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الــسـقــي
والـتـجـهــيزات
الـعـقارية

 .1الـتـهـيئـة الهـيـدروفـالحـية

أ -النسب واألسقف

> مشاريع الري املوضعي املنجزة يف إطار املشاريع الجامعية أو من طرف صغار الفالحني

> مشاريع السقي املوضعي املنجزة بصفة انفرادية
ن�سبة الإعانة
من تكلفة
الإقتناء ()%

العمليات

�سقف الإعانة بالدرهم

العمليات

حفر وتبطني اآلبار

1 100درهم/املرت الخطي من العمق

حفر وتبطني الثقوب

 2 000درهم/املرت الخطي من العمق

متوين وتركيب معدات ضخ مياه السقي مبا يف ﺫلك مستلزمات معدات الضخ وأشغال
الهندسة املدنية وكذا بناء مآوي ملحطات الضخ

 4 000درهم/كيلووات من القوة املنشأة

 - 1مشاريع الري املوضعي
حفر وتبطني اآلبار
حفر وتبطني الثقوب
متوين وتركيب معدات ضخ مياه السقي مبا يف ﺫلك مستلزمات معدات
الضخ وأشغال الهندسة املدنية وكدا بناء مآوي ملحطات الضخ

35درهام لكل مرت مكعب من طاقة
التخزين

بناء وتكسية صهاريج تخزين مياه الري

 - 1مشاريع الري املوضعي

بناء وتكسية صهاريج تخزين مياه الري

80%

متوين وتركيب املحطات الرئيسية مبعدات تصفية مياه الري وحقن املواد املخصبة
والكياموية داخل الشبكة وأجهزة التحكم والضبط وأجهزة التحكم األوتوماتييك
(معدات التحكم عن بعد ،غسل املصفاة ،تدبري عملية التخصيب ،التحكم يف آلة الضخ،
التحكم عن بعد وعد كمية املياه) مبا فيها بناء مآوي

5 600درهم/الهكتار املجهز

متوين وتركيب قنوات جر وتوزيع ماء السقي مع مستلزمات الوصل بينها وأجهزة
املراقبة والتحكم وضبط الصبيب

 9 600درهم/الهكتار املجهز

متوين وتركيب األنابيب وموزعات ماء السقي بالحقل مبا فيها مستلزمات الوصل

 13 600درهم/الهكتار املجهز

 - 2مشاريع التهيئة التكميلية
بناء وتكسية صهاريج تخزين مياه الري
متوين وتركيب األنابيب وموزعات ماء السقي بالحقل مبا فيها مستلزمات الوصل

80%

 35درهام لكل مرت مكعب من طاقة
التخزين
 13 600درهم/الهكتار املجهز

يحدد سقف اإلعانة املمكن الحصول عليها يف مبلغ  36 000درهم لكل هكتار مجهز .ويف حالة رضورة اللجوء إىل بناء صهاريج لتخزين مياه السقي
فإن مبلغ هذا السقف ،ميكن أن يرتفع بزيادة مبلغ مطابق للسقف املحدد يف الجدول أعاله واملتعلق بأشغال صهاريج تخزين املياه .هذه الزيادة ال
ميكن أن تتعدى سقف  16 000درهم للهكتار املجهز.

ن�سبة الإعانة من
تكلفة الإقتناء ()%

�سقف الإعانة بالدرهم
 1 400درهم/املرت الخطي من العمق
 2 500درهم/املرت الخطي من العمق
 5 000درهم/كيلووات من القوة املنشأة

100%

متوين وتركيب املحطات الرئيسية مبعدات تصفية مياه الري وحقن املواد
املخصبة والكياموية داخل الشبكة مبا يف ذلك مستلزمات الربط والتحكم
والضبط وأجهزة التحكم األوتوماتييك (معدات التحكم عن بعد ،غسل
املصفاة ،تدبري عملية التخصيب ،التحكم يف آلة الضخ ،التحكم عن بعد
وعد كمية املياه) مبا فيها بناء مآوي
متوين وتركيب قنوات جر وتوزيع ماء السقي مع مستلزمات الوصل
بينها وأجهزة املراقبة والتحكم وضبط الصبيب

الفالحون الصغار ( 5هكتارات وما أقل)  60 :درهام
لكل مرت مكعب من طاقة التخزين
الفالحون اآلخرون املنخرطون يف املشاريع
الجامعية  40 :درهام لكل مرت مكعب من طاقة
التخزين
الفالحون الصغار ( 5هكتارات وما أقل) : 11 000درهام/الهكتار املجهز
املشاريع الجامعية  7 000 :درهم/الهكتاراملجهز
 12 000درهم/الهكتار املجهز

متوين وتركيب األنابيب وموزعات ماء السقي بالحقل مبا فيها
مستلزمات الوصل
 - 2مشاريع التهيئة التكميلية

 17 000درهم/الهكتار املجهز

بناء وتكسية صهاريج تخزين مياه الري

100%

متوين وتركيب األنابيب وموزعات ماء السقي بالحقل مبا فيها
مستلزمات الوصل

الفالحون الصغار ( 5هكتارات وما أقل)  60 :درهام
لكل مرت مكعب من طاقة التخزين
الفالحون اآلخرون املنخرطون يف املشاريع الجامعية :
 40درهام لكل مرت مكعب من طاقة التخزين
 17 000درهم/الهكتار املجهز

يحدد سقف اإلعانة املمكن الحصول عليها يف مبلغ  45 000درهم لكل هكتار مجهز .ويف حالة رضورة اللجوء إىل إنشاء صهاريج لتخزين مياه السقي
فإن مبلغ هذا السقف ،ميكن أن يرتفع بزيادة مبلغ مطابق للسقف املحدد يف الجدول أعاله واملتعلق بأشغال صهاريج تخزين املياه .هذه الزيادة
ال ميكن أن تتعدى سقف  20 000درهم للهكتار املجهز.

8
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> التجهيز بأنظمة الري التكمييل
ن�سبة الإعانة من
تكلفة الإقتناء ()%

العمليات

�سقف الإعانة بالدرهم

حفر وتبطني اآلبار

 800درهم/املرت الخطي من العمق

حفر وتبطني الثقوب

 1 200درهم/املرت الخطي من العمق

متوين وتركيب معدات ضخ مياه السقي مبا يف ﺫلك مستلزمات معدات
الضخ وأشغال الهندسة املدنية وكدا بناء مآوي ملحطات الضخ

 2 500درهم/كيلووات من القوة املنشأة
50%

بناء وتكسية صهاريج تخزين مياه الري

 20درهام لكل مرت مكعب من طاقة التخزين

متوين وتركيب محطات تصفية مياه الري وحقن املواد املخصبة
والكياموية داخل األشبكة وكدا إنجاز مآوي

 3 500درهم/الهكتار املجهز

متوين وتركيب األنابيب الحاملة ملوزعات ماء السقي والرشاشات،
واألذرع املحورية والخطية واللفافات وبكل جهاز مامثل للري.

 8 000درهم/الهكتار املجهز

يحدد سقف اإلعانة املمكن الحصول عليها يف مبلغ  20 000درهم لكل هكتار مجهز .ويف حالة رضورة اللجوء إىل إنشاء صهاريج لتخزين مياه
السقي فإن مبلغ هذا السقف ،ميكن أن يرتفع بزيادة مبلغ مطابق للسقف املحدد يف الجدول أعاله املتعلق بأشغال صهاريج تخزين املياه .كام أن
هذه الزيادة الميكن أن تتعدى سقف  10 000درهم للهكتار املجهز.
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ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي
> مشاريع السقي الموضعي أو التكميلي

 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب دراسة مرشوع الري املوضعي أو التكمييل ،الذي يتم إيداعه من طرف صاحب املرشوع،
يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد قبل إنجاز املرشوع من الوثائق التالية :
•طلب املوافقة والرتخيص املسبق ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقانون األسايس والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل
األشخاص املعنويني ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والقطعة األرضية موضوع اإلستثامر ؛
•امللف التقني للمرشوع ،والذي يتكون من الوثائق التالية :
>مذكرة لحساب الهندسة املائية للمرشوع موقعة ومختومة وتحمل عبارة موافق من طرف املهندس
أو التقني الذي أنجز الدراسة وتحتوي عىل جميع البيانات املتعلقة بالرشكة التي أعدت دراسة املرشوع.
نسخة طبق األصل لشهادة التأهيل أو االعتامد للرشكة أو مكتب الدراسات الذي أنجز وصادق عىلمذكرة الحساب.
بالنسبة للرشكات أو مكاتب الدراسات الغري متواجدين داخل املغرب فيمكنهم تعويض شهادةالتأهيل أو اإلعتامد املذكورة أعاله بشهادة مامثلة صادرة عن السلطات املختصة يف
البلد األصيل ويف حالة عدم التوفر عىل هذه الشهادة ،اإلدالء مبذكرة عن
خربة وقدرة الرشكة عىل إنجاز الدراسات املطلوبة مدعمة باملوارد
البرشية واملادية واملراجع التقنية واملالية مع شهادات
حسن انهاء االشغال.

> تصميم مفصل لشبكة الري بسلم مناسب.
>تصميم مفصل لصهريج تخزين مياه الري بسلم مناسب.
>مذكرة ثبات صهريج تخزين مياه الري وطريقة بناءه ومعايري
السالمة املتبعة وذلك بالنسبة للصهاريج التي طاقتها اإلستعابية
اإلجاملية تتعدى  10.000مرت مكعب.
>تصميم املآوي مع تحديد حجمها واملواد املستعملة يف بنائها.
>رسم طبوغرايف إذا كان املنحدر مهم.
>مقايسة مدققة للمعدات والتجهيزات واألشغال.
>نسخة طبق األصل من شهادة التأهيل للمقاوالت التي أصدرت
املقايسة والتي سترشع يف إنجاز األشغال.
>التزام املورد ملطابقة الرتتيبات التي ينص عليها دفرت التحمالت
موضوع املعيار املغريب رقم (12.1.100-2007لتجهيز بالسقي
املوضعي – املقتضيات العامة).
>تقارير تقنية لنتائج االختبارات املتعلقة بأداءات الهندسة املائية
الخاصة بالعدادات وموزعات املاء واألنابيب املصنوعة من مادة
كلوريرالبوليفنيل ( )PVCومادة البويل اتيلني (( )PEقطارات

مندمجة يف اغمدة وقطارات منفصلة وفواهات معايرة وموزعات
دوامية ورذاذات ورشاشات) ،مسلمة يف مدة ال تتجاوز سنتني،
من طرف مصلحة التجارب واإلختبارات وضبط املعايري التابعة
لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
>فهرس معدات الضخ وتصفية مياه السقي املعتمدة يف املرشوع.
•بالنسبة للفالحني املؤهلني للحصول عىل نسبة الدعم  % 100و%70
للسقي التكمييل ،يجب اإلدالء ب :
>بالنسبة لصغار الفالحني  :الوثائق اإلدارية التي تثبت أن
املساحة اإلجاملية املستغلة من طرف طالب الدعم ال تزيد
عن  5هكتارات؛ وترصيح بالرشف لطالب الدعم مصادق عليه،
يرصح من خالله أنه ميلك ويستغل مساحة إجاملية ال تتعدى
 5هكتارات.
>بالنسبة للفالحني املدمجني يف مشاريع جامعية :شهادة مسلمة
من طرف املصالح التابعة لقطاع الفالحة ،تبني أن القطعة
األرضية موضوع اإلستثامر تتواجد يف قطاع أو محيط خاص
مبشاريع التحويل الجامعي مببادرة أو برتخيص من الدولة.

حالة امل�شاريع املنجزة من طرف جمعيات م�ستغلي املياه لأغرا�ض فالحية �أو من طرف جتمعات
فالحية

بالن�سبة مل�شاريع ال�سقي املو�ضعي املنجزة من طرف جتمعات فالحية �أو من طرف جمعيات م�ستغلي املياه لأغرا�ض فالحية ل�صالح
الفالحني املنتمني �إليها ،متنح الإعانة املالية بالن�سب والأ�سقف الإجمالية وح�سب العمليات على �أ�سا�س امل�ساحة الإجمالية للم�شروع .ومن
املعلوم �أنه بالن�سبة للم�شاريع اجلماعية للري املو�ضعي حيث يكون متو�سط امل�ساحة لكل ع�ضو �أقل من �أو ي�ساوي  5هكتار ،ف�إن العملية املتعلقة
باملحطات الرئي�سية ت�ستفيد من �سقف �إعانة قدرها  11.000درهم للهكتار الواحد املجهز.
ميكن مل�شاريع الري املو�ضعي املنجزة يف �إطار امل�شاريع اجلماعية الإ�ستفادة كذلك من امل�ساعدة التقنية للإدارة وت�سهيل معاجلة وتكوبن ملفات
طلب الإعانة املالية وذلك يف �إطار اتفاقية تربم بني الإدارة وامل�ستفيد ح�سب الإجراء املتبع من قبل وزارة الفالحة وال�صيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل طالب الدعم أن يودع ملف طلب اإلعانة يف نسختني لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة بالنسبة لألشغال والتجهيزات
والتهييئات املنجزة أو بيانات حسابية لألشغال املنجزة من طرف الفالح
نفسه بالنسبة لعمليات الردم وحفر اآلبار ؛
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•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر ،موضوع طلب الدعم،
ملدة ال تقل عن  5سنوات،ابتداءا من تاريخ إصدار تقرير معاينة
األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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> مشاريع التهيئة التكميلية :صهاريج تخزين مياه الري
 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب دراسة مرشوع الري املوضعي أو التكمييل ،الذي يتم إيداعه من طرف صاحب املرشوع ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد
قبل إنجاز املرشوع من الوثائق التالية :
•طلب املوافقة والرتخيص املسبق ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقانون األسايس والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والقطعة األرضية موضوع اإلستثامر ؛
•امللف التقني للمرشوع ،والذي يتكون من الوثائق التالية :
>مذكرة تبني رضورة تهيئة صهريج لتخزين مياه الري لتحسني ظروف التزود باملاء
يف الضيعات املجهزة بنظام السقي املوضعي.
>مذكرة وصفية ملعدات السقي املوضعي أو التكمييل القامئة.
>مذكرة لحساب الهندسة املائية للمرشوع ،تشمل أسس حساب املعدات
القامئة باإلضافة إىل تصميم وأبعاد صهريج املياه.
>تصميم مفصل لصهريج املياه بسلم مناسب.
>مذكرة ثبات صهريج تخزين مياه الري وطريقة بناءه ومعايري السالمة املتبعة وذلك
بالنسبة للصهاريج التي طاقتها اإلستعابية اإلجاملية تتعدى  10.000مرت مكعب.
>هذه املذكرات يجب أن تكون موقعة ومختومة وتحمل عبارة موافق من طرف املهندس
أو التقني الذي أنجز الدراسة وتحتوي عىل جميع البيانات املتعلقة بالرشكة التي أعدت دراسة
املرشوع.
>نسخة طبق األصل لشهادة التأهيل أو االعتامد للرشكة أو مكتب الدراسات الذي أنجز وصادق عىل
مذكرة الحساب.
>بالنسبة للرشكات أو مكاتب الدراسات الغري متواجدين داخل املغرب فيمكنهم تعويض شهادة التأهيل
أو اإلعتامد املذكورة أعاله بشهادة مامثلة صادرة عن السلطات املختصة يف البلد األصيل ،يف حالة عدم التوفر
عىل هذه الشهادة ،اإلدالء مبذكرة عن خربة وقدرة الرشكة عىل تنفيذ الدراسات املطلوبة مدعمة باملوارد البرشية
واملادية واملراجع التقنية واملالية مع شهادات حسن انهاء األشغال.
>مقايسة مدققة إلنجاز الصهريج ،املعدات املانعة الترسب والتجهيزات ذات الصلة.
>نسخة طبق األصل من شهادة التأهيل للمقاوالت التي أصدرت املقايسة والتي سترشع يف إنجاز األشغال.

•بالنسبة للفالحني املؤهلني للحصول عىل نسبة الدعم  % 100للسقي املوضعي و %70للسقي التكمييل يجب اإلدالء بــ :
>بالنسبة لصغار الفالحني  :الوثائق اإلدارية التي تثبت أن املساحة اإلجاملية املستغلة من طرف طالب الدعم ال تزيد عن
 5هكتارات؛ وترصيح بالرشف لطالب الدعم مصادق عليه ،يرصح من خالله أنه ميلك ويستغل مساحة إجاملية ال تتعدى
 5هكتارات.
>بالنسبة للفالحني املدمجني يف مشاريع جامعية :شهادة مسلمة من طرف املصالح التابعة لقطاع الفالحة ،تبني أن القطعة
األرضية موضوع اإلستثامر تتواجد يف قطاع أو محيط خاص مبشاريع التحويل.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل طالب الدعم أن يودع ملف طلب اإلعانة يف نسختني لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة بالنسبة لألشغال والتجهيزات والتهييئات املنجزة أو بيانات حسابية لألشغال املنجزة من طرف الفالح نفسه
بالنسبة لعمليات الردم وحفر اآلبار ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر ،موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداءا من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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>مشاريع التهيئة التكميلية :مالئمة نظم الري الموضعي القائمة في إطار مشروع تكثيف الغراسة
 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب دراسة مرشوع الري املوضعي أو التكمييل ،الذي يتم إيداعه من طرف صاحب املرشوع ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد
قبل إنجاز املرشوع من الوثائق التالية :
• طلب املوافقة والرتخيص املسبق ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
>بالنسبة للرشكات أو مكاتب الدراسات الغري متواجدين داخل
لألشخاص الذاتيني ؛
املغرب فيمكنهم تعويض شهادة التأهيل أو االعتامد املذكورة
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقانون األسايس والوثائق القانونية
أعاله بشهادة مامثلة صادرة عن السلطات املختصة يف البلد
التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
األصيل ,ويف حالة عدم التوفر عىل هذه الشهادة ،اإلدالء مبذكرة
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم
عن خربة وقدرة الرشكة عىل تنفيذ الدراسات املطلوبة مدعمة
والقطعة األرضية موضوع اإلستثامر ؛
باملوارد البرشية واملادية واملراجع التقنية واملالية مع شهادات
•امللف التقني للمرشوع ،والذي يتكون من الوثائق التالية :
حسن إنهاء األشغال.
>مذكرة لحساب الهندسة املائية للمرشوع موقعة ومختومة
> تصميم مفصل لشبكة الري بسلم مناسب.
وتحمل عبارة موافق من طرف املهندس أو التقني الذي أنجز
> مقايسة مدققة للمعدات والتجهيزات واألشغال.
الدراسة وتحتوي عىل جميع البيانات املتعلقة بالرشكة التي
>نسخة طبق األصل من شهادة التأهيل للمقاوالت التي أصدرت
أعدت دراسة املرشوع.
املقايسة والتي سترشع يف إنجاز األشغال.
>نسخة طبق األصل لشهادة التأهيل أو اإلعتامد للرشكة أو مكتب
>التزام املورد ملطابقة الرتتيبات التي ينص عليها دفرت التحمالت
الدراسات الذي أنجز وصادق عىل مذكرة الحساب.
موضوع املعيار املغريب رقم (12.1.100-2007لتجهيز بالسقي
املوضعي – املقتضيات العامة).
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>تقارير تقنية لنتائج اإلختبارات املتعلقة بأداءات الهندسة املائية الخاصة بالعدادات وموزعات املاء واألنابيب املصنوعة من مادة كلوريرلبوليفنيل
( )PVCومادة البويل اتيلني (( )PEقطارات مندمجة يف اغمدة وقطارات منفصلة وفواهات معايرة وموزعات دوامية ورذاذات ورشاشات)،
مسلمة يف مدة ال تتجاوز سنتني ،من طرف مصلحة التجارب واإلختبارات وضبط املعايري التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات.
•بالنسبة للفالحني املؤهلني للحصول عىل نسبة الدعم  % 100يجب اإلدالء بـ :
>بالنسبة لصغار الفالحني  :الوثائق اإلدارية التي تثبت أن املساحة اإلجاملية املستغلة من طرف طالب الدعم ال تزيد عن  5هكتارات؛ وترصيح
بالرشف لطالب الدعم مصادق عليه ،يرصح من خالله أنه ميلك ويستغل مساحة إجاملية ال تتعدى  5هكتارات.
>بالنسبة للفالحني املدمجني يف مشاريع جامعية  :شهادة مسلمة من طرف املصالح التابعة لقطاع الفالحة ،تبني أن القطعة األرضية موضوع
اإلستثامر تتواجد يف قطاع أو محيط خاص مبشاريع التحويل الجامعي مببادرة أو برتخيص من الدولة.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل طالب الدعم أن يودع ملف طلب اإلعانة يف نسختني لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة بالنسبة لألشغال والتجهيزات والتهييئات املنجزة ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر ،موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات،ابتداءا من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

17

ب-تكوين ملف طلب الدعم المالي
> إزالة األحجار يف العمق
 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

قبل إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل طالب الدعم أن يودع ملف طلب االرتخيص املسبق يف نسختني لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف
من الوثائق التالية :

.2التحسينات العقارية وتجميع
مياه األمطار
أ  -النسب واألسقف والمعايير
العمليات
 - 1إزالة األحجار يف العمق

()1

 - 2تجميع مياه األمطار

()2

ن�سبة الإعانة من
تكلفة الإقتناء ()%

�سقف الإعانة
بالدرهم للهكتار

30%

7 000

50%

2 500

)�(1إزالة الأحجار يف العمق :هي حت�سينات الأرا�ضي الفالحية باللجوء �إىل عمليات �شق الأرا�ضي الفالحية وتفتيت الكتل
ال�صخرية وجتميعها على حدود احلقل املهي�أ.
)(2جتميع مياه الأمطار :هي �أ�شغال التهيئة ذات الطابع النهائي ،التي متكن من حفظ وتخزين مياه الأمطار داخل الرتبة.
وميكن �أن ت�ضم �أنظمة جتميع مياه الأمطار لأغرا�ض حت�سني الإنتاجية الفالحية على �شكل �إقامة �أحزمة حجرية �أوحواجز
�صغرية.

18

• طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسيةوالوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•ترصيح بالرشف مصادق عليه ،يثبت أن القطعة األرضية موضوع اإلستثامر مل يسبق لها اإلستفادة من إعانة الدولة عىل عملية إزالة األحجار
يف العمق ,سواء يف إطار مشاريع منجزة من طرف الدولة أو من طرف الفالح نفسه من خالل صندوق التنمية الفالحية ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة موضوع اإلستثامر.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز األشغال ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة يف نسختني لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من
الوثائق التالية :
• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة أو املقايسات التقديرية مفصلة بالنسبة لألشغال املنجزة من طرف الفالح نفسه ؛
يجب أن تبني هذه الفاتورات أو املقايسات موقع ومساحة القطعة األرضية موضوع اإلستثامر وصالبة األشغال
املنجزة ونوعية اآلليات املستعملة ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل االستثامر موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات،ابتداءا
من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال ؛
•بالنسبة للقطع األرضية التي تتجاوز مساحتها  5هكتارات  :يتوجب اإلدالء برسم طبوغرايف
يبني اإلحداثيات الجغرافية للمساحة اإلجاملية وكذلك املساحة املهيئة ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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مراحل وآجال معالجة الملفات وآجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة

> تجميع مياه األمطار
 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

قبل إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب الرتخيص املسبق يف نسختني لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا
امللف من الوثائق التالية :
• طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•ترصيح بالرشف مصادق عليه ،يثبت أن القطعة األرضية موضوع اإلستثامر مل يسبق لها اإلستفادة من إعانة الدولة عىل عملية تجميع
مياه األمطار ،سواء يف إطار مشاريع منجزة من طرف الدولة أو من طرف الفالح نفسه من خالل صندوق التنمية الفالحية ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والقطعة أو القطع األرضية موضوع اإلستثامر ؛
•رسم إعدادي للمستغلة يبني موقع األشغال املراد إنجازها ويشمل مساحة القطعة أو القطع األرضية موضوع اإلستثامر وكثافة االشغال.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة يف نسختني لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من
الوثائق التالية :
• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة أو املقايسات التقديرية مفصلة بالنسبة لألشغال املنجزة من طرف الفالح نفسه ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء من تاريخ إصدار تقرير معاينة
االشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

1

املرحلة

املرحلة

املوافقة
املبدئية

الإجناز

املرحلة

2

3

طلب
امل�ساعدة

 - 1آجال معالجة ملفات طلب الموافقة المبدئية/الترخيص المسبق

		
• الفئة ( 1ف)1
		
• الفئة ( 2ف)2
		
• الفئة ( 3ف)3
			
•غم

 20 :يوم مفتوحة
 12 :يوم مفتوحة
 5 :أيام مفتوحة
 :غري معني باملوافقة املبدئية

 - 2آجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة
العمليات
الفئة
مشاريع الري املنجزة بصفة انفرادية
ف 1مشاريع الري املنجزة يف إطار مشاريع جامعية أو باألشطر
التحسينات العقارية

�أجال �إيداع ملف طلب الإعانة
 24شهر
 30شهر
 12شهر

ابتداء من تاريخ الرتخيص املسبق

ميكن اإلستفادة من آجال إضافية عند الرضورة إذا تم طلبها قبل انتهاء اآلجال األولية.

 -3آجال معالجة ملفات طلبات اإلعانة واألداء عنها 30 :يوم مفتوح
تودع جميع امللفات لدى الشباك الوحيد مقابل وصل إيداع.

للمزيد من املعلومات،
يرجى االت�صال
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• الشباك الوحيد باملديريات اإلقليمية للفالحة أو املكاتب الجهوية لإلستثامر الفالحي.
• مركز التواصل لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات عرب الرقم .08 020 020 50
• املوقع اإللكرتوين للوزارة www.agriculture.gov.ma/FDA

تجهـيـز الضيعـات
الفـالحــيــة

 .1إقتناء المعدات الفالحية

أ  -النسب واألسقف والمعايير
ن�سبة الإعانة
من تكلفة
الإقتناء ()%

�سقف الإعانة
للوحدة بالدرهم

الجرارات الفالحية

30

72 000

 وحدة لكل مساحة أقل من  5هكتاراتوحدتان لكل مساحة ما بني  5وأقل من  10هكتارات  3وحدات لكل مساحة ما بني  10وأقل من  20هكتار  4وحدات لكل مساحة ما بني  20وأقل من  50هكتار  5وحدات لكل مساحة ما بني  50و 100هكتاروحدة لكل  100هكتار إضافية عن كل مساحة تتجاوز 100هكتار

أدوات خدمة وصيانة األرض املجرورة
مبا فيها املحدلة (باستثناء الكوفركروب)

30

17 000

 4 -وحدات لكل جرار

أدوات خدمة وصيانة األرض املستنبطة
قوتها من الجرار

30

72 000

 4 -وحدات لكل جرار

أدوات وضع وتفريش املواد العضوية

30

48 000

 -وحدة لكل جرار

أدوات وضع وتفريش املواد املعدنية

30

19 000

 -وحدة لكل جرار

أدوات البدر (أحادية أو مركبة) والغرس

50

48 000

 -وحدة لكل جرار

أدوات املعالجة لألغراس

50

60 000

 -وحدة لكل جرار

أدوات املعالجة النباتية لغري األغراس

50

28 000

 -وحدة لكل جرار

آلة الزرع املبارش

50

90 000

آالت مولدة للريح ملكافحة الصقيع

30

90 000

 وحدة لكل جرار وحدة لكل مساحة تعادل أو تقل عن  5هكتاراتوحدة لكل  5هكتارات إضافية عن كل مساحة تعادلأو تتجاوز  5هكتارات

كبسوالت فريومونية ضد توتة أبسوليتا،
حرشة مرضة بالطامطم والباﺬنجانيات
األخرى (درهم/هكتار/سنة)

60

4 800

املواد الجذابة إلناث ذبابة السرياتيت
املستعملة يف األفخاخ املعممة
للحوامض(درهم/هكتار)

40

1000

املعدات
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املعدات

املعايري

ن�سبةالإعانة �سقفالإعانة
منتكلفة
للوحدة
الإقتناء ( )%بالدرهم

آلة الحصاد والدرس

20

208 000

أدوات الحش
الرباطات
الدراسات وآالت تجميع وتهوية الكأل
آلة جني البطاطس
آلة ذات محرك لجني الشمندر والقصب السكري
آلة قطع أوراق الشمندر
آلة قلع وتصفيف الشمندر
آلة جمع وشحن الشمندر
آلة ميكانيكية مجرورة لجني الزيتون بحركات اهتزازية

30
30
30
30
30
30
30
30
30

17 000
36 000
17 000
12 000
720 000
70 000
80 000
180 000
240 000

آلة ذات محرك لجني الزيتون

30

480 000

آلة يدوية لجني الزيتون عن طريق هز األغصان

40

6 000

آلة ذات محرك للحش والربط

30

27 000

آلة هرس التمور

30

6 000

ال ميكن اإلستفادة من اإلعانة ،يف حالة تجديد األدوات
الفالحية ذات محرك بالنسبة لنفس املستغلة موضوع
اإلستثامر ,إال مرة واحدة كل  10سنوات.

جرعة التطبيق القصوى املستخدمة لحساب الدعم لكل منتج
مرخص من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغدائية
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املعايري
 وحدة لكل مساحة ما بني  50وأقل من  200هكتار وحدتان لكل مساحة ما بني  200و 400هكتاروحدة لكل  200هكتار إضافية عن كل مساحة تتجاوز 400هكتار
 وحدة لكل جرار وحدة لكل جرار وحدة لكل جرار وحدة لكل جرار وحدة لكل مساحة تعادل أو تفوق  10هكتارات وحدة لكل جرار وحدة لكل جرار وحدة لكل جرار وحدة لكل مساحة تفوق  20هكتار وحدة لكل مساحة ما بني  40و 100هكتاروحدة لكل  100هكتار إضافية عن كل مساحة تتجاوز 100هكتار
 وحدة لكل مساحة أقل من  3هكتاراتوحدتان لكل مساحة ما بني  3هكتارات وأقل من  6هكتارات  3وحدات لكل مساحة ما بني  6هكتارات وأقل من 10هكتارات
  4وحدات لكل مساحة تعادل أو تفوق  10هكتارات وحدة لكل مساحة أقل من  50هكتار -وحدتان لكل مساحة  50هكتار وما فوق

ب  -تكوين ملف طلب الدعم المالي
 .1.1ملفات طلب اإلعانة املودعة من طرف الفالحني
> المعدات الفالحية الخا�ضعة للموافقة المبدئية

كل إقتناء لألدوات الفالحية يحتاج إىل موافقة مبدئية من طرف املديرية اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي
لإلستثامر الفالحي باملنطقة ،ما عدا الكبسوالت الفريومونية ضد توتة أبسوليتا واملواد الجذابة إلناث ذبابة
السرياتيت املستعملة يف األفخاخ املعممة للحوامض.

 - 1طلب املوافقة املبدئية

قبل إقتناء األدوات الفالحية ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب املوافقة املبدئية إلنجاز
املرشوع ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• طلب املوافقة املبدئية ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل
األشخاص املعنويني.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إقتناء األدوات الفالحية ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك
الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
•النسخة األصلية للموافقة املبدئية ؛
•طلب اإلعانة ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة موضوع اإلستثامر ؛
•بالنسبة مللفات طلب اإلعانة املتعلقة باألدوات الفالحية املحددة مبعايري  :يجب اإلدالء بالوثائق اإلدارية التي
تثبت مساحة املستغلة موضوع اإلستثامر ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة تبني املواصفات التقنية لألدوات الفالحية (العالمة والنوع والنموذج والقوة
ورقم التسلسل) ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للبطاقة الرمادية أو لوصل إيداع ملف التسجيل بالنسبة للجرار وآلة الحصاد
واآللة ذات محرك لجني الزيتون ؛
•بالنسبة لألدوات الفالحية املجرورة  :يجب اإلدالء بنسخ مطابقة لألصل مصادق عليها للبطاقة الرمادية
للجرارات التي يتوفر عليها الفالح باملستغلة موضوع اإلستثامر ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل األدوات الفالحية موضوع طلب الدعم ملدة ال تقل عن  5سنوات،
ابتداءا من تاريخ اصدار تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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> املعدات الفالحية الغري اخلا�ضعة للموافقة املبدئية
بعد إقتناء الكبسوالت الفريومونية أو املواد الجذابة إلناث ذبابة السرياتيت املستعملة يف األفخاخ املعممة للحوامض ،يتوجب عىل
صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• طلب اإلعانة ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة موضوع اإلستثامر ؛
• الفاتورات النهائية األصلية مفصلة ؛
•عقد التزام طالب الدعم الحرتام خطة العمل ،املوضوعة من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغدائية ،ملكافحة
ذبابة السرياتيت.
•يف حالة إقتناء جامعي من طرف أشخاص ذاتيني يجب اإلدالء بالوثائق اإلدارية التالية :
>نسخة طبق األصل مصادق عليها للفاتورة اإلجاملية محررة بإسم الشخص املعنوي.
>وصل استالم فردي مسلم من طرف الشخص املعنوي وموقع من طرف املستفيد يوضح الكمية واملبلغ املوافق لها.
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

 .2.1ملفات طلب اإلعانة املودعة من طرف رشكات الخدمات
 - 1طلب املوافقة والرتخيص املسبق وتوقيع دفرت التحمالت

قبل إقتناء املعدات الفالحية ،يتوجب عىل رشكة الخدمات أن تودع ملف طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع،
يف  3نسخ ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة اصلية من دفرت التحمالت موقعة ومصادق عليها من طرف السلطات املختصة ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص
املعنويني.
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•بالنسبة لألدوات الفالحية املجرورة :يجب اإلدالء بنسخ مطابقة لألصل مصادق عليها للبطاقات الرمادية للجرارات التي تتوفر عليها الرشكة ؛
•نسخة طبق األصل لدبلوم مهندس أو تقني يف املجال الفالحي بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخ طبق األصل لدبلوم مهندس أو تقني يف املجال الفالحي بالنسبة لجميع الرشكاء بالنسبة لرشكات األشخاص ؛
•نسخة من السجل التجاري بالنسبة للرشكات.
•بالنسبة لألشخاص املعنويني غري رشكات األشخاص ،يجب اإلدالء بـ :
>نسخة طبق األصل لدبلوم مهندس أو تقني يف املجال الفالحي بالنسبة ملديري هذه الرشكات.
>نسخة طبق األصل مصادق عليها ملحرض الجمع العام الذي يعني مدير الرشكة املعنوية غري رشكات األشخاص أو نسخة طبق األصل لعقد
العمل الذي يربر تعيينه.
>شهادة انخراط مستخدمي الرشكة يف صندوق الضامن االجتامعي والتقاعد.
•بطاقة تعريفية للرشكة توضح قدراتها التقنية واملوارد البرشية املعبئة لصالح املرشوع.
•تصميم مفصل للمرشوع عىل مدة  5سنوات يشمل املعلومات التالية :
>املقتنيات واإلستثامرات السنوية املربمجة مع تحديد طرق متويلها ؛
>الجهات واألقاليم املستهدفة يف املرشوع ؛
>تحديد مختلف أنواع الخدمات املقدمة ؛
>املساحة املتوقعة وعدد الفالحني املستهدفني حسب الجهة واالقليم ؛
>السعر املتوقع لكل نوع من الخدمات املقدمة ؛
>التوقعات السنوية لرقم املعامالت ؛
>التوقعات فيام يخص األرباح املالية للمرشوع.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إقتناء املعدات الفالحية ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد.
يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

•طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة تبني املواصفات التقنية لألدوات الفالحية (العالمة والنوع والنموذج والقوة ورقم التسلسل) ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للبطاقة الرمادية أو لوصل إيداع ملف التسجيل بالنسبة للجرار وآلة الحصاد واآللة ذات محرك
لجني الزيتون ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل املعدات الفالحية موضوع طلب الدعم ملدة ال تقل عن  5سنوات،
ابتداء من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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 .2إقتناء معدات تربية الماشية

أ  -النسب واألسقف والمعايير
املعدات
معدات تربية املاشية

ن�سبة الإعانة
من تكلفة الإقتناء
()%

�سقف الإعانة
للوحدة بالدرهم

املعايري

املعدات
نظام تربيد وحدات لرتبية املاشية

آلة الطحن

6 000

وحدة لكل مستغلة تضم أقل من  20رأس من األبقار أو أقل من 80
رأس من املجرتات الصغرى
وحدتان لكل مستغلة تضم  20رأس أو أكرث من األبقار أو  80رأس
أو أكرث من املجرتات الصغرى

آلة الخلط

15 000

وحدة لكل مستغلة تضم أقل من  20رأس من األبقار أو أقل من 80
رأس من املجرتات الصغرى
وحدتان لكل مستغلة تضم  20رأس أو أكرث من األبقار أو  80رأس
أو أكرث من املجرتات الصغرى

وحدة أعالف املاشية امللحقة
بالضيعة

ن�سبة الإعانة
من تكلفة
الإقتناء ()%

18 000

آلة رش رذاذ املاء داخل سقف مأوى املاشية

نظام الباد كولني أو تربيد الهواء داخل وحدة إيواء الدواجن
ما عدا وحدات تربية الدجاج البياض يف أقفاص
نظام الباد كولني أو تربيد الهواء داخل وحدات تربية الدجاج
البياض

�سقف الإعانة
للوحدة
بالدرهم

30 %

30 000
120 000

معدات لوحدات تربية النحل

300

خاليا (مملوءة)

60 000

وحدة لكل مستغلة أو تعاونية مريب املاشية تضم أكرث من  50رأس من
األبقار أو أكرث من  200رأس من املجرتات الصغرى

مشوار

3 000

13 500

وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  10رؤوس من األبقار أو أكرث من 50
رأس من املجرتات الصغرى

آنية لوضع العسل بعد استخراجه من الخلية

3 000

آالت السلوجة للذرة مبنقار
واحد

16 500

وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  10رؤوس من األبقار أو أكرث من 50
رأس من املجرتات الصغرى

مصفاة العسل

آالت السلوجة للذرة
مبنقارين

42 000

وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  20رأس من األبقار أو أكرث من 100
رأس من املجرتات الصغرى

قالب الشمع

15 000

آالت السلوجة للذرة ذات
محرك

300 000

وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  200رأس من األبقار أوأكرثمن 1 000
رأس من املجرتات الصغرى أو تعاونية يتعدى عدد رؤوس املاشية
ملنخرطيها  500رأس من األبقار أو  1 000رأس من املجرتات الصغرى

وحدة لصنع الشمع

210 000

معدات الحلب وحفظ الحليب يف الضيعة

آالت التفريغ والخلط
والتوزيع للسالج

105 000

وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  50رأس من األبقار أو أكرث من 500
رأس من املجرتات الصغرى أو تعاونية يتعدى عدد رؤوس املاشية
ملنخرطيها  100رأس من األبقار أو  1 000رأس من املجرتات الصغرى

آلة ثابتة للحلب (قاعة للحلب تتكون من 10وحدات أو أكرث)()1

آالت السلوجة لطحن
الحبوب

30 %

معدات التناسل واالحتفاظ باللقاح وإستعامله يف التلقيح االصطناعي
حاوية حفظ اللقاح
مجموعة أدوات التلقيح
االصطناعي
آلة التوليد

30 %

آلة ثابتة للحلب (قاعة للحلب )2x4
وحدة متنقلة للحلب ()2

أحواض لجمع الحليب مقامة بالضيعة

6 000

وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  50رأس من األبقار أو تجمع مريب
املاشية يتعدى عدد رؤوس املاشية ملنخرطيه  500رأس

2 000

وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  50رأس من األبقار أو تجمع مريب
املاشية يتعدى عدد رؤوس املاشية ملنخرطيه  500رأس

2 000

وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  50رأس من األبقار

30

30 %

1 800

املعايري
وحدة لكل بناية ذات مساحة تقدر ب  500مرت
مربع عىل األقل
وحدة لكل بناية ذات مساحة تقدر ب  500مرت
مربع عىل األقل
وحدة لكل بناية ذات مساحة تقدر ب  500مرت
مربع عىل األقل

وحدة لكل مستغلة تضم عىل األقل  50خلية
نحل مملوءة
وحدة لكل مستغلة تضم عىل األقل  50خلية
نحل مملوءة
وحدة لكل مستغلة تضم عىل األقل  50خلية
نحل مملوءة
وحدة لكل مستغلة تضم عىل األقل  50خلية
نحل مملوءة
وحدة لكل مستغلة أو وحدة تضم أكرث من 1 000
خلية نحل مملوءة

60 000
 7 500درهم/وحدة وحدتان لكل مستغلة تضم  50بقرة حلوب أو أكرث
وحدة لكل مستغلة تضم أقل من  10بقرة حلوب
3 000
وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  30بقرة حلوب
15 000
وحدة لكل مستغلة تضم أقل من  50بقرة حلوب

30 %

تجهيز وإنشاء وحدة لتثمني حليب املاعز تشمل صهريج
لجمع وتخزين الحليب ومعدات تحليل الحليب وبسرتته
وآالت االختامر والرتويب والتقطري وغرفة للتربيد

100 000

وحدة لكل مستغلة تضم أكرث من  100رأس من
املاعز الحلوب

( )1يحدد السقف اإلجاميل لإلعانة املالية بالنسبة ملعدات الحلب حسب كل مستغلة تضم أكرث من  50بقرة حلوب يف مبلغ  360 000درهم.
( )2يجب أن تستجيب وحدات الحلب املتنقلة للمعايري الوظيفية املحددة من طرف املصالح املختصة التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
ال ميكن لعمليات تجديد آالت السلوجة وآالت تفريغ السالج وآالت الحلب ووحدات لصنع الشمع إضافة إىل تجهيز وإنشاء وحدات تثمني حليب املاعز أن تستفيد من إعانة الدولة إال مرة
واحدة كل  10سنوات.
فيام يخص آالت السلوجة ،ال ميكن لطالب الدعم أن يستفيد إال من صنف واحدة من األصناف املشار إليها أعاله.

31

ب-تكوين ملف طلب الدعم المالي
 - 1طلب املوافقة املبدئية

قبل إقتناء معدات تربية املاشية ،يتوجب عىل طالب الدعم أن يودع ملف طلب املوافقة
املبدئية إلنجاز املرشوع ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

• طلب املوافقة املبدئية ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني
أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية التي تعني األشخاص
املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني.
بالنسبة مللفات طلب اإلعانة التي تزيد عن  100خلية نحل (بالرتاكم)  :يتوجب عىل املصالح
التقنية التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي أن تسلم
للفالح شهادة تبني قدرة الفالح عىل استيعاب هذا العدد من الخاليا وذلك بتوفره عىل مقر
لتخزين الخاليا وعىل األدوات التقنية ومعدات لوحدات تربية النحل الالزمة لتثمني إنتاج العسل.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إقتناء معدات تربية املاشية ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب
اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التايل :

• نسخة أصلية للموافقة املبدئية ؛
• طلب اإلعانة ؛
• شهادة املطابقة ملعدات تربية املاشية ؛
• الفاتورات النهائية األصلية مفصلة ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل املعدات موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات،
ابتداء من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

 .3إنشاء بنايات تربية الماشية

أ -النسب واألسقف

ن�سبة الإعانة من
تكلفة البناء ()%

نوع البناية

إسطبل عرصي :
• إسطبل مغطى لربط األبقار
• إسطبل مخصص لإليواء الطليق لألبقار

�سقف الإعانة بالدرهم
للمرت املربع من امل�ساحة
 200درهم
 50درهم

إسطبل تقليدي لألبقار
حظرية وزريبة لألغنام واملاعز :
• عرصية
• تقليدية
مأوى اإلبل

25%

 75درهم
 80درهم
 60درهم
 100درهم

•تخصص بنايات املاشية فقط إليواء األبقار واألغنام واملاعز وتبنى وفق املعايري والتصاميم النموذجية املصادق عليها من طرف مصالح وزارة الفالحة ؛
•يتم احتساب اإلعانة عىل اساس املساحة التي تضم املرافق املخصصة إليواء املاشية مبا فيها العالفات وممرات الخدمة وتقديم العلف واماكن تربية صغار املاشية ؛
•فيام يخص اإلسطبل املخصص لإليواء الطليق لألبقار يتم احتساب اإلعانة عىل اساس املساحة املحددة داخل السياج.

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي
 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

قبل إنشاء بناية لرتبية املاشية ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد.
يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية
التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛

• نسخة لتصميم البناء ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة
موضوع اإلستثامر.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنشاء البناية ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة يف نسختني لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

• طلب اإلعانة ؛
• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•عقد البناء املربم بني املديرية اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي
لإلستثامر الفالحي وطالب الدعم ؛
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•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة للبناء مسلمة من طرف املقاول
أو مقايسة تقديرية للبناء مسلمة من طرف املصلحة التقنية املختصة
التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة أو للمكتب الجهوي لإلستثامرالفالحي ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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 .4إقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة
لإلنتاج الفالحي
أ -النسب واألسقف

مكونات البيوت املغطاة

ن�سبة الإعانة ()%

�سقف الإعانة
بالدرهم للمرت املربع

الهياكل :
• الهياكل الحديدية للبيوت املغطاة
• الهياكل الخشبية للبيوت املغطاة
• الهياكل الحديدية للبيوت املغطاة ذات الشكل النفقي

10 %

9
4
3

غطاء البيوت املغطاة بالبالستيك واألسالك الحديدية

10 %

1

 .5إستعمال الشباك الواقية لحماية زراعة
الخضراوات تحت البيوت المغطاة من الحشرات
أ -النسب واألسقف
العمليات
إستعامل الشباك الواقية لحامية زراعة الخرضاوات
تحت البيوت املغطاة من الحرشات

ن�سبة الإعانة من تكلفة
الإقتناء

�سقف الإعانة بالدرهم للهكتار

35%

12 000

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي
 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ،الذي يتم إيداعه ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد من الوثائق التالية :

•طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني
األساسية أو الوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل
األشخاص املعنويني ؛

•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة
موضوع اإلستثامر ؛
•بطاقة تعريفية للمرشوع ،تبني مساحة البيوت املغطاة ،الزراعة
أو الزراعات املعنية ،نوع البيوت املعنية وكذا املبلغ التقديري للمرشوع.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل طالب الدعم أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
•شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
•طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة إلقتناء وتركيب البيوت املغطاة ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر موضوع طلب الدعم،

ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء من تاريخ إصدار تقرير معاينة
األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي
بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل طالب الدعم أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• طلب اإلعانة ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية
التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم
والضيعة موضوع اإلستثامر ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة إلقتناء الشباك باسم الفالح املنتج،
تبني قياسات العقد وكمية الشباك ومثن الوحدة واملبلغ اإلجاميل
لإلقتناء ؛

•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر موضوع طلب الدعم،
ملدة ال تقل عن  3سنوات ،ابتداءا من تاريخ إصدار تقرير معاينة
األشغال ؛
•يف حالة متوين مشرتك لصالح املنخرطني يف التعاونيات :يجب عىل
املنتجني املعنيني اإلدالء بنسخة طبق األصل مصادق عليها للفاتورة
اإلجاملية محررة باسم التعاونية ،مرفوقة بوصل اإلستالم الفردي مسلم
من طرف رئيس التعاونية ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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 .6إستعمال الشباك الواقية لحماية األشجار
المثمرة من البرد

مراحل وآجال معالجة الملفات وآجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة
املرحلة

أ  -النسب واألسقف
العمليات

إستعامل الشباك الواقية لألشجار املثمرة من الربد (*)

ن�سبة الإعانة من تكلفة
الإقتناء

�سقف الإعانة بالدرهم للهكتار

40%

50 000

(*) تهم هذه اإلعانة األقاليم التالية :
بوملان ،فاس ،صفرو ،مكناس ،الحاجب ،إفران ،ميدلت ،خنيفرة ،الخميسات ،القنيطرة ،تازة ،تاونات ،الحسيمة ،شيشاوة ،الحوز ،قلعة الرساغنة ،مراكش ،بني مالل ،أزيالل ،وجدة ،بركان،
الناضور ،شفشاون ،تطوان ،ورززات والراشدية.

ب  -تكوين ملف طلب الدعم المالي
 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ،الذي يتم إيداعه ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد من الوثائق التالية :

• طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني
األساسية أو الوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل
األشخاص املعنويني ؛

•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم
والضيعة موضوع اإلستثامر ؛
•بطاقة تعريفية للمرشوع ،تبني موقع الضيعة موضوع اإلستثامر
واملساحة املغروسة واالغراس املستعملة وكذا املبلغ التقديري
للمرشوع.

• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة إلقتناء الشباك الواقية لحامية
األشجار املثمرة من الربد ؛

•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر موضوع طلب
الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء من تاريخ إصدار
تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم ()RIB

املوافقة
املبدئية

الإجناز

طلب
امل�ساعدة

		
• الفئة ( 1ف)1
		
• الفئة ( 2ف)2
		
• الفئة ( 3ف)3
			
•غم

 20 :يوم مفتوحة
 12 :يوم مفتوحة
 5 :أيام مفتوحة
 :غري معني باملوافقة املبدئية

 - 2آجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة
الفئة
ف3

ف1

غم

العمليات

أجال إيداع ملف طلب اإلعانة
ابتداء من تاريخ املوافقة
املبدئية

إقتناء املعدات الفالحية
إقتناء معدات تربية املاشية

 12شهر

إقتناء وتركيب الشباك الواقية من الربد

 12شهر

إنشاء بنايات تربية املاشية

 24شهر

إقتناء املعدات الفالحية من طرف الرشكات الفالحية

 12شهر

إقتناء وتركيب البيوت املغطاة

 12شهر

إستعامل الشباك الواقية من الحرشات

 12شهر

ابتداء من تاريخ اإلقتناء

إقتناء الكبسوالت الفريومونية أو املواد الجذابة إلناث ذبابة سرياتيت الحوامض

 6أشهر

ابتداء من تاريخ اإلقتناء

ابتداء من تاريخ الرتخيص
املسبق

ميكن اإلستفادة من آجال إضافية عند الرضورة إذا تم طلبها قبل انتهاء اآلجال األولية.

 - 3آجال معالجة ملفات طلبات اإلعانة واألداء عنها  30 :يوم مفتوح
تودع جميع امللفات لدى الشباك الوحيد مقابل وصل إيداع.

للمزيد من املعلومات،
يرجى االت�صال
36

2

 - 1آجال معالجة ملفات طلب الموافقة المبدئية /الترخيص المسبق

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل طالب الدعم أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق
التالية :

1

املرحلة

املرحلة

3

• الشباك الوحيد باملديريات اإلقليمية للفالحة أو املكاتب الجهوية لإلستثامر الفالحي.
• مركز التواصل لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات عرب الرقم .08 020 020 50
• املوقع اإللكرتوين للوزارة www.agriculture.gov.ma/FDA

تـحــســـيــن
الــنـســــل

 .1إنتاج أبقار وأغنام وماعز مختارة النسل

أ  -النسب واألسقف والمعايير

يتكون ملف طلب املوافقة والرتخيص املسبق ،الذي يتم إيداعه من طرف صاحب املرشوع ،يف نسختني ،قبل إنجاز املرشوع لدى الشباك الوحيد
من الوثائق التالية :

مبلغ الإعانة
الأفراد
التعاونيات والتجمعات
 800درهم/الرأس
 850درهم/الرأس
 700درهم/الرأس
 750درهم/الرأس

العمليات

ماعز

�أبقار منتجة حمليا

> إنتاج أغنام وماعز مختارة النسل
 - 1طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

> إنتاج أغنام وماعز وأبقار مختارة النسل

�أغنام

ب  -تكوين ملف طلب الدعم المالي

 ذكور إناثسالالت من أصل مستورد
 700درهم/الرأس
 750درهم/الرأس
 ذكور 600درهم/الرأس
 650درهم/الرأس
 إناتسالالت محلية
 550درهم/الرأس
 600درهم/الرأس
 ذكور 450درهم/الرأس
 500درهم/الرأس
 إنات 5 000درهم/لكل رأس من األبقار مزداد إىل غاية  31دجنرب2018
 4 000درهم لكل رأس من األبقار مزداد إبتداءا من فاتح يناير  2019إىل  31دجنرب 2020
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• طلب املوافقة والرتخيص املسبق ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية
والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•بالنسبة لتجمعات الجمعية الوطنية لألغنام واملاعز ( : )ANOCنسخة من محرض الجمع العام املؤسس للتجمع ونسخة من محرض آخر جمع عام
للتجمع أو شهادة انخراط التجمع يف الجمعية الوطنية لألغنام واملاعز ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد إكثار األغنام أو املاعز املختارة النسل ،املربم بني ممثيل املربيني ( )ANOCومديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق
التالية :
• طلب اإلعانة ؛
• نسخة من شهادة املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
• املحرض األصيل النتقاء األغنام أو املاعز محرر من طرف اللجنة املختصة املعينة سنويا من طرف مديرية تنمية سالسل اإلنتاج ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

41

> إنتاج أبقار مختارة النسل ذات الصنف األصيل
 - 1طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ،الذي يتم إيداعه من طرف صاحب املرشوع ،يف
نسختني ،قبل إنجاز املرشوع لدى الشباك الوحيد من الوثائق التالية :

• طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل
مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد إكثار األبقار الحلوب مختارة النسل املربم بني املريب أو ممثل املربيني
(تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات) واملديرية اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي.

 .2إقتناء فحول اإلبل والعجالت المستوردة

أ -النسب واألسقف والمعايير

مبلغ الإعانة
 5 000درهم/الرأس

العمليات
إقتناء فحول اإلبل
إقتناء عجالت مستوردة ابتدا ًءا من  14يناير  2016إىل غاية  31دجنرب 2018

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي

 4 000درهم/الرأس

> إقتناء فحول اإلبل
 - 1طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ،الذي يتم إيداعه من طرف صاحب املرشوع ،يف نسختني ،قبل إنجاز املرشوع لدى
الشباك الوحيد من الوثائق التالية :
• طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق
القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• نسخة من شهادة املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•بطاقة جرد الحيوانات موضوع اإلعانة مصادق عليها من طرف املديرية
• طلب اإلعانة ؛
اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي مرفوقة بشهادة
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد اإلعانة إلقتناء الحيوانات
الصنف األصيل ؛
املختارة النسل املربم بني املريب أو ممثل املربيني (التعاونيات والتجمعات •الفاتورات النهائية األصلية مفصلة إلقتناء الحيوانات ؛
والجمعيات) واملديرية اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي لالستثامر • عقد التزام املريب للحفاظ عىل فحول اإلبل ملدة ال تقل عن  10سنوات ؛
الفالحي ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف
نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• طلب اإلعانة ؛
• نسخة من شهادة املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
• املحرض األصيل النتقاء األبقار ،محرر من طرف اللجنة املختصة املعينة من
طرف املديرية الجهوية للفالحة ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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> العجالت املستوردة
 - 1طلب اإلعانة
• طلب اإلعانة ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني
األساسية والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل
األشخاص املعنويني ؛
•النسخ األصلية للسالالت الخاصة بالعجالت املستوردة تحمل إشارة
«طبق األصل ومصادق عليها» وكذلك تاريخ االسترياد ،مسلمة من
طرف املديرية الجهوية للفالحة التي متت فيها عملية الحجر الصحي

؛
•بطاقة جرد العجالت موضوع طلب الدعم موقعة من طرف املديرية
اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي ؛
•فاتورة إقتناء العجالت مسلمة من طرف املستورد أو من طرف املورد
بالنسبة للمربيني املستوردين ؛
•عقد التزام املريب للحفاظ عىل العجالت املستوردة ملدة ال تقل عن 6
سنوات ؛
•شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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 .3إنتاج ملكات النحل المختارة

مراحل وآجال معالجة الملفات وآجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة

أ  -النسب واألسقف

املرحلة
مبلغ �أو ن�سبة الإعانة
التعاونيات والتجمعات
الأفراد

العمليات
إنتاج ملكات النحل املختارة

 250درهم/خلية

 300درهم/خلية

ب  -تكوين ملف طلب الدعم المالي
 - 1طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع
• طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية
والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص
املعنويني ؛

•نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد إكثار ملكات النحل املربم
بني املريب أو ممثل املربيني (التعاونيات والتجمعات والجمعيات)
واملديرية اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي.

1

املرحلة

املوافقة
املبدئية

الإجناز

2

		
• الفئة ( 1ف)1
		
• الفئة ( 2ف)2
		
• الفئة ( 3ف)3
			
•غم

 20 :يوم مفتوحة
 12 :يوم مفتوحة
 5 :أيام مفتوحة
 :غري معني باملوافقة املبدئية

 - 2آجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة
العمليات

�أجال �إيداع ملف طلب الإعانة

إقتناء فحول االبل
•نسخة أصلية ملحرض اعتامد وانتقاء خليات إنتاج ملكات النحل محرر من
طرف اللجنة املختصة املعينة سنويا من طرف مديرية تنمية سالسل اإلنتاج
؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

• طلب اإلعانة ؛
• نسخة من شهادة املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛

طلب
امل�ساعدة

 - 1آجال معالجة ملفات طلب الموافقة المبدئية/الترخيص المسبق

الفئة

 - 2طلب اإلعانة

املرحلة

3

ف2

ابتداء من تاريخ الرتخيص املسبق

إنتاج أغنام مختارة النسل
إنتاج ماعز مختارة النسل
إنتاج أبقار مختارة النسل
إنتاج ملكات النحل

 12شهر

 12شهر

إقتناء العجالت املستوردة

ابتداء من تاريخ محرض اإلنتقاء
ابتداء من تاريخ اإلقتناء

ميكن اإلستفادة من آجال إضافية عند الرضورة إذا تم طلبها قبل انتهاء اآلجال األولية.

 - 3آجال معالجة ملفات طلبات اإلعانة واألداء عنها  30 :يوم مفتوح
تودع جميع امللفات لدى الشباك الوحيد مقابل وصل إيداع.

للمزيد من املعلومات،
يرجى االت�صال
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• الشباك الوحيد باملديريات اإلقليمية للفالحة أو املكاتب الجهوية لإلستثامر الفالحي.
• مركز التواصل لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات عرب الرقم .08 020 020 50
• املوقع اإللكرتوين للوزارة www.agriculture.gov.ma/FDA

الــــبــــــــذور
و الـــغــــراســة

 .1الـبــذور الـمـعـتـمـــدة

> تخزين بذور احلبوب املعتمدة
تودع ملفات طلب الدعم عىل تخزين بذور الحبوب املعتمدة من طرف رشكات التسويق لدى املصالح املختصة لوزارة الفالحة .وتتضمن هذه امللفات
الوثائق التالية :

 .1.1بذور الحبوب املعتمدة
أ  -النسب واألسقف
> ت�سويق بذور احلبوب املعتمدة

تستفيد البذور املعتمدة للقمح اللني والصلب واملنتجة محليا ( أجيال  ،)R1،R2،G3،G4واملسوقة من طرف رشكات تسويق البذور املعتمدة خالل
املواسم الفالحية  2016-2017إىل  ،2019-2020من اإلعانات األحادية بهدف الحفاظ عىل فارق مع أمثنة الحبوب العادية وفقا للجدول التايل:
املو�سم الفالحي
القمح اللني
القمح الصلب
الشعري

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

50

55

55

60

50

50

50

50

50

50

50

50

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي
> ت�سويق بذور احلبوب املعتمدة

هذه اإلعانة متنح مبارشة للرشكات املعتمدة لتسويق البذور املختارة والتي تقوم بخصمها من أمثنة البذور املعتمدة عند بيعها للفالحني .يتكون ملف
طلب اإلعانة املودع من قبل الرشكات املعتمدة لتسوق البذور املختارة لذا املصالح املختصة لوزارة الفالحة من :
•جدول تلخييص لشهادات نتائج التحاليل بالنسبة لبذور محصول السنة
الجارية أو/وجدول تلخييص لكمية البذور املخزنة واملنقولة واملوافقة
للمعايري املعمول بها مسلم من لدن املكتب الوطني للسالمة الصحية
الغذائية ؛
•جدول تلخييص لكميات بذور الحبوب املتوفرة عند نهاية فرتة البيع،

مسلم من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية الغذائية ؛
•الفاتورة اإلجاملية للمبيعات مفصلة حسب النوع والصنف والفئة
موقعة من طرف مدير الرشكة املعتمدة ؛
•ترصيح ملدير رشكة البذور بكميات الفسائل التي تعرضت للضياع
خالل املوسم الفالحي.

•الفاتورة اإلجاملية لكمية بذور الحبوب املعتمدة التي تم خزنها،
محررة من طرف مدير رشكة التسويق ،عىل أساس شهادة مسلمة
من طرف مديرية تنمية سالسل اإلنتاج تحدد الكميات املستفيدة من
اإلعانة ؛

•جدول تلخييص لكميات الحبوب املعتمدة املتوفرة عند بداية املوسم
الفالحي ،مسلم من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية الغذائية.

 .2.1البذور أحادية النبتة للشمندر السكري
أ  -النسب واألسقف

�سقف الإعانة

العمليات
تسويق البذورأحادية النبتة للشمندر السكري

ب .تكوين ملف طلب الدعم المالي

يستفيد الفالح من اإلعانة املالية دون تقديم أي ملف يف هذا الشأن ،بحيث أن الرشكات املعتمدة لتسويق الشمندر السكري ذات الجنني الواحد تقوم
بخصم قيمة اإلعانة مسبقا من مثن الوحدة ،ويؤدي الفالح الباقي فقط .والسرتجاع مبلغ اإلعانة الذي تم خصمه ،تتقدم هذه الرشكات مبلفات طلب
اإلعانة للمصالح املختصة لوزارة الفالحة .وتتكون هذه امللفات من الوثائق التالية :
•جدول تلخييص لعدد وحدات البذور ذات الجنني الواحد للشمندر
السكري املتوفرة لدى رشكات تسويق البذور عند بداية املوسم
الفالحي ،مسلم من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية الغذائية ؛
•جدول تلخييص للمبيعات محرر وموقع من طرف رشكة إنتاج السكر ؛
•جدول تلخييص لعدد وحدات البذور املتوفرة عند نهاية البيع محرر
من طرف رشكة تسويق البذور ؛

•الفاتورة اإلجاملية للمبيعات مفصلة حسب الكميات ومثن البيع
املدعم ومبلغ اإلعانة ،محررة وموقعة من طرف رشكة تسويق البذور ؛
•نسخة من فاتورات اإلسترياد ؛
•نسخة من اإللتزام باإلسترياد موقع من طرف مصالح الجامرك ؛
•نسخة من الترصيح املفصل للبضائع (.)DUM

 .3.1تسويق بذور األرز املعتمدة
أ .النسب واألسقف

�سقف الإعانة
تسويق بذور األرز املعتمدة خالل املواسم الفالحية  2017-2016إىل .2020-2019
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 800درهام للوحدة
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�سقف

العمليات

50%

 600درهم للقنطار

ب .تكوين ملف طلب الدعم المالي
يستفيد الفالح من هذه اإلعانة دون تقديم أي ملف بهذا الشأن ،بحيث أن املؤسسات املعتمدة إلنتاج وتسويق بذور األرز املعتمدة تقوم بخصم
قيمة اإلعانة مسبقا من مثن القنطار ،ويؤدي الفالح الباقي فقط .والسرتجاع مبلغ اإلعانة الذي تم خصمه ،تتقدم هذه املؤسسات مبلفات طلب
اإلعانة للمصالح املختصة لوزارة الفالحة .وتتكون هذه امللفات من الوثائق التالية :
• الفاتورة اإلجاملية للمبيعات حسب النوع والصنف والفئة؛ موقعة من طرف مدير مؤسسة البذور املعتمدة ؛
•جدول تلخييص لشهادة التحاليل املخربية لبذور األرزاملعتمدة املستوردة خالل املوسم الفالحي ،موقع من طرف مدير املكتب الوطني للسالمة
الصحية الغذائية أو من ينوب عنه ؛
•جدول تلخييص لعدد وحدات البذور األرزاملعتمدة املستوردة املتوفرة لدى مؤسسات تسويق البذورعند بداية املوسم الفالحي ،موقع من طرف
مدير املكتب الوطني للسالمة الصحية الغذائية أو من ينوب عنه ؛
•جدول تلخييص لعدد كميات بذور األرز املستوردة واملتوفرة عند نهاية فرتة البيع ،موقع من طرف مدير املكتب الوطني للسالمة الصحية
الغذائية أو من ينوب عنه ؛
• ترصيح ملدير مؤسسة تسويق بذوراألرز املعتمدة أو من ينوب عنه بكميات البذوراملستوردة التي تعرضت للضياع خالل املوسم الفالحي
• نسخة من االلتزام باالسترياد موقع من طرف مصالح الجامرك ؛
• نسخة من الترصيح املفصل للبضائع ( )DUM؛
• جدول ملبيعات بذور األرز موقع من طرف مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 .2إحداث زراعات جديدة لقصب السكر
أ  -النسب واألسقف

مبلغ الإعانة

العمليات
إحداث زراعات جديدة لقصب السكر

ب .تكوين ملف طلب الدعم المالي

 6 000درهم/هكتار

 - 1طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

•طلب اإلعانة ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية
أو الوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة موضوع اإلستثامر ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لعقد الزراعة/شهادة التجميع مع معامل السكر ؛
•إيصال تسليم فسائل قصب السكر يؤكد إقتناء الفسائل وسالمتها الصحية ويتضمن مراجع محرض اللجنة املكلفة بانتقاء هذه الفسائل ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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 .3غراسة األشجار المثمرة

أ  -النسب واألسقف

ن�سبة الإعانة
�أومبلغ الإعانة

العمليات
أصناف الربتقال (كثافة ال تقل عن  350شتلة يف الهكتار)

�سقف الإعانة
درهم/هكتار

 11 000درهم/هكتار

إحداث مغروساتاطار
يف
جديدة للحوامض
املوضعي أصناف الفواكه الصغرية متأخرة النضج (كثافة ال تقل عن  500شتلة يف الهكتار)  8 000درهم/هكتار
نظام السقي
(حتى  )2020/02/05أصناف الفواكه الصغري مبكرة النضج (كثافة ال تقل عن  500شتلة يف الهكتار)  4 000درهم/هكتار
إحداث بساتني جديدةألغراس النخيل

إحداث بساتني جديدة من أجل تكثيف وإعادة تأهيل واحات النخيل

)(1

إحداث بساتني جديدة من أجل توسيع واحات النخيل (كثافة ال تقل عن  70 %من مبلغ
إقتناء األغراس
 100نخلة/هكتار)
مغروسات مسقية بالتنقيط ذات كثافة تفوق أو تعادل  285شتلة
يف الهكتار

إحداث بساتني متجانسة مغروسات مسقية مبا فيها بالتنقيط ذات كثافة أقل من  285شتلة)(2
يف الهكتار وال تقل عن  100شتلة يف الهكتار
ألغراس الزيتون
مغروسات منجزة يف البور ذات كثافة تفوق أو تعادل  100شتلة
يف الهكتار
إعادة غراسة بساتنياألشجار املثمرة

 100 %من مبلغ إقتناء األغراس

غراسة بعد قلع األشجار املصابة باللفحة النارية

()3

إعادة غراسة بساتني الحوامض املتلفة مبرض tristeza

 5 000درهام للهكتار ابتداء من املوسم الفالحي
.2014/2015
 3 500درهام للهكتار
 3 500درهام للهكتار
 12 000درهام للهكتار بالنسبة ألشجار الزيتون.
 15 000درهام للهكتار بالنسبة ألشجار الخوخ
والربقوق والشهدية والكرز.
 28 000درهام للهكتار

( )1متنح هذه اإلعانة للفالحني املستفيدين عىل شكل أغراس يف إطار برامج إقتناء األغراس املحددة من طرف مصالح القطاع املكلفة بالفالحة.
ال ميكن االستفادة من اإلعانتني
( )2و( )3يف وقت واحد بالنسبة لغراسة أشجار الزيتون.
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 35 000درهام للهكتار

ن�سبة الإعانة
�أومبلغ الإعانة

العمليات
التفاح (كثافة التقل عن  400شتلة/هكتار)
اإلجاص (كثافة التقل عن  400شتلة/هكتار)
السفرجل (كثافة التقل عن  200شتلة/هكتار)
الزعرور(املزاح) (كثافة التقل عن  140شتلة/هكتار)
إحداث بساتني الورديات)(4
الخوخ/الشهدية (كثافة التقل عن  200شتلة/هكتار)
الربقوق (كثافة التقل عن  200شتلة/هكتار)
الكرز (كثافة التقل عن  170شتلة/هكتار)
اللوز املسقي (كثافة التقل عن  200شتلة/هكتار)
اللوز البوري (كثافة التقل عن  100شتلة/هكتار)
املغروسات البورية (كثافة التقل عن  100شتلة/هكتار)
إحداث مغروساتاألركان
املغروسات املسقية (كثافة التقل عن  200شتلة/هكتار)
التني املسقي (كثافة التقل عن  230شتلة/هكتار)
التني البوري (كثافة التقل عن  140شتلة/هكتار)
الرمان (كثافة التقل عن  200شتلة/هكتار)
األصناف األخرى مناألشجار املثمرة
الجوز (كثافة التقل عن  70شتلة/هكتار)
الخروب (كثافة التقل عن  100شتلة/هكتار)
الفستق (كثافة التقل عن  200شتلة/هكتار)

�سقف الإعانة
درهم/هكتار
17 000

 60%من مثن
إقتناء الشتالت

 80%من مثن إقتناء
الشتالت

 60%من مثن إقتناء
الشتالت

17 000
11 000
7 000
10 000
10 000
9 000
5 000
3 500
6 000
9 000
6 000
3 500
6 000
10 000
6 000
8 000

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي
> غراسة أشجار الزيتون والحوامض الجديدة
 - 1طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ،الذي يتم إيداعه ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد من الوثائق التالية :

•طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني
األساسية أو الوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل
األشخاص املعنويني ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم

والضيعة موضوع اإلستثامر ؛
•بطاقة تعريفية للمرشوع ،تبني املساحة املغروسة والكثافة ونظام
الري املستعمل وكذا املبلغ التقديري للمرشوع.

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق
التالية :
• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة ومسلمة من طرف أصحاب
الشتائل املعتمدين تحمل إشارة «شتائل معتمدة» ؛

•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر موضوع طلب
الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء من تاريخ إصدار تقرير
معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

( )3و(  )4ال ميكن االستفادة من اإلعانتني يف وقت واحد بالنسبة ملغروسات الزيتون والكرز والخوخ والشهدية والربقوق.

> إحداث مغروسات جديدة لنخلة التمر

متنح هذه اإلعانة للفالحني املستفيدين عىل شكل أغراس يف إطار برامج إقتناء األغراس املحددة من طرف مصالح القطاع املكلفة بالفالحة.

> توسيع واحات النخيل
 - 1طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ،الذي يتم إيداعه ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد من الوثائق التالية :

•طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني
األساسية أو الوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل
األشخاص املعنويني ؛
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•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة
موضوع اإلستثامر ؛
•بطاقة تعريفية للمرشوع ،تبني املساحة املغروسة وصنف األغراس
والكثافة املستعملة ونظام الري املستعمل وكذا املبلغ التقديري
للمرشوع.
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 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك
الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة إلقتناء الفسائل االنبوبية ( )vitro plants؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء
من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
>�إحداث مغرو�سات جديدة للورديات و�أ�شجار الأركان والأ�صناف الأخرى من الأ�شجار املثمرة

 - 1طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ،الذي يتم إيداعه ،يف نسختني ،لدى الشباك
الوحيد من الوثائق التالية :

•طلب املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق
األصل مصادق عليها للقوانني األساسية أو الوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص
املعنويني ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة موضوع اإلستثامر ؛
•بطاقة تعريفية للمرشوع ،تبني املساحة املغروسة والكثافة ونظام الري املستعمل وكذا املبلغ التقديري
للمرشوع.

>�إعادة ت�شجري حقول احلوام�ض والأ�شجار املثمرة املتلفة نتيجة �إ�صابتها ب�أمرا�ض تري�ستيزا �أو اللفحة النارية.
بعد إعادة التشجري ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• طلب اإلعانة ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني أو نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية
أو الوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة موضوع اإلستثامر ؛
•بطاقة تعريفية للمرشوع ،تبني املساحة املغروسة والكثافة ونظام الري املستعمل وكذا املبلغ التقديري للمرشوع ؛
•شهادة قلع وحرق األشجار املترضرة ،مسلمة من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية للفالحني املتواجدين يف املناطق املترضرة
واملحددة بقرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة مسلمة من طرف أصحاب املشاتل املعتمدين ،تحمل إشارة « شتائل معتمدة» مطعمة بحامل الطعم غري «نارنج»
بالنسبة للحوامض وإشارة « شتائل معتمدة» بالنسبة إلعادة التشجريبأغراس الزيتون ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

 - 2طلب اإلعانة

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك
الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة لألغراس والتي يجب :
>أن تكون مسلمة من طرف املشاتل املعتمدة وتحمل إشارة «شتائل معتمدة» للوز.
>بالنسبة ألغراس األركان وباقي األصناف األخرى :يجب أن تحمل األغراس إشارة «شتائل معتمدة»
أو أن تكون مسلمة من طرف املشاتل املعتمدة ومشهود عىل وضعيتها الصحية من طرف املصالح
املختصة ويف هذه الحالة ،يجب أن تحمل الفاتورات كذلك جميع مراجع الشهادة الصحية املسلمة
من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية (رقم الشهادة وتاريخ استالمها…).
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء
من تاريخ إصدار تقرير معاينة األشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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 .4التحاليل المخبرية

مراحل وآجال معالجة الملفات وآجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة

أ  -النسب واألسقف
العمليات
التحاليل املخربية
( الرتبة والنباتات واملياه)

ن�سبة الإعانة
من تكلفة العملية

�سقف الإعانة

50 %

حسب نوع التحاليل (القرار املشرتك
رقم  1060.90بتاريخ  29غشت )1990

ب  -تكوين ملف طلب الدعم المالي
يستفيد الفالح من اإلعانة املالية دون تقديم أي ملف بهذا الشأن ،بحيث أن املختربات املعتمدة تقوم بخصم
قيمة اإلعانة مسبقا من تسعرية التحاليل ،ويؤدي الفالح الباقي فقط.
والسرتجاع مبلغ اإلعانة الذي تم خصمه ،تتقدم هذه املختربات مبلفات طلب اإلعانة للمصالح املختصة لوزارة
الفالحة .وتتكون هذه امللفات من الوثائق التالية :
• بيان أسعار التحاليل املطبقة من طرف املخترب ؛
•نسخ الفاتورات موقعة من طرف الفالحني ،تبني كلفة التحاليل ومبلغ اإلعانة املخصومة ؛
• نسخ من بيانات التحاليل املسلمة للفالحني ؛
• جدول شهري موجز يبني :
•الئحة األسامء والعناوين الكاملة للفالحني املستفيدين من إعانة التحاليل املنجزة ؛
• أنواع وعدد التحاليل املنجزة لصالح كل فالح ؛
• املبلغ اإلجاميل لإلعانة التي تم خصمها ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

1

املرحلة

املرحلة

املوافقة
املبدئية

الإجناز

املرحلة

2

3

طلب
امل�ساعدة

 - 1آجال معالجة ملفات طلب الموافقة المبدئية/الترخيص المسبق

		
• الفئة ( 1ف)1
		
• الفئة ( 2ف)2
		
• الفئة ( 3ف)3
			
•غم

 20 :يوم مفتوحة
 12 :يوم مفتوحة
 5 :أيام مفتوحة
 :غري معني باملوافقة املبدئية

 - 2آجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة
العمليات

الفئة

ف

1

غم

�أجال �إيداع ملف طلب الإعانة

غراسة األشجار املثمرة

 12شهر

ابتداء من تاريخ الرتخيص املسبق

إحداث مغروسات جديدة لقصب السكر

 6أشهر

ابتداء من تاريخ تسليم الفسائل

إعادة تشجري حقول الحوامض واألشجار املثمرة

 24شهر

ابتداء من تاريخ شهادة قلع األشجار

ميكن اإلستفادة من آجال إضافية عند الرضورة إذا تم طلبها قبل انتهاء اآلجال األولية.

 - 3آجال معالجة ملفات طلبات اإلعانة واألداء عنها  30 :يوم مفتوح
تودع جميع امللفات لدى الشباك الوحيد مقابل وصل إيداع.

للمزيد من املعلومات،
يرجى االت�صال
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• الشباك الوحيد باملديريات اإلقليمية للفالحة أو املكاتب الجهوية لإلستثامر الفالحي.
• مركز التواصل لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات عرب الرقم .08 020 020 50
• املوقع اإللكرتوين للوزارة www.agriculture.gov.ma/FDA

وحـــــــدات
الــتــثــمــيــــن

 .1وحدات تثمين اإلنتاج الفالحي

أ -نسب وأسقف ومعايير وحدات تثمين المنتوجات الفالحية
الطازجة من أصل نباتي والمنتوجات الثانوية المتأتية منها
نوع الوحدة

ن�سبة الإعانة
من تكلفة الإقتناء ()%

�سقف الإعانة (بالدرهم)

بناء وتجهيز وحدات التوضيب من أجل إنتاج البذور

10%

1.500.000

بناء وتجهيز وحدات تخزين الحبوب

10%

بناء وتجهيز وحدات توضيب الحوامض

30%

بناء وتجهيز وحدات توضيب الخرضوات ومنتوجات
األشجار املثمرة وكل الفواكه الطازجة األخرى ،باستثناء
الحوامض

30%

3.200.000
6.000.000
بالنسبة لطاقة إنتاجية تقل عن  5.000طن يف السنة
14.000.000
بالنسبة لطاقة إنتاجية تساوي  5.000طن يف السنة
أو تفوقها وتقل عن  10.000طن يف السنة
21.000.000
بالنسبة لطاقة إنتاجية تساوي  10.000طن يف السنة
أو تفوقها
4.000.000
بالنسبة لطاقة إنتاجية تقل عن  4.000طن يف السنة
10.000.000
بالنسبة لطاقة إنتاجية تساوي  4.000طن يف السنة
أو تفوقها وتقل عن  10.000طن يف السنة
15.000.000
بالنسبة لطاقة إنتاجية تساوي  10.000طن يف السنة
أو تفوقها

25 %

3.000.000

25 %
10 %

800.000
2.000.000

10 %

1.000.000

10 %

500.000

10 %

1.500.000

20 %

2.000.000

بناء وتجهيز وحدات تخزين املنتوجات الفالحية بالتربيد،
باستثناء التمور
بناء وتجهيز وحدات تخزين التمور بالتربيد
بناء وتجهيز وحدات عرص الزيتون
بناء وتجهيز وحدات عرصية لتعبئة زيت الزيتون يف
القارورات
تجهيزات لتعبئة زيت الزيتون يف القارورات
بناء وتجهيز وحدات معالجة وتثمني ثفل الزيتون
(الفيتور)
بناء وتجهيز وحدات تثمني املنتوجات النباتية عن طريق
التحويل و/أو التصبري و/أو التجميد -التجميد بحرارة
منخفضة و/أو التجفيف و/أو الكرس و/أو استخالص الزيوت
األساسية أو الزيوت غري زيت الزيتون ،مبا يف ذلك توضيب
املنتوجات املتأتية من عمليات التثمني السالفة الذكر.
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ب-نسب وأسقف ومعايير وحدات تثمين المنتوجات الفالحية
الطازجة من أصل حيواني والمنتوجات الثانوية المتأتية منها
نوع الوحدة

ن�سبة الإعانة
من تكلفة الإقتناء ()%

�سقف الإعانة (بالدرهم)

بناء وتجهيز وحدات تثمني الحليب الطري من أجل إنتاج
الجنب ومشتقات الحليب

30 %

3.000.000

بناء وتجهيز املجازر الصناعية للحوم الحمراء املتوفرة عىل
قاعة للتقطيع

30 %

18.000.000

بناء وتجهيز وحدات تقطيع اللحوم الحمراء

30 %

4.500.000

بناء وتجهيز وحدات تحويل اللحوم الحمراء

30 %

4.500.000

تجهيز وحدات تحويل اللحوم الحمراء

30 %

600.000

بناء وتجهيز املجازر الصناعية للدواجن املتوفرة عىل قاعة
للتقطيع

30 %

12.000.000

بناء وتجهيز وحدات تقطيع لحوم الدواجن مع التحويل
أو بدونه ،مبا يف ذلك التوضيب

10 %

3.000.000

بناء وتجهيز وحدات توضيب البيض

10 %

600.000

بناء وتجهيز وحدات تحويل البيض املوجه لالستهالك

10 %

2.200.000

بناء وتجهيز وحدات تجفيف فضالت الدواجن

30 %

600.000

بناء وتجهيز وحدات تثمني منتوجات النحل

10 %

500.000
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ج -تكوين ملف طلب الدعم المالي

 - 1طلب املوافقة القبلية إلنجاز املرشوع

قبل انجاز مرشوع وحدة التثمني ،يتوجب عىل صاحب املرشوع ان يودع ملف طلب املوافقة القبلية إلنجاز املرشوع لدى الشباك الوحيد يف
نسختني .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية:
• طلب املوافقة القبلية ؛
• وثائق تعريف صاحب الطلب (األشخاص الذاتيني أو لألشخاص االعتباريني) ؛
• كل وثيقة تثبت مامرسة نشاط فالحي ؛
• كل وثيقة تثبت العالقة القانونية بني صاحب الطلب والبقعة األرضية املزمع إنجاز مرشوع االستثامر عليها ؛
• ملف تقني مفصل يبني جدوى ومردودية مرشوع االستثامر .وترفق الوثائق التالية لهذا امللف:
> مقايسات أو الفواتري األولية للبنايات والتجهيزات واملعدات املربمجة ؛
> تصاميم موقع وتنفيذ املرشوع مصادق عليها من قبل السلطات املختصة.
•نسخة أو نسخ من الرتاخيص أو الوثائق األخرى املطلوبة مبوجب النصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل والرضورية إلنجاز مرشوع
االستثامر املعني ،واملسلمة من قبل السلطات املختصة.

 - 2طلب اإلعانة

بعد االنجاز ،يتوجب عىل صاحب املرشوع ان يودع ملف طلب االعانة لدى نفس الشباك الوحيد يف نسختني .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية:
• طلب االعانة ؛
• الفواتري النهائية االصلية املفصلة ؛
• نسخة من الرتخيص أو االعتامد عىل املستوى الصحي مسلمة من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ؛
•التزام صاحب الطلب بالحفاظ عىل مرشوع االستثامر موضوع طلب اإلعانة واستغالله وتثمينه خالل مدة ال تقل عن مثان ( )8سنوات تحتسب
ابتداء من تاريخ إيداع طلب اإلعانة ؛
• التزام صاحب الطلب باحرتام القوانني املغربية الجاري بها العمل يف املجال االجتامعي والبيئي ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

 .2مراكز جمع الحليب
أ  -النسب واألسقف
العمليات

ن�سبة الإعانة من تكلفة
العملية ()%

بناء مركز لجمع الحليب
تجهيز بأوعية الحليب

�سقف الإعانة (بالدرهم)
60.000

30 %

تجهيز مبولد الكهرباء أو كهربة املركز

39.000
60.000

تهم هذه اإلعانة املناطق التالية :
 واليات :الرباط سال والدار البيضاء الكربى وفاس ومكناس. أقاليم :القنيطرة والجديدة وسطات وبنسليامن وخميسات وسيدي قاسم.دوائر :أحفري(والية وجدة) وبيوكرا (والية أكادير) ومراكش الناحية (والية مراكش) والقرص الكبري(والية تطوان) ولوطا (إقليم الناضور) وتارودانت (إقليم تارودانت)والعطاوية (إقليم قلعة الرساغنة) وبني موىس والفقيه بنصالح (إقليم بني مالل) وافورار (إقليم أزيالل).
بالنسبة لباقي الرتاب الوطني ،ميكن أن تتحمل الدولة مجموع تكاليف بناء وتجهيز مراكز جمع الحليب.

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي
> بناء مراكز جديدة لجمع الحليب
 - 1طلب املوافقة القبلية إلنجاز املرشوع

قبل بناء مركز جديد لجمع الحليب ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب املوافقة القبلية إلنجاز املرشوع ،يف نسختني ،لدى الشباك
الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية:
•طلب املوافقة القبلية؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية للتعاونيات؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والضيعة
•ورقة تعريفية للمرشوع تضمن تربير وجدوى املرشوع ؛
موضوع االستثامر.
•تصميم البناء ملركز جمع الحليب معتمد من طرف املصلحة املختصة
للمديرية اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي؛

 - 2طلب اإلعانة

بعد بناء مركز جمع الحليب ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من
الوثائق التالية:
•التزام رئيس التعاونية الستعامل البنايات لألغراض املحددة يف املرشوع
•طلب اإلعانة ؛
موضوع طلب اإلعانة ؛
•شهادة املوافقة القبلية إلنجاز املرشوع ؛
•الفواتري النهائية األصلية مفصلة للبناء مسلمة من طرف املقاول •شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
أو مقايسة تقديرية للبناء مسلمة من طرف املصلحة التقنية املختصة
التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة أو للمكتب الجهوي لالستثامر الفالحي ؛
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> جتهيز مراكز جديدة جلمع احلليب
 - 1طلب املوافقة القبلية إلنجاز املرشوع

قبل تجهيز املركز ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب املوافقة القبلية إلنجاز املرشوع ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا
امللف من الوثائق التالية :
• طلب املوافقة القبلية؛
• نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية للتعاونيات.

مراحل وآجال معالجة الملفات وآجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة
املرحلة

 - 2طلب اإلعانة

بعد التجهيز ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

• طلب اإلعانة ؛
• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع ؛
•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة إلقتناء املعدات و/أو لكهربة مركز
جمع الحليب ؛

•التزام رئيس التعاونية للحفاظ عىل التجهيزات لألغراض املحددة يف
املرشوع ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء من تاريخ إصدار تقرير املعاينة ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

> جتديد جتهيزات مركز جمع احلليب
 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

املوافقة
املبدئية

الإجناز

2

طلب
امل�ساعدة

 - 1آجال معالجة ملفات طلب الموافقة المبدئية/الترخيص المسبق

• الفئة (1ف 20 : )1يوم مفتوحة
• الفئة (2ف 12 : )2يوم مفتوحة

 - 2آجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة

قبل تجديد التجهيزات ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب املوافقة القبلية إلنجاز املرشوع ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون
هذا امللف من الوثائق التالية:
• طلب املوافقة القبلية ؛
• نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية للتعاونيات.
• ورقة تعريفية للمرشوع تضمن تربير وجدوى مرشوع تجديد تجهيزات
مركز جمع الحليب ؛

 - 2طلب اإلعانة

بعد تجديد التجهيزات ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من
الوثائق التالية:

• طلب اإلعانة ؛
• شهادة املوافقة القبلية إلنجاز املرشوع ؛
•الفواتري النهائية األصلية مفصلة القتناء املعدات و/أو لكهربة مركز
جمع الحليب ؛

1

املرحلة

املرحلة

3

• التزام رئيس التعاونية للحفاظ عىل التجهيزات لألغراض املحددة
يف املرشوع ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء من تاريخ إصدار
تقرير املعاينة ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

العمليات

الفئة
ف1

وحدات ا لتثمني

 24شهر

ف2

مراكز جمع الحليب

 12شهر

ابتداء من تاريخ الرتخيص املسبق

وميكن متديد هذا األجل ،مرة واحدة ،بأجل إضايف مدته اثنا عرش ( )12شهرا بالنسبة للفئة ( 1ف  )1وستة ( )06اشهر بالنسبة للفئة ( 2ف  ,)2يف
إحدى الحالتني التاليتني:
 )1إذا تقدم املعني باألمر بطلب التمديد ،كتابة ،قبل انرصام اآلجال األولية؛
 )2يف حالة حدوث ،خالل اآلجال األولية ،قوة قاهرة أو صعوبات يف تنفيذ مرشوع االستثامر ،مربرة كام ينبغي.

 - 3آجال معالجة ملفات طلبات اإلعانة واألداء عنها  30 :يوم مفتوح
تودع جميع امللفات لدى الشباك الوحيد مقابل وصل إيداع.

للمزيد من املعلومات،
يرجى االت�صال
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�أجال �إيداع ملف طلب الإعانة

• الشباك الوحيد باملديريات اإلقليمية للفالحة أو املكاتب الجهوية لإلستثامر الفالحي.
• مركز التواصل لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات عرب الرقم .08 020 020 50
• املوقع اإللكرتوين للوزارة www.agriculture.gov.ma/FDA

إنعاش وتنويع
الصادرات الـفـالحية

 .1إنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفالحية
ذات األصل النباتي
أ -النسب واالسقف والمعايير

صادرات الحوامض

صادرات الطامطم
صادرات توت األرض

معبأة يف َع َبوات من خمسة
لرتات أو أقل

الوجهة
نحو روسيا

نوع التو�ضيب
جميع األنواع

أ 1.صادرات املنتوجات النباتية الطرية
العمليات

أ 2.صادرات املنتوجات النباتية املثمنة
أ 1.2.بالنسبة لزيت الزيتون

مبلغ الإعانة بالدرهم للطن
 50درهم للطن عىل مجموع الكميات املصدرة و 150درهم للطن عىل الكميات املصدرة
واملتجاوزة للكمية املصدرة خالل املوسم املرجعي (من  1شتنرب 2010حتى  31غشت )2013

نحو أكرانيا والصني  500درهم للطن عىل الكميات املصدرة ابتداء من  1شتنرب 2017واملتجاوزة للكمية املصدرة
خالل املوسم املرجعي (من  1شتنرب  2000حتى  31غشت )2001
وبلدان الخليج

الغري املعبأة

جودة زيت الزيتون امل�صدرة

قيمة الإعانة (درهم/طن)

جميع أنواع الجودة باستثناء زيت الزيتون الوقودية ""Lampante
البكر املمتازة
البكر
العـادية
البكر املمتازة
البكر
املكررة

2.000
)*( 4.000
)*( 3.000
)*( 2.000
)*( 2.000
)*( 1.000
)*( 1.000

(*) تضاف هذه اإلعانة إىل تلك املمنوحة لتصدير زيت الزيتون بجميع أنواع التوضيب وجميع أنواع الجودة باستثناء زيت الزيتون الوقودية «.»Lampante

أ 2.2.بالنسبة لزيتون املائدة املعبأ
(أ) -إنعاش الصادرات

كيفية التح�ضري

قيمةالإعانة
(درهم/طن)

خارج االتحاد األورويب  500درهم للطن عىل الكميات املصدرة واملتجاوزة للكمية املصدرة خالل املوسم املرجعي
(من  1شتنرب  2000حتى  31غشت )2001

زيتون املائدة الكامل الحبة (باستثناء املحرض عىل الطريقة اليونانية) أو املكرس أو املشقوق املعبأ يف علب محكمة اإلغالق
« "Emballages hermétiqueمن وزن  5كلغ أو أقل.

1.000

 750درهم للطن عىل الكميات املصدرة خارج دول االتحاد األورويب واملتجاوزة للكمية
املصدرة خالل املوسم املرجعي ()2008/2007
 500درهم للطن عىل مجموع الكميات املصدرة خارج دول االتحاد األورويب

زيتون املائدة املقطع عىل شكل دوائر أو املحشو أو املنزوع النواة أو الكامل الحبة املحرض عىل الطريقة اليونانية املعبأ يف علب محكمة
اإلغالق " "Emballages hermétiquesمن وزن  5كلغ أو أقل.
زيتون املائدة املحرض عىل الطريقة اليونانية املنزوع النواة املعبأ يف علب محكمة اإلغالق " "Emballages hermétiquesمن وزن 5
كلغ أو أقل.

1.500
2.000

(ب) -تنويع أسواق التصدير
كيفية التح�ضري

قيمة الإعانة

�شروطاال�ستحقاق

إعانة ممنوحة للكميات اإلجاملية املصدرة خارج األسواق
جميع كيفيات تحضري زيتون املائدة يف علب
محكمة اإلغالق  750درهم/طن (*) التالية :فرنسا ،بلجيكا ،هولندا ،لوكسمبورغ ،إسبانيا،
أقل.
أو
« »Emballages hermétiquesمن وزن  5كلغ
إيطاليا واليونان.
(*) تضاف هذه اإلعانة إىل اإلعانة املمنوحة إلنعاش صادرات زيتون املائدة السالفة الذكر (الفقرة أ).

أ 3.2.بالنسبة للمشمش املصرب اواملجمد

قيمةالإعانة
(درهم/طن)

نوع التو�ضيب
املشمش املصرب بدون سكر معبأ يف علب محكمة اإلغالق " "Emballages hermétiquesمن وزن  5كلغ أو أقل.
املشمش املجمد معبأ يف وزن  20كلغ أو أقل.
املشمش املصرب مع السكر معبأ يف علب محكمة اإلغالق " "Emballages hermétiquesمن وزن  5كلغ أو أقل.
68

69

1.000
1.500

أ 4.2.بالنسبة للمنتجات ذات القيمة العالية
نوع التو�ضيب

املنتوجات

قيمةالإعانة
(درهم/طن) (*)

الكبار – الخيار الصغري املخلل( –)cornichonsالفلفل موضبة يف تلفيف محكم اإلغالق ()Emballages hermétiques
–الفواكه والخرضاوات األخرى باستثناء الطامطم
يقل وزنها عن خمس ( )05كلغ أو يعادله

2.000

 مركز الطامطم الطامطم املقرشة -الطامطم املقطعة

موضبة يف تلفيف محكم اإلغالق ()Emballages hermétiques
يقل وزنها عن خمس ( )05كلغ أو يعادله

2.000

 الطامطم املجففة -مسحوق الطامطم

موضبة يف حاويات يقل وزنها عن خمس وعرشين ( )25كلغ
أو يعادله

2.000

الفواكه الجافة و/أو املجففة:
 اللوز الجوز التمر الربقوق املجفف املشمش املجفف التني املجفف الزبيب -الفواكه الجافة و/أو املجففة األخرى

موضبة يف حاويات يقل وزنها عن خمس ( )05كلغ أو يعادله

2.000

النباتات الطبية والعطرية

معبئة يف وزن  1كلغ أو أقل

2.000

التوابل

معبئة يف وزن  5كلغ أو أقل

2.000

(*) متنح اإلعانة للكميات املصدرة التي تفوق معدل الكميات املصدرة خالل املوسمني املرجعيني  2014و.2015

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي

يودع صاحب الطلب بعد إنجاز عملية التصدير ،ملف طلب اإلعانة ،مقابل وصل ،لدى املصلحة املختصة باملديرية اإلقليمية للفالحة أو باملكتب
الجهوي لالستثامر الفالحي ،التي توجد الوحدة املصدرة املعنية يف مجال نفوذها .ويتضمن هذا امللف الوثائق التالية:
• طلب اإلعانة ؛
• وثائق تعريف صاحب الطلب (األشخاص الذاتيني أو لألشخاص االعتباريني) ؛
• نسخ من الشهادات والوثائق التي تثبت الصادرات املنجزة ؛
• نسخة من شهادة املنشأ تثبت منشأ املغرب ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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 .2إنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفالحية
ذات األصل الحيواني
أ -النسب واالسقف والمعايير

أ 1.املنتوجات الحيوانية

املنتوجات
بيض التفقيس
كتاكيت اليوم الواحد

أ 2.منتجات الحليب

املنتوجات
منتجات الحليب الجاهزة (:)produits finis
 االجبان كرميات الحليب دهون من الحليب الزبادي (الياغورت) الحليب املخمر واملحمض كرمية املخمرة واملحمضة مسحوق الحليب كامل الدسم مسحوق الحليب خال من الدسم الحليب املعقمUHT -الحليب املركز

أ 3.منتجات الدواجن

املنتوجات
تحضريات من لحم وأحشاء الدواجن
لحوم وأحشاء الدواجن املجمدة القابلة لالستهالك

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي

مبلغالإعانة
 1درهم للكيلوغرام املصدر
مبلغ الإعانة (درهم/طن)

500

مبلغ الإعانة (درهم/طن)
1.500
1.000

يودع صاحب الطلب بعد إنجاز عملية التصدير ،ملف طلب اإلعانة ،مقابل وصل ،لدى املصلحة املختصة باملديرية اإلقليمية للفالحة أو باملكتب
الجهوي لالستثامر الفالحي ،التي توجد الوحدة املصدرة املعنية يف مجال نفوذها .ويتضمن هذا امللف الوثائق التالية:
• طلب اإلعانة ؛
• وثائق تعريف صاحب الطلب (األشخاص الذاتيني أو لألشخاص االعتباريني) ؛
• نسخ من الشهادات والوثائق التي تثبت الصادرات املنجزة ؛
• ترخيص أو شهادة السالمة الصحية مسلمة من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية حسب نوع الوحدة ؛
• نسخة من شهادة النقل موقعة من طرف مصالح الجامرك ؛
• نسخة من رسائل النقل الجوي أو البحري أو الربي ؛
• نسخة من شهادة املنشأ تثبت منشأ املغرب ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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 .3إنعاش وتنويع صادرات الفواكه والخضر
والزهور المقطوفة والنباتات التزيينية عبر الجو
أ -النسب واالسقف والمعايير
العمليات
إنعاش صادرات الفواكه والخرض والزهور املقطوفة والنباتات
التزيينية عرب الجو

�شروط اال�ستحقاق
درهم واحد للكيلوغرام املصدر نحو أوروبا الغربية باستثناء الدول اإلسكندنافية
خالل الفرتة املمتدة من فاتح أكتوبر إىل  30نونرب ومن فاتح مارس إىل  30يونيو.
 4.5دراهم للكيلوغرام املصدر نحو الدول اإلسكندنافية وأمريكا الشاملية والرشق
األوسط واليابان واالتحاد السوفيايت سابقا وأوروبا الرشقية ،باستثناء صادرات
الطامطم يف اتجاه كندا ،خالل الفرتة املمتدة من فاتح أكتوبر إىل  30شتنرب.

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي

ب 1.إنعاش صادرات الخرض والفواكه عرب الجو

تقدم اإلعانة لرشكات النقل الجوي التي تخصم قيمة هذه اإلعانة من تسعرية الشحن الجوي أو مبارشة للمصدرين اللذين أدوا التسعرية
كاملة لنقل منتجاتهم الفالحية (الفواكه والخرض والزهور املقطوفة والنباتات التزيينية).

> ملفات طلب اإلعانة املودعة من طرف رشكات النقل

تودع ملفات طلب اإلعانة إلنعاش الصادرات الفالحية عرب الجو ،يف نسختني ،من طرف رشكات النقل الجوي بالشباك الوحيد
للمديرية اإلقليمية للفالحة بالدار البيضاء ويتكون هذا امللف من الوثائق التالية:
• طلب اإلعانة ؛
• نسخة من رسالة النقل الجوي ؛
• نسخة من شهادة النقل محررة من طرف رشكة النقل الجوي املعنية وموقعة من طرف مصالح الجامرك ؛
• فاتورة إجاملية لرسائل النقل الجوي موقعة من طرف مدير رشكة النقل الجوي أو من ينوب عنه ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB
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> ملفات طلب اإلعانة املودعة من طرف املصدرين

تودع يف نسختني ،من طرف املصدر لدى الشباك الوحيد الذي يتواجد عنوانه يف دائرة نفوذه ويتكون هذا امللف من الوثائق التالية:
• طلب اإلعانة ؛
• نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
• شهادة التصدير محررة من طرف املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات ؛
• نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
• نسخة من رسائل النقل الجوي ؛
• نسخة من شهادة النقل محررة من طرف رشكة النقل الجوي املعنية وموقعة من طرف مصالح الجامرك ؛
•نسخة من الفاتورة النهائية مسلمة من طرف رشكة النقل الجوي للمصدر تثبت أداء التسعرية كاملة من طرف هذا األخري لنقل املنتجات الفالحية
موضوع رسائل النقل الجوي ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

مراحل وآجال معالجة الملفات وآجال تنفيذ مشاريع االستثمار وإيداع ملفات طلب اإلعانة
املرحلة

املرحلة

1

�إجناز
عملية
الت�صدير

طلب
امل�ساعدة

 - 1آجال معالجة ملفات طلب الموافقة القبلية

ملحوظة :فقط ملفات طلب اإلعانة إلنعاش صادرات الخرض والفواكه عرب الجو التي أجريت مع رشكات التصدير غري الخطوط امللكية الجوية هي
املؤهلة للحصول عىل هذه اإلعانة.

• غ م :غري معني باملوافقة املبدئية

ب 2.إنعاش صادرات الزهور املقطوفة والنباتات التزيينية عرب الجو

 - 2آجال تنفيذ مشاريع االستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة

تقدم هذه اإلعانة لرشكات النقل الجوي التي خصمت قيمة هذه اإلعانة من تسعرية الشحن الجوي أو مبارشة للمصدرين الذين أدوا التسعرية كاملة
لنقل منتجاتهم الفالحية (الزهور املقطوفة والنباتات التزيينية).
تودع ملفات طلب اإلعانة ،يف نسختني ،بالشباك الوحيد للمديرية اإلقليمية للفالحة بالدار البيضاء ويتكون هذا امللف من الوثائق التالية:
• طلب اإلعانة ؛
• نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني ؛
• نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
• نسخة من رسائل النقل الجوي ؛
• نسخة من شهادة النقل محررة من طرف رشكة النقل الجوي املعنية وموقعة من طرف مصالح الجامرك ؛
• فاتورة اجاملية لرسائل النقل الجوي موقعة من طرف مدير رشكة النقل الجوي أو من ينوب عنه ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

2

الفئة

العمليات
إنعاش وتنويع صادرات املنتوجات الفالحية ذات األصل
النبايت والحيواين

غم

إنعاش وتنويع صادرات الفواكه والخرض والزهور
املقطوفة والنباتات التزيينية عرب الجو
 طلب اإلعانة املودع من طرف املصدرين -طلب اإلعانة املودع من طرف رشكات النقل

�أجال �إيداع ملف طلب الإعانة
 12شهر
ابتداء من تاريخ التصدير
 12شهر
 24شهر

ميكن االستفادة من آجال إضافية عند الرضورة إذا تم طلبها قبل انتهاء اآلجال األولية.

 - 3آجال معالجة ملفات طلبات اإلعانة واألداء عنها  30 :يوم مفتوح
تودع جميع امللفات لدى الشباك الوحيد مقابل وصل إيداع.

للمزيد من املعلومات،
يرجى االت�صال
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• الشباك الوحيد باملديريات اإلقليمية للفالحة أو املكاتب الجهوية لإلستثامر الفالحي.
• مركز التواصل لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات عرب الرقم .08 020 020 50
• املوقع اإللكرتوين للوزارة www.agriculture.gov.ma/FDA

اإلعانـات الخـاصة
بمشـاريع التجـمـيع

 .1التهيئة المائية الزراعية وتجهيز الضيعات
بالمعدات الفالحية
متنح اإلعانة املالية بنسب وأسقف تفضيلية ملشاريع الري والتجهيز باملعدات الفالحية يف إطار مشاريع التجميع عىل شطرين :

أ-الشطر األول

 .1.1التهيئة املائية الزراعية
أ -النسب واألسقف
> التجهيز ب�أنظمة الري املو�ضعي
نوعية العملية

يحتسب مبلغ اإلعانة اعتامدا عىل النسب واألسقف املحددة لهذا الشطر كام هو مبني يف الجدول أسفله.
مينح هذا الشطر من اإلعانة بعد الحصول عىل شهادة التجميع الفالحي وبعد تنفيذ املرشوع موضوع اإلعانة.

ب-الشطر الثاني

يحتسب اعتامدا عىل النسب واألسقف املحددة للإعانة الإجمالية ( ،)1مع خصم مبلغ اإلعانة املحصل عليه يف ال�شطر الأول (.)2

•مينح الشطر الثاين من اإلعانة بعد السنة األوىل لتسليم املتجمعني إلنتاجهم للمجمع وذلك مقابل وصل مينح من طرف هذا األخري ؛
•توضع ملفات طلبات اإلعانة املخصصة لهذا الشطر بنفس الشباك الوحيد الذي وضعت به طلبات اإلعانة املخصصة للشطر األول ؛
•تقبل هذه امللفات  12شهرا عىل اآلقل بعد إيداع ملف طلب اإلعانة املتعلق بالشطر األول.

ن�سبة
الدعم

حفر وتبطني اآلبار

 1 400درهم للمرت الخطي من العمق

 1 100درهم للمرت الخطي من
العمق

حفر وتبطني الثقوب

 2 500درهم للمرت الخطي من العمق

 2 000درهم للمرت الخطي من
العمق

 5 000درهم للكيلوواط من القدرة املنشأة

 4 000درهم للكيلوواط من
القدرة املنشأة

متوين وتركيب معدات ضخ مياه الري
متوين وتركيب املحطات الرئيسية

100%

الفالحون الصغار ( 5هكتارات أو أقل) :
 11 000درهم للهكتار مجهز

80%

الفالحون اآلخرون  7 000 :درهم للهكتار مجهز

 5 600درهم للهكتار املجهز

متوين وتركيب قنوات جر وتوزيع مياه
الري

 12 000درهم للهكتار املجهز

 9 600درهم للهكتار املجهز

متوين وتركيب األنابيب وموزعات ماء
السقي

 17 000درهم للهكتار املجهز

 13 600درهم للهكتار املجهز

السقف اإلجاميل للمرشوع دون الصهريج
صهريج تخزين مياه الري
السقف اإلجاميل للصهريج
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الدعم الإجمايل ()1
�سقف الدعم بالدرهم

ال�شطر الأول ()2
ن�سبة
�سقف الدعم بالدرهم
الدعم

 45 000درهم للهكتار املجهز
100%

الفالحون الصغار ( 5هكتارات أو أقل)  60 :درهام
للمرت املكعب من طاقة التخزين
الفالحون اآلخرون  40 :درهام للمرت املكعب
من طاقة التخزين
 20 000درهم للهكتار املجهز
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 36 000درهم للهكتار املجهز
80%

 35درهام للمرت املكعب من
طاقة التخزين
 16 000درهم للهكتار املجهز

> التجهيز ب�أنظمة الري التكميلي
نوعية العملية

الدعم الإجمايل ()1
ن�سبة
الدعم

�سقف الدعم بالدرهم

ال�شطر الأول ()2
ن�سبة
الدعم

�سقف الدعم بالدرهم

حفر وتبطني اآلبار

 1 120درهم للمرت الخطي من العمق

 800درهم للمرت الخطي من
العمق

حفر وتبطني الثقوب

 1 680درهم للمرت الخطي من العمق

 1 200درهم للمرت الخطي من
العمق

متوين وتركيب معدات ضخ مياه الري

70%

 3 500درهم للكيلوواط من القدرة املنشأة

50%

 2 500درهم للكيلوواط
من القدرة املنشأة

متوين وتركيب محطات تصفية مياه الري
وحقن املواد املخصبة

 4 900درهم للهكتار املجهز

 3 500درهم للهكتار املجهز

متوين وتركيب األنابيب الحاملة ملوزعات مياه
السقي الري والرشاشات واألذرع املحورية
والخطية واللفافات وبكل جهاز مامثل للري

 11 200درهم للهكتار املجهز

 8 000درهم للهكتار املجهز

السقف اإلجاميل للمرشوع دون الصهريج
صهريج تخزين مياه الري

 28 000درهم للهكتار املجهز
70%

السقف اإلجاميل للصهريج

 28درهام للمرت املكعب من طاقة التخزين
 14 000درهم للهكتار املجهز

>رسم طبوغرايف إذا كان املنحدر مهم.
>تصميم مفصل لصهريج تخزين مياه الري بسلم مناسب.
>مذكرة ثبات صهريج تخزين مياه الري وطريقة بنائه ومعايري السالمة املتبعة وذلك بالنسبة للصهاريج التي طاقتها اإلستعابية اإلجاملية
تساوي أو تتعدى  10 000مرت مكعب.
> تصميم املآوي مع تحديد حجمها واملواد املستعملة يف بنائها
> مقايسة مدققة للمعدات والتجهيزات واألشغال.
>نسخة طبق األصل من شهادة التأهيل للمقاوالت التي أصدرت املقايسة والتي سترشع يف إنجاز األشغال.
>التزام املورد ملطابقة الرتتيبات التي ينص عليها دفرت التحمالت موضوع املعيار املغريب رقم ( 12.1.100-2007لتجهيز بالسقي املوضعي –
املقتضيات العامة).
>تقارير تقنية لنتائج االختبارات املتعلقة بأداءات الهندسة املائية الخاصة بالعدادات وموزعات املاء واألنابيب املصنوعة من مادة كلورير
البويل فنيل ( )PVCومادة البويل اتيلني (( )PEقطارات مندمجة يف اغمدة وقطارات منفصلة وفواهات معايرة وموزعات دوامية ورذاذات
ورشاشات) ،مسلمة يف مدة ال تتجاوز سنتني ،من طرف مصلحة التجارب واالختبارات وضبط املعايري التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات.
> فهرس معدات الضخ وتصفية مياه السقي املعتمدة يف املرشوع.

 20 000درهم للهكتار املجهز
50%

 20درهام للمرت املكعب
من طاقة التخزين
 10 000درهم للهكتار املجهز

ب -تكوين ملف طلب الدعم المالي
 - 1طلب الرتخيص املسبق إلنجاز املرشوع

يتكون ملف طلب دراسة مرشوع الري املوضعي أو التكمييل ،الذي يتم إيداعه من طرف املجمع أو املتجمع ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد قبل
إنجاز املرشوع من الوثائق التالية :
• طلب املوافقة والرتخيص املسبق ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقانون األسايس والوثائق القانونية
التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم والقطعة
األرضية موضوع االستثامر ؛
• شهادة التجميع بالنسبة للمجمع أو شهادة املتجمع ؛
• امللف التقني للمرشوع ،والذي يتكون من الوثائق التالية :
>مذكرة لحساب الهندسة املائية للمرشوع موقعة ومختومة وتحمل
عبارة موافق من طرف املهندس أو التقني الذي أنجز الدراسة
وتحتوي عىل جميع البيانات املتعلقة بالرشكة التي أعدت دراسة
املرشوع.
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نسخة طبق األصل لشهادة التأهيل أو االعتامد للرشكة أو مكتبالدراسات الذي أنجز وصادق عىل مذكرة الحساب.
بالنسبة للرشكات أو مكاتب الدراسات الغري متواجدين داخلاملغرب فيمكنهم تعويض شهادة التأهيل أو االعتامد املذكورة
أعاله بشهادة مامثلة صادرة عن السلطات املختصة يف
البلد األصيل ،يف حالة عدم التوفر عىل هذه الشهادة،
اإلدالء مبذكرة عن خربة وقدرة الرشكة عىل تنفيذ
الدراسات املطلوبة مدعمة باملوارد البرشية
واملادية واملراجع التقنية واملالية مع شهادات
حسن انهاء االشغال.
>تصميم مفصل لشبكة الري بسلم
مناسب.
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 - 2تكوين ملف طلب الدعم املايل
(أ) -الشطر األول

بعد إنجاز املرشوع ،يتوجب عىل طالب الدعم أن يودع ملف طلب اإلعانة املخصص للشطر األول يف نسختني لدى
الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• شهادة املوافقة والرتخيص املسبق ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الفاتورات النهائية االصلية مفصلة بالنسبة لآلشغال والتجهيزات والتهييئات املنجزة أو بيانات حسابية لآلشغال
املنجزة من طرف الفالح نفسه بالنسبة لعمليات الردم وحفر اآلبار ؛
•عقد إلتزام طالب الدعم للحفاظ عىل اإلستثامر ،موضوع طلب الدعم ،ملدة ال تقل عن  5سنوات ابتداءا من
تاريخ إصدار تقرير معاينة اآلشغال ؛
• شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

(ب) -الشطر الثاني
توضع ملفات طلبات اإلعانة املخصصة لهذا الشطر بنفس الشباك الوحيد الذي وضعت به طلبات اإلعانة املخصصة
للشطر األول وتودع بعد  12شهرا عىل اآلقل من إيداع ملف طلب اإلعانة املتعلق بالشطر األول وتتكون من
الوثائق التالية :
• طلب اإلعانة بالنسبة للشطر الثاين ؛
•بالنسبة للمج َمع  :وصل ممنوح من طرف املجمع يشهد بتسليم املتجمع إلنتاجه والذي يحدد الكمية الكلية
املسلمة ؛
•بالنسبة للمج ِمع  :شهادة اإليفاء باإللتزامات نحو املجمعني موقعة من طرف املديرية الجهوية للفالحة ،التي
توجد بها وحدة التثمني ،موضوع اإلستثامر .وتنجز هذه الشهادة بناء عىل تقرير مقدم من طرف املجمع.
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ب  -المعايير

 .2.1تجهيز الضيعات باملعدات الفالحية
أ -النسب واألسقف
املعدات

املعدات
الدعم الإجمايل ()1

املعايري
وحدة لكل مساحة أقل من  5هكتارات
وحدتان لكل مساحة ما بني  5وأقل من  10هكتارات
 3وحدات لكل مساحة ما بني  10وأقل من  20هكتار
 4وحدات لكل مساحة ما بني  20وأقل من  50هكتار
 5وحدات لكل مساحة ما بني  50و 100هكتار
وحدة لكل  100هكتار إضافية عن كل مساحة تتجاوز  100هكتار

ال�شطر الأول ()2

ن�سبة الدعم

�سقف الدعم
(الدرهم)

ن�سبة الدعم

�سقف الدعم
(الدرهم)

الجرارات الفالحية

40%

96 000

30%

72 000

أدوات خدمة وصيانة األرض املجرورة مبا فيها املحدلة باستثناء
الكوفريكروب

40%

22 000

30%

17 000

أدوات خدمة وصيانة األرض املستنبطة قوتها من الجرار

40%

96 000

30%

72 000

أدوات وضع وتفريش املواد العضوية

40%

64 000

30%

48 000

أدوات وضع وتفريش املواد املعدنية

40%

26 000

30%

19 000

أدوات البذر (أحادية أو مركبة) وأدوات الغرس

70%

67 000

50%

48 000

أدوات املعالجة لألغراس

70%

84 000

50%

60 000

أدوات املعالجة النباتية لغري األغراس

70%

39 000

50%

28 000

آلة الحصاد والدرس

30%

312 000

20%

208 000

آلة جني البطاطس

40%

16 000

30%

12 000

أدوات الحش

40%

22 000

30%

17 000

آلة الحصاد والدرس

الرباطات

40%

48 000

30%

36 000

الدراسات وآالت تجميع وتهوية الكأل

40%

22 000

30%

17 000

آلة ذات محرك لجني الشمندر والقصب السكري

40%

960 000

30%

720 000

آلة قطع أوراق الشمندر السكري

40%

90 000

30%

70 000

آلة قلع وتصفيف الشمندر السكري

40%

100 000

30%

80 000

آلة لجمع وشحن الشمندر السكري

40%

240 000

30%

180 000

آلة ميكانيكية مجرورة لجني الزيتون بحركات اهتزازية

40%

320 000

30%

240 000

آلة ذات محرك لجني الزيتون

40%

640 000

30%

480 000

آلة جني البطاطس
أدوات الحش
الرباطات
الدراسات وآالت تجميع وتهوية الكأل
آلة ذات محرك لجني الشمندر والقصب السكري
آلة قطع أوراق الشمندر السكري
آلة قلع وتصفيف الشمندر السكري
آلة لجمع وشحن الشمندر السكري
آلة ميكانيكية مجرورة لجني الزيتون بحركات اهتزازية

الجرارات الفالحية

أدوات خدمة وصيانة األرض املجرورة مبا فيها املحدلة باستثناء
الكوفريكروب
أدوات خدمة وصيانة األرض املستمدة قوتها من الجرار
أدوات وضع وتفريش املواد العضوية
أدوات وضع وتفريش املواد املعدنية
أدوات البذر (أحادية أو مركبة) وأدوات الغرس
أدوات املعالجة لألغراس
أدوات املعالجة النباتية لغري األغراس

 4وحدات لكل جرار
 4وحدات لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل مساحة ما بني  50وأقل من  200هكتار
وحدتان لكل مساحة ما بني  200هكتار إىل  400هكتار
وحدة لكل  200هكتار إضافية عن كل مساحة تتجاوز  400هكتار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل مساحة ما بني  10هكتارات وما فوق
وحدة لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل جرار
وحدة لكل مساحة أكرث من  20هكتار
وحدة لكل مساحة ما بني  40و 100هكتار
وحدة لكل  100هكتار إضافية عن كل مساحة تتجاوز  100هكتار

آلة ذات محرك لجني الزيتون
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ج -تكوين ملف طلب الدعم المالي
 - 1طلب املوافقة املبدئية

قبل إقتناء املعدات الفالحية ،يتوجب عىل املجمع أو املتجمع ،أن يودع ملف طلب املوافقة املبدئية إلنجاز املرشوع ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد.
يتكون هذا امللف من الوثائق التالية :
• طلب املوافقة املبدئية ؛
• نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة
لألشخاص الذاتيني ؛

•نسخة طبق األصل مصادق عليها للقوانني األساسية والوثائق القانونية
التي تعني األشخاص املوكلني لتمثيل األشخاص املعنويني ؛
• شهادة التجميع بالنسبة للمجمع واملتجمع.

 .2طلب الدعم الجزافـي
أ  -سالسل اإلنتاج النباتي

املبلغ بالدرهم

نوع م�شروع التجميع الفالحي
مرشوع تجميع الحوامض حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل
مرشوع تجميع الزيتون حول وحدة لعرص الزيتون
مرشوع تجميع الزيتون حول وحدة لتصبري الزيتون

 - 2طلب اإلعانة

(أ) -الشطر األول

بعد إقتناء األدوات الفالحية ،يتوجب عىل صاحب املرشوع أن يودع ملف طلب اإلعانة ،يف نسختني ،لدى الشباك الوحيد .يتكون هذا امللف من
الوثائق التالية :
• شهادة املوافقة املبدئية ؛
• طلب اإلعانة ؛
•الوثائق اإلدارية التي تثبت العالقة القانونية بني طالب الدعم
والضيعة موضوع االستثامر ؛
•بالنسبة مللفات طلب اإلعانة املتعلقة باملعدات الفالحية املحددة
مبعايري :يجب اإلدالء بالوثائق اإلدارية التي تثبت مساحة الضيعة
موضوع االستثامر ؛
•بالنسبة لألدوات الفالحية املجرورة  :يجب اإلدالء بنسخ مطابقة
لألصل مصادق عليها للبطاقة الرمادية للجرارات التي يتوفر عليها
الفالح بالضيعة موضوع االستثامر ؛

•الفاتورات النهائية األصلية مفصلة تبني املواصفات التقنية لألدوات
الفالحية (العالمة والنوع والنموذج والقوة ورقم التسلسل) ؛
•نسخة طبق األصل مصادق عليها للبطاقة الرمادية أو لوصل إيداع
ملف التسجيل بالنسبة للجرار وآلة الحصاد واآللة ذات محرك لجني
الزيتون ؛
•عقد التزام طالب الدعم للحفاظ عىل األدوات الفالحية موضوع
طلب الدعم ملدة ال تقل عن  5سنوات ،ابتداء من تاريخ إصدار تقرير
معاينة األشغال ؛
•شهادة الحساب البنيك لطالب الدعم (.)RIB

(ب) -الشطر الثاني
توضع ملفات طلبات اإلعانة املخصصة لهذا الشطر بنفس الشباك الوحيد الذي وضعت به طلبات اإلعانة املخصصة للشطر األول وتودع بعد  12شهرا
عىل اآلقل من إيداع ملف طلب اإلعانة املتعلق بالشطر األول وتتكون من الوثائق التالية :
• طلب اإلعانة بالنسبة للشطر الثاين ؛
•بالنسبة للمج َمع  :وصل ممنوح من طرف املجمع يشهد بتسليم
املتجمع إلنتاجه والذي يحدد الكمية الكلية املسلمة ؛

•بالنسبة للمج ِمع  :شهادة اإليفاء باإللتزامات نحو املجمعني موقعة
من طرف املديرية الجهوية للفالحة ،التي توجد بها وحدة التثمني،
موضوع اإلستثامر .وتنجز هذه الشهادة بناء عىل تقرير مقدم من
طرف املجمع.
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مرشوع تجميع األشجار املثمرة حول وحدة للتربيد و/أو للتوضيب و/أو للتحويل
مرشوع تجميع عنب املائدة حول وحدة للتوضيب
مرشوع تجميع نخيل التمر حول وحدة للتوضيب و/أو للتربيد و/أو التحويل
مرشوع تجميع زراعات الخرضوات حول وحدة للتربيد
مرشوع تجميع زراعات الخرضوات حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل
مرشوع تجميع زراعات الخرضوات حول مركب يضم وحدة للتوضيب ووحدة للتجميد
مرشوع تجميع الحبوب الخريفية (القمح الصلب ،القمح الطري ،الشعري) حول وحدة لخزن الحبوب
و/أو للتحويل
مرشوع تجميع الحبوب الربيعية باملناطق السقوية (األرز ،الذرة) حول وحدة لخزن الحبوب
و/أو للتحويل
مرشوع تجميع القطاين حول وحدة للخزن و/أو التوضيب
مرشوع تجميع الزراعات الزيتية حول وحدة لعرص الحبوب الزيتية
مرشوع تجميع الزراعات السكرية حول وحدة للتحويل
مرشوع تجميع بذور الحبوب حول وحدة للتوضيب
مرشوع تجميع الحوامض البيولوجية حول وحدة للتوضيب
مرشوع تجميع الزيتون البيولوجي حول وحدة لعرص الزيتون
مرشوع تجميع زراعات الخرضوات البيولوجية حول وحدة للتوضيب
مرشوع تجميع األركان حول وحدة للعرص و/أو للتحويل
مرشوع تجميع الزعفران حول وحدة للتوضيب و/أو للتربيد و/أو للتحويل
مرشوع تجميع الورود العطرية حول وحدة للتحويل و/أو للتوضيب
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 1500درهم للهكتار
البور  450 :درهم للهكتار
السقي  1 100 :درهم للهكتار
البور 250 :درهم للهكتار
السقي 650 :درهم للهكتار
 1 500درهم للهكتار
 1 500درهم للهكتار
 3 000درهم للهكتار او
 3 000درهم لكل  80نخلة
 3 500درهم للهكتار
 3 500درهم للهكتار
 3 500درهم للهكتار
البور  400 :درهم للهكتار
السقي  550 :درهام للهكتار
األرز  800 :درهم للهكتار
الذرة  550 :درهام للهكتار
 500درهم للهكتار
 1 955درهم للطن
 550درهم للهكتار
 650درهم للهكتار
 2 000درهم للهكتار
 950درهم للهكتار
 4 000درهم للهكتار
 3 400درهم للهكتار
 5 000درهم للهكتار
 5 000درهم للهكتار

ب -سالسل اإلنتاج الحيواني
نوع م�شروع التجميع الفالحي

مراحل وآجال معالجة الملفات وآجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة

املبلغ بالدرهم

مرشوع تجميع اللحوم الحمراء لألبقار حول مركز للتسمني و/أو مجزرة
مرشوع تجميع اللحوم الحمراء لألغنام و/أواملاعز حول مركز للتسمني و/أو مجزرة
مرشوع تجميع اللحوم الحمراء لإلبل حول مركز للتسمني و/أو مجزرة
مرشوع تجميع حليب األبقار حول وحدة لتحويل الحليب
مرشوع تجميع حليب املاعز حول وحدة لتحويل الحليب
مرشوع تجميع حليب اإلبل حول وحدة لتحويل الحليب
مرشوع تجميع اللحوم البيضاء حول مجزرة للدواجن
مرشوع تجميع البيض حول وحدة لتوضيب البيض
مرشوع تجميع مريب النحل حول وحدة الستخراج وتوضيب العسل (منحلة)

 350درهام للرأس
 28درهام للرأس
 800درهام للرأس
 280درهام للرأس
 50درهام للرأس
 900درهم للرأس
 1 000درهم للطن
 750درهام للطن
 7 500درهم للطن

ج -تكوين ملف طلب الدعم الجزافي
يودع ملف طلب الدعم الجزايف لكل شطر من طرف املجمع ،يف نسختني ،لدى املديرية الجهوية للفالحة ،التي توجد بها وحدة التثمني ،موضوع
مرشوع التجميع وال ميكن تأجيل طلبات الدعم الجزايف للسنة املوالية ويتكون امللف من الوثائق التالية :
• طلب الدعم الجزايف بالنسبة للشطر املعني.
> بالنسبة لسالسل اإلنتاج النبايت  :شهرين قبل جني املحصول،
موضوع التجميع.
> بالنسبة لسالسل اإلنتاج الحيواين :قبل  15شتنرب أو قبل  15فرباير.
• نسخة من شهادة التجميع ؛

•بيان ملخص إسمي للمعلومات املسجلة يف السجل الذي ميسكه
املجمع والذي يحدد عىل وجه الخصوص املجمعني الذين سلموا
محاصيلهم خالل املوسم الفالحي املنرصم والكميات اإلجاملية
املسلمة واملساحة (أو عدد رؤوس املاشية) ،موضوع مرشوع
التجميع.

املرحلة

املرحلة

1

طلب املوافقة
املبدئية/
الرتخي�ص
امل�سبق

�شهادة املوافقة
القيلية

2

الإجناز

املرحلة 3.1

املرحلة 3.2

طلب ال�شطر
االول للإعانة

طلب ال�شطر
الثاين للإعانة

 - 1آجال معالجة ملفات طلب الموافقة المبدئية/الترخيص المسبق

		
• الفئة ( 1ف)1
		
• الفئة ( 2ف)2
		
• الفئة ( 3ف)3
			
•غم

 20 :يوم مفتوحة
 12 :يوم مفتوحة
 5 :أيام مفتوحة
 :غري معني باملوافقة املبدئية

 - 2آجال تنفيذ مشاريع اإلستثمار وإيداع ملفات طلبات اإلعانة
الفئة

أجال إيداع ملف طلب اإلعانة
الشطر األول

العمليات

ف1

الـتـهـيـئـة الـمـائـية الـزراعـيـة (السقي):
 −مشاريع السقي املنجزة بصفة انفرادية
 −مشاريع السقي املنجزة باألشطر

 24شهر
 30شهر

ف3

إقتناء املعدات الفالحية

 12شهر

غم

املساعدات الجزافية

الشطر الثاين

ابتداء من تاريخ الرتخيص  12شهرا عىل األقل بعد
املسبق
إيداع ملف طلب اإلعانة
للشطر األول وبعد تسليم
ابتداء من تاريخ املوافقة
اإلنتاج
املبدئية
حسب تقدم املرشوع

ميكن اإلستفادة من آجال إضافية عند الرضورة إذا تم طلبها قبل انتهاء اآلجال األولية.

 - 3آجال معالجة ملفات طلبات اإلعانة واألداء عنها  30 :يوم مفتوح
تودع جميع امللفات لدى الشباك الوحيد مقابل وصل إيداع.

للمزيد من املعلومات،
يرجى االت�صال
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• الشباك الوحيد باملديريات اإلقليمية للفالحة أو املكاتب الجهوية لإلستثامر الفالحي.
• مركز التواصل لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات عرب الرقم .08 020 020 50
• املوقع اإللكرتوين للوزارة www.agriculture.gov.ma/FDA

اإلتصال

>الشباك الوحيد باملديريات اإلقليمية للفالحة واملكاتب الجهوية لإلستثامر الفالحي
>مصلحة املساعدات والتحفيزات باملديريات الجهوية للفالحة
جهة بني مالل  -خنيفرة

املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة آلزيالل
املديرية اإلقليمية للفالحة لبني مالل
املديرية اإلقليمية للفالحة لخنيفرة
املديرية اإلقليمية للفالحة لخريبكة
املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي لتادلة

جهة الدار البي�ضاء � -سطات

املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة لنب سليامن
املديرية اإلقليمية للفالحة للدار البيضاء
املديرية اإلقليمية للفالحة للجديدة
املديرية اإلقليمية للفالحة لسطات
املديرية اإلقليمية للفالحة لربشيد
املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي لدكالة

جهة الداخلة  -وادي الذهب
املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة للداخلة

جهة درعة  -تافياللت

05 23 42 45 71
05 23 45 83 98
05 23 48 25 76
05 35 58 61 62
05 23 56 26 68
05 23 43 50 48
05 23 39 40 20
05 23 29 11 12
05 22 27 88 71
05 23 34 29 90
05 23 40 37 48
06 51 17 24 12
05 23 34 22 70

املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة مليدلت
املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي لورززات
املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي لتافياللت
املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة لبوملان
املديرية اإلقليمية للفالحة لفاس
املديرية اإلقليمية للفالحة للحاجب
املديرية اإلقليمية للفالحة إلفران
املديرية اإلقليمية للفالحة ملكناس
املديرية اإلقليمية للفالحة لصفرو
املديرية اإلقليمية للفالحة لتاونات
املديرية اإلقليمية للفالحة لتازة

05 35 52 47 71
05 35 58 54 58
05 35 62 15 73
05 35 54 33 03
05 35 56 21 87
05 35 52 00 14
05 35 68 26 73
05 35 62 76 92
05 35 67 32 32

جهة كلميم  -واد نون

املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة آلسا الزاك
املديرية اإلقليمية للفالحة لكلميم
املديرية اإلقليمية للفالحة لطانطان
املديرية اإلقليمية للفالحة لسيدي إفني

جهة العيون  -ال�ساقية احلمراء
املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة لبوجدور
املديرية اإلقليمية للفالحة للعيون
املديرية اإلقليمية للفالحة لسامرة

جهة مراك�ش � -آ�سفي

املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة لشيشاوة
املديرية اإلقليمية للفالحة للصويرة
املديرية اإلقليمية للفالحة ملراكش
املديرية اإلقليمية للفالحة للرحامنة
املديرية اإلقليمية للفالحة آلسفي
املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي للحوز

05 28 93 16 98
05 28 89 70 59
05 35 57 04 00
05 35 36 06 37
05 24 88 26 14
05 35 57 04 00

جهة فا�س  -مكنا�س

جهة ال�شرق

املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة لفكيك
املديرية اإلقليمية للفالحة للناظور
املديرية اإلقليمية للفالحة لوجدة
املديرية اإلقليمية للفالحة لتاوريرت
املديرية اإلقليمية للفالحة لكرسيف
املديرية اإلقليمية للفالحة لجرادة
املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي مللوية

جهة الرباط � -سال  -القنيطرة

املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة للخميسات
املديرية اإلقليمية للفالحة للرباط وسال
املديرية اإلقليمية للفالحة لسيدي قاسم
املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي للغرب

املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة لطاطا
املديرية اإلقليمية للفالحة لتزنيت
املديرية اإلقليمية للفالحة آلكادير
املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي لسوس ماسة

05 28 82 71 31
05 28 80 20 58
05 28 86 20 76
05 28 84 00 63
05 28 84 08 27

جهة طنجة  -تطوان  -احل�سيمة

املديرية الجهوية للفالحة
املديرية اإلقليمية للفالحة لشفشاون
املديرية اإلقليمية للفالحة للحسيمة
املديرية اإلقليمية للفالحة لوزان
املديرية اإلقليمية للفالحة لطنجة
املديرية اإلقليمية للفالحة لتطوان
املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي للوكوس

05 28 99 32 96
05 28 89 60 95
05 28 89 39 53
05 28 89 98 11
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05 24 45 73 68
05 24 35 30 86
05 24 78 41 12
05 24 43 10 59
05 24 41 24 44
05 24 62 31 88
05 24 44 96 50
05 37 36 30 22
05 37 55 29 13
05 37 63 26 32
05 37 59 38 06
05 37 37 45 02

جهة �سو�س  -ما�سة

05 28 77 20 96
05 28 70 06 42
05 28 87 25 02
05 28 87 75 44
05 28 78 06 64

05 36 70 20 18
05 36 79 81 65
05 36 60 64 13
05 36 68 25 04
05 36 69 93 88
05 36 70 20 18
05 36 70 20 18
05 36 61 28 28

05 39 34 34 13
05 39 98 66 36
05 39 98 29 40
05 37 90 86 76
05 39 94 03 17
05 39 96 57 22
05 39 91 86 76

www.agriculture.gov.ma/FDA

