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5 التجميع الفالحي

إن تحســين مســتوى اإلنتــاج الفالحــي يواجــه بالخصــاص الحــاد فــي االســتثمار بالنظــر إلــى اإلشــكالية العقاريــة 

المرتبطــة بصغــر الضيعــات الفالحيــة وضعــف مســتوى تنظيــم الفالحيــن. 

مــن جهــة أخــرى، تعانــي الوحــدات الصناعيــة الفالحيــة غالبــا مــن عــدم انتظــام التمويــن مــن المــواد األوليــة 

كمــا وكيفــا، وذلــك راجــع باألســاس إلــى ضعــف اندماجهــا علــى مســتوى اإلنتــاج.

ــز مخطــط المغــرب األخضــر، حــال مناســبا لتجــاوز كل هــذه  ــر التجميــع الفالحــي، الــذي يعــد إحــدى ركائ يعتب

ــكاليات. اإلش

ذلــك أن هــذا النمــوذج المبتكــر لتنظيــم الفالحيــن حــول فاعليــن خــواص أو تنظيمــات مهنيــة ذات قــدرات 

تدبيريــة كافيــة، يمكــن مــن تفــادي العوائــق المرتبطــة بالهيــاكل العقاريــة فضــال عــن تمكيــن الفالحيــن 

ــة  ــواق الداخلي ــى األس ــوج إل ــذا الول ــل وك ــة والتموي ــاج الحديث ــات اإلنت ــن تقني ــتفادة م ــن االس ــن م عي
َ

المجّم

والخارجيــة.

ويقــوم هــذا النمــوذج التنظيمــي علــى شــراكة كل فيهــا فائــز، بيــن المنتــج من جهــة، والمصنع أو المســوق 

مــن جهــة أخــرى، علــى أســاس عقــدة تجميــع تحــدد حقــوق والتزامــات الطرفيــن وذلــك فــي إطــار مشــاريع 

محــددة للتجميــع الفالحي. 

االختيــار   هــذا  مــن  الغايــة  بجــالء  رائــدة،  دول  عــدة  تجــارب  وكــذا  الناجحــة،  الوطنيــة  النمــاذج  تظهــر  و 

االســتراتيجي.

التجميــع  تفعيــل مشــاريع  بالتجميــع وكيفيــة  المرتبطــة  المفاهيــم  إلــى توضيــح  الكتيــب  يهــدف هــذا 

الفالحــي وكــذا التدابيــر المتخــذة مــن طــرف الدولــة لتطويــر هــذا النــوع مــن التنظيــم.

مقدمة
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I. التجميع الفالحي مفتاح الفالحة ذات اإلنتاجية العالية على الصعيدين الوطني والدولي

علــى المســتوى الوطنــي ، يكتســب القطــاع الفالحــي رصيــدا هامــا لعــدة نمــاذج ناجحــة للتجميــع الفالحــي، نذكــر 

مــن بينها:

نمــوذج التنميــة المندمجــة لسلســلة الطماطــم الموجهــة للتصديــر فــي جهــة ســوس- ماســة ـ درعــة 	 

حــول قطــب مندمــج  للبواكــر ) المدخــالت، التأطيــر، التوضيــب، اللوجســتيك(؛

نمــوذج التنميــة الســريعة فــي منطقــة الشــمال لسلســلة تــوت األرض )طــازج ومجمــد( موجــه للســوق 	 

األوربــي ؛

نمــوذج إرســاء السلســلة الوطنيــة للحليــب حــول مراكــز لجمــع الحليــب والتــي مكنــت مــن تحقيــق االندمــاج 	 

مــع الوحــدات الصناعيــة لتحويــل الحليــب؛

نمــوذج التجميــع علــى نطــاق واســع لسلســلة الســكر حــول معامــل الســكر والــذي يتميــز بتدخــل مكثــف 	 

لهــذه المعامــل لفائــدة الفالحيــن المجمعيــن عبــر توفيــر عــدة خدمــات  )تأطيــر، تمويــل مســبق، عمليــات 

فالحيــة...(.

و يكمــن مفتــاح نجــاح هــذه النمــاذج أساســا فــي اعتمادهــا مــن حيــث اإلنجــاز علــى تبنــي منهجيــة المشــاريع 

المســيرة مــن طــرف مقــاوالت فالحيــة متطــورة.
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أمــا علــى المســتوى الدولــي، فقــد تــم اعتمــاد التجميــع منــذ مــدة طويلــة، حيــث أن هــذا النظــام يســاهم 

بطريقــة فعالــة فــي اإلنتــاج الفالحــي وخصوصــا بالنســبة للمنتوجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة كمــا يتبيــن مــن 

الجــدول التالــي الخــاص ببعــض الــدول :

الحصة المنتجة في إطار التجميع السلسلة الدولة
59% الفواكه الواليات المتحدة األمريكية
88% الدواجن 

70 % الدواجن  البرازيل
40 % اللحوم الحمراء
35 % الصويا

100 % القطن زامبيا
100 % التبغ
100 % الفلفل

مــن خــالل تحليــل بعــض المؤشــرات المرتبطــة بالتجميــع، يتبيــن أن هــذا النظــام، مكــن مــن تحقيــق نتائــج جــد 

ايجابيــة علــى عــدة أصعــدة كمــا يتبيــن مــن بعــض األمثلــة التوضيحيــة المشــار إليهــا فــي الجــدول التالــي :

النتائج )*( مؤشرات األداء السلسلة الدولة

2,4 x عين عدد المجمَّ القطن زامبيا
7 x اإلنتاج الطماطم الهند

3 x المردودية

2,5 x قيمة التجهيز بالمعدات الفالحية التفاح الصين

+ 44 % هامش الربح الخام

+ 300 % الدخل السنوي الستغاللية فالحية  السكوم بيرو
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ــا، يتــم تحقيــق ثلثــي رقــم المعامــالت للقطــاع الفالحــي فــي إطــار التجميــع،  ــه فــي ألماني وتجــدر اإلشــارة أن

وذلــك مــن طــرف حوالــي350 ألــف اســتغاللية فالحيــة تنخــرط كل واحــدة فــي تعاونيتيــن بمجمــوع 670 ألــف 

منخــرط.

بفرنســا، تــم تبنــي التجميــع )اإلدمــاج( منــذ ســنة 1964 مــن خــالل إصــدار قانــون خــاص بهــذا التنظيــم، يحــدد 

بصفــة مدققــة المبــادئ والمســاطر المتعلقــة بهــذا النظــام التعاقــدي الخــاص بالقطــاع الفالحــي.

II. دواعي اختيار التجميع  الفالحي كنظام مميز في مخطط المغرب األخضر

إن معادلــة نجــاح مخطــط المغــرب األخضــر تنبنــي علــى عنصريــن أساســين همــا تشــجيع االســتثمار المواكــب 

بتقويــة التنظيــم بالقطــاع.

وفــي هــذا اإلطــار، تــم اختيــار التجميــع كنظــام مميــز لتنفيــذ مشــاريع مخطــط المغــرب األخضــر، وذلــك بالنظــر 

إلــى خمســة دواعــي أساســية وهــي:

أوال: أن التجميــع يشــكل حــال مالئمــا لتوســيع مــدار اإلنتــاج وتجــاوز محدوديــة  العــرض العقــاري فــي الوســط 

القــروي. 

ثانيا: أن هذا النموذج يمكن من ربط جيد بين اإلنتاج والتسويق وباقي سلسلة القيم، وذلك عبر:

ــع باألســواق، ممــا يمكنــه مــن مالئمــة اإلنتــاج حســب متطلبــات األســواق 	  المعرفــة الجيــدة للمجمِّ

)مثــال: اختيــار األصنــاف المناســبة ونمــط التعبئــة المالئــم(؛

ــع علــى تعبئــة الوســائل اللوجســتيكية بأثمنــة منافســة ومعرفتــه بشــبكات التوزيــع ممــا 	  قــدرة المجمِّ

يســمح بتجنــب مجموعــة مــن الوســطاء وتفــادي ضيــاع هوامــش الربــح. 

ــع مــن جهــة،  ثالثــا: أن التجميــع يســاهم فــي تعميــم التقنيــات الجيــدة عبــر التأطيــر المقــدم مــن طــرف المجمِّ

ــع  والتــي تكــون أرضيــة للتجــارب التوضيحيــة، مــن جهــة  وكذلــك عبــر وحــدات اإلنتــاج المدبــرة مــن طــرف المجمِّ

أخــرى.
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رابعــا: إن التجميــع يعــد حــال ناجعــا لولــوج صغــار الفالحيــن إلــى التمويــل وذلــك عبــر إمكانيــة التمويــل البنكــي 

ــع  اعتمــادا علــى عقــدة التجميــع أو عــن طريــق التســبيقات ومســتلزمات اإلنتــاج التــي يمكــن أن يقدمهــا المجمِّ

عيــن. لفائــدة الفالحيــن المجمَّ

عين حيــث أن اآلفات المتعلقة  ع والمجمَّ خامســا: أن التجميــع يمكــن مــن التقاســم الطبيعــي لآلفــات بيــن المجمِّ

ــع، علمــا  عيــن فــي حيــن أن اآلفــات المتعلقــة بالتســويق يتحملهــا المجمِّ باإلنتــاج يتــم تحملهــا مــن طــرف المجمَّ

أن اللجــوء إلــى أنظمــة مالئمــة للتاميــن تمكــن مــن التقليــل مــن هــذه المخاطــر لفائــدة الطرفيــن.

ع يتمكن من خالل هذا التنظيم من: هكذا، فإن التجميع يعد نموذجا مربحا لكل األطراف، حيث أن المجمِّ

بتوجيــه 	  لــه  األراضــي ممــا يســمح  مــوارد ماليــة القتنــاء  إنتاجيــة دون رصــد  إلــى قاعــدة  الولــوج 

المنتــج؛ االســتثمار  إلــى  الرأســمال 

تأمين التموين المنتظم للوحدات التحويلية بالمواد األولية مع ضمان جودتها؛	 

ع مما يمكنه من الولوج إلى أسواق جديدة.	  تطوير القدرات التجارية للمجمِّ

عين، فإن هذا النموذج التنظيمي يمكنهم من تحسين دخلهم عبر ما يلي :  أما بالنسبة للفالحين المجمَّ

تثمين أفضل للمنتوج بفضل تحسين جودة اإلنتاج و تسويقه في إطار مضمون؛	 

االستفادة من تقنيات ومهارات جديدة؛	 

التمكن من استعمال عوامل إنتاج جيدة؛	 

الولوج إلى وسائل تمويل مناسبة؛	 

االستفادة من الفرص المتاحة للتحول إلى منتوجات ذات قيمة مضافة عالية.	 

أمــا بالنســبة للدولــة، فــإن التجميــع يمثــل منهجيــة مالئمــة لتطويــر سالســل اإلنتــاج والمجــاالت الفالحيــة مــن 

عيــن؛ ممــا يســمح ب: عيــن بــدور التأطيــر والتنشــيط االقتصــادي لفائــدة الفالحيــن المجمَّ خــالل تكفــل المجمِّ

جذب موجة جديدة من االستثمارات وخلق أقطاب للنمو حول مشاريع التجميع؛	 

خلق ثروات وفرص للشغل بالعالم القروي وتقوية نسيج الفاعلين بالقطاع الفالحي.	 
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غيــر أن إنجــاز مشــاريع التجميــع يمكــن أن يصطــدم ببعــض الصعوبــات خصوصــا فــي المراحــل األولــى للمشــروع. 

عيــن. ــع والمجمَّ هــذه الصعوبــات ســرعان مــا يتــم تجاوزهــا مــع تقــدم إنجــاز المشــروع وإرســاء الثقــة بيــن المجمِّ

ــع فــي حالــة عــدم احتــرام الشــروط المتعاقــد عليهــا مــع المنتــج  وتكمــن هــذه الصعوبــات بالنســبة للمجمِّ

خصوصــا فيمــا يخــص كميــة وجــودة المنتــوج وكــذا صعوبــات اســترداد التســبيقات أو االســتثمارات التــي يمكــن 

ــع. عيــن فــي حالــة تملــص المجمَّ ــع لــدى المجمَّ أن يمولهــا المجمِّ

ع للشــروط  عيــن، فأهــم الصعوبــات التــي يمكــن أن يواجهوهــا مرتبطــة بعــدم احترام المجمِّ أمــا بالنســبة للمجمَّ

المتعاقــد عليهــا خصوصــا فيمــا يتعلــق بالثمــن المحــدد وعدم قبــول المنتوج.

هكــذا، فــإن الدولــة تقــوم بالســهر علــى التنفيــذ الجيــد لمشــاريع التجميــع مــن خــالل الــدور المحــوري الــذي 

عيــن والعمــل على خلق الشــروط المؤسســاتية  عيــن والفالحيــن المجمَّ تلعبــه فيمــا يخــص الوســاطة بيــن المجمِّ

والقانونيــة والتحفيزيــة لتنميــة مشــاريع التجميــع الفالحــي. 

III. مفاهيم التجميع الفالحي

عــرف القانــون رقــم 12ـ04 المتعلــق بالتجميــع الفالحــي مجموعــة مــن المفاهيــم الخاصــة بالتجميــع الفالحــي 

كمــا يلــي :

التجميــع الفالحــي: شــكل مــن أشــكال التنظيــم المبنــي على التجمــع اإلرادي للفالحين الذين يســمون 	 

ــع « حــول مشــروع للتجميــع الفالحي؛ عيــن« مــن طــرف » مجمِّ »مجمَّ

ــع مــن أجــل 	  عيــن و مجمِّ مشــروع التجميــع الفالحــي: كل مشــروع فالحــي يضــم ، لمــدة محــددة، مجمَّ

ــاج و/أو  تنميــة حلقــة أو مجموعــة حلقــات مــن سلســلة إنتاجيــة نباتيــة و/أو حيوانيــة، و يتعلــق بإنت

توضيــب و/أو تلفيــف و/أو تخزيــن و/أو تحويــل و/أو تســويق المنتوجــات الخاصــة بهــذه السلســلة؛

ذلــك 	  فــي  بمــا  العــام  أو  الخــاص  للقانــون  خاضــع  أو معنــوي  ذاتــي  فــالح، شــخص  كل  ــع:  المجمَّ

ــع إلنجــاز  ــع مــن طــرف مجمِّ النفــع االقتصــادي، مجمَّ التعاونيــات و الجمعيــات والمجموعــات ذات 

الفالحــي؛ للتجميــع  مشــروع 
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ــع: كل شــخص ذاتــي أو معنــوي خاضــع للقانــون الخــاص أو العــام بمــا فــي ذلــك التعاونيــات 	  المجمِّ

عيــن وذلــك إلنجــاز  ــع لعــدد مــن المجمَّ والجمعيــات أو المجموعــات ذات النفــع االقتصــادي، مجمِّ

مشــروع للتجميــع الفالحــي؛

عيــن مــن أجــل إنجــاز مشــروع للتجميــع 	  ــع ومجمَّ عقــد التجميــع الفالحــي: كل عقــد مبــرم مــن طــرف مجمِّ

الفالحي؛
• اهداف مشروع التجميع الفالحي:	

حســب المــادة 3 مــن القانــون رقــم 12ـ04 المتعلــق بالتجميــع الفالحــي، يجــب أن يهــدف كل مشــروع للتجميــع 

الفالحــي الــى تحقيــق أحــد أو مجموعــة مــن األهــداف التاليــة:

- تنظيــم اإلنتــاج الفالحــي وخصوصــا عــن طريــق التأطيــر التقنــي للفالحيــن، و تشــارك وســائل اإلنتــاج  

و/أو الحصــول علــى مدخــالت االنتــاج ؛

- تسهيل الولوج إلى التمويل أو أنظمة التأمين او هما معا؛

- تســهيل وتحســين فعالية تســويق المنتجات الفالحية نحو اســواق االســتهالك ووحدات الصناعية 

الفالحيــة و اســواق التصدير؛

- تحســين ظــروف تســويق المنتجــات الفالحيــة و خصوصــا مــن خــالل التنظيــم اللوجســتيكي وتنميــة 

تقنيــات التلفيــف و التخزيــن و التجميــع و التوضيــب و التحويــل و حفــظ المنتــوج.

IV. مراحل إرساء مشروع التجميع الفالحي

يمر إرساء مشروع التجميع من اربع مراحل :

1- مرحلة تكوين وإيداع ملف طلب المصادقة على مشروع التجميع الفالحي

بإيــداع ملــف طلــب  يتقــدم  أن  ــع  المجمِّ يجــب علــى   ، الفالحــي  للتجميــع  إنجــاز مشــروع  الشــروع فــي  قبــل 

المصادقــة علــى مشــروعه لــدى المديريــة الجهويــة للفالحــة التــي تضــم وحــدة التثميــن موضــوع مشــروع 

التجميــع الفالحــي. و يتكــون هــذا الملــف مــن 6 وثائــق وهــي:
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ع: 1( تحديد هوية المجمِّ

- بالنسبة لألشخاص الذاتيين: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛

- بالنسبة لألشخاص المعنويين: نسخة من النظام  األساسي؛

2( مذكرة حول المؤهالت التقنية و التدبيرية للمجِمع؛

3( بطاقــة تحــدد السلســلة المعنيــة بمشــروع التجميــع الفالحــي، وموقــع المشــروع، و ال ســيما مناطــق 

التدخــل المســتهدفة مــن طــرف المشــروع،  ومــكان إحــداث وحــدة التثميــن موضــوع المشــروع وطاقتهــا 

عيــن ؛  ــح المجمَّ ــع لصال ــة التقنيــة التــي يقــوم بهــا المجمِّ االســتيعابية، و كــذا نــوع المســاعدة والمواكب

4( خطة عمل مشروع التجميع الفالحي؛

عيــن المنخرطيــن فــي مشــروع التجميــع الفالحــي تتضمــن البيانــات التــي تمكــن مــن تحديــد  5( الئحــة المجمَّ

هويتهــم و خصوصــا اإلســم، النســب، رقــم البطاقــة الوطنيــة و اإلقليــم والجماعــة القرويــة التــي توجــد 

بهــا اســتغاللية  المجمــع موضــوع مشــروع التجميــع الفالحــي. يجــب المصادقــة علــى هــذه الالئحــة مــن 

قبــل المديريــة الجهويــة للفالحــة التــي تقــع ضمــن نفوذهــا وحــدة التثميــن موضــوع المشــروع الفالحــي. 

عيــن تقــع اســتغالليهم فــي جهــات أخــرى، فــان  أمــا  إذا تعلــق األمــر بمشــروع تجميــع فالحــي يضــم مجمَّ

المصادقــة علــى لوائــح المجمعيــن تتــم مــن قبــل المديريــة الجهويــة للفالحــة التــي تقــع ضمــن نفوذهــا 

عيــن موضــوع مشــروع التجميــع الفالحــي؛ االســتغالليات  المجمَّ

6( يجب أن يصاحب هذه الالئحة الوثائق التالية:

- نســخة مــن البطاقــة الوطنيــة للتعريــف بالنســبة لألشــخاص الذاتييــن و نســخة مــن النظــام األساســي 

بالنســبة لألشــخاص المعنوييــن؛

- وثيقــة مســلمة مــن قبــل مصالــح اإلدارة الترابيــة التــي تقــع داخــل نفوذهــا االســتغاللية المعنيــة أو كل 

وثيقــة أخــرى تبيــن موقــع هــذه اإلســتغاللية و المســاحة المســتغلة أو أي وثيقــة إداريــة أخــرى تمكــن 

مــن تحديــد موقعهــا والمســاحات المزروعــة، ريثمــا يتــم إنشــاء الســجل الوطنــي الفالحــي؛
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 )SNIT(وثيقــة تســمح بتحديــد الماشــية المجمعــة وفقــا للنظــام الوطنــي لتحديــد وتتبــع الحيــوان -

لمشــاريع التجميــع المتعلقــة باللحــوم الحمــراء لألبقــار واإلبــل. فــي حالــة األغنــام والماعــز وريثمــا يتــم 

إنشــاء نظــام تحديــد وتتبــع هــذه الحيوانــات وثيقــة مــن المديريــة الجهويــة للفالحــة التــي تقــع ضمــن 

عيــن موضــوع المشــروع الفالحــي تثبــت وجــود الحيوانــات المعنيــة؛ نفوذهــا االســتغالليات  المجمَّ

ــزام المجمــع  باالنضمــام إلــى برنامــج تلقيــح المواشــي المجمعــة مــن الســل والحمــى المالطيــة  - الت

البقــري الــذي ينفــذه المكتــب الوطنــي لســالمة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة؛

عيــن والــذي ال يمكــن أن تقــل  ــع والمجمَّ 7( نســخ مــن مشــاريع عقــود التجميــع الفالحــي التــي ســتبرم بيــن المجمِّ

مدتــه عــن خمــس ســنوات. يجــب ان  يتضمــن عقــد التجميــع الفالحــي علــى البنــود االلزاميــة التاليــة :

- تحديد البقع األرضية و/أو تعريف قطيع الماشية موضوع مشروع التجميع الفالحي؛

ع؛ ع لفائدة المجمَّ - طبيعة المساعدة والمواكبة التقنية المقدمة من طرف المجمِّ

- ثمن اإلنتاج أو كيفية تحديد ثمن اإلنتاج المتوافق حوله؛

ع؛ - المعايير الدنيا لجودة اإلنتاج المطلوبة من طرف المجمِّ

- المســتوى األدنــى لإلنتاجيــة المحــدد حســب التقنيــات المتوافــق بشــأنها بخصــوص المنتجــات النباتيــة 

أو الحيوانيــة موضــوع العقــد؛

ــع طبقــا لبرنامــج زمنــي  عيــن إلــى المجمِّ - إلزاميــة تســليم كميــة اإلنتــاج المتفــق عليهــا مــن طــرف المجمَّ

وكيفيــات تســليم محــددة؛

ــع لتدويــن العمليــات الفالحيــة التــي تــم القيــام بهــا مــن أجــل إنتــاج  - مســك ســجل مــن طــرف المجمَّ

المنتجــات موضــوع العقــد؛  

ع؛ - كيفيات و آجال أداء المنتجات المسلمة من طرف المجمَّ

- اللجــوء إلــى الوســاطة التعاقديــة طبقــا لمقتضيــات المــادة 12 مــن قانــون التجميــع الفالحــي 04-12، 

وعنــد االقتضــاء، تعييــن الوســيط مــن قبــل األطــراف المتعاقــدة؛
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- اللجوء إلى مسطرة التحكيم عند االقتضاء؛

- مــدة العقــد المحــددة حســب طبيعــة األنشــطة الفالحيــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد مــع إمكانيــة 

إضافــة بنــود تمكــن مــن مراجعتهــا بطريقــة دوريــة.

عــا يســتغل عقــارا فالحيــا فــي إطــار عقــد كــراء، فــإن  و فــي حالــة مــا إذا كان عقــد التجميــع الفالحــي يخــص مجمَّ

مــدة عقــد التجميــع الفالحــي ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن تتجــاوز مــدة عقــد كــراء العقــار موضــوع مشــروع 

التجميــع الفالحي

-2 مرحلة فحص ملف مشروع التجميع الفالحي والمصادقة عليه من طرف اللجنة التقنية 

تقــوم لجنــة تقنيــة يترأســها المديــر الجهــوي للفالحــة للجهــة التــي تضــم وحــدة التثميــن موضــوع مشــروع 

التجميــع الفالحــي أو ممثلــه بفحــص ملــف مشــروع التجميــع الفالحــي قصــد المصادقــة عليــه.

تجتمــع اللجنــة التقنيــة خــالل مــدة أقصاهــا 30 يومــا مــن تاريــخ إصــدار وصــل إيــداع ملــف طلبــات المصادقــة علــى 

مشــروع التجميــع الفالحي

ــع بقــرار اللجنــة التقنيــة فــي أجــل أقصــاه 45  يــوم بــدءا مــن تاريــخ انعقــاد اجتمــاع اللجنــة  يتــم إشــعار المجمِّ

التــي قامــت بفحــص طلــب الموافقــة علــى المشــروع

-3 مرحلة إيداع الملف النهائي لمشروع التجميع الفالحي بعد المصادقة عليه 

بعــد الموافقــة علــى المشــروع و فــي آجــال ال يتعــدى شــهرين مــن تاريــخ التوصــل بالموافقــة، يقــدم المجمــع 

الملــف النهائــي، ويضــم هــذا الملــف بالخصــوص:

عيــن تتضمــن البيانــات التــي تمكــن مــن تحديــد هويتهــم،  وموقــع االســتغاللية  1( الالئحــة النهائيــة للمجمَّ

موضــوع عقــد التجميــع الفالحــي، مــع بيــان المســاحة أو عــدد رؤوس القطيــع المجمــع؛

عين  موضوع الالئحة فوقه رقم 1 2( نسخة من كل عقد من عقود التجميع الفالحي المبرمة مع المجمَّ
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3(  التزامــه بإنجــاز مشــروع التجميــع الفالحــي، كمــا تمــت المصادقــة عليــه، مرفوقــا بملــف المشــروع المذكــور و 

ــع و خصوصــا فيمــا يتعلــق بكميــات المنتــوج المســلمة  مســك ســجل يــدون فيــه  المعلومــات الخاصــة بــكل مجمَّ

ــع الــى وحــدة التثميــن و الثمــن المســدد و تاريخ التســليم و الوثائق التي تبــرر هذه العمليات. مــن طــرف المجمَّ

ويجب ان يكون االلتزام ووثائق الملف المشروع ، موقعة ومصادقا عليها

4.مرحلة منح شهادات التجميع

 بعــد التوصــل بالملــف النهائــي للمشــروع مصــادق عليــه مــن طــرف المديريــة الجهويــة للفالحــة، تمنــح وكالــة 

التنميــة الفالحيــة لــكل مشــروع للتجميــع الفالحــي رقمــا تعريفيــا وطنيــا يالزمــه طيلــة مــدة تنفيــده.

 و تقــوم هــذه الوكالــة بتســجيل المشــروع ضمــن ســجل وطنــي للتجميــع تحدثــه و تمســكه لهــذا الغــرض كمــا 

تقــوم بإعــداد شــهادات التجميــع الفالحــي وارســالها إلــى المديريــة أو المديريــات الجهويــة للفالحــة المعنيــة 

قصــد تســليمها  للمجمــع و المجمعيــن.

V. تدبير مشروع التجميع الفالحي: 

1. انجاز المشروع 

يتعلــق األمــر بإنجــاز مشــروع التجميــع، وفقــا  لاللتزامــات  المجمــع الموثقــة فــي مشــروع التجميــع الفالحــي 

عيــن خاصــة  كمــا تمــت المصادقــة عليــه و كــذا االلتزامــات المتخــذة فــي إطــار عقــد التجميــع المبرمــة مــع المجمَّ

مــن خــالل :

تنفيذ برنامج االستثمار المقرر في إطار المشروع؛	 

عيــن وفقــا لعقــد التجميــع الفالحــي )التأطيــر والدعــم التقنــي، 	  ــع بالنســبة للمجمَّ إنجــاز تدخــالت المجمِّ

التزويــد بعوامــل اإلنتــاج، الــخ.(.

التجميع الفالحي16



2. انخراط او سحب المجمعين

ــع أن يقــدم مــرة واحــدة فــي الســنة خــالل الســنتين الثانيــة والثالثــة مــن إنجــاز مشــروع  التجميــع  يمكــن للمجمِّ

الجهويــة  المديريــات  أو  للمديريــة  المشــروع  نفــس  فــي  المنخرطيــن  عيــن  للمجمَّ جديــدة  الئحــة  الفالحــي، 

للفالحــة المعنيــة، ، قصــد إعــداد شــهادات التجميــع لفائدتهــم طالمــا لــم يتــم تجــاوز الطاقــة اإلســتيعابية 

لوحــدة التثميــن.

ع بهذا الطلب الوثائق التالية: يرفق المجمِّ

عين الجدد المنخرطين في المشروع مع نسخ من عقود التجميع المبرمة معهم ؛	  الئحة للمجمَّ

ورقــة تبيــن أن الطاقــة االســتيعابية للوحــدة تمكــن مــن تثميــن المنتــوج المزمــع تســليمه مــن طــرف 	 

عيــن الجــدد. المجمَّ

عيــن مــن الالئحــة الموافــق عليهــا شــريطة احتــرام  ــع أن يقــوم بإيــداع طلــب ســحب بعــض المجمَّ يمكــن للمجمِّ

شــروط االهليــة المحــددة بالنســبة لــكل سلســلة و كــذا الحــد األقصــى لنســب الســحب المحــددة لــكل سلســلة 

و يرفــق هــذا الطلــب بالوثائــق التــي تثبــت فســخ عقــد التجميــع: و قــد تــم تحديــد نســب الســحب القصــوى 

لمشــاريع التجميــع الفالحــي كمــا يلــي:

السالسل المعنية نسبة السحب
الحوامض، الحليب، الزعفران 5%

 الخضراوات، الزيتون، الزرعات الزيتية، البذور، القطاني، الزراعات البيولوجية، األركان،
 األشجار المثمرة، العنب، التمر، تربية النحل، الورود العطرية

20%

اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، اإلبل 30%
الزراعات السكرية، الحبوب 40%
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3. تدبير النزاعات

ــع  المجمِّ بيــن  المبرمــة  الفالحــي  التجميــع  عقــود  تطبيــق مقتضيــات  عــن  ناتجــة  نزاعــات  نشــوء  حالــة  فــي 

عيــن يتــم عرضهــا علــى الهيئــة الجماعيــة للوســاطة التعاقديــة المحدثــة  بنــاء علــى المــادة  والفالحيــن المجمَّ

13 مــن قانــون التجميــع الفالحــي رقــم 12-04  والتــي تتكــون مــن:

- رئيــس الغرفــة الفالحيــة الجهويــة أو ممثلــه التــي تتواجــد داخــل دائــرة نفوذهــا االســتغاللية موضــوع 

مشــروع التجميــع الفالحــي ؛

- ممثل عن الهيئة بين المهنية لسلسة اإلنتاج موضوع مشروع التجميع الفالحي في حالة وجودها ؛

ــوزارة المكلفــة بالفالحــة التــي تتواجــد االســتغاللية موضــوع  ــح الجهويــة المختصــة لل ــل عــن المصال - ممث

ــة الجماعيــة وكتابتهــا. ــل رئاســة هــذه الهيئ ــرة نفوذهــا و يتولــى هــذا الممث التجميــع الفالحــي داخــل دائ

VI. دعم الدولة لمشاريع التجميع الفالحي

1.أنواع دعم الدولة لمشاريع التجميع الفالحي

تستفيد مشاريع التجميع الفالحي من نوعين من الدعم وهما:

دعم جزافي لتشجيع التجميع الفالحي ؛	 

التجهيــز 	  و/أو  الفالحيــة  األدوات  اقتنــاء  فــي مجــال  المنجــزة  لالســتثمارات  تفضيليــة  بنســب  دعــم 

التكميلــي. الــري  أو  الموضعــي  الــري  بأنظمــة 

أ . الدعم الجزافي

ــع مــن أجــل المســاعدة والمواكبــة التقنيــة التــي يقدمهــا  يتعلــق األمــر بدعــم جزافــي يمنــح لفائــدة المجمِّ

عيــن بغيــة بلــوغ األهــداف المســطرة فــي مشــروع التجميــع الفالحــي المعنــي. لفائــدة المجمَّ



باســتثناء مشــاريع التجميــع الفالحــي المتعلقــة بالزراعــات الزيتيــة، يمنــح الدعــم الجزافــي علــى ثالثــة أشــطر 

عيــن التــي تمــت المصادقــة عليهــا ســنويا خــالل الثــالث ســنوات األولــى إلنجــاز المشــروع:  بنــاء علــى لوائــح المجمَّ

عين؛	  1/3 متم السنة األولى لتسليم اإلنتاج من طرف المجمَّ

عين؛	  1/3 بمتم السنة الثانية لتسليم اإلنتاج من طرف المجمَّ

عين.	  1/3 بمتم السنة الثالثة لتسليم اإلنتاج من طرف المجمَّ

بالنســبة لمشــاريع التجميــع الفالحــي المتعلقــة بالزراعــات الزيتيــة حــول وحــدة للعصــر، يمنــح هــذا الدعــم 

ــع خــالل الثــالث ســنوات األولــى لتســليم منتــوج مشــروع التجميــع الفالحــي المعنــي كمــا يلــي : للمجمِّ

عين؛	  الشطر األول: 1050 درهم للطن بمتم السنة األولى لتسليم اإلنتاج من طرف المجمَّ

عين؛	  الشطر الثاني: 535 درهم للطن بمتم السنة الثانية لتسليم اإلنتاج من طرف المجمَّ

عين.	  الشطر الثالث: 370 درهم للطن بمتم السنة الثالثة لتسليم اإلنتاج من طرف المجمَّ

بالنســبة لمشــاريع التجميــع الفالحــي المنجــزة فــي سلســلة الزراعــات الســكرية حــول وحــدة للتحويــل، يمنــح  

هــذا الدعــم الجزافــي علــى أســاس المســاحات اإلضافيــة المزروعــة مقارنــة مــع الوضعيــة المرجعيــة وهــي 

معــدل المســاحات المزروعــة خــالل المواســم : 2010، 2011، 2012 و هــي كمــا يلــي:

ملوية اللوكوس تادلة دكالة الغرب الجهة
4221 2517 13524 13821 6372 مساحة الشمندر السكري )بالهكتار(

- 3633 - - 11895 مساحة قصب السكر)بالهكتار
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ويتــم صــرف أشــطر الدعــم الجزافــي اســتنادا إلــى معاينــة تقــوم بهــا المصالــح المختصــة لــدى المديريــة 

الجهويــة للفالحــة المعنيــة لمــا يلــي:

ــع يتضمــن  عيــن اســتنادا إلــى ســجل مفتــوح لــدى المجمِّ ــع مــن طــرف المجمَّ 1. اإلنتــاج الــذي تســلمه المجمِّ

عيــن، األثمنــة الممنوحــة، تواريــخ التســليم ووثائــق إثبــات أداء ثمــن  الكميــة المســلمة مــن طــرف المجمَّ

المنتــوج المســلم.

عين. 2. معدل اإلنتاجية المعاين لدى عينة تمثل المجمَّ

2. الدعم التفضيلي 

عيــن بالنســبة لجميــع السالســل الفالحيــة بمــا فيها المشــاريع  ــع والمجمَّ يمنــح الدعــم التفضيلــي لفائــدة المجمِّ

التــي ال تتوفــر علــى نمــوذج محــدد. هــذه االســتثمارات تتعلــق  باقتنــاء المعــدات الفالحيــة والتجهيــز بأنظمــة 

مقتصــدة لميــاه الــري أو الــري التكميلــي.

اقتناء المعدات الفالحية 	 

يتعلــق األمــر بدعــم تفضيلــي، مقارنــة مــع المشــاريع الفرديــة، لالســتثمارات المتعلقــة باقتنــاء اآلالت الفالحيــة 

فــي إطــار مشــاريع التجميــع. 

ويحــدد الجــدول التالــي نســبة الدعــم المتعلقــة بمشــاريع التجميــع مقارنــة مــع نســب الدعــم الممنوحــة فــي 

اإلطــار الفــردي )أي خــارج مشــاريع التجميــع(. 
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نسب دعم االستثمارات في إطار التجميع والمرتبطة باقتناء المعدات الفالحية مقارنة مع النسب المخصصة 

في إطار المشاريع الفردية

المشاريع الفردية مشاريع التجميع

سقف الدعم تحديد األدوات
للوحدة

)بالدرهم(

نسبة اإلعانة 
للوحدة

ب %

سقف الدعم 
للوحدة

)بالدرهم(

نسبة اإلعانة 
للوحدة

ب %
72.000 30 96.000 40 الجرارات الفالحية 
17.000 30 22.000 40  أدوات خدمة وصيانة األرض المجرورة
72.000 30 96.000 40  أدوات خدمة وصيانة األرض المستنبطة

قوتها من الجرار
48.000 30 64.000 40 أدوات وضع وتفريش المواد العضوية
19.000 30 26.000 40 أدوات وضع وتفريش المواد المعدنية
48.000 50 67.000 70 .أدوات البذر ) أحادية أو مركبة( والغرس
60.000 50 84.000 70 أدوات المعالجة لالغراس
28.000 50 39.000 70 أدوات المعالجة النباتية غير األغراس

208.000 20 312.000 30 آلة الحصاد والدرس
12.000 30 16.000 40 آلة جني البطاطس
17.000 30 22.000 40 أدوات الحش
36.000 30 48.000 40 الرابطات
17.000 30 22.000 40 الدراسات وآالت تجميع وتهوية الكأل

720.000 30 960.000 40 آلة ذات محرك لجني الشمندر والقصب 
السكري.

70.000 30 90.000 40 آلة لفصل أوراق وجذور الشمندر 
السكري

80.000 30 100.000 40 آلة لجني وتجميع الشمندر السكري
180.000 30 240.000 40 آلة لجمع وشحن الشمندر السكري
240.000 30 320.000 40 آلة ميكانية مجرورة لجني الزيتون 

بحركات اهتزازية .
480.000 30 640.000 40 آلة ذات محرك لجني الزيتون 
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التجهيز بأنظمة مقتصدة لمياه الري أو الري التكميلي	 

يتعلــق األمــر بدعــم تفضيلــي لالســتثمارات المرتبطــة بمشــروع التجميــع والمتعلقــة بالتجهيــز بنظــم الســقي 

الموضعــي )دعــم بنســبة %100( مقارنــة مــع الدعــم فــي إطــار فــردي )%80( والســقي التكميلــي )دعــم 

بنســبة %70 عــوض %50 فــي اإلطــار الفــردي(.

وتحــدد الجــداول التاليــة نســبة الدعــم المتعلقــة بمشــاريع التجميــع مقارنــة مــع نســب الدعــم الممنوحــة فــي 

اإلطــار الفــردي )أي خــارج مشــاريع التجميــع(. 

نسب الدعم المخصصة بالنسبة لالستثمارات المتعلقة بالتجهيز بنظام الري في إطار مشاريع التجميع 

مقارنة مع النسب المخصصة في إطار المشاريع الفردية

بالنسبة  للري الموضعي

مشاريع فردية مشاريع التجميع
المبلغ النسبة المبلغ النسبة

36.000 درهم 80% 45.000 درهم 100%  السقف للهكتار
بدون إنشاء صهريج

16.000 درهم 80% 20.000 درهم 100%   السقف لصهاريج
تخزين المياه

52.000 درهم 80% 65.000 درهم 100% السقف اإلجمالي

بالنسبة  للري التكميلي 

مشاريع فردية مشاريع التجميع
المبلغ النسبة المبلغ النسبة

20.000  درهم 50% 28.000  درهم 70%  السقف للهكتار
بدون إنشاء صهريج

10.000  درهم 50% 14.000  درهم 70%   السقف لصهاريج
تخزين المياه

30.000  درهم 50% 42.000  درهم 70% السقف اإلجمالي
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 يمنح الدعم التفضيلي على شطرين : 

ــع لــدى المديريــة الجهويــة للفالحــة 	  ــع أو المجمَّ الشــطر األول الممنــوح بنــاءا علــى ملــف يضعــه المجمِّ

المعنيــة فــور توصلــه بشــهادة التجميــع. ويخــص هــذا الشــطر %30 مــن قيمــة االســتثمارات بالنســبة 

للجــرارات الفالحيــة، %20 إلــى %50 بالنســبة لــألدوات الفالحيــة، %80 بالنســبة للتجهيــزات بنظــام الــري 

الموضعــي و %50  للتجهيــزات بنظــام الــري التكميلــي؛

ــاء علــى النســب والســقوف المتعلقــة بالتجميــع بعــد طــرح 	  ــل الدعــم المحتســب بن الشــطر الثانــي يمث

المبلــغ الــذي تــم صرفــه فــي الشــطر األول، أي بمــا يعــادل %10 مــن قيمــة االســتثمارات بالنســبة 

للجــرارات الفالحيــة، %10 إلــى %20 بالنســبة لــألدوات الفالحيــة و %20 بالنســبة للتجهيــزات بنظــام الــري 

ــع.  الموضعــي و التكميلــي و يمنــح هــذا الشــطر بمتــم الســنة األولــى لتســليم اإلنتــاج للمجمِّ

و يتم صرف هذا الشطر على أساس نفس الملف إضافة إلى: 

ع لهذه الغاية. ع: موافقة مسلمة من طرف المجمِّ - بالنسبة للمجمَّ

طــرف  مــن  موقعــة  المجمعيــن  اتجــاه  ــع  المجمِّ التزامــات  احتــرام  شــهادة  ــع:  للمجمِّ بالنســبة   -

المشــروع. موضــوع  التثميــن  وحــدة  نفوذهــا  ضمــن  تقــع  التــي  للفالحــة  الجهويــة  المديريــة 

2. أنواع مشاريع التجميع الفالحي وشروط األهلية للمصادقة عليها

عين إنجاز 31 نوع  من مشاريع التجميع تهم 17منتوج نباتي و9 منتوجات حيوانية. يمكن المجمِّ

و يجــب أن يكــون كل مشــروع للتجميــع الفالحــي حــول وحــدة لتثميــن المنتوجــات الفالحيــة و أن يبلــغ حــد أدنــى 

بالنســبة لثالثــة معاييــر و هــي : 

عين؛	  عدد المنتجين المجمَّ

المساحة أو قطيع الماشية الذي سيتم تجميعه؛	 

اإلنتاجية المستهدفة؛ 	 
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تــم تحديــد أنــواع مشــاريع التجميــع الفالحــي وشــروط األهليــة للمصادقــة عليهــا و كــذا المبالــغ األحاديــة 

لحســاب الدعــم الجزافــي لتشــجيع التجميــع الفالحــي كمــا يلــي:

1. بالنسبة للسالسل النباتية

سلسلة الحوامض 

مشروع تجميع الحوامض حول وحدة للتوضيب

48 عين األدنى عدد المجمَّ
300 هكتار شروط األهلية المساحة الدنيا

20 طن للهكتار  االنتاجية الدنيا
1500  درها للهكتار الدعم الجزافي

سلسلة الزيتون

مشروع تجميع الزيتون حول وحدة لعصر الزيتون

50 عين األدنى عدد المجمَّ

350 هكتار شروط األهلية المساحة الدنيا 
مسقي: 4  طن في الهكتار - 

بور: 2  طن في الهكتار
االنتاجية الدنيا

البور     : 450 درهما للهكتار
السقي : 1100 درهم للهكتار الدعم الجزافي
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مشروع تجميع الزيتون حول وحدة لتصبير الزيتون

60 عين األدنى عدد المجمَّ

250 هكتار شروط األهلية المساحة الدنيا 
مسقي: 4  طن في الهكتار - 

بور: 2  طن في الهكتار
االنتاجية الدنيا

البور     : 250 درهما للهكتار
السقي : 650 درهم للهكتار الدعم الجزافي

سلسلة االشجار المثمرة

مشروع تجميع األشجار المثمرة حول وحدة للتبريد و/أو للتوضيب و/أو للتحويل

15 عين األدنى عدد المجمَّ
50 هكتار شروط األهلية المساحة الدنيا 

االنتاجية الدنيا حسب األنواع
1500  درها للهكتار الدعم الجزافي

سلسلة عنب المائدة

مشروع تجميع عنب المائدة حول وحدة للتوضيب

40 عين األدنى عدد المجمَّ
100 هكتار شروط األهلية المساحة الدنيا 

االنتاجية الدنيا 7 أطنان في الهكتار
1500  درها للهكتار الدعم الجزافي
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سلسلة نخيل التمر

مشروع تجميع نخيل التمر حول وحدة للتوضيب و/أو للتبريد و/أو للتحويل

100 عين األدنى عدد المجمَّ
8000 نخلةشروط األهلية عدد النخيل األدنى

25 كيلوغرام للنخلة االنتاجية الدنيا
3000 درهم للهكتار أو 3000 درهم لكل 80 نخلة الدعم الجزافي

سلسلة الخضروات

مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتبريد

15 عين األدنى عدد المجمَّ
60 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

حسب األنواع** االنتاجية الدنيا
3500 درها للهكتار الدعم الجزافي

مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

20 عين األدنى عدد المجمَّ
60 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

حسب األنواع** االنتاجية الدنيا
3500 درها للهكتار الدعم الجزافي
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مشروع تجميع زراعات الخضروات حول مركب يضم وحدة للتوضيب ووحدة للتجميد

15 عين األدنى عدد المجمَّ
60 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

حسب األنواع** االنتاجية الدنيا
3500 درها للهكتار الدعم الجزافي
)**( الجدول أسفله يوضح معايير المردودية بالنسبة لزراعة الخضروات

المردودية بالطن في الهكتار الصنف
60 طماطم الحقل
120 طماطم البيوت المغطاة
60 الطماطم الموجهة للتصينع
25 البطاطس
40 القرع
70 الفلفل
10 الفاصوليا الخضراء )الحقل(
22 الفاصوليا الخضراء )البيوت المغطاة(
40 توت األرض
15 التوت األزرق و األحمر
20 الخرشوف
40 البطيخ
60 الدالح
20 البصل
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سلسلة الحبوب

مشــروع تجميــع الحبــوب الخريفيــة )القمــح الصلــب، القمــح الطــري، الشــعير( حــول وحــدة لتخزيــن الحبــوب و/أو 

للتحويــل

50 عين األدنى عدد المجمَّ

500 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 
مسقي: 4  طن في الهكتار 
بور       : 2  طن في الهكتار

االنتاجية الدنيا

البور: 400 درهم للهكتار
السقي: 550 درهما للهكتار الدعم الجزافي

مشروع تجميع الحبوب الربيعية بالمناطق السقوية )األرز، الذرة( حول وحدة لتخزين الحبوب و/أو للتحويل

األرز : 80 – الذرة : 30 عين األدنى عدد المجمَّ

المساحة الدنيا  األرز : 200 هكتار – الذرة 300 هكتارشروط األهلية
األرز : 7 أطنان في الهكتار – الذرة : 4 

أطنان في الهكتار
االنتاجية الدنيا

األرز: 800 درهم للهكتار
الذرة: 550 درهما للهكتار الدعم الجزافي

سلسلة القطاني

مشروع تجميع القطاني حول وحدة لتخزين الحبوب و/أو للتوضيب

40 عين األدنى عدد المجمَّ
200 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

0,8  طن في الهكتار االنتاجية الدنيا
500  درهما للهكتار الدعم الجزافي
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سلسلة الزراعات الزيتية

مشروع تجميع الزراعات الزيتية حول وحدة لعصر الحبوب الزيتية

70 عين األدنى عدد المجمَّ
500 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

االنتاجية الدنيا طن واحد )1( في الهكتار
1955  درهما للطن الدعم الجزافي

سلسلة الزراعات السكرية

مشروع تجميع الزراعات السكرية حول وحدة للتحويل

مجموع منتجي الزراعات السكرية 
بالجهة موضوع مشروع التجميع 

عين األدنى عدد المجمَّ

مجموع مساحة الزراعات السكرية شروط األهلية
بالجهة موضوع مشروع التجميع

المساحة الدنيا 

حسب الجهة وفقا لعقد البرنامج 
الخاص بالجهة

االنتاجية الدنيا

الدعم الجزافي 550 درهما للهكتار

سلسلة بذور الحبوب

مشروع بذور الحبوب حول وحدة للتوضيب

40 عين األدنى عدد المجمَّ
500 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

3  طن في الهكتار  االنتاجية الدنيا
الدعم الجزافي 650 درهما للهكتار

29 التجميع الفالحي



سلسلة الزراعات البيولوجية

مشروع تجميع الحوامض البيولوجية حول وحدة للتوضيب

12 عين األدنى عدد المجمَّ
100 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

15 طنا للهكتار االنتاجية الدنيا
الدعم الجزافي 2000 درهم للهكتار

مشروع تجميع الزيتون البيولوجي حول وحدة لعصر الزيتون

15 عين األدنى عدد المجمَّ
150 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

االنتاجية الدنيا 1,5 طن للهكتار
الدعم الجزافي 950 درهما للهكتار

مشروع تجميع زراعات الخضروات البيولوجية حول وحدة للتوضيب

10 عين األدنى عدد المجمَّ

30 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 
 طماطم البيوت المغطاة : 70 طنا للهكتار، 

البطاطس : 15 طنا للهكتار االنتاجية الدنيا

الدعم الجزافي 4000 درهم  للهكتار
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سلسلة االركان

مشروع تجميع األركان حول وحدة للعصر و/أو للتحويل

100 عين األدنى عدد المجمَّ
300 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

8 أطنان في الهكتار االنتاجية الدنيا
3400 درهم  للهكتار الدعم الجزافي

سلسلة الزعفران

مشروع تجميع الزعفران حول وحدة للتوضيب و/أو للتبريد و/أو للتحويل

30 عين األدنى عدد المجمَّ
20 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

4 كيلوغرامات في الهكتار االنتاجية الدنيا
5000 درهم  للهكتار الدعم الجزافي

سلسلة الورود العطرية

مشروع تجميع الورود العطرية حول وحدة للتحويل و/أو للتوضيب

30 عين األدنى عدد المجمَّ
20 هكتارشروط األهلية المساحة الدنيا 

طنان ونصف في الهكتار االنتاجية الدنيا
5000 درهم  للهكتار الدعم الجزافي
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ب. بالنسبة للسالسل الحيوانية

سلسلة اللحوم الحمراء

مشروع تجميع اللحوم الحمراء لألبقار حول مركز للتسمين و/أو مجزرة

50 عين األدنى عدد المجمَّ
800 رأسشروط األهلية العدد األدنى للقطيع 

500 كيلوغرام للرأس  االنتاجية الدنيا
350 درهما للرأس الدعم الجزافي

مشروع تجميع اللحوم الحمراء لألغنام والماعز حول مركز للتسمين و/أو مجزرة

100 عين األدنى عدد المجمَّ
5000 رأسشروط األهلية العدد األدنى للقطيع 

40 كيلوغرام للرأس  االنتاجية الدنيا
28 درهما للرأس الدعم الجزافي

مشروع تجميع اللحوم الحمراء لإلبل حول مركز للتسمين و/أو مجزرة

30 عين األدنى عدد المجمَّ
100 رأسشروط األهلية العدد األدنى للقطيع 

االنتاجية الدنيا 260 كيلوغرام للرأس 
800 درهما للرأس الدعم الجزافي
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سلسلة الحليب

مشروع تجميع حليب ألبقار حول وحدة لتحويل الحليب

200 عين األدنى عدد المجمَّ
1000 رأسشروط األهلية العدد األدنى للقطيع 

االنتاجية الدنيا 4000 لتر لكل رأس في السنة
280 درهما للرأس الدعم الجزافي

مشروع تجميع حليب الماعز حول وحدة لتحويل الحليب

100 عين األدنى عدد المجمَّ
2000 رأسشروط األهلية العدد األدنى للقطيع 

االنتاجية الدنيا 200 لتر لكل رأس في السنة
50 درهما للرأس الدعم الجزافي

مشروع تجميع حليب اإلبل حول وحدة لتحويل الحليب

30 عين األدنى عدد المجمَّ
800 رأسشروط األهلية العدد األدنى للقطيع 

االنتاجية الدنيا 750 لتر لكل رأس في السنة
900 درهما للرأس الدعم الجزافي
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سلسلة اللحوم البيضاء

مشروع تجميع اللحوم البيضاء حول مجزرة للدواجن

20 عين األدنى عدد المجمَّ
-شروط األهلية العدد األدنى للقطيع 

3000 طن في السنة االنتاجية الدنيا
1000 درهم للطن الدعم الجزافي

مشروع تجميع البيض حول وحدة لتوضيب البيض

15 عين األدنى عدد المجمَّ
-شروط األهلية العدد األدنى للقطيع 

13000 طن في السنة االنتاجية الدنيا
750 درهما للطن الدعم الجزافي

سلسلة تربية النحل

مشروع تجميع تربية النحل حول وحدة الستخالص وتوضيب العسل )منحلة(

100 عين األدنى عدد المجمَّ
8000 خليةشروط األهلية العدد األدنى للقطيع 

110 طن في السنة االنتاجية الدنيا
7500 درهما للطن الدعم الجزافي
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نص القانون رقم 12ـ04 المتعلق بالتجميع الفالحي

البــــاب األول

مقتضيات عامة 

المادة األولى:

عيــن إلنجــاز مشــاريع  ــع والمجمَّ يضــع هــذا القانــون النظــام المحــدد للعالقــات التعاقديــة التــي تنشــأ بيــن المجمِّ

التجميــع الفالحــي، وذلــك بهــدف تأميــن المعامــالت، وخاصــة التجاريــة منهــا، بيــن األطــراف المتعاقــدة.

و لهــذا الغــرض، فــإن هــذا القانــون يحــدد اإلطــار المنظــم مــن طــرف الدولــة لمشــاريع التجميــع الفالحــي وذلــك 

بتحديــد البنــود اإللزاميــة الواجــب تضمينهــا فــي عقــود التجميــع الفالحــي ووضــع اآلليــات الكفيلــة بحــل النزاعــات 

التــي تنشــأ خــالل تنفيــذ عقــود التجميــع الفالحــي.

المادة 2 :

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:

الذيــن يســمون  للفالحيــن  التجمــع اإلرادي  المبنــي علــى  التنظيــم  : شــكل مــن أشــكال  الفالحــي  التجميــع 

الفالحــي. للتجميــع  حــول مشــروع  ــع«  مــن طــرف »مجمِّ عيــن«  »مجمَّ

ــع مــن أجــل تنميــة  عيــن و مجمِّ مشــروع التجميــع الفالحــي : كل مشــروع فالحــي يضــم، لمــدة محــددة، مجمَّ

حلقــة أو مجموعــة حلقــات مــن سلســلة إنتاجيــة نباتيــة و/أو حيوانيــة، و يتعلــق بإنتــاج و/أو توضيــب و/أو 

تلفيــف و/أو تخزيــن و/أو تحويــل و/أو تســويق المنتوجــات الخاصــة بهــذه السلســلة.

ــع: كل فــالح، شــخص ذاتــي أو معنــوي خاضــع للقانــون الخــاص أو العــام بمــا فــي ذلــك التعاونيــات  المجمَّ

ــع إلنجــاز مشــروع للتجميــع الفالحــي. ــع مــن طــرف مجمِّ والجمعيــات والمجموعــات ذات النفــع االقتصــادي، مجمَّ

ــع: كل شــخص ذاتــي أو معنــوي خاضــع للقانــون الخــاص أو العــام بمــا فــي ذلــك التعاونيــات والجمعيــات  المجمِّ

عيــن وذلــك إلنجــاز مشــروع للتجميــع الفالحــي. ــع لعــدد مــن المجمَّ أو المجموعــات ذات النفــع االقتصــادي، مجمِّ

عين من أجل إنجاز مشروع للتجميع الفالحي. ع ومجمَّ عقد التجميع الفالحي : كل عقد مبرم من طرف مجمِّ
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الباب الثاني

مشروع التجميع الفالحي

المادة 3 :

يجب أن يهدف كل مشروع للتجميع الفالحي إلى تحقيق أحد أو مجموعة من األهداف التالية: 

- تنظيــم اإلنتــاج الفالحــي وخصوصــا عــن طريــق التأطيــر التقنــي للفالحيــن، وتشــارك وســائل اإلنتــاج و/أو 

ــاج؛ الحصــول علــى مدخــالت اإلنت

- تسهيل الولوج إلى التمويل أو أنظمة التأمين أو هما معا؛

الصناعــة  ووحــدات  االســتهالك  أســواق  نحــو  الفالحيــة  المنتجــات  تســويق  فعاليــة  وتحســين  تســهيل   -

التصديــر؛ وأســواق  الفالحيــة 

- تحســين ظــروف تســويق المنتجــات الفالحيــة وخصوصــا مــن خــالل التنظيــم اللوجســتيكي وتنميــة تقنيــات 

التلفيــف والتخزيــن والتجميــع و التوضيــب والتحويــل وحفــظ المنتــوج.

المادة 4 :

يجــب فــي كل مشــروع للتجميــع الفالحــي قبــل الشــروع فــي تنفيــذه أن يحظــى بالمصادقــة مــن طــرف الســلطة 

اإلداريــة المختصــة طبقــا لألشــكال و الكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي.

ويترتب عن المصادقة على مشروع التجميع الفالحي منح شهادة في هذا الشأن.

المادة 5 :

عيــن، باســمه، مــن  ــع والمجمَّ تمنــح شــهادة التجميــع الفالحــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة 4 أعــاله للمجمِّ

طــرف الســلطة اإلداريــة المختصــة لمشــروع التجميــع الفالحــي طبقــا لألشــكال و الكيفيــات المحــددة بنــص 

تنظيمــي.
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المادة 6 :

عيــن أن يســتفيدوا مــن جميــع المســاعدات الممنوحــة مــن طــرف الدولــة فــي ميــدان  عيــن والمجمَّ يمكــن للمجمِّ

االســتثمار الفالحــي وذلــك طبقــا للقوانيــن المتعلقــة بميثــاق االســتثمارات الفالحيــة و كــذا النصــوص المتخــذة 

لتطبيقه.

المادة 7 :

عيــن فــي إطــار مشــروع للتجميــع  ــع أو أحــد المجمَّ فــي حالــة عــدم احتــرام االلتزامــات المتخــذة مــن طــرف المجمِّ

ــع الــذي أخــل  ــع أو المجمَّ الفالحــي، تصبــح شــهادة التجميــع المســلمة لهــذه الغايــة الغيــة بالنســبة للمجمِّ

بالتزاماتــه.

عيــن أو همــا معــا  ــع أو المجمَّ فــي هــذه الحالــة، يحــق للدولــة أن تلجــأ إلــى كل الطــرق القانونيــة تجــاه المجمِّ

لتعويــض الضــرر الــذي لحــق بهــا.

وفــي حالــة إلغــاء شــهادة التجميــع الفالحــي، ال يمكــن للمســتفيد مــن هــذه الشــهادة مطالبــة الدولــة بــأي 

تعويــض عــن هــذا اإللغــاء.
الباب الثالث

عقد التجميع الفالحي

المادة 8 :

ــع أن يبــرم عقــدا  دون اإلخــالل بمقتضيــات قانــون االلتزامــات والعقــود كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، يمكــن للمجمَّ

أو مجموعــة عقــود للتجميــع الفالحــي حســب منتوجاتــه النباتيــة أو الحيوانيــة أو حســب الوجهــة النهائيــة 

لهــذه المنتوجــات.
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المادة 9 :

تحت طائلة البطالن، يجب في كل عقد للتجميع الفالحي أن يتضمن البنود اإللزامية التالية :

- تحديد البقع األرضية و/أو تعريف قطيع الماشية موضوع مشروع التجميع الفالحي.

ع. ع لفائدة المجمَّ - طبيعة المساعدة والمواكبة التقنية المقدمة من طرف المجمِّ

- ثمن اإلنتاج أو كيفية تحديد ثمن اإلنتاج المتوافق حوله.

ع. - المعايير الدنيا لجودة اإلنتاج المطلوبة من طرف المجمِّ

- المســتوى األدنــى لإلنتاجيــة المحــدد حســب التقنيــات المتوافــق بشــأنها بخصــوص المنتجــات النباتيــة أو 

الحيوانيــة موضــوع العقــد.

ــع طبقــا لبرنامــج زمنــي  عيــن إلــى المجمِّ ــاج المتفــق عليهــا مــن طــرف المجمَّ - إلزاميــة تســليم كميــة اإلنت

وكيفيــات تســليم محــددة.

ــع لتدويــن العمليــات الفالحيــة التــي تــم القيــام بهــا مــن أجــل إنتــاج المنتجــات  - مســك ســجل مــن طــرف المجمَّ

موضــوع العقد.  

ع. - كيفيات و آجال أداء المنتجات المسلمة من طرف المجمَّ

- اللجــوء إلــى الوســاطة التعاقديــة طبقــا لمقتضيــات المــادة 12 المشــار إليهــا أدنــاه، وعنــد االقتضــاء، تعييــن 

الوســيط مــن قبــل األطــراف المتعاقــدة.

- اللجوء إلى مسطرة التحكيم عند االقتضاء.

- مــدة العقــد المحــددة حســب طبيعــة األنشــطة الفالحيــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد مــع إمكانيــة إضافــة 

بنــود تمكــن مــن مراجعتهــا بطريقــة دوريــة.

عــا يســتغل عقــارا فالحيــا فــي إطــار عقــد كــراء، فــإن  و فــي حالــة مــا إذا كان عقــد التجميــع الفالحــي يخــص مجمَّ

مــدة عقــد التجميــع الفالحــي ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن تتجــاوز مــدة عقــد كــراء العقــار موضــوع مشــروع 

التجميــع الفالحي.
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المادة 10 :

باإلضافــة إلــى المقتضيــات اإللزاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 9 أعــاله، يجــب فــي عقــد التجميــع الفالحــي 

أن يتضمــن بنــودا تتعلــق بااللتزامــات األخــرى المتوافــق بشــأنها بيــن األطــراف المعنيــة فيمــا يخــص:

- التمويل وآجال األداء المنصوص عليهما في مشروع التجميع الفالحي موضوع العقد؛

- االستثمار المبرمج في إطار مشروع التجميع الفالحي وخصوصا طبيعته و كيفيات وبرنامج إنجازه؛

التزويــد بالمدخــالت الفالحيــة فــي إطــار مشــروع التجميــع الفالحــي وعلــى الخصــوص نوعيــة وكميــة   -

التســليم؛  وكيفيــات  المدخــالت  

- عقــد أو عقــود التأميــن المبرمــة فــي إطــار مشــروع التجميــع الفالحــي طبقــا للتشــريعات واألنظمــة الجــاري 

بهــا العمــل فيمــا يخــص التأميــن.

المادة 11 :

عيــن ألجــل تحريــر البنــود المتعلقــة بالمعلومــات الســالفة الذكــر فــي المادتيــن 9 و 10  ــع والمجمَّ يمكــن للمجمِّ

أعــاله، االعتمــاد علــى المعاييــر الموجــودة والمتعــارف عليهــا أو المحــددة مــن طــرف الهيئــات بيــن المهنيــة 

فــي حالــة وجودهــا.
الباب الرابع

حل النزاعات
المادة 12 :

ــه يتعيــن علــى هــذه األطــراف  ــزاع بيــن األطــراف بشــأن تنفيــذ عقــد التجميــع الفالحــي، فإن ــة وجــود ن فــي حال

اللجــوء إلــى الوســاطة التعاقديــة قبــل اللجــوء إلــى أي مســطرة أخــرى للتحكيــم أو لفــض النزاعــات. 

وفــي هــذه الحالــة، يجــب أن يتضمــن عقــد التجميــع الفالحــي بنــدا يتعلــق بالوســاطة طبقــا ألحــكام الفصــل 

61.327 ومــا يليــه مــن الفصــول ذات الصلــة بالموضــوع مــن قانــون المســطرة المدنيــة، كمــا تم تغييرهــا بالقانون 

رقــم 05.08 القاضــي بنســخ وتعويــض البــاب الثامــن بالقســم الخامــس مــن قانــون المســطرة المدنيــة الصــادر 

بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 169.07.1 بتاريــخ 19 مــن ذي القعــدة 1428 )30 نوفمبــر 2007(. 
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إال أنــه فــي حالــة عــدم تعييــن الوســيط فــي عقــد التجميــع الفالحــي، تعهــد الوســاطة التعاقديــة المنصــوص 

عليهــا فــي القانــون رقــم 05.08 المشــار إليــه أعــاله إلــى هيئــة جماعيــة تتكــون مــن:

- رئيــس الغرفــة الفالحيــة الجهويــة أو ممثلــه التــي تتواجــد داخــل دائــرة نفوذهــا االســتغاللية موضــوع 

مشــروع التجميــع الفالحــي.

- ممثل عن الهيئة بين المهنية لسلسة اإلنتاج موضوع مشروع التجميع الفالحي في حالة وجودها.

- ممثــل عــن المصالــح الجهويــة المختصــة للــوزارة المكلفــة بالفالحــة التــي تتواجــد االســتغاللية موضــوع 

التجميــع الفالحــي داخــل دائــرة نفوذهــا و يتولــى هــذا الممثــل رئاســة هــذه الهيئــة الجماعيــة وكتابتهــا. 

فــي حالــة مــا إذا كان مشــروع التجميــع الفالحــي قائمــا علــى أراضــي الجمــوع، ينضــم للهيئــة الجماعيــة 

المشــار إليهــا أعــاله، ممثــل الســلطة المحليــة التــي يتواجــد العقــار المعنــي فــي دائــرة نفوذهــا. 

فــي حالــة وجــود مشــروع للتجميــع الفالحــي تابــع مجاليــا لعــدة جهــات، تتكــون الهيئــة الجماعيــة المشــار 

إليهــا أعــاله، إضافــة إلــى ممثلــي الهيئــة بيــن المهنيــة فــي حالــة وجودهــا، مــن رؤســاء الغــرف الفالحيــة 

الســلطة  طــرف  مــن  الجماعيــة  الهيئــة  رئيــس  ويعيــن  المعنيــة.  للجهــات  الفالحيــة  المصالــح  وممثلــي 

الحكوميــة المكلفــة بالفالحــة.   

المادة 13 :

يجــب أن تتــم الوســاطة فــي أجــل أقصــاه شــهر ابتــداء مــن تاريــخ إشــعار الوســيط أو رئيــس الهيئــة الجماعيــة 

المشــار إليهــا أعــاله.

عنــد انتهــاء مســطرة الصلــح، يســلم محضــر الصلــح أو عدمــه إلــى األطــراف المعنيــة، يتضمــن نتائــج الوســاطة 

التعاقديــة أو إمكانيــة لجــوء األطــراف المعنيــة إلــى مســطرة التحكيــم أو المنازعــات القضائيــة.

تنفذ مقتضيات الصلح على األطراف المعنية طبقا للقوانين المسطرية الجاري بها العمل.

المادة 14

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التطبيقية له في الجريدة الرسمية.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية رقم 3073.14 صادر في 

12 من ذي القعدة 1435 )8 شتنبر 2014( بتحديد أشكال وكيفيات المصادقة على مشاريع التجميع الفالحي 

تسليم شهادات التجميع الفالحي.

بنــاء علــى  القانــون رقــم 04.12 المتعلــق بالتجميــع الفالحــي، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.12.15 
بتاريــخ 27 مــن شــعبان 1433 )17 يوليــو 2012( و ال ســيما المــواد 4و 5و9 و10 منــه؛

 و علــى المرســوم رقــم  2.12.490 الصــادر فــي 19 محــرم 1434  ) 04  ديســمبر 2012 ( بتطبيــق القانــون رقــم  

04.12 المتعلــق بالتجميــع الفالحــي و ال ســيما المــادة  2منــه ،

قرروا ما يلي:

ــع إيداع  المــادة األولــى: تطبيقــا للمــادة 2 مــن المرســوم المشــار إليــه أعــاله رقــم  2.12.490،   يجــب علــى المجمِّ

طلــب المصادقــة علــى مشــروعه المتعلــق بالتجميــع الفالحــي لــدى المديريــة الجهويــة للفالحــة المعنيــة، 

عــده المديريــة المذكــورة لهــذا 
ُ
مقابــل  وصــل إيــداع، ويرفــق هــذا الطلــب الــذي يحــرر وفــق المطبــوع التــي ت

الغــرض بملــف يشــمل  الوثائــق التاليــة:

ع: 8( تحديد هوية المجمِّ

- بالنسبة لألشخاص الذاتيين: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛

- بالنسبة لألشخاص االعتباريين: نسخة من النظام  األساسي ؛

ع ؛ 9( مذكرة حول المؤهالت التقنية و التدبيرية للمجمِّ

10( بطاقة تحدد السلســلة المعنية بمشــروع التجميع الفالحي، وموقع هذا المشــروع، و ال ســيما مناطق 

التدخــل المســتهدفة مــن طــرف المشــروع،  ومــكان إحــداث وحــدة التثميــن موضــوع المشــروع وطاقتهــا 

عيــن ؛  ــع لصالــح المجمَّ االســتيعابية، و كــذا نــوع المســاعدة والمواكبــة التقنيــة التــي يقــوم بهــا المجمِّ
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11( خطة عمل مشروع التجميع الفالحي؛

عيــن المنخرطيــن فــي مشــروع التجميــع الفالحــي تتضمــن البيانــات التــي تمكــن مــن تحديــد  12( الئحــة المجمَّ

ــع موضــوع مشــروع التجميــع  هويتهــم، و اإلقليــم والجماعــة القرويــة التــي توجــد بهــا اســتغاللية  المجمَّ

الفالحــي؛

عين ؛ ع والمجمَّ 13( نسخة من مشروع عقد التجميع الفالحي الذي سيبرم بين المجمِّ

عيــن تقــع اســتغالليهم فــي أكثــر مــن جهــة واحــدة،  وجــب  إذا تعلــق األمــر بمشــروع تجميــع فالحــي يضــم مجمَّ

ــع إيــداع ملــف طلــب المصادقــة علــى مشــروع التجميــع الفالحــي لــدى المديريــة الجهويــة للفالحــة  علــى المجمِّ

التــي تقــع ضمــن نفوذهــا وحــدة التثميــن موضــوع المشــروع الســالف الذكــر. 

المــادة 2 : تقــوم لجنــة تقنيــة يترأســها المديــر الجهــوي للفالحــة أو ممثلــه وتتكــون علــى األقــل، مــن ممثلــي 

ــح المعنيــة بمشــاريع التجميــع الفالحــي المودعــة، بدراســة ملفــات طلــب المصادقــة علــى المشــاريع  المصال

المذكــورة وتبــدي رأيهــا فــي هــذا الشــأن.

يمكــن لرئيــس اللجنــة التقنيــة ان يســتدعي لحضــور اجتماعاتهــا كل شــخص يــرى فائــدة فــي حضــوره ، نظــرا 

لمعارفــه أو كفاءاتــه فــي المجــاالت التــي تشــملها مشــاريع التجميــع الفالحــي, 

يحدد بمقرر للوزير المكلف بالفالحة كيفيات سير هذه اللجنة.

المــادة 3 : تجتمــع اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 2 أعــاله ، بدعــوة مــن رئيســها، و كلمــا دعــت الضــرورة إلــى 

ذلــك،  حســب طلبــات المصادقــة علــى مشــاريع التجميــع الفالحــي المودعــة.

يشكل كل اجتماع تعقده اللجنة موضوع محضر.

يجــب أن يتــم تعليــل كل مقــرر يتعلــق بالمصادقــة علــى مشــروع التجميــع الفالحــي وأن يتــم تبليغــه  مــن  لــدن 

ــع فــي أجــل أقصــاه 45 يومــا يحتســب إبتــداء مــن تاريــخ اجتمــاع اللجنــة  المديــر الجهــوي للفالحــة إلــى المجمِّ

التــي قامــت بدراســة طلبــه. 
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عيــن، والتــي ال يمكــن أن  ــع والمجمَّ المــادة  4 : يجــب  ان تســتجيب عقــود التجميــع الفالحــي المبرمــة بيــن المجمِّ

تقــل مدتهــا عــن خمــس)5(  ســنوات، للشــروط المحــددة فــي المادتيــن 9 و10 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله 

رقم04.12.

عــالوة علــى ذلــك، يجــب أن تســتجيب أنــواع مشــاريع التجميــع الفالحــي المبينــة فــي الملحــق رقــم1 بهــذا القــرار 

المشــترك لشــروط األهليــة المحــددة فــي الملحــق المذكــور. 

ــع٬ بعــد التوصــل بالمقــرر المشــار إليــه فــي المــادة 3 أعــاله ، ان يــودع، فــي  المــادة 5 : يجــب علــى المجمِّ

حالــة المصادقــة علــى مشــروع التجميــع الفالحــي، لــدى المديريــة أو المديريــات الجهويــة للفالحــة المعنيــة 

بالمشــروع المذكــور،  الوثائــق التاليــة :

عيــن تتضمــن البيانــات التــي تمكــن مــن تحديــد هويتهــم،  وموقــع االســتغاللية  	 1( الالئحــة النهائيــة للمجمَّ

ــع؛ موضــوع عقــد التجميــع الفالحــي، مــع بيــان المســاحة أو عــدد رؤوس القطيــع المجمَّ

عيــن مرفوقــة  بالمســتندات  	 2( نســخة مــن كل عقــد مــن عقــود التجميــع الفالحــي المبرمــة مــع المجمَّ

والوثائــق التــي تثبــت البيانــات المنصــوص عليهــا فــي البنــد 1 أعــاله وال ســيما نســخة مــن البطاقــة الوطنيــة 

نفوذهــا  داخــل  تقــع  التــي  الترابيــة  اإلدارة  قبــل مصالــح  مــن  وثيقــة مســلمة  وكــذا  ــع  للمجمَّ للتعريــف 

االســتغاللية المعنيــة أو كل وثيقــة أخــرى تبيــن موقــع هــذه اإلســتغاللية و المســاحة المســتغلة ؛

	 3(  التزامــه بإنجــاز مشــروع التجميــع الفالحــي، كمــا تمــت المصادقــة عليــه، مرفوقــا بملــف المشــروع 

المذكــور.

يجــب ان يكــون االلتــزام ووثائــق الملــف المنصــوص عليهــا  فــي البنديــن 3 و4 مــن المــادة األولــى، موقعــة 

ومصادقــا عليهــا.

تتحقــق كل مديريــة جهويــة للفالحــة معنيــة بمشــروع التجميــع الفالحــي مــن مطابقــة العقــود و الالئحــة 

النهائيــة للمجمعيــن الذيــن تقــع اســتغاللياتهم داخــل نفوذهــا. وترســل هــذه الالئحــة النهائيــة إلــى وكالــة 

التنميــة الفالحيــة. 
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عيــن وعقــود التجميــع الفالحــي المبرمــة، عــدم  المــادة  6  : إذا تبيــن، خــالل عمليــة التحقــق مــن الئحــة المجمَّ

عين أو المساحة أو  العدد األدنى لرؤوس القطيع المنصوص عليه في الملحق  إكتمال العدد األدنى المجمَّ

عيــن المســجلين فــي  رقــم 1 بهــذا القــرار المشــترك، بالنســبة للمشــروع المعنــي، بســبب انســحاب بعــض المجمَّ

الالئحــة األوليــة المشــار إليهــا فــي المــادة االولــى أعــاله ، أصبــح مقــرر المصادقــة علــى المشــروع الغيــا. و ال 

تســلم أيــة شــهادة للتجميــع الفالحــي تتعلــق بالمشــروع المذكــور. 

بقــت فــي 
ُ
المــادة  7: تمنــح وكالــة التنميــة الفالحيــة لــكل مشــروع للتجميــع الفالحــي تمــت المصادقــة عليــه وط

شــأنه الشــكليات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن  4و  5 أعــاله، رقمــا تعريفيــا وطنيــا يالزمــه طيلــة مــدة تنفيذه.

 تعمــل الوكالــة علــى تســجيل المشــروع  ضمــن ســجل وطنــي للتجميــع تحدثــه و تمســكه لهــذا الغــرض، وكــذا 

علــى إعــداد شــهادات التجميــع الفالحــي التــي تتضمــن البيانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن المرســوم 

الســالف الذكــر رقــم  2.12.490. 

ــع  و ترســل هــذه  الشــهادات  إلــى المديريــة أو المديريــات الجهويــة للفالحــة المعنيــة قصــد تســليمها  للمجمِّ

عيــن ، مقابــل إقــرار بالتســلم. و المجمَّ

المــادة 8: إذا مــا تــم فســخ عقــد أو أكثــر مــن عقــود التجميــع الفالحــي، بعد تســليم شــهادات التجميع الفالحي، 

ــع أن يخبــر المديريــة أو المديريــات الجهويــة للفالحــة المعنيــة بذلــك وأن يطلــب ســحب  وجــب علــى المجمِّ

عيــن مــن الالئحــة النهائيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 5 أعــاله . و يرفــق هــذا الطلــب  ــع أو المجمَّ المجمَّ

بالوثائــق  التــي تثبــت فســخ العقــد. و ال يمكــن تقديــم هــذا الطلــب إال مــرة واحــدة فــي الســنة خــالل الســنتين 

الثانيــة و الثالثــة إلنجــاز مشــروع التجميــع الفالحــي. 

عيــن الذيــن تــم ســحبهم مــن الالئحــة نســبة االنســحاب المبينــة فــي الملحــق رقــم    عندمــا يتجــاوز عــدد المجمَّ

ll بهــذا القــرار المشــترك أو عندمــا تقــل المســاحة أو عــدد رؤوس القطيــع عــن العــدد األدنــى المطلــوب حســب 

عيــن  ــع والمجمَّ الملحــق رقــم 1 بهــذا القــرار المشــترك ، تصبــح  شــهادات التجميــع الفالحــي المســلمة للمجمِّ

الغية. 
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ــع أن يقــدم مــرة واحــدة فــي الســنة خــالل الســنتين الثانيــة والثالثــة مــن إنجــاز مشــروع   المــادة  9 : يمكــن للمجمِّ

المديريــات  أو  للمديريــة  المشــروع  نفــس  فــي  المنخرطيــن  عيــن  للمجمَّ جديــدة  الئحــة  الفالحــي،  التجميــع 

الجهويــة للفالحــة المعنيــة، وذلــك  قصــد إعــداد شــهادات التجميــع لفائدتهــم طالمــا لــم يتــم تجــاوز الطاقــة 

اإلســتيعابية لوحــدة التثميــن.

المــادة 10 : ينســخ القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة والصيــد البحــري ووزيــر االقتصــاد والماليــة ووزيــر الداخليــة 

رقــم 10. 366 الصــادر فــي  10 صفــر 1431 )26 ينايــر 2010( بتحديــد كيفيــات المصادقــة علــى مشــاريع التجميــع، 

كمــا  وقــع تغييــره وتتميمــه.

تظــل شــهادات التجميــع الفالحــي المســلمة فــي إطــار القــرار المشــترك الســالف الذكــر رقــم 366.10 صالحــة 

إلــى غايــة تاريــخ انتهائهــا، ويمكــن تجديدهــا وفــق مقتضيــات هــذا القــرار المشــترك. 

المادة 11 ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
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ملحق رقم 1

شروط األهلية للمصادقة على مشاريع التجميع الفالحي حول وحدات التثمين

اإلنتاجية: 
الهدف األدنى

المساحة/ 
العدد األدنى 

للقطيع

عدد 
عين  المجمَّ

األدنى
نوعية مشروع التجميع الفالحي

السالسل النباتية:

 20 طنا في
الهكتار

300 هكتار 48 مشروع تجميع الحوامض حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل

  مسقي: 4
 أطنان في

الهكتار 350 هكتار 50 مشروع تجميع الزيتون حول وحدة لعصر الزيتون )*(
  بور: طنان )2(
في الهكتار

 مسقي:
 4  طن في

الهكتار 250 هكتار 60 مشروع تجميع الزيتون حول وحدة لتصبير الزيتون )*(
 بور: طنان )2(
في الهكتار
50 هكتار حسب األنواع 15 مشروع تجميع األشجار المثمرة حول وحدة للتبريد و/أو 

للتوضيب و/أو للتحويل
 7 أطنان في

الهكتار
100 هكتار 40 مشروع تجميع عنب المائدة حول وحدة للتوضيب

 25 كيلوغرام
للنخلة

8000 نخلة 100 مشروع تجميع نخيل التمر حول وحدة للتوضيب و/أو للتبريد 
و/أو للتحويل 

حسب 
األنواع)**(

60 هكتار 15 مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتبريد
60 هكتار 20 مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتوضيب و/أو 

للتحويل
60 هكتار 15 مشروع تجميع زراعات الخضروات حول مركب يضم وحدة 

للتوضيب ووحدة للتجميد
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 بور: طنان )2(
في الهكتار

500 هكتار 50 مشروع تجميع الحبوب الخريفية )القمح الصلب، القمح 
 مسقي:الطري، الشعير( حول وحدة لخزن الحبوب و/أو للتحويل )*(

 4  طن في
الهكتار

 7 أطنان في
الهكتار

200 هكتار األرز:80
مشروع تجميع الحبوب الربيعية بالمناطق السقوية )األرز، 

 4 أطنان فيالذرة( حول وحدة لخزن الحبوب و/أو للتحويل
الهكتار

300 هكتار الذرة:30

 0,8 طن في 
الهكتار

200 هكتار 40 مشروع تجميع القطاني حول وحدة للخزن و/أو التوضيب

 طن واحد )1(
في الهكتار

500 هكتار 70  مشــروع تجميــع الزراعــات الزيتيــة حــول وحــدة لعصــر الحبــوب
الزيتيــة

 اإلنتاجية
 حسب الجهة
 وفقا لعقد

 البرنامج الخاص
بالسلسلة

 يجب على
 المجمع
 القيام
 بتجميع
 مجموع
 مساحة
 الزراعات
 السكرية
 بالجهة
 موضوع
 مشروع
التجميع

 يجب على
 المجمع
 القيام
 بتجميع
 مجموع

 المنتجين
 للزراعات
 السكرية
 بالجهة
 موضوع
 مشروع
 التجميع

مشروع تجميع الزراعات السكرية حول وحدة للتحويل

 3 أطنان في
الهكتار

500 هكتار 40 مشروع تجميع بذور الحبوب حول وحدة للتوضيب

 15 طنا في
الهكتار

100 هكتار 12 مشروع تجميع الحوامض البيولوجية حول وحدة للتوضيب

 1,5طن في
الهكتار

150 هكتار 15 مشروع تجميع الزيتون البيولوجي حول وحدة لعصر الزيتون
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 طماطم
 البيوت

 المغطاة : 70
طن للهكتار

30 هكتار 10

  مشروع تجميع زراعات الخضروات البيولوجية حول وحدة
للتوضيب

 البطاطس : 15
طنا للهكتار
 8 أطنان في

الهكتار
300 هكتار 100 مشروع تجميع األركان حول وحدة للعصر و/أو للتحويل

 4 كيلوغرامات
في الهكتار

20 هكتار 30  مشروع تجميع الزعفران حول وحدة للتوضيب و/أو للتبريد
و/أو للتحويل

  طنان و نصف
في الهكتار

20 هكتار 30  مشروع تجميع الورود العطرية حول وحدة للتحويل و/أو
للتوضيب

 السالسل الحيوانية:
500 كيلوغرام/

رأس
800رأس   50  مشروع تجميع اللحوم الحمراء لألبقار حول مركز للتسمين

و/أو مجزرة
40 كيلوغرام/

رأس
100 5000 رأس  مشروع تجميع اللحوم الحمراء لألغنام والماعز حول مركز

 للتسمين و/أو مجزرة
260 

كيلوغرام/رأس
100 رأس 30 مشروع تجميع اللحوم الحمراء لإلبل حول مركز للتسمين و/

 أو مجزرة
 4.000 لتر

 لكل رأس في
السنة

1000 رأس 200 مشروع تجميع حليب األبقار حول وحدة لتحويل الحليب

 200لتر لكل
 رأس في

السنة

2000رأس 100 مشروع تجميع حليب الماعز حول وحدة لتحويل الحليب

 750لتر لكل
 رأس في

السنة

800 رأس 30 مشروع تجميع حليب اإلبل حول وحدة لتحويل الحليب

 3000 طن في
السنة

- 20 مشروع تجميع اللحوم البيضاء حول مجزرة للدواجن

 13.000 طن
في السنة

- 15 مشروع تجميع البيض حول وحدة لتوضيب البيض

 110 أطنان في
السنة

8000 خلية 100 مشروع تجميع تربية النحل حول وحدة الستخالص وتوضيب 
العسل )منحلة(

)*( يمكن أن يضم نفس المشروع السقي و البور
)**( الجدول أسفله يوضح معايير المردودية بالنسبة لزراعات الخضروات
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المردودية بالطن في الهكتار الصنف
60 طماطم الحقل
120 طماطم البيوت المغطاة
60 الطماطم الموجهة للتصينع
25 البطاطس
40 القرع
70 الفلفل
10 )الفاصوليا الخضراء )الحقل
22 )الفاصوليا الخضراء )البيوت المغطاة
40 توث األرض
15 التوت األزرق و األحمر
20 الخرشوف
40 البطيخ
60 الدالح
20 البصل
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ملحق رقم 2 : نسب السحب القصوى لمشاريع التجميع الفالحي

نوعية مشروع التجميع الفالحي
السالسل النباتية:

5% مشروع تجميع الحوامض حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل
20% مشروع تجميع الزيتون حول وحدة لعصر الزيتون
20%  مشروع تجميع الزيتون حول وحدة لتصبير الزيتون
20% مشروع تجميع األشجار المثمرة حول وحدة للتبريد و/أو للتوضيب و/أو للتحويل
20% مشروع تجميع عنب المائدة حول وحدة للتوضيب
20%  مشروع تجميع نخيل التمر حول وحدة للتوضيب و/أو للتبريد و/أو للتحويل
20% مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتبريد
20% مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل
20% مشروع تجميع زراعات الخضروات حول مركب يضم وحدة للتوضيب ووحدة للتجميد

40%  مشروع تجميع الحبوب الخريفية )القمح الصلب، القمح الطري، الشعير( حول وحدة لخزن
 الحبوب و/أو للتحويل

األرز : 20%  مشروع تجميع الحبوب الربيعية بالمناطق السقوية )األرز، الذرة( حول وحدة لخزن الحبوب
الذرة : %40و/أو للتحويل

20% مشروع تجميع القطاني حول وحدة للخزن و/أو التوضيب
20% مشروع تجميع الزراعات الزيتية حول وحدة لعصر الحبوب الزيتية
40% مشروع تجميع الزراعات السكرية حول وحدة للتحويل
20% مشروع تجميع بذور الحبوب حول وحدة للتوضيب

20%
مشروع تجميع الحوامض البيولوجية حول وحدة للتوضيب

مشروع تجميع الزيتون البيولوجي حول وحدة  لعصر الزيتون
مشروع تجميع زراعات الخضروات البيولوجية حول وحدة  للتوضيب

20% مشروع تجميع األركان حول وحدة للعصر و/أو للتحويل
5% مشروع تجميع الزعفران حول وحدة للتوضيب و/أو للتبريد و/أو للتحويل

20% مشروع تجميع الورود العطرية حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل
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السالسل الحيوانية: 
30% مشروع تجميع اللحوم الحمراء لألبقار حول مركز للتسمين و/أو مجزرة
30%  مشروع تجميع اللحوم الحمراء لألغنام والماعز حول مركز للتسمين و/أو مجزرة
30%  مشروع تجميع اللحوم الحمراء لإلبل حول مركز للتسمين و/أو مجزرة
5% مشروع تجميع حليب األبقار حول وحدة لتحويل الحليب
5% مشروع تجميع حليب الماعز حول وحدة لتحويل الحليب

30% مشروع تجميع حليب اإلبل حول وحدة لتحويل الحليب
30% مشروع تجميع اللحوم البيضاء حول مجزرة للدواجن
30% مشروع تجميع البيض حول وحدة لتوضيب البيض
20% )مشروع تجميع تربية النحل حول وحدة الستخالص وتوضيب العسل )منحلة
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية رقم 3074-14 صادر 

في 12  ذي القعدة 1435 )8 سبتمبر 2014( بتحديد مبالغ الدعم الممنوح لمشاريع التجميع  الفالحي 

ونسبه و أسقفه وكيفيات أدائه.

بنــاء علــى القانــون رقــم 04.12 المتعلــق بالتجميــع الفالحــي الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.12.15 

بتاريــخ 27 مــن شــعبان 1433 )17 يوليــو   2012(، و ال ســيما المادتيــن 2 و 6 منــه؛

و علــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.69.25 بتاريــخ 10 جمــادى األولــى 1389 )25 يوليــوز 1969( بمثابــة ميثــاق 

لالســتثمارات الفالحيــة، كمــا وقــع تغييــره و تتميمــه، و ال ســيما المادتيــن 2 و 3 منــه؛

و علــى المرســوم رقــم 2.09.600 الصــادر فــي  13 محــرم 1431 )30 ديســمبر2009( بتنظيــم تشــجيعات الدولــة 

لفائــدة االســتثمارات الفالحيــة المنجــزة فــي إطــار مشــاريع التجميــع،  والســيما المــادة2  منــه ؛

و علــى المرســوم 2.85.891 الصــادر فــي 18 مــن ربيــع اآلخــر 1406 )31 ديســمبر 1985( المحــددة بموجبــه إجراءات 

توزيــع اإلعانــة الماليــة التــي تمنحهــا الدولــة مــن أجــل تكثيــف االنتــاج الفالحــي، كمــا وقــع تغييــره و تتميمه؛

و علــى القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة والصيــد البحــري ووزيــر الداخليــة ووزيــر االقتصــاد والماليــة رقــم 

3073.14 الصادر في8  ذي القعدة 1435 )8 ســبتمبر  2014( بتحديد أشــكال وكيفيات المصادقة على مشــاريع 

التجميــع الفالحــي و تســليم شــهادات التجميــع الفالحــي،
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قرروا ما يلي:

المــادة األولــى :تمنــح  المســاعدة الماليــة للدولــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة  مــن المرســوم 

المشــار إليــه أعــاله رقــم  2.09.600 ، وفــق المســطرة  المحــددة فــي المرســوم المشــار إليــه أعــاله رقــم 

2.85.891 ، لمشــاريع التجميــع الفالحــي  المعرفــة  فــي المــادة 2 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله رقــم  04.12 

علــى شــكل:

1( دعــم جزافــي لتشــجيع التجميــع الفالحــي مــن أجــل المســاعدة والمواكبــة التقنيــة المقدمــة مــن لــدن 

عيــن بغيــة بلــوغ األهــداف المســطرة فــي مشــروع التجميــع الفالحــي المعنــي ؛ ــع لفائــدة المجمَّ المجمِّ

2( دعــم بنســب تفضيليــة لالســتثمارات المنجــزة فــي مجــال اقتنــاء األدوات الفالحيــة و/أو التجهيــز بأنظمــة 

الــري الموضعــي أو الــري التكميلــي.

المــادة 2 : تحــدد  فــي الجدوليــن I وII التالييــن المبالــغ األحاديــة التــي يتــم علــى أساســها  حســاب الدعــم 

الجزافــي لتشــجيع التجميــع الفالحــي المشــار إليــه فــي البنــد 1 مــن المــادة األولــى أعــاله:



55 التجميع الفالحي

I الجدول

المبالغ األحادية  لحساب الدعم الجزافي لتشجيع التجميع الفالحي بالنسبة للسالسل النباتية

المبلغ بالدرهم نوعية مشروع التجميع الفالحي

1500  درها للهكتار مشروع تجميع الحوامض حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل
 البور: 450 درهما

للهكتار
   السقي:

1100درهم للهكتار

 مشروع تجميع الزيتون حول وحدة لعصر الزيتون

 البور: 250 درهما
للهكتار

 السقي: 650
درهما للهكتار

مشروع تجميع الزيتون حو ل وحدة لتصبير الزيتون

1500 درها للهكتار مشروع تجميع األشجار المثمرة حول وحدة للتبريد و/أو للتوضيب و/أو للتحويل
1500 درها للهكتار مشروع تجميع عنب المائدة حول وحدة للتوضيب

 3000 درهم
للهكتار او

 3000 درهم لكل
80 نخلة

مشروع تجميع  نخيل التمر حول وحدة للتوضيب و/أو للتبريد و/أو التحويل

3500  درها للهكتار مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتبريد
 3500  درهم

للهكتار
مشروع تجميع زراعات الخضروات حو لوحدة للتوضيب و/أو للتحويل

 3500  درهم
للهكتار

مشروع تجميع زراعات الخضروات حول مركب يضم وحدة للتوضيب ووحدة للتجميد

 البور: 400 درهم
للهكتار

 السقي: 550
درهما للهكتار

 مشروع تجميع الحبوب الخريفية )القمح الصلب، القمح الطري، الشعير( حول وحدة
لخزن الحبوب و/أو للتحويل
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 األرز: 800 درهم
للهكتار

 الذرة: 550 درهما
للهكتار

 مشروع تجميع الحبوب الربيعية بالمناطق السقوية  )األرز، الذرة( حول وحدة لخزن
الحبوب و/أو للتحويل

500  درهم للهكتار مشروع تجميع القطاني حول وحدة للخزن و/أو التوضيب
1955 درهما للطن مشروع تجميع الزراعات الزيتية حول وحدة لعصر الحبوب الزيتية

550 درهما للهكتار  مشروع تجميع الزراعات السكرية حول وحدة للتحويل
 650   درهما 

للهكتار
مشروع تجميع بذور الحبوب حول وحدة للتوضيب

 2000 درهم
للهكتار

مشروع تجميع الحوامض  البيولوجية حول وحدة للتوضيب

950 درهما للهكتار مشروع تجميع الزيتون  البيولوجي حول وحدة لعصر الزيتون
 4000 درهم

للهكتار
مشروع تجميع زراعات الخضروات البيولوجية حول وحدة للتوضيب

 3400 درهم
للهكتار

مشروع تجميع األركان حول وحدة للعصر و/أو للتحويل

 5000 درهم
للهكتار

مشروع تجميع الزعفران حول وحدة للتوضيب و/أو للتبريد و/أو للتحويل

 5000 درهم
للهكتار

مشروع تجميع الورود العطرية حول وحدة للتحويل و/أو للتوضيب
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 II الجدول

المبالغ األحادية لحساب  الدعم الجزافي لتشجيع التجميع الفالحي بالنسبة للسالسل الحيوانية

المبلغ بالدرهم نوعية مشروع التجميع الفالحي

350 درهما للرأس مشروع تجميع ا للحوم الحمراء لألبقار حول مركز للتسمين و/أو مجزرة
28 درهما للرأس  مشروع تجميع اللحوم الحمراء لألغنام والماعز حول مركز للتسمين و/أو مجزرة

800 درهم للرأس  مشروع تجميع اللحوم الحمراء لإلبل حول مركز للتسمين و/أو مجزرة
280 درهما للرأس مشروع تجميع حليب األبقار حول وحدة لتحويل الحليب
50 درهما للرأس مشروع تجميع حليب الماعز حول وحدة لتحويل الحليب

900 درهم للرأس مشروع تجميع حليب اإلبل حول وحدة لتحويل الحليب
1000 درهم للطن مشروع تجميع اللحوم البيضاء حول مجزرة للدواجن
750 درهما للطن مشروع تجميع البيض حول وحدة لتوضيب البيض
7500 درهم للطن مشروع تجميع تربية النحل حول وحدة الستخراج وتوضيب العسل )منحلة(

بالنســبة لمشــاريع التجميــع الفالحــي المتعلقــة بالزراعــات الســكرية حــول وحــدة للتحويــل المشــار إليهــا فــي 

الجــدول I أعــاله، يمنــح الدعــم الجزافــي علــى أســاس المســاحات اإلضافيــة مقارنــة مــع الوضعيــة المرجعيــة 

المتمثلــة فــي معــدل المســاحات المزروعــة خــالل المواســم الفالحيــة الثــالث: 2010 و 2011 و   2012، كمــا هــو 

مبيــن فــي الجــدول  III بعــده.
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III الجدول

معدل  المساحة  المزروعة خالل  المواسم الفالحية الثالث: 2010 و2011 و 2012

ملوية اللوكوس تادلة دكالة الغرب الجهة

4.221 2.517 13.524 13.821 6.372  مساحة الشمندر
السكري )بالهكتار

3.633 11.895  مساحة قصب
)السكر)بالهكتار

ع كما يلي:  المادة 3 :يمنح الدعم الجزافي لتشجيع التجميع الفالحي لفائدة المجمِّ

1( بالنســبة لمشــاريع التجميــع الفالحــي المتعلقــة بالزراعــات الزيتيــة حــول وحــدة للعصــر، يمنــح هــذا الدعــم 

عيــن المقدمــة ســنويا مــن قبــل المجِمــع و التــي تمــت المصادقــة  علــى ثالثــة أشــطر، بنــاء علــى لوائــح المجمَّ

عليهــا أو مراجعتهــا طبقــا لمقتضيــات القــرار المشــترك المشــار إليــه أعــاله رقــم 3073.14 ، خــالل الســنوات الثــالث 

االولــى لتســليم منتــوج مشــروع التجميــع الفالحــي المعنــي، كمــا يلــي:

عين؛ - الشطر األول: 1050 درهما للطن عند متم السنة األولى لتسليم االنتاج من قبل المجمَّ

عين؛ - الشطر الثاني: 535 درهما للطن عند متم السنة الثانية لتسليم االنتاج من قبل المجمَّ

عين؛ - الشطر الثالث: 370 درهما للطن عند متم السنة الثالثة لتسليم االنتاج من قبل المجمَّ

 2( بالنســبة لمشــاريع التجميــع الفالحــي، باســتثناء تلــك المشــار إليهــا فــي البنــد 1  أعــاله، يمنــح هــذا الدعــم 

ــع و التــي تمــت  ــل المجمِّ عيــن المقدمــة ســنويا مــن قب ــح المجمَّ ــاء علــى لوائ ــة أشــطر، بن الجزافــي علــى ثالث

المصادقــة عليهــا أو مراجعتهــا طبقــا لمقتضيــات القــرار المشــترك الســالف الذكــر رقــم 3073.14 ، خالل الســنوات 

الثــالث االولــى لتســليم منتــوج مشــروع التجميــع الفالحــي المعنــي، كمــا يلــي:
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عين؛ - الشطر األول: 1/3 عند متم السنة األولى لتسليم االنتاج من قبل المجمَّ

عين؛ - الشطر الثاني: 1/3 عند متم السنة الثانية لتسليم االنتاج من قبل المجمَّ

عين. - الشطر الثالث: 1/3 عند متم السنة الثالثة لتسليم االنتاج من قبل المجمَّ

المــادة 4 : يتــم صــرف أشــطر الدعــم الجزافــي المشــار إليهــا فــي المــادة 3 أعــاله عنــد متــم كل أجــل مشــار إليــه 

فــي المــادة المذكــورة اســتنادا إلــى معاينــة اإلنجــاز تقــوم بهــا المصالــح المختصــة للمديريــة  أو المديريــات 

الجهويــة للفالحــة المعنيــة بمشــروع التجميــع الفالحــي. ويجــب أن تتضمــن  معاينــة االنجــاز هاتــه المعلومــات 

التاليــة:

عيــن عنــد متــم الســنة  المنصرمــة، اســتنادا إلــى ســجل  ــع مــن  قبــل المجمَّ - اإلنتــاج الــذي تســلمه المجمِّ

ــع لهــذا الغــرض. و يجــب أن يتضمــن هــذا الســجل الكميــة المســلمة مــن طــرف كل  إســمي يمســكه المجمِّ

ــع، واألثمنــة الممنوحــة، وتواريــخ التســليم ومراجــع وثائــق إثبــات أداء ثمــن المنتــوج المســلم ؛ مجمَّ

عين. - معدل اإلنتاجية المحتسب  بناء على عينة تمثل المجمَّ

ــع، فــي حــال تقديمــه ألكثــر مــن مشــروع تجميــع فالحــي حــول وحــدات مختلفــة فــي نفــس  ال يمكــن للمجمِّ

عيــن إال مــرة واحــدة. ــع أو المجمَّ السلســلة الفالحيــة، االســتفادة مــن دعــم جزافــي بالنســبة لنفــس المجمَّ

المــادة 5 : يخــص الدعــم بنســب تفضيليــة المنصــوص عليــه فــي البنــد 2 مــن المــادة األولــى أعــاله االســتثمارات 

المنجــزة فــي إطــار مشــروع التجميــع الفالحــي بالنســبة لجميــع السالســل الفالحيــة، بمــا فــي   ذلــك المشــاريع 

غيــر الــواردة فــي الجدوليــن I و II  أعــاله. 

وتتعلق  هذه االستثمارات بما يلي : 

التجهيز بأنظمة الري الموضعي أو الري التكميلي؛	 

اقتناء األدوات الفالحية.	 
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عيــن( علــى أســاس ملــف يــودع لــدى  ــع والمجمَّ المــادة 6 : يمنــح الدعــم بنســب تفضيليــة للفالحيــن )المجمِّ

ــح المختصــة للمديريــة الجهويــة للفالحــة التابــع لهــا مــكان االســتغاللية المعنيــة،   مرفــوق بشــهادة  المصال

التجميــع الفالحــي المطابقــة.

يمنح هذا الدعم على شطرين كما يلي :

 	 VI وVو IVالشــطر األول:  يتــم حســاب المبلــغ بنــاًء علــى النســب و األســقف المحــددة فــي الجــداول

أدنــاه. ويمنــح هــذا الشــطر فــور الحصــول علــى شــهادة التجميــع الفالحــي ؛

 	 IXو VIIIوVIIالشــطر الثانــي: يتــم حســاب المبلــغ بنــاًء علــى النســب واألســقف المحــددة فــي الجــداول

ــاه، بعــد خصــم المبلــغ الممنــوح فــي الشــطر األول. ويمنــح هــذا الشــطر الثانــي عنــد متــم الســنة  أدن

عيــن، بنــاء إلــى إبــراء مســلم  لهــذه الغايــة مــن طــرف  ــع مــن طــرف المجمَّ األولــى لتســليم اإلنتــاج للمجمِّ

ــع المذكــور . المجمِّ
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IV الجدول

نسب وأسقف الدعم بنسب تفضيلية  بالنسبة لمشاريع التجهيز بنظام الري الموضعي 
)الشطر األول(

سقف الدعم بالدرهم نسبة اإلعانة 
)% من  الكلفة( نوعية العملية

 1.100درهم للمتر الخطي من العمق

80%

حفر وتبطين اآلبار
2.000 درهم للمتر الخطي من العمق حفر وتبطين الثقوب

 4.000 درهم للكيلواط من القدرة
المنشأة

 تموين وتركيب معدات ضخ مياه  الري
 بما في ذلك المستلزمات الخاصة بإرساء

 المضخات ،  و أشغال الهندسة المدنية  وبناء
مآوي لمحطات الضخ

 35 درهما للمتر المكعب من طاقة
التخزين

 تهيئة صهاريج تخزين مياه الري بما في 
ذلك تكسيتها

.5.600 درهم لكل هكتار مجهز  تموين وتركيب المحطات الرئيسية : معدات
 تصفية مياه الري وحقن المواد المخصبة

 والكيماوية داخل الشبكة  ومستلزمات الربط
 وأجهزة التحكم والضبط وأجهزة التحكم

 األتوماتكي )معدات التحكم عن بعد، غسل
 المصفات، تدبير عملية التخصيب، التحكم في
 آلة الضخ، التحكم عن بعد وعد كمية المياه(

بما فيها بناء مآوي للمحطات  الرئيسية
9.600 درهم للهكتار المجهز   تموين وتركيب قنوات جر وتوزيع  مياه

 الري  بما في ذلك  مستلزمات الربط وأجهزة
 المراقبة والتحكم

13.600 درهم للهكتار المجهز  تموين وتركيب األنابيب وموزعات ماء
السقي بالحقل بما فيها مستلزمات الربط
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ال يمكــن أن يتجــاوز مبلــغ الدعــم الممنــوح لمشــروع التجهيــز بنظــام الــري الموضعــي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

كل العمليــات، باســتثناء تلــك المتعلقــة بتهيئــة صهاريــج تخزيــن ميــاه الــري بمــا  ذلــك التكســية، 36.000 درهــم 

للهكتــار المجهــز. ويمكــن، فــي حالــة بنــاء صهاريــج لتخزيــن ميــاه الــري،  رفــع هــذا الســقف بمبلــغ يناســب 

الســقف المحــدد ألشــغال تهيئــة صهاريــج تخزيــن الميــاه، المبيــن فــي الجــدول IV أعــاله، دون أن يتعــدى هــذا 

المبلــغ 16.000 درهــم للهكتــار المجهــز. 

:V الجدول

نسب وأسقف الدعم  بنسب تفضيلية لمشاريع  التجهيز بنظام الري التكميلي 
)الشطر األول(

سقف الدعم بالدرهم نسبة اإلعانة 
)% من  الكلفة( نوعية العملية

800 درهم للمتر الخطي من العمق

50%

حفر وتبطين اآلبار
1.200 درهم للمتر الخطي من العمق حفر وتبطين الثقوب

 2.500 درهم للكيلوات من  القدرة
المنشأة

 تموين وتركيب معدات ضخ مياه الري بما
 في ذلك مستلزمات إرساء محطة الضخ

 و أشغال الهندسة المدنية و بناء مآوي
.لمحطات الضخ وعداد كمية المياه

 20 درهما للمتر المكعب من طاقة
التخزين

 تهيئة صهاريج تخزين مياه الري بما في 
ذلك التكسية

.3.500 درهم للهكتار المجهز

 تموين وتركيب المحطات الرئيسية بمعدات
 تصفية مياه الري وحقن المواد المخصبة

 والكيماوية داخل الشبكة بما في ذلك بناء
مآوي للمحطات الرئيسية

8.000 درهم للهكتار المجهز  تموين وتركيب األنابيب وموزعات ماء
السقي بالحقل بما فيها مستلزمات الربط



63 التجميع الفالحي

ال يمكــن أن يتجــاوز مبلــغ الدعــم الممنــوح لمشــروع التجهيــز بنظــام الــري التكميلــي ، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

كل العمليــات، باســتثناء تلــك المتعلقــة بتهيئــة صهاريــج تخزيــن ميــاه الــري بمــا  ذلــك التكســية، 20.000 درهــم 

للهكتــار المجهــز. ويمكــن، فــي حالــة بنــاء صهاريــج لتخزيــن ميــاه الــري،  رفــع هــذا الســقف بمبلــغ يناســب 

الســقف المحــدد ألشــغال تهيئــة صهاريــج تخزيــن الميــاه، المبيــن فــي الجــدول V أعــاله، دون أن يتعــدى هــذا 

المبلــغ 10.000 درهــم للهكتــار المجهــز. 
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:VI الجدول

نسب وأسقف الدعم بنسب تفضيلية  إلقتناء األدوات الفالحية 

)الشطر األول(

سقف الدعم بالدرهم نسبة اإلعانة 
)% من  الكلفة( نوعية العملية

72.000 30 % جرار فالحي
17.000 30 %  أدوات خدمة وصيانة األرض المجرورة بما

فيها المحذلة و باستثناء الكوفيركروب

72.000 30 %  أدوات خدمة وصيانة األرض  المستمدة
قوتها من الجرار

48.000 30 % أدوات وضع وتفريش المواد العضوية
19.000 30 % أدوات وضع وتفريش المواد المعدنية
48.000 50 %  أدوات البذر )أحادية أو مركبة( و أدوات

الغرس
60.000 50 % أدوات المعالجة الصحية لألغراس
28.000 50 %  أدوات المعالجة الصحية  للنباتات غير

األغراس
208.000 20 % آلة الحصاد و الدرس
12.000 30 % آلة جني البطاطس
17.000 30 % أدوات الحش
36.000 30 % الرباطات
17.000 30 % الدراسات وآالت تجميع وتهوية الكأل

720.000 30 %  آلة ذات محرك لجني الشمندر والقصب
السكري

70.000 30 %  آلة خاصة بقطع األوراق والجزء العلوي
للشمندر السكري

80.000 30 % آلة قلع وتصفيف الشمندر السكري
180.000 30 % آلة لجمع وشحن الشمندر السكري
240.000 30 %  آلة ميكانيكية مجرورة لجني الزيتون بحركات

.اهتزازية
480.000 30 %  آلة ذات محرك لجني الزيتون
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يحــدد عــدد الوحــدات  التــي يمكــن أن تســتفيد مــن الدعــم بنســب تفضيليــة بالنســبة لالســتثمارات المتعلقــة 

باقتنــاء األدوات الفالحيــة كالتالــي :

عدد الوحدات  المستفيدة المعيار األدوات الفالحية

1 أقل من 5 هكتارات

جرار فالحي

2  من 5 هكتارات  إلى أقل
من 10 هكتارات

3  من 10 هكتارات إلى أقل
من 20 هكتار

4  من 20 هكتارات إلى أقل
من 50 هكتار

5  من 50 هكتارات إلى 100
هكتار

وحدة لكل 100 هكتار إضافية أكثر من 100 هكتار

4 عدد الوحدات لكل جرار   أدوات خدمة وصيانة األرض المجرورة بما
فيها المحذلة باستثناء الكوفيركروب

4 عدد الوحدات لكل جرار    أدوات خدمة وصيانة األرض  المستمدة
قوتها من الجرار

1 عدد الوحدات لكل جرار  أدوات وضع وتفريش المواد العضوية
1 عدد الوحدات لكل جرار  أدوات وضع وتفريش المواد المعدنية
1 عدد الوحدات لكل جرار   أدوات البذر )أحادية أو مركبة( و أدوات

الغرس
1 عدد الوحدات لكل جرار  أدوات المعالجة الصحية  لألغراس

1 عدد الوحدات لكل جرار   أدوات المعالجة الصحية  للنباتات غير
األغراس

1  من 50 هكتار إلى أقل من
200 هكتار

2آلة الحصاد و الدرس  من 200 هكتار إلى 400
هكتار

وحدة لكل200 هكتار إضافية أكثر من 400 هكتار
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عدد الوحدات  المستفيدة المعيار األدوات الفالحية

1 عدد الوحدات لكل جرار  آلة جني البطاطس
1 عدد الوحدات لكل جرار  أدوات الحش
1 عدد الوحدات لكل جرار  الرباطات
1 عدد الوحدات لكل جرار  الدراسات وآالت تجميع وتهوية الكأل

1 10 هكتارات وأكثر  آلة ذات محرك لجني الشمندر والقصب
السكري

1 عدد الوحدات لكل جرار   آلة خاصة بقطع األوراق والجزء العلوي
للشمندر السكري

1 عدد الوحدات لكل جرار  آلة قلع وتصفيف الشمندر السكري
1 عدد الوحدات لكل جرار  آلة لجمع وشحن الشمندر السكري
1 أكثر من 20هكتار آلة ميكانيكية مجرورة لجني الزيتون بحركات 

اهتزازية.

1  من40 هكتار إلى100
هكتار  آلة ذات محرك لجني الزيتون

وحدة لكل100هكتار إضافية أكثر من100هكتار
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:VII الجدول
نسب و أسقف الدعم بنسب تفضيلية بالنسبة لمشاريع التجهيز بنظام الري الموضعي 

)قواعد احتساب الشطر الثاني(

سقف الدعم بالدرهم نسبة اإلعانة 
)% من  الكلفة( نوعية العملية

1.400 درهم للمتر الخطي من العمق

100%

حفر وتبطين اآلبار
2.500 درهم للمتر الخطي من العمق حفر وتبطين الثقوب

 5.000 درهم للكيلواط من القدرة
المنشأة

 تموين وتركيب معدات ضخ مياه الري وكذلك
 المستلزمات الخاصة بإرساء المضخات بما

 في ذلك أشغال الهندسة المدنية وكذا بناء
مآوي لمحطات الضخ

 الفالحون الصغار) المساحة تقل عن 5
)هكتارات أو تعادلها

 60 درهما للمتر المكعب من طاقة
التخزين

:الفالحون اآلخرون
 40 درهما للمتر المكعب من طاقة

التخزين

.تهيئة وتكسية صهاريج تخزين مياه الري

الفالحون الصغار :
11.000 درهم لكل هكتار مجهز 

) المساحة تقل عن 5 هكتارات أو 
تعادلها(:

. الفالحون اآلخرون :
7.000 درهم لكل هكتار مجهز

 تموين وتركيب المحطات الرئيسية بمعدات
 تصفية مياه الري وحقن المواد المخصبة

 والكيماوية داخل الشبكة  ومستلزمات الربط
 وأجهزة التحكم والضبط وأجهزة التحكم

 األتوماتكي )معدات التحكم عن بعد، غسل
 المصفات، تدبير عملية التخصيب، التحكم في
 آلة الضخ، التحكم عن بعد وعد كمية المياه(

بما فيها بناء مآوي لمحطات الضخ

12.000 درهم للهكتار المجهز
 تموين وتركيب قنوات جر وتوزيع ماء الري

 مع مستلزمات الربط بينها وأجهزة المراقبة
والتحكم وضبط الصبيب

17.000 درهم للهكتار المجهز  تموين وتركيب األنابيب وموزعات ماء الري
بالحقل بما فيها مستلزمات الربط
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 ال يمكــن أن يتجــاوز مبلــغ الدعــم الممنــوح لمشــروع التجهيــز بنظــام الــري الموضعــي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

كل العمليــات، باســتثناء تلــك المتعلقــة بتهيئــة صهاريــج لتخزيــن ميــاه الــري بمــا فــي ذلــك التكســية، 45.000 

درهــم للهكتــار المجهــز. و يمكــن، فــي حالــة بنــاء صهاريــج لتخزيــن ميــاه الــري،  رفــع هــذا الســقف بمبلــغ يناســب 

الســقف المحــدد ألشــغال لتهيئــة صهاريــج تخزيــن الميــاه، المبيــن فــي الجــدول VII أعــاله، دون أن يتعــدى هــذا 

المبلــغ 20.000 درهــم للهكتــار المجهــز.

:VIII الجدول

نسب وأسقف الدعم بنسب تفضيلية بالنسبة لمشاريع التجهيز بأنظمة الري التكميلي 
)قواعد حساب الشطر الثاني(

سقف الدعم بالدرهم نسبة اإلعانة 
)% من  الكلفة( نوعية العملية

 1.120 درهما للمتر الخطي من العمق

70%

حفر وتبطين اآلبار
1.680 درهما للمتر الخطي من العمق حفر وتبطين الثقوب

 3.500 درهم للكيلواط من  القدرة
المنشأة

تموين وتركيب معدات ضخ مياه الري بما 
في ذلك مستلزمات إرساء محطة الضخ و 
أشغال الهندسة المدنية وكذا بناء مآوي 

لمحطات الضخ وعداد كمية المياه.
 28 درهما للمتر المكعب من طاقة

التخزين
تهيئة وتكسية صهاريج تخزين مياه الري.

4.900 درهم للهكتار المجهز.

 تموين وتركيب المحطات الرئيسية بمعدات
 تصفية مياه الري وحقن المواد المخصبة

 والكيماوية داخل الشبكة بما في ذلك بناء
 مآوي للمحطات الرئيسية

11.200 درهم للهكتار المجهز
تموين وتركيب األنابيب الحاملة لموزعات ماء 
الري والرشاشات واألذرع المحورية والخطية 

وبكل جهاز مماثل.
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ال يمكــن أن يتجــاوز مبلــغ الدعــم الممنــوح لمشــروع التجهيــز بنظــام الــري التكميلــي ، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

كل العمليــات، باســتثناء تلــك المتعلقــة بتهيئــة صهاريــج لتخزيــن ميــاه الــري بمــا  ذلــك التكســية، 28.000 درهــم 

للهكتــار المجهــز. ويمكــن، فــي حالــة بنــاء صهاريــج لتخزيــن ميــاه الــري،  رفــع هــذا الســقف بمبلــغ يناســب 

الســقف المحــدد ألشــغال تهيئــة صهاريــج تخزيــن الميــاه، المبيــن فــي الجــدول VIII أعــاله، دون أن يتعــدى هــذا 

المبلــغ 14.000 درهــم للهكتــار المجهــز

:IX الجدول

نسب وأسقف الدعم بنسب تفضيلية  القتناء األدوات الفالحية 
)قواعد حساب الشطر الثاني(

سقف الدعم )بالدرهم( المعدات الفالحي نسبة الدعم

96.000 40 % جرار فالحي
22.000 40 %  أدوات خدمة وصيانة األرض المجرورة بما فيها المحذلة باستثناء

الكوفيركروب
96.000 40 % أدوات خدمة وصيانة األرض المستنبطة قوتها من الجرار
64.000 40 % أدوات وضع وتفريش المواد العضوية
26.000 40 % أدوات وضع وتفريش المواد المعدنية
67.000 70 % أدوات البذر )أحادية أو مركبة( و أدوات الغرس
84.000 70 % أدوات المعالجة الصحية لألغراس
39.000 70 % أدوات المعالجة الصحية النباتات غير األغراس
312.000 30 % آلة حاصدة
16.000 40 % آلة جني البطاطس
22.000 40 % أدوات الحش
48.000 40 % الرباطات
22.000 40 % الدراسات وآالت تجميع وتهوية الكأل

960.000 40 % آلة ذات محرك لجني الشمندر والقصب السكري
90.000 40 % آلة خاصة بقطع األوراق والجزء العلوي للشمندر السكري
100.000 40 % آلة قلع وتصفيف الشمندر السكري
240.000 40 % آلة لجمع وشحن الشمندر السكري
320.000 40 % آلة ميكانيكية مجرورة لجني الزيتون بحركات اهتزازية.
640.000 40 % آلة ذات محرك لجني الزيتون 
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المــادة 7 : فيمــا يخــص الزراعــات الموســمية،  يجــب أن تعــادل المســاحة المســتفيدة مــن الدعم بنســب تفضيلية 

بالنســبة لالســتثمارات المنجــزة فــي مجــال التجهيــز بأنظمــة الــري الموضعــي أو الــري التكميلــي، مجمــوع 

المســاحة المجهــزة والمخصصــة للزراعــات المذكــورة، أخــذا بعيــن االعتبــار الــدورة الزراعيــة المعتمــدة.

بالنســبة لمشــاريع التجميــع الفالحــي المنجــزة فــي السالســل الحيوانيــة و التــي تعتمــد المزروعــات الكلئيــة،  

تحــدد المســاحة المســتفيدة مــن الدعــم  بنســب تفضيليــة  لالســتثمارات المنجــزة فــي مجــال التجهيــز بأنظمــة 

الــري الموضعــي أو الــري التكميلــي علــى أســاس هكتــار واحــد )1( مــن المزروعــات الكلئيــة لــكل رأســين )2( مــن 

األبقــار الحلــوب أو مــا يعادلهــا بالنســبة ألصنــاف الحيوانــات األخــرى.

المــادة 8 : بالنســبة لالســتثمارات المنجــزة فــي مجــال التجهيــز بأنظمــة  الــري الموضعــي أو الــري التكميلــي،  

يمنــح الدعــم بنســب تفضيليــة وفــق نفــس الشــروط المنصــوص عليهــا فــي مقتضيــات المــواد االولــى و 2و 5و 

6 و 7 مــن القــرار المشــترك رقــم  3417.10 الصــادر فــي 22 مــن محــرم 1432 )28 ديســمبر 2010( بتحديــد  كيفيــات 

منــح مســاعدة الدولــة مــن أجــل التهيئــة المائيــة الزراعيــة  والتحســينات العقاريــة  فــي الضيعــات الفالحيــة.

بالنســبة لمشــاريع التجهيــز بأنظمــة الــري التكميلــي، تحــدد الزراعــات والمناطــق المســتفيدة مــن هــذا الدعــم 

بقــرار مشــترك للوزيــر المكلــف بالفالحــة والوزيــر المكلــف بالماليــة.

  VIIIو  VII وVوIVمــن أجــل االســتفادة مــن هــذا الدعــم، يجــب أن تكــون المشــاريع المدرجــة فــي الجــداول 

الــواردة فــي المــادة 6 أعــاله،  مجهــزة  بأنظمــة تعــداد كميــات المــاء.

المــادة 9 : بالنســبة لالســتثمارات المنجــزة فــي مجــال اقتنــاء األدوات الفالحيــة، يمنــح الدعــم بنســب تفضيليــة 

وفــق نفــس الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 3  و 4 مــن القــرار المشــترك رقــم  368.10 الصــادر فــي 

10 صفــر 1431 )26 ينايــر 2010( بتحديــد إجــراءات منــح االعانــة الماليــة التــي تقدمهــا الدولــة القتنــاء األدوات 

الفالحيــة، كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه.

ال يمكــن أن يســتفيد تجديــد األدوات الفالحيــة  ذات المحــرك الذاتــي بنفــس االســتغاللية مــن هــذا الدعــم إال 

مــرة واحــدة كل عشــر )10( ســنوات.
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المــادة 10 : فــي حالــة الغــاء شــهادة التجميــع الفالحــي، وفــق  مقتضيــات المــادة 7 مــن القانــون الســالف 

ــع اللتزاماتــه ، يتــم  اللجــوء إلــى مســطرة اســترجاع  ــع أو المجمَّ الذكــر رقــم 04.12 ، بســبب عــدم احتــرام المجمِّ

ــات المرســوم  الســالف الذكــر2.85.891.   ــة، وفــق مقتضي الدعــم المالــي المقــدم مــن طــرف الدول

المــادة 11 : تحــدد  بدوريــة مشــتركة للوزيــر المكلــف بالفالحــة و الوزيــر المكلــف بالماليــة، يتــم نشــرها علــى 

البوابــة اإللكترونيــة لقطــاع الفالحــة، األشــكال و الكيفيــات التقنيــة لمنــح الدعــم المالــي المقــدم مــن لــدن 

الدولــة المنصــوص عليــه بهــذا القــرار المشــترك. 

المــادة 12 :  ينســخ القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة والصيــد البحــري ووزيــر الداخليــة ووزيــر االقتصــاد والماليــة 

رقــم  361.10 الصــادر فــي 10 صفــر 1431 )26 ينايــر 2010( بتحديــد مبالــغ ونســب الدعــم الممنــوح لمشــاريع 

التجميــع، كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه.

غيــر أنــه، تظــل المســاعدة الماليــة للدولــة الممنوحــة لمشــاريع التجميــع الفالحــي فــي إطــار القــرار المشــترك 

المذكــور ســارية المفعــول إلــى حيــن انقضائهــا. 

المادة13 : ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية
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