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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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دواعي اختيار 
التجميع الفالحي

02
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02

1

2

اختيــار التجميــع الفالحــي كنظــام مميــز لتنظيــم الفالحيــن مــن 
أجــل إنجــاز مشــاريع تجميــع مــن الجيــل الجديــد مبنــي علــى 

خمــس دوافــع أساســية وهــي:

أن التجميــع يشــكل حــال مالئمــا لتوســيع مــدار اإلنتــاج وتجــاوز محدوديــة العــرض العقــاري 
فــي الوســط القــروي. 

أن هــذا النمــوذج يمكــن مــن ربــط جيــد بيــن اإلنتــاج والتســويق وباقــي سلســلة 

ــر: ــك عب ــم، وذل القي

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

المالئــم(. التعبئــة  ونمــط  المناســبة  األصنــاف  اختيــار   : )مثــال  األســواق  متطلبــات 

منافســة ومعرفتــه  بأثمنــة  اللوجســتيكية  الوســائل  تعبئــة  علــى  ــع  المجمِّ قــدرة   •

وتفــادي ضيــاع  الوســطاء  مــن  بتجنــب مجموعــة  التوزيــع ممــا يســمح  بشــبكات 

الربــح.  هوامــش 

دواعي اختيار التجميع الفالحي

الدافع

الدافع
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3

4

5

أن التجميــع يســاهم فــي تعميــم التقنيــات الجيــدة عبــر فــرق التأطيــر المســخرة مــن قبــل 
ــي  ــع  والت ــرة مــن طــرف المجمِّ ــاج المدب ــدات اإلنت ــر وح ــك عب ــع مــن جهــة، وكذل المجمِّ

تكــون أرضيــة للتجــارب التوضيحيــة، مــن جهــة أخــرى.

ــر إمكانيــة  إن التجميــع يعــد حــال ناجعــا لولــوج صغــار الفالحيــن إلــى التمويــل وذلــك عب
التمويــل البنكــي اعتمــادا علــى عقــدة التجميــع أو عــن طريــق التســبيقات ومســتلزمات 

عيــن. ــدة الفالحيــن المجمَّ ــع لفائ ــاج التــي يمكــن أن يقدمهــا المجمِّ اإلنت

عيــن حيــث أن  ــع والمجمَّ أن التجميــع يمكــن مــن التقاســم الطبيعــي لآلفــات بيــن المجمِّ
ــن أن اآلفــات  ــن فــي حي عي ــا مــن طــرف المجمَّ ــم تحمله ــاج يت اآلفــات المتعلقــة باإلنت
ــع، علمــا أن اللجــوء إلــى أنظمــة مالئمــة للتاميــن  المتعلقــة بالتســويق يتحملهــا المجمِّ

تمكــن مــن التقليــل مــن هــذه المخاطــر لفائــدة الطرفيــن.

دواعي اختيار التجميع الفالحي

الدافع

الدافع

الدافع





03
مزايــا التجميع 
الفالحي
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03

ع بالنسبة للمجمَّ ع  بالنسبة للمجمِّ

تكلفة استثمار منخفضة؛ 	

تكاليف الموارد البشرية منخفضة؛ 	

تكاليف المعمالت منخفضة؛  	

  تحسين وسائل وقدرات اإلنتاج؛  	

وفورات الحجم؛ 	

تحسين واستقرار الدخل؛ 	

الولوج لمدخالت اكثر نجاعة؛ 	

تقليص تكلفة المدخالت؛ 	

التمكن من االحتياجات من رأس المال المتداول؛  	

تقليص المخاطر المتعلقة بالقروض؛ 	

الولوج لوسائل التمويل المالئمة؛ 	

على المستوى المادي

مزايــا التجميع الفالحي

 االستفادة من الدعم الخاص بالتجميع  	
 االستفادة من الدعم الخاص بالتجميع  	الفالحي الممنوح من طرف الدولة. 

الفالحي الممنوح من طرف الدولة. 
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ع بالنسبة للمجمَّ ع  بالنسبة للمجمِّ

الولوج إلى قاعدة إنتاجية دون رصد  	
موارد مالية القتناء األراضي؛

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

التموين المنتظم للوحدات التحويلية  	
بمواد أولية دات جودة عالية؛

مالئمة اإلنتاج مع احتياجات السوق؛ 	

تثمين وتحسين جودة اإلنتاج؛ 	
تحسين الولوج لالسواق بطريقة امنة  	

ومستقرة؛
تقليص مخاطر السوق؛ 	
الولوج لخدمات االرشاد الفالحي وللتكنلوجيا؛ 	
تقليص الحواجز من أجل إنتاج زراعات صعبة؛ 	
فرصة التحول لسالسل دات قيمة مضافة  	

عالية؛

على المستوى الغير مادي

مزايــا التجميع الفالحي

 تسويق اإلنتاج في إطار عقود التجميع  	
المضمونة بقانون التجميع الفالحي. 

 تسويق اإلنتاج في إطار عقود التجميع  	
المضمونة بقانون التجميع الفالحي. 
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الدولة لمشاريع 
التجميع الفالحي
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04

 إصــدار القانــون رقــم 12-04 المتعلــق  	
بالتجميــع الفالحــي؛ 

بيــن  	 التعاقديــة  العالقــات  تأميــن   
عيــن؛ والمجمَّ ــع  الُمجمِّ

الواجـــب  	 اإللزاميــة  البنــود  تحديــد   
التجميـــع؛ عقـــود  فـــي  تضمينهـــا 

التعاقديــة  	 للوســاطة  اللجــوء  إلزاميــة   
المحتملــة. النزاعــات  أجــل فــض  مــن 

تســهر وكالــة التنميــة الفالحيــة بالتنســيق  	

والمديريــات  الجهويــة  المديريــات  مــع 

المركزيــة المعنيــة للقطــاع الفالحــي علــى 

ــع الفالحــي وذلــك بإرســاء  ــر التجمي تطوي

وتتبــع  إنجــاز  ودعــم  اإلطــار  الشــروط 

الفالحــي.    التجميــع  مشــاريع 

تدابير مواكبة الدولة لمشاريع التجميع الفالحي

منــذ انطــالق مخطــط المغــرب األخضــر، قامــت الدولــة بإرســاء 
مواكبــة  أجــل  مــن  وتحفيــزي  وقانونــي  مؤسســاتي  إطــار 

مشــاريع التجميــع الفالحــي:

على المستوى المؤسساتي على المستوى القانوني
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 تســتفيد مشــاريع التجميــع المنجــزة حــول  	
وحــدة للتثميــن فــي إطــار صنــدوق التنميــة 
لتشــجيع  الجزافــي  الدعــم  مــن  الفالحيــة 

التجميــع والدعــم بنســب تفضيليــة. 

تدابير مواكبة الدولة لمشاريع التجميع الفالحي

يهــم العــرض الحالــي لمشــاريع التجميع 
نموذجــا   27 نموذجــا،   36 الفالحــي 
لإلنتــاج  نمــاذج  و9  النباتــي  لإلنتــاج 

الحيوانــي.

على المستوى التحفيزي





05
النظام التحفيزي المقدم 
لمشاريع التجميع 
الفالحي في إطار 
صندوق التنمية الفالحية 
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النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع 05
الفالحي في إطار صندوق التنمية الفالحية 

تســتفيد مشــاريع التجميــع المنجــزة حــول وحــدة للتثميــن مــن 
نوعيــن مــن الدعــم فــي إطــار صنــدوق التنميــة الفالحيــة:

   دعــم جزافــي لتشــجيع التجميــع مــن أجــل المســاعدة والمواكبــة التقنيــة 
عيــن؛ المقدمــة لفائــدة المجمَّ

   دعم بنســب تفضيلية لالســتثمارات المنجزة في مجال اقتناء األدوات 
الفالحيــة ومعــدات تربيــة الماشــية والتجهيــز بأنظمــة الــري الموضعــي أو 

الــري التكميلــي.
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النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع 
الفالحي في إطار صندوق التنمية الفالحية 

ــع  للمجمِّ تفضيليــة  بنســب  الدعــم  يمنــح 
بالنســبة للمســاحات/عدد ِرؤوس القطيــع/

وكــذا  يســتغلها  التــي  النحــل  خاليــا  عــدد 
عيــن بالنســبة لالســتثمارات المنجــزة  للمجمَّ
فــي مجــال اقتنــاء األدوات الفالحيــة و/أو 
معدات تربية الماشــية و/أو التجهيز بأنظمة 

الــري الموضعــي أو الــري التكميلــي.

يهــم هــدا الدعــم جميــع السالســل الفالحية 
ــى  ــي ال تتوفــر عل بمــا فيهــا المشــاريع الت
نمــوذج محــدد شــريطة أن ينجــز المشــروع 

حــول وحــدة للتثميــن.

ــع  يمنــح الدعــم الجزافــي لفائــدة المجمِّ
مــن أجــل المســاعدة والمواكبــة التقنيــة 
ــة  ــن بغي عي ــدة المجمَّ ــا لفائ ــي يقدمه الت
بلــوغ األهــداف المســطرة فــي مشــروع 

ــي. ــع الفالحــي المعن التجمي

يمنــح علــى ثالثــة أشــطر بنــاء علــى لوائح 
عيــن المقدمــة ســنويا مــن قبــل  المجمَّ
ــع والتــي تمــت المصادقــة عليهــا  المجمِّ
الثــالث  الســنوات  خــالل  مراجعتهــا  أو 
األولــى لتســليم إنتــاج مشــروع التجميــع 

المعنــي.

الدعم  بنسب تفضيلية الدعم الجزافي
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05
يمنح على ثالثة أشطر بناء على لوائح 

عين خالل الثالث سنوات األولى لتسليم  المجمَّ
إنتاج مشروع التجميع المعني

يمنح هذا الدعم على شطرين بعد إنجاز 
االستثمار.

3
اقتناء األدوات الفالحية

اقتناء معدات تربية الماشية

التجهيز بأنظمة الري الموضعي أو 
الري التكميلي.

أنواع من اإلستثمارات  (2)
الزراعات الزيتية :

علــى  أشــطر  تــالث  علــى  الدعــم  هــذا  يمنــح   
ــاج التــي تــم تســليمها خــالل  ــة اإلنت أســاس كمي
الســنوات الثــالث األولــى مــن تنفيــذ المشــروع.

الزراعات السكرية :
المســاحات  أســاس  علــى  الدعــم  هــذا  يمنــح 
الوضعيــة  مــع  مقارنــة  المزروعــة  اإلضافيــة 
المزروعــة  المســاحات  معــدل  وهــي  المرجعيــة 

.2012  ،2011  ،2010  : المواســم  خــالل 

سلسلتان استثنائيتان

النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع 
الفالحي في إطار صندوق التنمية الفالحية 

الدعم  بنسب تفضيليةالدعم الجزافي
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النظام التحفيزي المقدم لمشاريع التجميع 
الفالحي في إطار صندوق التنمية الفالحية 

يهم العرض الحالي لمشاريع التجميع الفالحي مايلي:

36

27 9

نموذجا لمشاريع التجميع

نموذجا لالنتاج النباتي نماذج لالنتاج الحيواني 

 كيفيــات منــح الدعــم الخــاص بمشــاريع التجميــع الفالحــي مفصلــة فــي دليــل 
ــع.  ــع ودليــل المجمَّ المجمِّ

 نمــاذج مشــاريع التجميــع الفالحــي ومعاييــر األهليــة ومبالــغ الدعــم الجزافــي 
بالتجميــع  المتعلــق  التطبيقيــة للقانــون رقــم 04-12  بالنصــوص  مفصلــة 

ــع. الفالحــي وكذلــك بدليــل المجمِّ
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الملحق
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القانون رقم 12-04 المتعلق 
بالتجميع الفالحي 
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الباب األول - مقتضيات عامة

المادة 1 :
عيــن إلنجاز  ع والمجمَّ يضــع هــذا القانــون النظــام المحــدد للعالقــات التعاقديــة التــي تنشــأ بيــن المجمِّ
مشــاريع التجميــع الفالحــي، وذلــك بهــدف تأميــن المعامــالت، وخاصــة التجاريــة منهــا، بيــن األطــراف 

المتعاقدة.

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 

ــع الفالحــي. ــذ عقــود التجمي ــة بحــل النزاعــات التــي تنشــأ خــالل تنفي ــات الكفيل اآللي

المادة 2 :
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:

• التجميــع الفالحــي : شــكل مــن أشــكال التنظيــم المبنــي علــى التجمــع اإلرادي للفالحيــن الذيــن 
ــع« حــول مشــروع للتجميــع الفالحــي. عيــن« مــن طــرف »مجمِّ يســمون »مجمَّ

ــع مــن  عيــن و مجمِّ • مشــروع التجميــع الفالحــي : كل مشــروع فالحــي يضــم، لمــدة محــددة، مجمَّ
أجــل تنميــة 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  • المجمَّ
ــع إلنجــاز  ــع مــن طــرف مجمِّ التعاونيــات والجمعيــات والمجموعــات ذات النفــع االقتصــادي، مجمَّ

مشــروع للتجميــع الفالحــي.

ــع: كل شــخص ذاتــي أو معنــوي خاضــع للقانــون الخــاص أو العــام بمــا فــي ذلــك التعاونيات  • المجمِّ
عيــن وذلــك إلنجــاز  ــع لعــدد مــن المجمَّ والجمعيــات أو المجموعــات ذات النفــع االقتصــادي، مجمِّ

مشــروع للتجميــع الفالحــي.

القانون رقم 12-04 المتعلق بالتجميع الفالحي 
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عيــن مــن أجــل إنجــاز مشــروع  ــع ومجمَّ ــرم مــن طــرف مجمِّ ــع الفالحــي : كل عقــد مب • عقــد التجمي
ــع الفالحــي. للتجمي

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 الحصــول علــى مدخــالت اإلنتــاج؛

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

تســهيل وتحســين فعاليــة تســويق المنتجــات الفالحية نحو أســواق االســتهالك ووحــدات الصناعة   -
الفالحيــة وأســواق التصدير؛

تحســين ظــروف تســويق المنتجــات الفالحيــة وخصوصــا مــن خــالل التنظيــم اللوجســتيكي وتنميــة   -
تقنيــات التلفيــف والتخزيــن والتجميــع و التوضيــب والتحويــل وحفــظ المنتــوج.

المادة 4 :
ــذه أن يحظــى بالمصادقــة مــن  ــل الشــروع فــي تنفي ــع الفالحــي قب يجــب فــي كل مشــروع للتجمي

ــددة بنــص تنظيمــي. ــات المح ــا لألشــكال و الكيفي ــة المختصــة طبق طــرف الســلطة اإلداري

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

القانون رقم 12-04 المتعلق بالتجميع الفالحي 
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المادة 5 :
عين، باســمه،  ع والمجمَّ تمنــح شــهادة التجميــع الفالحــي المنصــوص عليها في المــادة 4 أعاله للمجمِّ
مــن طــرف الســلطة اإلداريــة المختصــة لمشــروع التجميــع الفالحــي طبقــا لألشــكال و الكيفيــات 

المحــددة بنــص تنظيمــي.

المادة 6 :
عيــن أن يســتفيدوا مــن جميــع المســاعدات الممنوحــة مــن طــرف الدولــة  عيــن والمجمَّ يمكــن للمجمِّ
فــي ميــدان االســتثمار الفالحــي وذلــك طبقــا للقوانيــن المتعلقــة بميثــاق االســتثمارات الفالحيــة و 

كــذا النصــوص المتخــذة لتطبيقــه.

المادة 7 :
عيــن فــي إطــار مشــروع  ــع أو أحــد المجمَّ فــي حالــة عــدم احتــرام االلتزامــات المتخــذة مــن طــرف المجمِّ
ع  ــع أو المجمَّ للتجميــع الفالحــي، تصبــح شــهادة التجميــع المســلمة لهــذه الغايــة الغية بالنســبة للمجمِّ

الــذي أخــل بالتزاماتــه.

عيــن أو همــا  ــع أو المجمَّ فــي هــذه الحالــة، يحــق للدولــة أن تلجــأ إلــى كل الطــرق القانونيــة تجــاه المجمِّ
معــا لتعويــض الضــرر الــذي لحــق بهــا.

وفــي حالــة إلغــاء شــهادة التجميــع الفالحــي، ال يمكــن للمســتفيد مــن هــذه الشــهادة مطالبــة الدولــة 
بــأي تعويــض عــن هــذا اإللغــاء.
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الباب الثالث - عقد التجميع الفالحي
المادة 8 :

ــع أن  دون اإلخــالل بمقتضيــات قانــون االلتزامــات والعقــود كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، يمكــن للمجمَّ
ــة أو حســب  ــة أو الحيواني ــه النباتي ــع الفالحــي حســب منتوجات ــرم عقــدا أو مجموعــة عقــود للتجمي يب

الوجهــة النهائيــة لهــذه المنتوجــات.

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  -

ــات المتوافــق بشــأنها بخصــوص المنتجــات  ــة المحــدد حســب التقني ــى لإلنتاجي المســتوى األدن  -
النباتيــة أو الحيوانيــة موضــوع العقــد.

ــع طبقــا لبرنامــج  عيــن إلــى المجمِّ إلزاميــة تســليم كميــة اإلنتــاج المتفــق عليهــا مــن طــرف المجمَّ  -
ــات تســليم محــددة. ــي وكيفي زمن

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  -
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إليهــا أدنــاه، وعنــد  إلــى الوســاطة التعاقديــة طبقــا لمقتضيــات المــادة 12 المشــار  اللجــوء   -
المتعاقــدة. األطــراف  قبــل  مــن  الوســيط  تعييــن  االقتضــاء، 

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  و فــي حالــة مــا إذا كان عقــد التجميــع الفالحــي يخــص مجمَّ
كــراء، فــإن مــدة عقــد التجميــع الفالحــي ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن تتجــاوز مــدة عقــد كــراء 

العقــار موضــوع مشــروع التجميــع الفالحــي.

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؛  -

االســتثمار المبرمــج فــي إطــار مشــروع التجميــع الفالحــي وخصوصــا طبيعتــه و كيفيــات وبرنامــج   -
إنجــازه؛

ــة  ــى الخصــوص نوعي ــع الفالحــي وعل ــة فــي إطــار مشــروع التجمي ــد بالمدخــالت الفالحي التزوي  -
وكميــة المدخــالت  وكيفيــات التســليم؛ 

عقــد أو عقــود التأميــن المبرمــة فــي إطــار مشــروع التجميع الفالحــي طبقا للتشــريعات واألنظمة   -
الجــاري بهــا العمــل فيمــا يخــص التأميــن.
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المادة 11 :
عيــن ألجــل تحريــر البنــود المتعلقــة بالمعلومــات الســالفة الذكــر فــي المادتين  ــع والمجمَّ يمكــن للمجمِّ
9 و 10 أعــاله، االعتمــاد علــى المعاييــر الموجــودة والمتعــارف عليهــا أو المحــددة مــن طــرف الهيئــات 

بيــن المهنيــة فــي حالــة وجودهــا.

الباب الرابع  - حل النزاعات
المادة 12 :

فــي حالــة وجــود نــزاع بيــن األطــراف بشــأن تنفيــذ عقــد التجميــع الفالحــي، فإنــه يتعيــن علــى هــذه 
األطــراف 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 327.61 ومــا يليــه مــن الفصــول ذات الصلــة بالموضــوع مــن قانــون المســطرة المدنيــة، 
كمــا تــم تغييرهــا بالقانــون رقــم 08.05 القاضــي بنســخ وتعويــض البــاب الثامــن بالقســم الخامــس 
مــن قانــون المســطرة المدنيــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.07.169 بتاريــخ 19 مــن ذي 

القعــدة 1428 )30 نوفمبــر 2007(. 

ــة  ــع الفالحــي، تعهــد الوســاطة التعاقدي ــة عــدم تعييــن الوســيط فــي عقــد التجمي ــه فــي حال إال أن
ــة تتكــون مــن: ــة جماعي ــه أعــاله إلــى هيئ المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 08.05 المشــار إلي

رئيــس الغرفــة الفالحيــة الجهويــة أو ممثلــه التــي تتواجــد داخــل دائــرة نفوذهــا االســتغاللية   -
الفالحــي. التجميــع  موضــوع مشــروع 

ممثــل عــن الهيئــة بيــن المهنيــة لسلســة اإلنتــاج موضــوع مشــروع التجميــع الفالحــي فــي حالــة   -
وجودهــا.
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ــح الجهويــة المختصــة للــوزارة المكلفــة بالفالحــة التــي تتواجــد االســتغاللية  ممثــل عــن المصال  -
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 الجموع، ينضم للهيئــة الجماعية 
المشــار إليهــا أعــاله، ممثــل الســلطة المحليــة التــي يتواجــد العقــار المعني في دائــرة نفوذها. 

فــي حالــة وجــود مشــروع للتجميــع الفالحــي تابــع مجاليــا لعــدة جهــات، تتكــون الهيئة الجماعية المشــار 
إليهــا أعــاله، إضافــة إلــى ممثلــي الهيئــة بيــن المهنيــة فــي حالــة وجودهــا، مــن رؤســاء الغــرف 
الفالحيــة وممثلــي المصالــح الفالحيــة للجهــات المعنيــة. ويعيــن رئيــس الهيئــة الجماعيــة مــن طــرف 

الســلطة 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 

ــة. القضائي

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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