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الدور املهم للهيئات بني املهنية

•  القيام بالإجراءات الالزمة بغية تعزيز البحث والتنمية وحت�صني ظروف تثمني املنتوج 
والرفع من جودته ق�صد الإ�صتجابة ملتطلبات الأ�صواق.

ال�صلطات  لدى  ال�صل�صلة  يف  للمتدخلني  واملمثل  الوحيد  املخاطب  بدور  •  الإ�صطالع 
العمومية.

•  امل�صاهمة يف تنفيذ عقود الربامج املربمة بني احلكومة واملهنيني املعنيني واملتعلقة 
بتنمية باأهم �صال�صل الإنتاج الفالحي.

•  تعميم الت�صاور بني جميع مكونات حلقات ال�صل�صلة لتوحيد الروؤية حول مقاربة تنميتها.
والبحث  كالتاأطري  الرئي�صية  امليادين  يف  ال�صل�صلة  نف�س  فاعلي  جميع  جهود  •  تظافر 

ونقل التكنولوجيا.

اإطار تعاقدي و�رصاكة مع التنظيمات بني املهنية لتنمية 

�سال�سل الإنتاج الفالحي

مــوجــز

اعتمد خمطط املغرب الأخ�رص مقاربة »ال�صل�صلة« لأنها تعترب من اأهم رافعات التنمية 

من اأجل فالحة جيدة ومندجمة وكدا حت�صني التناف�صية ملواجهة التحديات الناجمة 

عن حترير وعوملة الإقت�صاد.

اإن حتقيق الأهداف املن�صودة، يتطلب تظافر اجلهود وم�صاهمة كل من التنظيمات 

بني املهنية املعنية وال�صلطات العمومية يف تنفيذ الربامج املقررة واملتعلقة بتنمية 

�صال�صل الإنتاج من خالل حت�صني الإنتاجية واجلودة وبالتايل دخل الفالح.

وبعد مرور �صبع �صنوات على انطالق خمطط املغرب الأخ�رص، مت اإىل حد الآن التوقيع 

ما بني احلكومة و19 فدرالية بني مهنية على عقود برامج، منها 14 تخ�س ال�صال�صل 

النباتية و 5 تهم ال�صال�صل احليوانية. 

هذا الكتيب يلخ�س العقود الربامج ال�صالفة الذكر من خالل عر�س اأهداف وخطط 

عملها، ف�صال عن اجلهود التي تبذلها احلكومة لدعم وت�صجيع املهنيني لتحقيق 

التنمية وتطوير الإنتاج.



اإحداث اإطار قانوين لفائدة الهيئات بني املهنية

القانون رقم 03-12 املتعلق بالهيئات بني املهنية ال�صادر يف اجلريد الر�صمية 

بتاريخ 23 يوليوز 2012 ون�صو�صه التطبيقية ي�صكالن الإطار القانوين املنظم 

لإحداث ومتويل الهيئات بني املهنية للفالحة وال�صيد البحري.

لدا اأ�صبح يتعني على الهيئات بني املهنية للفالحة، املحدثة اإىل حدود تاريخ 

اإ�صدار هذا القانون، اأن متتثل ملقت�صيات هذا القانون وخا�صة تلك املتعلقة 

بالقانون الأ�صا�صي النموذجي ومب�صتوى متثيلية املنظمات املهنية املكونة لها.

 اأهداف عقود الربامج : تنمية �سال�سل الإنتاج

والنهو�ض بها.

•  ت�صجيع الإ�صتثمار الأجنبي على م�صتوى جميع حلقات ال�صل�صلة.
وباقي  املنتجني  لفائدة  التكنولوجيا  ونقل  والتطوير  البحث  برامج  •  تعزيز 

املتدخلني فى ال�صل�صلة.

•  حت�صني املحيط املهني وتهيئ الظروف الإطار املالئمة ل�صال�صل الإنتاج.
املنتوج وجودة  الإنتاجية  حت�صني  خالل  من  ال�صل�صلة  تناف�صية  !•  تدعيم 

وظروف تثمينه.

•  حت�صني طرق الت�صويق واإنعا�س ال�صادرات.

شراكة القطاع العام والقطاع اخلاص

19 هيئة بني مهنية للفالحـــة

اإلتزامات متبادلة 

الهيئات بني املهنية الدولة

�سل�سلة اللحوم احلمراء

�سل�سلة الدواجن

�سل�سلة الإبل �سل�سلة النحل

5�سل�سلة احلليب
�سال�سل حيوانية

14
�سل�سلة نباتية

�سل�سلة احلوام�ض

�سل�سلة الزيتون

�سل�سلة الزراعات 

الزيتية 

�سل�سلة الأرز

�سل�سلة نخيل التمر

�سل�سلة البواكر

�سل�سلة ال�سكر

�سل�سلة الزعفران

�سل�سلة الورود العطرية

�سل�سلة الأركان

ال�سل�سة البيولوجية

�سل�سلة البذور

�سل�سلة احلبوب

�سل�سلة الأ�سجار املثمرة
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 اأفقال�سنة املرجعية

2020

املساحة (هكتار)
البيوت املغطاة

احلقلية

32 000
15 200
16 800

59 000
27 500
25 500

1,73,2اإلنتاج (مليون طن)

0,751,7الصادرات (مليون طن)

3,510جلب العملة الصعبة (مليار درهم/السنة)

2060خلق فرص الشغل (مليون يوم عمل/سنة)

ال�سنة املرجعية 

2009
اأفق

2020
000 220 0001 680امل�ساحة )هكتار(

الإنتاج الإجمايل من الزيتون )طن(

زيت الزيتون

زيتون املائدة

700 000

80 000

92 000

2 500 000

330 000

320 000
ال�سادرات )طن( :

زيت الزيتون

زيتون املائدة

16 000

60 000

120 000

150 000
1,56جلب العملة ال�سعبة )مليار درهم/ال�سنة(

000 000300 100خلق فر�ض ال�سغل )من�سب �سغل قار(

الإ�ستهالك الداخلي )كلغ/فرد/�سنة( : 

زيت الزيتون

زيتون املائدة

 2

3

4

5

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

•  وزارة الداخلية
•  وزارة ال�صناعة و التجارة و الإ�صتثمار و الإقت�صاد الرقمي

املنظمات املهنية

الـبـيـمهنية املغربية للزيتون  •  الـفـدرالـيـة 
.)INTERPROLIVE(

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

•  وزارة الداخلية
•  وزارة ال�صناعة و التجارة و الإ�صتثمار و الإقت�صاد الرقمي
البيئة،  و  املعادن  و  الطاقة  وزارة  لدى  الدولة  •  كتابة 

املكلفة باملاء و البيئة

املنظمات املهنية

•  الفـدرالـية البيمهـنية املغربية لإنـتـاج وتـ�صدير الفواكه
. )FIFEL( واخل�رص

�سل�سلة البواكر�سل�سلة الزيتون

قيمة الإ�ستثمار : 29،5 مليار درهم

)من بينها 8،4 مليار درهم متثل دعم الدولة(

قيمة الإ�ستثمار : 21 مليار درهم

)من بينها 2 مليار درهم متثل دعم الدولة(
املدة : 2009-2020املدة : 2020-2009

الأهداف العامةالأهداف العامة

حماور برنامج العمل

300.000 هكتارا من  440.000 هكتارا من الزيتون وتاأهيل  •  غر�س 
اأ�صجار الزيتون احلالية.

136.000 هكتارا بنظام ال�صقي املو�صعي.  •  جتهيز 
امل�صاريع  حول  واملتو�صطني  ال�صغار  املنتجني  جتميع  وحتفيز  •  تطوير 

املندجمة.

لطحن  طن   1.500.00 بحوايل  تقدر  اإ�صافية  حتويلية  طاقة  •  اإن�صاء 
الزيتون  و360.000 طن لت�صبري الزيتون.

•  تقوية التنظيمات  املهنية وتعزيز برامج التاأطري والبحث.
املائدة  وزيتون  الزيتون  زيت  من  الوطني  الإ�صتهالك  وترويج  •  تعزيز 

وتنمية ال�صادرات.

حماور برنامج العمل

12.300 هكتار وامل�صاحة  اإىل  •  تو�صيع امل�صاحة حتت البيوت املغطاة 
احلقلية اإىل 8.700 هكتار.

50.000 هكتار بنظام ال�صقي املو�صعي. •  جتهيز 
10.000 هكتار. اأجل �صقي  •  اإجناز درا�صة عن حتلية مياه البحر من 

•  تطوير التجميع حول امل�صاريع املندجمة.

الوحدات املوجودة  تاأهيل  •  تطوير وحت�صني ظروف تثمني املنتوج عرب 
واإن�صاء وحدات جديدة.

•  تعزيز التنظيم املهني واإن�صاء الفيدرالية البيمهـنية.
•  تعزيز البحث والتطوير.

•  تنمية ال�صادرات واإعادة هيكلة ال�صوق الداخلي.

دعم و اإعانات الدولة 

3.500 اإىل 6.000 درهم للهكتار.   : •  املغرو�صات اجلديدة 
الإقتناء  تكلفة  من   %100 املو�صعي:  الري  بنظام  الب�صاتني  •  جتهيز 
بالن�صبة للم�صاريع اجلماعية اأو امل�صاريع املنجزة من طرف الفالحني 

ال�صغار و80% بالن�صبة للم�صاريع املنجزة ب�صفة انفرادية.

•  جتهيز ال�صيعات  باملعدات الفالحية: 30%اإىل 50% من تكلفة الإقتناء 
للم�صاريع   بالن�صبة    %70 اإىل   %40 و  الفردية  للم�صاريع  بالن�صبة 

املنجزة يف اإطار التجميع.

�صقف  حتديد  مع  الإ�صتثمار  تكلفة  من   %10  : الزيتون  ع�رص  •  وحدات 
الإعانة يف حدود 1،2 مليون درهما للوحدة.

 %10 الزيتون:  زيت  تعبئة  ووحدة  الزيتون  ع�رص  وحدة  ي�صم  •  مركب 
2،1 مليون  الإعانة يف حدود  الإ�صتثمار مع حتديد �صقف  من تكلفة 

درهما للوحدة.

الإ�صتثمار مع حتديد �صقف  10% من تكلفة   : الزيتون  •  وحدات ت�صبري 
الإعانة يف حدود 760 األف درهم للوحدة.

2.000 درهم للطن.  : •  ت�صدير زيت الزيتون 
•  و�صع برنامج �صمان متعدد املخاطر املناخية 

INTERPROLIVE دعم تاأهيل الفدرالية البيمهنية املغربية للزيتون  •
•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

دعم و اإعانات الدولة 

يبلغ  �صقف  مع  الإ�صتثمار  قيمة  10%من   : اجلديدة  املغطاة  •  البيوت 
100.000 درهم للهكتار.

بالن�صبة  الإقتناء  تكلفة  من   %100  : املو�صعي  الري  باأنظمة  •  جتهيز 
الفالحني   �صغار  طرف  من  اأو  التجميع  اإطار  يف  املنجزة  للم�صاريع 

و80% من تكلفة الإقتناء بالن�صبة للم�صاريع  املنجزة الفردية.

•  جتهيز ال�صيعات باملعدات الفالحية بن�صبة 30% اإىل 50% من تكلفة 
الإقتناء بالن�صبة للم�صاريع الفردية و40% اإىل 70% بالن�صبة للم�صاريع 

يف اإطار التجميع.

يبلغ  لالإعانة  ب�صقف  الإ�صتثمار  تكلفة  من   %10  : التلفيف  •  حمطات 
2،46 مليون درهم للوحدة.

من   10% التربيد:  ووحدة  وتلفيف  تو�صيب  وحدة  من  يتكون  •  مركب 
تكلفة الإقتناء مع �صقف لالإعانة يبلغ 1،98 مليون درهم للوحدة.

•  تنويع ال�صادرات : 750 درهم للطن  على الكميات امل�صدرة من الطماطم 
خارج دول الإحتاد الأوروبي واملتجاوز للكمية امل�صدرة خالل املو�صم 

املرجعي 2008-2007 و500 درهم للطن بالن�صبة ل�صادرات توت 

الأر�س املوجهة خارج الإحتاد الأوروبي.

الفواكه  وتـ�صدير  لإنـتـاج  املغربية  البـيمـهـنية  الفـدرالـية  تاأهيل  •  دعم 
.FIFEL واخل�رص

•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.
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ال�سنة املرجعية 

2013
 اأهداف �سنة

2020
000 000612 490الإنتاج الوطني : طن

14,217,3معدل الإ�ستهالك)كلغ/الفرد/ال�سنة(

2530رقم املعامالت )مليار درهم(

000 80 +-فر�ض ال�سغل )يوم عمل/ال�سنة(

ال�سنة املرجعية 

2008
اأهداف �سنة

2014
1,963الإنتاج )مليار لرت(

300-100250الإ�ستهالك ) غرام/الفرد/اليوم(

815رقم املعامالت )مليار درهم(

000 000500 460فر�ض ال�سغل القار )يوم عمل/ال�سنة(

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

• وزارة الفالحة وال�صيد البحري
• وزارة الإقت�صاد واملالية

املنظمات املهنية

) FIMALAIT ( الفيدرالية البيمهنية املغربية للحليب  •

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري 
•  وزارة الإقت�صاد واملالية 

•  وزارة الداخلية

املنظمات املهنية

 .)FIVIAR( الفدرالية البيمهـنية للحوم احلمراء

�سل�سلة�سل�سلة احلليب

اللحوم احلمراء

قيمة الإ�ستثمار : 12 مليار درهم

)من بينها 2 مليار درهم متثل دعم الدولة(

قيمة الإ�ستثمار : 5 مليار درهم

)من بينها 1.45ملياردرهم ميثل دعم الدولة(
املدة : 2014-2020*املدة : 2009-2014

الأهداف العامةالأهداف العامة

حماور برنامج العمل

دعم م�ساريع اإنتاج احلليب حول التجميع:

• ت�صجيع الإ�صتثمار: 
-  منح الإ�صتثمار: 1،2 مليار درهم 

-  دعم مايل يف اإطار �صندوق التنمية الفالحية: 800 مليون درهم

 100 اأكرث من  500 مزرعة مع  اإىل   400( اإنتاج احلليب  •  دعم وحدات 
دعم  خالل  من  احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية  املزارع  تعزيز  بقرة( 

حت�صني الن�صل لالأبقار ودعم ا�صترياد و اإنتاج العجالت و اإن�صاء املركز 

 الوطني للتقييم الوراثي لالأبقار احللوب والتدبرياملعلوماتي ملعطيات

مراقبة احلليب.

تطوير قطاع ت�سنيع احلليب واإن�ساء وحدات جديدة لتحويل 

احلليب. حت�سني ال�رصوط الإطار لل�سل�سة :

جمع  مراكز  )تاأهيل  احلليب  وجودة  لالأبقار  ال�صحية   الرقابة  •  تعزيز 
احلليب(؛

•  ترقيم الأبقار احللوب.
•  حتيني القوانني املنظمة ل�صل�صلة احلليب.

•  اإنعا�س ا�صتهالك احلليب.
•  بناء وجتهيز مركز التكوين بعني اجلمعة )الدار البي�صاء(.

•  اإن�صاء خمترب بيمهني للحليب.
•  اإ�صالح �صامل لدعم �صل�صلة احلليب.

حماور برنامج العمل

تنمية حلقة الإنتاج 

•  دعم برنامج حت�صني الن�صل.
•  تنمية وحدات ع�رصية لرتبية الأبقار والأغنام واملاعز.

تنمية حلقات الت�سويق والتحويل

• الرفع من الإنتاج والإ�صتهالك.
• دعم تثمني وت�صويق احليوانات احلية واللحوم.

حت�سني ال�رصوط الإطار لل�سل�سلة

• تاأهيل التنظيم املهني.
• دعم التنظيمات املهنية.

• اإنعا�س ا�صتهالك وجودة اللحوم.
• البحث والتنمية.

• املركز التقني البيمهني للتكوين بعني اجلمعة بالدار البي�صاء.
• ترقيم الأبقار ح�صب النظام الوطني اجلديد للرتقيم والتتبع.

دعم و اإعانات الدولة 

4000 درهم / راأ�س  : •  اإ�صترياد عجالت احلليب 
5000 درهم/ راأ�س   : •  اإنتاج العجالت املحلية 

10% من الإ�صتثمار الإجمايل  : •  دعم وحدات تثمني احلليب 

25% من تكلفة البناء : ن�صبة الإعانة  •  بناء الإ�صطبالت 
30% من تكلفة الإقتناء : ن�صبة الإعانة  •  اإقتناء املعدات التقنية 

اأو التجهيز 30% من تكلفة البناء   : •  بناء وجتهيز مراكز جمع احلليب 

دعم و اإعانات الدولة 

•  اإنتاج فحول الأغنام املح�صنة : 800-850 درهم /راأ�س بالن�صبة للذكور 
و 700-750 درهم/راأ�س بالن�صبة لالإناث :

-  اإنتاج فحول الأبقار املح�صنة : 5000 درهم/راأ�س

-  اإنتاج العجول املهجنة : 2000 درهم/راأ�س 

25% من تكلفة البناء. : ن�صبة الإعانة  •  بناء الإ�صطبالت 
30% من تكلفة الإقتناء. : ن�صبة الإعانة  •  اإقتناء املعدات التقنية 

تقطيع  وحدة  مع  وجمزرة  العجول  لت�صمني  مركز  ي�صم  مركب  •  بناء 
اللحوم : ن�صبة الإعانة 10% من تكلفة العملية.

* العقد برنامج الأول 2009 – 2014: اأهداف الإنتاج التي حددت �صنة 2014 )اإنتاج 450.000 طن من اللحوم احلمراء( مت بلوغها �صنة 2013، اأي 490.000 طن. 
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ال�سنة املرجعية 

2009
اأفق

2018
000 000105 85امل�ساحة )هكتار(

1,32,9الإنتاج )مليون طن(

0,541,3ال�سادرات )مليون طن(

38 جلب العملة ال�سعبة )مليار درهم/ال�سنة(

2134خلق فر�ض ال�سغل )مليون يوم عمل/�سنة(

4785جتهيز باأنظمة ال�سقي املو�سعي)%من امل�ساحة الإجمالية(

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

املنظمات املهنية

•  الفيدرالية البيمهنية املغربية للحوام�س
.)MAROC CITRUS(

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

املنظمات املهنية

)FNIS( الفيدرالية الوطنية البيمهـنية للبذور  •

�سل�سلة البذور�سل�سلة احلوام�ض

قيمة الإ�ستثمار : 9 مليار درهم

)من بينها 3 مليار درهم متثل دعم الدولة(

قيمة الإ�ستثمار : 765 مليون درهم

)من بينها 225 مليون درهم متثل دعم الدولة(
املدة : 2009-2020املدة : 2018-2009

الأهداف العامة

حماور برنامج العمل

•  غر�س 50.000 هكتار من احلوام�س مبا فيها تو�صيع 20.000 هكتار 
وجتديد 30.000 هكتار.

50.000 هكتار باأنظمة ال�صقي املو�صعي.  •  جتهيز 
امل�صاريع  حول  واملتو�صطني  ال�صغار  املنتجني  جتميع  على  •  التحفيز 

املندجمة.

واإحداث  املوجودة  الوحدات  تاأهيل  عرب  التو�صيب  م�صتوى  من  •  الرفع 
وحدات جديدة.

عن  التطبيقي  والبحث  التاأطري  برامج  وتعزيز  املهنية  الأنظمة  •  تعزيز 
طريق اإن�صاء مركز تقني للحوام�س.

•  العمل على اإنعا�س الت�صويق على م�صتوى الت�صدير واإعادة هيكلة ال�صوق 
الداخلي. 

حماور برنامج العمل

اإكثار البذور. •  تعزيز و�صمان واإمكانيات 
•  تطوير وحت�صني ظروف الت�صويق.

•  تطوير وتعزيز برامج البحوث.

•  تن�صيق وتوحيد الن�صو�س القانونية التنظيمية وتعزيز طاقة املراقبة.
•  تعزيز التاأطري والتنظيم املهني لقطاع البذور.

دعم و اإعانات الدولة 

•  املغرو�صات اجلديدة بقيمة 4.000 اإىل 11.000 درهم للهكتار ح�صب 
الأ�صناف

بالن�صبة  الإقتناء  تكلفة  من   %100: املو�صعي  الري  باأنظمة  •  جتهيز 
اأو من طرف �صغار الفالحني و  اإطار التجميع  للم�صاريع املنجزة يف 

80% من تكلفة الإقتناء بالن�صبة للم�صاريع الفردية.
•  جتهيز ال�صيعات باملعدات الفالحية بن�صبة 30% اإىل %50 من تكلفة 
الإقتناء بالن�صبة للم�صاريع الفردية 40% اإىل 70% بالن�صبة للم�صاريع 

يف اإطار التجميع.

10% من تكلفة الإ�صتثمار ب�صقف يبلغ   : •  حمطات التو�صيب والتلفيف 
4،75 مليون درهم للوحدة.

الأ�صواق  ح�صب  للطن  درهم   1000 اإىل   50 من   : ال�صادرات  •  تنويع 
وح�صب �رصوط معينة.

مبر�س  امل�صابة  املغرو�صات  لتعوي�س  جديدة  مغرو�صات  •  اإحداث 
اقتناء  تكلفة  من  للهكتار%40  درهم   28.000 ”اتري�صتيزا“ بقيمة 
املواد اجلذابة لإناث ذبابة ال�صرياتيت امل�صتعملة يف الأفخاخ املعممة 

للحوام�س مع �صقف حمدد يف 1000 درهم للهكتار.

 MAROC للحوام�س  املغربية  البيمهـنية  الفيدرالية  تاأهيل  •  دعم 
CITRUS

•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.
•  و�صع برنامج �صمان متعدد املخاطر املناخية.

دعم و اإعانات الدولة 

للقمح  بالن�صبة  درهم/للقنطار   180 بـ  احلبوب  بذور  ا�صتعمال  •  دعم 
ال�صلب و 170 درهم/للقنطار  بالن�صبة للقمح الطري و 160 درهم/

للقنطار بالن�صبة لل�صعري.

800 درهم للوحدة. •  دعم بذور ال�صمندر الأحادية النبتة بـ 
درهم/  6000 بـ  يقدر  ال�صكر  لق�صب  اجلديدة  للمغرو�صات  دعم  •  اإر�صاء 

هكتار.

بـن�صبة  البذور  ومعاجلة  تخزين  وحدات  وجتهيز  لإن�صاء  منحة  •  اإر�صاء 
1،5 مليون درهم / وحدة. 10% مع �صقف 

اأ�صهر  9 ملدة  دراهم/قنطار/�صهر   5 بقيمة  للتخزين  منحة  !•  اإر�صال 
يف املو�صم.

•  دعم الإ�صترياد مع الإعفاء من الر�صوم اجلمركية لبذور ما قبل الأ�صا�س
G4 )400 درهم للقنطار(. G3 و للبذور الأ�صا�صية 

 •  دعم تاأهيل الفيدرالية الوطنية البيمهـنية للبذور.

•  تعزيز قدرات بنيات مراقبة البذور باإن�صاء خمتربات للمراقبة ت�صتجيب 
للمعايري الدولية.

•  مراجعة القوانني التقنية لبذور و�صتائل بع�س املزروعات.
•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

للحبوب  بالن�صبة   %45 املعتمدة :  البذور  ا�صتخدام  معدل  •  حت�صني 
والبطاط�س و100% بالن�صبة لل�صمندر ال�صكري وق�صب ال�صكر وعباد 

30% بالن�صبة بالن�صبة لبذور الذرة واملزروعات الكلئية و  ال�صم�س و 

10% بالن�صبة للبقوليات.
للحبوب  بالن�صبة   %100 املحلية:  البذور  م�صاهمة  م�صتوى  •  حت�صني 

وق�صب ال�صكر و 60% بالن�صبة لعباد ال�صم�س والبطاط�س.

الأهداف العامة
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ال�سنة املرجعية 

2011
اأفق

2020
000 000325 265امل�ساحة بالهكتار

000 600 0001 884الإنتاج بالطن

000 00050 10ال�سادرات بالطن

125500جلب العملة ال�سعبة )مليون درهم(

000 000205 165خلق فر�ض ال�سغل )يوم عمل/�سنة(

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

•  وزارة الداخلية
املكلفة والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزارة  لدى  الدولة  !•  كتابة 

باملاء والبيئة

املنظمات املهنية

.)FIMADATTES( الفيدرالية البيمهنية املغربية للتمور  •

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

•  وزارة ال�صناعة و التجارة و الإ�صتثمار و الإقت�صاد الرقمي

املنظمات املهنية

املثمرة  �صجار  لالأ املغربية  لبيمهنية  ا لية  لفيدرا •  ا
)FÉDAM(

�سل�سلة

نخيل التمر

�سل�سلة

الأ�سجار املثمرة

قيمة الإ�ستثمار :  7،6 مليار درهم 

)من بينها 4،9 مليار درهم متثل دعم الدولة(

قيمة الإ�ستثمار : 10,2 مليار درهم

)من بينها 3,6 مليار درهم متثل دعم الدولة(
املدة : 2011-2020املدة : 2020-2011

الأهداف العامة

حماور برنامج العمل

•  تكثيف وحت�صني اإنتاجية الب�صاتني احلالية عرب التدبري املعقلن للموارد 
املائية وا�صتخدام التقنيات املالئمة لالإنتاج.

اأغرا�س النخيل الأنبوبية لأ�صناف مقاومة ملر�س  اإنتاج  •  ت�رصيع وترية 
البيو�س وذات منتوج عايل اجلودة.

•  تطوير مزارع ع�رصية، خارج الب�صاتني املوجودة حاليا، وتعتمد اأنظمة 

مقت�صدة ملياه ال�صقي.

•  اإن�صاء وحدات للتربيد والتلفيف والتحويل.
•  تعزيز التنظيم املهني والتاأطري التقني للمنتجني.

الأمرا�س  من  الوقاية  جمالت  يف  وخا�صة  التطبيقي  البحث  •  تعزيز 
واختيار الأ�صناف وال�صقي وتثمني الإنتاج.

حماور برنامج العمل

اإنتاجية الب�صاتني احلالية. •  تو�صيع امل�صاحات املغرو�صة وحت�صني 
•  جتهيز الب�صاتني بنظم ال�صقي املقت�صدة ملياه الري.

•  و�صع برنامج وطني ملحاربة الآفات التي تهدد �صل�صلة الأ�صجار املثمرة
•  تطوير م�صاريع جتميع �صغار ومتو�صطي املنتجني حول وحدات لتثمني 

املنتوج.

تثمني  تزويد وحدات  و �صمان  املنتوج  تثمني  تاأهيل جتهيزات  •  اإعادة 
املنتوج باملادة الأولية بكميات كافية وبكيفية م�صتمرة.

وتطبيق  الت�صويق  قنوات  تنظيم  عرب  الداخلي  ال�صوق  هيكلة  •  اإعادة 
موا�صفات اجلودة ومراجعة القوانني املنظمة لأ�صواق اجلملة.

•  تعزيز التنظيم املهني بو�صع هيئة بيمهنية متثل خمتلف املتدخلني.

•  تعزيز البحث التطبيقي، التاأطري التقني ونقل التكنولوجيات اجلديدة.
•  اإنعا�س ال�صادرات وتنويع منافذها.

دعم و اإعانات الدولة 

•  املغرو�صات اجلديدة : 100% من تكلفة اقتناء الأغرا�س من اأجل تكثيف 
بالن�صبة  درهم/هكتار  األف   35 �صقف  مع   %70 وبن�صبة  الواحات 

مل�صاريع التو�صع خارج الواحات.

•  ال�صقي املو�صعي: 80% من تكلفة الإ�صتثمار بالن�صبة للم�صاريع الفردية 
و 100% بالن�صبة ل�صغار الفالحني وامل�صاريع اجلماعية.

50% من تكلفة ال�رصاء بالن�صبة   اإىل   30  : •  املعدات الفالحية املتنوعة 

للم�صاريع الفردية و 40 اإىل 70% بالن�صبة للم�صاريع يف اإطار التجميع.

6.000 درهم/وحدة. 30% من التكلفة مع �صقف   : •  مهار�س التمور 
•  وحدات تو�صيب التمور : 10% من التكلفة مع �صقف مليون درهم/وحدة.

•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

دعم و اإعانات الدولة 

اإطار �صندوق التنمية الفالحية تهم: اإعانات مادية يف  •  اإر�صاء 
•  ال�صقي املو�صعي: 80% من تكلفة الإ�صتثمار بالن�صبة للم�صاريع الفردية 

و 100%بالن�صبة ل�صغار الفالحني وامل�صاريع يف اإطار التجميع.

•  املعدات الفالحية: 30% اإىل 50%من تكلفة ال�رصاء بالن�صبة  للم�صاريع 
الفردية و 40% اإىل 70% بالن�صبة للم�صاريع يف اإطار التجميع.

�صقف حمدد ح�صب  مع  ال�رصاء  تكلفة  من   %60  : اجلديدة  •  املغرو�صات 
نوع املغرو�صات.

يبلغ لالإعانة  ب�صقف  الإ�صتثمار  تكلفة  من   %10  : التلفيف  !•  حمطات 
1،2 مليون درهم للوحدة.

ال�رصاء مع �صقف حمدد يف  40% من تكلفة  الربد:  الواقية من  •  ال�صباك 
50.000 درهم للهكتار.

•  جتهيز ال�صيعات باآلت مولدة للريح ملكافحة ال�صقيع بن�صبة 30% من 
قيمة الإ�صتثمار مع �صقف يبلغ 90.000 درهم للوحدة.

•  و�صع برنامج �صمان متعدد املخاطر املناخية.
.)FÉDAM( دعم تاأهيل الفيدرالية البيمهـنية املغربية لالأ�صجار املثمرة  •

•  اإن�صاء املركز البيمهني للبحث ونقل التكنولوجيا.
•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

48.000 هكتار حت�سني اإنتاجية ب�ساتني النخيل احلالية 

17.000 هكتار اإن�ساء ب�ساتني نخيل جديدة 

2,9 مليون �صتلة اإنتاج اأغرا�ض النخيل الأنبوبية 

160.000 طن اإنتاج التمور 

5.000 طن �سادرات التمور ذات جودة 

الأهداف العامة
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الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

•  املندوبية ال�صامية للمياه والغابات وحماربة الت�صحر

املنظمات املهنية

 )FIMARGANE( الفيديرالية البيمهـنية املغربية لأركان  •

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

• وزارة الفالحة وال�صيد البحري
• وزارة الإقت�صاد واملالية

املنظمات املهنية

)FIMASAFRAN( الفيدرالية البيمهـنية املغربية للزعفران •

�سل�سلة الزعفران�سل�سلة الأركان

قيمة الإ�ستثمار : 2,81 مليار درهم

)من بينها2,25 مليار درهم متثل دعم الدولة(

84 مليون  قيمة الإ�ستثمار : 100 مليون درهم )من بينها 

درهم متثل دعم الدولة(
املدة : 2020-2012املدة : 2020-2011

حماور برنامج العمل

اأركان. •  تاأ�صي�س مركز تقني وطني لتطوير 
اأركان. •  و�صع نظام الإعالم عن 

اأركان. اأ�صجار  •  تهيئ وحفظ املياه والرتبة وتكثيف 
•  بناء ال�صدود لتعبئة املوارد املائية.

•  اإن�صاء مزارع اأركان حديثة جمهزة باأنظمة الري املو�صعي على م�صاحة 

.2016 5 �صنوات اعتبارا من عام  5.000 هكتار على بعد 
التحويل  �صعة  وتقوية  اأركان  زيت  ل�صتخال�س  جديدة  تقنيات  •  تطوير 

والتو�صيب.

•  اإنعا�س الت�صويق الداخلي والت�صدير.

حماور برنامج العمل

•  تزويد الفالحني بال�صتالت ذات اجلودة العالية.
•  جتهيز احلقول باملعدات الهيدروفالحية الالزمة جللب مياه ال�صقي.

•  تعزيز برامج البحث التطبيقي والتاأطري التقني ونقل التكنولوجيا.
•  تعزيز وتقوية قدرات املنظمات املهنية.

للتجميع  م�صاريع  اإطار  يف  لالنخراط  وال�رصكات  املنتجني  •  حتفيز 
املندجمة.

الوطنية  ال�صوق  على  للتعرف  درا�صات  واإجناز  الت�صويق  اأن�صطة  •  تعزيز 
والأ�صواق اخلارجية.

•  توطيد وتعزيز مكانة املغرب داخل الأ�صواق التقليدية وغزو اأ�صواق جديدة 
من خالل القيام بحمالت لرتويج الزعفران املغربي.

•  اإر�صاء الرت�صنة القانونية حلماية الزعفران الأ�صيل وحماربة التقليد.

دعم و اإعانات الدولة 

بالن�صبة  ال�صتالت  اقتناء  ثمن  من   80% بقدر  مالية  اإعانة  •  تاأ�صي�س 
�صقف حتديد  مع  الفالحية  الأرا�صي  يف  املنجزة  اأركان   ملغرو�صات 

9000 درهم للهكتار امل�صقي. 6000 درهم للهكتار البور و 

•  و�صع برنامج ب�رصاكة مع املعهد الوطني للبحث الزراعي من اأجل اإنتاج 
و تكثري �صتالت الأركان.

•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

دعم و اإعانات الدولة 

•  جتهيز املجموعة ذات النفع الإقت�صادي دار الزعفران للرفع من الكميات 
املعاجلة واملعباأة ولتثمني الزعفران والتنظيم املهني لل�صل�صلة.

•  ت�صجيع وتثمني الزعفران عرب امل�صاهمة يف تنظيم مهرجان الزعفران.

•  و�صع برنامج ب�رصاكة مع املعهد الوطني للبحث الزراعي من اأجل اإنتاج 
و تكثري ب�صيالت الزعفران.

•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

200.000 هكتار اأركان على م�صاحة  •  اإعادة تاأهيل مغرو�صات 
5.000 هكتار. •  تو�صيع املغرو�صات على م�صاحة 

خا�س والتطويراملندمج  البحث  جمال  يف  للخربة  مركزا  ن�صاء  !•  اإ
ب�صجرة اأركان.

•  اإنتاج 10.000طن/�صنة من زيت اأركان يف عام 2020 مقابل 4000 
طن / �صنة حاليا.

اأركان. •  تثمني واإنعا�س منتجات 

الأهداف العامة

من لت�صل  الزعفران  لزراعة  املخ�ص�صة  امل�صاحات  يف  !•  الزيادة 
610 هكتارا

.2020 اأفق   1.350 هكتارا يف  اإىل  •  حاليا 
 2020 اأفق  ال�صنة يف  9 طن يف  اإىل  للو�صول  الزعفران  اإنتاج  •  حت�صني 

بدل من 3 طن �صنويا املنتجة حاليا.

6 طن يف ال�صنة يف  اإىل  •  الزيادة يف الكميات املعاجلة واملعباأة لت�صل 
اأفق 2020 بدل من 9 كيلوغراما حاليا.

6 طن من الزعفران �صنويا. اإىل  •  الزيادة يف الكميات امل�صدرة لت�صل 

الأهداف العامة
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معدل

2008-2013
اأفق

2020
امل�ساحة )هكتار(

عباد ال�سم�ض

كولزا

35 028
34 500

528

127 000
85 000
42 000

املردودية )قنطار/هكتار( :

عباد ال�سم�ض

كولزا

11
11

18
20

000 00093 8اإنتاج زيت املائدة )طن( : 

119ن�سبة تغطية الإحتياجات من الزيت )% (

حتديث املرافق ال�سناعية وجتهيز البنية التحتية لعملية اجلمع 

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

املنظمات املهنية

)FIMAROSE( الفيديرالية البيمهنية للورود  •

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية 

الإقت�صاد  و  الإ�صتثمار  و  التجارة  و  ال�صناعة  •  وزارة 
الرقمي

•  الوزارة املنتدبة لدى رئي�س احلكومة، املكلفة بال�صوؤون 
العامة واحلكامة

املنظمات املهنية

)FOLEA( الفيدرالية البيمهـنية للزراعات الزيتية  •

�سل�سلة

الورود العطرية

�سل�سلة

الزراعات الزيتية

قيمة الإ�ستثمار :  100 مليون درهم )من بينها 83 مليون 

درهم متثل دعم الدولة(

قيمة الإ�ستثمار : 421 مليون درهم 

)من بينها 117 مليون  درهم متثل دعم الدولة(
املدة : 2013-2020املدة : 2020-2012

الأهداف العامة

حماور برنامج العمل

•  تزويد املزارعني بال�صتالت اجليدة.
•  التهيئة املائية الزراعية يف الب�صاتني.

•  تعزيز برامج البحث التطبيقي والدعم التقني ونقل التكنولوجيا.
•  تعزيز التنظيمات املهنية.

اإطار التجميع. •  حتفيز املنتجني وال�رصكات حول م�صاريع مندجمة يف 

اأن�صطة الت�صويق والقيام بدرا�صات الأ�صواق على ال�صعيد الوطني  •  تعزيز 
واخلارج.

الأ�صواق  وولولج  التقليدية  الأ�صواق  يف  املغرب  مكانة  وتعزيز  •  توطيد 
اجلديدة عربترويج منتجات الورود.

اإطار قانوين حلماية املنتوج الأ�صيل. •  و�صع 

حماور برنامج العمل

•  تو�صيع امل�صاحات املزروعة
التاأطري  و  املالئمة  التقنيات  تبني  عرب  الإنتاجية  حت�صني  و  •  تكثيف 

والتكوين والإ�صت�صارة الفالحية.

اآثار الكوارث الطبيعية.  •  اإر�صاء نظام تاأمني �صد 
•  ت�صجيع م�صاريع التجميع.

•  حت�صني ظروف اعتماد املنتوج والدفع.

•  تاأهيل وحتديث املرافق ال�صناعية.
اإطار بيمهني. •  و�صع اتفاق 

•  تاأطري وتعزيز قدرات اجلمعيات اجلهوية للمنتجني.
اإطار للتوافق والتن�صيق بني خمتلف املتدخلني.  •  و�صع 

مع  يتالءم  املهني  والتكوين  والتاأطري  التطبيقي  للبحث  برامج  •  و�صع 
حاجيات ال�صل�صلة.

دعم و اإعانات الدولة 

•  ال�صقي املو�صعي: 80% من تكلفة الإ�صتثمار بالن�صبة للم�صاريع الفردية 
و 100% بالن�صبة ل�صغار الفالحني وامل�صاريع يف اإطار التجميع.

•  املعدات الفالحية: 30% اإىل 50% من تكلفة ال�رصاء بالن�صبة  للم�صاريع 
الفردية و 40% اإىل 70% بالن�صبة للم�صاريع يف اإطار التجميع.

•  اإن�صاء دار الورد.
•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

دعم و اإعانات الدولة 

•  اإر�صاء دعم لقتناء املعدات الفالحية اخلا�صة بالزراعات الزيتية.
10% من تكلفة الإ�صتثمار يف وحدات التخزين. اإعانة بقيمة  •  اإر�صاء 

اأدنى للمنتوج لفائدة املزارعني. •  �صمان �صعر 

•  اإبرام اتفاقية للبحث والتنمية.
•  اإر�صاء نظام التاأمني املتعدد املخاطر املناخية.

•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

800 هكتار متواجدة. 200 هكتار من بني  •  تكثيف 
لت�صل  هكتار   400 ب  الورد  لزراعة  املخ�ص�صة  امل�صاحة  من  •  الزيادة 

اإىل 1200 هكتار بدل من 800 هكتار حاليا.

عام  يف  الطازج  الورد  من  طن   4800 اإىل  لت�صل  الإنتاج  من  •  الرفع 
2000 طن حاليا. 2020 بدل من 

من  بدل  �صنويا  طن   3800 اإىل  لت�صل  امل�صنعة  الكميات  من  •  زيادة 
1000 طن حاليا.

•  الرفع من الكميات امل�صدرة كما يلي:
- الزيوت الأ�صا�صية: 100 كلغ اإىل 250 كلغ.

- عجني: من 2500 كلغ اإىل 5000 كلغ. 

- ماء الورد: من 100 طن اإىل 300 طن.

الأهداف العامة
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 معدل

2012-2008
اأفق

 2020
امل�ساحة )هكتار( 

ال�سمندر

ق�سب ال�سكر

67.500
51.400
16.100

105.700
77.500
28.200

مردودية ال�سكر )طن/هكتار(

ال�سمندر

ق�سب ال�سكر 

8,3
7

11
9,6

376.000اإنتاج ال�سكر الأبي�ض )طن(
( %32 من 
الإحتياجات)

856.000
(%62 من 
الإحتياجات)

500 50062 42قدرة الت�سنيع )طن/يوم(

80 قنطار/هكتار. اإىل ما متو�صطه  •  الرفع من الإنتاجية 
•  التو�صع التدريجي للم�صاحة املخ�ص�صة لالأرز لت�صل اإىل 11.000 هكتار.
•  تنويع البذور امل�صتعملة ح�صب ال�صنف : الأرز الطويل، الق�صري واملتو�صط. 

3 كجم.  اإىل  2 كجم يف ال�صنة  •  حت�صني م�صتويات ا�صتهالك الفرد من 
•  حت�صني جودة الأرز الوطني.

•  حت�صني ظروف ت�صويق املنتوج الوطني.

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية 

•  وزارة ال�صناعة والتجارة والإ�صتثمار والإقت�صاد الرقمي 

املنظمات املهنية

.)FNIR( الفيدرالية الوطنية البيمهنية لالأرز  •

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

•  وزارة ال�صناعة و التجارة و الإ�صتثمار 
و الإقت�صاد الرقمي

•  وزارة ال�صوؤون العامة واحلكامة

املنظمات املهنية

•  الفيدرالية البيمهنية املغربية لل�صكر 
.)FIMASUCRE(

�سل�سلة ال�سكر�سل�سلة الأرز

قيمة الإ�ستثمار : 270 مليون درهم

)من بينها 182مليون درهم متثل دعم الدولة(

قيمة الإ�ستثمار : 7،6 مليار درهم 

)من بينها 2 مليار درهم متثل دعم الدولة(
املدة : 2013-2020املدة : 2020-2014

الأهداف العامةالأهداف العامة

حماور برنامج العمل

حت�سني انتاجية زراعة الأرز

الأرا�صي  لت�صوية  برنامج  اإجناز  عرب  ال�صقي  مياه  ا�صتعمال  •  تر�صيد 
املخ�ص�صة لزراعة الأرز. 

املختارة   البذور  ا�صتعمال  وت�صجيع  امل�صتعملة  البذور  ن�صبة  •  تخفي�س 
املعتمدة. 

�س ا مــر لأ ا و ب  عـ�صــا لأ ا بــة  ر حمــا و لـمـبـكـر  ا ع  ر لـــز ا !•  تعـمـيـم 
.)panicum et la pyriculariose(

•  عقلنة ا�صتعمال الأ�صمدة من خالل الت�صجيع اللجوء لتحاليل الرتبة.

حت�سني الآداء ال�سناعي

•  تعميم حتديث خمتلف مكونات الت�صنيع من اأجل حت�صني املنتوج الوطني. 

تخزين،  جتفيف،  )تنقية،  الأرز  لت�صنيع  اجلديدة  التكنولوجيا  •  اإدخال 
ت�صنيع وتلفيف(. 

•  حت�صني ظروف تخزين الأرز قبل وبعد الت�صنيع للحفاظ على جودته.
حت�سني الظروف الإطار ل�سل�سلة الأرز

. •  تطوير م�صاريع التجميع 
•  تعزيز التاأطري التقني والبحث حول الأرز.  

•  و�صع برامج تدريبية مهنية م�صممة خ�صي�صا لحتياجات القطاع. 
•  تعزيز العالقات بني املنتج  وامل�صنع. 

•  اإر�صاء نظام موحد للت�صنيف.

حماور برنامج العمل

•  تو�صيع م�صاحات الزراعات النباتية خا�صة يف املدارات ال�صقوية حديثة 
التجهيز.

•  حت�صني الإنتاجية وظروف قلع ونقل وا�صتقبال واعتماد املنتوج. 
•  تعزيز التاأطري والتكوين والإ�صت�صارة الفالحية والبحث التطبيقي ونقل 

التكنولوجيا.

ا�صتعمال  لرت�صيد  بالتنقيط(  )الري  الري  ملياه  املقت�صدة  نظم  •  ت�صجيع 
هذه املياه.

•  تاأهيل معامل ال�صكر والرفع من الطاقة الإ�صتيعابية.

اإطار بيمهني. •  و�صع اتفاق 
•  ت�صجيع م�صاريع التجميع.

•  تاأطري وتعزيز قدرات اجلمعيات اجلهوية للمنتجني.
اآثار الكوارث الطبيعية والظواهر  •  اإن�صاء �صندوق للت�صامن للتخفيف من 
الإ�صتثنائية من طرف الفيدرالية البيمهـنية املغربية لل�صكر مب�صاهمة 

من الدولة.

•  حماية املنتوج املحلي واحلفاظ على توازن ال�صل�صلة. 

دعم و اإعانات الدولة 

•  حتمل كلفة عملية ت�صوية الأرا�صي املخ�ص�صة لزراعة الأرز.
•  اإر�صاء دعم لالآلت الفالحية اخلا�صة بت�صوية الأرا�صي.

•  اإر�صاء دعم ل�صتخدام البذور املعتمدة. 
•  اإر�صاء دعم لقتناء معدات احل�صاد اخلا�صة بالأرز. 

10% من تكلفة الإ�صتثمار اخلا�س بوحدات الت�صنيع. •  اإر�صاء دعم 
•  اإر�صاء منحة  تخزين الإنتاج الوطني.

•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

دعم و اإعانات الدولة 

•  موا�صلة الدعم للتجهيز باملعدات الفالحية و نظم الري املقت�صدة للماء.
800 درهم للوحدة. اأحادية النبتة ب  •  موا�صلة دعم البذور 

6.000 درهم/هكتار. •  اإر�صاء الدعم للمغرو�صات اجلديدة لق�صب ال�صكر 

تفعيل  اإطار  يف  التطبيقي  البحث  تعزيز  يف  للدولة  املالية  •  امل�صاهمة 
املركز التقني للبحث املتعلق بهذه الزراعات الذي مت اإن�صاوؤه مبنطقة 

الغرب ب�رصاكة بني الوزارة والفدرالية البيمهـنية.

•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.
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ال�سنة املرجعية 

 )مو�سم

)2009-2010

 اأفق

2020

000 00040 4امل�ساحة )هكتار( 

000 000400 40الإنتاج )طن(

000 00060 10ال�سادرات )طن(

100800العملة ال�سعبة عرب الت�سدير )مليون درهم(

19خلق فر�ض ال�سغل )مليون يوم عمل/�سنة(

% امل�ساحة   20 4،2 مليون هكتار تخفي�س بن�صبة 
70 مليون قنطار الإنتاج 

تخفي�س بن�صبة 20 % الواردات 

 

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

•  وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•  وزارة الإقت�صاد واملالية

•  وزارة الداخلية
الإقت�صاد  و  الإ�صتثمار  و  التجارة  و  ال�صناعة  •  وزارة 

الرقمي

•  الوزارة املنتدبة لدى رئي�س احلكومة، املكلفة بال�صوؤون 
الإقت�صادية والعامة

املنظمات املهنية

.)FIAC( الفيدرالية البيمهنية للحبوب  •

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

• وزارة الفالحة و ال�صيد البحري
• وزارة الإقت�صاد و املالية

•  وزارة ال�صناعة و التجارة و الإ�صتثمار
 و الإقت�صاد الرقمي

املنظمات املهنية

•  اجلمعية املغربية ل�صل�صلة املنتوجات البيولوجية )اأمابيو(.

ال�سل�سلة البيولوجية�سل�سلة احلبوب

قيمة الإ�ستثمار : 29 مليار درهم

)من بينها 8 مليار درهم متثل دعم الدولة(

قيمة الإ�ستثمار : 1, 1،121 مليار درهم

)من بينها 286 مليون درهم متثل دعم الدولة(
املدة : 2011-2020املدة : 2020-2009

الأهداف العامةالأهداف العامة

حماور برنامج العمل

مليون  بحوايل  للت�صويق  وموجهة  اإنتاجية  اأكرث  احلبوب  زراعة  •  تطوير 
هكتار.

3 مليون هكتار. •  �صيانة وتكثيف حميط زراعة احلبوب على م�صاحة 
بحوايل  عالية  م�صافة  قيمة  ذات   زراعات  اإىل  احلبوب  زراعة  •  حتويل 

األف هكتار.  500
3 فاعلني يف �صل�صلة احلبوب مندجمني. اإىل   2 •  حتفيز وبروز 

•  تعزيز �صعة التخزين للفاعلني يف قطاع احلبوب.

واإعادة هيكلة املطاحن حول جمموعات منظمة ومتمركزة يف  •  توطيد 
اأهم مناطق الإنتاج.

ال�صوق  وتنظيم  احلبوب  �صل�صلة  ظبط  مليكانيزمات  تدريجية  •  مراجعة 
املحلي. 

•  تعزيز برامج البحث التطبيقي والتنمية.
•  تعزيز التنظيم املهني واإن�صاء الفيديرالية البيمهـنية.

حماور برنامج العمل

اإجناز  البيولوجي من خالل  الإنتاج  التطبيقي يف جمال  البحث  •  تعزيز 
برامج البحث و التنمية.

التاأطري  اإجناز برنامج  البيولوجية عرب  لل�صل�صلة  الإطار  •  حت�صني ظروف 
و التكوين و تاأهيل املهنيني.

يف  البيولوجية  املنتوجات  وترويج  وت�صويق  تثمني  ظروف  •  حت�صني 
الأ�صواق الداخلية و اخلارجية.

•  تنمية و اإنعا�س املنتوجات البيولوجية امل�صنعة املوجهة للت�صدير عرب 
�صن اإعانة مالية من طرف الدولة. 

دعم و اإعانات الدولة 

بالن�صبة  الإقتناء  تكلفة  من   %100: املو�صعي  الري  باأنظمة  •  جتهيز 
�صغار  طرف  من  اأو  التجميع  م�صاريع  اإطار  يف  املنجزة  للم�صاريع 

الفالحني و 80% من تكلفة الإقتناء بالن�صبة للم�صاريع  املنجزة الفردية.

من   %50 اإىل   %30 بن�صبة  الفالحية  باملعدات  ال�صيعات  •  جتهيز 

تكلفة الإقتناء بالن�صبة للم�صاريع الفردية و 40% اإىل 70% بالن�صبة 

للم�صاريع املنجزة يف اإطار التجميع.

•  اإر�صاء نظام التاأمني املتعدد املخاطر املناخية.
•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.

دعم و اإعانات الدولة 

بالن�صبة  الإقتناء  تكلفة  من   %100  : املو�صعي  الري  باأنظمة  •  جتهيز 
للم�صاريع التي تتمحور يف اإطار امل�صاريع اجلماعية اأو من طرف �صغار 

الفالحني و 80% من تكلفة الإقتناء بالن�صبة للم�صاريع املنجزة الفردية.  

•  جتهيز ال�صيعات باملعدات الفالحية بن�صبة 30% اإىل 50% من تكلفة 
الإقتناء بالن�صبة للم�صاريع الفردية و 40% اإىل 70% بالن�صبة للم�صاريع 

يف اإطار التجميع.

امل�صادقة  تكلفة  باخل�صو�س  تهم  البيولوجية  لل�صل�صلة  اإعانات  •  �صن 
وت�صدير املنتوجات البيولوجية املحولة )يف طور الإعداد(. 

اأمابيو جمعية  و  البحري  ال�صيد  و  الفالحة  وزارة  بني  اإتفاقية  !•  اإجناز 
لتاأهيل مهنيي ال�صل�صلة البيولوجية.

•  اإجناز اإتفاقية اإطار بني وزارة الفالحة و ال�صيد البحري و جمعية اأمابيو 
تهدف اىل تعزيز البحث والتنمية لل�صل�صلة البيولوجية.

اإطار ت�رصيعي و قانوين خا�س بالإنتاج البيولوجي. •  و�صع 
•  اإر�صاء منحة جزافية لتحفيز عملية التجميع.
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* العقد برنامج الأول 2008 – 2013: اأهداف الإنتاج التي حددت �صنة 2013 )اإنتاج 500.000 طن من حلوم الدواجن( مت بلوغها �صنة 2010، اأي 560.000 طن، لذا مت جتديد العقد برنامج  للفرتة 2011 – 2020. 

ال�سنة املرجعية 

2010
اأهداف �سنة

2020
000 000900 560اإنتاج اللحوم )طن( 

4,57,2اإنتاج البي�ض )مليار وحدة(

17,225اإ�ستهالك اللحوم )كلغ/الفرد/ال�سنة(

138200اإ�ستهالك البي�ض )وحدة /الفرد/ال�سنة(

9,413,8ا�ستثمار )مليار درهم(

23,238رقم املعامالت )مليار درهم(

000 000500 360فر�ض ال�سغل )يوم عمل/ال�سنة(

4004400ت�سدير الكتاكيت وبي�ض التح�سني وبي�ض الإ�ستهالك )طن(

14172العملة ال�سعبة )مليون درهم(

 ال�سنة املرجعية 

2010
 اأهداف �سنة

 2020
000 000610 110عدد اخلاليا )الع�رصية(

000 50016 3الإنتاج )طن(

60900الإ�ستثمار )مليون درهم(

210960رقم املعامالت

000 00076 36فر�ض ال�سغل )يوم عمل /ال�سنة(

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

• وزارة الفالحة وال�صيد البحري
• وزارة الإقت�صاد واملالية

املنظمات املهنية

رئي�س الفدرالية البيمهـنية املغربية لرتبية النحل 

.)FIMAP(

�سل�سلة الدواجن�سل�سلة النحل

388 مليون  قيمة الإ�ستثمار : 1،48 مليار درهم )من بينها 

درهم ميثل دعم الدولة(

700 مليون  قيمة الإ�ستثمار : 1،48 مليار درهم من بينها 

درهم ميثل دعم الدولة
املدة : *2020-2011املدة : 2020-2011

الأهداف العامةالأهداف العامة

حماور برنامج العمل

•  تطوير اإنتاجية وحدات تربية النحل الع�رصية و اعتماد �صيا�صة التجميع 
الإجتماعي وتثمني منتجات النحل.

اإنتاج النحل. •  حت�صني ال�رصوط الإطار 
الإنتاج  الإنتاج والت�صويق والتثمني لوحدات  الإ�صتثمار يف جمال  •  رفع 

الع�رصية واملندجمة. 

•  تاأهيل املنظمات املهنية. 
•  دعم مايل لفائدة م�صاريع الإ�صتثمار.

•  دعم التنظيمات املهنية. 
 •  تعزيز الإ�صتهالك واجلودة.

•  البحث التطبيقي والتنمية.
حماور برنامج العمل

لتح�صني  باملعدات  جتهيزها  عرب  الدواجن  تربية  وحدات  •  ع�رصنة 
اإنتاجيتها.

والبي�س  للحوم  املنتجة  التقليدية  غري  الدواجن  تربية  وحدات  •  اإحداث 
تهم منتجات بيولوجية،البلدي، املرمزة...

والتحويل  التعبئة  وحدات  و  الذبح،  وحدات  تاأهيل  الإنتاج:  •  تثمني 
والت�صويق وتوزيع منتجات الدواجن.

•  ت�صجيع التجميع حول جمازر الدواجن.
•  اإحداث وحدات معاجلة وتثمني بقايا الدواجن.

•  دعم ت�صدير منتجات الدواجن.
دعم و اإعانات الدولة 

250-300 درهم/خلية.  : •  اإنتاج ملكات النحل املختارة 
•  اقتناء املعدات لوحدات تربية النحل )خلية مملوءة، م�صوار، اآنية لو�صع 

الع�صل بعد ا�صتخراجه من اخللية، م�صفات الع�صل، قالب ال�صمع( : ن�صبة 

الإعانة 30% من تكلفة الإقتناء.

دعم و اإعانات الدولة 

30% من تكلفة الإقتناء. : ن�صبة الإعانة  اآلة ر�س املاء  •  �رصاء 
%30 الإعانة  ن�صبة   : Pad Cooling الهواء  تربيد  اآلة  !•  �رصاء 

من تكلفة الإقتناء.

1 درهم /كلغ.   : •  ت�صدير بي�س التح�صني وكتاكيت اليوم الواحد 

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

• وزارة الفالحة وال�صيد البحري
• وزارة الإقت�صاد واملالية
• القر�س الفالحي للمغرب

املنظمات املهنية

.)FISA( الفدرالية البيمهـنية املغربية لقطاع الدواجن  •
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PARTIES SIGNATAIRES
Gouvernement
•  Ministère de l’Agriculture et de la Pêche  

Maritime
•  Ministère de l’Économie et des Finances

Profession
•  Chambres régionales d’agriculture des trois régions 

du sud (Guelmim - Es Smara, Laâyoune - Boujdour 
- Sakia El Hamra et Oued Eddahab - Lagouira).

FILIÈRE CAMELINE

Coût d’investissement : 702 Millions Dhs 
(État : 400 Millions Dhs) Durée : 2011-2020

CONSISTANCE DU PLAN D’ACTION
•  Incitation à l’organisation professionnelle des éleveurs.
•  Identification et encadrement sanitaire du cheptel.
•  Amélioration génétique du cheptel.
•  Amélioration pastorale et de l’abreuvement en vue d’une 

exploitation durable des ressources pastorales.
•  Valorisation des productions et appui à la labellisation.
•  Mise en place de labels.
•  Incitation à la production.
•  Investissement dans les projets d’élevages, de production, de 

commercialisation et de valorisation de la viande et de laits  
des chamelles. 

•  Organisation des éleveurs et leur encadrement.
•  Soutien des projets d’investissement : acquisition des reproducteurs 

camelins et la construction des abris.
•  Promotion de la commercialisation des produits camelin.
•  Recherche Développement.
•  Renforcement de l’organisation professionnelle. 
•  Aménagement et organisation des souks de dromadaires, 

construction de 2 lazarets et amélioration pastorale.
•  Création des unités de valorisation (lait et viandes).

APPUI ET INCITATIONS DE L’ÉTAT
•  Acquisition de matériel technique : 30% du prix d’acquisition.

OBJECTIFS GLOBAUX

Année de référence : 
2010 (T)

Objectifs
2020 (T)

Viandes 
rouges

Lait Viandes 
rouges

Lait

Guelmim - Es Smara 990 70 1 800 1 800

Laâyoune - Boujdour 
- Sakia El Hamra

2 000 1 800 2 690 3 900

Oued Eddahab - 
Lagouira

258 4 100 370 5 500

Total 3 248 5 970 4 860 10 455

الأطراف املتعاقدة

احلكومة

• وزارة الفالحة وال�صيد البحري
• وزارة الإقت�صاد واملالية

املنظمات املهنية

•  غرف الفالحة باجلهات اجلنوبية للمملكة )جهة العيون 
- بوجدور - ال�صاقية احلمراء، جهة واد الذهب - لكويرة 

وجهة كلميم - ال�صمارة(

�سل�سلة الإبل

400 مليون  قيمة الإ�ستثمار : 702 مليون درهم )من بينها 

درهم متثل دعم الدولة(
املدة : 2020-2011

الأهداف العامة

ال�سنة املرجعية )طن( :

2010
اأهداف �سنة

2020 )طن(
احلليباللحوم احلمراءاحلليباللحوم احلمراء

800 8001 990701كلميم ال�سمارة

العيون - بوجدور - 

ال�ساقية احلمراء

2 0001 8002 6903 900

500 1003705 2584واد الذهب - لكويرة

455 86010 4 970 5 248 3املجموع 

حماور برنامج العمل

•  التحفيز على خلق منظمات مهنية للمربني
•  ترقيم الإبل والتاأطري ال�صحي للقطيع.

•  التح�صني الوراثي للقطيع
لتوريد  املاء  بنقط  الرعوية  والدوائر  املناطق  املراعي وجتهيز  •  حت�صني 

الإبل

•  تثمني املنتوجات ودعم و�صع عالمات الرتميز.
•  و�صع نظام اجلودة

•  التحفيز على الإنتاج.
احلليب  وتثمني  وحتويل  بجمع  واملتعلقة  املندجمة  امل�صاريع  •  دعم 

وم�صتقاته

•  تنظيم و تاأطري املربني
•  دعم التنظيمات املهنية

اإ�صطبالت  •  دعم م�صاريع الإ�صتثمار وذلك عرب دعم اقتناء الفحول وبناء 
لالإبل

اأهمية ت�صويق الإبل •  دعم الربامج التوا�صلية والتح�صي�صية حول 
•  دعم البحث والتنمية

اأ�صواق بيع الإبل وبناء حمطتني للحجر ال�صحي; •  جتهيز 
•  خلق وحدات لتثمني حليب و حلم الإبل

دعم و اإعانات الدولة 

30% من تكلفة الإقتناء.  : ن�صبة الإعانة  • اقتناء املعدات التقنية 
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