتىفيذ القاوىن رقم  (9..2فبزايز  1.)

1بإحداث وكالت التىميت الفالحيت
0 

  

 انؾًذ هلل ٔؽذِ ،

 ثذاخهّ : –انطبثغ انششٚف 

 ثٍ يؾًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ( )يؾًذ ثٍ انؾغٍ

 ظٓٛشَب انششٚف ْزا، أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب :  ٚؼهى يٍ

 يُّ ، 85ٔ  62ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔال عًٛب انفظهٍٛ 

 أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚهٙ :        

  

انًزؼهك  86.25ُٚفز ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ، ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا، انمبٌَٕ سلى  

 س ٔكبنخ انزًُٛخ انفالؽٛخ، كًب ٔافك ػهّٛ يغهظ انُٕاة ٔيغهظ انًغزشبسٍٚ.ثاؽذا

  

 .(6222فجشاٚش  05) 0842يٍ طفش  66ٔؽشس ثفبط فٙ                                   

  

   ٔلؼّ ثبنؼطف :

 انٕصٚش األٔل،

 ػجبط انفبعٙ. اإليؼبء :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .821ص  ،(6222فجشاٚش  62)0842طفش  42ثزبسٚخ   8106 ػذدانغشٚذح انشعًٛخ  - 1
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 320.1قاوىن رقم 

 التىميت الفالحيتيتعلق بإحداث وكالت 
 التسميت والغزض: الباب األول

 األولىالمادة 

رؾذس رؾذ ئعى "ٔكبنخ انزًُٛخ انفالؽٛخ" يإعغخ ػًٕيٛخ رزًزغ ثبنشخظٛخ انًؼُٕٚخ 

ٔاالعزمالل انًبنٙ ٚشبس ئنٛٓب فًٛب ثؼذ ثبنٕكبنخ
2
. 

رخؼغ انٕكبنخ نٕطبٚخ انذٔنخ
3

، ٔٚكٌٕ انغشع يٍ ْزِ انٕطبٚخ انؼًم ػهٗ 

أعٓضرٓب انًخزظخ ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ، ٔخبطخ يب ٚزؼهك يُٓب ثبنًٓبو انًُٕؽخ ثٓب،   اؽزشاو

ٔثشكم ػبو انؾشص ػهٗ رطجٛك انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًزؼهمخ ثبنًإعغبد 

 انؼًٕيٛخ.

انٕكبنخ كزنك نهًشالجخ انًبنٛخ نهذٔنخ انًطجمخ ػهٗ انًإعغبد انؼًٕيٛخ ْٔٛئبد  ٔرخؼغ

 أخشٖ ؽجمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم.

 2المادة  

رُبؽ ثبنٕكبنخ يًٓخ انًشبسكخ فٙ رُفٛز اإلعزشارٛغٛخ انزٙ رؼؼٓب انؾكٕيخ فٙ يغبل 

  انزًُٛخ انفالؽٛخ.

ثبلزشاػ ػهٗ انغهطبد انؾكٕيٛخ يخططبد انؼًم ٔركهف انٕكبنخ ػهٗ انخظٕص      

انًزؼهمخ ثذػى عالعم اإلَزبط انفالؽٙ راد انمًٛخ انًؼبفخ انؼبنٛخ ثٓذف رؾغٍٛ اإلَزبعٛخ، 

 ٔرنك ػجش :

انجؾش ػٍ انؼمبس انالصو ٔرؼجئزّ نزٕعٛغ انذٔائش انفالؽٛخ ٔرطٕٚش انضساػبد          -

 ؛راد انمًٛخ انًؼبفخ انؼبنٛخ

رشغٛغ رضًٍٛ انًُزغبد انفالؽٛخ، ٔرنك ثٕػغ أَظًخ عذٚذح فٙ يغبالد انش٘          -

 ٔرغٓٛض انؼٛؼبد ٔانزٕػٛت ٔانزغٕٚك ؛

 رشغٛغ االعزضًبس انفالؽٙ ٔرفؼٛم انششاكبد يغ انًغزضًشٍٚ.         -

ٔٚؼٓذ ئنٗ انٕكبنخ أٚؼب ثأٌ رمزشػ ػهٗ انغهطبد انؾكٕيٛخ يخططبد ػًم رزؼهك ثذػى 

ؼبيُٛخ، ٔرنك ػجش رشغٛغ ٔرُفٛز يشبسٚغ لبثهخ نالعزًشاس يٍ انُبؽٛخ االلزظبدٚخ انفالؽخ انز

 ثٓذف رؾغٍٛ دخم انفالؽٍٛ.

 4المادة  

 إلَغبص انًٓبو انًُٕؽخ ثٓب، ٚؼٓذ ئنٗ انٕكبنخ ثًب ٚهٙ :

                                                           

 غشٚذحان ؛( 6222 يبسط 8)  0842 األٔل سثٛغ 1 ثزبسٚخ  6.25.824 سلى أَظش انًبدح األٔنٗ يٍ انًشعٕو- 2

 .0284 ص ،(6222 يبسط 02) 0842 األٔل سثٛغ 05 ثزبسٚخ 8101 ػذد شعًٛخان

 األولى المادة

 " .ثبنشثبؽ انفالؽٛخ انزًُٛخ ٔكبنخ يمش ٚؾذد" 

 انغبنف انزكش.، 6.25.824  سلى أَظش انًبدح انضبَٛخ  يٍ انًشعٕو - 3

 الثاويت المادة

 ". ثبنفالؽخ انًكهف انٕصٚش نذٌ يٍ انفالؽٛخ انزًُٛخ ٔكبنخ ػهٗ انذٔنخ ٔطبٚخ رًبسط"



 

4 
 

رمزشػ ػهٗ انؾكٕيخ أَظًخ نهزؾفٛض ٔاإلػبَبد انًبنٛخ انًًُٕؽخ فٙ ئؽبس يٛضبق          -

ثشايظ ٚزى ئثشايٓب ثٍٛ انذٔنخ ٔانًٍُٓٛٛ  –اد انفالؽٛخ ٔكزا فٙ ئؽبس ػمٕد االعزضًبس

انُبشطٍٛ فٙ انًٛذاٌ انفالؽٙ، ٔرنك ؽغت أٔنٕٚبد اإلعزشارٛغٛخ انفالؽٛخ ٔيذٖ رمذو 

 ئَغبصْب ػهٗ انظؼٛذٍٚ انٕؽُٙ ٔانغٕٓ٘ ؛

بْشاد رشغغ انؼشع انٕؽُٙ فٙ يغبل االعزضًبساد انفالؽٛخ ػجش رُظٛى رظ         -

ٔيؼبسع ٔؽًالد ئػاليٛخ، ٔرنك ثزُغٛك يغ انغهطبد انؾكٕيٛخ ٔانٓٛئبد األخشٖ انًؼُٛخ 

 ؛

رزخز كم انزذاثٛش انزٙ يٍ شأَٓب رشغٛغ انششاكخ يغ انٓٛئبد انًٓزًخ ثبالعزضًبس          -

 فٙ انًٛذاٌ انفالؽٙ ؛

نًغزضًشٍٚ ٔيخزهف رُظى األػًبل انزٕاطهٛخ ٔانزؾغٛغٛخ ٔاإلػاليٛخ نفبئذح ا         -

 انًزذخهٍٛ فٙ انًٛذاٌ انفالؽٙ ؛

 رمٕو ثززجغ ٔرمٛٛى انؼًهٛبد راد انظهخ ثبنًٓبو انًغُذح ئنٛٓب.         -

  

 أجهزة اإلدارة والتسييز: الباب الثاوي
 3المادة 

ٚذٚش ٔكبنخ انزًُٛخ انفالؽٛخ يغهظ ئداسح
4

 ، ٔٚغٛشْب يذٚش ػبو.

  

 5المادة 

 يٍ :ٚزأنف يغهظ اإلداسح 

 يًضهٍٛ ػٍ انذٔنخ ؛         -

 يًضهٍٛ اصٍُٛ ػٍ انًٍُٓٛٛ ٚزى اَزخبثًٓب يٍ ثٍٛ سؤعبء انغشف انفالؽٛخ ؛         -

شخظٛزٍٛ يٍ رٔ٘ انكفبءاد فٙ يٛذاَٙ انجؾش ٔانزكٍٕٚ انفالؽٙ ٚزى رؼًُٛٛٓب          -

 يٍ ؽشف انغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ.

ٚغزذػٙ نؾؼٕس اعزًبػبرّ، ثظفخ اعزشبسٚخ، كم شخض ًٚكٍ نًغهظ اإلداسح أٌ 

 ُٚزًٙ ئنٗ انمطبع انؼبو أٔ انخبص ٚشٖ فبئذح فٙ يشبسكزّ.

  

                                                           

 .انزكش انغبنف، 6.25.824  سلى انًشعٕو يٍ انضبنضخ انًبدح أَظش - 4

 الثالثت المادة 

 . انغشع نٓزا نذَّ يٍ انًفٕػخ انؾكٕيٛخ انغهطخ أٔ األٔل انٕصٚش انفالؽٛخ انزًُٛخ ٔكبنخ ئداسح يغهظ ٚشأط" 

 ؛ ثٛبَٓى انزبنٙ األػؼبء انًزكٕس انًغهظ ٔٚؼى 

 ؛ يًضهّ أٔ انذاخهٛخ ٔصٚش        • 

 ؛ يًضهّ أٔ ثبنًبنٛخ انًكهف انٕصٚش        •

 ؛ يًضهّ أٔ ثبنفالؽخ انًكهف انٕصٚش        •

 ؛ يًضهّ أٔ انخبسعٛخ ثبنزغبسح انًكهف انٕصٚش        •

 ؛ يًضهّ أٔ انؾذٚضخ ٔانزكُٕنٕعٛبد ٔانزغبسح ثبنظُبػخ انًكهف انٕصٚش        •

 . ثبنفالؽخ انًكهفخ انٕصاسح ػٍ يًضالٌ        •

 ". انًُبلشبد ئغُبء ًٚكُّ شخض كم اعزشبسٚخ ثظفخ ٚذػٕ أٌ اإلداسح يغهظ نشئٛظ ًٚكٍ
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 1المادة 

 ٚزًزغ يغهظ اإلداسح ثغًٛغ انغهؾ ٔاالخزظبطبد انالصيخ إلداسح انٕكبنخ.

 ٔنٓزِ انغبٚخ، ٚمٕو يغهظ اإلداسح ػهٗ انخظٕص ثًب ٚهٙ:

أػالِ، كم عُخ ػهٗ  6ؼًم، انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح الزشاػ يخططبد ان         -

 انغهطبد انًخزظخ؛

 ؽظش انًٛضاَٛخ انغُٕٚخ ٔانجٛبَبد انزٕلؼٛخ يزؼذدح انغُٕاد نهٕكبنخ ؛         -

انًظبدلخ ػهٗ انؾغبثبد انغُٕٚخ نهٕكبنخ ٔئطذاس انمشاساد انًزؼهمخ          -

 ثزخظٛض انُزبئظ ؛

ألعبعٙ نهًغزخذيٍٛ انز٘ ٚؾذد ػهٗ انخظٕص ششٔؽ ئػذاد انُظبو ا         -

 انزٕظٛف ٔاألعش ٔانًغبس انًُٓٙ نًغزخذيٙ انٕكبنخ ؛

 ٔػغ انٓٛكم انزُظًٛٙ انز٘ ٚؾذد انجُٛبد انزُظًٛٛخ ٔاخزظبطبرٓب ؛         -

 ٔػغ انُظبو انز٘ ٚؾذد ششٔؽ ٔكٛفٛبد ئثشاو انظفمبد ؛         -

انغُٕ٘ ػٍ انزذثٛش انز٘ ٚزى ئػذادِ يٍ ؽشف انًذٚش انًظبدلخ ػهٗ انزمشٚش          -

 انؼبو نهٕكبنخ ؛

ٔػغ ششٔؽ ئطذاس االلزشاػبد ٔششٔؽ انهغٕء ئنٗ األَٕاع األخشٖ يٍ          -

 انمشٔع انجُكٛخ كبنزغجٛمبد ٔانًكشٕفبد ٔغٛشْب يٍ طٛغ انزًٕٚم ؛

 ٕٚخ لؼبٚب يؼُٛخ.عم رغأًُؼ رفٕٚؼب ئنٗ انًذٚش انؼبو يٍ ًٚكٍ نًغهظ اإلداسح أٌ ٚ

  

 7المادة 

 ًٚكٍ أٌ ٚمشس يغهظ اإلداسح ئؽذاس كم نغُخ اعزشبسٚخ ٚؾذد ركُٕٚٓب ٔكٛفٛخ رغٛٛشْب.

  

 

 1المادة 

ٚغزًغ يغهظ اإلداسح ثبعزذػبء يٍ سئٛغّ يشرٍٛ فٙ انغُخ ػهٗ األلم ٔكهًب دػذ 

 انؼشٔسح ئنٗ رنك.

نظؾخ يذأالد يغهظ اإلداسح أٌ ٚؾؼشْب أٔ ًٚضم فٛٓب َظف أػؼبءِ ػهٗ  ٚشزشؽ

 األلم.

 رزخز انمشاساد ثأغهجٛخ األطٕاد فاٌ رؼبدنذ، سعؼ انغبَت انز٘ ُٚزًٙ ئنّٛ انشئٛظ.

  

 9المادة 

ٚزًزغ انًذٚش انؼبو ثغًٛغ انغهؾ ٔاالخزظبطبد انالصيخ نزغٛٛش عًٛغ انًظبنؼ انزبثؼخ 

 : عًٓبنهٕكبنخ ٔٚزظشف ثب

 ُٚفز لشاساد يغهظ اإلداسح ؛         -

ٚجبشش أٔ ٚأرٌ ثًجبششح عًٛغ األػًبل أٔ انؼًهٛبد انًزؼهمخ ثغشع انٕكبنخ          -

ًٔٚضهٓب ئصاء انذٔنخ ٔعًٛغ اإلداساد انؼًٕيٛخ ٔانخبطخ ٔعًٛغ األغٛبس ٔٚمٕو ثغًٛغ 

 اإلعشاءاد انزؾفظٛخ.

ٔٚغٕص نّ أٌ ٚمٛى عًٛغ انذػبٖٔ انمؼبئٛخ نهذفبع  ًٚضم انٕكبنخ أيبو انًؾبكى         -

 ػٍ يظبنؼ انٕكبنخ ػهٗ أٌ ٚمٕو ثاشؼبس سئٛظ يغهظ اإلداسح ثزنك ػهٗ انفٕس.
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ٔٚؾؼش اعزًبػبد يغهظ اإلداسح ٔانهغُخ أٔ انهغٍ انزٙ رؾذس يٍ ؽشف انًغهظ ػُذ 

 االلزؼبء.

زخذيٍٛ انؼبيهٍٛ ًٔٚكُّ أٌ ٚفٕع رؾذ يغإٔنٛزّ ثؼغ عهطّ ٔاخزظبطبرّ ئنٗ انًغ

 رؾذ ئيشرّ.

   

 التىظيم المالي: الباب الثالج
 ..المادة 

 رزؼًٍ يٛضاَٛخ انٕكبنخ :

 فٙ ثبة انًٕاسد :     -0

 ػبئذاد األَشطخ انزٙ رمٕو ثٓب ؛         -

 ػبئذاد االلزشاػبد انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ ؛         -

ئػبَبد انذٔنخ ٔانغًبػبد انًؾهٛخ ٔعًٛغ انٓٛئبد انخبػؼخ نهمبٌَٕ انؼبو أٔ          -

 انخبص ؛

 انٓجبد ٔانٕطبٚب ٔانؼبئذاد انًزُٕػخ ؛         -

عًٛغ انًذاخٛم ٔخبطخ ػبئذاد انشعٕو انشجّ انؼشٚجٛخ انزٙ ًٚكٍ أٌ          -

 رخظض نٓب يغزمجال ؛

 فٙ ثبة انُفمبد :     -6

 َفمبد االعزضًبس ؛         -

 َفمبد انزغٛٛش ؛         -

 رغذٚذ اإللزشاػبد ٔخذيخ انذٍٚ ؛         -

 عًٛغ انُفمبد انًشرجطخ ثأَشطخ انٕكبنخ.         -

  

 ..المادة 

رٕػغ سٍْ ئشبسح انٕكبنخ فٙ ربسٚخ دخٕل ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛز انًُمٕالد 

خ انؼشٔسٚخ نزغٛٛشْب، ٔرنك ٔفك كٛفٛبد يؾذدح ثُض ٔانؼمبساد انزبثؼخ نهًهك انخبص نهذٔن

 .رُظًٛٙ
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