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تقـديــم
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تقـديــم

يعتبــر التجميــع الفالحــي إحــدى ركائــز الفالحــة الوطنيــة، حيــث يمكــن هــذا النمــوذج المبتكــر فــي إطــار 
مخطــط المغــرب االخضــر، مــن تنظيــم الفالحيــن الصغــار حــول فاعليــن خــواص أو تنظيمــات مهنيــة ذات 
قــدرات تدبيريــة كافيــة، عبــر تفــادي العوائــق المرتبطــة بالهيــاكل العقاريــة فضــال عــن تمكيــن الفالحيــن 
عيــن مــن االســتفادة مــن تقنيــات اإلنتــاج الحديثــة والتمويــل وكــذا الولــوج إلى األســواق الداخلية  المجمَّ
عيــن مــن التمويــن المنتظم لوحــدات التثمين  والخارجيــة. كمــا أن هــذا النمــوذج التنظيمــي يمكــن المجمِّ
بمنتوجــات ذات جــودة عاليــة ومضمونــة المســار فــي إطــار شــراكة فائــز- فائــز بيــن ســافلة وعاليــة 
اإلنتــاج، علــى أســاس عقــدة شــراكة تحــدد بشــكل واضــح التزامــات الطرفيــن وذلــك فــي إطــار مشــاريع 

محــددة للتجميــع الفالحــي. 

وقــد أظهــرت النمــاذج الناجحــة علــى المســتوى الوطنــي وكــذا تجــارب عــدة دول رائــدة، بجــالء الغايــة مــن 
هــذا االختيــار االســتراتيجي. حيــث ســهرت الدولــة منــذ انطــالق مخطــط المغــرب األخضــر علــى خلــق 
الشــروط القانونيــة والتحفيزيــة والمؤسســاتية مــن أجــل تنميــة مشــاريع التجميــع الفالحــي مــع ضمــان 

التحســين المســتمر لهــذه الشــروط وذلــك اعتمــادا علــى التجــارب الميدانيــة.   

وفــي إطــار االســتراتيجية الجديــدة »الجيــل األخضــر« ســيتم تعزيــز التجميــع الفالحــي مــن أجــل التصــدي 
للتحديــات الجديــدة المتعلقــة بتســويق وتثميــن االنتــاج الفالحــي والتــي ال يمكــن تجاوزهــا دون اندمــاج 

مختلــف حلقــات سالســل القيــم.

وتعتــزم اإلســتراتيجية الجديــدة »الجيــل األخضــر« التــي تهــدف فــي محورهــا األول المتعلــق بإعطــاء 
األولويــة للعنصــر البشــري، إطــالق جيــل جديــد مــن التنظيمــات الفالحيــة وذلك مــن خالل اعتمــاد نماذج 

تنظيميــة جديــدة وتعاونيــات فالحيــة وتجميــع فالحــي يجمــع بيــن القيمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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تقـديــم

وفــي هــذا الصــدد ســيتم إطــالق جيــل جديــد مــن مشــاريع مبتكــرة للتجميــع الفالحــي التــي ســتلعب 
دور المحــاور الجهويــة والوطنيــة لنقــل التقنيــات الجديــدة إلــى الفالحيــن وال ســيما فيمــا يخــص الزراعــة 
الرقميــة والتــي تأخــد بعيــن االعتبــار، قبــل وخــالل إنجازهــا، خصوصيــات مختلــف السالســل والمناطــق.

مشاريع التجميع الفالحي من الجيل الجديد هي:

مشاريع تأخد بعين االعتبار خصوصيات مختلف الجهات والسالسل.  •

مشــاريع ســيتم التركيــز فيهــا بشــكل خــاص علــى دمــج الشــباب والنســاء علــى مســتوى عاليــة   •
ــاج. وســافلة اإلنت

أبطــال للتجميــع الذيــن ســيلعبون دور القاطــرة للتنميــة والتنظيــم علــى المســتوى المحلــي   •
واإلقليمــي.

مشــاريع مبتكــرة تلعــب دور المحــاور الجهويــة والوطنيــة لتلقيــن التقنيــات الجديــدة للفالحيــن،   •
خاصــة فيمــا يتعلــق بالزراعــة الرقميــة.

مشاريع تجذب استثمارات هامة بعالية اإلنتاج وتخلق مناصب شغل مستدامة.  •

يهــدف هــذا الكتيــب إلــى توضيــح المفاهيــم المرتبطــة بالتجميــع الفالحــي وكــذا التدابيــر المتخــذة مــن 
طــرف الدولــة لتطويــر هــذا النــوع مــن التنظيــم.





01
مفهوم
التجميع الفالحي
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01
يعــرف القانــون رقــم 12-04 المتعلــق بالتجميع الفالحي مجموعة 

مــن المفاهيــم الخاصــة بالتجميع الفالحــي كما يلي :

التجميـع 
الفالحي

مشــروع 
التجميــع 
الفالحــي

ــم المبنــي علــى  شــكل مــن أشــكال التنظي
التجمــع اإلرادي للفالحيــن الذيــن يســمون 
ــع « حــول  عيــن« مــن طــرف » مجمِّ »مجمَّ

مشــروع للتجميــع الفالحــي.

كل مشــروع فالحــي يضــم ، لمــدة محــددة، 
ــع مــن أجــل تنميــة حلقــة  عيــن و مجمِّ مجمَّ
أو مجموعــة حلقــات مــن سلســلة إنتاجيــة 
و/ بإنتــاج  يتعلــق  و  حيوانيــة،  و/أو  نباتيــة 
أو توضيــب و/أو تلفيــف و/أو تخزيــن و/أو 
تحويــل و/أو تســويق المنتوجــات الخاصــة 

بهــذه السلســلة.

مفهوم التجميع الفالحي 
تعاريــف
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ع المجمَّ

عقـد التجميـع 
الفالحي

ع المجمِّ

كل فــالح، شــخص ذاتــي أو معنــوي خاضــع 
للقانــون الخــاص أو العــام بمــا فــي ذلــك 
والمجموعــات  الجمعيــات  و  التعاونيــات 
ــع مــن طــرف  ذات النفــع االقتصــادي، مجمَّ
ــع الفالحــي. ــع إلنجــاز مشــروع للتجمي مجمِّ

عين  ــع ومجمَّ كل عقــد مبــرم مــن طــرف مجمِّ
مــن أجــل إنجــاز مشــروع للتجميــع الفالحي.

خاضــع  معنــوي  أو  ذاتــي  شــخص  كل 
للقانــون الخــاص أو العــام بمــا فــي ذلــك 
المجموعــات  أو  والجمعيــات  التعاونيــات 
ــع لعــدد مــن  ذات النفــع االقتصــادي، مجمِّ
عيــن وذلــك إلنجــاز مشــروع للتجميــع  المجمَّ

الفالحــي.

مفهوم التجميع الفالحي 
تعاريــف
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مفهوم التجميع الفالحي 01
أهداف التجميع الفالحي

ــن  ــع الفالحــي كشــكل م ــم 12-04 التجمي ــون رق ــرف القان يع
للفالحيــن  اإلرادي  التجمــع  علــى  المبنــي  التنظيــم  أشــكال 
ــع « مــن أجــل  عيــن« مــن طــرف » مجمِّ الذيــن يســمون »مجمَّ
إنجــاز مشــروع للتجميــع الفالحــي ودلــك مــن أجــل بلــوغ أحــد أو 

ــة : مجموعــة مــن األهــداف التالي

  تنظيم اإلنتاج الفالحي وخصوصا عن طريق التأطير التقني للفالحين، 
وتشارك وسائل اإلنتاج والحصول على مدخالت اإلنتاج؛ 

  تسهيل الولوج إلى التمويل و/أو أنظمة التأمين؛

  تســهيل وتحســين فعاليــة تســويق المنتجــات الفالحيــة؛

  تحسـين ظـروف تسـويق المنتجـات الفالحية.
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02
مزايــا التجميع 
الفالحي
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ع 02 مزايا التجميع الفالحي للمجمَّ

على المستوى
الغير مادي

تحسين الجودة 
تحسين الولوج إلى واإلنتاجية

األسواق بطريقة 
مضمونة ومستقرة

تفادي الوسطاء وتسويق 
اإلنتاج بأثمنة مناسبة

تسويق اإلنتاج في إطار 
عقود التجميع المضمونة 
بقانون التجميع الفالحي 

حفظ المنتجات وتمديد 
فترة التسويق

االستفادة من الدعم الخاص 
بالتجميع الفالحي الممنوح 
من طرف الدولة

تقليــص مخاطــر 
الســوق

-
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ع  مزايا التجميع الفالحي للمجمَّ

تخفيض تكلفة 
اإلنتاج من خالل 
الشراء الجماعي 

للمدخالت

على المستوى
المادي

التمويل المسبق لتسهيل 
الحصول على عوامل 
ووسائل إنتاج  جيدة

االستفادة من الدعم الخاص 
بالتجميع الفالحي الممنوح 
من طرف الدولة

الولوج إلى وسائل 
تمويل مناسبة

ضمان استقرار أسعار 
المبيعات على طول

السنة

االستفادة من 
تقنيات ومهارات 
جديدة





03
خطوات االنخراط 
في مشروع للتجميع 
الفالحي 
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03

1

2

تم التواصل مسبقا
ع محتمل(  ع والمنتج )مجمَّ بين المجمِّ

لم يتم بعد التواصل
ع محتمل(  ع والمنتج )مجمَّ بين المجمِّ

المسار

المسار

يمكــن لــكل منتــج اإلنخــراط فــي مشــروع للتجميــع باتبــاع إحــدى 
المســارين التاليين:  

خطوات االنخراط في مشروع للتجميع الفالحي 
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1 المسار

ــع والمنتــج علــى العالقــة التعاقديــة التــي ســيتم  يتفــق المجمِّ
تحديدهــا فــي مشــروع عقــد التجميــع الُمصــادق عليــه مســبقا مــن 
ِقبــل اللجنــة التقنيــة المكلفــة بالمصادقــة علــى مشــاريع التجميــع 
بالتجميــع  المتعلــق   04-12 رقــم  القانــون  لمقتضيــات  طبقــا 

الفالحــي.

ع.  ع والمجمَّ توقيع العقد بين المجمِّ

عيــن الجــدد فــي  ــع أو المجمَّ ــع طلــب انخــراط المجمَّ يقــدم الُمجمِّ
مشروع التجميع إلى المديريــــة الجهويــــة للفالحــــة التابع لها مكان 

توطيــن المشــروع وذلــك طيلــة مــدة إنجــاز مشــروعه.

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
الثانية

ع والمنتج تم التواصل مسبقا بين المجمِّ
ع محتمل( )مجمَّ

خطوات االنخراط في مشروع للتجميع الفالحي 
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خطوات االنخراط في مشروع للتجميع الفالحي 03

ع والمنتج  لم يتم بعد التواصل بين المجمِّ
ع محتمل( )مجمَّ

يقــدم المنتــج طلــب االنخــراط فــي مشــروع للتجميــع إلــى المديريــة 
الجهويــة للفالحــة مــكان تواجــد إســتغالليته مــع تحديــد الموقــع 

ــة. والمســاحة والسلســلة المعني

تفحــص المديريــة الجهويــة للفالحــة المعنيــة الطلــب المقــدم مــن 
طــرف المنتــج لتحديــد مشــروع التجميــع علــى المســتوى الجهــوي أو 

الوطنــي الــذي قــد يهــم المنتــج.

تقــوم المديريــة الجهويــة للفالحــة المعنيــة بعقــد لقــاء بيــن المنتــج 
ــع لدراســة إمكانيــة التعاقــد بيــن الطرفيــن.  والُمجمِّ

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
الثانية

2 المسار
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04
دعم الدولة لمشاريع 
التجميع الفالحي
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04
قامــت الدولــة بإرســاء إطــار مؤسســاتي وقانونــي وتحفيــزي مــن أجــل 

مواكبــة مشــاريع التجميــع الفالحــي:

دعم الدولة لمشاريع التجميع الفالحي

إصدار القانون رقم 04-12 المتعلق بالتجميع الفالحي؛  	

عين؛  	 ع والمجمَّ تأمين العالقات التعاقدية بين الُمجمِّ

تحديد البنود اإللزامية الواجـب تضمنهـا فـي عقـود التجميـع والمتمثلة في ما يلي:  	

 تحديد البقع األرضية و/أو تعريف قطيع الماشية موضوع العقد؛ 	

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

 المستوى األدنى لإلنتاجية المحدد؛  	

ع؛ 	 عين إلى المجمِّ  إلزامية تسليم كمية اإلنتاج المتفق عليها من طرف المجمَّ

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

ع؛ 	  كيفيات وآجال أداء المنتجات المسلمة من طرف المجمَّ

 إلزامية اللجوء إلى الوساطة التعاقدية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين؛ 	

 مدة عقد التجميع. 	

 على المستوى القانوني
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دعم الدولة لمشاريع التجميع الفالحي

ــة  	 ــات المركزي ــة والمديري ــات الجهوي ــة بالتنســيق مــع المديري ــة الفالحي ــة التنمي تســهر وكال
المعنيــة للقطــاع الفالحــي علــى تنميــة التجميــع وذلــك بإرســاء الشــروط اإلطــار ودعــم إنجــاز 

وتتبــع مشــاريع التجميــع الفالحــي.   

تســتفيد مشــاريع التجميــع المنجــزة حــول وحــدة للتثميــن فــي إطار صنــدوق التنميــة الفالحية  	
مــن الدعــم الجزافــي لتشــجيع التجميــع والدعم بنســب تفضيلية. 

على المستوى المؤسساتي 

على المستوى التحفيزي

يهــم العــرض الحالــي لمشــاريع التجميــع الفالحــي 36 نموذجــا ، 27 نموذجــا لإلنتــاج 

النباتــي و9 نمــاذج لإلنتــاج الحيوانــي.
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05
النظام التحفيزي المقدم 
لمشاريع التجميع الفالحي 
في إطار صندوق التنمية 
الفالحية
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اقتناء األدوات 
الفالحية

اقتناء معدات 
تربية الماشية

التجهيز بأنظمة 
الري الموضعي 

أو الري 
التكميلي

 دعم بنسب تفضيلية

ــزة فــي إطــار  ــن بالنســبة لالســتثمارات المنج عي ــة للمجمَّ ــح الدعــم بنســب تفضيلي يمن
مشــروع للتجميــع الفالحــي فــي جميــع السالســل الفالحيــة، بمــا فــي ذلــك المشــاريع 
التــي ال تتوفــر علــى نمــوذج محــدد مســبقا، شــريطة أن تنجــز هــذه المشــاريع حــول وحــدة 

للتثميــن. وتتعلــق هــذه االســتثمارات بمــا يلــي: 

يمنح هذا الدعم على شطرين كما يلي:
الشطر األول: يتم حساب المبلغ بناًء على النسب واألسقف المحددة للمشاريع الفردية. 	

الشطر الثاني: يتم حساب المبلغ بناًء على النسب واألسقف المحددة لمشاريع التجميع. 	

النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع الفالحي

بالنسبة القتناء األدوات الفالحية%20 إلى 50% 

بالنسبة القتناء معدات تربية الماشية 30%

 بالنسبة للتجهيز بأنظمة الري الموضعي80%

 بالنسبة للتجهيز بأنظمة الري التكميلي50%
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 دعم بنسب تفضيلية

النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع الفالحي

الشطر األول  
ــع لـــدى الشــباك الوحيــد  يمنــح هــذا الشــطر  بنـــاءا علـــى ملـــف طلــب الدعــم الــذي يضعـــه المجمَّ
للمديريــة اإلقليميــة للفالحــة أو للمكتــب الجهــوي لالســتثمار الفالحــي بعــد إنجــاز االســتثمار 

المــراد دعمــه.

الشطر الثاني
يتم حساب المبلغ بناء على النسب و األسقف المحددة لمشاريع التجميع الفالحي. 

بالنسبة القتناء األدوات الفالحية%20 إلى 50% 

بالنسبة القتناء معدات تربية الماشية 30%

 بالنسبة للتجهيز بأنظمة الري الموضعي80%

 بالنسبة للتجهيز بأنظمة الري التكميلي50%

من قيمة االستثمار بالنسبة القتناء األدوات الفالحية و اقتناء 10%

 بالنسبة للتجهيز بأنظمة الري الموضعي أو الري التكميلي 20%
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05
 دعم بنسب تفضيلية

النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع الفالحي

ــع مــن  ــاج للُمجمِّ ــى لتســليم اإلنت ــم الســنة األول ــد مت ــي عن ــح الشــطر الثان يمن
عيــن بنـــاءا علــى نفــس ملــف طلــب الدعــم و ذلــك بتتبــع الخطــوات  طــرف المجمَّ

التاليــة :

ــاج  	 ــليم إنت ــى تس ــهد عل ــع يش ــرف الُمجمِّ ــن ط ــدم م ــراء مق ــلم إب تس
ــلمة. ــة المس ــة اإلجمالي ــدد الكمي ــن ويح ــدة التثمي ــى وح ــع إل المجمَّ

ــد  	 ــدى نفــس الشــباك الوحي ـ ــداع طلــب الشــطر الثانــي مــن الدعــم ل اي
ــف طلــب الدعــم.  مــكان إيــداع ملـ
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النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع الفالحي

المنجــزة فــي إطــار مشــروع للتجميــع  يخــص دعــم االســتثمارات 
الفالحــي والمتعلقــة بالتجهيــز بأنظمــة الــري الموضعــي أو الــري 
الدعــم  نســب  بيــن  مقارنــة  التاليــة  الجــداول  وتحــدد  التكميلــي 
الممنوحــة فــي إطــار التجميــع الفالحــي و فــي اإلطــار الفــردي  )أي 

خــارج مشــاريع التجميــع(. 

 التجهيز بأنظمة
 الري الموضعي أو

 الري التكميلي

 الدعم الخاص بالتجهيز 
  بأنظمة الري الموضعي

مشاريع فردية
)المساحات < 5  هكتارات(

مشاريع التجميع

النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

%45.000100 درهم%36.00080درهمالسقف للهكتار بدون إنشاء صهريج

%20.000100 درهم%16.00080 درهمالسقف لصهاريج  تخزين المياه

%65.000100 درهم%52.00080 درهمالسقف اإلجمالي
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الدعم الخاص بالتجهيز 
بأنظمة الري التكميلي 

مشاريع التجميعمشاريع فردية
النسبة المبلغ النسبة المبلغ 

إنشــاء  بــدون  للهكتــار  الســقف 
يــج %28.00070 درهم%20.00050 درهمصهر

%14.00070 درهم%10.00050 درهمالسقف لصهاريج  تخزين المياه

السقف اإلجمالي
%42.00070 درهم%30.00050 درهم
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النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع الفالحي

الفرديــة،  المشــاريع  مــع  تفضيلــي، مقارنــة  بدعــم  األمــر  يتعلــق 
لالســتثمارات المتعلقــة باقتنــاء األدوات الفالحية في إطار مشــاريع 

ــع.  التجمي
ــن نســب الدعــم الممنوحــة فــي  ــة بي ويحــدد الجــدول التالــي مقارن

ــرار(.  ــال الج ــع الفالحــي و فــي اإلطــار الفــردي  )مث إطــار التجمي

 اقتناء األدوات
الفالحية

نوع األدوات

مشاريع فردية

سقف االعانة 
)بالدرهم 
للوحدة(

نسبة االعانة 
)% من تكلفة 

االقتناء(

الجرارات
بعجلتيــن  الدفــع  ثنائيــة  جــرارات 

 : كتيــن محر
- أقل من 50 حصانا

- من 50 إلى أقل من 70 حصانا 
- 70 حصانا فما فوق

52.000
62.000
72.000

30%

 )04( )بأربــع  الدفــع  رباعيــة  جــرارات 
محركــة:    عجــالت 

 - أقل من 50 حصانا
- من 50 حصانا إلى أقل من 70 حصانا

- 70 حصانا فما فوق

60.000
70.000
80.000

30%

مشاريع التجميع

سقف االعانة 
)بالدرهم 
للوحدة(

نسبة االعانة 
)% من تكلفة 

االقتناء(

69.000
83.000
96.000

40%

80.000
93.000
107.000

40%
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تحديد األدوات
مشاريع فردية

سقف االعانة 
)بالدرهم 
للوحدة(

نسبة االعانة 
)% من تكلفة 

االقتناء(

%15.00030آلة خلط علف الماشية

%13.50030آالت السلوجة لطحن الحبوب

تبريــد  أو  كوليــن(  )البــاد  نظــام 
الهــواء داخــل وحــدة إيــواء الدواجن 
الدجــاج  تربيــة  وحــدات  عــدا  مــا 

أقفــاص فــي  البيــاض 

30.000
30%

%210.00030وحدة لصنع الشمع

للحلــب  )قاعــة  للحلــب  ثابتــة  آلــة 
وحــدة(  2X460.00030%

مشاريع التجميع
نسبة االعانة 
)% من تكلفة 

االقتناء(

سقف االعانة 
)بالدرهم 
للوحدة(

40% 20.000

40% 18.000

40% 40.000

40% 280.000

40% 80.000

النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع الفالحي05

باقتنــاء  المتعلقــة  لالســتثمارات  تفضيلــي  بدعــم  األمــر  يتعلــق 
التجميــع. إطــار مشــاريع  فــي  الماشــية  تربيــة  معــدات 

ــن نســب الدعــم الممنوحــة فــي  ــة بي ويحــدد الجــدول التالــي مقارن
لبعــض  )أمثلــة  الفــردي   الفالحــي و فــي اإلطــار  التجميــع  إطــار 

المعــدات(.

 اقتناء
 معدات تربية

 الماشية
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