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 تقديم الفالحة : الجزء األول. 1

 

 تقديم موجز الستراتيجية الفالحة . 1

هتدف اسرتاتيجية خمطط املغرب األخضر إىل تسريع وثرية النمو واحلد من الفقر وضمان فالحة مستدامة على 
هذه االسرتاتيجية حول مقاربة مشولية وإدماجية لكل الفاعلني، وتعتمد على مبادئ املدى البعيد. وتتمحور 
 :عامة تأخذ بعني االعتبار

 عدم استبعاد أي سلسلة إنتاجية من خالل إبرام العديد من العقود الربنامج؛         -

والقيمة املضافة العالية إدماج مجيع الفالحني عن طريق تطوير الفالحة العصرية ذات اإلنتاجية          -
 وكذا النهوض باالستثمار يف الفالحة التضامنية لصغار الفالحني؛

عدم استبعاد أي جهة عرب تنفيذ اهداف خمطط املغرب األخضر مبا يتفق يف نفس الوقت مع          -
 اخلصوصيات احمللية ومع التوجهات الوطنية من خالل توقيع خمططات فالحية جهوية؛

تبين جمموعة من التدابري املصاحبة هتم جمموعة من االجنازات املتعلقة برتشيد املوارد، حتسني          -
 التمويل، تدبري املخاطر، إنعاش الصادرات، وحتسني التسويق الداخلي....اخل.

 وترتكز هذه االسرتاتيجية على دعامتني رئيسيتني: 

مية فالحة ناجعة تستجيب لقواعد السوق، وذلك بفضل موجة : هدفها تعزيز وتناألولى الدعامة         -
 جديدة من االستثمارات اخلاصة املنتظمة حول مناذج حديثة كالتجميع.

ترمي إىل تنمية مقاربة موجهة أساسا حملاربة الفقر من خالل الرفع من دخل صغار  الدعامة الثانية:         -
 الفالحني.

دلة اسرتاتيجية خمطط املغرب األخضر، مرفوقا بالدعم العمومي. وتندرج وحيتل االستثمار اخلاص مركز معا
مشاريع خمطط املغرب األخضر ضمن نظرة مشولية للرفع من اإلنتاج والتسويق، مما ينعكس اجيابيا على خلق 

 القيمة املضافة وإحداث فرص الشغل.

( منذ PIBAخلام الفالحي )ويف هذا الصدد، فقد عرف متوسط معدل النمو السنوي للناتج الداخلي ا
مليار درهم سنة  115.7سنويا. حيث بلغ  7%انطالقة خمطط املغرب األخضر ارتفاعا إجيابيا يصل إىل 

  %47.، أي بارتفاع يقدر ب2008مليار درهم سنة  79مقابل  2015
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ويتعلق األمر ولضمان التجسيد الفعلي هلذه املشاريع، اعتمد خمطط املغرب األخضر عدة تدابري وأوراش، 
 باخلصوص مبا يلي:

 اإلصالحات املؤسساتية؛                -

 تشجيع التجميع؛                -

 الشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص حول األراضي الفالحية؛                -

 التعاقد حول األهداف بني الدولة ومهنيي القطاع؛                 -

 ؛نهوض بسياسة السقيال                -

 إصالح صندوق التنمية الفالحية؛                -

 إحداث أقطاب فالحية؛                 -

 تطوير املنتوجات احمللية وإقامة منصات اخلدمات اللوجستيكية؛                -

 ؛تنمية قطاع الصناعات الغذائية                -

 اإلطار واألعمال التجارية ومناخ االعمال.حتسني الشروط                 -

 اإلصالحات المؤسساتية:     ·

مت اعتماد إصالحات شاملة يف إطار خمطط املغرب األخضر، واليت سيكون هلا انعكاس جد إجيايب على كافة 
 السالسل الفالحية، وتتلخص أهم هذه اإلصالحات فيما يلي:

مع منح الكثري من وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات إعادة هيكلة          -
مت تقليص عدد  2016الصالحيات على مستوى اجلهات يف إطار سياسة القرب. وابتداء من سنة 

 جهة، وذلك متاشيا مع التقسيم اجلهوي اجلديد؛ 12اىل  16املديريات اجلهوية للفالحة من 

اعادة تنظيم املخططات الفالحية اجلهوية متاشيا مع التقسيم اجلهوي احلديث، وكذا حتيينها من          -
طرف مصاحل الوزارة. ومتثل هذه املخططات التجسيد اخلاص بكل جهة ملخطط املغرب األخضر 
 على مستوى املشاريع واالستثمارات والشغل والتصدير، وكذا هنج مقاربة تشاركية مع مجيع الفاعلني

 يف القطاع الفالحي؛

خلق وكالة التنمية الفالحية لتشجيع وإنعاش االستثمار اخلاص بالقطاع الفالحي، كما تلعب دور          -
 الوساطة النطالق املشاريع املنبثقة عن املخطط الفالحي اجلهوي؛

قنيني ومراقبة جودة الذي يعهد له مهمة ت خلق املكتب الوطين للسالمة الصحية للمواد الغذائية،         -
اداة  كذلك املواد الغذائية واملعايري الصحية وإصدار قانون لألمن الصحي للمواد الغذائية، والذي يعد

 فعالة لتنظيم وهيكلة قطاع الصناعة الفالحية؛

 خلق وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر األركان، لتنمية مؤهالت هذه املناطق؛         -
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كتب الوطين لالستشارة الفالحية مع متثيلية جهوية، وكذا اصدار القانون املتعلق بتنظيم إحداث امل         -
 مهنة املستشار الفالحي اخلاص؛

خلق ملديرية مركزية تعىن بتنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية، يف إطار تشاركي ومندمج مع خمتلف          -
 الوزارات وباقي املتدخلني.

 تجميع: تشجيع ال     ·

من اجل التغلب على مشكل التجزئة العقارية وحتسني عملية حصول الفالحني الصغار واملتوسطني على 
املعدات التكنولوجية وتقنيات اإلنتاج احلديثة والتمويل الكايف إلدماجهم ضمن اقتصاد السوق، مت اعتماد مبدأ 

االستثمارات، ويعترب التجميع شراكة راحبة بني كنموذج مبدع للتنمية والتنظيم وآلية فعالة إلنعاش  التجميع
 .املنبع اإلنتاجي واملصب الصناعي والتجاري

، بغية توضيح وضبط أدوار كل 2012وقد متت املصادقة على القانون املتعلق بالتجميع الفالحي سنة 
متدخل يف نظام التجميع وضمان احلقوق والواجبات لكل طرف من خالل إنشاء هيئات التحكيم 

 ملتخصصة.ا

 الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول األراضي الفالحية :     ·

تعترب عملية الشراكة حول األراضي الفالحية التابعة للملك اخلاص للدولة خيارا اسرتاتيجيا يهدف إىل 
ية استغالل أمثل هلذه األراضي واىل إطالق مشاريع فالحية مندجمة من شأهنا تطوير أهم السالسل الفالح

ويف إطار هذه العملية يتم كراء أراضي الدولة للمستثمرين بعقود كراء  وخلق فرص الشغل يف العامل القروي.
 سنة وبأسعار تفضيلية. 40طويلة األمد، قد تصل اىل 

 التعاقد حول األهداف بين الدولة ومهنيي القطاع:     ·

 ولة واملهنيني هتم: برامج بني الد-على مستوى سالسل اإلنتاج مت توقيع عدة عقود

: سالسل السكر واحلوامض واحلبوب والبذور واخلضراوات والنخيل بالنسبة لإلنتاج النباتي         -
والزيتون والزراعات الزيتية واألشجار املثمرة وأشجار األركان والورود والزعفران والفالحة 

 البيولوجية واألرز. 

سالسل احلليب واللحوم احلمراء وتربية الدواجن وتربية اإلبل : بالنسبة لإلنتاج الحيواني         -
 وتربية النحل.
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ولتعزيز املكاسب وتدبري عقود الربامج وتتبع جدول أعماهلا، قامت الوزارة بوضع آلية إدارة وتسيري املشاريع 
(PMO وتشكل هذه االلية نظام فعال لضمان التنفيذ السليم .)اإلطار تنعقد ، ويف هذا برامج  -للعقود

 جمموعة من االجتماعات بني اإلدارة واملهنيني قصد تتبع وتنفيذ التزامات الطرفني.

برامج املربمة، واكبت احلكومة إحداث -ويف إطار الشراكة بني الدولة واملهنيني ولضمان اجناز أهداف العقود
باهليئات البيمهنية للفالحة  املتعلق 03-12)القانون رقم  تنظيمات بيمهنية، ووضعت إطار تشريعي مالئم

بغية الوصول إىل تنظيم أمثل للفاعلني على امتداد سلسلة القيم ومتكني هذه اهليئات من  ،) والصيد البحري
التوفر على موارد مالية خاصة ودائمة، تسمح هلا بتمويل أنشطتها وخمتلف برامج تنمية سالسل اإلنتاج. 

 يمهنية.هيئات ب 9ولإلشارة فقد مت االعرتاف ب 

برنامج بني الدولة واملنظمات املهنية. باإلضافة إىل وضع -عقد 19، قامت الوزارة بإجناز 2008ومند سنة 
. وجتدر اإلشارة ان الوزارة تعمل حاليا على حتيني 2020خمططات فالحية جهوية يف أفق زمين ميتد إىل سنة 
مقاربة تشاركية مع مجيع الفاعلني يف القطاع  هنجكذا و  هذه املخططات متاشيا مع التقسيم اجلهوي اجلديد

  .الفالحي

 النهوض بسياسة السقي:     ·

يويل خمطط املغرب األخضر أمهية كربى لرتشيد وعقلنة استعمال مياه السقي لتحسني اإلنتاجية واستقرار 
 اإلنتاج يف سياق مناخ متغري. ويف هذا الصدد، مت إطالق ثالثة أوراش كربى مهيكلة هتم:

 البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه السقي:   -

هكتار يف أفق  550 000الذي يهدف التحويل إىل السقي املوضعي )بالتنقيط( على مساحة إضافية تناهز  
من املياه يف افق  50 %إىل 20مليار مرت مكعب سنويا واقتصاد من  1.4، مما سيمكن من تثمني 2020
2020. 

 سافلة السدود:برنامج توسيع الري على    -

سقي وتعزيز الري يف اجملاالت السقوية احلالية والقائمة 2ويهدف هذا الربنامج اىل انشاء جماالت جديدة لل
 .2020و 2008حول السدود املنجزة أو يف طور اإلجناز او املربجمة يف الفرتة ما بني 

وارد املائية املعبئة بالسدود، مما ميكن من لتثمني امل ويعترب اإلعداد اهليدروفيالحي جملاالت السقي، النهج األجنع
 التقليص من أثار التغريات املناخية على االنتاج الفالحي وذلك عرب استثمار فالحي مكتف.

 الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الري:   -
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ا وزارة الفالحة والصيد تعترب الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال الري إحدى أهم الركائز اليت تبنته
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات هليكلة قطاع الري باملغرب يف إطار خمطط املغرب األخضر، والرامية إىل 
البحث عن أساليب وطرق جديدة لتمويل املشاريع اليت هلا صلة بتعبئة املاء يف إطار شراكة مع القطاع اخلاص 

 لى االهتمام باالستثمار يف ميدان املاء.بتحفيز فعاليات هذا القطاع ع

 إصالح صندوق التنمية الفالحية:     ·

لضمان مواكبة أمثل ملخطط املغرب األخضر، شرعت الدولة يف إصالحات مشولية لنظام الدعم والتحفيزات 
املمنوحة يف إطار صندوق التنمية الفالحية، وذلك هبدف حتسني مسامهة هذا الصندوق يف توسيع 

 تثمارات الفالحية لكافة السالسل االنتاجية.االس

ويرمي إصالح نظام الدعم إىل تقوية املساعدات يف سياق منسجم مع االلتزامات املعتمدة يف إطار منظمة 
والتحفيز على االستثمار اخلاص وكذا مالئمة الدعم مع اخلصوصيات االقتصادية  التجارة العاملية وعقود الربامج

 اإلنتاج، باإلضافة إىل التحفيز والتشجيع القوي خاصة ملشاريع التجميع. واالجتماعية لسالسل

ويتم حتديث هذا النظام كلما دعت احلاجة لذلك عرب إدخال تكنولوجيات جديدة لدعم دينامية القطاع 
 الفالحي.

 إحداث األقطاب الفالحية:     ·

أقطاب فالحية على  7ب األخضر إحداث لتسويق وتثمني املنتوجات الفالحية يف أحسن الظروف، توقع املغر 
مستوى كل من جهة مكناس واملنطقة الشرقية وتادلة وسوس واحلوز والغرب واللوكوس، واليت تتوفر على 
فضاءات لتحويل وتلفيف وتثمني املنتوجات الفالحية قبل توجهها إما للسوق الداخلي أو للتصدير. كما تضم 

وحيد لتسهيل تصدير املنتوجات الفالحية إىل اخلارج. وهتدف هذه  حمطات لوجيستيكية وخدماتية وكذا شباك
األقطاب إىل تقوية تنافسية املقاوالت ودعم االستثمارات يف قطاع الصناعات الغذائية، مما سيمكن من اندماج 

 وكذا الرفع من مردوديتها. أفضل جملموع السالسل اإلنتاجية

 ت الخدمات اللوجستيكية:تطوير المنتوجات المحلية وإقامة منصا     ·

وعيا بالدور الذي تلعبه املنتجات احمللية كقاطرة للتنمية وخلق الثروة خاصة باملناطق النائية، حظيت املنتجات 
اجملالية باهتمام خاص من قبل خمطط املغرب األخضر، فقد مت اعتماد اسرتاتيجية هتدف إىل الرفع من املستوى 

هم من حتسني مستواهم التقين واملعريف يف امليدان الفالحي وبالتايل حتسني املعيشي للفالحني الصغار ومتكين
مدخوهلم. وكجزء من حتقيق هذه االسرتاتيجية مت إنشاء منصات لوجستيكية جتارية جهوية خمصصة هلده 

ذا املنتوجات هبدف الرتويج هلا على الصعيد الوطين والدويل، من أجل ضمان التوزيع والتسويق األمثل. ويف ه
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اإلطار مت بناء الفضاءين اللوجستييكيني مبكناس واحلسيمة اخلاصني بتسويق املنتوجات احمللية، مع متابعة 
 التحضري إلطالق مشروع منصة يف أكادير.

 تنمية قطاع الصناعات الغذائية:     ·

ة، مت اجناز دراسة نظرا لألمهية اليت حيظى هبا قطاع الصناعات الغذائية يف التنمية االقتصادية واالجتماعي
يف إطار خمطط املغرب األخضر. وهتدف هذه الدراسة اىل لتحديد اسرتاتيجية تنمية قطاع الصناعات الغذائية 

تنمية قطاع الصناعات الغذائية وتثمني اإلنتاج الفالحي وضمان استدامة مكتسبات خمطط املغرب األخضر 
 وكذا تشجيع االستثمار يف هذا القطاع. 

على  وذلك 2017-2020برنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية -على عقد التوقيعمت طار، ويف هذا اإل
برنامج اىل تطوير الصناعات الغذائية باملغرب -يهدف هذا العقدو هامش املناظرة الوطنية التاسعة للفالحة. 

استدامة مكتسبات ضمان وتسريع اإلدماج بني سالسل اإلنتاج وسالسل التحويل والتصنيع والتثمني وكذا 
 خمطط املغرب األخضر وتشجيع االستثمار يف قطاع الصناعات الغذائية.

 تحسين الشروط اإلطار واألعمال التجارية ومناخ االعمال:     ·

 تحسين ظروف ولوج األسواق الوطنية والدولية عبر:         -

 ؛اتفاقية للتبادل احلر مع كندااالتفاق الفالحي مع االحتاد االوريب واملفاوضات بشأن          -

 ؛الرؤية االسرتاتيجية اجلديدة إلنعاش املنتجات احمللية         -

 ؛وضع نظام للتتبع اليومي ألمثان املنتجات الفالحية بأسواق اجلملة واألسواق األسبوعية         -

 إعداد اإلصالحات اهليكلية لألسواق الوطنية.         -

 والولوج إلى المدخالت:التمويل          -

 ميكن أن نسجل على هذا املستوى ما يلي:

 ؛حتسني استعمال املدخالت من بذور وأمسدة ومبيدات من أجل الرفع من اإلنتاجية         -

مليار  33.8املسامهة الفعلية ملاحني القروض الدوليني واحملليني، حيت مت تعبئة ما يزيد عن          -
   ؛خمطط املغرب األخضر املنجزة من طرف الوزارة لفائدة مشاريع درهم

توقيع اتفاقيات مع البنوك الشريكة من اجل املواكبة املالية لالستثمارات اخلاصة يف القطاع          -
)القرض الفالحي والبنك الشعيب والتجاري وفابنك والشركة العامة املغربية لالبناك وقرض 

 ؛ املغرب....(
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نظام جديد للتأمني الفالحي، بغية التدبري األمثل للمخاطر والتقلبات املناخية، مما اعتماد          -
ميكن من توفري تغطية حقيقية ملختلف ربوع اململكة، تشمل أهم املخاطر، ألهم السالسل 

 مثل احلبوب والقطاين.

 

  2018تقديم االعتمادات المتوقعة ل الفالحة برسم سنة . 2

 ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول  : 1 جدول

مشروع قانون 
المالية)الميزانية 
العامة( لسنة 

قانون /  2018
المالية)الميزانية 

 العامة( لسنة

2017 

 ( الميزانية العامة2018)مشروع قانون المالية لسنة 

) قانون المالية 
( 2017لسنة 

 الميزانية العامة

 الفصل

 الموظفون 0 000 000 620 0

0 2 161 000 000 0 
المعدات والنفقات 

 المختلفة

 االستثمار 0 000 000 870 8 0

 المجموع 0 000 000 651 11 0

ملخص اعتمادات الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور  : 2 جدول

 خصوصية المتوقعة حسب الفصول 

مجموع مشروع 
 قانون المالية للسنة

2018 

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة
 الميزانية العامة

 الفصل
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

 الموظفون 000 000 620          

      22 000 000 22 250 000 2 161 000 000 

المعدات 
و النفقات 
 المختلفة

 االستثمار 000 000 870 8 000 190 17 000 190 17      

 المجموع 000 000 651 11 000 440 39 000 190 39 000 000 044 3 000 000 500 2 000 250 195 12

 

 أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية إدراج  

 .مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة1

مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة موزعة على  8تشمل منظومة التعليم العايل التقين والتكوين املهين الفالحي 
 ملديرية التعليم والتكوين والبحث، تالث مهام رئيسية:وتتوىل هذه املرافق التابعة  .الصعيد الوطين
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 : المساهمة في تحسين جودة التكوين بالتدرج لفائدة الشباب القروي1المهمة 

 .مرفق الدولة املسرية بصورة مستقلة ملصلحة الثانويات الفالحية         •

 والمتدرجينتكوين التقنيين المتخصصين والتقنيين والعمال المؤهلين  2 :المهمة

 معهد التقنيني املتخصصني يف امليكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل؛         •

 املعهد التقين الفالحي بتيفلت؛          •

 املعهــــــد التقين الفالحي للشاوية؛          •

 املعهد التقين الفالحي بساهل بوطاهر؛         •

 نيني املتخصصني يف تربية املواشي بالفوارات القنيطرة؛املعهد املـلـكي للتق         •

 املدرسة الفالحية بتمارة.         •

 : تكوين المهندسين الغابوين 3المهمة

 .املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني بسال         •

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 2.

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه تشمل احلسابات املرصدة ألمور خصوصية لوزارة الفالحة 
            : والغابات

 صندوق التنمية الفالحية:-

صندوق التنمية الفالحية اىل تنمية االستثمار اخلاص يف القطاع الفالحي، وكذا توجيهه عرب  يهدف
 مساعدات موجهة حنو أنشطة متكن من استغالل أمثل للمؤهالت الفالحية الوطنية. وبذلك شكل

الصندوق أداة رئيسية لتطبيق السياسة احلكومية يف اجملال الفالحي، ورافعة لالستثمار تساهم يف النمو 
 العام لالقتصاد الوطين وحتسني مداخيل الفالحني.
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 حسب البرامج  2018ملخص االعتمادات المتوقعة اللفالحة برسم سنة . 3

 البرامج: ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب 3جدول 

% 

مشروع قانون 
المالية لسنة 

% 2018  /
قانون المالية 

 2017لسنة 

 ( لسنة المالية قانون مشروع 2018) الميزانية العامة

الميزانية العامة )قانون 

 (2017 المالية لسنة
 البرامج

 فصل االستثمار

فصل المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

فصل 
 الموظفين

 دعم وخدمات متنوعة 0 000 000 620 432 296 272 348 966 198 0

 تطوير السالسل المنتجة 0  000 045 546 157 588 033 4 0

 تعليم و تكوين و بحث 0  068 642 644 000 264 364 0

0 486 000 000 528 000 000  0 

المحافظة على الثروة 
الحيوانية والنباتية 
والسالمة الصحية 
 للمنتوجات الغذائية

ري و تهيئة الفضاءات  0  500 016 170 495 181 787 3 0
 الفالحية

 المجموع 0 000 000 620 000 000 161 2 000 000 870 8 0

 : ملخص االعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 2018للسنة 

 حسابات المرصدة ألمور خصوصية

2018  

مرافق الدولة المسيرة 

  2018بصورة 

 الميزانية العامة

2018 

 البرامج 
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع 
قانون المالية 

للسنة 
2018 

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

1 091 262 780     1 091 262 780 
 وخدمات دعم

 متنوعة

5 123 633 157 2 500 000 000 3 044 000 000   4 579 633 157 
 السالسل تطوير

 المنتجة

1 009 156 068   39 190 000 39 440 000 1 008 906 068 
 و تكوين و تعليم

 بحث

1 014 000 000     1 014 000 000 

 على المحافظة
 الحيوانية الثروة
 والسالمة والنباتية
 للمنتوجات الصحية

 الغذائية

3 957 197 995     3 957 197 995 
 تهيئة و ري

 الفالحية الفضاءات

 المجموع 000 000 651 11 000 440 39 000 190 39 000 000 044 3 000 000 500 2 000 250 195 12
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 تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات . 4

 

 تطوير السالسل المنتجة :  415برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 تطوير الفالحة التجارية 0 000 700 110 000 700 110

 التضامنيةتنمية الفالحة  0 957 963 753 957 963 753

6 600 000 6 600 000 0 
تنمية سلسلة إنتاج اللوز بالمنطقة 

 الشرقية

67 522 750 67 522 750 0 

برنامج دعم مخطط المغرب األخضر 
الممول من طرف الوكالة الفرنسية 

 للتنمية

200 000 200 000 0 
مشروع الفالحة التضامنية والمندمجة 

 بالمغرب

 العالمات التجارية والمنتجات المحلية 0 800 165 47 800 165 47

775 100 000 279 100 000 496 000 000 
المؤسسات العمومية المساندة للسياسة 

 الفالحية

 برنامج التنمية القروية لمناطق الجبال 0 916 466 58 916 466 58

60 013 752 60 013 752 0 
تنمية قطاع الزيتون لصالح صغار 

 الفالحين

 الركيزة الثانية -الفالحة التضامنية 000 000 22 0 000 000 22

 سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 0 104 504 641 2 104 504 641 2

 دعم المهام 000 045 28 0 000 045 28

8 350 878 8 350 878 0 
مشروع تنمية السالسل الفالحية 

 بالمناطق الجبليةإلقليم الحوز

 المتوقعة للحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامجملخص االعتمادات  7: جدول

   لحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 سالسل االنتاج الحيواني والنباتي 000 000 000 3

 نفقات غير موزعة 000 000 44
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 تعليم و تكوين و بحث :  416برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 دعم المهام 300 643 51 0 300 643 51

 التقني الفالحي التكوين المهني والتعليم 768 698 73 000 474 123 768 172 197

 البحث الزراعي 000 000 207 000 000 146 000 000 353

 تعميم فالحي 0 000 300 2 000 300 2

 التعليم الفالحي العالي 000 700 308 000 190 90 000 890 398

2 300 000 2 300 000 0 
ادماج بعد النوع ضمن مخطط المغرب 

 االخضر

 المقاوالت الفالحية النسويةدعم  000 600 2 0 000 600 2

 دعم تكوين المساجين 000 000 1 0 000 000 1

 ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج 6: جدول

  

 المجموع

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  

 فصل االستثمار
والنفقات فصل المعدات 

 المختلفة

 دعم المهام 000 250 22 0 000 250 22

 دعم المهام 0 000 190 17 000 190 17

 

 المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية :  417برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 إعانة 0 000 000 486 000 000 486

 إعانات و تحويالت 000 000 528 0 000 000 528
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 و تهيئة الفضاءات الفالحية ري :  418برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 دعم المهام 000 620 35 0 000 620 35

 دراسات، أبحاث وتجارب 0 000 500 18 000 500 18

3 600 000 3 600 000 0 
دراسات ، استشارات ، مساعدات 

 وخدمات مماثلة

 دعم المهام 0 000 400 000 400

 الشطر الثاني -مشروع سبو المتوسط  0 000 000 77 000 000 77

 مشروع بوهودى 0 000 000 31 000 000 31

24 127 120 24 127 120 0 
الهدروفالحي لمنطقة مشروع التجهيز 

 أجراس

18 081 497 18 081 497 0 
مشروع تنمية سالسل اإلنتاج بالمناطق 

 الجبلية لتازة

 مشروع أسيف المال 0 000 750 1 000 750 1

2 737 640 2 737 640 0 
مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لمنطقة 

 دار عقوبة

 تنمية الفالحة التضامنية 0 000 900 5 000 900 5

 مشروع ساهلة 0 804 932 1 804 932 1

 مشروع قصوب 0 000 000 31 000 000 31

816 560 000 816 560 000 0 
برنامج الشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص في مجال الري

2 052 302 817 1 917 906 317 134 396 500 
تهيئة المجاالت الفالحية بمناطق 

 المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي

304 649 604 304 649 604 0 
استصالح مناطق الري الصغير 

 والمتوسط

44 995 051 44 995 051 0 
التهيئات العقارية والمحافظة على 

 األراضي الفالحية

 تهيئة وتحسين المراعي 0 000 100 50 000 100 50

 التهيئة الهدروفالحية لدائرة اسجن  0 278 490 37 278 490 37

42 967 000 42 967 000 0 
البرنامج عابر الجهات لتنمية المراعي 

 وتنظيم حركة الرح
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356 484 184 356 484 184 0 
مشروع التهيئة الهيدروفالحية لسهل 

 سايس
 

 دعم وخدمات متنوعة :  430برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 دعم المهام 432 692 242 0 432 692 242

39 831 348 39 831 348 0 
دراسات ، استشارات ، مساعدات 

 وخدمات مماثلة

 نظم اإلعالم والتنظيم 000 904 9 000 550 19 000 454 29

 تنمية الموارد البشرية 000 000 15 000 000 4 000 000 19

 عمليات عقارية والتجهير 0 000 585 113 000 585 113

 دراسات استراتيجية وإحصائية 0 000 000 20 000 000 20

 السجل الفالحي 000 500 1 000 000 2 000 500 3

 بحوث احصائية 000 200 3 0 000 200 3

 

 

 توزيع جهوي العتمادات برامج الفالحة . 5

 ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات : 8جدول 

 المجموع
 الجهات الميزانية العامة

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 -درعة جهة   518 370 332 518 370 332
 تافياللت

 جهة الشرق  956 520 351 956 520 351

الساقية -جهة العيون   000 712 188 000 712 188
 الحمراء

 -جهة بني مالل   987 955 415 987 955 415
 خنيفرة

 -جهة الدار البيضاء  300 560 279 300 560 279
 سطات

 المشتركةالمصالح  000 000 161 2 291 420 729 4 291 420 890 6
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 تعليق  

يعزى ارتقاع حجم االعتمادات المسجلة على المستوى المركزي، الى كونه يتضمن اعتمادات لمشاريع وبرامج ذات بعد 

 على المستوى المركزي، ونذكر:جهوي لكن مسيرة 

 درهم(؛ مليون 2531) االعانة الممنوحة لفائدة صندوق التنمية الفالحية    •

 االعانات الممنوحة لفائدة المؤسسات العمومية المساندة لسياسات مخطط المغرب االخضر؛    •

 االعتمادات المخصصة لبرنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.    •

 

 رمجة ميزانياتية لثالث سنوات ب. 6

 العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة 2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 9جدول 

العتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و  2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 10جدول 
 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

 ماسة -جهة سوس   440 989 297 440 989 297

 مكناس -جهة فاس   637 657 657 637 657 657

واد  -جهة الداخلة   000 340 18 000 340 18
 الذهب

 -سال -جهة الرباط   870 217 504 870 217 504
 القنيطرة

-تطوان-جهة طنجة  015 252 605 015 252 605
 الحسيمة

واد  -جهة كلميم   000 692 49 000 692 49
 نون

 آسفي -جهة مراكش   986 310 439 986 310 439

 المجموع 000 000 161 2 000 000 870 8 000 000 031 11

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

 نفقات الموظفين 0 000 000 620 000 000 635 000 000 627

 نفقات المعدات والنفقات المختلفة  0 000 000 161 2 700 325 309 2 000 300 407 2

 نفقات االستثمار 0 000 000 870 8 981 484 073 13 871 965 149 13

 المجموع 0 000 000 651 11 681 810 017 16 871 265 184 16

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 
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 حسب طبيعة النفقة 2020-2018البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات :  11 جدول

 

49 550 000 48 550 000 39 440 000 0 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

7 203 000 000 5 503 000 000 3 044 000 000 0 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

        

المحافظة على الثروة الحيوانية 
والنباتية والسالمة الصحية 

 للمنتوجات الغذائية 

 الميزانية العامة  0 000 000 014 1 000 000 027 1 000 000 079 1

    0 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

   0 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية 

 تطوير السالسل المنتجة         

 الميزانية العامة  0 157 633 579 4 850 165 830 5 558 445 332 6

    0 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

7 203 000 000 5 503 000 000 3 044 000 000 0 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية 

 تعليم و تكوين و بحث         

 الميزانية العامة  0 068 906 008 1 000 621 123 1 000 800 202 1

49 550 000  48 550 000 39 440 000 0 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

   0 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية 

 دعم وخدمات متنوعة         

 الميزانية العامة  0 780 262 091 1 000 700 119 1 000 500 131 1

    0 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

   0 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية 

 ري و تهيئة الفضاءات الفالحية         

 الميزانية العامة  0 995 197 957 3 831 323 917 6 313 520 438 6

    0 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

   0 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية 
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 لثالث سنوات للمؤسسات العمومية  البرمجة الميزانياتية. 7

 للمؤسسات العمومية 2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 12جدول 

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون 
 المالية للسنة

2018 

اإلسقاطات 
 األولية

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

 وكالة التنمية الفالحية     

 المداخيل اإلجمالية 0 0 0 0 0

 نفقات التسيير أو االستغالل     

0 0 0 0 0 
 الموظفين نفقات ·

0 0 0 0 0 

 أو التسيير نفقات ·
 األخرى االستغالل

 نفقات االستثمار أو التجهيز 0 0 0 0 0

 الغرف الفالحية     

 المداخيل اإلجمالية 0 0 0 0 0

 نفقات التسيير أو االستغالل     

0 0 0 0 0 
 الموظفين نفقات ·

0 0 0 0 0 

 أو التسيير نفقات ·
 األخرى االستغالل

 نفقات االستثمار أو التجهيز 0 0 0 0 0

     
المكتب الوطني لالستشارة 

 الفالحية

 المداخيل اإلجمالية 0 0 0 0 0

 نفقات التسيير أو االستغالل     

0 0 0 0 0 
 الموظفين نفقات ·

0 0 0 0 0 

 أو التسيير نفقات ·
 األخرى االستغالل

 نفقات االستثمار أو التجهيز 0 0 0 0 0

 مؤسسات التدريب والبحث     

 المداخيل اإلجمالية 0 0 0 0 0

 نفقات التسيير أو االستغالل     

0 0 0 0 0 
 الموظفين نفقات ·

0 0 0 0 0 

 أو التسيير نفقات ·
 األخرى االستغالل

 نفقات االستثمار أو التجهيز 0 0 0 0 0
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المكتب الوطني للسالمة 
 الصحية للمواد الغدائية 

 المداخيل اإلجمالية 0 0 0 0 0

 نفقات التسيير أو االستغالل     

0 0 0 0 0 
 الموظفين نفقات ·

0 0 0 0 0 

 أو التسيير نفقات ·
 األخرى االستغالل

 نفقات االستثمار أو التجهيز 0 0 0 0 0

     
المكاتب الجهوية لالستثمار 

 الفالحي 

 المداخيل اإلجمالية 0 0 0 0 0

 نفقات التسيير أو االستغالل     

0 0 0 0 0 
 الموظفين نفقات ·

0 0 0 0 0 

 أو التسيير نفقات ·
 األخرى االستغالل

 نفقات االستثمار أو التجهيز 0 0 0 0 0

     
المعهد الوطني للبحث 

 الزراعي

 المداخيل اإلجمالية 0 0 0 0 0

 نفقات التسيير أو االستغالل     

0 0 0 0 0 
 الموظفين نفقات ·

0 0 0 0 0 

 أو التسيير نفقات ·
 األخرى االستغالل

 نفقات االستثمار أو التجهيز 0 0 0 0 0
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 تقديم برامج الفالحة : الجزء الثاني. 2

 

 تطوير السالسل المنتجة :  415برنامج 

 

 استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة ملخص . 1

، اهتماما خاصا لتنمية املنتوجات 2008األخضر، منذ انطالقتها سنة  أولت اسرتاتيجية خمطط املغرب
الفالحية وذلك باعتماد مقاربة السلسلة كاختيار اسرتاتيجي لتطوير وتأهيل السالسل النباتية واحليوانية، يف 

سلسلة القيم لإلنتاج، وذلك هبدف حتسني اإلنتاجية واجلودة وكذا الرفع من إطار اندماج بني خمتلف حلقات 
 القيمة املضافة الفالحية ودخل الفالحني.

ولتنفيذ مقتضيات هذه االسرتاتيجية اجلديدة للقطاع الفالحي، تبنت احلكومة مقاربة تعاقدية مع اهليئات بني 
دارة ومهنيني، كامل مسؤولياهتم على مستوى تقوية املهنية، تنص على ضرورة حتمل خمتلف الفاعلني، من إ

الشراكة مع مجيع الفاعلني، لتنفيذ برامج العمل اليت هتدف إىل تأهيل أهم سالسل اإلنتاج النبايت واحليواين، مع 
 .حتديد التزامات كل األطراف وتعزيز التنسيق فيما بينها

بني احلكومة واملنظمات البيمهنية  2016-2008فرتة ويف إطار الشراكة مع املهنيني، فقد مت التوقيع خالل ال
 5برنامج بالنسبة للسالسل النباتية و-عقد 14أهم السالسل اإلنتاجية منها  شملتبرنامج -عقد 19على 
 ويتوخى من خالل هذه العقود حتقيق األهداف التالية: .برامج للسالسل احليوانية-عقود

 يف خمتلف حلقات السلسلة؛  التشجيع على االستثمار اخلاص          -

 حتسني ظروف اإلنتاج؛          -

 الرفع من تنافسية السالسل من خالل حتسني اإلنتاجية واجلودة والتثمني؛         -

 األسواق اخلاصة بالتصدير؛ حتسني ظروف التسويق وولوج         -

 تشجيع التنظيم البيمهين.         -

، تسجيل زيادات مهمة مقارنة مع 2020وهتدف عقود الربامج إىل الرفع من اإلنتاج، حيث يتوقع يف أفق 
 . 2008موسم انطالق خمطط املغرب األخضر يف 
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بني وزارة الفالحة  ومن جهة أخرى، فقد مت وضع خمططات فالحية جهوية وكذا التوقيع على عقد شراكة
ملياه والغابات واملتدخلني اجلهويني من أجل إجناز املشاريع املربجمة يف إطار والصيد البحري والتنمية القروية وا

الدعامتني األوىل والثانية، وكذا املشاريع ذات الطابع األفقي. إذ اعتمدت الوزارة سياسة إرادية من أجل تنمية 
يت هتدف إىل حتسني الفالحة التضامنية وذلك من خالل مشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخضر، وال

دخل الفالحني الصغار بصفة مستدمية، من خالل شراكة تعاقدية جتمع بني الدولة واملستفيدين املمثلني يف 
التنظيمات املهنية. وترتكز هذه املشاريع املندجمة، على رؤية تشمل السلسلة بدءا من اإلنتاج إىل التثمني، أخذا 

 ام للموارد الطبيعية. بعني االعتبار التدبري املعقلن واملستد

  :ولتحقيق هذه األهداف، تعتمد اسرتاتيجية تنمية الفالحة التضامنية على ثالث أصناف من املشاريع

·      :وتتضمن مشاريع حتويل سالسل االنتاج احلالية كاحلبوب إىل  مشاريع التحويل
األكثر  وتستهدف الفالحني كالزيتون واللوز والتني سالسل ذات قيمة مضافة عالية

 هشاشة؛ 

·       :وختص تثمني أحسن لالستغالليات احلالية وذلك عرب توفري مشاريع التكثيف
 التقنيات الالزمة للفالحني لتحسني إنتاجيتهم وتثمني إنتاجهم؛ 

·      :وهتدف إىل حتقيق مداخيل مكملة للمستفيدين عرب تنمية  مشاريع التنويع
 .والعطرية الطبية عفران والعسل واألعشابمنتوجات جمالية كالز  منتجات خاصة أو

كما يشكل تثمني املنتوجات الفالحية وعملية التسويق ركيزتني أساسيتني يف خمطط املغرب األخضر. فبالنسبة 
أقطاب للصناعات الغذائية، وهي مناطق  7لتحويل املنتجات الفالحية عن طريق التصنيع، فإنه يتوقع خلق 

ديد، ستتوفر على حمطات متخصصة يف جماالت التحويل والتلفيف واللوجستيك صناعية مندجمة من اجليل اجل
والتجارة واخلدمات، باإلضافة إىل مركز للبحث والتنمية ومراقبة اجلودة، ملواكبة املهنيني من أجل حتسني 

مها تنافسيتهم وكذا ولوج األسواق يف أحسن الظروف. وقد مت إىل حدود اآلن إجناز قطيب مكناس وبركان و 
إنشاء الوحدات الصناعية هبما، كما قد مت إهناء أشغال هتيئة األشطر األوىل  حاليا يف مرحلة التسويق، ومت

لقطيب تادلة وسوس، ويوجدان حاليا يف مرحلة التسويق. أما بالنسبة ألقطاب احلوز والغرب واللوكوس، 
 فاالستعدادات متواصلة من أجل إجنازها.

 املنتوجات الفالحية سيتم من خالل:كما أن حتسني ظروف تسويق 
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إصالح أسواق اجلملة للخضر والفواكه، من خالل وضع خمطط توجيهي يهدف إىل خلق أسواق          -
من اجليل اجلديد، بشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص. ويف إطار تفعيل هذا املخطط، يتم اإلعداد 

 القنيطرة؛-سال-إلطالق سوق منوذجي جبهة الرباط

 املنجزة حول املخطط املديري إلنشاء اجملازر واسواق املاشية ذات أولوية؛ استغالل نتائج الدراسة         -

 إصالح اجملازر من خالل تأهيلها وإطالق مشاريع مندجمة؛         -

 اعتماد اجلودة والسالمة الصحية للمنتجات النباتية واحليوانية؛         -

 .ق املواد الغذائية املوجهة للتصديرحتسني ظروف تسوي         -

هذا، وسعيا اىل ضمان استمرارية سالسل قيم املنتوجات الفالحية، اعتمدت الوزارة اسرتاتيجية طموحة لتطوير 
بني احلكومة والتنظيمات  2017برنامج املوقع يف أبريل -قطاع الصناعات الغذائية باملغرب، جتسدت يف العقد

من خالل تنمية وحدات  برنامج يف حتفيز االستثمار املنتج،-أهم تدابري هذا العقد املهنية املعنية. وتتلخص 
وحتويل وتربيد املواد الفالحية ودعم تنمية صادرات الصناعات الغذائية وكذا عصرنة قنوات التسويق  تثمني

البحث برنامج عدة تدابري أفقية هتم التكوين و -العقد ودعم البحث عن أسواق جديدة. كما تضمن هذا
 واالبتكار وجودة وتعيري املنتجات الغذائية. 

وقد مت اىل حدود األن إعداد النصوص القانونية املتعلقة مبساعدات الدولة لوحدات تثمني املنتجات الفالحية 
  .وكذا املنتجات الفالحية املصدرة يف إطار صندوق التنمية الفالحية، وتوجد حاليا يف طور املصادقة

ألوراش، مت وضع إطار قانوين جديد ينظم التنظيمات البني مهنية والتجميع واالستشارة وملواكبة هذه ا
الفالحية، كما متت مراجعة املساعدات املمنوحة من طرف الدولة يف إطار صندوق التنمية الفالحية وتوسيعها 

 وتنويعها مع ختصيص موارد مالية مهمة هلا. 

ية كقاطرة للتنمية احمللية وخلق الثروة خاصة باملناطق النائية، حظيت ووعيا بالدور الذي تلعبه املنتجات احملل
املنتجات احمللية باهتمام خاص من قبل خمطط املغرب األخضر حيث أعدت هلا اسرتاتيجية خاصة للتنمية 

 والرتويج لتمكينها من احتالل املكانة اليت تليق هبا على الصعيدين الوطين والدويل.

ز املرتبط باملواد الغذائية واملنتوجات الفالحية يشكل أحد احملاور اهلامة يف خمطط املغرب كما أن نظام الرتمي 
األخضر وباخلصوص بالنسبة للدعامة الثانية وذلك عرب ترميز املنتجات الفالحية عن طريق برنامج االعرتاف 

نتوجات يف السنة ونشر عالمات مميزة للم 6إىل  5بالعالمات املميزة للمنشأ واجلودة هبدف االعرتاف ب 
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قرارات االعرتاف باجلريدة الرمسية ومواكبة الفاعلني املستفيدين من هذه العملية لتحسني إنتاج وتسويق 
 منتوجاهتم والرفع من قيمتها املضافة.

أما فيما خيص إصالح منظومة االستشارة الفالحية، فقد مت إحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية من 
بة فعالة للمشاريع، عن طريق تطوير االستشارة الفالحية اخلاصة وكذا إشراك املهنيني يف هذه أجل مواك
 املنظومة. 

إصالح القانون املنظم للغرف الفالحية وتعزيزا للبعد اجلهوي هلذه الغرف، فقد مت تقليص  مواكبةويف إطار 
وحىت ال يؤثر هذا التقليص سلبا على أداء وذلك متاشيا مع التقسيم اجلهوي اجلديد.  12إىل  16عددها من 

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية   هذه املؤسسات، ولتعزيز دورها يف إطار سياسة القرب، قامت 
بإعداد تنظيم هيكلي جديد يهدف إىل مراجعة تنظيم مصاحل الغرف  2016خالل سنة  واملياه والغابات

كما مت   على مستوى بعض األقاليم اليت تتمتع مبؤهالت فالحية مهمة. الفالحية عن طريق إحداث مصاحل
دعم مهامها االستشارية والتمثيلية والتنموية عن طريق تقوية اختصاصاهتا ومهامها لتمكينها من القيام بدور 

ر فعال يف التنمية الفالحية. حيث مت الرتكيز على اخلصوص على تكوين وإخبار الفالحني ودعم االستثما
 ودعم التنظيم املهين الفالحي.

 

 مسؤول البرنامج . 2

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 

 المتدخلين في القيادة . 3

 ؛وكالة التنمية الفالحية       ·

 ؛مديرية االسرتاتيجية واإلحصائيات       ·

 الفالحي؛املكاتب اجلهوية لالستثمار املديريات اجلهوية واإلقليمية للفالحة و        ·

 ؛املكتب الوطين لالستشارة الفالحية       ·

 الغرف اجلهوية الفالحية.       ·

 

 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . 4
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 تحسين أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النباتي والحيواني :  1.415الهدف 

السالسل اإلنتاجية. وقد أوىل منذ يرتكز خمطط املغرب األخضر على تعزيز االستثمارات والتكامل اجليد بني 
، اهتماما خاصا بتنمية املنتوجات الفالحية، هبدف املسامهة يف ضمان األمن الغذائي 2008انطالقته سنة 

وتطوير القيمة املضافة والرفع من الناتج الداخلي، مع احلد من تأثري التغريات املناخية واحلفاظ على املوارد 
 .الطبيعية

 

 نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية :  1.1.415المؤشر 

 

 -نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية :  1.1.1.415المؤشر 

 الحبوب 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  70  70  70  68  72  38  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

سلسلة احلبوب على أساس املوفور من املنتوجات  يتم حتديد نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
 الصادرات(. –)اإلنتاج + الواردات املوجهة لالستهالك الداخلي 

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية االسرتاتيجية واإلحصائيات؛         •

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج؛         •

 املكتب الوطين املهين للحبوب والقطاين؛         •

 املديريات اجلهوية للفالحة؛          •
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 املنظمات املهنية؛         •

 مكتب الصرف؛         •

 املندوبية السامية للتخطيط.         •

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 إمكانية عدم توفر املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف مصادرها.

 

 تعليق . 4

سلسلة احلبوب يرتجم اجملهودات املبذولة لتنمية وتطوير  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
هذا التطور رهينا بعدة عوامل تتعلق سالسل اإلنتاج النبايت على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى 

 خاصة بالظروف املناخية والظرفية االقتصادية للموسم الفالحي.

 

 -نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية :  2.1.1.415المؤشر 

 الزيوت 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  9  9  7  4  1  1  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

سلسلة الزيوت على أساس املوفور من املنتوجات  يتم حتديد نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
 الصادرات(. –)اإلنتاج + الواردات املوجهة لالستهالك الداخلي 
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 مصادر المعطيات . 2

 مديرية االسرتاتيجية واإلحصائيات؛         •

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج؛         •

 املديريات اجلهوية للفالحة؛          •

 املنظمات املهنية؛         •

 مكتب الصرف؛         •

 املندوبية السامية للتخطيط.         •

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 إمكانية عدم توفر املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف مصادرها.

 

 تعليق . 4

سلسلة الزيوت يرتجم اجملهودات املبذولة لتنمية وتطوير  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
تتعلق سالسل اإلنتاج النبايت على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا التطور رهينا بعدة عوامل 

 خاصة بالظروف املناخية والظرفية االقتصادية للموسم الفالحي.

 

 -نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية :  3.1.1.415المؤشر 

 السكر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  58  54  53  53  42  50  % 
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 توضيحات منهجية . 1

سلسلة السكر على أساس املوفور من املنتوجات  يتم حتديد نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
 الصادرات(. –)اإلنتاج + الواردات املوجهة لالستهالك الداخلي 

  

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية االسرتاتيجية واإلحصائيات؛         •

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج؛         •

 املديريات اجلهوية للفالحة؛         •

 املنظمات املهنية؛         •

 مكتب الصرف؛         •

 .املندوبية السامية للتخطيط         •

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف مصادرها.إمكانية عدم توفر 

 

 تعليق . 4

سلسلة السكر يرتجم اجملهودات املبذولة لتنمية وتطوير  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا التطور رهينا بعدة عوامل تتعلق   سالسل اإلنتاج النبايت

 املناخية والظرفية االقتصادية للموسم الفالحي.خاصة بالظروف 

 

 -نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية :  4.1.1.415المؤشر 

 اللحوم الحمراء 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  98  98  98  98  98  98  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

سلسلة اللحوم احلمراء على أساس املوفور من  يتم حتديد نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
 الصادرات(. –)اإلنتاج + الواردات املنتوجات املوجهة لالستهالك الداخلي 

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية االسرتاتيجية واإلحصائيات؛         •

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج؛         •

 املديريات اجلهوية للفالحة؛          •

 املنظمات املهنية؛         •

 مكتب الصرف؛         •

 املندوبية السامية للتخطيط.         •

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف مصادرها.إمكانية عدم توفر 
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 تعليق . 4

سلسلة اللحوم احلمراء يرتجم اجملهودات املبذولة لتنمية  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
وتطوير سالسل اإلنتاج احليواين على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا التطور رهينا بعدة عوامل 

 بالظروف املناخية والظرفية االقتصادية للموسم الفالحي. تتعلق خاصة

 

 -نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية :  5.1.1.415المؤشر 

 الحليب 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  96  96  96  94  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

سلسلة احلليب على أساس املوفور من املنتوجات  يتم حتديد نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
 الصادرات(. –)اإلنتاج + الواردات املوجهة لالستهالك الداخلي 

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية االسرتاتيجية واإلحصائيات؛         •

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج؛         •

 املديريات اجلهوية للفالحة؛          •

 املنظمات املهنية؛         •

 مكتب الصرف؛         •

 املندوبية السامية للتخطيط.         •
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 وصعوبة الولوج إليها يف مصادرها.إمكانية عدم توفر املعطيات 

 

 تعليق . 4

سلسلة احلليب يرتجم اجملهودات املبذولة لتنمية وتطوير  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
سالسل اإلنتاج احليواين على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا التطور رهينا بعدة عوامل تتعلق 

 والظرفية االقتصادية للموسم الفالحي. خاصة بالظروف املناخية

 

 -نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية :  6.1.1.415المؤشر 

 منتوجات الدواجن 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  100  100  100  100  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

سلسلة الدواجن على أساس املوفور من املنتوجات  يتم حتديد نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
 الصادرات(. –)اإلنتاج + الواردات املوجهة لالستهالك الداخلي 

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية االسرتاتيجية واإلحصائيات؛         •

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج؛         •

 املديريات اجلهوية للفالحة؛          •
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 املنظمات املهنية؛         •

 مكتب الصرف؛         •

 املندوبية السامية للتخطيط.         •

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 وصعوبة الولوج إليها يف مصادرها.إمكانية عدم توفر املعطيات 

 

 تعليق . 4

سلسلة الدواجن يرتجم اجملهودات املبذولة لتنمية وتطوير  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
سالسل اإلنتاج احليواين على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا التطور رهينا بعدة عوامل تتعلق 

 ة والظرفية االقتصادية للموسم الفالحي.خاصة بالظروف املناخي

 

 تنمية الفالحة التضامنية :  2.415الهدف 

تعترب الدعامة الثانية مكونا أساسيا ملخطط املغرب األخضر موجه للفالحني الصغار واملتوسطني على وجه 
عرب إجناز مشاريع اخلصوص. فهي تسطر ملقاربة تشاركية، ترمي باألساس إىل حماربة الفقر يف العامل القروي 

 .فالحية مندجمة قصد حتسني دخل هذه الفئة من الفالحني

 

 العدد اإلجمالي للمشاريع التضامنية التي تم إعطاء انطالقتها :  1.2.415المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  616  700  847  889  911  911  2020
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 توضيحات منهجية . 1

جمموع عدد مشاريع الدعامة الثانية املصادق عليها من طرف اللجنة التقنية واليت مت إعطاء انطالقتها على 
 مستوى جهات اململكة.

 

 مصادر المعطيات . 2

 وكالة التنمية الفالحية؛        ·

 املديريات اجلهوية للفالحة؛       ·

 املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي.       ·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

امل االجتماعية املتعلقة أساسا بلوغ القيمة املستهدفة مشروط بالقدرة التنفيذية للمصاحل اخلارجية للوزارة والعو 
 .املناخية للمواسم الفالحيةباخنراط الفالحني، باإلضافة إىل الظروف 

 

 تعليق . 4

 

المساحة المغروسة االجمالية في إطار مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب :  2.2.415المؤشر 

 األخضر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 هكتار  212215  312450  395397  479000  561292  561292  2020
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 توضيحات منهجية . 1

 .جمموع املساحة املغروسة يف إطار مشاريع الدعامة الثانية على الصعيد الوطين

 

 مصادر المعطيات . 2

 وكالة التنمية الفالحية؛         ·

 املديريات اجلهوية للفالحة؛        ·

 املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي.        ·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

امل االجتماعية املتعلقة أساسا للوزارة والعو  بلوغ القيمة املستهدفة مشروط بالقدرة التنفيذية للمصاحل اخلارجية
 .باخنراط الفالحني باإلضافة إىل الظروف املناخية للمواسم الفالحية

 

 تعليق . 4

 

 تنمية الترميز وتحسين عرض المنتجات المحلية :  3.415الهدف 

وعيا باملؤهالت اليت تزخر هبا خمتلف جهات اململكة يف جمال املنتوجات احمللية، خصصت وزارة الفالحة 
ضر. والصيد البحري والتنمية القرويــة وامليـــــاه والغابات حيزا مهما هلذه املنتوجات يف إطار خمطط املغرب األخ

ومن أجل استغالل أفضل هلذه املؤهالت واالنتقال بقطاع املنتوجات احمللية من قطاع غري منظم إىل قطاع 
عصري يقدم منتوجات ذات جودة عالية منسجمة مع متطلبات السوق وقيمة مضافة أفضل متكن من حتسني 

 :مدخول املنتجني، تقوم الوزارة بدعم هذا القطاع عن طريق

حدات اإلنتاج عن طريق ترميم البنايات أو بناء وحدات جديدة واقتناء املعدات التقنية تأهيل و        ·
  ؛الالزمة

 ؛دعم املنتجني عن طريق التأطري واملواكبة التقنية وتطوير الرصيد املعريف للمنتجني       ·



36 

 ؛تقوية تنظيم املنتجني عن طريق ادماج الفالحني يف جتمعات مهنية كالتعاونيات       ·

 ؛مصاحبة وتأطري التعاونيات والتجمعات يف جمال ترميز املنتوجات احمللية       ·

دعم القطاع والرتويج ملنتوجاته والتعريف هبا على الصعيدين الوطين والدويل ومتكني املنتوجات احمللية من        ·
  .ولوج خمتلف األسواق

أوىل خمطط املغرب األخضر أمهية خاصة لنظام الرتميز املرتبط باملواد الغذائية واملنتوجات الفالحية وذلك عن 
طريق برنامج االعرتاف بالعالمات املميزة للمنشأ واجلودة ومواكبة الفاعلني املستفيدين من هذه العملية 

 لتحسني إنتاج وتسويق منتوجاهتم والرفع من قيمتها املضافة. 

 «Terroir du Maroc»يف هذا اإلطار، عمدت وكالة التنمية الفالحية إىل إطالق الرمز اجلماعي 
 للمنتوجات اجملالية املغربية.

تتجلى أهداف هذا الرمز اجلماعي يف تقنني وتنظيم استعمال عبارة "املنتوجات اجملالية املغربية" وخلق أداة 
يد الوطين والدويل من أجل حتسني دخل صغار املنتجني املعنيني مجاعية لرتويج املنتوجات اجملالية على الصع

  والرفع من جودة منتوجاهتم وكذلك تعزيز التواصل وضمان رؤية أفضل للمنتوجات اجملالية املغربية.

 

 عدد العالمات المميزة للمنشأ والجودة المعترف بها :  1.3.415المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  46  53  60  68  78  78  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

يتم حساب عدد العالمات املميزة للمنشأ واجلودة املعرتف هبا حسب دفاتر التحمالت اخلاصة باملنتوجات 
اليت ميكن استفادهتا من هذه العالمات، واملقدمة من طرف التجمعات املهنية املعنية. وتتم دراسة هذه الدفاتر 

لة الرأي اإلجيايب من طرف اللجنة، يتم من طرف اللجنة الوطنية للعالمات املميزة للمنشأ واجلودة. يف حا
 االعرتاف بالعالمات املعنية من طرف الوزارة وينشر قرار االعرتاف يف اجلريدة الرمسية. 
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 مصادر المعطيات . 2

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 يظل املؤشر رهينا مبدى التزام وإرادة التجمعات املهنية باالخنراط يف منهجية التثمني والرفع من جودة منتوجاهتا. 

 

 تعليق . 4

حيز التنفيذ تطورا  25-06عرف عدد العالمات املميزة للمنشأ واجلودة املعرتف هبا منذ دخول القانون 
عالمة سنة  53ليصل اىل  2014عالمة سنة  29اىل  2009مستمرا حيث مر من عالمتني خالل سنة 

.وتعزى هذه الوضعية اىل تظافر اجلهود من طرف املصاحل التقنية لقطاع الفالحة يف جمال تكوين 2017
يرتقب ان يستمر منحى منو املنتوجات وحتسيس اجملموعات الطالبة واخنراط الفالحني يف عملية الرتميز. كما 

 .2020عالمة يف افق  78املرمزة يف تطور تصاعدي للوصول ل 

 

 TERROIR DU»عدد المنتوجات المجالية المستفيدة من الرمز الجماعي :  2.3.415المؤشر 

MAROC » 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  56  200  280  360  440  1000  2025

 

 

 توضيحات منهجية . 1

على ملفات طلب استعمال الرمز  يتم حساب عدد املنتوجات املستفيدة من استعمال الرمز اجلماعي بناء
املودعة من طرف اجملموعات املهنية املعنية. تتم دراسة هذه امللفات من طرف جلنة املصادقة اليت مت  اجلماعي
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والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات. ترتأس وكالة  تعيينها مبوجب قرار من السيد وزير الفالحة
الوزارة اليت تشمل ممثلي مديرية تنمية سالسل التنمية الفالحية هذه اللجنة املكونة من األعضاء املعنيني هلذه 

اإلنتاج، واملكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، واملكتب الوطين االستشارة الفالحية، واملؤسسة 
املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات، واملخترب الرمسي للتحاليل واألحباث الكيميائية واملديريات اجلهوية للفالحة 

 ية.املعن

يف حالة ما إذا صادقت اللجنة على امللف، يتم منح رخصة استخدام الرمز اجلماعي للجماعات املعنية ملدة 
 ثالث سنوات قابلة للتجديد.

كما قامت الوكالة بتوقيع اتفاقية مع املخترب الرمسي للتحاليل واألحباث الكيميائية من أجل متكينها من تتبع 
 ."Terroir du Marocملة للرمز اجلماعي "جودة املنتوجات اجملالية احلا

. 

 

 مصادر المعطيات . 2

 .وكالة التنمية الفالحية       ·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

يظل املؤشر رهينا مبدى التزام وإرادة اجملموعات املهنية باخنراطها يف منهجية تطوير وحتسني جودة 
   منتوجاهتا.

 

 تعليق . 4

 

 نسبة إدماج النوع في برنامج تنمية المنتوجات المحلية :  3.3.415المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  50  50  45  40  35  30  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

طريق إحصاء عدد التنظيمات املهنية النسوية املستفيدة سنويا من الربامج اجلهوية  يتم حساب املؤشر عن
 لتنمية املنتوجات احمللية مقارنة مع العدد اإلمجايل للتنظيمات املهنية املستهدفة.

 

 مصادر المعطيات . 2

 تقارير املديريات اجلهوية للفالحة.

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

نسبة حتقيق التوقعات املتعلقة بإدماج النوع رهينة مبدى اخنراط التنظيمات النسوية يف املقاربة التنموية املتبعة 
 واستعدادها إلجناح املشاريع تنظيميا وتقنيا وكذا توفر املوارد املالية الالزمة. 

 

 تعليق . 4

يعترب قطاع املنتوجات احمللية من القطاعات اليت توظف نسبة عالية من اليد العاملة النسوية. كما يتميز هذا 
القطاع بنسبة كبرية من التنظيمات املهنية النسوية املتدخلة به خصوصا ببعض املنتوجات اليت ال تزال صورها 

 ات العطرية والطبية والكسكس والزيتون املصرب...لصيقة بالعمل النسوي كمنتوجات األركان والزعفران واملنتوج

 



40 

 تعزيز تثمين المنتجات الفالحية :  4.415الهدف 

تشكل األقطاب الفالحية آلية مهمة من أجل تشجيع االستثمار اخلاص يف قطاع الصناعات الغذائية، حيث 
وحداهتم اإلنتاجية باملوازاة مع مواكبتهم يتم وضع رهن إشارة املستثمرين بقعا أرضية جمهزة وبأمثنة حمفزة إلجناز 

 عن طريق خلق فضاءات للبحث والتكوين والتنشيط واخلدمات.

 

عدد الوحدات الصناعية المرخص لها ببناء وحدات تثمين المنتوج داخل األقطاب :  1.4.415المؤشر 

 الفالحية 

  

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  135  150  180  220  250  280  2021

 

 

 توضيحات منهجية . 1

يتم حتديد عدد املستثمرين املرخص هلم ببناء وحدات تثمني املنتوج داخل األقطاب الفالحية باعتبار عدد 
 الوحدات احلاصلة على رخص البناء.

 

 مصادر المعطيات . 2

 املديريات اجلهوية للفالحة؛       ·

 املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي؛       ·

 الشركاء املكلفني بتهيئة األقطاب الفالحية.       ·
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

األقطاب الفالحية وبوضع يبقى بلوغ النتائج املنشودة رهينا بدرجة حتفيز املستثمرين إلقامة مشاريعهم داخل 
 خمطط عمل مفصل لرتويج وتسويق هذه األقطاب، بتشاور موسع بني خمتلف الشركاء املعنيني.

 

 تعليق . 4

 

 تحسين نسبة تغطية الفالحين المؤطرين من طرف المستشارين الفالحيين :  5.415الهدف 

جهويا، على صعيد كل مستشار فالحي وحتسني  من خالل عملية تتبع وتقييم عمليات االستشارة الفالحية
طرق وجودة تدخل املستشارين الفالحيني، باإلضافة إىل تفعيل النصوص التطبيقية ملهنة املستشار الفالحي 
اخلاص، سيتم تدرجييا خفض عدد الفالحني املؤطرين من طرف كل مستشار فالحي إىل حني بلوغ النسبة 

وطبقا لالسرتاتيجية الوطنية لالستشارة الفالحية،  ية لألغذية والزراعة.املنظمة العاملاملوصي هبا من طرف 
على التوايل يف  25%و 75%املستشارين اخلواص إىل جانب املستشار العمومي بنسبة سيعتمد على تدخل 

 . 2020أفق سنة 

 

 عدد الفالحين المؤطرين من طرف المستشارين الفالحيين :  1.5.415المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  1145  900  1000  1150  1350  1350  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

على ( لإلحصائيات الرمسيةطبقا )يتم قسمة العدد اإلمجايل للفالحني : طريقة احلساب            ·
  عدد املستشارين الفالحيني.
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 مصادر المعطيات . 2

 املكتب الوطين لالستشارة الفالحية؛        ·

 الشركاء الفاعلني يف امليدان يف إطار اتفاقيات الشراكة.        ·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

رهني بضرورة تفعيل مهنة االستشارة الفالحية اخلاصة وحتفيز  يبقى توقع حتسني نسبة عدد الفالحني املؤطرين
املستشارين الفالحيني العموميني وتعويض األعداد املقبلة على التقاعد خبلق مناصب مالية جديدة لفائدة 

 املكتب.

 

 تعليق . 4

 

 تعليم و تكوين و بحث :  416برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

يشمل النظام الوطين للتكوين والبحث الزراعي يف املغرب جمموعة من املؤسسات اليت تعترب أساسية لوجود 
 نظام من شأنه أن حيدث قيمة مضافة للمجال الفالحي.

إال أن النظام الوطين للتكوين والبحث الزراعي الزال يف بداية تطوره، أي أنه يشتغل على أساس جمموعة من 
يعرف النظام عجزا هاما فيما  عمل بشكل شبه مستقل عن بعضها البعض. من جهة أخرى،املؤسسات اليت ت

 يتعلق باملوارد، سواء بالنسبة للبنيات التحتية والتجهيزات أو امليزانية واملوارد البشرية. 

ظيم، لقد أدت قلة املوارد وضعف تناسق استخدامها باإلضافة إىل الضعف املالحظ فيما يتعلق باحلكامة والتن
إىل جهاز للبحث الزراعي ذي تأثري غري كاف، وجهاز للتكوين املهين ينبغي إعادة تعديله، وجهاز للتعليم 

 العايل حيتاج إىل اإلصالح.
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النظام الوطين للتكوين والبحث الزراعي يف اجتاه االنفتاح على حميطه، مع  باإلضافة إىل ذلك جيب أن يتطور
منها األنظمة يف خمتلف بقاع العامل، أي التعاون الوطيد مث االشرتاك القوي مث قطع املراحل الضرورية اليت متر 

 االخنراط الفعال للقطاع اخلاص، لنصل يف هناية املطاف إىل توجيه النظام بواسطة املهنيني.

انطالقا من هاته املعطيات، مت وضع اسرتاتيجية جديدة للبحث والتكوين الفالحي تستجيب ألهداف خمطط 
ب األخضر وتتوخى االخنراط الفعلي جلميع القطاعات املعنية هبذه املنظومة. وتتوقع هاته االسرتاتيجية املغر 

 إعادة صياغة خمطط التنظيم واحلكامة هلاته املنظومة والرفع من املوارد املخصصة هلا.

خلدمة فالحة ، ترمي االسرتاتيجية إىل تطوير النظام الوطين للبحث الزراعي البحث الزراعيفيما خيص 
 تضامنية وتنافسية ومستدامة وذلك عرب:

التأكد من مالئمة عرض البحث مع احلاجيات اليت يفرضها خمطط املغرب األخضر، مع إشراك          -
 املهنيني يف اشتغال النظام الوطين للبحث الزراعي وتسيريه ومتويله؛

 ت الفالح؛ضمان حتويل الكفاءات واملعارف اليت تليب حاجيا         -

تشجيع إدماج كافة الفاعلني املعنيني بالتكوين والبحث وتركيز أهدافهم على االلتزام باألداء          -
 وتقييمهم.

 تتمثل أهم التطلعات الرقمية بالنسبة جلهاز البحث الزراعي فيما يلي:

 ؛2020يف أفق سنة  350إىل  180ارتفاع عدد الباحثني من          -

 .2020يف أفق سنة  390إىل 220تفاع عدد التقنيني من ار          -

، ترتكز االسرتاتيجية على مواصلة إعداد املوارد البشرية هبدف تلبية حاجيات تنمية التعليم العاليفيما خيص 
القطاع الفالحي من خالل تكوين املهندسني واألطباء البياطرة مع كل ما يواكب هذا من مراجعة الربامج 

مالئمة مع حاجيات تنمية القطاع الفالحي والعامل القروي، وكذا تأهيل البنيات التحتية جلعلها أكثر 
 ملؤسسات التعليم العايل الفالحي.

 تتمثل أهم التطلعات الرقمية بالنسبة جلهاز التعليم العايل فيما يلي:

 ؛2020يف أفق سنة  000 1إىل  410انتقال عدد حاملي الشهادات سنويا من          -

 ؛دكتوراه سنويا من طرف الدولة 50متويل          -
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 .2020يف أفق سنة  560إىل 320انتقال عدد األساتذة الباحثني من          -

، تقرتح االسرتاتيجية إعادة تنظيم كلي لشبكة املؤسسات من أجل تعزيز التكوين المهني الفالحيفيما خيص 
   تنظيمي جيد وحمفز وذلك عرب:التعاون والتالحم وجتميع الوسائل، وكذا إطار 

 ؛وضع خمطط رئيسي للتكوين يف املهن الفالحية         -

 ؛إحداث أقطاب متعددة املراكز للتكوين املهين الفالحي         -

 وضع خمطط لتحسني جهاز التكوين املهين.         -

 ما يلي: تتمثل أهم التطلعات الرقمية بالنسبة جلهاز التكوين املهين يف

 ؛2020يف أفق سنة  4750إىل  2100ارتفاع عدد خرجيي التكوين األويل سنويا من          -

 ؛2020يف أفق سنة  12150إىل  4200ارتفاع عدد خرجيي التكوين عن طريق التعلم سنويا من          -

حاليا  4830البيداغوجية من انتقال القدرة االستيعابية لشبكة املؤسسات يف ما يتعلق بعدد املقاعد          -
 .2020يف أفق سنة  8860إىل 

 

 مسؤول البرنامج . 2

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.

 

 المتدخلين في القيادة . 3

 ؛املديريات اجلهوية للفالحة       ·

 ؛مؤسسات التعليم العايل والبحث       ·

 ؛مؤسسات التعليم التقين والتكوين املهين الفالحي       ·

 ملخطط املغرب األخضر. الثانية مركز الكفاءات للركيزة       ·

 

 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . 4
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 توجيه تكوين األطر العليا حسب حاجيات المهنيين :  1.416الهدف 

 

 نسبة إدماج الخرجين من مؤسسات التعليم العالي :  1.1.416المؤشر 

 

 الذكور -الخرجين من مؤسسات التعليم العالي نسبة إدماج:  1.1.1.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  98  98  98  98  93  93  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 احلاصلني على شغل واحد على األقل، سواء كانوا مأجورين أم ال. الذكور نسبة اإلدماج هي عدد اخلرجيني

 مع:  (L.I en n/L en n-1) x100الصيغة حلساب نسبة اإلدماج هي: 

 ؛nاملدجمني يف سوق الشغل خالل السنة  n-1البسط: عدد خرجيي معاهد التعليم العايل للسنة 

 .n-1املقام: عدد خرجيي معاهد التعليم العايل للسنة 

 

 مصادر المعطيات  .2

 ؛مديرية التعليم والتكوين والبحث       ·

 ؛مديرية املوارد البشرية       ·

 للفالحة. املديريات اجلهوية       ·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 . اخنفاض عدد التوظيفات من طرف الدولة أو على مستوى القطاع اخلاص قد يشكل إكراها هلذا املؤشر
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 تعليق . 4

 وكذا مدى درجة رضا املهنيني بأمهيتها. ميكن هذا املؤشر من قياس جودة برامج التكوين ومالءمتها حلاجيات القطاع،

 

 االناث -نسبة إدماج الخرجين من مؤسسات التعليم العالي:  2.1.1.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  98  98  98  98  93  93  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 على شغل واحد على األقل، سواء كانوا مأجورين أم ال. اإلناث احلاصالت نسبة اإلدماج هي عدد اخلرجيني

 مع:  (L.I en n/L en n-1) x100الصيغة حلساب نسبة اإلدماج هي: 

 ؛nاملدجمني يف سوق الشغل خالل السنة  n-1البسط: عدد خرجيي معاهد التعليم العايل للسنة 

 .n-1املقام: عدد خرجيي معاهد التعليم العايل للسنة 

  

 

 مصادر المعطيات . 2

 ؛مديرية التعليم والتكوين والبحث             ·

 ؛مديرية املوارد البشرية            ·

 للفالحة. املديريات اجلهوية             ·
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 . اخنفاض عدد التوظيفات من طرف الدولة أو على مستوى القطاع اخلاص قد يشكل إكراها هلذا املؤشر

 

 تعليق . 4

 بأمهيتها.وكذا مدى درجة رضا املهنيني  ميكن هذا املؤشر من قياس جودة برامج التكوين ومالءمتها حلاجيات القطاع،

 

 نسبة الرضا النوعي للمهنيين مقارنة مع أهداف المهنة :  2.1.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  90  90  90  90  90  90  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 يتم ضبط هذا املؤشر عرب جمموعة من الدراسات االستقصائية.

 مع: ،(PS / TPE) X100الصيغة حلساب هذه النسبة: 

 ؛: عدد املهنيني الراضني عن عمل خرجيي التعليم العايل املستخدمني البسط-

 : العدد الكلي للمهنيني املستجوبني. املقام-

 

 مصادر المعطيات . 2

 ؛التعليم والتكوين والبحثمديرية        ·

 املديريات اجلهوية للفالحة.       ·
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 يعد تعدد املتدخلني عائقا أساسيا هلذا املؤشر.

 

 تعليق . 4

متثل املهنيني لكل سلسلة أو السالسل ذات األولوية. سيبقى القاسم املشرتك )جمموع  الدراسات االستقصائية عينة تشمل
إلعطاء تصور حول تطور املؤشر، مع إمكانية تغيري املهنيني املستهدفني  موضوع الدراسة( على ما هو عليه املهنيني

 .بالدراسة دون تغيري عددهم

 

 تشجيع االختراع والبحث في الميدان الفالحي :  2.416الهدف 

 

 معدل إصدارات الباحثين واألساتذة الباحثين :  1.2.416المؤشر 

 

 الذكور -معدل إصدارات الباحثين واألساتذة الباحثين :  1.1.2.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  1  1  0,6  0,6  0,5  0,5  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

لصعوبة التعريف مبعىن اإلصدارات العلمية )منشور، ورقة تقنية، أطروحة...( فقد اعتمدت مديرية نظرا 
التعليم والتكوين والبحث يف البداية على املعطيات املنبثقة عن االسرتاتيجية الوطنية للبحث والتكوين 

  .2013الفالحي اليت انطلقت 

 باشرة من مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي.م فلقد مت أخد املعطيات ، 2017لسنة اما بالنسبة
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 طريقة احلساب :

 ؛( الذكور البسط: العدد اإلمجايل السنوي إلصدارات الباحثني واألساتذة الباحثني)

 الذكور(. املقام: عدد الباحثني واألساتذة الباحثني يف مؤسسات التعليم العايل والبحث الفالحي)

 

 مصادر المعطيات . 2

 ؛حتت وصاية الوزارة التعليم العايل والبحث مؤسسات·

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 يبقى بلوغ هذا املؤشر رهينا بتوفري املوارد البشرية واملالية.

 

 تعليق . 4

سيكون حمل اهتمام يف إطار تعترب املعطيات املتعلقة هبذا املؤشر أساس منظومة التتبع والتقييم والتطوير، والذي 
 االسرتاتيجية الوطنية اجلديدة للتكوين والبحث الفالحي.

 

 االناث  -معدل إصدارات الباحثين واألساتذة الباحثين:  2.1.2.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  0,5  0,5  0,4  0,4  0,3  0,3  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

نظرا لصعوبة التعريف مبعىن اإلصدارات العلمية )منشور، ورقة تقنية، أطروحة...( فقد اعتمدت مديرية 
والتكوين التعليم والتكوين والبحث يف البداية على املعطيات املنبثقة عن االسرتاتيجية الوطنية للبحث 

  .2013الفالحي اليت انطلقت 

 مباشرة من مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي. فلقد مت أخد املعطيات ، 2017لسنة اما بالنسبة
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 طريقة احلساب :

 ؛( اإلناث البسط: العدد اإلمجايل السنوي إلصدارات الباحثني واألساتذة الباحثني)

 اإلناث(. الباحثني يف مؤسسات التعليم العايل والبحث الفالحي)املقام: عدد الباحثني واألساتذة 

 

 مصادر المعطيات . 2

 ؛حتت وصاية الوزارة مؤسسات التعليم العايل والبحث·

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 يبقى بلوغ هذا املؤشر رهينا بتوفري املوارد البشرية واملالية.

 

 تعليق . 4

تعترب املعطيات املتعلقة هبذا املؤشر أساس منظومة التتبع والتقييم والتطوير، والذي سيكون حمل اهتمام يف إطار 
 االسرتاتيجية الوطنية اجلديدة للتكوين والبحث الفالحي.

 

 تحسين جودة التعليم التقني والتكوين المهني الفالحي :  3.416الهدف 

 

 نسبة تأطير المتدربين المكونين :  1.3.416المؤشر 

 

 الذكور  -نسبة تأطير المتدربين المكونين:  1.1.3.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  95  95  95  95  92  91  % 
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 توضيحات منهجية . 1

 تعرب عن نسبة عدد املتدربني الناجحني )مرور أو نيل مدى سنتني من التكوين، واليت احتساب نسبة النجاح سنويا وعلى
 العدد اإلمجايل للمتدربني املسجلني. شهادة( على

 

 مصادر المعطيات . 2

 املهين الفالحي؛حماضر املداولة لنتائج آخر السنة بالنسبة ملؤسسات التكوين        ·

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.       ·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

ظروف االستقبال  املتدربني من طرف املكونني وأيضا جودة يعكس هذا املؤشر جودة التكوين امللقن وجودة تأطري
 والسكن ويعطي معلومات حول نسبة االنقطاع عن الدراسة.

 

 االناث  -نسبة تأطير المتدربين المكونين:  2.1.3.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  95  95  95  95  92  91  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

تعرب عن نسبة عدد املتدربني الناجحني  مدى سنتني من التكوين، واليت احتساب نسبة النجاح سنويا وعلى
 العدد اإلمجايل للمتدربني املسجلني. شهادة( على )مرور أو نيل
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 مصادر المعطيات . 2

 حماضر املداولة لنتائج آخر السنة بالنسبة ملؤسسات التكوين املهين الفالحي؛       ·

 والبحث. مديرية التعليم والتكوين       ·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

ظروف  املتدربني من طرف املكونني وأيضا جودة يعكس هذا املؤشر جودة التكوين امللقن وجودة تأطري
 االستقبال والسكن ويعطي معلومات حول نسبة االنقطاع عن الدراسة.

 

 نسبة إدماج الخريجين :  2.3.416المؤشر 

 

 الذكور  –نسبة إدماج الخريجين :  1.2.3.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  90  90  85  80  75  75  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 من مؤسسات التكوين املهين الفالحي. أشهر بعد خترجهم 9اخلرجيني،  مع يتم ضبط هذا املؤشر عرب دراسة استقصائية
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 مصادر المعطيات . 2

 .نتائج الدراسات االستقصائية

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

هذه الدراسة االستقصائية سوف متكننا من حتديد نسبة إدماج اخلرجيني وقياس درجة رضا املهنيني وجودة 
 التكوين ومالئمة التكوين والتشغيل بصفة عامة.برامج 

 

 االناث  –نسبة إدماج الخريجين :  2.2.3.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  90  90  85  80  75  72  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

من مؤسسات التكوين  أشهر بعد خترجهم 9اإلناث،  اخلرجيني يتم ضبط هذا املؤشر عرب دراسة استقصائية مع
 املهين الفالحي.

 

 مصادر المعطيات . 2

 نتائج الدراسات االستقصائية.
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

اإلناث وقياس درجة رضا املهنيني  حتديد نسبة إدماج اخلرجينيهذه الدراسة االستقصائية سوف متكننا من 
 وجودة برامج التكوين ومالئمة التكوين والتشغيل بصفة عامة.

 

 تنظيم مهنة المستشار الفالحي الخاص :  4.416الهدف 

 

 عدد االعتمادات الممنوحة للمستشارين الفالحيين :  1.4.416المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  314  400  600  800  1000  1000  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

اللجنة الوطنية  استطالعيتم منح االعتماد من طرف وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات بعد  
 لالستشارة الفالحية اليت تتكلف بدراسة طلبات احلصول على االعتماد وإبداء رأيها.

تتكلف مديرية التعليم والتكوين والبحث بإعداد الئحة سنوية للمستشارين الفالحيني املرخص هلم وتنشر هذه الالئحة 
ميكن استشارة هذه اللجنة يف كل املسائل املرتبطة مبهنة املستشار  باجلريدة الرمسية بقرار الوزير املكلف بالفالحة. كما

 الفالحي

 تتوىل مديرية التعليم والتكوين والبحث رئاسة وكتابة هذه اللجنة.

 

 مصادر المعطيات . 2

 عقود خدمات املستشارين اخلواص؛ -  
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  التقرير السنوي املعد من طرف املستشارين الفالحيني.- 

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 عائق متويل االستشارة الفالحية اخلاصة.

 

 تعليق . 4

االعتماد من  كما سوف ميكن ممارسة االستشارة الفالحية اخلاصة، ستقوي منظومة االستشارة الفالحية كما وكيفا.
 .العليا وكذا مدارس التكوين املهينخلق فرص شغل خلرجيي املدارس واملعاهد  وكذلك احرتافية مهنة االستشارة الفالحية،

 

 المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية :  417برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

   :يشمل هذا الربنامج اجملاالت التالية

 الحفاظ على الرصيد الحيواني والنباتي       ·

 الوقاية من األمراض الحيوانية والمراقبة الصحية للقطيع -

 :يهدف هذا الربنامج الفرعي إىل

توفري السالمة الصحية للقطيع الوطين إزاء األمراض احليوانية املعدية عن طريق القيام بأنشطة          -
 حماربة ورصد األمراض احليوانية؛

احليوانية املتواجدة على صعيد الرتاب الوطين، وكذلك اليت  املراقبة الصحية إزاء معظم األمراض         -
 غري متواجدة بالبالد؛

مواصلة وتكتيف أنشطة الرصد واملراقبة الصحية يف نقط احلدود، من أجل محاية القطيع          -
 الوطين؛
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 .استمرار التأهيل الصحي لقطاع الدواجن         -

 ترقيم وتتبع مسار الحيوانات-

 :الربنامج إىل يسعى هذا

إمتام عملية الرتقيم عند اإلبل والوالدات اجلديدة عند األبقار واألبقار املستوردة حسب النظام          -
وذلك عن طريق اقتناء معدات الرتقيم  (SNIT) الوطين للرتقيم وتتبع مسار احليوانات

 ة املعطيات الوطنية؛وحتيني قاعد) )احللقات اإللكرتونية، احللقات العادية، قارئ احللقات

 .إعداد برنامج وطين جديد لرتقيم وتتبع مسار األغنام واملاعز         -

 حماية الرصيد النباتي:-

 يرتكز هذا الربنامج الفرعي على العمليات التالية:

تدبري أزمات الصحة النباتية اليت يوجهها املغرب، وهي استئصال سوسة النخيل احلمراء،          -
حماربة احلشرة القرمزية لنبات الصبار، احلد من انتشار مرض اللفحة النارية، حتديد بؤر مرض 

 وكذا احلد والسيطرة على مكافحة حفارة أوراق الطماطم؛ Tristezaالرتيستيزا

 ة الصحية للمزروعات وخمططات رصد اآلفات الزراعية؛تتبع احلال         -

 تقدمي الدعم الفين واخلربات لتعزيز املمارسات اجليدة يف جمال وقاية النباتات؛         -

 مراقبة الصحة النباتية داخل البالد وعرب نقط العبور عند االسترياد والتصدير؛         -

لربنامج الفرعي على املكافحات الكربى اليت هتم مكافحة يرتكز هذا ا :الكربى املكافحات         -
 .القوارض والطيور الضارة بالزراعات ومحاية الغابات ومراقبة آالت رش املبيدات الزراعية

 ضمان السالمة الصحية للمنتجات الغذائية:       ·

لصيد السالمة الصحية للمنتجات الحيوانية او ذات االصل الحيواني بما فيها منتجات ا-
 واألحياء المائية

 :يهدف هذا الربنامج الفرعي إىل
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ضمان سالمة املنتجات على الصعيد احمللي وكذا املستوردة حلماية صحة املستهلك ومحاية          -
 البيئة؛

 حتسني جودة املنتجات الوطنية من أجل ضمان تنافسيتها يف األسواق احمللية والدولية؛         -

املراقبة الصحية البيطرية على طول سلسلة اإلنتاج والتوزيع للمنتجات احليوانية أو ذات األصل          -
 احليواين )مبا فيها منتجات الصيد واألحياء املائية( واألعالف احليوانية.

 أو ذات أصل نباتي النباتية مراقبة المنتجات-

 إىل: الغذائية وذات األصل النبايت واملضافاتهتدف التدابري املتخذة يف إطار مراقبة املنتجات النباتية 

 ضمان اجلودة والسالمة الصحية للمنتجات النباتية وذات األصل النبايت على الصعيد الوطين         -
 وعند االسترياد والتصدير من أجل محاية صحة املستهلكني ومحاية البيئة؛

 .للمواد الوطنية يف السوق احمللية والدوليةحتسني جودة املواد من اجل تنافسية جيدة          -

ترتكز مراقبة املنتجات النباتية وذات األصل النبايت على طول السلسلة الغذائية من اإلنتاج اىل التوزيع، حول 
 الربامج التالية:

 ة؛للمنتجات النباتية وذات األصل النبايت مبا فيها املضافات الغذائي مراقبة السالمة الصحية         -

 وضع خمططات التتبع واملراقبة؛         -

تتبع املؤسسات العاملة يف املنتجات النباتية وذات األصل النبايت مبا فيها وسائل النقل عن          -
طريق منح االعتمادات والرتاخيص الصحية والتحقق من جناعة أنظمة املراقبة الذاتية املوضوعة 

 من طرف هذه املؤسسات؛

تبع املؤسسات العاملة يف قطاع املنتجات النباتية وذات األصل النبايت عن طريق القيام ت         -
 بزيارات صحية منتظمة وزيارات التفتيش؛

 .التحقق واملوافقة على دالئل االستعماالت الصحية اجليدة         -

 

 مسؤول البرنامج . 2

 الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. املكتب
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 المتدخلين في القيادة . 3

 ؛محاية الرصيد احليواين والنبايت مديرية       ·

 ؛مديرية مراقبة املنتجات الغذائية       ·

 ؛مديرية املداخالت واملختربات       ·

 ؛مديرية تقيم املخاطر والشؤون القانونية       ·

 .املديرية اإلدارية واملالية       ·

 

 أداء البرنامج أهداف و مؤشرات قياس . 4

 

 حماية الرصيد الحيواني والنباتي :  1.417الهدف 

 

 عدد اإلجراءات المبرمجة /نسبة إجراءات الوقاية أو المراقبة:  1.1.417المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  85  85  85  85  85  90  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

طريقة احلساب: عدد احليوانات امللقحة أو املعاجلة أو اليت مت الكشف عنها باملقارنة مع العدد املقدر        ·
خيليات، كالب للحيوانات املعنية بالربامج الوقائية اخلاصة باألمراض احليوانية )أبقار، ماعز، أغنام، إبل، 

 مملوكة(؛

 حمــيط املؤشــر: جمموع الرتاب الوطين؛       ·

منحى تطور املؤشر: يتغري حسب تطور الوضعية الصحية لألمراض احليوانية )الطابع غري املرتقب لبعض        ·
 األمراض احليوانية(.
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 مصادر المعطيات . 2

 للمنتجات الغذائية )املصاحل البيطرية اإلقليمية(.املديريات اجلهوية للمكتب الوطين للسالمة الصحية 

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 .تعلق عملية تقدير عدد رؤوس احليوانات املعنية مبختلف الربامج الوقائية

 

 تعليق . 4

األمراض يسمح هذا املؤشر بقياس درجة إجناز الربنامج الوقائي )تتبع وتقييم األنشطة اخلاصــة بالوقاية من 
 احليوانية(.

 

 نسبة الحيوانات المرقمة :  2.1.417المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  90  90  90  80  70  69  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

عدد احليوانات اليت مت ترقيمها باملقارنة مع العدد املقدر لرؤوس القطيع املعين  احلساب:طريقة        ·
 ؛بالرتقيم

 : جمموع الرتاب الوطين.حمــيط املؤشر       ·
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 مصادر المعطيات . 2

البيطرية اجلمعيات املهنية واملديريات اجلهوية للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية )املصاحل 
 اإلقليمية(.

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

يسمح املؤشر السالف الذكر بقياس، مع دقة جيدة، نسبة احليوانات اليت مت ترقيمها ألن احتمال ضياع 
 % حسب كل صانع هلذه احللقات(.1حلقات الرتقيم عند احليوانات املرقمة يبقى ضعيفا )نسبة أقل من 

 

 تعليق . 4

حرز اخلاص باألنشطة املـــرتقبة اخلاصة برتقيم احلـــيوانات. يتم 
ُ
تسمح نسبة ترقيم احليوانات بقياس التقدم امل

، مشلت هذه العملية الوالدات اجلديدة واإلبل اليت مل 2016ترقيم القطيع الوطين بصفة تدرجيية وخالل سنة 
 هتا. ترقم بعد واألبقار املستوردة حديثا أو اليت أضاعت حلقا

 

 نسبة الضيعات الفالحية المتابعة أو المراقبة :  3.1.417المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  95  95  95  95  95  98,32  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

الضيعات املستهدفة واليت متت متابعتها خالل السنة من قبل مصاحل محاية النباتات  :طريقة احلساب       ·
 ؛من أجل تقييم احلالة الصحية للمزروعات
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 ؛الرتاب الوطين :املؤشر نطاق       ·

االرتفاع: شرط تعزيز وتقوية اإلمكانيات البشرية واملادية ملصاحل محاية النباتات أو  :اجتاه تطور املؤشر       ·
 .االستعانة مبصادر خارجية عرب انتداب املكتب لبعض األنشطة إىل اخلواص

. 

 

 مصادر المعطيات . 2

 .املديريات اجلهوية للمكتب الوطين

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 .بتعزيز وتقوية اإلمكانيات البشرية واملادية ملصاحل محاية النباتاتحتقيق املؤشر مرتبط 

 

 تعليق . 4

ميكن املؤشر من قياس نسبة حتقيق برنامج املراقبة الصحية للمزروعات من خالل عدد املزروعات الفالحية 
 املراقبة.

 

 نسبة البذور واالغراس المعتمدة :  4.1.417المؤشر 

 

 البذور -نسبة البذور واالغراس المعتمدة :  1.4.1.417المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  100  100  100  100  % 
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 توضيحات منهجية . 1

 كمية البذور املعتمدة؛  :احلساب طريقة         •

 .إنتاج البذور جهات أهم :املؤشر نطاق         •

 

 مصادر المعطيات . 2

 .املصاحل املركزية للمكتب الوطين ومهين القطاع

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 .مرتبط بعقد الربنامج املربم بني احلكومة واملهنيني

 

 تعليق . 4

 استعمال البذور املعتمدة من طرف الفالحني.ميكن املؤشر من ضبط تطور 

 

 االغراس -نسبة البذور واالغراس المعتمدة :  2.4.1.417المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  100  100  100  100  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 كمية الشتائل املعتمدة؛  :احلساب طريقة         •
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 .إنتاج االغراس جهات أهم :املؤشر نطاق         •

 

 مصادر المعطيات . 2

 .املصاحل املركزية للمكتب الوطين ومهين القطاع

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 .احلكومة واملهنينيمرتبط بعقد الربنامج املربم بني 

 

 تعليق . 4

 ميكن املؤشر من ضبط تطور استعمال االغراس املعتمدة من طرف الفالحني.

 

 تحسين سالمة وجودة المنتجات الغذائية :  2.417الهدف 

 

 كمية اللحوم المنتجة /نسبة اللحوم المراقبة :  1.2.417المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2019  65  66  65  60  60  59  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

طريقة احلساب: كمية اللحوم املراقبة باجملازر من طرف املصاحل البيطرية / كمية اللحوم املنتجة على        ·
 الصعيد الوطين؛
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 حميط املؤشر: جمموع الرتاب الوطين.       ·

 

 مصادر المعطيات . 2

 املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية )بالنسبة للحوم املراقبة(؛-

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج )بالنسبة لكمية اللحوم احلمراء املنتجة على املستوى الوطين(. -

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

 ميكن املؤشر من التعرف على نسبة تغطية املراقبة الصحية )من طرف املصاحل البيطرية( للحوم املوجهة
 .لالستهالك البشري

الكمية املتبقية من اللحوم الغري مراقبة تتعلق بعمليات الذبح خالل املناسبات الدينية  إىل أن اإلشارة  جتدر 
   واألعياد.

 

نسبة ترخيص واعتماد المؤسسات والمقاوالت في قطاع المنتجات النباتية وذات :  2.2.417المؤشر 

 األصل النباتي 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  100  100  100  92,5  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 طريقة احلساب: عدد االعتمادات والرتاخيص املمنوحة باملقارنة مع العدد املرتقب؛       ·

 .حميط املؤشر: الرتاب الوطين       ·
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 مصادر المعطيات . 2

 املديريات اجلهوية للمكتب الوطين.

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

الطلبات املطابقة املوضوعة من طرف املستغلني وعلى تدعيم  يعتمد اجناز هذا املؤشر على عدد ملفات
 اإلمكانيات البشرية واملادية املتوفرة لدى مصاحل مراقبة املنتجات النباتية وذات األصل النبايت.

 

 تعليق . 4

 ميكن املؤشر من معرفة معدل اخنراط مستغلي ومهين القطاع يف عملية ترخيص واعتماد مؤسساهتم. 

املرصود من هذا املؤشر هو منح اعتمادات وتراخيص صحية من طرف املكتب جلميع املؤسسات اهلدف 
 واملقاوالت العاملة يف القطاع.

 

 ضمان االعتمادية واالعتراف بنتائج التحاليل المخبرية :  3.417الهدف 

 

 المجاالت التي عرضت لالعتماد / نسبة مجاالت التحليل المعتمدة:  1.3.417المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2019  100  100  100  100  100  100  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 اجملالت املقدمة لالعتماد؛طريقة احلساب: عدد جماالت التحليل أو املختربات املعتمدة مقارنة مع        ·

 نطاق املؤشر: مدن تواجد خمتربات املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.       ·
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 مصادر المعطيات . 2

 (؛SEMACاملغربية لالعتماد ) واملؤسسة التابعة للمكتب املختربات اجلهوية للتحاليل واألحباث-

  األحباث البيطرية.-

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

 .ONSSAاملؤشر يساعد على ضمان موثوقية التحليالت واخلدمات اليت تقدمها خمتربات 

 

 ري و تهيئة الفضاءات الفالحية :  418برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

مليون  62يغطي اجملال الفالحي الوطين مساحات من األراضي واملراعي )خارج اجملال الغابوي( تقدر حبوايل 
 من املساحة اإلمجالية منها: %86هكتار، أي ما يفوق 

 من املساحة االمجالية(، % 12مليون هكتار قابلة للزراعة )أي ما يناهز  8,7       ·

 من املساحة االمجالية(. % 74مليون هكتار رعوية )أي  53        ·

من األراضي القابلة للزراعة، يف حني متثل األراضي  % 17مليون هكتار أي 1,5تبلغ املساحات املسقية 
مليون هكتار. ويعد إعداد اجملال الفالحي إحدى البوابات الرئيسية لسياسات التنمية الفالحية  7.2البورية 

 والقروية.

هم الرهانات على صعيد املناطق الفالحية اليت تعتمد على األمطار ومناطق الرعي تكمن يف حتسني إن أ
خصوبة وإنتاجية األراضي وكذلك يف محاية األراضي واملوارد املائية واحملافظة عليها من األخطار اليت هتددها 

 .(...ين، )التعرية، االستغالل املفرط، الرعي املفرط، الفيضانات، التوسع العمرا
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ففي املناطق املسقية ونظرا لندرة املوارد املائية بفعل التأثري املزدوج حملدوديتها وتفاقمها من جراء التغريات املناخية 
وارتفاع الطلب على املياه وتكلفة تعبئة موارد مائية أخرى جديدة، يبقي التحدي األكرب هو حتسني إنتاجية 

 املاء ومستوى تثمينه.

، يويل خمطط املغرب األخضر أمهية قصوى للتحكم يف املياه وترشيد استعماهلا وإعداد اجملال يف هذا الصدد
الفالحي لكوهنما ركائز أساسية لتحسني إنتاجية املاء وخصوبة األراضي الفالحية يف أفق تنمية مستدامة 

 للنشاط الفالحي.

اد اجملال الفالحي إىل أربعة برامج فرعية كربى وملواجهة التحديات املشار إليها أعاله، ينقسم برنامج الري وإعد
 مهيكلة وهي كاآليت:

ألف هكتار من األراضي  550الربنامج الوطين القتصاد مياه السقي، الذي يرمي إىل حتويل ما يناهز       -
مليار مرت مكعب  41املسقية من الري التقليدي إىل الري املوضعي مما سيمكن من إمثار ما يقرب من ,

ألف هكتار بدوائر الري الكبري  220ا من املاء، وستهم مشاريع التحويل اجلماعي مساحة تقدر ب سنوي
ألف هكتار على مستوى  335أما فيما خيص مشاريع التحويل الفردي فستشمل مساحة تقدر ب 

 الضيعات الفالحية؛

الدوائر املسقية املتواجدة برنامج توسيع الري الذي يهدف إىل إحداث دوائر سقي جديدة ودعم الري ب      -
بسافلة السدود املنجزة أو اليت يف طور اإلجناز. وسيمكن هذا الربنامج من تثمني موارد املياه املعبأة بواسطة 
السدود للري وحتسني توزيعها وتقوية وتعزيز اإلنتاج الزراعي وبالتايل الرفع من دخل الفالحني وكذا احلد من 

 9هكتار موزعة على  ألف 160املساحة االمجالية اليت سيتم جتهيزها حوايل هذا وتبلغ اهلجرة القروية. 
 ؛جهات

إىل جذب اهتمام الفاعلني اخلواص  واليت هتدف جمال الري يف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص      -
لالستثمار وإدارة البنيات التحتية العمومية للري يف إطار عقود التدبري املفوض، إضافة إىل تدفق التمويالت 

 ؛اخلاصة لتنفيذ وتدبري مشاريع الري العمومية وإضفاء الطابع املهين االحرتايف على خدمة املياه

هم إعادة تأهيل ومحاية دوائر الري الصغري واملتوسط واستصالحها وإعداد برنامج إعداد اجملال الذي ي      -
 األراضي الرعوية وتنظيم تدفق الرعاة الرحل واإلعداد العقاري واحملافظة على األراضي الفالحية.
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 مسؤول البرنامج . 2

 مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي.

 

 المتدخلين في القيادة . 3

 الري وإعداد اجملال الفالحي؛مديرية          •

 املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي؛         •

 املديرات اجلهوية للفالحة.         •

 

 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . 4

 

 تحسين مردودية أنظمة الري :  1.418الهدف 

 هتدف وزارة الفالحة إىل حتسني مردودية أنظمة الري عرب:

 مشاريع عصرنة البنيات التحتية للري، لتسهيل عملية التحويل إىل تقنيات الري املقتصدة للماء؛ متابعة      -

 تشجيع اعتماد تقنيات الري املقتصدة للماء بفضل إعانات وحتفيزات صندوق التنمية الفالحية؛      -

 إعادة تأهيل وصيانة البنيات التحتية للري.      -

 

 اإلجمالية المسقية التي تمت عصرنتها المساحات :  1.1.418المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 هكتار  46873  60317  70703  86724  115102  218000  2022
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 توضيحات منهجية . 1

املساحة اليت متت عصرنتها فعليا )تسلم أشغال(، وميكن وضع : (ha-mi-eau) هكتارات معصرنة مسقية
 .املياه رهن إشارة الفالحني على مستوى الضيعة

 

 مصادر المعطيات . 2

 ؛مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي          •

 ؛املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي         •

 للفالحة.املديريات اجلهوية          •

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

حتقيق النتائج املتوخاة مشروط بانضمام واخنراط الفالحني يف املشاريع وقدرة املكاتب اجلهوية لالستثمار 
 يف التحكم يف املنشآت.املديريات اجلهوية للفالحة الفالحي و 

 

 تعليق . 4

 

 المساحة اإلجمالية المجهزة بتقنيات الري المقتصدة للمياه :  2.1.418المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 هكتار  340000  390000  440000  490000  550000  550000  2020
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 توضيحات منهجية . 1

  .يهم جمموع املساحات اجملهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطين

 

 مصادر المعطيات . 2

 ؛مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي         •

 ؛املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي         •

 املديريات اجلهوية للفالحة.         •

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

حتقيق النتائج مرتبط بتبين الري بالتنقيط من طرف الفالحني وتوفر االعتمادات الالزمة املخولة لإلعانات 
 .قدرات املقاوالت املكلفة بإجناز االشغالاملمنوحة من طرف الدولة وكذا 

 

 تعليق . 4

 

 تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة السدود المنجزة أو تلك التي في طور اإلنجاز :  2.418الهدف 

٪ وبالتايل تأمني 10سيمكن حتقيق هذا اهلدف من زيادة املساحات السقوية على الصعيد الوطين بنسبة تناهز 
 اإلنتاج الفالحي.

 

 المساحات اإلجمالية الجديدة المجهزة :  1.2.418المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 هكتار  16850  34980  31780  42680  86480  86480  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 جمموع املساحات اجلديدة اجملهزة على الصعيد الوطين يف إطار برنامج توسيع الري بسافلة السدود. 

 

 مصادر المعطيات . 2

 ؛مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي         •

 ؛املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي         •

 املديريات اجلهوية للفالحة.         •

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

يرتبط حتقيق النتائج أساسا بالعوامل املناخية )التقلبات املناخية، فرتات توقف االشغال...( واخنراط الفالحني 
 يف مشاريع اإلعداد اهليدروفالحي وقدرات املقاوالت املكلفة بإجناز االشغال.

 

 تعليق . 4

 

 تحسين مستوى التنمية وإعداد المجال الفالحي :  3.418الهدف 

 ميكن حتسني مستوى التنمية وإعداد اجملال الفالحي أساسا من خالل:

 ؛إعادة تأهيل واستصالح دوائر الري الصغري واملتوسط       -
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وشبه متابعة تطوير وتأهيل املراعي وتنظيم تدفق الرعاة الرحل، خاصة يف مناطق الرعي الصحراوية       -
 ؛الصحراوية

 حتسني خصوبة الرتبة بتشجيع تقنيات حصاد مياه األمطار وإزالة االحجار من الرتبة.      -

 

 المساحات المستصلحة بدوائر السقي الصغير والمتوسط :  1.3.418المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 هكتار  60000  70000  80000  90000  100000  100000  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

حيتسب املؤشر على أساس جمموع املساحات املستصلحة سنويا على مستوى دوائر السقي الصغري واملتوسط 
 على الصعيد الوطين.

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي؛         •

 املديريات اجلهوية للفالحة؛         •

 املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي.         •

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

يرتبط حتقيق النتائج أساسا بالعوامل املناخية )التقلبات املناخية، فرتات توقف االشغال( واخنراط الفالحني يف 
 مشاريع اإلعداد اهليدروفالحي وقدرات املقاوالت املكلفة بإجناز االشغال.
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 تعليق . 4

 

 المساحات المجهزة بتقنيات المحافظة على المياه والتربة :  2.3.418المؤشر 

ميكن إجناز منشآت احلماية واحلفاظ على الرتبة من احلفاظ على املمتلكات الفالحية جبنبات األودية وكذلك 
مجع مياه األمطار لتعزيز تسرب املياه وتقليص جرياهنا على السطح، وبالتايل النقص من احلث وفقدان خصوبة 

 الرتبة.

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 هكتار  4200  4700  5200  5700  6200  6200  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

حيتسب املؤشر على أساس جمموع املساحات اجملهزة سنويا بتقنيات احملافظة على املياه والرتبة على الصعيد 
 الوطين.

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي؛         •

 املديريات اجلهوية للفالحة؛         •

 املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي.         •
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

يرتبط حتقيق النتائج أساسا بالعوامل املناخية )التقلبات املناخية، فرتات توقف االشغال( واخنراط الفالحني يف 
 مشاريع اإلعداد اهليدروفالحي وقدرات املقاوالت املكلفة بإجناز االشغال.

 

 تعليق . 4

 

 مساحات المراعي المجهزة :  3.3.418المؤشر 

حتسني دخل مريب املواشي والقدرة على مواجهة تقلبات األسواق وكذا جتهيز وحتسني املراعي من أجل 
 .التقلبات املناخية

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 هكتار  226225  351225  508225  568225  610000  610000  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 حيتسب املؤشر على أساس جمموع املساحات اجملهزة سنويا.

 

 مصادر المعطيات . 2

 مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي؛         •

 املديريات اجلهوية للفالحة؛         •

 املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي.         •
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

يرتبط حتقيق النتائج املتوخاة بتوفري التمويل الالزم وتوفر الوعاء العقاري وبالعوامل املناخية )التقلبات املناخية 
وفرتات توقف األشغال واخنراط مريب املاشية يف مشاريع إعداد اجملاالت الرعوية وقدرات املقاوالت املكلفة 

 .بإجناز االشغال...

 

 تعليق . 4

 

 دعم وخدمات متنوعة :  430برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

يهدف هذا الربنامج إىل متكني اإلدارة املركزية للوزارة القيام باملهام املنوطة هبا على أحسن وجه واليت تتعلق 
إجناز الربامج املسطرة  بالقيادة االسرتاتيجية والتتبع والتقييم. كما يرمي إىل متكني املصاحل اخلارجية للوزارة من

 على مستوى مناطق نفوذها يف أحسن الظروف. ويتعلق األمر أساسا مبا يلي:

تتبع وتقييم إجناز خمطط املغرب األخضر، قصد توجيه تدخالت خمتلف املتدخلني يف تنمية القطاع       -
 ؛الفالحي على الصعيد الوطين واجلهوي

والدراسات االسرتاتيجية، هبدف توفري املعلومات الضرورية واملعرفة إجناز اإلحصائيات واالستقصاءات       -
  ؛ لكافة املتدخلني يف القطاع الفالحي ،الدقيقة للقطاع

تنفيذ املخطط املديري لنظام املعلوميات الذي يهم املصاحل املركزية واخلارجية للوزارة وكذا املؤسسات       -
 ؛العمومية اخلاضعة لوصايتها

 ؛نظام معلومايت بغية تتبع أداء وفعالية القطاع الفالحي، وكذا مدى تنفيذ املشاريع والربامج وضع      -

تنمية املوارد البشرية للوزارة وذلك عرب وضع خمطط للتكوين والتدبري التوقعي للموظفني وكذا تدبري       -
 ؛الكفاءات واملسارات املهنية

 ؛والتنظيمية ذات الصلة مبجاالت تدخل الوزارةإعداد وحتيني النصوص القانونية       -

 ؛تنمية وتقوية التعاون الثنائي واملتعدد األطراف مع التنظيمات املتخصصة      -

 توفري الدعم اللوجستيكي ووسائل العمل لفائدة املصاحل املركزية للوزارة.      -
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 مسؤول البرنامج . 2

 الكتابة العامة لقطاع الفالحة.

 

 المتدخلين في القيادة . 3

 المالية؛ مديرية       ·

 الموارد البشرية؛ مديرية       ·

 نظم المعلوميات؛  مديرية       ·

 الشؤون اإلدارية والقانونية؛ مديرية       ·

  االستراتيجية واالحصائيات؛ مديرية       ·

 .الفالحة لقطاع واخلارجية املركزية املصاحل       ·

 

 مؤشرات قياس أداء البرنامج  أهداف و. 4

 

 تنميــة كفاءات موظفــي قطــاع الفالحــة :  1.430الهدف 

 

 عدد المستفيدين من التكوين :  1.1.430المؤشر 

 السنةالمرجعية

 القيمة
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 (تكوين/شخص/يوم)  13000  13000  15000    15000  2018

 

 

 توضيحات منهجية . 1

ميكن املؤشر املعتمد من احتساب عدد املوظفني الذين استفادوا خالل السنة من برامج التكوين املستمر، وكذا 
عدد أيام التكوين املستفاد منها بالنسبة لكل موظف. فهو بذلك يستند إىل العنصر املايل والعامل البشري يف 

زارة على مستوى التكوين املستمر مع التدقيق يف احتساب نسبة اجملهود املبذول لتقومي مدى جناعة جمهودات الو 



77 

ذات الوقت يف طبيعة املستفيدين داخل منظومة شرحية املوظفني سواء من حيث النوع )نسبة مشاركة املرأة 
 حيث الصنف )املسؤولني، األطر، موظفي الدعم(. مقارنة بالرجل(، أو من

 

 مصادر المعطيات . 2

·      .مديرية املوارد البشرية 

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 لتقييم أجنع لنتائج املؤشر املعتمد يلزم األخذ بعني االعتبار حدود املؤشر املتعلقة أساسا مبا يلي: 

اجملهود املايل: جيب أن يستند على كتلة األجور، لكن تقدير هذه الكتلة وحتديدها         ·
 ؛يبقى من اختصاص جهاز آخر وليس وزارة الفالحة

كلفة النفقات األخرى املصاحبة للتكوين املستمر )النقل، املبيت، األكل(، وايضا         ·
،( جيب … االنتظارات  النفقات غري الظاهرة )الغياب، تقدمي التكوين بشكل ال يالئم

 ضبطها بشكل جيد.

  

 

 تعليق . 4

متهد افاقا جديدة لنجاعة االسرتاتيجية القطاعية يف  2016-2020اخلطة الرئيسية اجلديدة للتكوين املستمر 
جمال املوارد البشرية، من خالل تعزيز التكوين املستمر وعالقته مع خمتلف مكونات القطاع، وكدا نظام قيادته 
وتسيريه اجلديد املبين على االداء والنتائج، باإلضافة للعائد على االستثمار الذي يقاس عن طريق رفع مهارات 

 وظفني عرب ادوات يتم انزاهلا تدرجييا.امل

لضمان اجناح دورات التكوين املستمر، كما ان املسطرة  عدة اكراهات تنضاف للوسائل امليزانياتية بيد ان،
املفروضة للقيام باخلدمات ترتك هامشا ضيقا يف اختيار شركاء التكوين مبا يناسب أهداف التكوين. ايضا يظل 
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جد حمدود، مما حيد الطريق لتبادل اخلربات ما بني الوزارة وخربات باقي مستويات اللجوء اىل االتفاقيات 
 .البنيات والوحدات )مؤسسات تكوين العايل، باقي قطاعات التكوين...(

ولذلك، فان تنفيذ املبادئ التوجيهية يف اخلطة الرئيسية اجلديدة للتكوين املستمر، ال يزال رهينا للموارد البشرية 
الضرورية لتحسني نوعية التكوين، وكذا ملرونة إجراءات املشرتيات العامة، وتنويع اساليب التكوينات، واملالية 

عن طريق تبين التكنولوجيا، وهنج طرق التكامل بني استخدام التكوين عن بعد والتكوين الكالسيكي، مما 
انة التكوين من خالل االعمال يتطلب وضع برامج معلوماتية وموارد مالية لتنفيذها، باإلضافة اىل رفع مك

 باحلق يف التكوين يف اطار اعادة صياغة النظام العام للوظيفة العمومية.

 

 توفير النظم المعلوماتية وتقوية أمنها :  2.430الهدف 

وتعزيز أمنه، لتمكينه من االضطالع الكامل بدوره يف مراقبة أداء  يروم الربنامج إىل توفري نظام للمعلوميات
 القطاع الفالحي. وهذا يتطلب حتسني أداء نظام املعلوميات، وضمان الرضا الكامل ملستعمليه.

 

 نسبة رضا مستعملي النظم المعلوماتية :  1.2.430المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2018  98  98  98  98  98  93  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

·      جمموع عدد املستعملني / عدد املستعملني الراضيني :  طريقة احلساب
؛املستقصيني  

جمموع الرتاب الوطين.:  نطاق املؤشر       ·  
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 مصادر المعطيات . 2

إجناز استقراء للرأي لدى عينة متثيلية من مستعملي النظم من خالل تعبئة استمارة إلكرتونية. وسوف تغطي 
 العينة املستعملني يف املديريات املركزية، واجلهوية واإلقليمية للقطاع.

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

سيمكن استقراء الرأي هذا من تقييم الفارق بني اخلدمات اليت يقدمها نظام املعلوميات واالحتياجات احلقيقية 
للمستعملني. وهكذا، فإنه سيتم تسليط الضوء على مدى رضا مستعملي نظام املعلوميات من حيث جودة 

 التطبيقات واخلدمة املساعدة املقدمة للمستعملني.

 

 تحسين التسيير اإلداري للمصالح :  3.430الهدف 

 

 معدل كلفة التسيير اإلداري للمصالح حسب الموظف :  1.3.430المؤشر 

ميكن هذا املؤشر من قياس معدل التسيري اإلداري للمصاحل بقطاع الفالحة حسب املوظف )املصاحل التابعة 
 التكوين املهين الفالحي(. للمديريات املركزية واملديريات اجلهوية واإلقليمية للفالحة ومؤسسات

يتم تقدير املعطيات اخلاصة بالتسيري اإلداري للمصاحل انطالقا من استهالك السنوات املاضية واحلاجيات  
 املطلوبة وبرامج عمل مصاحل القطاع.

 السنةالمرجعية

 القيمة
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 شخص/درهم  37500  48900  49500  50000  50500  50500  2020
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 توضيحات منهجية . 1

·  :طريقة احلساب: إهنا نسبة بسطها ومقامها كالتايل 

البسط: املبلغ اإلمجايل للنفقات اخلاصة بالتسيري اإلداري للمصاحل التابعة للمديريات املركزية واملديريات -
 اجلهوية واإلقليمية للفالحة ومؤسسات التكوين املهين الفالحي املستمدة كااليت:

ما عدا تلك اخلاصة بتنفيذ األحكام القضائية والتدقيق  1000من الفصل  10كل مصاريف الفقرة          -
 ؛وتنظيم املعارض واالشرتاكات واملسامهات يف املنظمات الدولية

اخلاصة بالوقود وإصالح السيارات النفعية وإصالح  3000من الفصل  10الفقرة بعض مصاريف            -
العتاد وأثاث املكتب والعتاد التقين واالشرتاكات والتوثيق والنشر والطبع وشراء لوازم املكتب ولوازم 

 ؛العتاد املعلومايت واالستقبال والفندقة واحلراسة وإصالح املباين اإلدارية وشراء لوازم التنظيف

اخلاصة بالوقود وتكاليف إصالح السيارات النفعية  5000من الفصل  20بعض مصاريف الفقرة          -
وشراء قطع الغيار وإصالح العتاد التقين واالشرتاكات والتوثيق والنشر والطبع وشراء لوازم املكتب 

 ؛ولوازم العتاد املعلومايت واالستقبال والفندقة

املديريات املركزية واملديريات اجلهوية واإلقليمية للفالحة ومؤسسات التكوين املهين املقام: عدد موظفي -
 .الفالحي

 

 مصادر المعطيات . 2

 ؛املديريات املركزية         ·

 املديريات اجلهوية للفالحة.         ·

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

نظرا لطريقة حسابه املبنية على املعدل فإن هذا املؤشر ال يظهر الفوارق يف النفقات اخلاصة بالتسيري اإلداري ما 
بني املديريات أو بني مكونات كل مديرية على حدة. وتعترب هذه الفوارق منطقية نظرا الرتباط هذه النفقات 

ب اإلشارة أيضا إىل أن النفقات اخلاصة بالتسيري بشكل وثيق حبجم برامج االستثمار اخلاصة بكل مديرية. وجي
اإلداري تضم نظرا لغياب حماسبة حتليلية بعض النفقات املتعلقة بتسيري الداخليات وأقسام وحجرات التكوين 
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املهين )املاء، الكهرباء، إخل(. كما أن هناك عوامل أخرى هلا تأثري مهم على إجنازات هذا املؤشر، نذكر منها 
املتعلقة باجلانب االسرتاتيجي )طبيعة وحجم برامج االستثمار( والتنظيمي )إعادة اهليكلة  خصوصا تلك

اإلدارية( والتجاري )األمثان املرتبطة بالسوق أو بنتائج الصفقات( واالجتماعي )حجم اإلعانة املربجمة لفائدة 
د املوظفني )التوظيف والتقاعد األعمال االجتماعية ملوظفي القطاع، إخل( وكذلك التغيريات املرتبطة بأعدا

 والوفيات(.

 

 تعليق . 4

يرمي هذا املؤشر إىل معرفة مدى جناعة وسائل العمل املوضوعة رهن إشارة املوظفني العاملني بقطاع الفالحة 
)املصاحل التابعة للمديريات املركزية واملديريات اجلهوية واإلقليمية للفالحة ومؤسسات التكوين املهين الفالحي(. 

ري اإلداري للمصاحل املذكورة وذلك عرب توفري وسائل وحري بالذكر أن اهلدف املنشود هو تيسري وتطوير التسي
    عصرية ذات جودة عالية وبتكلفة أقل قدر اإلمكان.

وارتباطا باقرتانه باملوارد البشرية اليت هي يف تناقص مستمر نظرا لألعداد املهمة للموظفني املقبلني على التقاعد 
توقعات هذا املؤشر يف ارتفاع وذلك إثر الزيادة والنسبة الضعيفة لتعويضهم، فإنه من البديهي أن تكون 

امللحوظة خصوصا يف اإلعانة املربجمة لفائدة األعمال االجتماعية ملوظفي القطاع ومصاريف احلراسة والتنظيف. 
إال أنه بالنظر إىل اجملهودات اليت تبدل خالل كل سنة مالية من أجل ترشيد النفقات، فإن نتائج املؤشر 

دنية مقارنة مع ما هو متوقع وذلك راجع إىل عمليات متحيص احلاجيات الضرورية واللجوء ستكون عموما مت
أكثر فأكثر للشراء اجملمع وأيضا إىل التنافس الشديد للمناولني واملقاولني الشيء الذي يوفر على اإلدارة موارد 

 مالية مهمة.
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 محددات النفقات : الجزء الثالث . 3

 

 ظفين و األعوان محددات نفقات المو. 1

 

 بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية . أ

 

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب13جدول 

 

 % األعداد الدرجات/الرتب

 35,49 1572 (و الساللم المطابقة 6إلى  5الساللم من )موظفي التنفيذ 

 17,36 769 (و الساللم المطابقة 9إلى  7الساللم من )موظفي اإلشراف 

 47,16 2089 (و ما فوق و الساللم المطابقة 10السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 4430 المجموع

 

 : التوزيع حسب المصالح14جدول 

 

 % األعداد المصالح

 26,55 1176 المصالح المركزية

 73,45 3254   المصالح الالممركزة

 100 4430 المجموع

 

 : التوزيع حسب الجهات15جدول 

 



83 

 % األعداد المصالح

 0 0 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة

 0 0 جهة الشرق

 0 0 مكناس -جهة فاس 

 0 0 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 0 0 خنيفرة -جهة بني مالل 

 0 0 سطات -جهة الدار البيضاء

 0 0 آسفي -جهة مراكش 

 0 0 تافياللت -جهة درعة 

 0 0 ماسة -جهة سوس 

 0 0 نونواد  -جهة كلميم 

 0 0 الساقية الحمراء-جهة العيون 

 0 0 واد الذهب -جهة الداخلة 

 100 0 المجموع

 

 توزيع نفقات الموظفين و األعوان . ب

 (مشروع قانون المالية) 2018توقع نفقات الموظفين للسنة : 16جدول 

 العدد النفقة  

 4326 578 156 548 الدائمة  النفقات

 64 449 373 7 المحذوفة  المناصب

تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات  ) عمليات التوظيف

 (  المتعلقة بها
8 805 338 125 

 14 192 048 2 عمليات اإلدماج

المستحقات  تتضمن ) مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور

 ( الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها
25 847 804   

والرتبةالترقيات في الدرجة 
3

تتضمن المستحقات الناجمة عن ) 

 (المتأخرات المتعلقة بها
42 515 537   

 ) المؤدية الرئيسية للرواتب  من طرف المؤداة الموظفين نفقات
Direction de Paierie Principale ) 

620 000 000 620000000 

من طرف محاسبي الخزينة  المؤداة  األخرى  نفقات الموظفين

 للمملكةالعامة 
0   

   000 000 620 نفقات الموظفين المتوقعة 
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 تعليق  

 

 محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية . 2

 

 تطوير السالسل المنتجة :  415برنامج 

 

 نشاطات متعلقة بالخيول :  1مشروع  

 

 نفقات غير موزعة :  2مشروع  

 

 سالسل االنتاج الحيواني والنباتي :  3مشروع  

 فيما يلي: 2018تتمثل أهم الربامج املرتقبة يف جمال تنمية سالسل اإلنتاج النبايت واحليواين برسم سنة 

 برامج املربمة بني الدولة واملهنيني؛-عقود  19مواصلة إجناز برامج العمل املسطرة يف إطار           -

متابعة إجناز أنشطة الغرس املتبقية يف إطار برنامج حتدي األلفية يف جهيت تازة وتاونات اليت مت          -
 نقلها من وكالة تنمية الشراكة لفائدة قطاع الفالحة؛

 متابعة مصاحبة اجملموعات ذات النفع االقتصادي املنشئة يف إطار برنامج حتدي األلفية؛         -

 برنامج مكافحة احلشرة القرمزية على نبات الصبار؛متابعة إجناز          -

أسواق جهوية منوذجية وعصرية للماشية بسيدي بنور والقصر  مسامهة الوزارة يف إنشاءمواصلة          -
 ؛الكبري هتدف إىل تنظيم تسويق احليوانات بطريقة عصرية

 قصر الكبري؛سوق منوذجي للجملة بال مسامهة الوزارة يف إنشاء متابعة          -

جمزرة عصرية للحوم احلمراء وجمزرة عصرية للدواجن بالقصر الكبري  مسامهة الوزارة يف إنشاء         -
 هتدف إىل تنظيم تسويق اللحوم بطريقة عصرية؛

عدد من اجملازر العصرية للحوم احلمراء باجلهات اليت حتظى  مسامهة الوزارة يف إنشاء مواصلة          -
 بأولوية كبرية من ناحية إنتاج وتسويق اللحوم؛
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مواكبة إجناز برنامج تنقية أعشاش أشجار النخيل يف الواحات للحد من آثار اجلفاف وحتسني           -
 اإلنتاجية؛

 .باملنتوجات النباتية واحليوانيةمواصلة املسامهة يف تنظيم معارض خاصة           -

  

 

 العالمات التجارية والمنتجات المحلية :  4مشروع  

 فيما يلي: 2018تتمثل أهم الربامج املرتقبة يف جمال الرتميز واملنتوجات احمللية برسم سنة 

مواصلة برنامج ترميز املنتوجات الفالحية واالعرتاف بالعالمات املميزة للمنشأ واجلودة اخلاصة          -
و ECOCERTواملصادقة: هبا، وكذا اعتماد وجتديد اعتماد هيئات املراقبة 

IMANOR؛ 

جمموعة جديدة منتجة للمنتوجات اجملالية عن طريق املواكبة والدعم لتكثيف وحتسني  50تأهيل          -
ظروف اإلنتاج وتنافسية اجملموعات املنتجة للمنتوجات اجملالية ومطابقة املنتوجات للمتطلبات 

 ؛القانونية والصحية انتظارات املستهلك من ناحية اجلودة والرتويج واستقرار التموين

جمموعة منتجة للمنتوجات اجملالية من أجل تفعيل خمططات العمال املنجزة  130مواصلة تأهيل          -
 لتأهيلهم عرب تكثيف وحتسني ظروف اإلنتاج والتثمني والتسويق والتسيري؛

متابعة تسيري املنصتني اللوجستيكية والتسويقية مبكناس واحلسيمة اخلاصتني بتسويق املنتوجات          -
الية؛ وكذا إطالق الدراسة اخلاصة مبشروع املنصة اللوجستيكية والتسويقية للمنتوجات اجملالية اجمل

 بأكادير؛

 تنظيم النسخة الثالثة من املباراة املغربية للمنتوجات اجملالية؛         -

الوطين عرب  ترويج املنتوجات اجملالية والعالمات املميزة للمنشأ واجلودة على الصعيد مواكبة          -
محالت تروجيية على مستوى نقاط البيع )األسواق الكربى واملتوسطة، واحملالت املتخصصة، 
 واألروقة التجارية، ...(، ومحالت اعالمية مؤسساتية على مستوى عدة وسائل اعالمية وكذا

 مشاركة اجملموعات يف املعارض الوطنية؛ تنظيم

حضور املنتوجات اجملالية املغربية يف األسواق الوطنية والدولية   خاصة بتعزيز مواصلة عدة برامج         -
وتفعيل االتفاقيات املوقعة مع املراكز التجارية  كربنامج مواكبة الولوج إىل قنوات التوزيع املنتظمة

 الكربى واملتوسطة لتسويق املنتوجات اجملالية؛
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اليت « Terroir du Maroc»اجلماعي مواصلة أشغال جلنة املصادقة على استعمال الرمز          -
وكالة التنمية الفالحية واملكونة من ممثلي مديرية تنمية سالسل اإلنتاج، املكتب الوطين  ترتأسها

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، املكتب الوطين لإلرشاد الفالحي، املؤسسة املستقلة ملراقبة 
ألحباث الكيميائية واملديريات اجلهوية للفالحة وتنسيق الصادرات، املخترب الرمسي للتحاليل وا

 املعنية؛

مواكبة تفعيل اتفاقية الشراكة بني وكالة التنمية الفالحية واملخترب الرمسي للتحاليل واألحباث          -
  الكيميائية، ملراقبة جودة املنتوجات احلاصلة على رخصة استخدام الرمز اجلماعي املذكور؛

برنامج تعزيز التجارة االلكرتونية عرب إنشاء مواقع بيع على االنرتنت لفائدة اجملموعات مواصلة          -
 .املنتجة بشراكة مع بريد املغرب، وترويج منتوجاهتم عرب االنرتنيت وعدة وسائل اعالمية

 

 تطوير الفالحة التجارية :  5مشروع  

أجل تثمني املنتوجات الفالحية على صعيد مناطق يرمي هذا الربنامج الفرعي إىل تطوير البنية التحتية، من 
اإلنتاج الفالحي وتطوير الصناعات الغذائية. وتتمثل أهم الربامج املرتقبة يف جمال تنمية األعمال الفالحية 

 فيما يلي: 2018 برسم سنة

     األقطاب الفالحية: 

املستثمرين وإنشاء الوحدات أقطاب مكناس وبركان: مواصلة عملية تسويق األقطاب لدى          -
 الصناعية هبما؛

قطب تادلة: إهناء أشغال التهيئة خارج املوقع ومواصلة عملية التسويق وانطالق إنشاء الوحدات          -
 الصناعية؛

 ؛مواصلة عملية التسويق وانطالق إنشاء الوحدات الصناعيةقطب سوس:          -

س: املصادقة على الوعاء العقاري الذي سيحتضن املشروع وتدقيق أقطاب احلوز والغرب واللوكو          -
 الدراسات التقنية واملالية هلذه املشاريع.

     الجودة للمنتجات الغذائية أقطاب:   

وبركان: مواصلة أنشطة األقطاب يف جماالت البحث ومراقبة جودة املنتوجات  قطيب مكناس         -
 ؛الفالحية وكذا مواكبة املهنيني
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 قطب تادلة: إهناء أشغال البناء وانطالق األنشطة؛         -

 قطب سوس: مواصلة أشغال البناء؛         -

 .التقنية واحلوز: إطالق الدراسات قطيب الغرب         -

     أسواق الجملة للخضر والفواكه: 

 القنيطرة.-سال-إطالق بناء سوق منوذجي جبهة الرباط         -

مواصلة إجناز برنامج العمل املسطر يف إطار العقد الربنامج لتطوير قطاع الصناعات الغذائية          -
 املوقع من املهنيني.

 

 المؤسسات العمومية المساندة للسياسة الفالحية :  6مشروع  

 يف: 2018تتمثل أهم املشاريع املربجمة برسم سنة 

 الفالحية : بالنسبة لالستشارة       ·

حتديث وعصرنة وصيانة وجتهيز املراكز احمللية لالستشارة الفالحية واملصاحل اإلقليمية مواصلة          -
 لالستشارة الفالحية؛

تعزيز جتهيز املستشارين الفالحيني باملعدات التقنية لتحليل الرتبة واملياه ورصد األمراض واللوحات           -
 الرفع من قدرة تدخالهتم لدى الفالحني؛املعلوماتية املالئمة للعمل بامليدان من أجل 

متابعة إحداث املدارس احلقلية يف خمتلف سالسل اإلنتاج بتعاون مع الشركاء املهنيني ومؤسسات          -
 البحث والتكوين؛

مواصلة تنظيم أيام تكوينية وإخبارية وحتسيسية وتنشيطية ولقاءات الدعم واالستشارة بني املنتجني          -
حثني واملهنيني واجملمعني على الصعيد الوطين واجلهوي واإلقليمي واحمللي حول أمهية استعمال والبا

 وإجراءات صندوق التنمية الفالحية مشاريع الدعامة واملمارسات الزراعية اجليدة البذور املختارة
 والتنظيم املهين؛ الثانية، والتجميع

لفائدة الفالحني على هامش التظاهرات الفالحية الوطنية رحلة دراسية  400تنظيم أكثر من          -
 واجلهوية )املعرض الفالحي الدويل مبكناس واملعرض الدويل للتمور بأرفود...(؛

 مواصلة دعم الربنامج الوطين إلحداث التعاونيات الفالحية؛         -
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تفاعلي، باإلضافة إىل تنمية وتعزيز  خلق منظومة املعلومات لتقامسها مع الفالحني واملهنيني بشكل         -
 قنوات نشر املعرفة عرب الوسائل السمعية البصرية والشبكات العنكبوتية؛ 

مواصلة دعم التعاونيات الفالحية للمرأة القروية وتنمية الشراكة وتفعيلها بني املكتب الوطين          -
 نها؛لالستشارة الفالحية والتنظيمات البيمهنية وخاصة النسوية م

 مواصلة تدعيم قدرات الفالحني وأبناء الفالحني واملرأة القروية عرب برامج تكوينية هادفة؛         -

تنظيم دورات تكوينية وتدعيم وتقوية القدرات العلمية واملعرفية لفائدة املستشارين الفالحيني  متابعة         -
 .ومسؤويل االستشارة الفالحية

 حية:بالنسبة الغرف الفال     ·

سيتم الرتكيز بصفة خاصة على جتهيز املقرات اجلديدة اليت سيتم االنتهاء من  جتهيز الغرف الفالحية:  -           
. كما سيتم مواصلة جتهيز الغرف الفالحية األخرى بصفة عادية 2017أشغال بنائها خالل سنة 

 .باالحتياجات الضرورية

دعم االعتمادات املربجمة إلجناز  2018سيتم برسم ميزانية سنة  التنمية:مسامهة الغرف الفالحية يف     -     
 واليت تتجلى يف: األنشطة التنموية اليت تقوم هبا الغرف الفالحية،

املسامهة يف إجناز مشاريع فالحية تنموية تندرج يف جمال املخططات اجلهوية الفالحية مبناطق نفوذ           -
 ؛ديكل غرفة وذلك يف إطار تعاق

 ؛تكوين وإخبار الفالحني وتأطري املنظمات املهنية الفالحية         -

 املسامهة يف تنظيم التظاهرات واملعارض الفالحية اجلهوية.         -

     وكالة التنمية الفالحية 

ة التنمية دعم االعتمادات املربجمة إلجناز املهام واألنشطة اليت تقوم هبا وكال 2018سيتم برسم ميزانية سنة 
 .الفالحية، واليت تتجلى يف املشاركة يف تنفيذ االسرتاتيجية اليت تضعها احلكومة يف جمال التنمية الفالحية

هبدف  العالية خمططات العمل املتعلقة بدعم سالسل االنتاج الفالحي ذات القيمة املضافةذلك عرب و 
 حتسني اإلنتاجية.

 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 تنمية الفالحة التضامنية :  7مشروع  

يهدف الربنامج الفرعي لتنمية الفالحة التضامنية، إىل حتسني مداخيل الفالحني الصغار بصفة مستدمية. 
على جتميع تضامين يربط الدولة باملستفيدين املمثلني يف التنظيمات املهنية يف إطار شراكة تعاقدية. ويعتمد 

للسلسلة من اإلنتاج إىل التحويل ويأخذ بعني االعتبار التدبري املعقلن واملستدام  ويرتكز على رؤية مشولية
 للموارد الطبيعية والبعد البيئي.

مشروعا  110مشروعا خاصا بالفالحة التضامنية، منها  482على  2018يشتمل برنامج العمل لسنة 
 .2017و 2010مشروعا يف طور االجناز واملتعلقة بالفرتة ما بني  372جديدا و

مشروعا تشمل  74جهة، وهتم سالسل االنتاج النبايت ب  12مشروعا( على  110تتوزع املشاريع اجلديدة )
اما فيما خيص سالسل االنتاج احليواين، فيبلغ  .مشروع( 25)مشروع( واللوز  12أساسا أشجار الزيتون )

 مشروع(.11مشروع( وتربية النحل ) 14مشروع، هتم أساسا اللحوم احلمراء ) 36عدد مشاريعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح اإلعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية  
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تقدم حسب وظائف ) المؤسسة العمومية 

 ( تدخل الدولة
الفالحية لالستشارة الوطني المكتب  

درهم مليون 125 للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت  . 

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة 

 ببرنامج االرتباط

 الفالحية االستشارة مجال في الحكومية السياسة تطبيق على المكتب يسهر
- المهنية؛ المنظمات مواكبة - الفالحية؛ االستشارة-: عمليات خالل من وخاصة

الفالحية التنمية في الفاعلين باقي طرف من المنجزة العمليات دعم .  

  األنشطة

 

 

تقدم حسب وظائف ) المؤسسة العمومية 

 ( تدخل الدولة
الفالحية التنمية وكالة  

درهم مليون 54 للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت  . 

المتصلة مهام المؤسسة العمومية الرئيسية 

 ببرنامج االرتباط

 في الحكومة تضعها التي االستراتيجية تنفيذ في المشاركة مهمة بالوكالة تناط
 السلطات على باقتراح الخصوص على الوكالة وتكلف. الفالحية التنمية مجال

 القيمة ذات الفالحي االنتاج سالسل بدعم المتعلقة العمل مخططات الحكومية
 الالزم العقار عن البحث -: عبر وذلك االنتاجية، حسينت بهدف العالية المضافة

 -: العالية المضافة القيمة ذات الزراعات وتطوير الفالحية الدوائر لتوسيع وتعبئته
 الري مجاالت في جديدة أنظمة بوضع وذلك الفالحية، المنتجات تثمين تشجيع

 وتفعيل الفالحي االستثمار تشجيع- والتسويق؛ والتوضيب الضيعات وتجهيز
 السلطات على تقترح بأن أيضا الوكالة الي ويعهد - المستثمرين؛ مع الشراكات
 تشجيع عبر وذلك التضامنية، الفالحة بدعم تتعلق عمل مخططات الحكومية

 دخل تحسين بهدف االقتصادية الناحية من لالستثمار قابلة مشاريع وتنفيذ
  .الفالحين

  األنشطة

 

 

تقدم حسب وظائف ) المؤسسة العمومية 

 ( تدخل الدولة
الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب   

  للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت 

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة 

 ببرنامج االرتباط

 المتعلقة الدولة سياسة تنفيذ إلى الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب تسعى
 عبر االنتاج سالسل تنمية برنامج اطار في نفوذها بمنطقة الفالحي بالقطاع

 وتأطير الفالحة وتثمين وتكثيف ترويج) المحلية الفالحية التنمية تعزيز مشاريع
الفالحين وتشجيع ).  

  األنشطة

 

 تعليم و تكوين و بحث :  416برنامج 
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 التعليم الفالحي العالي :  1مشروع  

تطبيق الربامج املنبثقة عن اسرتاتيجية التكوين والبحث الفالحي. ويف هذا متابعة  2018سيتم خالل سنة 
  :الصدد، سيتمحور برنامج العمل على ما يلي

انشاء مركز بيداغوجي باحلرم اجلامعي بالرباط، بغية توفري تكوين يف املستوى والرفع من عدد املقاعد        -
 ؛2020الرامي ملضاعفة عدد اخلرجيني حبلول سنة الستقبال عدد أكرب من الطلبة وحتقيق اهلدف 

اصالح املباين البيداغوجية، اخلاصة باإلقامة الداخلية وصاالت الرياضة لفائدة طلبة مؤسسات التعليم         -
 العايل الفالحي؛

 حتديث املعدات العلمية والسمعية البصرية وكذا املختربات.       -

 حلاضنات املشاريع الفالحية؛إطالق الربنامج الوطين        -

 إطالق محلة إعالمية حول الشبكة االفرتاضية أرضنا.       -

طالبا مهندسا  180لفائدة  تنظيم للسنة الثامنة والعشرين على التوايل، تدريبا بالضيعات الفالحية بفرنسا       -
 وتقنيا مغربيا؛

 

 البحث الزراعي :  2مشروع  

 اجناز اهم حماور االسرتاتيجية، اليت هتدف اىل اصالح نظام البحث الزراعي:على  2018سرتتكز سنة 

 يف إطار الربنامج التنافسي للبحث والتنمية واإلرشاد ؛ 2016مواصلة اجناز مشاريع البحوث        -

دة مواصلة اجناز الربامج الوطنية للبحث والبحث/التنمية، يف إطار التوجهات االسرتاتيجية اجلدي       -
 (2020-2017) :للمعهد الوطين للبحث الزراعي لربنامج البحث املتوسط املدى

يهم هذا احملور أساسا احلبوب والبقوليات مع االكراهات: متأقلمة تطوير نماذج زراعية مستدامة و   §
 الغذائية والزراعات الزيتية احلولية. 

الزيتون واحلوامض وخنيل التمر وشجر الفاكهة وشجر األركان. حتسني سالسل  األشجار والبستنة:   §
 . والفواكه احلمراء اخلضرواتباإلضافة إىل 
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 يركز هذا الربنامج على إنتاج الصبار والنباتات العطرية والطبية والزعفران.  منتجات أخرى مجالية:   §

ن طريق حتسني قيمة عنتاج اإلنظم تثمني املوارد الوراثية احليوانية احمللية و حفظ  اإلنتاج الحيواني:   §
 .األعالف باإلضافة إىل تثمني اللحوم ومنتجات األلبان

املياه واحلوكمة من أجل احلفاظ على الرتبة واملراعي وكذلك منع  تدبري البيئة والموارد الطبيعية:   §
 .تدهورها وحتسني خصوبتها

وحفظ املوارد الوراثية النباتية واحليوانية والكائنات  إثراء الموارد الوراثية والتكنولوجيا الحيوية:   §
 .دعم حفظ هذه املوارد، وأيضا لدعم اختيار األصنافلتطوير التكنولوجيا احليوية و  الدقيقة

 

 التكوين المهني والتعليم التقني الفالحي :  3مشروع  

 2018خالل سنة  يتممن املتوقع أن 

 التكوينتمديد وعصرنة جهاز          §

متابعة العمل اخلاص بعصرنة وحتديث ملؤسسة التكوين املهين الفالحي )اقامات داخلية، بنايات      -
 بيداغوجية...(؛

 توسيع القدرة االستيعابية جلهاز التكوين الفالحي.      -

 تجهيز المؤسسات       ·

 2015واللوازم املدرسية والرتبوية )مواصلة جتهيز املؤسسات بعتاد الداخليات ومعدات املطبخ      -
 (؛2020

   اقتناء معدات عن طريق بغية ضم سالسل تنمية وحتويل املنتجات الفالحية.     -

 تحسين جودة التكوين:       ·

 برامج التكوين؛ 4وضع وحتديث ل      -

 اهناء اشغال اصالح مركز اهلندسة مبهدية؛     -
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العمل اخلاص بتكوين وصقل ا الكفاءات التقنية والبيداغوجية اجناز الشطر الثاين ملخطط      -
 .للمؤطرين

شاب مع افتتاح مركز التكوين بالتدرج بتنانت وإمتام اشغال  7000التكوين بالتدرج املهين لفائدة      -
 مركز الداخلة.

 

 ادماج بعد النوع ضمن مخطط المغرب االخضر :  4مشروع  

 :اسرتاتيجية إدماج النوع يف تنمية السالسل الفالحية وذلك من خاللتنفيذ  2018سيتم خالل سنة 

  ؛النوع باإلدارات املركزية للقطاع مراكز تنسيقتقوية قدرات        -

تقرير ، الفتات، كتيبات،  أدلة، منشوراتإنتاج وصالت وبرامج إذاعية وتلفزية) ملصقات،        -
 ؛ ( …النوع االجتماعي

 ؛حول النوع االجتماعي إجراء دراسة       -

وحتسيسية حول اسرتاتيجية النوع وإدارة األعمال يف اجملال الفالحي  تنظيم محالت إعالمية       -
 (.اجتماعات وطنية وإقليمية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح اإلعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية  

 

 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2+%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82+%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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تقدم حسب وظائف ) المؤسسة العمومية 

 ( تدخل الدولة
والبحث التدريب مؤسسات  

 للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت 
 درهم مليون 60.  بمكناس الفالحية الوطنية للمدرسة مخصصة درهم مليون 23

والبيطرة للزراعة الثاني الحسن لمعهد مخصصة  .  

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة 

 االرتباطببرنامج 

 الوطنية المدرسة و والبيطرة للزراعة الثاني الحسن معهد الرئيسية المهام تتجلى
 المشاركة- المتخصصين؛ الزراعيين المهندسين تكوين -: في بمكناس الفالحية

الزراعية التنمية في المساهمة - البحوث؛ في .  

  األنشطة

 

 

تقدم حسب وظائف ) المؤسسة العمومية 

 ( تدخل الدولة
الزراعي للبحث الوطني المعهد  

139 للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت  درهم مليون  . 

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة 

 ببرنامج االرتباط

 استراتيجية تبني-: في لمكناس الزراعي للبحث الجهوي المركز مهام تتجلى
 أبحاث مصاحبة ضمان - والمناهج؛ والمعارف التكنولوجيا إلنتاج محينة بحثية

 المغرب مخطط إطار في المعتمدة الجهوية الفالحية الخطط إلنجاز المركز
والمهنيين الفالحية التنمية مؤسسات مع وثيق بتعاون األخضر، .  

  األنشطة

 

 المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية :  417برنامج 

 

 إعانات و تحويالت :  1مشروع  

 الحفاظ على الرصيد الحيواني والنباتي        ·

 :الحفاظ على الرصيد الحيواني على العمليات التالية عمل برنامج يرتكز

ذات االنعكاسات مراقبة أهم األمراض احليوانية املعدية وتلك اليت تنتقل لإلنسان وكذا األمراض       -
 ؛االقتصادية

وكذا األمراض اليت تعترب غري متواجدة الوطين ازاء األمراض املتوطنة تعزيز اليقظة الصحية على الصعيد       -
 على الصعيد الوطين؛

إمتام عملية الرتقيم عند اإلبل والوالدات اجلديدة عند األبقار واحليوانات املستوردة حسب النظام الوطين       -
 (؛SNIT)للرتقيم وتتبع مسار احليوانات 

 إعطاء االنطالق لربنامج وطين جديد لرتقيم األغنام واملاعز.      -
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 على العمليات التالية: حماية الثروة النباتية ترتكز برنامج

 مواصلة الربنامج االستعجايل لرصد ومكافحة احلشرة القرمزية بنبات الصبار؛      -

 احلمراء مبدينة طنجة؛ برنامج مكافحة واستئصاهلا سوسة النخيل مواصلة      -

رصد و مراقبة اآلفات احلجرية الغري املتواجدة باملغرب أو ذات االنتشار احملدود       -
ذبابةاخلوخو نيماتودا  ,النواة لألشجار املثمرة ذات « charka» للحوامض، فريوسtristeza)مرض

 ؛)أشجار الصنوبر

 ب دخوهلا إىل املغرب؛لتجن «  Xylella »تعزيز رصد ومراقبة بكترييا      -

مواصلة إجناز الربتوكول التجرييب ملكافحة سرياتيت احلوامض بواسطة املعاجلة بالتربيد يف إطار مشروع       -
 تصدير احلوامض لليابان؛

متابعة إجناز خطة تدبري ومراقبة ذبابة البحر املتوسط، هبدف احرتام متطلبات الصحة النباتية للبلدان       -
 ة )الواليات املتحدة األمريكية، روسيا(؛املستورد

 مراقبة الصحة النباتية داخل البالد وعرب نقط العبور عند االسترياد والتصدير؛      -

   بناء وحدة إلنتاج الذكور العقيمة بأكادير، قصد مكافحة ذبابة البحر األبيض املتوسط؛      -

 اخلشبية املوجهة للتسوق العاملي؛ متابعة برنامج مراقبة وحدات إنتاج العبوات      -

    متابعة برامج املكافحات الكربى ضد القوارض والطيور الضارة باملزروعات وآفات الغابات؛      -

مليون شتلة  20ومراقبة  مليون شتلة لألشجار املثمرة على صعيد املشاتل   15مراقبة األغراس )مراقبة      -
 للفواكه احلمراء باحلقول.(.

 بة البدور واالشتالمراق

 تسجيل األصناف اجلديدة املعرتف هبا متجانسة، مستقرة ومتالئمة مع الظروف املناخية والرتبة باملغرب؛      -

 هتم تقييمية والقيام بتجارب اجلديدة األصناف بتجارب اعتماد األصناف النباتية ومحايتها )القيام      -
 املزارع(؛

 .احلبوب( واعتماد بذور البذور إلنتاج املزارع املخصصة ةمراقبة البذور )مراقب      -

 مراقبة المنتجات الغذائية        ·

ستهم المراقبة الصحية والمطابقة بالنسبة للمنتجات النباتية وذات األصل النباتي  2018خالل سنة 
 :والمضافات الغذائية، أساسا
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 30مبا فيها املضافات الغذائية املدخالت الزراعية )تقريبا مراقبة املنتجات النباتية وذات األصل النبايت       -
 عينة من أجل التحاليل املخربية(؛ 9700ألف زيارة مراقبة وأخد 

 عينة؛ 2760احداث خمططات املراقبة والتتبع بأخذ       -

 اعتماد وترخيص صحي للمؤسسات وللمقاوالت العاملة يف القطاع؛ 500منح       -

 زيارة صحية منتظمة؛ 600اجناز       -

دالئل االستعماالت الصحية اجليدة بالنسبة لقطاع املنتجات النباتية وذات  4التحقق واملوافقة على       -
 األصل النبايت؛

 متابعة برامج مراقبة املنتجات احليوانية وذات األصل احليواين مبا فيها منتجات الصيد واألحياء املائية:      -

طن من اللحوم  110 000طن من اللحوم احلمراء و 300 000للحوم )طن من ا 410 000 
 طن من منتجات الصيد واألحياء املائية؛ 550 000البيضاء( و

 50اعتماد وترخيص مؤسسات جديدة ملعاجلة وحتويل وختزين املنتجات احليوانية وذات األصل احليواين )      -
ة وحتويل وختزين املنتجات احليوانية وذات األصل احليواين وحدة( وتتبع املؤسسات املعتمدة واملرخصة ملعاجل

معتمدة  وحدة430مؤسسة معتمدة ومرخصة للمنتجات احليوانية وذات األصل احليواين و 700)
 باخرة صيد(؛ 1920ملنتجات الصيد واألحياء املائية و

شاحنة للنقل  250الوطين وشاحنة للنقل  6000اعتماد وتتبع وسائل نقل املنتجات السريعة التلف )      -
  ؛ الدويل(

اجناز خمططات الرصد واملراقبة للمنتجات احليوانية وذات األصل احليواين مبا فيها منتجات الصيد       -
عينة يف إطار إجناز خمططات رصد  4299برامج مراقبة(: أخد  04برامج رصد و 09واألحياء املائية )

 ومراقبة بقايا األدوية البيطرية وملوثات البيئة؛

طن من املنتجات احليوانية وذات األصل احليواين مبا  2 060 000املراقبة الصحية عند االسترياد ل       -
   نوية؛فيها منتجات الصيد واألحياء املائية وكذا األعالف احليوانية واملواد احليوانية الثا

طن من املنتجات احليوانية وذات األصل احليواين مبا فيها  655 000املراقبة الصحية عند التصدير ل        -
 منتجات الصيد واألحياء املائية وكدا األعالف احليوانية واملواد احليوانية الثانوية؛

 خرجة مراقبة(. 36 000زيارة مراقبة للمنتجات بنقط البيع )ما يعادل  185 000إجناز       -

 تنمية المختبرات        ·

 إلى: 2018 خالل سنة يهدف برنامج المختبرات 
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    إحداث خمتربات مرجعية حسب جمال اخلربة؛      -

 توسيع جمال اختصاص خمتربات املراقبة لتطوير طرق حتليلية جديدة؛      -

 ؛ISOحسب مواصفة  ONSSAتثبيت اعتماد خمتربات       -

 ببوزنيقة. امتام أشغال بناء خمترب مرجع ملراقبة البذور والشتائل      -

 

 

 شرح اإلعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية  

 

 

تقدم حسب وظائف ) المؤسسة العمومية 

 ( تدخل الدولة
الغدائية للمواد الصحية للسالمة الوطني المكتب   

درهم مليون 486 للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت  . 

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة 

 ببرنامج االرتباط

 المستهلك صحة بحماية المتعلقة االختصاصات الدولة لحساب المكتب يمارس
 انجاز على المكتب يسهر الغاية، ولهذه. والنباتات الحيوانات صحة على والحفاظ

 المنتجات مراقبة- والنباتي؛ الحيواني الرصيد على الحفاظ-:  التالية المهام
المختبرات تنمية- الغذائية؛ .  

  األنشطة

 

 ري و تهيئة الفضاءات الفالحية :  418برنامج 

 

 دعم البرنامج الوطني القتصاد مياه الري :  1مشروع  

 : 2018  سنةيشمل برنامج 

عند  هكتار. 400 36إهناء دراسات عصرنة شبكات الري اجلماعية على مساحة إمجالية تناهز        ·
% من 91هكتار أي ما ميثل 300 199، ستغطي الدراسات مساحة تقدر ب 2018هناية 

 املساحة املربجمة يف إطار الربنامج الوطين لالقتصاد يف ماء الري؛

هكتار من  230 12هكتار )منها  593 42مواصلة أشغال عصرنة شبكة السقي على مساحة         ·
 .هكتار 733 22( وانطالقها على مساحة 2018املتوقع أن تنتهي مع هناية 

 % 55هكتار أي ما ميثل 323 120، مساحة تقدر ب 2018ستغطي أشغال هذا الربنامج عند هناية 
  .نامج الوطين لالقتصاد يف ماء الريمن املساحة املربجمة يف إطار الرب 
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هكتار خالل الفرتة  000 340مشاريع التحويل الفردي إىل الري املوضعي، مت جتهيز حوايل فيما خيص 
  حوايل 2018أن تبلغ املساحة مبتم سنة  . ويرتقب2008-2016

على الصعيد  هكتار 000 590 لتصل املساحة اإلمجالية اجملهزة بالري املوضعي إىلهكتار  000 440
 الوطين.

 

 

 

 برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري :  2مشروع  

هتدف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف الري إىل جذب اهتمام الفاعلني اخلواص لالستثمار وإدارة 
البنيات التحتية للري العمومية يف إطار عقود التدبري املفوض/امتياز. وهتدف إىل تدفق التمويالت اخلاصة 

ميكن للشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتنفيذ وتدبري مشاريع الري العمومية والرفع من مهنية خدمة املاء. 
أن هتم الدوائر السقوية اجملهزة ألجل عصرنتها وحتسني تدبريها )خاصة مناطق نفود املكاتب اجلهوية لالستثمار 
الفالحي( ومشاريع توسيع مناطق الري ومشاريع احملافظة على الري اخلاص يف املناطق ذات اإلمكانيات العالية 

 .لإلنتاج الزراعي

، متت دراسة وهيكلة عدة مشاريع شراكة باللوكوس وتادلة 2008منذ انطالق هذا الربنامج الفرعي يف شتنرب 
 والغرب ودكالة وملوية واحلوز وشتوكة آيت باها وأزمور البئر اجلديد.

 :العمليات التالية 2018سنة  نظرا ألمهية مشاريع هذه الشراكة، من املتوقع أن تسجل

 التدبري املفوض ملشروع الكردان وتنظيم االجتماع السنوي للجنة تتبع وتسيري املشروع؛تتبع        ·

االنتهاء من أشغال مشروع الري من أجل احلفاظ على املنطقة الساحلية ألزمور البئر اجلديد على        ·
 هكتار )شبكات التوزيع(؛ 3 200مساحة 

 مبشروع التدبري املفوض خلدمة الري لتحلية مياه البحر مبنطقة شتوكة إعطاء االنطالقة لإلكتتاب       ·
 وكذا األشغال؛ وعملية نزع امللكية

االنتهاء من املرحلة الثانية املتعلقة باختيار الشريك اخلاص إلجناز وتسيري منشآت الري بسهل        ·
 سايس؛
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وض خلدمة الري بتحلية مياه البحر يف منطقة االنتهاء من اجناز دراسة هيكلة مشروع التدبري املف       ·
 هكتار( وإعطاء االنطالقة لطلب العروض الختيار الشريك اخلاص للمشروع؛ 5000الداخلة )

االنتهاء من اجناز دراسة هيكلة مشروع التدبري املفوض خلدمة الري عند سافلة سد قدوسة على واد كري   ·
 .هكتار 5 000على مساحة 

 

 توسيع المناطق السقوية :  3مشروع  

يرمي هذا الربنامج إىل إحداث دوائر سقي جديدة ودعم الري بالدوائر املسقية املتواجدة بسافلة السدود 
 املنجزة أو اليت يف طور اإلجناز.

 وسيمكن هذا الربنامج من:

 تثمني موارد املياه املعبأة بواسطة السدود للري؛         •

 مياه الري؛حتسني توزيع          •

 تقوية وتعزيز اإلنتاج الزراعي؛         •

 .زيادة دخل الفالحني         •

 الربنامج ما يلي:يشمل و 

 هكتارعلى مستوى دوائر السقي الكربى؛ 85 250اإلعداد اهليدروفالحي على مساحة          •

 السقي الصغري واملتوسط. هكتار على مستوى دوائر 74 750اإلعداد اهليدروفالحي على مساحة          •

 جهات. 7هكتار موزعة على  160 000تبلغ املساحة االمجالية اليت سيتم جتهيزها حوايل 

طار هذا ٳمليار درهم، وميكن تلخيص جممل املنجزات يف  21,5يبلغ احلجم اإلمجايل لالستثمار حوايل 
 الربنامج على الشكل التايل:

هكتار، وتشمل  160 000بربنامج توسيع الري على مساحة انطالق الدراسات املرتبطة        ·
% من اهلدف 83هكتار أي ما يعادل حوايل  132 800الدراسات اليت مت إهنائها مساحة 

 اإلمجايل للربنامج؛
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 هكتار؛ 64 000مواصلة األشغال على مساحة         ·

 اهلدف اإلمجايل للربنامج. % من13هكتار أي ما يعادل  680 20إهناء األشغال على مساحة        ·

 

 التهيئات العقارية والمحافظة على األراضي الفالحية :  4مشروع  

هتدف التدخالت يف هذا اجملال إىل تنمية اجملال الفالحي ومحاية الرتبة الصاحلة للزراعة وكذلك التدبري املستدام 
 للموارد الطبيعية ويف هذا الصدد ميكن تلخيص التدخالت فيما يلي:

إجناز برنامج العمل اخلاص حبماية األراضي الفالحية املستنبط من الدراسات املنجزة حول آثار        ·
التعمـيـر على األراضــي الفالحية مبناطق نفوذ املكاتب اجلهـــوية لالستثمــار الفالحـــي واملراكز القروية 

 واحلضرية؛

إجناز برنامج العمل املندرج يف إطار املخطط املديري حلصاد مياه األمطار الذي يكتسي أمهية قصوى        ·
ويستوجب عناية خاصة. ويهم هذا الربنامج إحياء الطرق القدمية اليت ثبتت فعاليتها مع تشجيع 

 ملعنية؛إدخال التقنيات اجلديدة اليت تأخذ بعني االعتبار خصوصيات الرتبة واملناخ باجلهات ا

 مشاريع الضم اهلادفة إىل جتميع القطع الفالحية وتصفية العقار عرب التحفيظ اجملاين؛       ·

 برنامج الطرق القروية لتسهيل نقل وتصريف اإلنتاج الفالحي؛       ·

 أشغال هتيئة الرتبة خاصة محاية األراضي اجملاورة لضفاف األهنار قصد تثمني العقار الفالحي؛       ·

إجناز املشاريع املندجمة للتنمية القروية املرتكزة حول إعداد اجملال الفالحي املرتبط باخلصوص بالسقي        ·
الصغري املتوسط وإعدادات الرتبة واملراعي والطرق القروية والتزويد مبياه الشرب باإلضافة إىل حتسني 

 اج باملناطق اجلبلية إلقليم تازة.وتثمني اإلنتاج احليواين والنبايت كمشروع تنمية سالسل اإلنت

 

 تهيئة وتحسين المراعي :  5مشروع  

تتميم إجناز األنشطة التوعوية من خالل إجناز الدورات  2018فيم خيص إعداد اجملال الرعوي، ستعرف سنة 
التكوينية ومواكبة مريب املاشية وكذا تنظيماهتم املهنية املنشأة يف إطار برنامج تنمية املراعي وتنظيم ظاهرة 

واد نون وإقليم السمارة، وذلك من أجل تأمني التدبري للمجاالت الرعوية -ماسة وكلميم-الرتحال جبهيت سوس
 هيئة وكذلك القيام بالتدخالت املتعلقة بتهيئة هذه اجملاالت.امل
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كما ستعرف هذه السنة أيضا إمتام إجناز التدخالت اليت تشكل العمود الفقري للربنامج واملتمثلة أساسا يف 
حتسني إنتاجية املراعي من خالل إنشاء حمميات رعوية وإجناز عمليات إغناء املراعي وغرس الشجريات العلفية 
 على مساحات شاسعة مما سيساهم يف احلد من النزاعات النامجة عن استغالل املوارد الرعوية أو الرتحال

وتقوية قدرات الكسابة يف جماهبة اآلثار النامجة عن ضعف أو تأخر التساقطات املطرية واليت تتميز هبا غالب 
ه اجملاالت الرعوية املهيئة يف جتددها كما ستساهم هذه التدخالت يف تقوية قدرات هذ  .هذه املناطق الرعوية

وحتسني انتاجيتها من الوحدات العلفية ال سيما خالل السنوات العجاف. وينضاف اىل التدخالت السالفة 
الذكر تقوية شبكة توريد املاشية وتقوية الشبكة الطرقية من خالل فتح مسالك رعوية من شأهنا تسهيل الولوج 

 نتجة والغري املثمنة لغياب املوارد املائية الضرورية لتوريد القطعان. اىل بعض املناطق الرعوية امل

 ميكن إجياز أهم تدخالت الربنامج فيما يلي:

يتعلق األمر مبجموع املشاريع والتدخالت الرامية إىل تثمني وتدبري املوارد الرعوية مع حماربة االستغالل املفرط 
 هلذه األخرية وذلك من خالل:

 ميات رعوية وغرس الشجريات العلفية؛ خلق حم       ·

 هتيئة الرتبة واغنائها من خالل زرع البذور الرعوية؛       ·

خلق وجتهيز نقط املاء لتوريد املاشية مع احلرص على توزيعها بشكل ميكن من االستغالل        ·
 العقالين للموارد الرعوية وتوزيع متوازن للماشية؛

 الرعوية من أجل تسهيل تدبري املنشئات الرعوية وتسهيل تنقل الساكنة احمللية؛هتيئة املسالك        ·

تنظيم وتكوين مريب املاشية وتنظيماهتم املهنية قصد تقوية قدراهتم االنتاجية والتنظيمية من        ·
 أجل لعب الدور املنوط هبم يف التدبري املستدام للموارد الرعوية؛

 علقة بتثمني خمتلف املنتجات املرتبطة باملراعي؛برجمة األنشطة املت       ·

مواصلة التدخالت املتعلقة بتحسني ولوج الساكنة احمللية للخدمات التعليمية والصحية        ·
 األساسية.

وموازاة مع هذه اجملهودات سيتم يف إطار الشطر الثاين من الربنامج الوطين لتنمية املراعي وتنظيم ظاهرة 
لشرق ودرعة تافياللت والعيون الساقية احلمراء والداخلة وادي الذهب امتام اجناز األنشطة الرتحال جبهات ا

املرتبطة بتحسيس وتكوين الكسابة وتنظيمهم يف إطار تعاونيات رعوية مع العمل على امتام الدراسات 
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اء وهتيئة منشآت املربجمة سلفا مع احلرص على اجناز بعض التدخالت املتعلقة بإعداد املراعي من قبيل انش
 عةتوريد املاشية وغرس الشجريات العلفية وإنشاء حمميات رعوية.

 

 استصالح مناطق الري الصغير والمتوسط :  6مشروع  

يتعلق األمر مبشاريع إعادة هتيئة ومحاية دوائر السقي الصغري واملتوسط يتم من خالهلا إعادة هتيئة املنشآت 
 وقنوات الري احملددة. 

 تلخيص أهم أهداف هذه املشاريع فيما يلي:ميكن 

 حتسني مردودية توزيع مياه الري؛       ·

 حتسني دخل الفالحني الصغار؛       ·

 حتسني إنتاجية املزروعات؛       ·

 تقوية قدرات مجعيات مستعملي مياه السقي يف جماالت تدبري وصيانة شبكات الري.       ·
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 شرح اإلعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية  

 

 

تقدم حسب وظائف ) المؤسسة العمومية 

 ( تدخل الدولة
الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب   

  للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت 

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة 

 ببرنامج االرتباط

 المتعلقة الدولة سياسة تنفيذ إلى الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب تسعى
 الفالحي المجال إعداد و الري برنامج اطار في نفوذها بمنطقة الفالحي بالقطاع

 الهيدروفالحية بالتهيئة المتعلقة المشاريع وإنجاز دراسة-: التالية المحاور عبر
- نفوذه؛ منطقة خلدا الفالحة في المستعملة المائية الموارد تدبير- والعقارية؛

الفالحين لفائدة السقي ماء خدمة وضمان الهيدروفالحية التجهيزات تسيير .  

  األنشطة

 

 دعم وخدمات متنوعة :  430برنامج 

 

 عمليات عقارية والتجهير :  1مشروع  

برنامج املغرب ، تعتزم الوزارة متابعة ما دأبت على القيام به من جمهودات منذ انطالقة 2018فيما يتعلق بسنة 
 األخضر وكذلك مواكبة التقسيم اإلداري اجلديد. وميكن تلخيص برنامج عمل املديرية يف العمليات التالية:

متابعة القيام بعملية جرد شاملة للممتلكات العقارية وإعداد خمطط مديري للعقار والتهيئة لكافة البنايات  -
 ؛واملساكن اإلدارية التابعة للقطاع الفالحي

متابعة أشغال بناء املركبات اإلدارية لكل من جهة كلميم واد نون وجهة درعة تافياللت واملقر اإلداري  -
 ؛للغرفة الفالحية جلهة طنجة تطوان احلسيمة، واملقر اإلداري للمديرية اإلقليمية للفالحة مليدلت

ت اإلقليمية للفالحة لسيدي إفين بناء مقر مجعية األعمال االجتماعية بالرباط واملقرات اإلدارية للمديريا -
 ؛وتاوريرت ومتديد مقر مصلحة اإلحصائيات للمديرية اجلهوية للفالحة باجلديدة

 ؛بناء املساكن الوظيفية ملسؤويل املديريات اإلقليمية للفالحة لسيدي إفين وميدلت ووزان -
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 ؛متابعة أشغال هتيئة نادي الوزارة بالرباط -

 ؛لة سنويا لتهيئة وإصالح املقرات واملساكن اإلداريةمتابعة اجملهودات املبذو  -

متابعة اجملهودات املبذولة سنويا لتجهيز املصاحل اإلدارية بالوسائل اللوجستيكية الضرورية اخلاصة بالنقل -
 واالتصاالت والعتاد.

 

 نظم اإلعالم والتنظيم :  2مشروع  

 أساسا من املشاريع التالية:، 2018تتكون خطة عمل مديرية نظم املعلوميات لسنة 

 ؛(SABA)إعادة تصميم منظومة اإلعانات والتحفيزات : 1المشروع 

 ؛2021-2018إعداد املخطط املديري لنظم املعلوميات للفرتة  :2المشروع 

إعادة هتيئ البوابة االلكرتونية لقطاع الفالحة لتوحيد جمموع املواقع االلكرتونية على  :3المشروع 
 املستوى

 ؛ركزي واجلهويامل 

خدمات املساعدة يف إدارة املشاريع من أجل تطوير جمال تكنولوجيا املعلومات بقطاع  :4المشروع 
 ؛الفالحة

 ؛حتيني اإلجراءات الداخلية لقطاع الفالحة :5المشروع 

 املراجعة التنظيمية هلياكل قطاع الفالحة. :6المشروع 

 

 تنمية الموارد البشرية :  3مشروع  

 تشكل مهمة تنمية املوارد البشرية عنصرا حموريا يف مواكبة تنزيل وتفعيل اسرتاتيجية خمطط املغرب األخضر. 

 يف هذا اإلطار، فإن أهم العمليات املزمع إجنازها ترتكز على: 

 ؛ برجمة وإجناز دورات التكوين املستمر اليت تتماشى مع املخطط املديري للتكوين املستمر       ·
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مواكبة ودعم املصاحل الالمركزية يف إعداد وتنفيذ براجمها للتكوين املستمر مع تقييم للحصيلة عقب        ·
 ؛تنفيذها

متابعة حتسني وتثمني قدرات الوزارة على مستوى الربامج املعلوماتية للموارد البشرية هبدف االرتقاء        ·
ستقبال املرتفقني بدعم وتقوية سياسة القرب يف جبودة تدبري امللفات اإلدارية للموظفني وحتسني ا

 ؛التدبري

متابعة املسامهة يف تنمية ودعم العمل االجتماعي وتقوية العالقات مع الفرقاء االجتماعيني، مع         ·         
 .العمل على استغالل نتائج املقياس االجتماعي والذي متت بلورته من طرف الوزارة
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر العدد اإلجمالي للمشاريع التضامنية التي تم إعطاء انطالقتها 

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تنمية الفالحة التضامنية 

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

 المصلحة 

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

تركيب المصلحة المسؤولة عن  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

بلوغ القيمة املستهدفة مشروط بالقدرة التنفيذية للمصاحل 
املتعلقة أساسا باخنراط اخلارجية للوزارة والعوامل االجتماعية 

الفالحني، باإلضافة إىل الظروف املناخية للمواسم 
 الفالحية.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 

 

 البطاقات التفصيلية للمؤشراتملحق: 
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البطاقة التفصيلية للمؤشر المساحة المغروسة االجمالية في إطار مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب 

 األخضر 

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تنمية الفالحة التضامنية 

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس هكتار

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

بلوغ القيمة املستهدفة مشروط بالقدرة التنفيذية للمصاحل 
باخنراط للوزارة والعوامل االجتماعية املتعلقة أساسا  اخلارجية

 الفالحني باإلضافة إىل الظروف املناخية للمواسم الفالحية.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد العالمات المميزة للمنشأ والجودة المعترف بها

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تنمية الترميز وتحسين عرض المنتجات المحلية 

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

يظل املؤشر رهينا مبدى التزام وإرادة التجمعات املهنية 
 باالخنراط يف منهجية التثمني والرفع من جودة منتوجاهتا. 

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 تحسين أو وضع المؤشرمخطط   تحسين المؤشر

حيز  25-06عرف عدد العالمات املميزة للمنشأ واجلودة املعرتف هبا منذ دخول القانون 
 2014عالمة سنة  29اىل  2009التنفيذ تطورا مستمرا حيث مر من عالمتني خالل سنة 

.وتعزى هذه الوضعية اىل تظافر اجلهود من طرف املصاحل 2017عالمة سنة  53ليصل اىل 
التقنية لقطاع الفالحة يف جمال تكوين وحتسيس اجملموعات الطالبة واخنراط الفالحني يف عملية 

 78يرتقب ان يستمر منحى منو املنتوجات املرمزة يف تطور تصاعدي للوصول ل الرتميز. كما 
 .2020عالمة يف افق 

 تعليق
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البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد الوحدات الصناعية المرخص لها ببناء وحدات تثمين المنتوج داخل 

 األقطاب الفالحية

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة الفالحيةتعزيز تثمين المنتجات 

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 األساسيةطريقة تجميع البيانات  

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

بلوغ النتائج املنشودة رهينا بدرجة حتفيز املستثمرين يبقى 
إلقامة مشاريعهم داخل األقطاب الفالحية وبوضع خمطط 

عمل مفصل لرتويج وتسويق هذه األقطاب، بتشاور موسع 
 بني خمتلف الشركاء املعنيني.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد الفالحين المؤطرين من طرف المستشارين الفالحيين 

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تحسين نسبة تغطية الفالحين المؤطرين من طرف المستشارين الفالحيين

 الرمز 

المسؤول على  اإلنتاج.مديرية تنمية سالسل 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 المعطيات األساسيةعن تجميع 

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

رهني  يبقى توقع حتسني نسبة عدد الفالحني املؤطرين
بضرورة تفعيل مهنة االستشارة الفالحية اخلاصة وحتفيز 
املستشارين الفالحيني العموميني وتعويض األعداد املقبلة 

 على التقاعد خبلق مناصب مالية جديدة لفائدة املكتب.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 وضع المؤشرمخطط تحسين أو   تحسين المؤشر

 تعليق 
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 -البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

 الحبوب

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تحسين أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النباتي والحيواني

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 األساسيةعن تجميع المعطيات 

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

إمكانية عدم توفر املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف 
 مصادرها.

 و نقاط الضعف المعروفة الحدود

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

سلسلة احلبوب يرتجم اجملهودات املبذولة  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
هذا لتنمية وتطوير سالسل اإلنتاج النبايت على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى 
التطور رهينا بعدة عوامل تتعلق خاصة بالظروف املناخية والظرفية االقتصادية للموسم 

 الفالحي.

 تعليق
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 -البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

 الزيوت

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة اإلنتاج النباتي والحيوانيتحسين أداء وتطوير سالسل 

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 البيانات األساسية طريقة تجميع 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 المنشودمنحى التغير   المؤشر

إمكانية عدم توفر املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف 
 مصادرها.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

سلسلة الزيوت يرتجم اجملهودات املبذولة  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
لتنمية وتطوير سالسل اإلنتاج النبايت على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا 

التطور رهينا بعدة عوامل تتعلق خاصة بالظروف املناخية والظرفية االقتصادية للموسم 
 الفالحي.

 تعليق
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 -أساسية البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية 

 السكر

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تحسين أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النباتي والحيواني

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

إمكانية عدم توفر املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف 
 مصادرها.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

سلسلة السكر يرتجم اجملهودات املبذولة  احلاجيات الوطنية على مستوى تطور نسبة تغطية
على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا   لتنمية وتطوير سالسل اإلنتاج النبايت

التطور رهينا بعدة عوامل تتعلق خاصة بالظروف املناخية والظرفية االقتصادية للموسم 
 الفالحي.

 تعليق
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 -التفصيلية للمؤشر نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية البطاقة 

 اللحوم الحمراء

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تحسين أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النباتي والحيواني

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

 المصلحة 

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

تركيب المصلحة المسؤولة عن  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

إمكانية عدم توفر املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف 
 مصادرها.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

سلسلة اللحوم احلمراء يرتجم اجملهودات  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
املبذولة لتنمية وتطوير سالسل اإلنتاج احليواين على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. 

بعدة عوامل تتعلق خاصة بالظروف املناخية والظرفية االقتصادية ويبقى هذا التطور رهينا 
 للموسم الفالحي.

 تعليق
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 -البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

 الحليب

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة والحيوانيتحسين أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النباتي 

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 األساسيةطريقة تجميع البيانات  

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

إمكانية عدم توفر املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف 
 مصادرها.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

سلسلة احلليب يرتجم اجملهودات املبذولة  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
وتطوير سالسل اإلنتاج احليواين على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا لتنمية 

التطور رهينا بعدة عوامل تتعلق خاصة بالظروف املناخية والظرفية االقتصادية للموسم 
 الفالحي.

 تعليق
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 -البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

 منتوجات الدواجن 

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تحسين أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النباتي والحيواني

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المسؤولة عن تركيب المصلحة  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

إمكانية عدم توفر املعطيات وصعوبة الولوج إليها يف 
 مصادرها.

 المعروفةالحدود و نقاط الضعف 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

سلسلة الدواجن يرتجم اجملهودات املبذولة  تطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى
لتنمية وتطوير سالسل اإلنتاج احليواين على مستوى مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا 

رهينا بعدة عوامل تتعلق خاصة بالظروف املناخية والظرفية االقتصادية للموسم التطور 
 الفالحي.

 تعليق
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 Terroir du»البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد المنتوجات المجالية المستفيدة من الرمز الجماعي 

Maroc» 

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تنمية الترميز وتحسين عرض المنتجات المحلية 

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 المؤشرإعداد  طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

يظل املؤشر رهينا مبدى التزام وإرادة اجملموعات املهنية 
   باخنراطها يف منهجية تطوير وحتسني جودة منتوجاهتا.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 

 



118 

 التفصيلية للمؤشر نسبة إدماج النوع في برنامج تنمية المنتوجات المحليةالبطاقة 

 البرنامج تطوير السالسل المنتجة

 هدف الوزارة تنمية الترميز وتحسين عرض المنتجات المحلية 

 الرمز 

المسؤول على  مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المؤشرالمصادقة على  

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

نسبة حتقيق التوقعات املتعلقة بإدماج النوع رهينة مبدى 
اخنراط التنظيمات النسوية يف املقاربة التنموية املتبعة 
واستعدادها إلجناح املشاريع تنظيميا وتقنيا وكذا توفر املوارد 

 املالية الالزمة. 

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  لمؤشرتحسين ا
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يعترب قطاع املنتوجات احمللية من القطاعات اليت توظف نسبة عالية من اليد العاملة النسوية.  
كما يتميز هذا القطاع بنسبة كبرية من التنظيمات املهنية النسوية املتدخلة به خصوصا ببعض 

ات املنتوجات اليت ال تزال صورها لصيقة بالعمل النسوي كمنتوجات األركان والزعفران واملنتوج
 العطرية والطبية والكسكس والزيتون املصرب...

 تعليق
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 الذكور-البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة إدماج الخرجين من مؤسسات التعليم العالي

 البرنامج تعليم و تكوين و بحث

 هدف الوزارة توجيه تكوين األطر العليا حسب حاجيات المهنيين

 الرمز 

 والبحث.مديرية التعليم والتكوين 
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 األساسية عن تجميع المعطيات

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

اخنفاض عدد التوظيفات من طرف الدولة أو على مستوى القطاع 
 . يشكل إكراها هلذا املؤشر اخلاص قد

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

وكذا مدى درجة رضا  ميكن هذا املؤشر من قياس جودة برامج التكوين ومالءمتها حلاجيات القطاع،
 املهنيني بأمهيتها.

 تعليق
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 االناث-التفصيلية للمؤشر نسبة إدماج الخرجين من مؤسسات التعليم العاليالبطاقة 

 البرنامج تعليم و تكوين و بحث

 هدف الوزارة توجيه تكوين األطر العليا حسب حاجيات المهنيين

 الرمز 

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر القياسوحدة  %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 على المؤشرالمصادقة  

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

اخنفاض عدد التوظيفات من طرف الدولة أو على مستوى 
 . القطاع اخلاص قد يشكل إكراها هلذا املؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

وكذا مدى درجة رضا  ميكن هذا املؤشر من قياس جودة برامج التكوين ومالءمتها حلاجيات القطاع،
 املهنيني بأمهيتها.

 تعليق
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 المهنة البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة الرضا النوعي للمهنيين مقارنة مع أهداف

 البرنامج تعليم و تكوين و بحث

 هدف الوزارة توجيه تكوين األطر العليا حسب حاجيات المهنيين

 الرمز 

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 المعروفةآخر القيم 

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 للتدقيقتحسبا 

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة يعد تعدد املتدخلني عائقا أساسيا هلذا املؤشر.

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

متثل املهنيني لكل سلسلة أو السالسل ذات األولوية. سيبقى القاسم  الدراسات االستقصائية عينة تشمل
إلعطاء تصور حول تطور املؤشر، مع إمكانية  موضوع الدراسة( على ما هو عليه املشرتك )جمموع املهنيني

 .تغيري املهنيني املستهدفني بالدراسة دون تغيري عددهم

 تعليق
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 الذكور-لباحثين واألساتذة الباحثين البطاقة التفصيلية للمؤشر معدل إصدارات ا

 البرنامج تعليم و تكوين و بحث

 هدف الوزارة تشجيع االختراع والبحث في الميدان الفالحي

 الرمز 

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
االحتفاظ بالمعطيات طرق 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة يبقى بلوغ هذا املؤشر رهينا بتوفري املوارد البشرية واملالية.

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 المؤشرمخطط تحسين أو وضع   تحسين المؤشر

تعترب املعطيات املتعلقة هبذا املؤشر أساس منظومة التتبع والتقييم والتطوير، والذي سيكون حمل اهتمام يف 
 إطار االسرتاتيجية الوطنية اجلديدة للتكوين والبحث الفالحي.

 تعليق
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 االناث -البطاقة التفصيلية للمؤشر معدل إصدارات الباحثين واألساتذة الباحثين

 البرنامج و تكوين و بحث تعليم

 هدف الوزارة تشجيع االختراع والبحث في الميدان الفالحي

 الرمز 

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر المعطيات األساسيةطبيعة  

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة يبقى بلوغ هذا املؤشر رهينا بتوفري املوارد البشرية واملالية.

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

املؤشر أساس منظومة التتبع والتقييم والتطوير، والذي سيكون حمل اهتمام يف تعترب املعطيات املتعلقة هبذا 
 إطار االسرتاتيجية الوطنية اجلديدة للتكوين والبحث الفالحي.

 تعليق
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 الذكور -البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة تأطير المتدربين المكونين

 البرنامج تعليم و تكوين و بحث

 هدف الوزارة تحسين جودة التعليم التقني والتكوين المهني الفالحي 

 الرمز 

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر األساسيةطبيعة المعطيات  

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

ظروف  املتدربني من طرف املكونني وأيضا جودة يعكس هذا املؤشر جودة التكوين امللقن وجودة تأطري
 والسكن ويعطي معلومات حول نسبة االنقطاع عن الدراسة.االستقبال 

 تعليق
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 االناث -البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة تأطير المتدربين المكونين

 البرنامج تعليم و تكوين و بحث

 هدف الوزارة تحسين جودة التعليم التقني والتكوين المهني الفالحي 

 الرمز 

 والبحث.مديرية التعليم والتكوين 
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 األساسية عن تجميع المعطيات

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

أو مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

املتدربني من طرف املكونني وأيضا  يعكس هذا املؤشر جودة التكوين امللقن وجودة تأطري
 ظروف االستقبال والسكن ويعطي معلومات حول نسبة االنقطاع عن الدراسة. جودة

 تعليق
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 الذكور –البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة إدماج الخريجين 

 البرنامج تعليم و تكوين و بحث

 هدف الوزارة تحسين جودة التعليم التقني والتكوين المهني الفالحي 

 الرمز 

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 القيم المعروفةآخر 

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 للتدقيق تحسبا

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

هذه الدراسة االستقصائية سوف متكننا من حتديد نسبة إدماج اخلرجيني وقياس درجة 
 رضا املهنيني وجودة برامج التكوين ومالئمة التكوين والتشغيل بصفة عامة.

 تعليق
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 االناث –البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة إدماج الخريجين 

 البرنامج تعليم و تكوين و بحث

 هدف الوزارة تحسين جودة التعليم التقني والتكوين المهني الفالحي 

 الرمز 

 والتكوين والبحث.مديرية التعليم 
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 المعطيات األساسية عن تجميع

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

اإلناث وقياس درجة  هذه الدراسة االستقصائية سوف متكننا من حتديد نسبة إدماج اخلرجيني
 رضا املهنيني وجودة برامج التكوين ومالئمة التكوين والتشغيل بصفة عامة.

 تعليق
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 الممنوحة للمستشارين الفالحيينالبطاقة التفصيلية للمؤشر عدد االعتمادات 

 البرنامج تعليم و تكوين و بحث

 هدف الوزارة تنظيم مهنة المستشار الفالحي الخاص

 الرمز 

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.
المسؤول على 

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
بالمعطيات طرق االحتفاظ 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 عائق متويل االستشارة الفالحية اخلاصة.
 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 كما سوف ميكن اخلاصة، ستقوي منظومة االستشارة الفالحية كما وكيفا. ممارسة االستشارة الفالحية
خلق فرص شغل خلرجيي املدارس واملعاهد العليا  وكذلك االعتماد من احرتافية مهنة االستشارة الفالحية،

 .وكذا مدارس التكوين املهين

 تعليق
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 المراقبة/عدد اإلجراءات المبرمجةالبطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة إجراءات الوقاية أو 

 البرنامج المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية

 هدف الوزارة حماية الرصيد الحيواني والنباتي

 الرمز 

المسؤول على  الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. املكتب

 المؤشر

المصلحة  

 المستخدمة

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

تعلق عملية تقدير عدد رؤوس احليوانات املعنية مبختلف الربامج 
 .الوقائية

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

يسمح هذا املؤشر بقياس درجة إجناز الربنامج الوقائي )تتبع وتقييم األنشطة اخلاصــة بالوقاية 
 من األمراض احليوانية(.

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة الحيوانات المرقمة

 البرنامج الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية المحافظة على

 هدف الوزارة حماية الرصيد الحيواني والنباتي

 الرمز 

المسؤول على  الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. املكتب

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 القياسمدة  

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

يسمح املؤشر السالف الذكر بقياس، مع دقة جيدة، نسبة 
احليوانات اليت مت ترقيمها ألن احتمال ضياع حلقات الرتقيم 

% 1ضعيفا )نسبة أقل من عند احليوانات املرقمة يبقى 
 حسب كل صانع هلذه احللقات(.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

حرز اخلاص باألنشطة املـــرتقبة اخلاصة برتقيم 
ُ
تسمح نسبة ترقيم احليوانات بقياس التقدم امل

، مشلت هذه العملية 2016احلـــيوانات. يتم ترقيم القطيع الوطين بصفة تدرجيية وخالل سنة 
 هتا. الوالدات اجلديدة واإلبل اليت مل ترقم بعد واألبقار املستوردة حديثا أو اليت أضاعت حلقا

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة الضيعات الفالحية المتابعة أو المراقبة

 البرنامج المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية

 هدف الوزارة حماية الرصيد الحيواني والنباتي

 الرمز 

المسؤول على  الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. املكتب

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
الهيئات المسؤولة المصالح او 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

وتقوية اإلمكانيات البشرية حتقيق املؤشر مرتبط بتعزيز 
 .واملادية ملصاحل محاية النباتات

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

ميكن املؤشر من قياس نسبة حتقيق برنامج املراقبة الصحية للمزروعات من خالل عدد 
 الفالحية املراقبة.املزروعات 

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة اللحوم المراقبة /كمية اللحوم المنتجة

 البرنامج المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية

 هدف الوزارة تحسين سالمة وجودة المنتجات الغذائية

 الرمز 

المسؤول على  الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. املكتب

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
الهيئات المسؤولة المصالح او 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

ميكن املؤشر من التعرف على نسبة تغطية املراقبة الصحية )من طرف املصاحل البيطرية( للحوم 
 .لالستهالك البشري املوجهة

بعمليات الذبح خالل الكمية املتبقية من اللحوم الغري مراقبة تتعلق  إىل أن اإلشارة  جتدر 
   املناسبات الدينية واألعياد.

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة مجاالت التحليل المعتمدة/ المجاالت التي عرضت لالعتماد

 البرنامج المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية

 هدف الوزارة بنتائج التحاليل المخبريةضمان االعتمادية واالعتراف 

 الرمز 

المسؤول على  الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. املكتب

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 المؤشرإعداد  طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق .ONSSAاملؤشر يساعد على ضمان موثوقية التحليالت واخلدمات اليت تقدمها خمتربات 
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 البذور-واالغراس المعتمدة البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة البذور 

 البرنامج المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية

 هدف الوزارة حماية الرصيد الحيواني والنباتي

 الرمز 

المسؤول على  الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. املكتب

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة .مرتبط بعقد الربنامج املربم بني احلكومة واملهنيني

أو  مخطط وضع تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق ميكن املؤشر من ضبط تطور استعمال البذور املعتمدة من طرف الفالحني.
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 االغراس-البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة البذور واالغراس المعتمدة 

 البرنامج الغذائيةالمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات 

 هدف الوزارة حماية الرصيد الحيواني والنباتي

 الرمز 

المسؤول على  الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. املكتب

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر المعطيات األساسيةطبيعة  

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة .مرتبط بعقد الربنامج املربم بني احلكومة واملهنيني

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق املعتمدة من طرف الفالحني.ميكن املؤشر من ضبط تطور استعمال االغراس 
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البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة ترخيص واعتماد المؤسسات والمقاوالت في قطاع المنتجات النباتية وذات 

 األصل النباتي

 البرنامج المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية

 هدف الوزارة الغذائية تحسين سالمة وجودة المنتجات

 الرمز 

المسؤول على  الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. املكتب

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 تجميع البيانات األساسيةطريقة  

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 المنشودمنحى التغير   المؤشر

يعتمد اجناز هذا املؤشر على عدد ملفات الطلبات املطابقة 
املوضوعة من طرف املستغلني وعلى تدعيم اإلمكانيات 
البشرية واملادية املتوفرة لدى مصاحل مراقبة املنتجات النباتية 

 وذات األصل النبايت.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

 مخطط وضع أو تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر
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ميكن املؤشر من معرفة معدل اخنراط مستغلي ومهين القطاع يف عملية ترخيص واعتماد  
 مؤسساهتم.

اهلدف املرصود من هذا املؤشر هو منح اعتمادات وتراخيص صحية من طرف املكتب جلميع 
 املؤسسات واملقاوالت العاملة يف القطاع.

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر المساحات اإلجمالية المسقية التي تمت عصرنتها

 البرنامج ري و تهيئة الفضاءات الفالحية

 هدف الوزارة تحسين مردودية أنظمة الري

 الرمز 

المسؤول على  مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس هكتار

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المؤشرالمصادقة على  

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

حتقيق النتائج املتوخاة مشروط بانضمام واخنراط الفالحني 
يف املشاريع وقدرة املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي 

 يف التحكم يف املنشآت.املديريات اجلهوية للفالحة و 

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر المساحة اإلجمالية المجهزة بتقنيات الري المقتصدة للمياه

 البرنامج الفضاءات الفالحيةري و تهيئة 

 هدف الوزارة تحسين مردودية أنظمة الري

 الرمز 

المسؤول على  مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس هكتار

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر المعطيات األساسيةطبيعة  

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

حتقيق النتائج مرتبط بتبين الري بالتنقيط من طرف الفالحني 
وتوفر االعتمادات الالزمة املخولة لإلعانات املمنوحة من 

قدرات املقاوالت املكلفة بإجناز طرف الدولة وكذا 
 .االشغال

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 

 



141 

 البطاقة التفصيلية للمؤشر المساحات اإلجمالية الجديدة المجهزة

 البرنامج ري و تهيئة الفضاءات الفالحية

 هدف الوزارة اإلنجاز تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة السدود المنجزة أو تلك التي في طور

 الرمز 

المسؤول على  مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس هكتار

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 البيانات األساسيةطريقة تجميع  

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

يرتبط حتقيق النتائج أساسا بالعوامل املناخية )التقلبات 
املناخية، فرتات توقف االشغال...( واخنراط الفالحني يف 
مشاريع اإلعداد اهليدروفالحي وقدرات املقاوالت املكلفة 

 بإجناز االشغال.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر المساحات المستصلحة بدوائر السقي الصغير والمتوسط

 البرنامج ري و تهيئة الفضاءات الفالحية

 هدف الوزارة تحسين مستوى التنمية وإعداد المجال الفالحي

 الرمز 

المسؤول على  مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس هكتار

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 األساسيةعن تجميع المعطيات 

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

يرتبط حتقيق النتائج أساسا بالعوامل املناخية )التقلبات 
املناخية، فرتات توقف االشغال( واخنراط الفالحني يف 
مشاريع اإلعداد اهليدروفالحي وقدرات املقاوالت املكلفة 

 بإجناز االشغال.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 تحسين أو وضع المؤشر مخطط  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر المساحات المجهزة بتقنيات المحافظة على المياه والتربة

 البرنامج ري و تهيئة الفضاءات الفالحية

 هدف الوزارة تحسين مستوى التنمية وإعداد المجال الفالحي

 الرمز 

على  المسؤول مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس هكتار

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

يرتبط حتقيق النتائج أساسا بالعوامل املناخية )التقلبات 
املناخية، فرتات توقف االشغال( واخنراط الفالحني يف 
مشاريع اإلعداد اهليدروفالحي وقدرات املقاوالت املكلفة 

 بإجناز االشغال.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 تحسين أو وضع المؤشر مخطط  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر مساحات المراعي المجهزة

 البرنامج ري و تهيئة الفضاءات الفالحية

 هدف الوزارة تحسين مستوى التنمية وإعداد المجال الفالحي

 الرمز 

المسؤول على  مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس هكتار

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

تركيب المصلحة المسؤولة عن  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

يرتبط حتقيق النتائج املتوخاة بتوفري التمويل الالزم وتوفر 
)التقلبات املناخية وفرتات الوعاء العقاري وبالعوامل املناخية 

توقف األشغال واخنراط مريب املاشية يف مشاريع إعداد 
اجملاالت الرعوية وقدرات املقاوالت املكلفة بإجناز 

 .االشغال...

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد المستفيدين من التكوين

 البرنامج دعم وخدمات متنوعة

 هدف الوزارة تنميــة كفاءات موظفــي قطــاع الفالحــة 

 الرمز 

المسؤول على  الكتابة العامة لقطاع الفالحة.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 المؤشروصف  وحدة القياس )تكوين/شخص/يوم(

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود 
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لتقييم أجنع لنتائج املؤشر املعتمد يلزم األخذ بعني االعتبار  
 حدود املؤشر املتعلقة أساسا مبا يلي:

اجملهود املايل: جيب أن يستند         ·
كتلة األجور، لكن تقدير هذه على  

الكتلة وحتديدها يبقى من اختصاص 
 ؛جهاز آخر وليس وزارة الفالحة

كلفة النفقات األخرى املصاحبة         ·
للتكوين املستمر )النقل، املبيت، 
األكل(، وايضا النفقات غري الظاهرة 
)الغياب، تقدمي التكوين بشكل ال 

،( جيب … االنتظارات  يالئم
 جيد.ضبطها بشكل 

  

 المؤشر الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر
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متهد افاقا جديدة لنجاعة  2016-2020اخلطة الرئيسية اجلديدة للتكوين املستمر 
االسرتاتيجية القطاعية يف جمال املوارد البشرية، من خالل تعزيز التكوين املستمر وعالقته مع 
خمتلف مكونات القطاع، وكدا نظام قيادته وتسيريه اجلديد املبين على االداء والنتائج، 

وظفني عرب ادوات يتم باإلضافة للعائد على االستثمار الذي يقاس عن طريق رفع مهارات امل
 انزاهلا تدرجييا.

لضمان اجناح دورات التكوين املستمر،   عدة اكراهات تنضاف للوسائل امليزانياتية بيد ان،
كما ان املسطرة املفروضة للقيام باخلدمات ترتك هامشا ضيقا يف اختيار شركاء التكوين مبا 

د حمدود، مما حيد الطريق لتبادل يناسب أهداف التكوين. ايضا يظل اللجوء اىل االتفاقيات ج
اخلربات ما بني الوزارة وخربات باقي مستويات البنيات والوحدات )مؤسسات تكوين العايل، 

 .باقي قطاعات التكوين...(

ولذلك، فان تنفيذ املبادئ التوجيهية يف اخلطة الرئيسية اجلديدة للتكوين املستمر، ال يزال 
لضرورية لتحسني نوعية التكوين، وكذا ملرونة إجراءات املشرتيات رهينا للموارد البشرية واملالية ا

العامة، وتنويع اساليب التكوينات، عن طريق تبين التكنولوجيا، وهنج طرق التكامل بني 
استخدام التكوين عن بعد والتكوين الكالسيكي، مما يتطلب وضع برامج معلوماتية وموارد 

نة التكوين من خالل االعمال باحلق يف التكوين يف مالية لتنفيذها، باإلضافة اىل رفع مكا
 اطار اعادة صياغة النظام العام للوظيفة العمومية.

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة رضا مستعملي النظم المعلوماتية

 البرنامج دعم وخدمات متنوعة

 هدف الوزارة توفير النظم المعلوماتية وتقوية أمنها

 الرمز 

المسؤول على  الكتابة العامة لقطاع الفالحة.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المسؤولة المصالح او الهيئات 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود  المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

سيمكن استقراء الرأي هذا من تقييم الفارق بني اخلدمات اليت يقدمها نظام املعلوميات 
واالحتياجات احلقيقية للمستعملني. وهكذا، فإنه سيتم تسليط الضوء على مدى رضا 

من حيث جودة التطبيقات واخلدمة املساعدة املقدمة  مستعملي نظام املعلوميات
 للمستعملني.

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر معدل كلفة التسيير اإلداري للمصالح حسب الموظف

 البرنامج دعم وخدمات متنوعة

 هدف الوزارة تحسين التسيير اإلداري للمصالح

 الرمز 

على  المسؤول الكتابة العامة لقطاع الفالحة.

 المؤشر

المصلحة  

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس شخص/درهم

 مدة القياس 

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 األساسيةعن تجميع المعطيات 

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود 
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نظرا لطريقة حسابه املبنية على املعدل فإن هذا املؤشر ال 
الفوارق يف النفقات اخلاصة بالتسيري اإلداري ما بني يظهر 

املديريات أو بني مكونات كل مديرية على حدة. وتعترب 
هذه الفوارق منطقية نظرا الرتباط هذه النفقات بشكل 
وثيق حبجم برامج االستثمار اخلاصة بكل مديرية. وجيب 
اإلشارة أيضا إىل أن النفقات اخلاصة بالتسيري اإلداري تضم 

ظرا لغياب حماسبة حتليلية بعض النفقات املتعلقة بتسيري ن
الداخليات وأقسام وحجرات التكوين املهين )املاء، 
الكهرباء، إخل(. كما أن هناك عوامل أخرى هلا تأثري مهم 
على إجنازات هذا املؤشر، نذكر منها خصوصا تلك املتعلقة 
باجلانب االسرتاتيجي )طبيعة وحجم برامج االستثمار( 

التنظيمي )إعادة اهليكلة اإلدارية( والتجاري )األمثان و 
املرتبطة بالسوق أو بنتائج الصفقات( واالجتماعي )حجم 
اإلعانة املربجمة لفائدة األعمال االجتماعية ملوظفي القطاع، 
إخل( وكذلك التغيريات املرتبطة بأعداد املوظفني )التوظيف 

 والتقاعد والوفيات(.

 المؤشر المعروفةالحدود و نقاط الضعف 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر
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يرمي هذا املؤشر إىل معرفة مدى جناعة وسائل العمل املوضوعة رهن إشارة املوظفني العاملني 
بقطاع الفالحة )املصاحل التابعة للمديريات املركزية واملديريات اجلهوية واإلقليمية للفالحة 
ومؤسسات التكوين املهين الفالحي(. وحري بالذكر أن اهلدف املنشود هو تيسري وتطوير 

ري اإلداري للمصاحل املذكورة وذلك عرب توفري وسائل عصرية ذات جودة عالية وبتكلفة التسي
    أقل قدر اإلمكان.

وارتباطا باقرتانه باملوارد البشرية اليت هي يف تناقص مستمر نظرا لألعداد املهمة للموظفني 
توقعات هذا املقبلني على التقاعد والنسبة الضعيفة لتعويضهم، فإنه من البديهي أن تكون 

املؤشر يف ارتفاع وذلك إثر الزيادة امللحوظة خصوصا يف اإلعانة املربجمة لفائدة األعمال 
االجتماعية ملوظفي القطاع ومصاريف احلراسة والتنظيف. إال أنه بالنظر إىل اجملهودات اليت 

دنية تبدل خالل كل سنة مالية من أجل ترشيد النفقات، فإن نتائج املؤشر ستكون عموما مت
مقارنة مع ما هو متوقع وذلك راجع إىل عمليات متحيص احلاجيات الضرورية واللجوء أكثر 
فأكثر للشراء اجملمع وأيضا إىل التنافس الشديد للمناولني واملقاولني الشيء الذي يوفر على 

 اإلدارة موارد مالية مهمة.

 تعليق

 


