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ظهير)شريف)رقم)1.21.72)صادر)في)3)حي) وذ 8))88  )8 )و2 29) )2)) 
بتنف9ذ)  قان2ن)رقم)37.21)بسن)تد بير)خاص8)تتعلق)با تس2يق)
 ملباشر) لف2 كه)ل وخضرل ت) ملنتج8)في)إطار)  تجم9ع)  فالحي.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
املباشر  بالتسويق  تتعلق  خاصة  تدابير  بسن   37.21 رقم  القانون 
وافق  كما  الفالحي،  التجميع  إطار  في  املنتجة  والخضروات  للفواكه 

عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف  :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  : سعد الدين العثماني. 

*

*  *
قان2ن)رقم)37.21

بسن)تد بير)خاص8)تتعلق)با تس2يق

 ملباشر) لف2 كه)ل وخضرل ت) ملنتج8

في)إطار)  تجم9ع)  فالحي

املادة األولى

 104.12 رقم  القانون  61 من  املادة  4 من  البند  أحكام  استثناء من 
من أو  املختصة  للسلطة  يمكن  واملنافسة،  األسعار  بحرية   املتعلق 
عين بتسويق الفواكه والخضروات  تفوضه لهذا الغرض الترخيص للمجّمِ
القانون ألحكام  طبقا  الفالحي،  التجميع  مشاريع  إطار  في   املنتجة 

رقم 04.12 املتعلق بالتجميع الفالحي، مباشرة دون إلزامية املرور عبر 
أسواق الجملة، في املدن التي توجد فيها أسواق الجملة املذكورة والتي 

تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

يجب أن تستجيب نقط بيع الفواكه والخضروات املعنية للقوانين 

املنصوص  الصحية  والسالمة  النظافة  ولشروط  العمل  بها  الجاري 

عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا املجال.

أخذ بعين 
ُ
من أجل تحديد القائمة املنصوص عليها أعاله، يجب أن ت

حيث  من  ال سيما  املعنية،  املدن  في  الجملة  أسواق  وضعية  االعتبار 

بنيتها التحتية ووسائلها البشرية واملادية، وكذا تنظيمها.

املادة الثانية

يسري العمل باالستثناء املنصوص عليه في املادة األولى أعاله ابتداء 

من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى غاية 31 ديسمبر 2030.

املادة الثالثة

من أجل االستفادة من الترخيص املنصوص عليه في املادة األولى 

عين املعنيين احترام بنود دفتر تحمالت يعد لهذا  أعاله، يجب على املجّمِ

الغرض.

ومدة  املعنية،  والجماعة  منه  املستفيد  هوية  الترخيص  يبين 

صالحيته التي ال يمكن أن تتجاوز ثالث )3( سنوات، قابلة للتجديد، 

ويتضمن التزامات املستفيد املذكور.

بنود  بأحد  أخل  قد  منه  املستفيد  أن  ثبت  إذا  الترخيص  يسحب 

أجل  من  مضللة  أو  خاطئة  بمعلومات  أدلى  إذا  أو  التحمالت  دفتر 

الحصول عليه.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص وسحبه.

املادة الرابعة

من  املستفيدين  عين  املجّمِ إشارة  رهن  املعنية  الجماعات  تضع 

بالفواكه  املتعلقة  التصاريح  لتلقي  خدمة  أعاله  املذكور  الترخيص 

والخضروات التي يتم تسويقها في إطار هذا الترخيص والتي تتضمن 

املعلومات املتعلقة بطبيعة هذه الفواكه والخضروات وكمياتها ونقط 

بيعها وأسعار املعامالت املنجزة.

تتم التصاريح وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

املادة الخامسة

يعد دفتر التحمالت املنصوص عليه في املادة 3 أعاله وفق النموذج 

املحدد بنص تنظيمي ويتضمن البنود اإلجبارية التالية :

نص2ص)عام8
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عين املعنيين ؛	  ع واملجّمِ بيانات تحديد هوية املجّمِ

مكونات ومواصفات نقط بيع الفواكه والخضروات املعنية ؛	 

شروط النظافة والسالمة الصحية الواجب احترامها ؛	 

مواصفات توضيب وتلفيف الفواكه والخضروات املعنية ؛	 

كيفيات تتبع مسار الفواكه والخضروات التي يتم تسويقها ؛	 

املوارد البشرية والوسائل املادية والتنظيمية املستعملة من 	 

أجل تسويق الفواكه والخضروات املعنية ؛

ع 	  املجّمِ قبل  من  املستحقة  األتاوى  مبلغ  احتساب  عناصر 

لفائدة الجماعة املعنية وكيفيات أدائها.

املادة السادسة

نشر  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  أحكام  تدخل 

النصوص املتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

ظهير)شريف)رقم)1.21.76)صادر)في)3)حي) وذ 8))88  )8 )و2 29) )2)) 

بتنف9ذ)  قان2ن)رقم)50.20) ملتعلق)با تم2يالت)  صغيرة

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا، الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر   ينفذ 

عليه  وافق  كما  الصغيرة،  بالتمويالت  املتعلق   50.20 رقم  القانون 

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *

 قان2ن)رقم)50.20
وتعلق)با تم2يالت)  صغيرة

القسم األول 

نشاط)  تم2يالت)  صغيرة

الباب األول

أحكام)عام8

املادة األولى

يعتبر نشاطا للتمويالت الصغيرة، تقديم خدمات لفائدة األشخاص 

ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة اإلنتاج أو الخدمات 

أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.

تشمل خدمات التمويالت الصغيرة منح السلفات الصغيرة وتلقي 

األموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري 

به العمل.

من أجل االستجابة لالحتياجات األساسية أو الخاصة لألشخاص 

ذوي الدخل املحدود، يجوز منح هؤالء سلفات صغيرة لتمكينهم من :

- اقتناء سكن خاص بهم أو بنائه أو إصالحه ؛

- تزويد مساكنهم بالكهرباء أو املاء الصالح للشرب.

املادة 2

يزاول   اعتباري  شخص  كل  الصغيرة،  للتمويالت  مؤسسة  يعتبر 

أعاله األولى  املادة  في  معرف  هو  كما  الصغيرة  التمويالت   نشاط 

املتعلق   103.12 رقم  والقانون  القانون  هذا  ألحكام  والخاضع 

بتنفيذه  الصادر  حكمها،  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  بمؤسسات 

 1436 األول  ربيع  فاتح  بتاريخ   1.14.193 رقم  الشريف  الظهير 

)24 ديسمبر 2014(.

تؤسس مؤسسات التمويالت الصغيرة :

- في شكل شركة مساهمة، طبقا للقانون رقم 17.95 املتعلق بشركات 

املساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 

14 من ربيع اآلخر 1417 )30 أغسطس 1996(؛

- أو في شكل جمعية، طبقا ألحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 

الصادر في 3 جمادى األولى 1378 )15 نوفمبر 1958( بتنظيم حق 

تأسيس الجمعيات.


