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للدولة المالية مساعداتال  

الفالحي القطاع في االستثمارات لتشجيع   

 
 

 .لالعانات العام النظام
 

 .الفالحي القطاع في والمستثمرين الماشية ومربي الفالحين جميع لإلعانات العام النظام يشمل

  الفالحة وزارة بين مشتركة بدورية محددة جديدة تم وضع مسطرة الجديد، النظام هذا مواكبة أجل من
 من الممنوحة اإلعانة طلب ملفات معالجة كيفية تبين ، والمالية االقتصاد ووزارة البحري والصيد

 .الدولة طرف
 

 طالب على يتوجب ، المطلوبة والوثائق المطابيع على والحصول  اإلعانة طلب ملفات إيداع  أجل من
 الذي الفالحي ستثمارلال الجهوي المكتب أو ةللفالح اإلقليمية للمديرية الوحيد شباكبال االتصال  الدعم

 . ستثمار اال موضوع الفالحية الضيعة  نفوذه دائرة في تتواجد
 

 الصادرات وإنعاش المخبرية والتحليالت البذورالمختارة تسويق أجل من الممنوحة لإلعانات بالنسبة
 لوزارة  المختصة المصالح ىلد ملفاتها إيداع والمختبرات المعتمدة الشركات  على يتوجب الفالحية،

 .)المالية مديرية(  الفالحة
 

 

 : الفالح طرف من االستثمار تنفيذ آجال
 

 

 العمليات

 
 )*( الممنوحة اآلجال

 شهرا 6 إنتاج عجول عن طريق التهجين الصناعي

  العقارية والتحسينات الهيدوفالحية التهيئة

 
 شهرا 21

 الماشية تربية ومعدات الفالحية المعدات اقتناء

 المثمرة األشجار غراسة

 واإلبل األغنام فحول اقتناء

  الحليب جمع مراكز

الشباك الواقية لحماية زراعة الخضروات تحت 

 البيوت المغطاة

 إنتاج فحول اغنام و ابقار وملكات النحل

 إقتناء العجالت المستوردة

 شهرا 12 الماشية تربية بنايات
 . المشروع النجاز المسبق الترخيص ريختا من ابتداء)*(  
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I- الفالحية للضيعات العقارية والتحسينات الهيدروفالحية التهيئة : 
 

 : األهداف
 
 .الموضعي الري بأنظمة لتجهيزالضيعات الدولة دعم من الرفع -

 وذلك ضعيالمو للري الجماعية والمشاريع الفالحين صغار  لفائدة محفزة وجد خاصة مقاربة بنيت - 

. لالستثمارات الكلي الدعم   عبر  

الري ماء استعمال وترشيد اقتصاد يخص فيما األخضر المغرب أهداف تحقيق - مخطط   

  المشاريع استدامة لضمان والتربة للماء األمثل االستغالل -

 .ةالمحوري واألذرع كالرشاشات التكميلي الري معدات استعمال عبر واإلنتاجية النجاعة حسينت  -

  .األمطار مياه تجميع تقنيات لتشمل الدعم قاعدة توسيع -

 

 1- التهيئة الهيدروفالحية

األسقف والمعايير   النسب، -أ   

 

 :مشاريع السقي الموضعي  المنجزة بصفة انفرادية -1-1
 

 مبلغ السقف (من الكلفة  ب%) النسبة لعملياتاتحديد 

  حفر وتبطين اآلبار * 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

  

 

 المتر الخطي من العمق/ درهم  1.188

 المتر الخطي من العمق/ درهم  2.000 حفر وتبطين الثقوب* 

تموين وتركيب معدات ضخ مياه السقي بما في * 

عداتمستلزمات  ذلك ل الهندسة  اشغا الضخ و م

 .المدنية وكذا بناء مآوي لمحطات الضخ 

 .درهم للكيلوات من القوة المنشآة  4.000

 طاقةدرهما لكل متر مكعب من  35 وتكسية صهاريج تخزين مياه الري بناء* 

 التخزين

تموين و تركيب المحطات الرئيسية  بمعدات * 

تصفية مياه الري وحقن المواد المخصبة والكيماوية 

داخل الشبكة وأجهزة التحكم والضبط  وأجهزة 

معدات التحكم عن بعد، غسل ) التحكم االوتوما تيكي 

ة الدبير عملية التخصيب، التحكم في آت المصفاة،

بما فيها ( الضخ، التحكم عن بعد وعد كمية المياه

 بناء مآوي

 

 

 

 المجهزلهكتارلدرهم  0.688

تموين و تركيب قنوات جر وتوزيع ماء السقي مع * 

التحكم ة المراقبة ومستلزمات  الوصل بينها وأجهز

 وضبط الصبيب

 

 لهكتار المجهزلدرهم  0.688

تموين و تركيب األنابيب وموزعات ماء السقي  *

 .بالحقل بما فيها مستلزمات  الوصل

 

 المجهزلهكتارلدرهم 13      600

 
وفي حالة ضرورة اللجوء إلى بناء صهاريج لتخزين مياه . درهم لكل هكتار مجهز 66.888يحدد سقف اإلعانة الممكن الحصول عليها في مبلغ 

هذه . ف ، يمكن أن يرتفع بزيادة مبلغ مطابق للسقف المحدد في الجدول أعاله والمتعلق بأشغال صهاريج تخزين المياهالسقي، فان مبلغ هذا السق

 .درهم للهكتار المجهز 16.888الزيادة ال يمكن أن تتعدى سقف 

 

 

 

 من طرف صغار الفالحين الري الموضعي  المنجزة   مشاريع – 1-2 
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 :المشاريع الجماعية رأو في إطا  )هكتارات 0أقل من   (
    

 مبلغ السقف (من الكلفة  %ب) النسبة  تحديد العمليات

 حفر وتبطين اآلبار * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 

 المتر الخطي من العمق/ درهم  1.488

 حفر وتبطين الثقوب* 

 
 المتر الخطي من العمق/ درهم  2.088

وكذالك تموين وتركيب معدات ضخ مياه السقي * 

بما في ذلك مات الخاصة بإرساء المضخا ت المستلز

اشغال الهندسة المدنية وكذا بناء مآوي لمحطات 

 الضخ

 .درهم للكيلوات من القوة المنشآة  0.888

 بناء وتكسية صهاريج تخزين مياه الري* 

 

 

درهم لكل  68: الفالحون الصغار
6م

 من طاقة 

 .التخزين 

 الفالحون الكبارالمنخرطون في المشاريع

درهم لكل  48: لجماعية ا
6م

 من طاقة 

 .التخزين

 

تموين و تركيب المحطات الرئيسية  بمعدات * 

تصفية مياه الري وحقن المواد المخصبة 

مستلزمات   بما في ذلكوالكيماوية داخل الشبكة 

والتحكم والضبط  وأجهزة التحكم االوتوما الربط 

 العكسي غسلالمعدات التحكم عن بعد، ) تيكي 

 التدبير عملية التخصيب، التحكم في آاة، تلمصفل

بما فيها ( التحكم عن بعد وعد كمية المياهو الضخ

 .للمحطات الرئيسية  بناء مآوي

 

 درهم  11.888: الفالحون الصغار

 .لهكتارالمجهزل

 

 درهم 0.888 :المشاريع الجماعية 

 .لهكتارالمجهزل

 

تموين و تركيب قنوات جر وتوزيع ماء السقي * 

مستلزمات  الوصل بينها وأجهزة المراقبة  و مع 

 . التحكم وضبط الصبيب

 

 .لهكتار المجهزلدرهم  12.888

تموين و تركيب األنابيب وموزعات ماء السقي * 

 . بالحقل بما فيها مستلزمات  الوصل
 .لهكتار المجهزلدرهم  10.888

 
وفي حالة ضرورة اللجوء إلى بناء صهاريج لتخزين مياه . م لكل هكتار مجهزدره 40.888يحدد سقف االعانة الممكن الحصول عليها في مبلغ 

هذه . السقي، فان مبلغ هذا السقف يمكن أن يرتفع بزيادة مبلغ مطابق للسقف المحدد في الجدول أعاله والمتعلق بأشغال صهاريج تخزين المياه

 .درهم للهكتار المجهز 28.888الزيادة ال يمكن أن تتعدى سقف 
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 التجهيز بأنظمة الري التكميلي
 

 مبلغ السقف (من الكلفة   %ب) النسبة  تحديد العمليات

 حفر وتبطين اآلبار * 
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 لمترالخطي من العمقلدرهم  088

 حفر وتبطين الثقوب* 

 
 لمترالخطي من العمقل درهم 1288

تموين وتركيب معدات ضخ مياه السقي بما في * 

عداتلزمات مست ذلك ل الهندسة  اشغا الضخ و م

و معدات عد  المدنية وكذا بناء مآوي لمحطات الضخ

 .كمية المياه 

 .درهم للكيلوات من القوة المنشآة  2.088

 بناء وتكسية صهاريج تخزين مياه الري* 

 
درهما لكل  28

6م
 من طاقة التخزين 

تموين و تركيب  تصفية مياه الري وحقن المواد * 

 صبة والكماوية داخل الماء وكذا إنجاز مآويالمخ

 

 المجهزلهكتارلدرهم  6.088

وزعات ماء تموين و تركيب  األنابيب الحاملة لم* 

رية والخطية رع المحوذالسقي  والرشاشات واأل

 .المماثل للري واللفافات وبكل جهاز

 

 المجهزلهكتارلدرهم  0888

 

وفي حالة ضرورة اللجوء إلى بناء صهاريج لتخزين مياه . درهم لكل هكتار مجهز 28.888في مبلغ يحدد سقف االعانة الممكن الحصول عليها 

هذه . السقي، فان مبلغ هذا السقف يمكن أن يرتفع بزيادة مبلغ مطابق للسقف المحدد في الجدول أعاله والمتعلق بأشغال صهاريج تخزين المياه

 .لهكتار المجهزدرهم ل 18.888الزيادة ال يمكن أن تتعدى سقف 

  

تكوين ملف طلب اإلعانة  -ب   
:طلب الترخيص المسبق النجاز المشروع+    

يتوجب على صاحب المشروع أن يودع ملف طلب  أو التكميلي  قبل انجاز مشروع الري الموضعي

:يتكون هذا الملف من الوثائق التالية. الترخيص المسبق في نسختين لدى الشباك الوحيد   

.يص المسبق إلنجاز المشروعطلب الترخ  -  

.نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين -      

       التي تعين األشخاص  والوثائق القانونية األساسية نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين -    

.  الموكلين لتمثيل األشخاص المعنويين   

.إلدارية التي تثبت العالقة القانونية بين طالب الدعم والضيعة موضوع االستثمارالوثائق ا -      

:الملف التقني للمشروع، والذي يتكون من الوثائق التالية   -      

 مذكرة الهندسة المائية للمشروع*      

 ألشغال تصميم مفصل لشبكة الري بسلم مناسب مقايسة مدققة للمعدات والتجهيزات وا  *           

 و التجهيزات و الألشغال ققة للمعدات-مقايسة  مد*            

التزام المورد لمطابقة الترتيبات التي ينص عليها دفتر التحمالت موضوع المعيار المغربي *            

  

 ت وموزعات تقارير تقنية لنتائج االختيارات المتعلقة بأداءات الهندسة المائية الخاصة بالعدادا*           

المعتمدة في مادتي كلورير البولي فنيل ومادة  البولي إتيلين من  الماء و األنابيب المصنوعة            

واالختبارات وضبط المشروع  مسلمة في مدة ال تتجاوز سنتين من طرف مصلحة التجارب            

.المعايير التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري           

كتيب بياني لمعدات الضخ وتصفية مياه السقي المعتمدة في المشروع*           

 

 

    :الري القديمة بالنسبة لمشاريع تحويل انظمة  -

رخصة  أو االمتياز المتعلق باستعمال الملك العام المائي ألغراض الري بالنسبة لنقط الماء ال *        
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. المرخص لها قانونيا          

ن طلب تسوية نقط الماء مع وثيقة توضح ايداع الطلب لدى المصالح المعنية، بالنسبةنسخة م*          

اوتصريح بجلب الماء القائم مصادق عليه،ء القديمة التي لم يرخص لها بعدلنقط  الما         

شهادة مسلمة  من طرف المصالح التابعة لوزارة الفالحة، تبين أن القطعة األرضية موضوع *         

االستثمار تنخرط في قطاع أو محيط خاص بمشاريع التحويل الجماعي إلى مشاريع الري          

.مبادرة أو بترخيص من الدولةب الموضعي         

:يجب اإلدالء ب./. 188بالنسبة لصغار الفالحين المؤهلين للحصول على نسبة الدعم  -  

  0ية المستغلة من طرف طالب الدعم  ال تزيد عن الوثائق اإلدارية التي تثبت أن المساحة اإلجمال*        

.هكتارات          

تصريح  بالشرف لطالب الدعم مصادق عليه، يصرح من خالله أنه يملك و يستغل مساحة *          

. هكتارات 0إجمالية ال تتعدى          

ي والمؤهلين لنسبة   بالنسبة للفالحين  المنخرطين في مشاريع التحويل الجماعي إلى الري الموضع  -    

شهادة مسلمة من مصالح وزارة الفالحة تثبت أن الضيعة  موضوع طلب الترخيص ./. : 188الدعم 

الموضعي بمبادرة من الدولة أو المسبق تدخل في منطقة نفوذ مشروع التحويل الجماعي إلى الري 

.مرخص من قبلها  

.  طلب اإلعانة+      
 الشباك   طالب الدعم أن يودع ملف طلب اإلعانة في نسختين لدى  بعد إنجاز المشروع، يتوجب على 

 :يتكون هذا الملف الوثائق التالية .الوحيد 

 الترخيص المسبقشهادة  -

 .طلب اإلعانة  -

الفاتورات النهائية األصلية مفصلة بالنسبة لألشغال والتجهيزات والتهييئات المنجزة أو بيانات  -

 .من طرف الفالح نفسه بالنسبة لعمليات الردم وحفر اآلبارحسابية  لألشغال المنجزة 

سنوات ابتداء  0عقد التزام طالب الدعم للحفاظ على االستثمار، موضوع طلب الدعم، لمدة ال تقل عن -

 .من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال

 

 :األمطار مياه وتجميع العقارية التحسينات-1

 

 :واألسقف النسب - أ

( الكلفة من  مبلغ السقف % ب )النسبة    تحديد العمليات 

درهم للهكتار 0.888 .إزالة األحجار في العمق  30 %   

درهم للهكتار 2.088 .تجميع مياه األمطار  58 %   

 

:تكوين ملف طلب الدعم المالي -ب  

.العقارية التحسينات -2- 2      

       طلب الترخيص المسبق النجاز المشروع+  
تحسين العقاري لألراضي، يتوجب على صاحب المشروع أن يودع ملف طلب قبل إنجازأشغال ال

 :يتكون هذا الملف من الوثائق التالية. الترخيص المسبق في نسختين لدى الشباك الوحيد 

.طلب الترخيص المسبق إلنجاز المشروع  -  

.ننسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيي -  

التي تعين األشخاص   القانونيةوالوثائق  نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية -

.  الموكلين لتمثيل األشخاص المعنويين  
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تصريح بالشرف مصادق عليه، يثبت  أن القطعة األرضية موضوع االستثمارلم يسبق لها االستفادة  -

 أو الدولة طرف من منجزة  مشاريع إطار في سواء حجاراأل إزالة أو قلع عمليتيمن إعانة الدولة على 

.الفالحية التنمية صندوق خالل من نفسه الفالح طرف من  

.الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بين طالب الدعم والضيعة موضوع االستثمار -  

 

    طلب اإلعانة+  

 
لى صاحب المشروع أن يودع ملف طلب التحسين العقاري لألراضي، يتوجب ع أشغال بعد إنجاز 

:كون هذا الملف من الوثائق التاليةتوي ،الشباك الوحيداإلعانة في نسختين لدى   

 .الترخيص المسبقشهادة  -

 .طلب اإلعانة  -

لألشغال المنجزة من طرف بالنسبة  ات النهائية األصلية مفصلة أو المقايسات التقديرية مفصلةرواتالف -

ب أن تبين هذه الفاتورات أو المقايسات موقع ومساحة القطعة األرضية موضوع يج. الفالح نفسه

 .االستثمار وصالبة األشغال المنجزة ونوعية اآلليات المستعملة

سنوات، ابتداء  0عقد التزام طالب الدعم للحفاظ على االستثمار موضوع  الدعمن، لمدة ال تقل عن  -

 .من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال

هكتارات، يتوجب اإلدالء برسم طبوغرافي يبين 0بالنسبة للقطع األرضية التي تتجاوز مساحتها  -

 .اإلحداثيات الجغرافية للمساحة اإلجمالية وكذلك المساحة المهيئة

 

  االمطار مياه تجميع -1-1

.طلب الترخيص المسبق النجاز المشروع+     
وع أن يودع ملف طلب الترخيص قبل إنجاز المشروع، يتوجب على صاحب المشر  

:يتكون هذا الملف من الوثائق التالية. المسبق في نسختين لدى الشباك الوحيد  

.طلب الترخيص المسبق إلنجاز المشروع -  

.نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين -  

اسية التي تعين األشخاص الموكلين لتمثيل األشخاص نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األس -

.المعنويين  

.بالشرف مصادق عليهتصريح  -  

الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بين طالب الدعم والقطعة أو القطع األرضية موضوع  -

.االستثمار  

القطعة أو القطع األرضية رسم إعدادي للمستغلة يبين موقع األشغال المراد إنجازها ويشمل مساحة  -

.موضوع االستثمار و كثافة األشغال  

 

طلب اإلعانة+     
يتوجب على صاحب المشروع أن يودع ملف طلب اإلعانة في نسختين بعد إنجاز المشروع،  

:يتكون هذا الملف من الوثائق التالية. لدى الشباك الوحيد   

 الترخيص المسبقشهادة  -

 .طلب اإلعانة  -

ت النهائية األصلية مفصلة أو المقايسات التقديرية مفصلة بالنسبة لألشغال المنجزة من  الفاتورا -

 .طرف الفالح نفسه

سنوات، ابتداء من  0عقد التزام طالب الدعم للحفاظ على االستثمار موضوع الدعم، لمدة ال تقل عن  -

 .تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال
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II - النباتي اإلنتاج سالسل 

 :هدافاأل
 

  للهكتار الفالحية المعدات استعمال مستوى تحسين -
  الفالحية المكننة مجال في األخضر المغرب مخطط أهداف تحقيق -
  الدولة طرف من المقدمة والمساعدات للدعم الفالحين صغار ولوج تحسين -
 (والنخيل والحوامض والزيتون البواكر)  المثمرة شجار واأل الزراعات مساحات سيعتو -
 .والمحولة الطازجة والخضر  الفواكه إنتاج من عالرف -
 .التثمين وحدات مردودية تحسين -
 .التقليدية األسواق في المغرب تموضع وإعادة  الصادرات حجم من  الرفع -
 .والمجالية الفالحية المنتجات تثمين إنعاش -
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 تجهيز الضيعات بالمعدات  الفالحية -1

 سب، األسقف والمعاييرالن -أ

 المعدات
 نسبة اإلعانة

% 

 سقف

اإلعانة 

للوحدة 

 بالدرهم

 عدد الوحدات الممنوحة/ المعايير

 

 

 الجرارات الفالحية * 

 

68 

 

02.888 

 هكتارات 5دون لكل مساحة ( 1)وحدة  -

 إلى أقل من  0من لكل مساحة ( 2)وحدتان  -

 .ت هكتارا 18       

 إلى أقل من  18ن موحدات  لكل مساحة  6  -

 .هكتار  28       

 إلى أقل من  28من وحدات  لكل مساحة  4  -

 .هكتار  08        

 إلى أقل من  08من وحدات  لكل مساحة  0  -

 .هكتار  188        

 هكتار إضافية لمساحة أكثر  188وحدة لكل  -

 .هكتار  188من        

 

ا فيها أدوات خدمة وصيانة األرض المجرورة بم* 

 (باستثناء الكوفركروب) لة ذالمح
 وحدات  لكل جرار 4  - 10.888 68

أدوات خدمة وصيانة األرض المستنبطة قوتها * 

 من الجرار
 وحدة  لكل جرار 4  - 02.888 68

 لكل جرار( 1)وحدة  - 40.888 68 أدوات  وضع وتفريش المواد العضوية* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 10.888 68 أدوات  وضع وتفريش المواد المعدنية* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 40.888 08 والغرس(  أحادية أو مركبة) ر ذأدوات  الب* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 68.888 08 أدوات  المعالجة لالغراس* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 20.888 08 أدوات  المعالجة النباتية غير االغراس* 

ابسوليتا، حشرة  كبسوالت فيرومونية ضد توتة*

/ درهم)مضرة بالطماطم والبادنجانيات االخرى 

 (هكتار

68 4.088  

 280.888 28 آلة الحصاد والدرس* 

 إلى أقل من  08وحدة لكل مساحة ما بين  -

 .هكتار  288    

 هكتار 488إلى  288تان لكل مساحة من وحد -

 488هكتارإضافية ما فوق  288وحدة لكل  -

  .هكتار     

 لكل جرار( 1)وحدة  - 12.888 68 آلة جني  البطاطس* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 10.888 68 أدوات  الحش* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 66.888 68 الرباطات* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 10.888 68 الدراسات وآالت تجميع وتهوية الكأل  * 

 028.888 68 آلة ذات محرك  لجني الشمندر والقصب السكري* 
هكتارات وما  18لكل مساحة من ( 1)وحدة  -

 فوق

آلة ميكانيكية مجرورة لجني الزيتون بحركات * 

 اهتزازية
68 248.888 

 هكتار188إلى  48 لكل مساحة من( 1)وحدة  -

 188هكتار إضافية ما فوق  188وحدة لكل  -

 .هكتار 

  408.888 68 آلة ذات محرك  لجني الزيتون* 

ألة يدوية لجني الزيتون عن  :أألالت الصغيرة  

 . طريق هز األغصان وآالت هرس التمور 
08 18.888  

 18كل غير أن تجديد العتاد الفالحي ذو المحرك الذاتي بنفس اإلستغاللية ال يمكن آن يستفيد من الدعم الممنوح من طرف الدولة إال مرة واحدة 

 . سنوات 
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 تكوين ملف طلب الدعم المالي. ب

 .الفالحية الخاضعة للترخيص المسبق  المعدات -

 
كل اقتناء لألدوات  الفالحية يحتاج إلى ترخيص مسبق من طرف المديرية االقليمية للفالحة أو  

عدا الكبسوالت الفيرومونية ضد توتة ابسوليتا  ما بالمنطقة، المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي

 .الثمور طحن ن و آلةاألغصا هز طريق عن الزيتون واآللة اليدوية لجني

 

 المشروع إلنجاز الترخيص المسبق طلب+ 
 

 الترخيص المسبق طلب ملف يودع المشروع أن صاحب على يتوجب الفالحية، المعدات اقتناء قبل

 .يتكون الملف من الوثائق التالية.  الشباك الوحيد  إلنجاز المشروع في نسختين لدى

 .المعدات اءالقتن الترخيص المسبق و الموافقة طلب -

 .بالنسبة لألشخاص الذاتيين الوطنية التعريف لبطاقة عليها صل مصادق األ طبق نسخة  -

األشخاص  تعين التي القانونية عليها للقوانين األساسية والوثائق صل مصادق األ طبق نسخة  -

 .ص المعنويين شخا لتمثيل األ الموكلين

 .االستثمار موضوع الدعم والضيعة بين  طالب قانونية ال العالقة تثبت التي الوثائق اإلدارية -  

مهندس أو تقني في المجال الفالحي  بالنسبة لألشخاص الذاتيين و  صل لدبلوم األ طبق نسخة  -

 .المعنويين الذين ينجزون استثمارات متعلقة بمكننة األشغال الفالحية وليست لهم هوية فالح

 بالوثائق     اإلدالء يجب: بمعايير المحددة الفالحية  بالمعدات تعلقةالم اإلعانة طلب لملفات بالنسبة -   

 المودعة من اإلعانة طلب ملفات في حالة.االستثمار موضوع تثبت مساحة الضيعة التي اإلدارية   

 مجموع  المساحات المستغلة االستثمار تكون المستغلة  موضوع  فإن المساحة طرف فالحين أو أكثر،

 .الء الفالحينهؤ   طرف  من

للبطاقة  عليها صل مصادق مطابقة لال اإلدالء بنسخ   يجب :المجرورة الفالحية بالنسبة لألدوات -

 .االستثمار موضوع الفالحية  الفالح بالضيعة عليها  يتوفر الرمادية للجرارات التي

 

 اإلعانة طلب+ 

 
طلب اإلعانة في نسختين  ملف عيود المشروع أن على صاحب يتوجب الفالحية، المعدات بعد اقتناء

 :يتكون الملف من الوثائق التالية. الشباك الوحيد لدى

 الترخيص المسبق  شهادة -

 اإلعانة طلب -

 والنوع العالمة( الفالحية دوات لأل النهائية  األصلية مفصلة  تبين المواصفات التقنية الفاتورات -

 (.ورقم التسلسل والقوة والنموذج

للبطاقة الرمادية أو لوصل ايداع ملف التسجيل بالنسبة للجرار  عليها صل مصادق األ نسخة طبق -

 .ذات محرك  لجني الزيتون وآلة الحصاد واآللة

 5 عن تقل ال لمدة الدعم المعدات الفالحية موضوع  طلب على للحفاظ الدعم طالب التزام عقد -

 .تناةالمق المعدات معاينة تقرير اصدرا تاريخ من سنوات ابتداء
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 المعدات  الفالحية الغير الخاضعة للترخيص المسبق -

 
 صاحب على الكبسوالت الفيرومونية ضد توتة ابسوليتا، يتوجببعد اقتناء المعدات الصغيرة  و 

 .الشباك الوحيد  اإلعانة في نسختين لدى طلب ملف يودع المشروع أن

 :يتكون الملف من الوثائق التالية 

 

 ةاإلعان طلب  -    

 .بالنسبة لألشخاص الذاتيين الوطنية التعريف لبطاقة عليها صل مصادق األ طبق  نسخة  -  

 األشخاص  تعين التي القانونية عليها للقوانين األساسية والوثائق صل مصادق األ طبق نسخة    -  

 .لتمثيل األشخاص المعنويين الموكلين    

 االستثمار موضوع الدعم والضيعة بين  طالب انونيةالق العالقة تثبت التي الوثائق اإلدارية  -

 والنوع العالمة( الفالحية دوات لأل النهائية  األصلية مفصلة  تبين المواصفات التقنية الفاتورات -

 (.ورقم التسلسل والقوة والنموذج

والت الدعم، باستثناء الكبس المعدات الفالحية موضوع  طلب على للحفاظ الدعم طالب التزام عقد -

 معاينة تاريخ إصدار تقرير من سنوات ابتداء 5 عن تقل ال الفيرومونية ضد توتة ابسوليتا،لمدة

 .االقتناء

بالوثائق  اإلدالء في حالة اقتناء جماعي للكبسوالت الفيرومونية من طرف أشخاص ذاتيين، يجب      

 :اإلدارية التالية

 الية محررة باسم الشخص المعنوي عليها للفاتورة اإلجم صل مصادق األ طبق نسخة  -

 الموافق مسلم من طرف الشخص المعنوي يوضح كمية  الكبسوالت والمبلغ فردي وصل استالم  -

 .ْلها

 الشخص المعنوي ومنتجي بين المبرمة عليها  لعقود المزروعات صل مصادق األ طبق نسخة  -

 .الخضروات

 . البذورالمعتمدة للحبوب-2

 واألسقف النسب - أ

 اإلعانة سقف اتالعملي

 

تسويق بذور الحبوب 

 المعتمدة

 القمح الطري
درهم للقنطار بالنسبة للموسم الفالحي  108

2818/2880 

 القمح الصلب و الشعير
درهم للقنطار بالنسبة للموسم الفالحي   160

2818/2880 

 

 تخزين بذور الحبوب المعتمدة 

 

في  دراهم للقنطار 0تحدد الدولة منحة سنوية تقدر ب 

 228.888أشهر وذلك لكمية ال تتعدى  0الشهر  لمدة 

 .قنطار مقسمة بحسب شركات تسويق البذور
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 .تكوين ملف طلب الدعم المالي -ب

  بذور الحبوب المعتمدةتسويق -2-1

 اإلعانة طلب+     
 تسويق بذورتمدة   إلنتاج و المعشركات يستفيد الفالح من اإلعانة المالية دون تقديم أي ملف بهذا الشأن بحيث أن ال

والسترجاع مبلغ اإلعانة . الحبوب المعتمدة  تقوم بخصم قيمة اإلعانة مسبقا من تمن القنطار، و يؤدي الفالح  الباقي فقط

ن الملفات من وتتكو. الذي تم خصمه، تتقدم هذه الشركات بملفات طلب اإلعانة للمصالح المختصة لوزارة الفالحة 

 :الوثائق التالية
 

شركات تسويق البذور عند بداية كل موسم فالحي جدول تلخيصي لعدد كميات الحبوب المتوفر عليها  -

 .مسلم من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية الغذائية

مسلم من طرف المكتب   جدول تلخيصي لعدد كميات بذورالحبوب المتوفر عند نهاية فترة البيع، -

 .ئيةالوطني للسالمة الصحية الغذا

 .الفاتورة اإلجمالية للمبيعات حسب النوع والصنف والفئة -

 .بكميات البذور التي تعرضت للضياع خالل الموسم الفالحيشركة البذور تصريح لمدير  -

  بذور الحبوب المعتمدةتخزين   -2-2

 اإلعانة طلب+ 

 
لدى المصالح المختصة تسويق ال ركاتالحبوب المعتمدة  من طرف ش بذورتودع  ملفات طلبات الدعم على تخزين 

 :الملفات  الوثائق التالية  وتتضمن.  لوزارة الفالحة
 

شركة التسويق على مدير الحبوب المعتمدة  التي تم خزنها محررة من طرف  لكميات  بذورالفاتورة اإلجمالية  -

 .ن اإلعانة تنمية سالسل اإلنتاج تحدد الكميات المستفيدة م يةمديرأساس شهادة مسلمة من طرف 

عند بداية الموسم الفالحي، مسلم من طرف المكتب جدول تلخيصي لكميات الحبوب المعتمدة  المتوفر -

 .الوطني للسالمة الصحية الغذائية

 التحاليل المخبرية - 6

 واألسقف النسب -أ

 العمليات
 نسبة اإلعانة من

 %تكلفة العملية  
 اإلعانة سقف

 

 (والنباتات والمياه التربة ) التحاليل المخبرية 
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القرارالمشترك رقم ) حسب نوع التحليل 

 (1008غشت  20بتاريخ  1868.08

 

 

 .تكوين ملف طلب الدعم المالي -ب

 طلب اإلعانة+ 
يستفيد الفالح من اإلعانة المالية دون تقديم أي ملف بهذا الشأن، بحيث أن المختبرات المعتمدة تقوم بخصم قيمة اإلعانة 

والسترجاع مبلغ اإلعانة الذي تم خصمه، تتقدم هذه المختبرات . من تسعيرة التحاليل، و يؤدي الفالح  الباقي فقط مسبقا

 :الملفات  الوثائق التالية  وتتضمن. بملفات طلب اإلعانة لدى المصالح المختصة لوزارة الفالحة
 بيان أسعار التحاليل المطبقة من طرف المختبر -

 المخصومة اإلعانة مبلغ و التحاليل كلفة تبين الفالحين، طرف من وقعةم الفاتورات نسخ -
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 للفالحين المسلمة التحاليل بيانات من نسخ -

 : يبين موجز شهري جدول -

 .المنجزة التحاليل إعانة من المستفدين للفالحين الكاملة والعناوين األسماء الئحة -

 .خصمها تم التي لإلعانة اإلجمالي والمبلغ فالح كل لصالح المنجزة التحاليل وعدد  أنواع -

 

  غراسة األشجار المثمرة-4

 واألسقف النسب -أ

 العمليات
 نسبة اإلعانة

 أومبلغ اإلعانة 

واللوز وشتائل التين والخروب والفستق والجوز والرمان ( 1)اقتناء الشتائل المعتمدة للزيتون 

 والكرز والمزاح

 

%08   

 

 شتائل النخيل

 اني لشتائل النخيل من أجل تكثيف وتأهيل الواحاتتوزيع مج* 

 

%188 

 اقتناء شتائل النخيل من أجل توسيع الواحات* 

 

%08 

 

إحداث بساتين متجانسة 

 (2)ألغراس الزيتون 

شتلة  488مغروسات مسقية بالتنقيط ذات كثافة تفوق أو تعادل * 

 /2881و   2818/2880في الهكتار خالل المواسم الفالحية 

 2812/2811و   2818

 

 

 درهما للهكتار 6.888

شتلة  488مغروسات مسقية بالتنقيط ذات كثافة تفوق أو تعادل * 

و   2816/2812في الهكتار خالل الموسمين الفالحيين 

2814/2816  

 

 

 درهما للهكتار 0.088

شتلة  488مغروسات مسقية بالتنقيط ذات كثافة تفوق أو تعادل * 

 2810/2814من الموسم   في الهكتار ابتداء

 درهما للهكتار 0.888

ذات كثافة تفوق أو تعادل ( ما عدا التنقيط) مغروسات مسقية * 

 شتلة في الهكتار  288

 

 درهما للهكتار 6.088

 شتلة  188مغروسات منجزة في البور ذات كثافة تفوق أو تعادل * 

 في الهكتار 

 درهما للهكتار 6.088

درهما  12.888 دة للحوامض تعتمد نظام السقي الموضعيإحداث مغروسات جدي 

 للهكتار

 . في وقت واحد بالنسبة لغراسة أشجارالزيتون( 2)و ( 1)ال يمكن االستفادة من اإلعانتين 

 .تكوين ملف طلب الدعم المالي -ب

 

 والخروب التين شتائل و واللوز للزيتون المعتمدة الشتائل -4-1

 :والمزاح والنخيل والكرز والرمان والفستق  والجوز

 الفالحين المسجلين لدى المديريات االقليمية على الدولة، طرف من هذه الشتائل، مدعمة توزع

 من السنوي المسطر  البرنامج من للفالحة أو المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي المستفيدين

 .الفالحة وزارة طرف

 



13 

 

 : دةوالحوامض الجدي الزيتون غراسة أشجار  -4-2 
 المشروع إلنجاز الترخيص المسبق طلب+ 

 

 في نسختين لدى  الموافقة والترخيص المسبق النجاز المشروع، الذي يتم إيداعه يتكون ملف طلب 

 :الشباك الوحيد من الوثائق التالية 

 . النجاز المشروع  الترخيص المسبق طلب -

 .بالنسبة لألشخاص الذاتيين الوطنية التعريف لبطاقة عليها صل مصادق األ طبق نسخة  -

ص  شخا األ تعين التي القانونية عليها للقوانين األساسية والوثائق صل مصادق األ طبق نسخة  -

 .ص المعنويين شخا لتمثيل األ الموكلين

 .االستثمار موضوع الدعم والضيعة بين  طالب القانونية العالقة تثبت التي الوثائق اإلدارية -  

   المبلغ وكذا المستعمل الري ونظام والكثافةفية للمشروع  تبين المساحة المغروسة  بطاقة تعري -  
 .للمشروع التقديري    

 اإلعانة طلب+ 
 طلب اإلعانة في نسختين لدى ملف يودع المشروع أن على صاحب يتوجب بعد  انجاز المشروع ،

 :يتكون الملف من الوثائق التالية. الشباك الوحيد

 .خيص المسبق التر شهادة -

 .اإلعانة طلب -

النهائية  األصلية مفصلة  مسلمة من طرف أصحاب المشاتل المعتمدين،  تحمل إشارة   الفاتورات -

 .''شتائل معتمدة''

سنوات،  5 عن تقل ال لمدة الدعم، االستثمار، موضوع  طلب على للحفاظ الدعم طالب التزام عقد -

 .األشغال معاينة تقرير إصدار تاريخ من ابتداء

 .نباتيال اإلنتاج تثمين وحدات -5

 النسب واألسقف -أ      

 بيان المعدات
 نعنسبة اإلعانة 

 % كل وحدة 

 عن كل وحدة اإلعانة سقف

 بالدرهم

  بناء وتجهيز وحدات توضيب البذور* 
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1.088.888 

 6.288.888 بناء وتجهيز الصوامع: وحدات خزن الحبوب * 

 4.008.888 دات توضيب الحوامضبناء وتجهيز وح* 

 2.468.888 بناء وتجهيز وحدات توضيب الخضراوات* 

   بناء وتجهيز مركب يضم وحدة للتوضيب ووحدة لتجميد * 

  .الخضروات     
1.008.888 

 2.248.888 بناء وتجهيز وحدات حفظ  المنتوجات الفالحية بالتبريد* 

 1.288.88 بناء وتجهيز وحدات عصرالزيتون* 

 تعبئة زيت  ا بناء وتجهيز مركب يضم وحدة عصر الزيتون ووحدة* 

  .الزيتون في القارورات     
2.188.888 

 068.888 بناء وتجهيز وحدات تصبير الزيتون* 

 2.488.888 .بناء وتجهيز الوحدات : وحدات تثمين الحليب* 

 ع اللحوم طيمركب يضم مركز لتسمين الفحول ومجزرة وقاعة لتق* 

 .الحمراء    
6.408.888 
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 .تكوين ملف طلب الدعم المالي-ب

 المشروع إلنجاز الترخيص المسبق طلب+ 
 

 طلب ملف يودع المشروع أن صاحب  على يتوجب الفالحية، المنتوجات لتثمين وحدة  إنشاء قبل

 :التاليةيتكون الملف من الوثائق . الشباك الوحيد الترخيص المسبق،في نسختين، لدى

 . إلنجاز المشروع  الترخيص المسبق طلب -  

 .بالنسبة لألشخاص الذاتيين الوطنية التعريف لبطاقة عليها صل مصادق األ طبق نسخة  -

ص  شخا األ تعين التي القانونية عليها للقوانين األساسية والوثائق صل مصادق األ طبق نسخة  -

 .ص المعنويين شخا لتمثيل األ الموكلين

 .عليها من طرف السلطة المختصة مصادق  المشروع وتنفيذ موقع تصاميم -

 . بمقايسات مدعمة  للمشروع  مفصلة جدوى دراسة -

 .بطاقة تعريفية للمشروع   -  

 .االستثمار موضوع الدعم والضيعة بين طالب القانونية العالقة تثبت التي الوثائق اإلدارية -  

 اإلعانة طلب+ 
 طلب اإلعانة، في نسختين لدى ملف يودع المشروع أن على صاحب يتوجب شروع ،بعد  إنجاز الم

 :يتكون الملف من الوثائق التالية. الشباك الوحيد

 .الترخيص المسبق  شهادة - 

 .اإلعانة طلب - 

 .النهائية  األصلية مفصلة الفاتورات -

 لوحدات بالنسبة الصادرات  يقوتنس  لمراقبة  المستقلة المؤسسة طرف من محررة االعتماد شهادة -

 .والخضروات الحوامض توضيب

 سنوات ابتداء 5 عن تقل ال لمدة الدعم، االستثمار موضوع  طلب على للحفاظ الدعم طالب التزام عقد -
 .األشغال معاينة تقرير إصدار تاريخ من

 الفالحية الصادرات وتنويع إنعاش -6

 النسب واألسقف -أ      
 

 انة مبلغ اإلع العمليات

 تنويع الصادرات الفالحية . 1

 

 تصدير الحوامض 

 

 

 

 

 درهم للطن على مجموع الكميات المصدرة إلى روسيا والكميات اإلضافية  288

 

500 

الموجهة  خارج روسيا ودول االتحاد األوروبي مقارنة مع الموسم المرجعي 

2881/2888. 

 

 

 

 

 إنعاش الصادرات الفالحية عبر الجو.  2

 

الصادرات الفالحية عبر الجو  إنعاش

فيما يخص الفواكه والخضر والزهور 

 المقطوفة والنباتات التزيينية

درهم واحد للكيلوغرام المصدر نحو أوروبا الغربية  باستثناء الدول االسكندينافية  

 68نونبر ومن  فاتح مارس إلى  68خالل الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 

 .يونيو

للكيلوغرام المصدر نحو الدول االسكندينافية  وأمريكا الشمالية  دراهم  4,5

والشرق األوسط واليابان واالتحاد السفياتي  سابقا وأوروبا الشرقية ، باستثناء 

 شتنبر 68صادرات الطماطم في اتجاه كندا خالل الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 
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 .تكوين ملف طلب الدعم المالي -ب 

  عبر البر والبحر الفالحية  الصادرات  عتنوي -1-  

 اإلعانة طلب+      

 نهاية الشباك الوحيد بعد لدى الفالحية  تنويع  الصادراتطلبات اإلعانة  الخاصة  ب ملفات يتم إيداع

 :التالية الوثائق من الملف يتكون هذا. من كل موسم  شتنبر30 قبل  أي موسم التصدير،

 .اإلعانة طلب -

 . المؤسسة المستقلة  لمراقبة  وتنسيق  الصادرات طرف من تصدير محررةشهادة ال -

 .بالنسبة لألشخاص الذاتيين الوطنية التعريف لبطاقة عليها صل مصادق األ طبق نسخة  -  

 ص  شخا األ تعين التي القانونية عليها للقوانين األساسية والوثائق صل مصادق األ طبق نسخة  -     

 .ص المعنويين شخا مثيل األلت الموكلين    
 

 الجو عبر الفالحية إنعاش الصادرات -2-  

 المودعة من طرف شركات النقل اإلعانة طلب+      
 

أو مباشرة  الجو النقل من تسعيرة  اإلعانة هذه قيمة خصمت  التي الجوي النقلتقدم اإلعانة لشركات  

 والخضر والزهور والنباتات الفواكه( الفالحية  منتجاتهم لنقل كاملة دوا التسعيرة أ اللذين صدرينملل

  اإلعانة طلب بملف الجوي النقلشركات التي تم خصمها،تتقدم   اإلعانة والسترجاع. )التزيينية

للتسعيرة   حالة تأديته في اإلعانة طلب المصدر بملف يتقدم كما الفالحة للمصالح المختصة  لوزارة

 .كاملة 

 

 :التالية ئقالوثا من الملف هذا يتكون

 .اإلعانة طلب -

 .بالنسبة لألشخاص الذاتيين الوطنية التعريف لبطاقة عليها صل مصادق األ طبق نسخة  -  

 ص  شخا األ تعين التي القانونية عليها للقوانين األساسية والوثائق صل مصادق األ طبق نسخة  -     

 .ص المعنويين شخا لتمثيل األ الموكلين    
 .الجوي  الة  النقلنسخة من رس -

الجوي المعنية و موقعة من طرف مصالح  النقلشركة طرف  من محررة نسخة من شهادة  النقل -

 .الجمارك

 الجوي  أو من  ينوب عنه  النقلشركة  من طرف  مدير  موقعة الجوي فاتورة  إجمالية  لرسائل النقل -

 

 من طرف المصدرين المودعة اإلعانة طلب+     

طلب االعانة إلنعاش الصادرات الفالحية عبر الجوفي  نسختين من طرف المصدرين لدى  تودع ملفات

شتنبر من كل سنة برسم موسم التصدير  68الشباك الوحيد الذييتواجدفي دائرة نفوذه و ذلك قبل 

  .2811/2818الماضي ابتداء من 

 :ئق التاليةيتكون هذا الملف من الوثا

 

 طلباالعانة -

 .بالنسبة لألشخاص الذاتيين الوطنية التعريف لبطاقة عليها صل مصادق األ طبق نسخة  -  

 ص  شخا األ تعين التي القانونية عليها للقوانين األساسية والوثائق صل مصادق األ طبق نسخة  -     
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 .ص المعنويين شخا لتمثيل األ الموكلين    
 .الجوي  نسخة من رسالة  النقل -     

الجوي المعنية و موقعة من طرف مصالح  طرف شركة النقل من محررة ة  النقلنسخة من شهاد -     

 .الجمارك

 . المؤسسة المستقلة  لمراقبة  وتنسيق  الصادرات طرف من شهادة التصدير محررة -     

  

الجوي للمصدر تثبت أداء التسعيرة  النهائية  األصلية مسلمة من طرف شركة النقل الفاتورات -     

 . ةمن طرف هذا األخير لنقل المنتوجات الفالحية موضع وسائل النقل الجويكاملة 

استعمال الشباك الواقية لحماية زراعة الخضراوات تحت  البيوت  -0 

  .المغطاة من الحشرات

 النسب واألسقف-أ  

 العمليات
نسبة اإلعانة من 

 (%) تكلفة االقتناء

سقف اإلعانة بالدرهم 

 للهكتار

الواقية لحماية زراعة الخضراوات تحت   استعمال الشباك

 البيوت المغطاة من الحشرات

 

60 

 

12.888 

 

 

 تكوين ملف طلب الدعم المالي-ب

طلب اإلعانة+      

  
الشباك لدى  في نسختينبعد إنجاز المشروع، يتوجب على طالب الدعم ان يودع  ملف طلب اإلعانة، 

 :يتكون هذا الملف من الوثائق التالية .الوحيد

 

 .طلب اإلعانة  -

نسخة مصادق عليها  من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين  -  

نسخة طبق األصل  مصادق عليها للقوانين األساسية والوثائق القانونية التي تعين األشخاص  -

.  الموكلين لتمثيل األشخاص المعنويين  

ية  بين طالب الدعم والضيعة موضوع االستثمار الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانون  -  

الفاتورات النهائية األصلية مفصلة القتناء الشباك باسم الفالح المنتج، تبين قياسات عقد وكمية  -

 .وثمن الوحدة والمبلغ اإلجمالي لالقتناء الشباك

 عقد التزام طالب الدعم  -

 تقرير إصدار تاريخ من ابتداء سنوات، 6ل عن ال تق لمدة  للحفاظ على االستثمار، موضوع طلب الدعم
 .األشغال معاينة

يجب على المنتجين المعنيين اإلدالء : في حالة تموين مشترك لصالح المنخرطين في التعاونيات -

بنسخة طبق األصل مصادق عليها للفاتورة اإلجمالية محررة باسم التعاونية، مرفوقة بوصل االستالم 

 .يس التعاونيةالفردي مسلم من طرف رئ
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 :اقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة لإلنتاج الفالحي - 0

 :النسب واألسقف - أ

 تكوين ملف طلب الدعم المالي  - ب

 إلنجاز المشروع  الترخيص المسبق طلب +
يتوجب على صاحب المشروع أن يودع  غطاة المخصصة لإلنتاج الفالحياقتناء وتركيب البيوت الم قبل

:يتكون هذا الملف من الوثائق التالية. ملف طلب الترخيص المسبق في نسختين لدى الشباك الوحيد   

.طلب الترخيص المسبق إلنجاز المشروع  -  

.لذاتييننسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص ا -  

نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية والوثائق القانونية التي تعين األشخاص الموكلين  -

.  لتمثيل األشخاص المعنويين  

.الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بين طالب الدعم والضيعة موضوع االستثمار -  

والتكلفة ,انواع الزراعات, وانواع البيوت المغطاة بطاقة تفصيلية حول المشروع تتضمن مساحة -  

.للمشروع  التقديرية   

 

ةطلب اإلعان+    

اإلعانة في نسختين ، يتوجب على صاحب المشروع أن يودع ملف طلب المشروع بعد إنجاز  

:ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية الشباك الوحيد،لدى   

 

 .الترخيص المسبقشهادة  -

 .نة طلب اإلعا -
 . اقتناء وتركيب البيوت المغطاةالمتعلقة بالفاتورات النهائية األصلية مفصلة  -

سنوات، ابتداء من  0، لمدة ال تقل عن  عقد التزام طالب الدعم للحفاظ على االستثمار موضوع  الدعم -

 .تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال

 

 

 

 

 

 

 

 سقف اإلعانة بالدرهم

للمتر المربع من البيوت 

 المغطاة

% نسبة اإلعانة       مكونات البيوت المغطاة 

 

4 

0 

6 

 

18 

18 

18 

:الهياكل  – 1  

:الهياكل الخشبية للبيوت المغطاة  -      

:الحديدية للبيوت المغطاة الهياكل  -      

الهياكل الحديدية للبيوت المغطاة ذات الشكل النفقي  -    

. 

1 18 
ـــ غطاء البيوت المغطاة بالبالستيك و األسالك  2

.الحديدية   



18 

 

III  سالسل اإلنتاج الحيواني 

 األهداف
 

 حسين نسل األجناس المخصصة إلنتاج الحليب واللحوم الحمراء  ت -

 والدواجن .عصرنة ضيعات إنتاج الحليب واللحوم الحمراء  -

 تحسين إنتاجية قطيع الماشية فيما يخص إنتاج الحليب واللحوم الحمراء   -

 تنمية تثمين سالسل إنتاج الحليب واللحوم الحمراء  -

 حليب واللحومالرفع من إنتاج مشتقات ال -

 

 تكثيف اإلنتاج الحيواني. 1

 تحسين نسل الماشية  1.1

  إنتاج أبقار وأغنام مختارة النسل وعجول هجينة 1-1-1 

 النسب واألسقف -أ

 العمليات

 مبلغ أو تسمية اإلعانة

التعاونيات أو  األفــــــراد

 التجمعات

 إنتاج األبقار واألغنام والعجول

 

 

 

 

 أبقــــار* 

 

 

 

 قار منتجة محلياأب

أبقار منتجة بالنسبة 

ابتداء من 2و1للسنتين

تاريخ تفعيل القرار 

 .الرسمي

 

 الرأس/درهم 4.888

أبقار منتجة بالنسبة للسنة 

ابتداء من تاريخ 0و  4و 6

 تفعيل القرار الرسمي

 

 الرأس/درهم 0.888

العجول الناتجة عن التهجين الصناعي خالل 

 2880ماي  1خمس سنوات ابتداء من  

 

 الرأس/درهم 4.888

 

 أغنـــــام*
 ذكــــــــــور

088 

 الرأس/درهم
 الرأس/درهم 008

 إنـــــــــاث
088 

 الرأس/درهم
 الرأس/درهم 008

 اقتنــــاء بـــذور األعـــــــــالف

 
68% 
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 المالي الدعم تكوين ملف طلب-ب

 إنتاج أبقارمختارة النسل ذات الصنف األصيل-

 ب الترخيص المسبق النجاز المشروعطل+ 

   الذي يتم إيداعه من طرف صاحب المشروع نجاز المشروع، يتكون ملف طلب الترخيص المسبق إل   

 :،في نسختين، قبل إنجاز المشروع لدى الشباك الوحيد من الوثائق التالية 

 .طلب الترخيص المسبق النجاز المشروع  -

لالشخاص الذاتيين او نسخة طبق بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة نسخة طبق االصل مصادق عليها ل -

 لين لتمثيل قانونية التي تعين األشخاص الموكصل مصادق عليها للقوانين األساسية و الوثائق الاأل

 .ألشخاص المعنويين ل

 او ممثلصل مصادق عليها لعقد إكثار األبقار الحلوب مختارة النسل المبرم بين المربي نسخة طبق األ -

و المديرية اإلقليمية للفالحة او المكتب الجهوي لإلستثمار ( تعاونيات و تجمعات او جمعيات ) المربيين  

 .الفالحي 

 

 تمنح شهادة الترخيص المسبق لمدة توافق مدة صالحية عقد إكثار األبقار المختارة النسل ذات الصنف  

اءات المعمول بها، وذلك عند كل تجديد لعقد تجدد شهادة الترخيص المسبق ، حسب اإلجر. األصيل 

 .اإلكثار الموقع بين المربيين او ممثليهم و الدولة 

 طلب اإلعانة  +

، الذي يتم إيداعه من طرف صاحب المشروع ،في نسختين، من الوثائق اإلعانةيتكون ملف طلب 

 :التالية

 طلب اإلعانة   -

 .وع نسخة من شهادة الترخيص المسبق النجاز المشر -

 نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين -

أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية والوثائق القانونية التي تعين األشخاص 

 .الموكلين لتمثيل لألشخاص المعنويين

مختارة النسل المبرم بين المربي أوممثل  نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد إكثار األبقار الحلوب -

والمديرية اإلقليمية للفالحة  أوالمكتب الجهوي لإلسثتمار ( تعاونيات وتجمعات أوجمعيات )المربيين 

 .الفالحي 
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المحضر األصلي النتقاء األبقار ،محرر من طرف اللجنة المختصة المعينة من  طرف المديرية  -

 .  الجهوية للفالحة

 :إنتاج عجول عن طريق التهجين الصناعي 

 طلب اإلعانة  +

طلب اإلعانة مودع من طرف الجمعية الوطنية إلنتاج اللحوم الحمراء أو من طرف المربيين المنتجين  -

 .للعجول

نسخة لعقد الشراكة إلنتاج العجول الهجينة المبرم بين و وزارة الفالحة والصيد البحري و الجمعية  -

 هذا العقد يعوض شهادة الموافقة . تاج اللحوم الحمراء أوالمربيين المنتجين للعجول الهجينةالوطنية إلن

   .والترخيص المسبق إلنجاز المشروع

 نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين -

قانونية التي تعين األشخاص أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية والوثائق ال

 .الموكلين لتمثيل لألشخاص المعنويين

 .نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التطابق والمرافقة للعجول  -

المحضر األصلي للجنة المكلفة بانتقاء العجول ، المعينة من طرف اللجنة المعينة من  طرف المديرية  -

 .الجهوية للفالحة للمنطقة المعنية 

 :تاج أغنام مختارة النسل ذات الصنف األصيلإن -

 طلب الترخيص المسبق إلنجاز المشروع +   

 .طلب الترخيص المسبق إلنجاز المشروع  -

شخاص الذاتيين او نسخة بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألنسخة طبق االصل مصادق عليها ل -

ة التي تعين األشخاص الموكلين طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية والوثائق القانوني

 .لتمثيل األشخاص المعنويين 

نسخة من محضر الجمع العام المؤسس : الوطنية لألغنام و الماعز بالنسبة لتجمعات الجمعية  -

للتجمع ونسخة من محضر آخر جمع عام للتجمع أو شهادة انخراط التجمع في الجمعية الوطنية 

 .لألغنام و الماعز 

صادق عليها لعقد إكثار األغنام المختارة النسل، المبرم بين ممثلي المربيين نسخة طبق األصل م -

 .و مديرية تنمية سالسل اإلنتاج

تمنح شهادة الترخيص المسبق لمدة توافق مدة صالحية عقد إكثار األغنام المختارة النسل ذات  -

لك عند كل المسبق،حسب اإلجراءات المعمول بها، وذ تجدد شهادة الترخيص. الصنف األصيل

 .تجديد لعقد اإلكثار الموقع بين المربيين أو ممثليهم والدولة 
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 :طلب اإلعانة +

 طلب اإلعانة   -

 .نسخة من شهادة الترخيص المسبق النجاز المشروع  -

 نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين -

للقوانين األساسية والوثائق القانونية التي تعين األشخاص  أو نسخة طبق األصل مصادق عليها

 .الموكلين لتمثيل لألشخاص المعنويين

 نسخة من محضر الجمع العام المؤسس للتجمع: بالنسبة لتجمعات  الجمعية الوطنية لألغنام والماعز  -

ية لألغنام ونسخة من محضر أخر جمع عام للتجمع أو شهادة انخراط التجمع في الجمعية الوطن 

 .والماعز 

األغنام المختارة النسل، المبرم بين ممثلي المربيين  نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد إكثار -

 . ومديرية  تنمية سالسل اإلنتاج

 

المحضر األصلي النتقاء األغنام، محرر من طرف اللجنة المختصة المعينة سنويا من  طرف مديرية   -

 .تنمية سالسل اإلنتاج

  .اقتناء الفحول والعجالت المستوردة -1-1-2

 :النسب واألسقف.أ

 

 العمليات

 مبلغ أونسبة اإلعانة
سقف اإلعانة للرأس 

 األفــــــراد بالدرهم
التعاونيات 

 أوالتجمعات

 للرأس/درهم  0.888 %60 %68 (1)الماعز *

 للرأس/درهم 18.888 %60 %68 (1)اإلبل  *

 

 عجالت مستوردة*

وردة ابتداء عجالت مست

إلى  2880ماي  1من 

 2814دجنبر  61

 

 للرأس/درهم  4.888      

 

 : تشمل هده اإلعانة المناطق التالية (1)

 .ورززات و زاكورة  و تارودانت و تزنيت : المناطق الجبلية والصحراوية التي تضم واليات وأقاليم : الماعز * 

 .يت ورززات  و زاكورة   و تارودانت   و تزن:  االبل  *

 

 تكوين ملف طلب الدعم المالي. ب

 مختارة النسلال اقتناء الماعز واإلبل -
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 طلب الترخيص المسبق + 

 .  القتناءطلب الترخيص المسبق ل -

أو نسخة طبق  نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين -

لوثائق القانونية التي تعين األشخاص الموكلين لتمثيل األصل مصادق عليها للقوانين األساسية وا

 .لألشخاص المعنويين

 طلب اإلعانة + 

 شهادة الترخيص المسبق  -

 طلب اإلعانة   -

نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد اإلعانة القتناء الحيوانات المختارة النسل المبرم بين المربي أو  -

والمديرية اإلقليمية للفالحة  أو المكتب الجهوي (جمعيات تعاونيات وتجمعات أو )ممثل المربيين 

 .لإلستتمار الفالحي 

المديرية اإلقليمية للفالحة  أوالمكتب من طرف انات موضوع اإلعانة مصادق عليها بطاقة جرد الحيو -

 .الجهوي لالستثمار الفالحي مرفوقة بشهادة الصنف األصيل

 قتناء الحيواناتالفاتورات النهائية األصلية مفصلة ال -

 اقتناء العجالت المستوردة  

 طلب اإلعانة +

 طلب اإلعانة   - 

 نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين أو نسخة طبق - 

    األصل مصادق عليها للقوانين األساسية و الوثائق القانونية التي تعين األشخاص الموكلين لتمثيل   

 .المعنويين لألشخاص

شهادة مسلمة من طرف المديرية اإلقليمية للفالحة أو المكتب الجهوي لإلستثمارالفالحي تبين القدرة  -  

    .يعابية لبناية تربية الماشية للعجالت المستوردة تاإلس

" عليها طبق األصل و مصادق" النسخ األصلية للسالالت الخاصة بالعجالت المستوردة تحمل إشارة  -

 لحجرالصحي االتي تمت فيها عملية  الجهوية للفالحةوكذلك تاريخ االستيراد، مسلمة من  طرف المديرية 

 .بطاقة جرد العجالت موضوع طلب الدعم موقعة من طرف مصالح وزارة الفالحة  -

 .ستوردينفاتورة اقتناء العجالت مسلمة من طرف المستورد أو من طرف المورد بالنسبة للمربيين الم -

 .سنوات   6عقد التزام المربي للحفاظ على العجالت المستوردة لمدة ال تقل عن  -
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شهادة مصادق عليها مسلمة  من طرف مصالح وزارة الفالحة  ،تبين اسم وعنوان المستفيد وتاريخ   -

مشترك و استيراد العجول وأرقام التطابق الخاصة بالعجول المستوردة ما بين تاريخ تفعيل القرار ال

 .  تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 

 إنتاج ملكات النحل المختارة -1-1-6

 النسب واألسقف-أ

 

 العملية

 مبلغ اإلعانة

 األفراد

 

 التعاونيات و التجمعات

 إنتاج ملكات النحل المختارة

 

 خلية/ درهم 033 خلية/ درهم 208

 

 تكوين ملف طلب الدعم المالي-ب

 ق إلنجاز المشروعطلب الترخيص المسب+    
 طلب الترخيص المسبق إلنجاز المشروع -

نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسة لألشخاص الذاتيين أو نسخة  -

طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية و الوثائق القانونية التي تعين األشخاص الموكلين 

 .لتمثيل األشخاص المعنويين

 طبق األصل مصادق عليها لعقد إكثارملكات النحل المبرم بين المربي أو ممثل المربيين  نسخة -

و المديرية اإلقليمية للفالحة أو المكتب الجهوي لإلستثمار ( التعاونيات والتجمعات و الجمعيات ) 

 .الفالحي 

 

دد شهادة تج. تمنح شهادة الترخيص المسبق لمدة توافق مدة صالحية عقد إكتارملكات النحل

المعمول بها،وذلك عند كل تجدد لعقد اإلكثار الموقع بين  الترخيص المسبق حسب اإلجراءات

 .المربيين او ممثليهم و الدولة 

 

 طلب اإلعانة  +   

 طلب اإلعانة   -

نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين أو نسخة طبق  -

ق عليها للقوانين األساسية والوثائق القانونية التي تعين األشخاص الموكلين لتمثيل األصل مصاد

 .األشخاص المعنويين

نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد إكثار ملكات النحل المبرم بين المربي أو ممثل المربيين   -

 .ب الجهوي لإلستثمار الفالحيو المديرية اإلقليمية للفالحة أو المكت( التعاونيات والتجمعات والجمعيات)

نسخة أصلية لمحضر اعتماد و انتقاء خليات إنتاج ملكات النحل محرر من طرف اللجنة المختصة   -

 .المعينة  سنويا من طرف مديرية تنمية سالسل اإلنتاج
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 .اقتناء معدات تربية الماشية -1-2

 النسب واإلسقف والمعايير. أ 
 .معدات تربية الماشية    

 المواصفة لعمليةنوع ا

نسبة 

 االعانة

عدد 

الوحدات 

 الممنوحة

السقف لكل وحدة 

 (بالدرهم)

 

 .آلة الطحن* 

رأس  28ضيعة تحتوي على أقل من بالنسبة ل

رأس من المجترات  08من األبقار أو أقل من 

 .الصغرى

30% 

1 

600 
رأس من  08إلى  28ضيعة تضم من بالنسبة ل

المجترات  رأس من 288إلى  08األبقار أومن 

 .الصغرى

2 

 .آلة الخلط* 

رأس  28ضيعة  تحتوي على أقل من بالنسبة ل

رأس من المجترات  08من األبقار أو أقل من 

 .الصغرى

1 

15.000 
رأس من  08إلى  28ضيعة تضم من بالنسبة ل

رأس من المجترات  288إلى  08األبقار أومن 

 الصغرى

2 

وحدة أعالف الماشية *

 .ضيعةالملحقة بال

رأس من  08تضم أكثر منالتي ضيعة بالنسبة لل

 60.000 1 رأس من المجترات الصغرى 288األبقار أو 

آالت السلوجة لطحن * 

 .الحبوب

 28أكثر من  التي تحتوي على ضيعة بالنسبة لل

رأس من المجترات  188رأس من األبقار أو

 .الصغرى

1 13.500 

آالت السلوجة للذرة * 

 .بمنقاد واحد

أكثر أكثر من  التي تحتوي على ضيعة بالنسبة لل

رأس من المجترات  188رأس من األبقار أو 28

 .الصغرى

1 16.500 

آالت السلوجة للذرة * 

 .بمنقادين

 28أكثر من  التي تحتوي على ضيعة بالنسبة لل

رأس من المجترات  188رأس من األبقار أو

 .الصغرى

1 42.000 

آالت السلوجة للذرة *

 .محركذات 

 288أكثر من التي تحتوي على ضيعة بالنسبة لل

رأس من المجترات  1888رأس من األبقار أو

الصغرى أو بالنسبة للتعاونيات التي تستغل أكثر 

رأس من  1888رأس من األبقار أو  088من 

 .المجترات الصغرى

1 300.000 

آالت التفريغ والخلط * 

 .والتوزيع للسالج 

رأس  288تضم أكثر من  التيضيعة بالنسبة لل

رأس من المجترات  1888من األبقار أو

الصغرى أو بالنسبة للتعاونيات التي تستغل أكثر 

رأس من  1888رأس من األبقار أو  088من 

 .المجترات الصغرى

1 105.000 

 

  .معدات التناسل واالحتفا ظ باللقاح و استعماله في التلقيح االصطناعي

 المواصفة نوع العملية

سبة ن

 االعانة

عدد 

الوحدات 

 الممنوحة

السقف لكل وحدة 

 (بالدرهم)

 .رأس مناالبقار08بالنسبة لضيعة تضم اكثر من  حاوية حفظ اللقاح*

30% 

1 6.888 

مجموعة أدوات *

 التلقيح االصطناعي

 2.888 1 .رأس مناالبقار08بالنسبة لضيعة تضم اكثر من 

 2.888 1 .رأس مناالبقار08 بالنسبة لضيعة تضم اكثر من آلة التوليد*

 

 .وحدات نظام التبريد بالنسبة لتربية المواشي 
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 المواصفة نوع العملية              
عدد الوحدات  نسبة االعانة

 الممنوحة

 آلة رش الماء داخل سقف مآوي الماشية*
متر  088بناية ذات مساحة تقدر ب 

 مربع على االقل
30% 1 

يد الهواء داخل نظا م با د كولين أو تبر*

 وحدة إيواء الماشية

متر  088بناية ذات مساحة تقدر ب 

 مربع على االقل

 
1 

 

 . نظام تبريد وحدات لتربية المواشي
 (بالدرهم)السقف لكل وحدة  نسبة االعانة نوع العملية

 آلة رش الماء داخل سقف مآوي الماشية*

30% 

10.888 

وحدة إيواء  نظا م با د كولين أو تبريد الهواء داخل*

الماشية ماعدا وحدات تربية الدجاج البيا ض في اقفا 

 .ص 

68.888 

نظا م با د كولين أو تبريد الهواء داخل وحدات *

 .تربية الدجاج البيا ض في اقفا ص 
128.888 

 

 .معدات لوحات تربية النحل

 المواصفة نوع العملية

نسبة 

 االعانة
عدد الوحدات 

 الممنوحة

السقف لكل 

ة وحد

 (بالدرهم)

 - (مملوءة)خاليا *

30% 

- 688 

 مشوار*
خلية مملوءة  08مستغلة تضم 

 على االقل

1 6.888 

لوضع العسل بعد  انية*

 استخراجه من الخلية

خلية مملوءة  08مستغلة تضم 

 على االقل

1 6.888 

 مصفاة العسل*
خلية مملوءة  08مستغلة تضم 

 على االقل

1 1.088 

 قالب الشمع*
خلية مملوءة  08مستغلة تضم 

 على االقل

1 10.888 

 وحدة لصنع الشمع*
مستغلة او وحدة تضم اكثر من 

 خلية 1888

1 218.888 

  

 معدات الحلب و حفظ الحليب في الضيعة

 المواصفة نوع العملية
نسبة 

 االعانة

عدد الوحدات 

 الممنوحة

السقف لكل 

 (بالدرهم)وحدة 

  2x4للحلبقاعة ) آلة ثابتة للحلب 

 (وحدة الحلب 

 08ضيعة تضم أكثر من 

 . بقرة حلوب

30% 

1 68.888 

  2x5قاعة للحلب) آلة ثابتة للحلب 

 (وحدة الحلب 

 08ضيعة تضم أكثر من 

 .بقرة حلوب
1 00.888 

  2x6قاعة للحلب) آلة ثابتة للحلب 

 ( .1( )وحدة الحلب أو اكثر

 08ضيعة تضم أكثر من 

 .بقرة حلوب
2 

/ درهم 0.088

 وحدة

 18ضيعة تضم أكثر من  ( .2)وحدة متنقلة للحلب 

 .بقرات حلوب
1 6.888 

 68ضيعة تضم أكثر من  .صهاريج لتخزين الحليب 

 .بقرة حلوب
1 10.888 

تجهيز و إنشاء وحدة لتثمين حليب 

الماعز تشتمل صهريج لجمع 

وتخزين الحليب و معدات تحويل 

الحليب وبسترته وآلة االختمار 

 الترويب والتقطير وغرفة التبريد و

 188ضيعة تضم أكثر من 

 .معزة حلوب
1 188.888 

 .بقرة حلوب  08يبلغ السقف اإلجمالي لإلعانة لكل ضيعة تحتوي على اآلقل على ( 1) -

 . درهم  668.888و مهما بلغ عدد وحدات الحلب مبلغ  -
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                                                                                                                          .معمول بها والمحددة من طرف المصالح التقنية للوزارة المكلفة بالفالحةيجب أن تستجيب وحدات الحلب المتنقلة للمعايير ال( 2) -

 تكوين ملف طلب الدعم المالي.ب

 طلب الترخيص المسبق+ 
 

اقتناء معدات تربية الماشية ، يتوجب على طالب الدعم أن يودع ملف طلب الترخيص  قبل             

 :يتكون هذا الملف من الوثائق التالية.المسبق النجاز المشروع،في نسختين، لدى الشباك الوحيد

 

 طلب الموافقة والترخيص المسبق القتناء المعدات+ 

 

لوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين أو نسخة طبق نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف ا -

. األصل مصادق عليها للقوانين األساسية والوثائق القانونية التي تعين األشخاص الموكلين لتمثيل

 .األشخاص المعنويين

 

خلية ، يستوجب على المصلحة التقنية  188في حالة ما إذا فاق العدد المتراكم للخليات المراد دعمها 

اإلقليمية للفالحة أو للمكتب الجهوي لالستثمار ألفالحي تقديم شهادة تثبت قدرات مربي النحل للمديرية 

وذلك من خالل توفره على وحدات مالئمة لتخزين الخاليا وكذا المعدات التقنية الالزمة لتثمين منتوجه 

 .من العسل

 

 طلب اإلعانة+ 
مشروع أن يودع ملف طلب اإلعانة، في بعد اقتناء معدات تربية الماشية ، يتوجب على صاحب ال

 :يتكون هذا الملف من الوثائق التالية.نسختين، لدى الشباك الوحيد

 شهادة الترخيص المسبق -

 طلب اإلعانة -

 شهادة المطابقة لمعدات تربية الماشية -

 الفاتورات النهائية األصلية مفصلة -

سنوات، ابتداءا  0لب الدعم، لمدة ال تقل عن عقد التزام طالب الدعم للحفاظ على المعدات موضوع ط -

 .من تاريخ إصدار تقرير معاينة المعدات المقتناة

  

 .إنشاء بنايات تربية الماشية -1-6

 النسب و األسقف والمعايير . أ
 بناء اإلسطبالت

 نوع العملية

سقف اإلعانة بالنسبة لكل 

رآس من الماشية يتم إيواؤه 

 (بالدرهم)

المساحة لكل رآس من 

م)ماشية يتم إيواؤهال
2

) 

 0 008 .إسطبل عصري لآلبقار مغطى 

 18 488 .إسطبل عصري لآلبقار مغطى جِزئيا 

 4 688 .إسطبل تقليدي لآلبقار 

 2 128 .حظيرة وزريبة اآلغنام 
 

           لب أو بالقصدير                                                                                                               بناية مخصصة إليواء األبقار، منشأة من المواد الصلبة و المسقفة باإلسمنت الص: إسطبل عصري لألبقار ( 1) 

 .بناية  منشأة من األحجار أو من التراب و مسقفة بالتراب المدكوك: إسطبل تقليدي لألبقار(  2)
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 يتكوين ملف طلب الدعم المال - ب

 طلب الترخيص المسبق+ 

قبل إنشاء بناية لتربية الماشية،يتوجب على صاحب المشروع أن يودع ملف طلب الترخيص 

 :يتكون هذا الملف من الوثائق التالية.المسبق النجاز المشروع في نسختين لدى الشباك الوحيد

 طلب الترخيص المسبق النجاز المشروع -

 قة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتييننسخة طبق األصل مصادق عليها لبطا -

نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية والوثائق القانونية التي تعين األشخاص  -

 .الموكلين لتمثيل األشخاص المعنويين

 .نسخة لتصميم البناء -

 طلب اإلعانة+ 
االعانة في نسختين لدى  بعد إنشاء البناية ،يتوجب على صاحب المشروع أن يودع ملف طلب

 :يتكون هذا الملف من الوثائق التالية.الشباك الوحيد 

 شهادة الترخيص المسبق -

 طلب اإلعانة -

الفاتورات النهائية األصلية مفصلة للبناء مسلمة من طرف المقاول أو مقايسة تقديرية للبناء  -

 الفالحة مصالح وزارةمسلمة من طرف المصلحة التقنية المختصة التابعة ل

 .طالب االعانة مصالح وزارة الفالحة وعقد البناء مبرم بين  -

 

 مراكز جمع الحليب 1-4

 .النسب واألسقف-أ
 

 العمليات

 نسبة اإلعانة من تكلفة العملية

 سقف اإلعانة %

 التعاونيات

 بناء وتجهيز مراكز جمع الحليب
 

68 

 درهما ألوعية الحليب 168.888

لد الكهرباء او درهما لمو 288.888

 لكهربة المركز

درهما لبناء مركز جمع   288.888

 الحليب

 

 ( اقليم  تارودانت)وتارودانت (  اشتوكة ايت باها)بيوكرة :دوائر :  تهم هذه اإلعانة التعاونيات بالمناطق التالية

 

 كوين ملف طلب الدعم الماليت -ب 

   بناء مركز جديد لجمع الحليب -1-4-1

  رخيص المسبقطلب الت+ 
 

قبل بناء مركز جديد لجمع الحليب ،يتوجب على صاحب المشروع ان يودع ملف طلب ترخيص المسبق 

 :يتكون هدا الملف من الوثائق التالية.النجاز المشروع، في نسختين، لدى الشباك الوحيد

 

 طلب الترخيص المسبق النجاز المشروع -

يرية اإلقليمية للفالحة أو للمكتب الجهوي لالستثمار ورقة تعريفية للمشروع مسلمة من طرف للمد -

الفالحي، تتضمن تبرير وجدوى المشروع على الصعيد المحلي للمديرية اإلقليمية للفالحة أو للمكتب 

 .الجهوي لالستثمار ألفالحي



28 

 

و اإلقليمية للفالحة أمن طرف المصالح المختصة للمديرية  تصميم البناء لمركز جمع الحليب معتمد  -

 .للمكتب الجهوي لالستثمار ألفالحي

 .نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية للتعاونية -

 

 طلب اإلعانة +  

 
بعد بناء مركز جمع الحليب،يتوجب على صاحب المشروع أن يودع ملف طلب اإلعانة،في نسختين لدى 

 :يتكون هذا الملف من الوثائق التالية.الشباك الوحيد

 لترخيص المسبق شهادة ا -

 طلب اإلعانة -

الفاتورات النهائية األصلية مفصلة للبناء مسلمة من طرف المقاول أو مقايسة تقديرية للبناء مسلمة  -

من طرف المصلحة التقنية المختصة التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة أو للمكتب الجهوي لالستثمار 

 .ألفالحي

 .ل البنايات لألغراض المحددة في المشروع موضوع طالب اإلعانة التزام رئيس التعاونية الستعما -

 

 

 تجهيز مركز جديد لجمع الحليب -1-4-2

 طلب الترخيص المسبق+ 
 

 طلب الترخيص المسبق النجاز المشروع  -

 نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية للتعاونية -

 

 طلب اإلعانة + 
 شهادة الترخيص المسبق -

 اإلعانة طلب -

 الفاتورات النهائية األصلية مفصلة القتناء المعدات و لكهربة مركز جمع الحليب  -

سنوات،ابتداء  0التزام رئيس التعاونية للحفاظ على التجهيزات المحددة في المشروع لمدة ال تقل عن  -

 .من تاريخ إصدار تقرير المعاينة

   

 تجديد تجهيزات مركز جمع الحليب -1-4-6

 

 ب الترخيص المسبقطل+ 

 
 طلب الترخيص المسبق النجاز المشروع -

ورقة تعريفية للمشروع مسلمة من طرف المديرية اإلقليمية للفالحة أو المكتب الجهوي لالستثمار  -

 .ألفالحي، تتضمن تبرير وجدوى مشروع تجديد تجهيزات مركز الحليب

 ونية نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية للتعا -
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 طلب اإلعانة+ 
 

 شهادة الترخيص المسبق -

 طلب اإلعانة -

 الفاتورات النهائية األصلية مفصلة القتناء المعدات أو لكهربة مركز جمع الحليب -

 0التزام رئيس التعاونية للحفاظ على التجهيزات لألغراض المحددة في المشروع ،لمدة ال تقل عن  -

 .ر تقرير المعاينةسنوات، ابتداء من تاريخ إصدا

 

 وحدات تثمين اإلنتاج الحيواني

 

 النسب واألسقف .أ
 

 العمليات
نسبة االعانة من تكلفة 

 (%)العملية
 سقف االعانة بالدرهم للوحدة

  بناء وتجهيز وحدات تثمين الحليب

18 

 

2.488.888 

مركب يضم مركز لتسمين العجول و 

 مجزرة وقاعة لتقطيع اللحوم الحمراء
6.408.888 

 

 تكوين طلب الدعم المالي -ب
 

 طلب ترخيص المسبق+ .
 طلب الترخيص المسبق النجاز المشروع -

 نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لالشخا ص الداتيين -

ين نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية والوثائق القانونية التي تعين األشخاص الموكل -

 لتمثيل األشخاص المعنويين

تصاميم موقع وتنفيذ المشروع مصادق عليها من طرف السلطة المختصة ،يوضح التصميم الهيكلي  -

 .واالحداتيات الجغرافية للمشروع

دراسة جدوى مفصلة للمشروع تبين الطاقة االستيعابية وتجهيزات الوحدة ومدى تطابقها مع المعايير  -

 .المنصوص عليها

 عمل المشروع  خطة -

 

 .طلب اإلعانة+  
 

 .شهادة الترخيص المسبق -

 طلب اإلعانة -

 .الفاتورات النهائية األصلية مفصلة -

 سنوات،ابتداء  0عقد التزام طالب الدعم للحفاظ على االستثمار موضوع طلب الدعم،لمدة ال تقل عن  -

 .من تاريخ إصدار تقرير المعاينة
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 التجميع االعانات لمشاريع نظام
 

 :اإلعانات الخاص بمشاريع التجميع كل من  نظام يستهدف
المجمع صاحب مشروع التجميع المصادق عليه حسب المسطرة المفصلة في الدورية المشتركة * 

 لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير االقتصاد والمالية

 الفالحين أو مربي الماشية المتجمعين في إطار مشروع التجميع* 

 

 :ستفيد مشاريع التجميع من ثالثة أنواع من اإلعانات ست
 

إعانات بنسب وأسقف مميزة  بالنسبة للتجهيز بأنظمة الري -1

 :الموضعي أو التكميلي وكذلك بالنسبة القتناء المعدات الفالحية
 

 اإلنتاج تخصص هذه اإلعانات للمجمع والمتجمعين فيما يخص االستثمارات المتعلقة بسلسلة         

 .مشروع التجميع وفي حدود المساحة موضوع

 

من أجل إيداع ملفات طلبات الدعم المتعلقة بهذه  اإلعانات والحصول على المطابيع والوثائق  المطلوبة 

، يتوجب على طالب الدعم االتصال بالشباك الوحيد للمديرية اإلقليمية للفالحة أو المكتب الجهوي 

 .ي دائرة نفوذه الضيعة الفالحية موضوع االستثمارلالستثمار الفالحي الذي تتواجد ف
 

 :إعانة خاصة بوحدات التثمين التي يتمحور حولها مشروع التجميع -2

 
 .هذه اإلعانة، يستفيد منها المجمع صاحب مشروع التجميع

 

ة ، من أجل إيداع ملفات طلبات الدعم المتعلقة بهذه  اإلعانة والحصول على المطابيع والوثائق  المطلوب

يتوجب على المجمع االتصال بمصلحة التحفيزات والمساعدات التابعة للمديرية الجهوية للفالحة التي 

 .يتواجد في دائرة نفوذها الموقع  موضوع مشروع التجميع
 

 إعانات جزافية - 6  
 

تمنح هذه اإلعانة للمجمع حسب عدد الهكتارات أو عدد رءوس الماشية المجمعة شريطة تحقيق 

 .اف المتفق عليها بدفتر التحمالت  لمشروع التجميعاألهد

 

من أجل إيداع ملفات طلبات الدعم المتعلقة بهذه الفئة الحصول على المطابيع والوثائق  المطلوبة ، 

يتوجب على المجمع االتصال بمصلحة التحفيزات والمساعدات التابعة للمديرية الجهوية للفالحة التي 

 .لموقع  موضوع مشروع التجميعيتواجد في دائرة نفوذها ا
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 المواصفات الالزمة لالستفادة من مشاريع التجميع

 

 السلسلة
/ المساحة 

 الحقيقية الدنيا

عدد المتجمعين 

 األدنى
 الهدف األدنى: اإلنتاجية 

 : السلسلة الحيوانية

مشروع  تجميع اللحوم الحمراء حول مركب يضم مركز  -

 . عة للتقطيعوقا لتسمين الفحول ومجزرة

 188 رأس 1.888
8.0  :GMQ 

لو  ي  غرامك

 288 رأس 1.888 . مشروع تجميع سلسلة الحليب حول وحدة للتثمين -
لتر لكل رأس في  4.888

 السنة

 : السلسلة النباتية

حول وحدة  بالمناطق السقوية مشروع تجميع الحبوب -

 .أوالتثمين/ وللخزن 

 طن في الهكتار 0 08 هكتار 088

حول وحدة بالمناطق البورية  روع تجميع الحبوبمش -

 .أوالتثمين/ وللخزن 
 طن في الهكتار 2.0 188 هكتار 1.888

 طن في الهكتار 6 48 هكتار 088 . مشروع تجميع البذورحول محطة للتوضيب -

 طن في الهكتار 28 40 هكتار 688 . حول محطة للتوضيب الحوامض مشروع تجميع -

حول مركب  بالمناطق السقوية يتونمشروع تجميع الز -

 .زيت الزيتون  يضم وحدة لعصرالزيتون ووحدة لتعبئة

 

 طن في الهكتار 4 40 هكتار 688

حول مركب  بالمناطق البورية مشروع تجميع الزيتون -

 .زيت الزيتون  يضم وحدة لعصرالزيتون ووحدة لتعبئة

 

 طن في الهكتار 2 08 هكتار 488

حول وحدة  بالمناطق السقوية ونتجميع الزيتمشروع  -

 .الزيتونلتصبير
 طن في الهكتار 4 06 هكتار 288

حول وحدة  بالمناطق البورية مشروع تجميع الزيتون -

 .لتصبيرالزيتون
 طن في الهكتار 2 64 هكتار 688

الخضراوات حول وحدة  ا تمشروع  تجميع زراع -

 .للتوضيب
 68 هكتار 08

مع تحديد ,حسب األنواع

اإلنتاجية في دفتر  مستوى

 التحمالت

 68 هكتار 08 .مشروع  تجميع زراعة الخضراوات حول وحدة للتبريد -

مع تحديد ,حسب األنواع

مستوى اإلنتاجية في دفتر 

 التحمالت

الخضراوات حول مركب يضم  ا تمشروع  تجميع زراع -

 .وحدة للتوضيب ووحدة للتجميد
 28 هكتار 08

مع تحديد ,حسب األنواع

ى اإلنتاجية في دفتر مستو

 التحمالت
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 :التهيئة الهيدروفالحية وتجهيز الضيعات بالمعدات  الفالحية -1

 

- التهيئة الهيدروفالحية 1-1  

 

 : التجهيز بأنظمة الري الموضعي -
 

 

 العمليات
 نسبة اإلعانة من

 %تكلفة االقتناء  
 اإلعانة سقف

  حفر وتبطين اآلبار * 

 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 .المتر الخطي من العمق/ درهم  1.488

 .المتر الخطي من العمق/ درهم  2.088 حفر وتبطين الثقوب* 

وكذالك تموين وتركيب معدات ضخ مياه السقي * 

بما في ذلك المستلزمات الخاصة بإرساء المضخا ت 

 اشغال الهندسة المدنية وكذا بناء مآوي لمحطات الضخ

 .من القدرة المنشآة  تدرهم للكيلوا 0.888

  بناء وتكسية صهاريج تخزين مياه الري* 

درهم لكل م 68:الفالحون الصغار 
6
من طاقة  

 .التخزين

الفالحون اآلخرون المنخرطون في المشاريع 

درهم لكل م 48: الجماعية
6
 .من طاقة التخزين  

تموين و تركيب المحطات الرئيسية  بمعدات تصفية * 

لمواد المخصبة والكيماوية داخل مياه الري وحقن ا

و التحكم  مستلزمات الربط و بما في ذلك الشبكة 

تحكم معدات ) الوتوما تيكي الضبط وأجهزة التحكم ا

تدبير عملية لمصفاة، ل العكسي  غسلالعن بعد، 

الضخ،، التحكم عن بعد  أالت التخصيب، التحكم في

لمحطات ل بما فيها بناء مآوي( وعد كمية المياه

 . رئيسيةلا

 

درهم للهكتار  11.888: الفالحون الصغار

 .المجهز

للهكتار  درهم 0.888:المشاريع الجماعية 

 .المجهز 

 

تموين و تركيب قنوات جر وتوزيع ماء السقي مع * 

والتحكم  ات  الوصل بينها وأجهزة المراقبةمستلزم

 وضبط الصبيب

 

 .لهكتار المجهزلدرهم  12.888

ألنابيب وموزعات ماء السقي تموين و تركيب ا* 

 .بالحقل بما فيها مستلزمات  الوصل

 

 .لهكتار المجهزل/ درهم  10.888

 
. مجهزالهكتار لل  (درهم 40.888)  درهم نوحة لمشاريع التجهيز بأنضمة الري الموضعي في سقف خمسة وأربعين ألفاإلعانة المم مبلغيحدد 

المحدد في الجدول  للسقف يتناسب ومبلغ  صل إلىتخزين مياه السقي، فان  هذا السقف يمكن آن ياريج لوفي حالة ضرورة اللجوء إلى بناء صه

 (درهم  28.888) درهمعشرين  ألف  هذه الزيادة ال يمكن أن تتعدى سقفكما أن .صهاريج تخزين المياه تهيئة بأشغال الخاصأعاله 

ات الهيدروفالحية فإن هذا الدعم يمنح طبقا للشروط المنصوص عليها في فيما يخص مساعدات الدولة الممنوحة للتجهيز.للهكتارالمجهز

 .المقتضيات التنضيمية الجاري بها العمل 
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 :التجهيز بأنظمة الري التكميلي
 

 العمليات
 نسبة اإلعانة من

 %تكلفة االقتناء  
 اإلعانة سقف

  حفر وتبطين اآلبار * 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطي من العمق لمترل درهم  800

 لمتر الخطي من العمقل درهم  1.200  حفر وتبطين الثقوب* 

تموين وتركيب معدات ضخ مياه السقي بما في * 

عداتمستلزمات  ذلك ل الهندسة  اشغا الضخ و م

 عدمعدات المدنية وكذا بناء مآوي لمحطات الضخ و

 .ياهمكمية ال

 .المنشآة  درهم للكيلوات من القوة 2.088

 مكعب من طاقة التخزينال رمتللدرهما  28 بناء وتكسية صهاريج تخزين مياه الري *

ية مياه الري تصف ة  محطات تموين و تركيب* 

اوية داخل الشبكة و وحقن المواد المخصبة واكميم

 .مآوي  كذا إنجاز

 

 

 لهكتار المجهزدرهم ل 6.088

تموين و تركيب األنابيب الحاملة لموزعات ماء * 

والخطية  ةسقي والرشاشات واألدرع المحوريال

 .مماثل  الريجهاز  اللفافات وبكلو

 

 الهكتار المجهز/ درهم  0.888

وفي حالة ضرورة اللجوء إلى بناء صهاريج . درهم لكل هكتار مجهز 20.888يحدد سقف اإلعانة الممكن الحصول عليها في مبلغ 

آن يرتفع بزيادة مبلغ مطابق للسقف المحدد في الجدول أعاله والمتعلق بأشغال  لتخزين مياه السقي، فان مبلغ هذا السقف يمكن

 .درهم للهكتارالمجهز 14.888هذه الزيادة ال يمكن أن تتعدى سقف .صهاريج تخزين المياه
 

.تكوين ملف طلب الدعم المالي -ب  

: طلب الترخيص المسبق+           

أو التكميلي، الذي يتم إيداعه من طرف يتكون ملف طلب دراسة مشروع الري الموضعي  

:المجمع أو المتجمع، في نسختين، قبل إنجاز المشروع لدى الشباك الوحيد من الوثائق التالية   

 طلب الترخيص المسبق إلنجاز المشروع -

 شهادة التجميع بالنسبة للمجمع والمتجمع -

 . سبة لألشخاص الذاتييننسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالن  -

نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانين األساسية والوثائق القانونية  التي تعين األشخاص  -

 .الموكلين   لتمثيل األشخاص المعنويين

 .الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية  بين طالب الدعم والضيعة موضوع االستثمار -

 :والذي يجب أن يتكون من الوثائق التالية  الملف التقني للمشروع، -

 .مذكرة لحساب الهندسة المائية للمشروع* 

 تصميم مفصل لشبكة الري بسلم مناسب مقايسة مدققة للمعدات والتجهيزات واألشغال*  

 التزام المورد لمطابقة الترتيبات التي ينص عليها دفتر التحمالت موضوع المعيار المغربي*

تقارير تقنية لنتائج االختيارات المتعلقة بأداءات الهندسة المائية الخاصة بالعدادات  *                   

  مادتي الكلورير البولي فتيل و البولي إ يتلين وموزعات  الماء واألنابيب المصنوعة  من            

لتجارب سنتين من طرف مصلحة ا جاوزالمعتمدة في المشروع، مسلمة في مدة ال تت             

. واالختبارات وضبط المعايير             

.  كتيب بياني لمعدات الضخ وتصفية مياه السقي  المعتمدة  في المشروع*              

رخصة أو االمتياز المتعلق باستعمال الملك العام المائي ألغراض الري بالنسبة لنقط الماء ال*           

المرخصة             

خة من طلب تسوية نقط الماء مع وثيقة توضح ايداع الطلب لدى المصالح المعنية بالنسبةنس*             

.لنقط الماء  القديمة التي لم يرخص لها بعد              
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طلب اإلعانة+       
بعد إنجاز المشروع، توجب على طالب الدعم  أن يودع ملف طلب اإلعانة، في  نسختين، لدى  

:هذا الملف الوثائق التاليةيتكون .الشباك الوحيد  

 .الترخيص المسبق مسلمة من طرف الشباك الوحيد شهادة  الموافقة و  -

 .طلب اإلعانة  -

الفاتورات النهائية األصلية مفصلة بالنسبة لألشغال والتجهيزات والتهييئات المنجزة أو بيانات  -

 .الردم وحفر اآلبار حسابية  لألشغال المنجزة من طرف الفالح نفسه بالنسبة لعمليات

سنوات   0عقد التزام  طالب الدعم للحفاظ  على االستثمار،موضوع طلب الدعم،  لمدة ال تقل عن -

 .ابتداء من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال

 تجهيز الضيعات بالمعدات  الفالحية -1-2
 

 المعدات
 نسبة اإلعانة

% 

اإلعانة  سقف

للوحدة 

 بالدرهم

 المعايير

 

 جرارات الفالحية ال* 

 

48 

 

06.888 

 هكتارات 5دون لكل مساحة ( 1)وحدة  -

 إلى أقل من  0من لكل مساحة ( 2)وحدتان  -

 .ت هكتارا 18       

 إلى أقل من  18من وحدات  لكل مساحة  6  -

 .هكتار  28       

 إلى أقل من  28من وحدات  لكل مساحة  4  -

 .هكتار  08        

 إلى أقل من  08من مساحة  وحدات  لكل 0  -

 .هكتار  188        

 هكتار إضافية لمساحة أكثر  188وحدة لكل  -

 .هكتار  188 من       

 

أدوات خدمة وصيانة األرض المجرورة بما * 

 (باستثناء الكوفركروب) لة ذفيها المح

 وحدات  لكل جرار 4  - 22.888 48

أدوات خدمة وصيانة األرض المستنبطة * 

 ها من الجرارقوت

 وحدة  لكل جرار 4  - 06.888 48

 لكل جرار( 1)وحدة  - 64.888 48 أدوات  وضع وتفريش المواد العضوية* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 26.888 48 أدوات  وضع وتفريش المواد المعدنية* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 60.888 08 والغرس(  أحادية أو مركبة) ر ذأدوات  الب* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 04.888 08 ت  المعالجة لالغراسأدوا* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 60.888 08 أدوات  المعالجة النباتية غير االغراس* 

كبسوالت فيرومونية ضد توتة ابسوليتا، *

حشرة مضرة بالطماطم والبادنجانيات االخرى 

 (هكتار/ درهم)

68 4.088  

 إلى أقل من  08وحدة لكل مساحة ما بين  - 612.888 68 آلة الحصاد والدرس* 

 .هكتار  288    

 488إلى  288تان لكل مساحة من وحد -

 هكتار

 488هكتارإضافية ما فوق  288وحدة لكل  -

  .هكتار     

 لكل جرار( 1)وحدة  - 16.888 48 آلة جني  البطاطس* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 22.888 48 أدوات  الحش* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 40.888 48 الرباطات* 

 لكل جرار( 1)وحدة  - 22.888 48 الدراسات وآالت تجميع وتهوية الكأل  * 

آلة ذات محرك  لجني الشمندر والقصب * 

 السكري

هكتارات وما  18لكل مساحة من ( 1)وحدة  - 068.888 48

 فوق
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آلة ميكانيكية مجرورة لجني الزيتون بحركات * 

 اهتزازية

إلى  48 لكل مساحة من( 1)وحدة  - 628.888 48

 هكتار188

 188هكتار إضافية ما فوق  188وحدة لكل  -

 .هكتار 

  648.888 48 آلة ذات محرك  لجني الزيتون* 

ألة يدوية لجني الزيتون عن : أألالت الصغيرة  

  .طريق هز األغصان وآالت هرس التمور 

48 18.888  

 18حرك الذاتي بنفس اإلستغاللية ال يمكن آن يستفيد من الدعم الممنوح من طرف الدولة إال مرة واحدة كل تجديد العتاد الفالحي ذو الم أنغير 

  .سنوات 

 .تكوين ملف طلب الدعم المالي. أ

 .المعدات  الفالحية الخاضعة للترخيص المسبق -
 

ة للفالحة  أوالمكتب كل اقتناء لألدوات  الفالحية يحتاج إلى ترخيص مسبق من طرف المديرية االقليمي 

 .عدا الكبسوالت الفيرومونية ضد توتة أبسوليتا ما بالمنطقة، الجهوي لالستثمار الفالحي

 

 .المشروع إلنجاز الترخيص المسبق طلب+     

 

 الترخيص المسبق طلب ملف يودع المجمع أو المتجمع أن على يتوجب الفالحية، المعدات اقتناء قبل

 :يتكون هذا الملف من الوثائق التالية. الشباك الوحيد ن لدىإلنجاز المشروع في نسختي

 

  الترخيص المسبق طلب -

 .شهادة التجميع بالنسبة  للمجمع والمتجمع -

 .بالنسبة لألشخاص الذاتيين الوطنية التعريف لبطاقة عليها صل مصادق األ طبق نسخة  -

 ص  األشخا تعين التي القانونية ائقعليها للقوانين األساسية والوث صل مصادق األ طبق نسخة  -

 .ص المعنويين شخا لتمثيل األ الموكلين 

 .االستثمار موضوع الدعم والضيعة بين طالب القانونية العالقة تثبت التي الوثائق اإلدارية -  

 ئق بالوثا اإلدالء يجب: بمعايير المحددة الفالحية  بالمعدات المتعلقة اإلعانة طلب لملفات بالنسبة -   

 .االستثمار موضوع تثبت مساحة الضيعة التي اإلدارية    

 للبطاقة  عليها مطابقة  لألصل مصادق اإلدالء بنسخ   يجب المجرورة الفالحية بالنسبة لألدوات  -

 .االستثمار موضوع الفالح بالضيعة عليها  يتوفر الرمادية للجرارات التي 

 

 اإلعانة طلب+     
 

طلب اإلعانة، في نسختين،  ملف يودع المشروع أن على صاحب يتوجب الفالحية، المعدات بعد اقتناء

 :يتكون الملف من الوثائق التالية. الشباك الوحيد  لدى

 

 . الترخيص المسبق شهادة - 

 .اإلعانة طلب - 

  نوعوال العالمة( الفالحية  دوات لأل النهائية  األصلية مفصلة  تبين المواصفات التقنية الفاتورات - 

 (.ورقم التسلسل والقوة والنموذج   

 للبطاقة الرمادية أو لوصل ايداع ملف التسجيل بالنسبة للجرار عليها نسخة طبق األصل مصادق - 

 .ذات محرك  لجني الزيتون وآلة الحصاد وآلة    

 سنوات   5 نع تقل ال لمدة الدعم المعدات الفالحية موضوع  طلب على للحفاظ الدعم طالب التزام عقد -  

 .المقتناة المعدات معاينة تقرير إصدار تاريخ من ابتداء   
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 المعدات  الفالحية الغير خاضعة للموافقة والترخيص المسبق -
 

 ملف يودع المشروع أن صاحب على الكبسوالت الفيرومونية ضد توتة ابسوليتا يتوجببعد اقتناء 

 :يتكون الملف من الوثائق التالية. الشباك الوحيد  اإلعانة، في نسختين، لدى طلب

 اإلعانة  طلب - 

 شهادة التجميع بالنسبة  للمجمع او المتجمع -

 .بالنسبة لألشخاص الذاتيين الوطنية التعريف لبطاقة عليها صل مصادق األ طبق نسخة   -

 ص األشخا تعين التي القانونية عليها للقوانين األساسية والوثائق صل مصادق األ طبق نسخة  -

 .ص المعنويين لتمثيل األشخا الموكلين 

 اال ستثمار موضوع  الدعم والضيعة بين  طالب القانونية العالقة تثبت التي الوثائق اإلدارية -

  والنوع العالمة( الفالحية  دوات لأل النهائية  األصلية مفصلة  تبين المواصفات التقنية الفاتورات -

 (.ورقم التسلسل والقوة والنموذج

 

بالوثائق اإلدارية  اإلدالء في حالة اقتناء جماعي للكبسوالت الفيرومونية من طرف أشخاص ذاتيين يجب

 :التالية

 عليها للفاتورة اإلجمالية محررة باسم الشخص المعنوي  صل مصادق األ طبق نسخة  -

 .ْلها فقالموا مسلم من طرف الشخص المعنوي يوضح كمية الكبسوالت والمبلغ وصل استالم فردي -

 الشخص المعنوي ومنتجي بين المبرمة عليها  لعقود المزروعات صل مصادق األ طبق نسخة  -

 .الخضروات

  وحدات التثمين  -2
 

 النسب واألسقف  - أ
 

لسقف ا نسبةاالعانة نوع المشروع

 بالدرهم

 مشروع  تجميع البذور حول محطة للتوضيب* 

10% 

1.088.888 

 6.288.888 .أوالسقي/ بالبور وحدة للتخزين حول و مشروع  تجميع الحبوب* 

 4.008.888 مشروع  تجميع الحوامض حول محطة للتوضيب* 

 مشروع  تجميع الزيتون حول مركب يضم وحدة لعصر الزيتون ووحدة لتعبئة* 

 .     أوالسقي/ بالبور و  زيت  الزيتون في القارورات     

2.188.888 

 068.888 وحدة لتصبير الزيتون مشروع  تجميع الزيتون حول* 

 2.468.888 الخضراوات حول وحدة للتوضيب ا تمشروع  تجميع زراع* 

 الخضراوات حول مركب يضم وحدة للتوضيب ووحدة ا تمشروع  تجميع زراع* 

     .للتجميد   

1.008.888 

 2.248.888 مشروع  تجميع زراعة الخضراوات حول وحدة للتبريد* 

 2.488.888 . جميع سلسلة الحليب حول وحدة للتثمينمشروع  ت* 

 مشروع  تجميع اللحوم الحمراء حول مركب يضم مركز لتسمين الفحول ومجزرة * 

 . وقاعة للتقطيع   

6.408.888 
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 .تكوين ملف طلب الدعم المالي -ب 

 الترخيص المسبق طلب+ 

 
الترخيص المسبق، في  طلب ملف يودع أن المجمع على يتوجب ، التجميع مشروع إنشاء قبل

 :يتكون الملف من الوثائق التالية.  المديرية الجهوية للفالحة بالمنطقة التابعة لها نسختين، لدى

 

 . النجاز مشروع التجميع  طلب الموافقة والترخيص المسبق -  

 .لذاتيينبالنسبة لألشخاص ا الوطنية التعريف لبطاقة عليها األصل مصادق طبق نسخة  -

ص  شخا األ تعين التي القانونية عليها للقوانين األساسية والوثائق األصل مصادق طبق نسخة  -

 .لتمثيل األشخاص المعنويين الموكلين

 .ورقة حول مؤهالت المجمع  -

 التزام المجمع بتوفير الكفاءات التقنية المؤهلة لتأطير المتجمعين  -

بع  يمكن من مراقبة جميع العمليات التي ستنجز لفائدة المتجمعين التزام المجمع بوضع برنامج للتت -

. 

 .المؤهلة لالنخراط في التجميع للمعايير تستجيب التي المجمعة والمساحة لمتجمعينا الئحة -

 .ملف شامل  للمشروع   -  

 

 

 اإلعانة طلب+ 
 

 ، في نسختين، لدىطلب اإلعانة ملف يودع على المجمع أن يتوجب بعد  إنجاز وحدة التثمين ،

 :يتكون الملف من الوثائق التالية. المديرية الجهوية للفالحة بالمنطقة التبعة لها

 

 .الترخيص المسبق للمشروع شهادة -

 .اإلعانة طلب -

 .  النهائية الفاتورات -

 لمحطات بالنسبة الصادرات  وتنسيق  لمراقبة  المستقلة المؤسسة طرف من االعتماد شهادة -

 .والخضروات الحوامض لتوضيب

 سنوات ابتداء 5 عن تقل ال لمدة الدعم االستثمار موضوع  طلب على للحفاظ الدعم طالب التزام عقد -
 .األشغال معاينة تقرير إصدار تاريخ من
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 طلب الدعم الجزافي  -6
 مبلغ اإلعانة-أ

لغ نوع المشروع ب م  ال

 درهم للهكتار 608 بمشروع  تجميع البذور حول محطة للتوضي* 

 درهم للهكتار 488 .او التثمين/ حول وحدة للتخزين وبالبورمشروع  تجميع الحبوب * 

 درهم للهكتار 008 .او التثمين/ حول وحدة للتخزين وبمناطق السقي  مشروع  تجميع الحبوب* 

 درهم للهكتار 1.088 مشروع  تجميع الحوامض حول محطة للتوضيب* 

حول مركب يضم وحدة لعصر الزيتون ووحدة بالبورع الزيتون مشروع  تجمي* 

 لتعبئة زيت  الزيتون في القارورات 

 درهم للهكتار 408

حول مركب يضم وحدة لعصر الزيتون بمناطق السقي مشروع  تجميع الزيتون * 

 ووحدة لتعبئة زيت  الزيتون في القارورات 

 درهم للهكتار 1.188

 درهم للهكتار 208 حول وحدة لتصبير الزيتون البوربمشروع  تجميع الزيتون * 

 درهم للهكتار 608 حول وحدة لتصبير الزيتونبمناطق السقي مشروع  تجميع الزيتون * 

 درهم للهكتار 6488 الخضراوات حول وحدة للتوضيب ا تمشروع  تجميع زراع* 

حدة الخضراوات حول مركب يضم وحدة للتوضيب وو ا تمشروع  تجميع زراع* 

 للتجميد

 درهم للهكتار 0888

 مشروع  تجميع زراعة الخضراوات حول وحدة للتبريد* 

 

دراهم للطن من الإلنتاج  118

 المجمع

 درهم للرآس 208 مشروع  تجميع سلسلة الحليب حول وحدة للتثمين* 

مشروع  تجميع اللحوم الحمراء حول مركب يضم مركز لتسمين الفحول ومجزرة * 

 يعوقاعة للتقط

 درهم للرآس 608

 

 تكوين ملف طلب الدعم الجزافي -ب

 
المديرية  من طرف المجمع  في نسختين لدى الذي يتم إيداعه   ملف طلب الدعم الجزافييتكون 

 :الجهوية للفالحة من الوثائق التالية

 

  طلب الدعم الجزافي -

  والمتجمعين المجمع مستغالت إلنتاجية تقديري بيان -

المديرية الجهوية  و الفالحية التنمية وكالة طرف من عليه ومصادق المجمع طرف من محرر تقرير -

 . المتجمعين لدى  المجمع تدخالت يبين بالمنطقة، للفالحة


