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 الذاكرة والذكاء الجماعً
 

 تفكٌر استراتٌجً لتنمٌة الفالحة المغربٌة 
   واستقرار العالم القروي

 صفحة( 55)فً 
 

 :ملخص

 

والضمابر الحٌة من االنطالقة من النداء الذي وجهه ملك البالد من خالل خطاباته إلى القوى المجتمعٌة 

 أجل بلورة تفكٌر استراتٌجً لنموذج تنموي جدٌد والنقاش الذي ٌدور حوله.

 من خالل تجربتٌن مهمتٌن: االعتماد على الذاكرة والدكاء الجماعً الفالحً .1

 .ًاألولى: تجربة سوجٌطا وصودٌا فً االستثمار والتنمٌة الفالحٌة عبر التراب الوطن 

  ووظٌفٌة للمسٌر الفالحًالثانٌة: تجربة مهنٌة 

 دراسة الوضع الحالً من خالل:

ترصد االختالالت القابمة فً عالقتها بٌن الفالح ومحٌطه المتجلً فً المدٌنة،  دراسة اجتماعٌة .2

 القرٌة، البادٌة، الضٌعة الفالحٌة وعابلته الصؽٌرة والكبٌرة.

: كذلك ترصد الفشل المتراكم فً السٌاسات العمومٌة اتجاه قطاع الفالحة، وتبٌن دراسة إحصائٌة .3

 بالبرهان القاطع أسباب عدم إطمبنان واستقرار الساكنة القروٌة والرؼبة فً الهجرة.

فً صٌؽة حل مبتكر، على شكل منظومة بٌبٌة من أجل تطوٌر الفالحة  بلورة تصور استراتٌجً .4

ر العالم القروي، بإدماج القطاع ؼٌر المهٌكل فً القطاع المهٌكل، مع مراعاة البنٌة المؽربٌة، تنمٌة واستقرا

الهٌكلٌة للعنصر البشري الفالحً المنتج، وعالقته بالبنٌة الهٌكلٌة لالستؽاللٌة الفالحٌة، فً تفاعل تام ومتناؼم 

 مع جمٌع المتدخلٌن فً المٌدان الفالحً.

 المنظومة:

 :أساسها 

حٌة، وهً الوحدة االنتاجٌة الفالحٌة وما تنتجه من مواد نباتٌة، حٌوانٌة، سمكٌة الضٌعة الفال - 

 وؼابوٌة.
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الوحدة االستؽاللٌة الفالحٌة بشكل شامل لما ٌمكن أن تكون علٌه من وحدات مختلفة: خدماتٌة،   -

 ة وتصدٌرٌة.تحوٌلٌة، تكٌٌفٌة، تصبٌرٌة، تبرٌدٌة، تلفٌفٌة، استخالصٌة، تسوٌقٌة، نقلٌة، تكنلوجٌ

 .عقلها: العنصر البشري الذي ٌشكل الهدؾ األساسً للتنمٌة 

 .مٌدان تفعٌلها: هو العالم القروي الفالحً والمقاولة الصؽٌرة والؽٌر المهٌكلة 

  ًشعارها: الرفع من مستوى التنمٌة والمسإولٌة األخالقٌة فً المجتمع القروي الفالح 

 المنظومة تنبنً على خمس ركابز وهً: 

 التؤهٌل العقاري: بتجمٌع األراضً الفالحٌة أفقٌا وعمودٌا. - أ

 العنصر البشري: هو محور التنمٌة وعقل المنظومة. - ب

 التكوٌن، التؤهٌل والمواكبة المالبمة لحاجٌات المقاولة الفالحٌة. -ج

 التموٌالت البنكٌة، والدعم، حٌث ٌجب مراجعة عمق النظام المحفز والمدعم . -د

 الجتماعٌة.التعاقدات ا -هـ

 أجٌر بصفة دابمة. 0550555مقاولة فالحٌة و 050555المجتمعً بالنسبة لـ  تقٌٌم كلفة هذا اإلدماج .5

 

 

 ٌوسف اإلمرانً
  35 26 54 60 06الهاتف: 

 mrani1youssef@gmail.com  البرٌد اإللكترونً

 

 سمٌرة الشوقً

 73 60 52 56 06 الهاتف:
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 ــةـــدمـــقــم

: برعاٌة اللجنة الخاصة هالنقاش المفتوح حولو "بلورة تصور استراتٌجً للنموذج التنموي الجدٌد"إطار فً 

التً أحدثها جاللة الملك وبمقوماتها التقنٌة، العلمٌة واألكادٌمٌة وبروفاٌالتها، وتشبثها بثوابت األمة واضعة نصب 

  فً خطاباته الموجهة إلى األمة. أعٌنها كل األهداؾ النبٌلة والمتمنٌات التً سطرها ملك البالد

وبالعودة إلى تحالٌل الخبراء االقتصادٌٌن المؽاربة والعارفٌن بالشؤن المحلً، تكاد األفكار والمقاربات تتفق على 

 اآلتً:

 : استرجاع الثقة بـ - أ

 محاربة الفساد.  -0

 محاربة الرٌع. -0

 ربط المسإولٌة بالمحاسبة. -3

 ثقة المواطن فً اإلدارة والمإسسات. -4

 تكافإ الفرص. -5

 االهتمام بالعنصر البشري من خالل:  - ب

 التكوٌن، التؤهٌل والمواكبة من أجل اإلنتاج والتسوٌق. التشؽٌل، التعلٌم، التطبٌب، السكن،   -0

 اإلنسان فً صلب التنمٌة وفً صلب السٌاسات العمومٌة. -0

خالقٌة.)أهل مكة أدرى االنفتاح على الخبراء المؽاربة واألطر ذات الكفاءات المهنٌة، التربوٌة واأل -3

 بشعابها(.

 االقتصاد -ج     

 النسٌج المقاوالتً ضعٌؾ. -0

 المقاولة ال تتطور وؼٌر منفتحة على الخارج. -0

 االستثمار الفردي ضعٌؾ. -3

 تشجٌع القطاع ؼٌر المهٌكل على االنخراط فً القطاع المهٌكل. -4

على كفاءات ومعرفة فً التكنولوجٌا، التدبٌر، الذكاء  المنافسة ؼٌرت عناصرها القدٌمة وأصبحت تعتمد -5

 االصطناعً والذكاء الجماعً.
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 العالم القروي الفالحً -د

 توطٌن الساكنة القروٌة واألنشطة المتفرعة منها، هً بٌبة خصبة لإلبداع. -0

 الفالحة هً قاطرة للنمو االجتماعً واالقتصادي. -0

 الوحٌد للحد من الهجرة إلى هوامش المدن.التنمٌة القروٌة الفالحٌة هً السبٌل  -3

 العالم القروي بخاصٌاته الحالٌة ٌجر االقتصاد الوطنً إلى الوراء. -4

 مخطط فالحً قوي ٌكمل مخطط المؽرب األخضر، لرفع اإلنتاج وعصرنة القطاع. -5

 تقوٌة الفالحة التضامنٌة حتى ُتخرج الفالح من منطقة الفقر. -6

 اإلدماج المجتمعً  -هـ 

 هو الضامن األول لكرامة المواطن.الشؽل  -0

 التؽطٌة الصحٌة واالجتماعٌة هً سر اطمبنان المواطن على مستقبله. -0

 المجال -د

 إنتاج الثروة وتوزٌعها بصفة عادلة حسب خاصٌات الجهات. -0

 القضاء على التفاوتات وتقلٌص الفوارق االجتماعٌة. -0

 العدالة االجتماعٌة. -3

 الحكامة. -4

إلى حلول مبتكرة، بالنموذج التنموي الجدٌد وٌطالب وٌتمنى أن تصل اللجنة الخاصة  ،النقطالجمٌع ٌتفق على هذه 

 .مدروسة بعناٌة وبمساعدة كفاءات وخبراء مؽاربة

ٌمكن أن  ،ستراتٌجً من أجل تطوٌر الفالحة المؽربٌة وتنمٌة واستقرار العالم القروياوفً إطار بلورة تصور     

طى أهمٌة قصوى للعنصر البشري لكونه محورا مهما فً النموذج التنموي الجدٌد بؤن جاللة الملك أعنستخلص 

نصره  ،السامً الذي ألقاه هخطابفً نص ركز كثٌرا الحة والعالم القروي بصفة خاصة، حٌث الفبصفة عامة ولقطاع 

البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشرٌعٌة  ، أمام أعضاء مجلس2012 أكتوبر 12  هللا، ٌوم الجمعة

 :)فقرات من الخطاب( ، على النقاط التالٌةلثةالثا

المغرب، كان وسٌظل، إن شاء هللا، أرض التضامن والتماسك االجتماعً، داخل األسرة الواحدة، والحً 
 الواحد، بل وفً المجتمع بصفة عامة.

التأهٌل لسوق الشغل، فإن القطاع الفالحً ٌمكن أن ٌشكل خزانا أكثر دٌنامٌة  وعالوة على دور التكوٌن فً
 للتشغٌل، ولتحسٌن ظروف العٌش واالستقرار بالعالم القروي.
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لذا ندعو لتعزٌز المكاسب المحققة فً المٌدان الفالحً، وخلق المزٌد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة 
 الشباب القروي.

قوٌة طبقة وسطى فالحٌة، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة على غرار غاٌتنا انبثاق وت
 الدور الهام للطبقة الوسطى فً المدن.

وإننا ندرك ما تعرفه األراضً الفالحٌة من تقسٌم متزاٌد مع ما ٌنتج عن ذلك من ضعف فً اإلنتاجٌة. كما أن 
 بتمكٌنهم من فرص الشغل.استقرار الشباب بأرضهم ٌبقى رهٌنا 

لذا نوجه الحكومة لبلورة آلٌات مبتكرة لمواصلة تحفٌز الفالحٌن على المزٌد من االنخراط فً تجمعات وتعاونٌات 
 فالحٌة منتجة ومتابعة تكوٌن فً المجال الفالحً.

اء األشخاص أو وبموازاة ذلك ندعو لتعزٌز وتسهٌل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرٌن، سو
 المقاوالت، بما ٌرفع من اإلنتاج والمردودٌة، وٌحفز على التشغٌل مع الحفاظ على الطابع الفالحً لألراضً المعنٌة.

كما ٌتعٌن التفكٌر فً أفضل السبل إلنصاف الفالحٌن الصغار، خاصة فً ما ٌتعلق بتسوٌق منتوجاتهم والتصدي 
 الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء.

هة أخرى، فإن تعبئة األراضً الفالحٌة المملوكة للجماعات الساللٌة قصد إنجاز المشارٌع االستثمارٌة فً ومن ج
 .دي واالجتماعً وخاصة لذوي الحقوقالمجال الفالحً ال ٌمكن إال أن تشكل رافعة قوٌة لتحسٌن المستوى االقتصا

 هذه األراضً.وهو ما قد ٌمكن من تعبئة، على األقل، ملٌون هكتار إضافٌة من 

وعلى غرار ما ٌتم بخصوص تملٌك األراضً الجماعٌة الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إٌجاد 
اآللٌات القانونٌة واإلدارٌة المالئمة لتوسٌع عملٌة التملٌك لتشمل بعض األراضً الفالحٌة البورٌة لفائدة ذوي 

 الحقوق.

 تلالستغاللٌاجمع بٌن اإلنجاز الفعلً للمشارٌع، والحد من التجزئة المفرطة وٌجب القٌام بذلك وفق شروط محددة ت
 .الفالحٌة، وتوفٌر المواكبة التقنٌة والمالٌة المطلوبة

 إن أسمى أشكال الحماٌة االجتماعٌة هً التً تأتً عن طرٌق خلق فرص الشغل المنتج.

 "إنتهت الفقرات "              فً الهجرة إلى الخارج. العدٌد من الشباب حاملً الشهادات ٌفكرون

صاحب الجاللة، وما ٌتعٌن التفكٌر فٌه، وما ٌجب القٌام به، وما ٌدركه من آثار سلبٌة على  فكل ما ٌدعو وٌوجهه إلٌه

إٌجاد حل االقتصاد الوطنً بسبب قصور التفكٌر وانعدام الجرأة فً المبادرة. وجب علٌنا نحن كشعب وكضمابر حٌة 

مع  ،مبتكر فً صٌؽة فعالة وآلٌة دقٌقة لبلوغ هذه األهداؾ، وتحقٌق اآلمال والمتمنٌات التً عبر عنها ملك البالد

 .المحافظة على المكتسبات التً تحققت والمشارٌع التً أنجزت

تزال تشكل  إن التنمٌة فً المؽرب تمر بالضرورة عبر القطاع الفالحً، ولهذا فالمسؤلة الزراعٌة كانت وال

االهتمامات الكبرى للدولة. مع العلم أن الحالة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً العالم القروي المؽربً ال تبعث على 

 االرتٌاح. 
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االكتفاء إن المدارات السقوٌة الكبرى لها أهمٌة بالنسبة للدولة، لكن تبٌن أنها ؼٌر كافٌة، وأبانت عن محدودٌتها فً 

أصبح من الالزم أن تكتمل مع المناطق البورٌة والتً هً منبع للمشاكل  لقد االجتماعً. وفً التضامن الذاتً 

وطرق  وذلك ارتباطا مع ضعؾ التؤطٌر القروٌة وتدهور الموارد الطبٌعٌة،االجتماعٌة المرتبطة بقلة الشؽل، الهجرة 

 مسٌطر على توجهاتنا. مع العلم أنه ال ٌنبؽً أن نقحم الظروؾ الطبٌعٌة كعامل االستؽالل القدٌمة.

فً مختلؾ القطاعات وفً مختلؾ البلدان، وبحكم بٌبتها هً كذلك تعرؾ المد والجزر فً تعامالتها وفً المقاوالت 

 بعض األحٌان ٌعترٌها الكساد وهو مثل الجفاؾ تقرٌبا فً الفالحة.

ضعٌة ما فً قطاع أو مٌدان إذن فؤي تصور لمشروع تنموي مجتمعً، ال ٌمكن أن ٌنطلق من فراغ، وأي تشخٌص لو

إحصابٌات رسمٌة، تنكب على بحث  بمعززة  ،دراسة اجتماعٌة مقنعةما، ال بد له أن ٌنطلق من واقع َمعٌش، ومن 

المواطنٌن والسٌاق الدولً الحالً وتطوراته  ودراسة الوضع الراهن بصراحة وجرأة وموضوعٌة. وكذا انتظارات

المستقبلٌة. تؤخذ بعٌن االعتبار كل اإلصالحات التً تم اعتمادها  والمجهودات التً بذلت، والمكتسبات التً تحققت 

 والمشارٌع التً أنجزت، وأن ال ٌكون هناك أي إقصاء.

 الذاكرة ربة، تراعًالكفاءات والخبراء المؽا تستثمر تجارب اختصاصاتهاحسب  هذه المشارٌع التنموٌة المجتمعٌة

ة للنمو والتنمٌة فً تتالقى مع مشارٌع تنموٌة أخرى، تشكل رافعولها امتدادات واسعة تكون  ،الذكاء الجماعً لألمةو

طلبات الشعب المؽربً بجمٌع منسجمة مع الواقع الَمعٌش، متناؼمة، ملتحمة وؼٌر مكلفة تستجٌب لمت جل القطاعات،

 .منظومات اقتصادٌة، اجتماعٌة وبٌئٌة متناغمة فٌما بٌنها وتدخل فً ه،فبات

تشكل فً النهاٌة نموذج تنموي جدٌد وحٌد وأوحد  ،على أساس أن مجموع المنظومات التنموٌة المجتمعٌة التً ستبتكر

وال ٌشبه أي من  خاص بالمؽرب وبممٌزاته الجؽرافٌة: الثقافٌة، األخالقٌة، االجتماعٌة، التضامنٌة واالقتصادٌة،

 النماذج األخرى.

م هذه الحلول المبتكرة السهلة المنال فً الزمان والمكان، عوض اإلتٌان بتوصٌات، مقترحات و استنتاجات تحظى ُتقدَّ

رؼم أنه ٌشكل مقاربة تشاركٌة، ٌفتقد إلى الفعالٌة الذي ٌقدم التوصٌات بدعم ؼالبٌة األطراؾ. هذا النوع من المعالجة 

والرإٌا الواضحة فً التطبٌق، وال ٌرسم معالم وأبعاد وامتدادات المشروع التنموي المجتمعً، وال ٌحدد األهداؾ 

 صابٌة.المرجوة منه بطرٌقة علمٌة وإح

، هً أال تتعارض مع اقتراحات، توصٌات مشروع تنموي ومجتمعًإن الضمانات التً ٌجب أن تتوفر فً كل 

لقى توتصورات األطراؾ السٌاسٌة، المجتمع المدنً، الجمعٌات المهنٌة والشركاء االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن، وأن 

تنافسً لطبقة أو فبة مستفٌدة أكثر من الوضع  وضعشكل من ؾ جمٌع هإالء، إال فٌما ٌمكن أن تالترحٌب من طر

 الحالً.

 ها:مؽرب ترتكز على عدة توجهات كبرى منالفالحٌة فً الالتنمٌة سٌاسة إن 
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 تحسٌن دخل الفالحٌن                           -0

 المساهمة فً األمن الؽذابً للبالد             -0

 دمج القطاع الفالحً فً االقتصادٌات الوطنٌة والدولٌة        -3

 إنعاش الشؽل فً العالم القروي                    -4

   المحافظة على الموارد الطبٌعٌة    -5

رؼم أن السٌاسات المتبعة فً دعم الفالح جاءت بؤشٌاء إٌجابٌة، وحملت تطور ملموس على مر الحقب، لكنها لم 

المستدامة ولم  المجتمعٌة والقروٌةلفالحٌة فً مفهومها الشامل، وفً عالقتها األساسٌة مع التنمٌة تتناول التنمٌة ا

تتوجه إلى الرأسمال البشري لجعله ٌتحمل المسإولٌة الكافٌة بانخراطه الحقٌقً وعن طواعٌة فً المجتمع القروي 

      الفالحً.

ٌة المرتبطة بالفالحة ومستوى القٌمة اإلضافٌة الفالحٌة التً وأمام نبل هذه التوجهات وضخامة األنشطة االقتصاد -

 ملٌار درهم. 005والتً بلؽت  0508وصلت إلٌها سنة 

والعابلة التً  الذي ٌسكن فً القرٌة والدوار والضٌعة التً ٌعمل فٌهاوخاصة الفالح العنصر البشري وإٌمانا منا بؤن  -

القاطرة الحقٌقٌة  وهو .ركٌزة أساسٌة ومحورٌة فً النموذج التنموي الجدٌد، ومهنة الفالحة التً ٌزاولها ٌشكل ٌرعاها

  للدفع بحركة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ببالدنا.

ٌستؽنى عنه فً تطوٌر القطاع الفالحً وتنمٌة العالم القروي واالستقرار ال الصحٌح و  التؤطٌر الفعالووعٌا منا بؤن  -

 سكن فً هوامش المدن.بالبادٌة وعدم الهجرة وال

األمة وندابه الموجه إلى المعبر عنها فً خطاباته السامٌة، مال صاحب الجاللة نصره هللا ونزوال عند متمنٌات وآ -

 .والقوى المجتمعٌة والضمابر الحٌة

فً النموذج التنموي  ورنا أن تكون لنا مساهمة متواضعةحمله فً هذا المٌدان، ارتؤٌنا نحن بدنونظرا للهم الذي  -

 : خالل من  الجدٌد

  الذاكرة و الذكاء الجماعً الفالحً فً المجتمع القروي المؽربًاستحضار   -0      

 .القابمةاالختالالت المجتمعٌة تحلل الواقع المعٌش و  ، الوضع الحالًترصد  ، دراسة اجتماعٌة  - 0 

 استقرارو أسباب عدم  ، الؽذابًالذاتً  االكتفاءالنقص الحاصل فً  ،إحصابٌة تبرهن بالدلٌل القاطع  دراسة  -3     

 الساكنة القروٌة و الرؼبة فً الهجرة .

، تنمٌة تطوٌر الفالحة المؽربٌة تعمل على ،تصور استراتٌجً فً شكل منظومة اقتصادٌة اجتماعٌة وبٌبٌة -5
 المسإولٌة األخالقٌة لدى المجتمع القروي الفالحً والمقاولةن مستوى والرفع م واستقرار العالم القروي

 ؼٌر المهٌكلة.و الصؽٌرة
ألؾ  055ألؾ مقاولة فالحٌة و  05تقٌٌم كلفة المساعدات التضامنٌة مع المجتمع القروي الفالحً بالنسبة ل  -6

 أجٌر.
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 الفالحً الذاكرة والذكاء الجماعً

ن تجربة اإلنسان تعتمد على ذاكرته. وهً كذلك إهً من أهم وظابؾ العقل وهً ضرورٌة لحٌاة أفضل.  الذاكرة

وظٌفة تمكن من المحافظة على المكتسبات واألشٌاء اإلٌجابٌة، والتنبٌه إلى األشٌاء السلبٌة المتجلٌة فً التجارب 

 الفاشلة.

 مع المحٌط.أما الذكاء فهو القدرة على المعرفة والفهم، والتؤقلم 

والذكاء الجماعً هو مجموع الوظابؾ الذهنٌة المترسخة فً عقل وذاكرة المجتمع، وهو درجات. حٌث ٌجب 

توفٌر الظروؾ المناسبة والتحفٌزات السٌكولوجٌة للتوجٌه الصحٌح من أجل الزٌادة فً درجة الوعً والذكاء 

 الجماعً لدى المجتمع.

نستحضر تجربتٌن مهمتٌن، ال ٌمكن أن نتحدث عن تطوٌر الفالحة وتنمٌة واستقرار العالم القروي دون أن 

)شركة التنمٌة  SODEA ( وصودٌاشركة استثمار األراضً الفالحٌة) SOGETAسوجٌطا أولهما تجربة 

 ،عمرت ألكثر من ثالثٌن سنة عبر التراب الوطنً.المجتمع القروي الفالحً ومإثرة فً  مهمة والتً هً الفالحٌة(

تشكل ذاكرة ألنها  المؽربً اع الفالحًقطالمستقبل فً تنمٌة العالم القروي وتطوٌر الوٌمكن أن نستشرؾ بها 

  .لهذه األمة جماعًالذكاء الهً تدخل فً  وفً نفس الوقتمفٌدة جماعٌة 

 .لمسٌر فالحً تجربة وظٌفٌة ومهنٌةوثانٌهما 

 تجربة سوجٌطا وصودٌا -1

ألؾ هكتار من األراضً  355، واستنادا إلى مقتضٌات ظهٌر شرٌؾ، تم إسناد تسٌٌر 0973شهر مارس من سنة  فً

الفالحٌة المسترجعة من المعمرٌن األجانب إلى شركتً )سوجٌطا وصودٌا( بشكل مإقت وؼٌر محدد مع تكلٌفهما 

 بمهمة عمومٌة نبٌلة.

مع  للتنمٌةت إنتاجٌة فالحٌة، ُتسٌر بطرق عصرٌة وتكون قاطرة وكانت الدولة قد أنشؤت الشركتٌن بهدؾ خلق وحدا

 تنفٌذ استراتٌجٌه فالحٌة جد عالٌة، من شؤنها:

 اإلنتاج الفالحً المؽربً. تنمٌة -

 تنوٌع مختلؾ الزراعات مع تطوٌر تقنٌات جدٌدة فً علم إحٌاء النباتات ذات النسٌج اإلنشابً. -

 القطانً وعباد الشمس. ضمان إنتاج البذور المختارة من الحبوب، -

 المحافظة وتطوٌر الموروث الجٌنً والحٌوانً والنباتً. -

 خلق فرص الشؽل. -

لما أسندت مهمة التسٌٌر إلى شركتً )سوجٌطا وصودٌا(، وبعد خروج المعمرٌن من الضٌعات الفالحٌة، وقد تركوها 

ان ٌستفٌد منها العمال المؽاربة فً فً أبهى حاالتها، حل الطاقم المؽربً وحافظ على جمٌع االمتٌازات التً ك



واذلاكء امجلاعي...تفكري اسرتاتيجي لتمنية الفالحة املغربية واس تقرار العامل القروياذلاكرة   المنوذج التمنوي اجلديد 

 

10 

 

الضٌعات الفالحٌة من أجور، سكن ومهام. وكذلك اآلالت الفالحٌة والمعدات، وتمت المحافظة أٌضا على طرٌقة 

التسٌٌر والعمل السابد آنذاك، حٌث ٌمكن أن نقول أنه ُعوض المعمر األجنبً بالمسٌر المؽربً، وبقٌت األمور كما هً 

 علٌه فً البداٌات.

ومع مرور الوقت بدأت كل شركة ُتهٌكل نفسها وتخلق فرصا للشؽل للمهندسٌن، التقنٌٌن، المساعدٌن والمحاسبٌن إلى 

 أن استقر الوضع وتم اعتماد طرٌقة تسٌٌر عبر ثالث مستوٌات:

 

 المستوى األول: الضٌعة الفالحٌة

، وهً مكونة من أرض فالحٌة ذات صودٌا، ووحدة اإلنتاج فً سوجٌطاوكانت تسمى بوحدة االستؽالل )فً     

هكتار أو مجموعة أراضً ذات مساحات متوسطة وصؽٌرة، وهً تتوفر  655و  055مساحة كبٌرة، تقرٌبا ما بٌن 

 :من الالزمة لإلنتاج ٌع التجهٌزاتعلى جم

 ، مخازن.إسطبالتدور سكنٌة،  بناءات:  -

 .آبار، عٌون وودٌان : أرض، أشجار،مابٌةو موارد طبٌعٌة -

 تقنً، محاسب ومكلؾ بالتخزٌن، مٌكانٌكً وعمال.فالحً موارد بشرٌة: مسٌر  -

 معدات: آالت فالحٌة وعوامل اإلنتاج. -

  .Le corps de fermeهذه اإلمكانٌات متاحة ومركزة فً بقعة أرضٌة صؽٌرة تسمى 

 التقنً من أجل التفاعل فً العملٌة اإلنتاجٌة. الفالحً وهً رهن إشارة المسٌر

ً الطرٌقة التً كان ٌسلكها المعمرون فً التسٌٌر، فهً طرٌقة عملٌة ذات جدوى اقتصادٌة، اجتماعٌة، بٌبٌة وهذه ه

 وجمالٌة.

باإلنتاج المباشر  والمسإولة  هً المكلفة المقٌمة فً عٌن المكانو كانت الموارد البشرٌة على مستوى الضٌعة

على تضامنها وتماسكها ٌة واالجتماعٌة، معتمدة باألساس على أرض الواقع، مواجهة كل الظروؾ: التقنٌة، المناخ

رة الجهوٌة وملتزمة مع اإلدا. االجتماعً داخل األسرة الواحدة والدوار الواحد بل وفً المجتمع بصفة عامة

 تسٌٌرٌة ومحاسباتٌة.من عمل ومن وثابق إدارٌة، منها طلب والمركزٌة فً كل ما ٌُ 

تً كانت تعرفها بالدنا بٌن اآلونة واألخرى، فكانت هذه الوحدات اإلنتاجٌة نسبٌا ورؼم الظروؾ المناخٌة القاسٌة ال

 تتمٌز بالعمل الجٌد وبإنتاجٌة جٌدة ومردودٌة مرتفعة، والتنافسٌة على المستوى الوطنً حاضرة بقوة.

( لم تسجل إال بعض التجاوزات المعزولة فً الزمان والمكان، حٌث عرفت 0553و  0973سنة ما بٌن ) 35 وخالل

 طرٌقها إلى العدالة، وأخذ أصحابها جزاءهم.
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 المستوى الثانً: اإلدارة الجهوٌة

حٌث كانت متواجدة فً جل المناطق وكانت مهمتها هً توزٌع عوامل اإلنتاج من مخصبات، بذور، أدوٌة، 

علؾ الماشٌة ومحروقات مع مراقبة استعمالها فً الوحدات اإلنتاجٌة، وبعد ذلك الوقوؾ على جمع المحصول 

بٌانات التقنٌة، االقتصادٌة، الزراعً، وتصرٌفه، باإلضافة إلى مد اإلدارة المركزٌة بجمٌع المعلومات وال

 المحاسباتٌة واإلدارٌة مع تشدٌد المراقبة القبلٌة والبعدٌة، وتتبع األشؽال الفالحٌة.

مع العلم أن مهمة اإلدارة الجهوٌة كانت تتلخص فً تطبٌق تعلٌمات اإلدارة المركزٌة بالرباط، دون التركٌز على 

ت تتمٌز بسوء التدبٌر فً الموارد البشرٌة وسٌارات الخدمة وتسوٌق الجانب التقنً الفنً واإلبداعً. ؼٌر أنها كان

 المنتوجات، وخاصة فً تزوٌد بعض عوامل اإلنتاج ذات االستهالك المحدود.

 المستوى الثالث: اإلدارة المركزٌة بالرباط

 وكانت مٌزتها األساسٌة هً: 

شرٌة المشتؽلة فً المٌدان والمكدة لٌال ونهارا الفساد وتبذٌر المال العام الذي ٌؤتً من عرق جبٌن الموارد الب -

 فوق األرض، ورأسها تحت السماء، ال تخشى المطر وال الشمس الحارقة وال الجو البارد.

 إبرام الصفقات الكبرى بدون مراعاة الجانب القانونً المنظم لها، وإن وجد فهو شكلً ومتحكم فٌه. -

 لمٌسورة والمحظوظة، من أصحاب النفوذ والسلطة.الكرم الحاتمً من هداٌا عٌنٌة تجاه الطبقة ا -

 التشؽٌل من دون حاجة، إلرضاء األصدقاء وأصحاب النفوذ. -

 تفوٌت ضٌعات مجهزة صرفت علٌها المالٌٌن من الدراهم بدون مقابل. -

وهكذا أصبحت الشركتٌن فً وضعٌة حرجة من الناحٌة المالٌة، وأصبحتا تشكالن حلقة ضعٌفة وعبا ثقٌل على 

لة وذلك للمساعدات التً كانتا تتلقاها فً السنٌن األخٌرة عبر برامج اتفاقٌات اإلطار وإعادة الهٌكلة، التً الدو

 كانت ُتبرم مع الدولة من أجل االستمرار فً المهمة العمومٌة التً أسندت إلٌهما منذ اإلنشاء.

العقار على الشركتٌن وفً سنة  تولما اشتدت الضؽوطات والتوجٌهات الخاطبة من طرؾ أصحاب النفوذ ولوبٌا

أبرم بروتوكول اتفاق بٌن الوزارة األولى، وزارة الفالحة، الشركتٌن والشركاء االجتماعٌٌن ٌتم بموجبه  0553

تسرٌح المستخدمٌن والعمال بما ٌعرؾ )بـالمؽادرة الطوعٌة( بنفس الحوافز، وٌطبق على الجمٌع فً كل المراحل 

 وٌكون بمثابة مخطط اجتماعً.

، تم إبرام بروتوكول اتفاق ثانً وهو ملحق للمخطط االجتماعً، ٌنص على 0559ٌونٌو  09ؼٌر أنه فً 

 امتٌازات إضافٌة لبعض المستخدمٌن، ولٌس الكل، تضمن: 

 درهم، وذلك حسب األجور والحاالت. 0550555تحفٌزات مادٌة تصل إلى 
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بقع أرضٌة، بثمن التكلفة، ٌتم تجهٌزها من طرؾ مجموعة وعامل من  إطار 0555فقط من بٌن مستخدم  057استفادة 

 هكتار. 93مساحتها  R/0098ببلدٌة بوزنٌقة ذات الرسم العقاري  لسوجٌطاالعمران فوق ضٌعة فالحٌة تابعة 

جمعٌة فً صراع مع الدولة المؽربٌة من أجل المستخدمٌن والعمال مإطرٌن تحت هذه الوضعٌة أدت إلى دخول 

 انتهت بانسحابهم وانصرافهم.و ،أرضٌة سكنٌة لهم وألبنابهم الحصول على بقع

وهم الذٌن لم ٌستفٌدوا طٌلة حٌاتهم من أي برنامج سكنً، مع العلم أن جمٌع القطاعات والوزارات تقرٌبا كانت توفر 

 سوجٌطاضً برامج سكنٌة محترمة، وبتكلفة اقتصادٌة فً المتناول، كثٌرا ما كانت تؤخذها من أرالمواردها البشرٌة 

والعمال من جهة، ومن جهة ثانٌة تفوٌت األراضً األطر  هذا كله من أجل اإلسراع فً التخلص من .صودٌاو

لتبدأ تجربة أخرى وهً مشروع الشراكة بٌن  وهكذا انتهت تجربة سوجٌطا وصودٌا الفالحٌة ألصحاب الضؽوطات.

 القطاع العام والقطاع الخاص الذي أطلقته الدولة حول هذه األراضً.

 للمسٌر الفالحً مهنٌةوظٌفٌة وة تجرب - 2

بصفتً مسٌرا  ،فً عدة سنوات  هاأنجزتُ كنت قد كل البحوث المٌدانٌة التً  جمعتُ وعن هواٌة، ، 0998فً سنة 

، االستؽاللٌات الفالحٌة تسٌٌرصفحة، عبارة عن مرشد حول  085فً كتاب من  ،سوجٌطافالحٌا ٌشتؽل لدى شركة 

، وقدمته إلى المدٌر العام لشركة سوجٌطا، وإلى مدٌر بصفة خاصة المتخصصة فً إنتاج الحبوبو بصفة عامة،

، الذي أعجب به كثٌرا، وكتب له مشكورا مقدمة حول ارة الفالحةبوز المقاوالت العمومٌة الفالحٌة والجمعٌات المهنٌة

جل من أ واتفقنا على تسلٌم عدد من النسخ  ،(Préfaceنظر رت فً الصفحة األولى من المرشد )أنش ،الموضوع

 .وتبقى علم ٌنتفع به لتعم الفابدة فً الشركتٌن معا ووزارة الفالحة،  توزٌعها على المهتمٌن

، ا ومرجعا: كتب، بحوث نهاٌة الدراسة فً معهد الحسن الثانً للزراعة والبٌطرةمصدر 75من هذا المرشد نهل 

 والبرامج التلفزٌة. جرابد الوطنٌة، وكذلك المنشورات دورٌة، بطاقات تقنٌة، وثابق مختلفة 

التً تهم االستؽاللٌة الفالحٌة المؽربٌة وتدخل فً مهمة المسٌر  االجتماعٌةو، التقنٌة، االقتصادٌة : العلومهذا المرشد تناول كل 

 الفالحً.

هذا المرشد ٌشرح بطرٌقة علمٌة بسٌطة كل العملٌات الفالحٌة والتدخالت التقنٌة واالقتصادٌة التً تدخل فً صلب 

 ٌمكن اعتباره ذكاءا جماعٌا عالمٌا ومؽربٌا.و العملٌة اإلنتاجٌة الفالحٌة

 ٌؤخذ من كل المعارؾ والعلوم القاعدٌة الضرورٌة لمزاولة مهنة الفالحة.عالمٌا ألنه  

ومؽربٌا ألنه ٌراعً الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة لإلنسان المؽربً الذي ٌهتم بالفالحة والذي هو محور 

 التنمٌة وفً نفس الوقت هو محور هذا الذكاء.
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تؤهٌل الفالح الشاب والمسٌر الفالحً بة بالمدارس والمعاهد الفالحٌة وفً تكوٌن الطلهذا المرشد ٌشكل مادة دسمة فً 

وداخل  فً العملٌة اإلنتاجٌة رسة العمل الٌومًاأثناء مم ممن أجل التؽلب على جمٌع الصعوبات التً تواجهه

 .االستؽاللٌة الفالحٌة

قطاع  توضٌبها من أجل الخروج بفكرة تنفعتحلٌلها ثم ، فً جمع المعلومات الفترةورؼم المجهودات المبذولة فً تلك 

المجتمع، وتساهم فً بناء صرح التنمٌة. لكن تبٌن لً أنه لٌست هناك منظومة متكاملة وفعالة فً البحث و الفالحة

والتنمٌة تؤخذ من التجارب المٌدانٌة للكفاءات واألطر المؽربٌة فً شتى المجاالت وتقوم بإسقاطها على مختلؾ 

 ات التً ترسم السٌاسات العمومٌة.المجالس والهٌب

واضحة منظومة  باإلضافة إلى  ،تتحسن بما ٌساٌر متطلبات العصرتتطور وأن  البحث والتنمٌة نتمنى لمنظومة 

 ج التنموي الجدٌد.من خالل النموذللمساعدات اإلنسانٌة 
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 :المقاوالت العمومٌة الفالحٌة والجمعٌات المهنٌة، مدٌر عمر الهبٌلالمقدمة التً كتبها السٌد 

Préface 

Le secteur agricole au Maroc a connu un développement  important au cours des dernières 

décennies. Ce résultat est l’œuvre d’une part de l’Etat qui a mis en place des mesures et des 

moyens dans les domaines du financement, de l’investissement, de la recherche agronomique et 

du transfert de technologie…etc.  

Et d’autre part, des agriculteurs qui ont développé un savoir faire en matière de gestion de leur 

exploitation agricole. 

En dépit des efforts consentis, ce secteur continu de souffrir d’un certain nombre de contraintes, 

qui freinent son accroissement, il s’agit principalement des aléas climatiques et de la faible 

intégration des exploitations dans le marché national et international. 

Les défis de la mondialisation nécessitent une mise à niveau de notre agriculture pour la rendre 

rentable et compétitive. 

Parmi les domaines devant permettre à nos agriculteurs d’améliorer leurs performances 

techniques et économiques, réside l’assimilation rapide du progrès technique et la diffusion des 

techniques de gestion à l’ensemble de nos exploitations agricoles. 

C’est à ce titre que Monsieur Youssef MRANI a pris l’initiative louable d’apporter une réponse à 

cette lacune à travers son guide de la gestion des exploitations céréalières. 

Ce guide, qui recommande certaines actions et pratiques agricoles en vue d’atteindre des 

rendements meilleurs, constitue un instrument utile à plusieurs utilisateurs. 

Le choix de secteur céréalier se justifie à plus d’un titre, notamment, son importance dans la 

S.A.U et sa contribution dans l’emploi rural. 

La publication de ce travail viendra certainement combler un vide et permettre à plusieurs 

opérateurs de bénéficier d’une source d’informations très riche. 

Le lecteur appréciera sûrement les mérites de ce travail de recherche, l’audace et les efforts 

fournis par son auteur, que je remercie sincèrement. 

                                                       Omar EL HEBIL 

Directeur des Entreprises Publiques Agricoles 

                                                                        Et des Associations Professionnelles 

Ministère de l’Agriculture, du Développement 

                                                                  Rurale et des Pêches Maritimes 

 



واذلاكء امجلاعي...تفكري اسرتاتيجي لتمنية الفالحة املغربية واس تقرار العامل القروياذلاكرة   المنوذج التمنوي اجلديد 

 

15 

 

 دراسة إجتماعٌة                               

كثٌرة تمنعنا من الوصول إلى تحقٌق  مجتمعٌة ٌظهر بؤنه فً ظل األرقام )أنظر اإلحصابٌات(، هناك اختالالت

النتابج المرجوة خاصة فً تطوٌر الفالحة لدى الطبقة الفقٌرة وفً تنمٌة واستقرار العالم القروي. وكذلك فً الربط 

اتٌجً بٌنهما، حٌث تعجز المنظومة الحالٌة على توفٌر حلول مناسبة ومساعدة لبلوغ األهداؾ المتوخاة. هذا االستر

مكامن تحلل وترصد طبعا فً ظل ؼٌاب تفكٌر استراتٌجً من طرؾ خبراء وكفاءات وأطر مؽاربة فً المٌدان، 

 حلول مبتكرة وفعالة. تجد وتقترحالخلل، ثم 

 :تخص أساسا المجتمعٌة االختالالت

والعدٌد من  إن العدٌد من االختالالت الموجودة الٌوم فً المدن تؤتً من العالم القروي،: والمجال البٌئة   -0

 العالم الحضري.االختالالت الموجودة فً القرٌة تؤتً من 

 من: العالم القروي مكون - أ

 من أجل القٌام بالمهمة المنوطة بها. اتهاالقرٌة : بسكانها ومساكنها وتجهٌز   -

 الدوار: مجموعة سكنٌة، معظم سكانها ٌشتؽلون فً الفالحة.   -

 . فالحٌة : ساكنة، ضٌعات فالحٌة، بنٌات تحتٌة، وقطع أراضًالبادٌة   -

 حضري مكون من:العالم ال  - ب

 المدٌنة الصؽٌرة، بسكانها ومساكنها ومصالحها )العماالت واألقالٌم(  -

 م القروي )عاصمة الجهة(.الكبٌرة بسكانها ومساكنها ومكوناتها التنظٌمٌة واإلدارٌة المتحكمة فً العالالمدٌنة   -

وبالتالً فاالهتمام بالمدٌنة هو جزء من االهتمام بالقرٌة، ٌقابله كذلك االهتمام بالبادٌة ومكوناتها. واالهتمام 

 بالقرٌة والبادٌة هو جزء كذلك من االهتمام بالمدٌنة ومكوناتها التنظٌمٌة واإلدارٌة. 

، والتً هً الوطن. أحدهما كبٌر واآلخر فالعالم القروي والعالم الحضري هم إخوة أشقاء ٌنتمون إلى نفس العابلة

 معه.، لكن الواجب أن ٌتضامن ٌتحكم فً الصؽٌر صؽٌر. وبطبٌعة األشٌاء فالكبٌر

ٌِّـر وٌعمل فً الضٌعات الفالحٌة هو الجزء األهم من االهتمام واالهتمام  ٌُس باإلنسان المنتج الذي ٌسكن، ٌملك، 

 بالبادٌة.

ثم  ،الفكري أوالجدٌد ٌستحضر االندماج وذج تنموي فالحً ح ضرورٌا ابتكار آلٌة قانونٌة لنموم، أصبٌوال

، وٌجسد قٌم الكرامة، وٌحل معوقات النمو االقتصادي، بتقوٌة حركة ٌاثان والبٌبً االجتماعًاالندماج االقتصادي 
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حٌث ٌكون اإلنسان القروي محورا مإسسا ونواة صلبة لهذه اإلستراتٌجٌة،  لقطاع الخاص فً المشارٌع الصؽٌرة.ا

 باعتباره الهدؾ األساسً للتنمٌة.

 ٌِّـر هذه الضٌع ٌُس ات الفالحٌة أصله فالح، ومعروؾ إذا اعتبرنا أن اإلنسان المؽربً الذي ٌملك و

باجتهاده وله تجربة وخبرة فً المٌدان، فهذا ال ٌعفً من أن االجتهاد ٌنبؽً أن ٌبنى على أسس علمٌة، معرفٌة، 

 فً المنظومة الحالٌة. الفقٌرةتدبٌرٌة، وتكنولوجٌة حدٌثة. الشًء الذي ٌفتقده الفالح المؽربً من الطبقة 

 :وإذا انطلقنا من التجارب التً مر بها المؽرب منذ فترة االستقالل إلى الٌوم 

  0960-0956ابتداء باإلصالح الزراعً عبر عملٌة الحرث ما بٌن 

  واسترجاع  0970دجنبر  09لـ  00700077مرورا بمخططات توزٌع األراضً عبر ظهٌر: رقم

 األراضً.

 ومشروع الشراكة بٌن القطاع العام  األخضربآخر المخططات: و هو مخطط المؽرب  وانتهاء

 .سوجٌطا وصودٌاوالقطاع الخاص الذي أطلقته الدولة بعد تجربة 

  وإذا أخذنا بعٌن االعتبار الدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة للمجتمع المؽربً القروي فً المٌدان

 الزراعً.

  اقتصاد المعرفة والتكنولوجٌة مطبوع وإذا سلمنا بؤن الٌوم نعٌش فً عصر التكتالت المجالٌة فً ظل

ة صلبة بتنافسٌة متوحشة تلؽً من طرٌقها كل الكابنات الهشة، وخاصة تلك التً ال تعتمد على أسس علمٌ

 وال تتضامن فً ما بٌنها. 

 تؤتً ٌجب أن: سأن كل الحلول التً أصبح جلٌا 

وعالقتها بالبنٌة الهٌكلٌة للوحدة االستؽاللٌة، فً  ٌة للعنصر البشري الفالحً المنتج،تراعً البنٌة الهٌكل -

 ؼم مع جمٌع المتدخلٌن فً المٌدان الفالحً.انتتفاعل تام وم

َسةمشارٌع، تدبٌرات وتؤهٌالت صرؾ أموال طابلة فً  تؽنٌنا عن  - ، أخذت فً ؼفلة وؼٌر منتجة ؼٌر ُمإسَّ

االقتصاد الوطنً بصفة عامة  تخدم شمولٌة المصلحة التًتؤخذ بعٌن االعتبار  ضٌقة الومن زاوٌة 

 بصفة خاصة. الفالح المؽربً و

لكً ٌشكل طبقة متوسطة كما جاء فً تعلٌمات  ،إلى وضع أحسن بالفالح المؽربًمن أجل الرقً كل هذا 

 .صاحب الجاللة و متمنٌاته و آماله

مسٌرٌن اآلالؾ من ال الفالحٌة المؽربٌة بعشرات االستؽاللٌاتهكذا نستطٌع أن نمأل مناصب الشؽل الفارؼة فً 

 إلى ؼد أفضل. واالقتصاد الوطنً ة المؽربٌةتقود الفالح ثقة رأسمال الفالحًالمسٌرمهنة ن، ونجعل من ٌالفالحٌ

 الشؽل المصاحبة لهذه المهنة. مبات اآلالؾ من فرصباإلضافة إلى خلق 
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هً كابن اقتصادي فالحً منتج قابم بذاته مدر للدخل، وٌمكن أن ٌشكل لوحده : /االستغاللٌةالضٌعة الفالحٌة -2

خزانا أكثر دٌنامٌة للتشؽٌل وتحسٌن ظروؾ العٌش واالستقرار بالعالم القروي. فهً تمثل خلٌة إنتاج للقطاع 

 أو عانت مرض القطاع كله. مرضتالفالحً، إذا صلحت الخلٌة صلح القطــاع، وإذا 

تساهم فً االكتفاء الذاتً، تلعب دورا  ،العمالشؽل عدد كبٌر من الحٌة كابن اقتصادي مدر للدخل، تفال االستؽاللٌة

كبٌرا فً تنشٌط الحركة االقتصادٌة ببالدنا وتحتاج إلى كفاءات شابة تسٌرها أحسن تسٌٌر وترقى بتنافسٌتها وقدرتها 

  ./االستؽاللٌة الفالحٌةضٌعةعلى التصدٌر، فكل ما ٌقال عن الفالحة المؽربٌة، ٌنطبق على ال

 :أن هذه األخٌرة بما تتوفر علٌه منورؼم 

 بناءات: دور سكنٌة، إسطبالت، مخازن.  -

 .آبار، عٌون وودٌان أشجار، ،ملكٌة، جماعٌة( ،)محفظة فالحٌة : أرضمابٌةو موارد طبٌعٌة -

 .الفالح: أبناإه وأقاربهموارد بشرٌة:  -

 معدات: آالت فالحٌة. -

تندرج فً صؾ المقاولة ؼٌر المهٌكلة.  ، إذؼٌر منخرطة، ال فً القطاع المهٌكل وال فً التؽطٌة االجتماعٌة فهً

تنخرط فعلٌا فً النسٌج ل العقارٌة لها كل القدرات والضماناتى االنخراط فً المقاولة المهٌكلة، وهذه مناسبة لدفعها إل

 ن.االقتصادي، وتلعب دورا أكثر حجما مما هً علٌه اآل

 المربٌنتعتبر العابلة بحق هً المكان األول لتربٌة األطفال، وٌعتبر األب واألم بامتٌاز هم : القروٌة العائلة -3

المإثرٌن فً مستقبل أبنابهم، حٌث ٌعتبرون الجهاز الناقل لألفكار واألحاسٌس من جٌل إلى آخر والساهر 

موازاة مع المدرسة وخاصة فً السنوات األولى. هذه العابلة التً تسكن  ،على مهمة التربٌة والتعلٌم لألطفال

وهذه المسإولٌة الملقاة علٌها أخ وأخت، ابن وابنة، والمتكونة من أب وأم،  وتعمل فً الضٌعة الفالحٌة البادٌة

ن والتماسك فً التضاماألجٌال القادمة، والدور الذي ستلعبه مستقبال وتكوٌن وتربٌة  اإلنتاج والتسوٌق فً

 زد على ذلك المحافظة على البٌبة وما تتطلبه من مجهودات.االجتماعً، 

كل هذا ٌفرض علٌنا مراعاة الظروؾ االجتماعٌة، االقتصادٌة والصحٌة لهذه العابلة القروٌة والمحافظة على تالإمها 

صل المانع األقوى والعامل واستقرارها ومساعدتها على تخطً المشاكل النفسٌة والسٌكولوجٌة، والتً هً فً األ

 المحد من طموحات اإلنسان نحو التقدم واالزدهار.

وأعظم تحفٌز ٌمكن أن تقدمه الدولة المؽربٌة لهذه العابلة القروٌة المثابرة والمنتجة، وٌساهم بشكل  تقوٌملعل أحسن  

فعال فً بناء أسس نموذج تنموي فالحً جدٌد هً التؽطٌة االجتماعٌة بشقٌها: الصحً والتقاعد عبر "الصندوق 

قرٌة وفً الوحدة اإلنتاجٌة الفالحٌة العابلٌة . حٌث ٌشعر اإلنسان الذي ٌشتؽل فً الCNSSالوطنً للضمان االجتماعً 

أن مستقبله ومستقبل أبنابه مضمون ومحمً من الظروؾ القاسٌة للزمن، عند التقدم فً السن وبذلك تتخلص األسرة 
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من الهواجس واألفكار السلبٌة التً تتضارب فً رأسها، وتنعدم لدٌها فكرة الهجرة وتتفرغ لعملها بجدٌة، وهذا هو 

 لصالح المواطن والوطن. المبتؽى

  همستقبلالفالح و  -4

 
فً مستقبله ارتباطا بؤفراد أسرته وأرضه ره ٌفكالفالح المؽربً وعابلته، ومدى تٌظهر بالملموس أن مستقبل 

لم ٌدخل فً حسابات أي من المخططات أو البرامج الفالحٌة واإلصالحات التً عرفها المؽرب  )ضٌعته الفالحٌة(

 على مر الحقب.

ٌع المتدخلٌن فً المٌدان الفالحً، فهو ٌرى أهداؾ جمالسٌاسات العمومٌة وفً صلب المؽربً رؼم أن الفالح 

 :من طرؾ من سٌاسة الدعم المتبعة حالٌا وال من الخدمات المقدمة إلٌه ال ٌستفٌد بالشكل الكافًبؤنه 

بمختلؾ مصالحها والمإسسات التً  وزارة الفالحة والصٌد البحري والتنمٌة القروٌة والمٌاه والؽابات -1

 :تحت وصاٌتها

  ًالمكاتب الجهوٌة لالستثمار الفالح .L’ORMVA        

 المكتب الوطنً لالستشارة الفالحٌة       .           L’ONCA        

                   .صندوق التنمٌة الفالحٌة             FDA  

  والؽذابٌةالمكتب الوطنً للسالمة الصحٌة.  L’ONSSA   

      .وكالة التنمٌة الفالحٌة                         L’ADA  

جمٌع الشركات الفالحٌة التً تبٌع وسابل اإلنتاج من: مخصبات، بذور، مواد المعالجة، علؾ الماشٌة،  -2

 محروقات ومؽلفات تجارٌة. 

 جمٌع الشركات الفالحٌة التً تبٌع العتاد الفالحً. -3

 القرض الفالحً للمؽرب.مإسسات  -4

 جمٌع شركات التؤمٌن. -5

 للمحافظة العقارٌة والمسح والخرابطٌة.الوكالة الوطنٌة  -6

 مدٌرٌة األرصاد الجوٌة الوطنٌة )النشرة الجوٌة(. -7

 المكتب الوطنً للماء  والكهرباء  -8

 الجماعة القروٌة. الؽرفة الفالحٌة، مكاتب الشؤن المحلً: -9

 الملكً والدوابر الترابٌة. السلطات العمومٌة: الدرك -11

  .التجارٌة والخدماتٌة تتوجه إلى الفالح وتتواصل معهو العمومٌة كل هذه المإسسات

عٌش بؽٌر هذا المكان، وإنما قدر له و كتب له ٌستقر وأن ٌاالختٌار فً أن الفالح القروي لم ٌختر ولم ٌكن له 

 على احتراؾ مهنة الفالحة. وأرؼم ،نتٌجة سٌاسة ما
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فرص ومناصب شؽل للساكنة  وما توفره من ،تقنٌة وتدبٌرٌة ٌة،هذه المهنة النبٌلة وما تتطلبه من معارؾ علم

 .القروٌة، الفالح ؼٌر مدرك لها

 ،، وإن كان متعلما، فهو ٌرضخ تحت أمٌته الوظٌفٌةافً أؼلب األحٌان أمٌوبصفة عامة  ،ذا الفالح المؽربًفهل ه

وهل ٌستطٌع أن ٌطبق ما  ؟الموجهة إلٌه الخدماتٌستطٌع أن ٌفهم، ٌستوعب، ٌتعامل وٌستفٌد من هذا الكم الهابل من 

وكذلك هل بمقدوره  ؟وهل ٌستطٌع كذلك أن ٌساٌر عصر الرقمنة الذي نحن نعٌش فٌه ؟ٌصل إلٌه من معارؾ وتقنٌات

ة من أجل نموه وتطوٌر فالحته وتنمٌة القطاع الفالحً  أن ٌواكب وٌطبق البرامج والمخططات التً ترسمها الدول

 .؟والعالم القروي الذي هو جزء ال ٌتجزأ منه

ع أن ٌمارس ٌستطٌ وأفراد عابلته باإلضافة إلى كل هذه الضؽوطات التً هً من حوله، نتساءل إن كان هذا الفالح

 بطبٌعة الحال فالجواب ال.فعلى مستقبله ومستقبل أبنابه.  مطمبنأنه حٌاته بصفة طبٌعٌة، و

 فً المدٌنة. الشؤن بؤنه لٌس هناك رابط وثٌق ٌربطه بهذه األرض الفالحٌة كما هو هو شعوره السبب

ـز على الهجرة إلى المدٌنة.  وٌبقى فكره عدم الرؼبة فً  رون نفس التفكٌر وكؤنهم ٌرثون عن أبٌهمكذلك ٌفك األبناءٌركِّ

 االستقرار فً الضٌعة الفالحٌة أو القرٌة.

كهرباء، مدرسة، مستشفى، الطرٌق فً البادٌة من سكن، ماء/ أحٌانا، نجد بؤن أكثرٌة الظروؾ مالبمة لالستقرار

بل ء، باعتبار أنه ال مستقالمعبدة وأشٌاء أخرى، لكن التفكٌر فً الهجرة ٌبقى الهاجس الؽالب على كل هذه األشٌا

، ال ضمانات مستقبلٌةألبنابه والتً ال توفر له  والضٌعة الفالحٌة البادٌةالتقنً فً للشخص القروي، الفالح، العامل و

 فً العمل وال فً التطبٌب وال فً المعاش إن هو تقدم فً السن.

ة ما، ؼالبا ما تكون وإنما ٌمرر الوقت فً انتظار فرصودابم، الفالح القروي ٌعتبر نفسه ومساعدٌه بدون شؽل رسمً 

 هً بٌع األرض والهجرة. 

فً  ٌضعؾ الثقة فً النفس، ٌشتت األفكار، مما ٌإدي إلى صعوبة التركٌز الؽامض من المستقبل الفالح خوؾإن 

 والشعور بالعصبٌة، والتوتر المستمر. العمل

ٌعرفون أٌن ٌسٌرون، وبذلك هم ٌشعرون ٌعتقد أكثرٌة ساكنة البادٌة )العالم القروي( أن مستقبلهم ؼٌر معروؾ وال 

جدي واحدة إلى األمام، ومباشرة عملهم الٌومً بشكل  ث ٌجعلهم من المستحٌل التقدم خطوةبالخوؾ من المجهول، حٌ

سرع من عقولهم تتتضارب فً التً ألفكار السلبٌة الهواجس واإن ٌشتؽلون فٌها.  الفالحٌة التً  طبٌعً فً الضٌعةو

  البالد، فإلى هامش المدٌنة. خارجً الهجرة وإن لم تكن إلى فكٌر فعملٌة الت

الضامن الوحٌد لتوفٌر الثقة فً المستقبل والحصول على عمل تعتبر المدٌنة فً اعتقاد سكان العالم القروي     

تقدم الصحٌة وتقاضً األجر فً حالة المرض، ومن بعدها التمتع بتقاعد مرٌح عند الاالجتماعٌة و مصحوب بالتؽطٌة

 فً السن. 

المواطن المؽربً عامة والفالح الصؽٌر والمتوسط  زة األساسٌة فً التفكٌر لدىالركٌهو المستقبل و ٌعد التقاعد

 خاصة. وهو سبب أولً فً االستقرار أو الهجرة.
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الذٌن ال ٌرٌدون التنازل على  ،السادة البرلمانٌٌن والمستشارٌن ،خٌر مثال على هذا ٌنطبق على ممثلً األمة

 رؼم البحبوحة المالٌة التً ٌعٌشون فٌها، وتوفر سبل العٌش الكرٌم. ،تقاعدهم لضمان مستقبلهم ومستقبل أوالدهم

 

 التصنٌف المجتمعً للفالح المغربً -5

ناحٌة السكن،  الفالحة بصفة دابمة له ارتباط وثٌق بالعالم القروي من مهنة هو الشخص الذي ٌزاول الفالح القروي:

 ٌم، التطبٌب والشؽل.لالتع

لٌس له هواٌة، ٌمتهن مهنة أخرى فً المدٌنة.  إكراه أو عن هو الشخص الذي ٌزاول الفالحة عن :الفالح الحضري

 أي ارتباط بالعالم القروي من ناحٌة التعلٌم، التطبٌب والشؽل.

صد لها الموارد هو الشخص الذي ٌراكم األراضً الفالحٌة وٌرٌد أن ٌزاول الفالحة دون أن ٌر :الفالح السٌاسً

 ٌنتظر الدولة لتمده باستثمارات فً شكل هدٌة.و المالٌة والبشرٌة،

هو الشخص الذي ٌعشق وٌحب االستثمار فً الفالحة وٌرصد لها الموارد المالٌة والبشرٌة لبلوغ  :المستثمر الفالحً

 .وأحٌانا تصدٌرٌة تسوٌقٌةإنتاجٌة،  أهداؾ

الطبٌعة، ال ٌهمه ال إنتاج وال  لكونها وسطالفالحٌة الذي ٌتمتع بالقطعة األرضٌة المرفه هو الشخص   ملهً:ال الفالح

 تسوٌق.
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 دراسة إحصائٌة                            

 
أن الدزاست االجخماعيت إذا كاوج معصشة بإحصائياث زسميت، حكىن أكثس مصداقيت وأكثس وقع على المعىييه  وعخبس      

 بهرا المىضىع0
 المندوبٌة السامٌة للتخطٌط

 ملٌون نسمة. 35بـ  0507ٌقدر سكان المؽرب خالل سنة 

 ملٌون. 00035هً  %60الساكنة الحضرٌة: 

 ملٌون. 03065هً  %39الساكنة القروٌة: 

 ملٌون نسمة. 00تقرٌبا عدد السكان النشٌطٌن: 

 خارج سوق الشؽل. 03975555نسمة. و  05955555إلى  0508سنة وأكثر وصل سنة  05عدد السكان ما بٌن 

 ألؾ شخص سنوٌا. 070ٌعرؾ المؽرب ساكنة إضافٌة تقدر بـ   

 ممن تابعوا التكوٌن المهنً. %45نٌة الهجرة: 

 سنة حاصلٌن على شهادات. 09و  05ما بٌن  05%              

 عبروا عن الهجرة من أجل الشؽل. 53%              

 

 االستغالليات الفالحية

2-3  Le Foncier
1
  

  En terme de classification des exploitations agricoles, le secteur agricole marocain est composé 

de 1 431 600 exploitations agricoles pouvant se répartir en 3 catégories9: 

les petits exploitants (< 5 ha) représentant 24% de la SAU et 70% des exploitations; 

les exploitations moyennes (5 à 50ha) représentant 60% de la SAU et 29% des 

exploitants; 

les grandes exploitations (> 50 ha) représentant 16% de la SAU et 1% des 

exploitants. 

D'après l'étude sus-mentionée sur l'agriculture à l'horizon 2030, il a été constaté que le manque 

de sécurité foncière a limité les investissements et les incitations à une bonne gestion des terres. 

                                           
1
 D’après : La Nouvelle Stratégie Agricole au Maroc (Plan Vert : Les Clés de la Réussite). 
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Les propriétés ont subi les contraintes de l'indivision et entrent difficilement sur le marché 

foncier. Le statut collectif est un frein à la mise en valeur des terres collectives irriguées. Le 

statut forestier s'applique à de nombreuses terres agricoles de parcours sans boisements qui sont 

pâturées par des usages déresponsabilisés. Des contradictions et des conflits importants se sont 

crées entre les droits fonciers reconnus juridiquement et les usages réels des terres aux statuts 

multiples et souvent mal clarifiés. 

Par ailleurs et compte tenu de la pression démographique sur l'espace et des systèmes de 

dévolution des exploitations agricoles d'une génération à l'autre, les structures d'exploitations 

agricoles ont tendance vers la non viabilité11, entraînant ainsi le départ définitif ou temporaire 

d'une partie des membres de la famille qui ne peuvent plus vivre de l'agriculture. Si la grande 

majorité des très petites exploitations (< 5ha) représentent 70% des exploitations et 24% du 

foncier paraisse condamnée plus ou moins à court terme, il n'en est pas de même pour la tranche 

intermédiaire (5 à 50ha). Le devenir de ladite tranche aura un impact considérable sur 

l'évolution de l'agriculture marocaine. 

3.3 La composante humaine en milieu agricole et rural :  

La composante humain  du milieu agricole et rural au Maroc laisse sous-entendre qu'elle n'est pas 

suffisamment préparée pour jouer un rôle important dans la modernisation du secteur agricole. En 

effet, les exploitations agricoles se caractérisent par :   

l'âge moyen de la population d'exploitants est de 52 ans, les exploitants âgés de plus de 65 ans 

représentent 23.4%.  Le taux d'analphabétisme est élevé.  En matière d'application de 

technologies, la proportion des exploitations agricoles qui fait recours à la mécanisation pour les 

travaux du sol et pour la moisson ne s'élève qu'à 47% et 31% respectivement. Quant aux engrais, 

semences sélectionnées et produits phytosanitaires, le taux des exploitants qui les utilisent n'est 

que de 51, 16 et 33% respectivement. 

 Par ailleurs, 60% des chefs d'exploitants ont plus de 58 ans et devraient être remplacés dans les 

prochaines années. Le grand enjeu est de préparer une nouvelle génération d'agriculteurs ou 

d'exploitants agricoles capables d'adapter la combinaison traditionnelle ''Terre-TravailCapital-

Productions'' aux évolutions de l'environnement (aléas climatiques, accès au crédits, accès aux 

intrants et aux équipements, politiques agricoles) de façon à ce qu'ils puissent mettre en place des 

exploitations viables et capables de dégager un bénéfice suffisant pour permettre à la fois à la 

famille de vivre décemment et un réinvestissement dans l'exploitation. 
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  04550555عددها اإلجمالً:                             االستؽاللٌات الفالحٌة

     9850555:        %75هكتارات:  5االستؽاللٌات الصؽٌرة أقل من  -

 4560555:     %09هكتار:  55إلى  5االستؽاللٌات المتوسطة: من  -

 040555:             %0هكتار:  55االستؽاللٌات الكبٌرة: أكثر من  -

 كبٌر فً السن، ال ٌتحمل متاعب مهنة الفالحة وٌجب تعوٌضه بالكفاءات الشابة.الفالح المؽربً  -

 تصاالت ضعٌفة، نسبة األمٌة جد مرتفعة.تطبٌق تقنٌات المعلومات واال -

 

  وزارة الفالحة والصٌد البحري والتنمٌة القروٌة والمٌاه والغابات
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 .ملٌار درهم 005إلى  0508القٌمة اإلضافٌة الفالحٌة وصلت سنة  -

 ملٌون نسمة. 405≈ 055 ÷ 38× 00:   %38تقرٌبا  السكان النشٌطٌن الذٌن ٌعملون فً الفالحة: -

 متواضعة، 0508جٌدة و  0507مقارنة الواردات مع الصادرات خالل سنتٌن فالحٌتٌن:  -

 ملٌار درهم / سنوٌا. 06045=  0905 - 45095المؽرب ٌسجل عجز تجاري ٌقدر بـ 

 

  : فً القطاع الفالحً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً

 

Secteur agricole : Plus de 251.000 salariés déclarés à la CNSS en 2017 

Le nombre de salariés du secteur agricole déclarés à la CNSS s’est élevé à 

251.874 en 2017, en progression de 4% par rapport à 2016. Cet effectif a 

enregistré une évolution annuelle moyenne de 7% sur la période de 2013 à 

2017.
2
 

Quelle est la situation actuelle de la couverture sociale dans le secteur agricole? Les statistiques de la 

Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) révèlent que de plus en plus de salariés agricoles ont une 

couverture sociale. En effet, le nombre de salariés du secteur agricole déclarés à la CNSS s’est élevé à 

251.874 en 2017, en progression de 4% par rapport à 2016. Cet effectif a enregistré une évolution 

annuelle moyenne de 7% sur la période de 2013 à 2017. A noter qu’en 2013, ils étaient seulement 

194.068 à être déclarés à la CNSS. Malgré cette progression, le secteur agricole enregistre un taux de 

pénétration qui est encore faible. Signalons également que 60% des salariés sont de sexe masculin. La 

région d’Agadir compte le plus grand nombre de salariés déclarés, à savoir 119.503, ce qui représente 

47% du nombre total des ouvriers agricoles déclarés. 

Viennent ensuite les régions de Kénitra-Khemisset (43.565 salariés déclarés), Meknès-Tafilalt (20 634), 

Tanger-Tétouan (17.734), Tensift (15.361), Chaouia Tadla (7435), Laâyoune (7050), Grand Casablanca 

(6445), Rabat-Salé (5969) et l’Oriental (4061).Par ailleurs, il faut relever que 70% des salaires mensuels 

moyens déclarés dans le secteur agricole en 2017 sont inférieurs au SMAG (Salaire minimum agricole 

garanti). Ainsi, 86% des femmes perçoivent moins que le SMAG contre 59% des hommes. Le salaire 

mensuel moyen déclaré s’est élevé à 2061 DH en 2017 contre 2039 DH en 2016, ce qui représente une 

croissance de seulement 1%. Quant au salaire médian, celui-ci est passé de 1482 DH en 2016 à 1488 DH 

en 2017, enregistrant une légère progression de 0,4%. Notons que 53% des ouvriers agricoles ont un 

salaire compris entre 1000 et 1813 DH, 19% touchent un salaire entre 500 et 1000 DH. 

                                           

2017-en-cnss-la-a-declares-salaries-000-251-de-plus-agricole-http://aujourdhui.ma/societe/secteur 
2

 

 

http://aujourdhui.ma/societe/secteur-agricole-plus-de-251-000-salaries-declares-a-la-cnss-en-2017
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Ils ne sont que 1% à avoir un salaire compris entre 3000 et 6000 DH. Globalement, c’est la tranche d’âge 

de 20 à 39 ans qui domine le plus chez les deux sexes représentant 57% de l’ensemble des assurés. L’âge 

moyen des salariés du secteur agricole était de 35,7 ans en 2017. Par ailleurs, la CNSS fait remarquer que 

la précarité du travail est plus accentuée dans le secteur agricole. En effet, seuls 7% des salariés, soit 

17.130, sont déclarés à 312 jours. En revanche, plus de la moitié, à savoir 58% sont déclarés à moins de 

156 jours, ce qui représente l’équivalent de 6 mois de travail. Selon la Caisse, cette discontinuité de 

l’activité a un impact négatif sur la constitution des carrières des assurés nécessaires pour ouvrir droit aux 

différentes prestations et notamment la pension et l’Assurance-maladie obligatoire (AMO). 

5867 entreprises affiliées à la CNSS 

Le portefeuille global des entreprises actives du régime agricole a atteint 5.867 en 2017 contre 5.635 en 

2016, enregistrant une hausse de 4%. On notera que 783 nouvelles entreprises se sont affiliées à la Caisse 

en 2017, parmi lesquelles 515 ont procédé à la déclaration de leurs salariés à fin 2017. Le nombre des 

entreprises est ainsi passé de 4.538 en 2013 à 5.867 en 2017, soit une croissance annuelle moyenne de 

6,6%. Chaque année, ce sont près de 700 entreprises qui s’affilient à la CNSS. De manière générale, les 

petites et les moyennes entreprises sont plus nombreuses à être affiliées. Les deux tiers déclarent moins de 

5 salariés. Seulement 324 entreprises ont déclaré plus de 100 salariés. Autre constat à relever : 23% des 

affiliés agricoles opèrent dans la région d’Agadir suivie de la région de Chaouia avec 18%, la région de 

l’Oriental avec 15% des entreprises actives et les régions de Meknès et de Kénitra avec 13% pour 

chacune. 

Seulement 324 entreprises ont déclaré  plus de 100 salariés 

 

Globalement, le portefeuille des entreprises du régime agricole affiliées à la CNSS est formé de petites et 

moyennes entreprises. Durant l’année 2017, les deux tiers ont déclaré  moins de 5 salariés. Dans le détail , 

http://aujourdhui.ma/wp-content/uploads/2018/08/portefeuille-des-entreprises-agricoles-par-taille.jpg?x29840
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on notera que 38% d’entre elles ont déclaré  un seul salarié , 15% ont déclaré 2 salariés alors que 3% ont 

déclaré   3 salariés. Seules 324 entreprises ont déclaré  plus de 100 salariés. Les  données de la CNSS 

montrent également qu’elles ne sont que  que 1%  à avoir déclaré  plus de 1.000 salariés. 

Répartition des salariés du secteur agricole déclarés en 2017 par tranche d’âge et par 

genre: 

 

Structure des salariés du secteur agricole déclarés en 2017 par tranche d’âge : 

 

 

http://aujourdhui.ma/wp-content/uploads/2018/08/Repartition-des-salaries-du-secteur-agricole-de%CC%81clares-en-2017-par-tranche-d-age-et-par-genre.jpg?x29840
http://aujourdhui.ma/wp-content/uploads/2018/08/Structure-des-salaries-du-secteur-agricole-declares-en-2017-par-tranche-d-age.jpg?x29840
http://aujourdhui.ma/wp-content/uploads/2018/08/Repartition-des-salaries-du-secteur-agricole-de%CC%81clares-en-2017-par-tranche-d-age-et-par-genre.jpg?x29840
http://aujourdhui.ma/wp-content/uploads/2018/08/Structure-des-salaries-du-secteur-agricole-declares-en-2017-par-tranche-d-age.jpg?x29840


واذلاكء امجلاعي...تفكري اسرتاتيجي لتمنية الفالحة املغربية واس تقرار العامل القروياذلاكرة   المنوذج التمنوي اجلديد 

 

29 

 

:توضيحات واستنتاجات   

 المقاوالت

% 

 المنخرطين عدد األجراء في المقاولة عدد المقاوالت

 المعدل ما بين المصرح بهم

1 

8 
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58 
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880 

<  1111 
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1:91 
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 االستنتاجات المعطيات

 األجراء

 7:;581عدد المنخرطين: 
 816>11:  %:7جهة أكادير لوحدها:  

 SMAGمن األجور هي تحت  1%: -
 درهم 16;1و  1111من األجور ما بين  86% -
 درهم 1111و  811من األجور ما بين  %>1 -
 درهم 9111و  6111من األجور ما بين  1% -
 من المنخرطين يعملون بصفة دائمة %: -
 أشهر 9من المنخرطين يعملون أقل من  %;8 -

 المقاوالت
 :9;8عدد المقاوالت المنخرطة: 

 انظر بالتفصيل الجدول أعاله
 

 أجير 111تعلن عن أكثر من  657

 أجير. 1111تعلن عن  1%

 
 من المقاوالت في جهة أكادير 56%

 
 الشريحة العمرية 

 سنة >7ما فوق  16%

 سنة >7أقل من  %:;

 رجال %>7 و نساء %81تقريبا 

 
 
 

 أجير 1656:1:  %86 باقي جهات المغرب

 

 
 / شهريا16611;1 من األجور أقل من  5%:

 

 من األجراء تعمل بصفة غير دائمة 6%>

 أشهر وسنة كاملة 9تعمل ما بين  %35

 
 
 
 

 ولة في جهة أكاديرمقا >167

 مقاولة في باقي أنحاء المغرب ;781

 
 

 يد عاملة شابة 
 مساواة بين الجنسين
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 جهة أكادٌر تستحوذ على حصة األسد فً انخراط األجراء. -

 05، التً تشؽل أكثر من متوسطة وكبٌرة فً الصناعة الؽذابٌة ةمقاول 0030فً  مصرح به  أجٌر 039786 -

 أجٌر فً المقاولة. 094078أجراء بمعدل 

أجراء  05من المقاوالت الصؽٌرة والجد الصؽٌرة التً تشؽل أقل من  4636أجٌر مسجل فً  12088فقط  -

 أجٌر فً المقاولة. 006بمعدل 

 

 ةاستنتاجات عام

  ملٌون نسمة 00عدد السكان النشٌطٌن تقرٌبا . 

 38%  ملٌون.  405من السكان النشٌطٌن هم ٌد عاملة فً قطاع الفالحة أي تقرٌبا 

 ًالصندوق الوطنً للضمان االجتماعً بالنسبة لجمٌع القطاعات هو  عدد األجراء المصرح بهم  ف

 .ملٌون نسمة 308

    منهم تنتمً إلى ضٌعات  00588فقط  أجٌر. 050874ب   %7040القطاع الفالحً ال ٌمثل إال

 فالحٌة صؽٌرة ومتوسطة فقٌرة.

  مقاولة فالحٌة  5867 مجردوؼٌر مهٌكلة،  موجودةاستؽاللٌة فالحٌة  004550555مقارنة مع

 .فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعًمنخرطة 

 متواضعة، 0508جٌدة و  0507حٌتٌن: سنتٌن فال خالل مقارنة الواردات مع الصادرات 

 ملٌار درهم / سنوٌا. 06045 ٌسجل عجز تجاري ٌقدر بـالمؽرب 

 التؽطٌة االجتماعٌة. لكنها حقل خصب  العصرنة و بعٌدة كل البعد عن تبقى االستؽاللٌة الفالحٌة

 لهٌكلة عنصرها البشري وإدماجه فً المجتمع.

 فما الذي  فالصناعة الؽذابٌة متطورة بالجهة. ،ارد المابٌة بجهة أكادٌرورؼم النقص الحاصل فً الم

 ٌنقص فً الجهات األخرى؟ أظن أن العنصر البشري هو المحدد الربٌسً فً هذه العملٌة.

االستقرار  عبر التراب الوطنً إلى العالم القروي ة ال تعكس تطلعات ساكنةوهزٌل ةجد ضعٌف م هذه األرقا 

 تنشؤ الرؼبة فً الهجرة.والتشبث باألرض، حٌث  النفسً

  ًهذه األرقام كذلك تعكس البإس الذي تتخبط فٌه الٌد العاملة الفالحٌة المؽربٌة من ناحٌة االستدامة ف

التؽطٌة االجتماعٌة مما ٌجعلها تشعر بعدم االطمبنان عن المستقبل وعدم االستقرار العمل ، ومن ناحٌة 

 الشًء الذي ٌدفعها فعال إلى الهجرة نحو المدن وإلى خارج الوطن.
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 الفالحة المغربٌة لتنمٌةتصور استراتٌجً 

 استقرار العالم القروي و

 

 .القائمة، حٌث لم تعد تنفع معه المعالجات االتصالٌة ختالالتلالهذا التصور ٌنبنً على معالجة نظامٌة 

 نبدأ بالتعارٌف التالٌة:

هً منظومة كبٌرة ومتكاملة، جامعة وحاضنة لمنظومات صؽٌرة، تنسجم وتتناؼم فٌها الحكامة وتتالقى فٌها  :التنمٌة

فهً تقنٌة تدبٌر المجتمع األهداؾ والمساعدات االقتصادٌة، االجتماعٌة، البٌبٌة، التربوٌة واألخالقٌة. إذن 

 . : C’est une technique de gestion sociétale et organisationnelleوتنظٌمه

عمودي ٌسهل الوصول إلى األهداؾ من القاعدة إلى القمة، ووظٌفً  وإنتاجً هً بناء لتسلسل خدماتً :المنظومة

وؼنٌة فً  وازنةومجتمعٌة ومهنٌة تجربة وظٌفٌة  اكتسبتوهً تصورات بالضرورة للخبراء والكفاءات واألطر التً 

 مٌدان ما. 

هو الرابط بٌن التنمٌة المستدامة والمنظومة الصؽٌرة، ٌؤخذ من التجارب المهنٌة والوظٌفٌة المٌدانٌة للكفاءات  :البحث

 سٌاسات العمومٌةواألطر المؽربٌة فً شتى المجاالت، والقٌام بإسقاطها على مختلؾ المجالس والهٌبات التً ترسم ال

إنتاج الثروة  وبالتالً االجتماعٌة واإلدارٌةو االقتصادٌة الخدماتو المنتوجات من اجل تطبٌقها لتطوٌر أو الخصوصٌة

 وتوزٌعها بشكل عادل على المواطنٌن.

وهً مهنة مإهلة، مشؽلة ومإطرة لجمٌع الحرؾ التً تدور فً فلكها المسٌر الفالحً  وظٌفةٌمكن اعتبار  المهنٌة:

 جزء من المنظومة الكبٌرة التً هً التنمٌة. والتً هًدخل فً صلب المنظومة الصؽٌرة ت

 :ومن أجلالسالفة الذكر ولكل هذه األسباب 

  هدؾ نبٌل ؼاٌته انبثاق وتقوٌة طبقة وسطى فالحٌة، وجعلها عامل استقرار وتوازن، ورافعة للتنمٌة

 للطبقة الوسطى فً المدن. االقتصادٌة واالجتماعٌة على ؼرار الدور الهام

 .خلق المزٌد من فرص الشؽل والدخل وخاصة لفابدة الشباب القروي 

  تسهٌل الولوج إلى العقار الفالحً، وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرٌن. وذلك بتعزٌز شراكة الخواص فٌما

»بٌنهم: 
 Partenariat Privé-Privé 

»  :PPP  :3P 

  ًالرفع من اإلنتاج والمردودٌة وتقوٌة النسٌج المقاوالتً الفالح. 
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 نولوجٌا المتاحة بمساعدة واستعمال كل وسابل التك التطبٌق الجٌد للتقنٌات التدبٌرٌة داخل الضٌعة الفالحٌة

 ستشارات. مكاتب دراسات وا

 ٌة الكبرى للطبقة الؽنٌة.الدخول إلى عالم التوثٌق العملٌاتً واإلداري على ؼرار الوحدات اإلنتاج 

   بؽٌة  والتصدٌرٌة،، التسوٌقٌة االجتماعٌة، اإلنتاجٌةتحفٌز الفالحٌن على المزٌد من االنخراط فً التنظٌمات

 االستعداد لمواجهة التحدٌات المستقبلٌة.

  .التكوٌن والتؤهٌل والمواكبة المالبمة لمتطلبات حاجٌات الشؽل 

 األحسن والفعلً لبرامج ومخططات الدولة. التطبٌق 

 التضامنٌة، وتنمٌة واستقرار العالم القروي.و الفقٌرة عصرنة وتطوٌر الفالحة 

 .عدم تفكٌر الساكنة فً الهجرة والسكن فً هوامش المدٌنة 

تً كانت تؽدي كما جاء فً توجٌهات الملك، خلق وابتكار آلٌة جدٌدة وبسٌطة، هً بمثابة الحلقة المفقودة ال: نقترح

 االختالالت فً عدم تطوٌر الفالحة والصٌد البحري والمٌاه والؽابات، لدى الطبقة الفقٌرة فً العالم القروي.

 ،التؤهٌلٌة، هذه اآللٌة بوسعها أن تإهل المجال الفالحً التقلٌدي لكً ٌتجاوز معٌقاته: العقارٌة، البشرٌة 

 .واالجتماعٌةالتموٌلٌة 

 والمردودٌة ونجاعة البرامج والمخططات، وتإسس لتحول  اإلنتاجٌةأن ترفع من منسوب  هذه اآللٌة من شؤنها

 عمٌق فً إعدادات وتوجهات البنٌة الفالحٌة واالجتماعٌة المرتبطة بالعالم القروي.

  إلى تمكن من انتقال الضٌعة الفالحٌة التقلٌدٌة والمقاولة الخدماتٌة ؼٌر المهٌكلة فً العالم القروي هذه اآللٌة

 ، وحٌدة وموحدة.منظومة متكاملة ومتضامنةومقننة فً  ٌة أحسن، أكثر تنظٌم وأكثر عصرنةوضع

  تستطٌع أن ُترقًِّ الفالح المؽربً الفقٌر  ،مكوناتهاببمقدورها و صؽٌرة منظومةاآللٌة ٌمكن اعتبارها هذه

والمقاول الصؽٌر إلى وضعٌة جدٌدة فً إطار نموذج تنموي جدٌد قادر على ضخ دماء جدٌدة فً االقتصاد 

 المؽربً.

  هذه المنظومة تعد ابتكارا وآلٌة لحلول واقعٌة كفٌلة بامتصاص جزء كبٌر من االختالالت التً عرفتها

ابقة، التً لم تعطً للعنصر البشري االهتمام الكافً الذي ٌلٌق به. ولم تركز علٌه التجارب والمخططات الس

 التنمٌة القروٌة.التطوٌر الفالحً و كؤداة محورٌة فً

 أو تكملة له فً تطوٌر الفالحة،  هذه المنظومة هً كذلك ثمرة إبداع لما بعد مخطط المؽرب األخضر

الربط االستراتٌجً بٌن جل العناصر المتداخلة فً االقتصاد الفالحً من واستقرار العالم القروي. وذلك بوتنمٌة 

 أجل تؤهٌله إلى مستقبل أفضل.

 ،تراعً البنٌة الهٌكلٌة للعنصر البشري الفالحً المنتج، وعالقتها  تعتبر هذه المنظومة نموذج وحٌد وموحد

 ع المتدخلٌن فً المٌدان الفالحً.بالبنٌة الهٌكلٌة للوحدة االستؽاللٌة، فً تفاعل تام ومتناؼم مع جمٌ
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 المنظومة

     L’unité de production agricole : UPالفالحٌـة اإلنتاجٌةوهً الوحدة الفالحٌة  الضٌعة :أساسها 

 إلى جانبها.  نباتٌة، حٌوانٌة، سمكٌة وؼابوٌة وما تنتجه من مواد 

 L’unité d’exploitation agricole :UE             :الوحـــدة االستغــاللٌـــة الفالحٌة                 

فٌة، تبرٌدٌة، تلفٌ تٌة، تحوٌلٌة، تكٌٌفٌة، تصبٌرٌة،من وحدات مختلفة: خدما تكون علٌه بشكل شامل لما ٌمكن أن 

 .تصدٌرٌةو تكنولوجٌة، نقلٌة ، سحقٌة، استخالصٌة، تسوٌقٌة،

محلل لكل الرسابل التً ٌشكل الهدؾ األساسً للتنمٌة، وهو العقل المفكر وال الذي : العنصر البشريهٌكلهـا 

 .والبرامج التً ٌنخرط فٌها تلقاهاٌتنهال علٌه، ولكل المعارؾ التً 

 .ؼٌر المهٌكلةالصؽٌرة والقروي الفالحً والمقاولة  العالم: هو مٌدان تفعٌلها 

 .ي الفالحًقٌة فً المجتمع القرو: الرفع من مستوى التنمٌة والمسإولٌة األخالشعارها 

هذه الوحدات المقاوالتٌة تعمل على استقبال المنتوجات الفالحٌة األصلٌة من أجل تهٌٌبها، تحوٌلها وتصنٌعها 

والمحافظة علٌها من التلؾ ثم بٌعها، والعمل على إعطاء دفعة قوٌة للوحدات التسوٌقٌة والتصدٌرٌة من أجل تطوٌر 

 توجات المؽربٌة والتروٌج لها فً الخارج.قدراتها على بٌع المن

وخاصة فً  ،على المقاوالت المؽربٌة الكبٌرة والمتوسطة أن تتحمل مسإولٌتها فً االستثمار خارج الوطن    

 مختلؾ المنتوجات المؽربٌة وتصرٌفها بطرٌقة ذكٌة. استقبالمراكز تجارٌة عصرٌة تعمل على  بإنشاء ،إفرٌقٌا

من أجل  اإلنتاجواالستؽاللٌة إلى تحسٌن المردودٌة وتطوٌر أسالٌب  اإلنتاجٌةفقوة البٌع هذه تدفع بوحدات المنشؤ     

 مواكبة التجارة العالمٌة.

منها بخلق أرضٌة صلبة  واالستفادة استؽاللهابلد، حٌث ٌجب  56تبادل حر مع  اتفاقٌاتال ننسى أن المؽرب لدٌه    

 .بالتجزبة منتوجات المؽربٌةمقاوالتٌة لتصرٌؾ ال

منها بتطوٌر أسالٌب البٌع  واالستفادةالحل لٌس هو مراجعة هذه االتفاقٌات بل ٌجب أخذ العبرة من هذه التجارب    

 بالتجزبة.

دارنا، ال لشًء إال  تركٌا أن تهزمنا فً عقر استطاعترؼم أن المؽرب ٌتوفر على صناعة نسٌجٌة ال باس بها،    

 قاوالت تجارٌة صؽٌرة ومتوسطة تصرؾ المنتوجات المؽربٌة فً الداخل والخارج.لعدم وجود م

تحاد األوروبً فً إطار البرٌكست، حٌث ٌجب أن نكون واعٌن بؤهمٌة هناك كذلك فرصة خروج برٌطانٌا من اال   

 المرحلة ومستعدٌن لها واستؽالل الفرص المتاحة حولها.
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 :الركائز وخاصٌات المنظومة

I-   التأهٌل العقاري 
II-   العنصر البشري 

III-   المقاولةالتكوٌن والتأهٌل والمواكبة المالئمة لحاجٌات  
IV-  التموٌالت البنكٌة والدعم 
V-  التعاقدات االجتماعٌة 

 :كل هذه العناصر تتبلور وتتفاعل فً إستراتٌجٌة موحدة، تشكل آلٌة متطورة حدٌثة ومنظومة صؽٌرة

 

I- تملٌك األرض هً ضرورٌة، لكنها ؼٌر كافٌة للدفع بعملٌة اإلنتاج، وخلق تعتبر عملٌة : التأهٌل العقاري

، واألراضً المتنازع حولها ذات المساحات الصؽٌرة األرضٌة مناصب للشؽل. وخاصة بالنسبة للقطع

والتً تشكل عابقا كبٌرا فً تنمٌة وتطوٌر الفالحة المؽربٌة، لما تتضمنه من نقط ضعؾ كثٌرة فً 

دودٌة واللوجستٌك المرتبط بها. لذا وجب تشجٌع مالكٌها أو ذوي الحقوق فً االنخراط اإلنتاجٌة والمر

 :بؽٌة ، وذلك"الواافباختصار: " والتً سنسمٌها فً منظومة الوحدة اإلنتاجٌة واالستؽاللٌة الفالحٌة

  .الحد من  تفتٌت األراضً الفالحٌة وتجزٌبها 

 .ًالتشجٌع على تجمٌع األراض 

ع عدة قطع فالحٌة صؽٌرة أو كبٌرة متقاربة جؽرافٌا فٌما بٌنها ٌجمت: تمكن هذه المنظومة من تجمٌع أفقً - أ

لتشكل وحدة إنتاجٌة أو استؽاللٌة أو هما معا عبر صٌؽة تضامنٌة كرابٌة أو استثمارٌة مربحة ومنتجة 

 للجمٌع، عن طرٌق عقد مدروس نموذجً وموحد من طرؾ السلطات المعنٌة.

تشكل مقرا ربٌسٌا   ، أو ٌمكن أن تتوفر علٌها مستقبال،رضٌة التً تتوفر على تجهٌزات وبناءاتإحدى القطع األ 

 وهً شراكة تطوعٌة بٌن مالكٌن لألراضً وذوي الحقوق. ،للوحدة

هذه المنظومة تعتمد على دمج مجموعة أراضً فالحٌة حول أرض فاعل مجمع ٌتوفر شٌبا ما على إمكانٌات مالٌة 

 ، وتوسٌع الوحدة اإلنتاجٌة واستؽاللها.وخدمتها قادر على تثمٌن األرض الفالحٌةوتقنٌة تجعله 

ٌسهل جمع هذه القطع الصؽٌرة، والتحاقها بؤخرى كبٌرة ومجهزة من أجل استثمارها داخل المنظومة، بحٌث ٌصبح 

للوحدة اإلنتاجٌة أو  Gérant agricoleأحد الفالحٌن أو أكثر مستثمرا، وأحد أبنابهم أو أقاربهم جمٌعا مسٌرا فالحٌا 

 االستؽاللٌة. 

: هذه المنظومة تمكن كذلك من استؽالل أرض فالحٌة كبٌرة لذوي الحقوق دون اللجوء إلى تجمٌع عمودي - ب

 تفتٌتها أو اقتسامها، إما بصٌؽة كرابٌة أو استثمارٌة مع اقتسام األرباح.

، ألراضً الموروثة عن اآلباء واألمهات واألجدادوا ،هذه الصٌؽة صالحة لألراضً الجماعٌة المتنازع حولها

وتشكل حال أمثال خاصة إذا كان ذووا الحقوق معروفون وٌشكلون جسما موحدا ومستثمرا فالحٌا، ٌنخرطون فً 
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وتجزٌبها  عوض بٌع األرض االجتماعٌة قهم عن طرٌق الحصصالمنظومة، بعدها تعطى لهم تسهٌالت فً بٌع حقو

 والتصارع حولها.

ها، التً سبق للدولة المؽربٌة أن باشرت والبرامج المنظومة تتمٌز بالحفاظ على المكتسبات والمخططاتهذه 

 .وبٌعها وتنطلق من الواقع الحالً وتستشرؾ المستقبل فً قضاٌا تملٌك األراضً، توزٌعها وكرابها

 الحً.تعتبر األرض الفالحٌة مع مواردها الطبٌعٌة والبشرٌة بمثابة قاعدة لإلنتاج الف

بمقوماتها الطبٌعٌة، البشرٌة والبٌبٌة محدد ربٌسً فً  مساحة الوحدة اإلنتاجٌة الفالحٌةإن الفالحة الحدٌثة َتعتبر 

 المردودٌة. الرفع من  اإلنتاجٌة و

هكتارات، وتتمٌز بضعؾ هذه المقومات فهذا  5عندما نجد أن أكثرٌة االستؽاللٌات الفالحٌة المؽربٌة ال تتعدى 

 واضح على عدم المضً نحو التقدم والتطور، بل ٌشجع على بٌع هذه القطع والهجرة إلى المدٌنة.دلٌل 

والرقً بها إلى وضع لقد أصبح ملحا الرفع من مكانة الضٌعة الفالحٌة فً شكلها القدٌم تثمٌن المجال:  -ج

الفالحٌة االستؽاللٌة ونتاجٌة وفً ظل منظومة الوحدة اإل ،ومكانة أفضل فً ظل النموذج التنموي الفالحً الجدٌد

من جمٌع التشجٌعات والتحفٌزات والضمانات  التً سترصدها الدولة لهذا الكابن  األراضً الفالحٌة تستفٌد. "الوااف"

االقتصادي الفالحً الجدٌد، والذي سٌكون بمقدوره مواجهة الصعوبات االستثمارٌة التقنٌة التدبٌرٌة، اللوجٌستٌكٌة 

 والتسوٌقٌة .

II- :فهو الفاعل  هو القاطرة الحقٌقٌة للدفع بحركة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، العنصر البشري

وٌجب استؽالله إٌجابٌا كمورد بشري شاب، متدفق لصالح عصرنة قطاع الفالحة  والمستفٌد

 واالقتصاد الوطنً.

ٌتشكل أساسا من الفالح كمستثمر ومسٌر، باإلضافة إلى و ظومة العمود الفقري للمنبحق هو ٌعتبر فالعنصر البشري 

وأقاربه كعمال ومستخدمٌن ٌشكلون هدؾ ربٌسً بالنسبة لجمٌع الشركات أبنابه، بناته، إخوته  زوجته، أفراد عابلته،

جل هذه ولهذا وجب تؤطٌر  التجارٌة المنتجة لعوامل اإلنتاج الفالحً والمإسسات المتدخلة فً الفالحة بجمٌع مرافقها.

  .العناصر داخل مقاولة مهٌكلة لكً تزاول مهنة الفالحة والمهن التً تدور فً فلكها بصفة احترافٌة

  التً ٌرجع إلٌها الفضل فً العمل والجد والكد داخل الضٌعات الفالحٌة بدون ملل، وطٌلة هً هذه الفبة

 السنة، وأحٌانا لٌال ونهارا.

 لحوم  فواكه، ،خضر حبوب، من بروتٌنات نباتٌة وحٌوانٌة من هذه الفبة هً التً تنتج لنا ما نؤكله

 إلخ.وألبان...

المنظومة المتكاملة والوحدة االستؽاللٌة من خالل  ٌعتبر العنصر البشري الذي ٌعمل فً الوحدة اإلنتاجٌة الفالحٌة :

ه فً تطوٌر سالسل اإلنتاج والموحدة، ركٌزة أساسٌة ومحورٌة فً النموذج التنموي الفالحً الجدٌد، ال ٌستؽنى عن

 ذ أنه ال تنمٌة قروٌة بدون إنسان وال تنمٌة وطن بدون بشر.الفالحً، والتنمٌة واالستقرار فً العالم القروي. إ
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لهذه األمور، وجب إعادة االعتبار للفالح المؽربً الذي ظل لعقود طوٌلة ٌعانً من عبا ثقٌل فً المسبولٌة الملقاة 

ٌفتقد إلى المساعدة   فالحً كمستثمر مسٌر وعاملضاربٌن فً الخدمات األساسٌة لعمله على عاتقه، ورهٌنة للم

والمعرفة وقواعد التدبٌر الحدٌث من أجل االرتقاء به إلى صؾ المستثمر الفالحً الحدٌث، عوض الفالح المؽلوب 

 على أمره.

الثقة فٌه، وتتوفر فٌه الشروط لٌصبح مسٌرا بناته أو أقاربه، أو كل من له  كذلك االرتقاء بؤحد أبناء الفالح أو

 . واآلخرون ٌعملون كمستخدمٌن وأجراء معه فً الوحدة اإلنتاجٌة واالستؽاللٌة الفالحٌة agricole Gérantفالحٌا:

 هكذا سنصبح فً وضعٌة جدٌدة وفً نموذج تنموي فالحً جدٌد.

مكون ومإهل ٌتوفر على أسس Gérant agricole حٌث ٌصبح الفالح مستمرا فالحٌا حدٌثا، ٌساعده مسٌرا فالحٌا 

 قادران معا على: علمٌة ومعرفٌة وتدبٌرٌة حدٌثة

 خلق مناصب شؽل ألفراد العابلة. -

 تطوٌر الوحدة اإلنتاجٌة واالستؽاللٌة. -

 تحرٌك العجلة االقتصادٌة الفالحٌة. -

 ضمان العٌش الكرٌم ألفراد األسرة. -

 االجتماعٌة لجمٌع أفراد األسرة.توفٌر وتسهٌل الولوج إلى الخدمات  -

 وبذلك فالكل سٌنجح وٌربح: 

 إذا كان مسنا سٌرتاح من أتعابه، وٌتفرغ لنفسه، وحٌاته وصحته. الفالح مالك األرض:  -

 ٌتقلد مسإولٌة الوحدة اإلنتاجٌة واالستؽاللٌة الفالحٌة العابلٌة.  :المسٌر الفالحً الشاب -

 ٌشتؽلون فً الوحدة اإلنتاجٌة ٌحظون بؤجر، وبذلك ٌضمنون استقاللٌة مالٌة.  هاأفراد العائلة: -

سٌكون معزز بفبة من المواطنٌن ٌعملون فً قطاع مهٌكل ٌتحملون مسإولٌة اقتصادٌة،  المجتمع القروي: -

 اجتماعٌة، بٌبٌة وأخالقٌة، وٌتشبثون بؤرضهم وجماعتهم.

وٌجهزوها وعلى المسإولٌن المحلٌٌن أن ٌنظموها  ،رواجاستعرؾ ازدهارا و بسكانها ومساكنها القرٌة: -

 حتى تصبح جذابة.بالمرافق الضرورٌة 

 سٌخفؾ عنها ضؽط الهجرة القروٌة. بسكانها ومساكنها وتنظٌماتها  المدٌنة: -

 سٌعرؾ إقالعا اقتصادٌا واجتماعٌا حقٌقٌا ابتداء من فالحته وبادٌته. الوطن: -

 

 المحافظة على البٌئة

البٌبة هً مجموع العناصر التً تحٌط بنا من ماء، هواء، تراب، نباتات وحٌوانات والتً تتفاعل فٌما بٌنها. وهً 

كذلك مجموع الظروؾ الطبٌعٌة والثقافٌة واألنشطة التً تساهم بصفة مباشرة وؼٌر مباشرة فً تلبٌة حاجٌات 
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ً ظل العولمة تحثنا على أخذ التدابٌر الجٌدة من أجل اإلنسان. وهً كذلك وعً بالتحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة ف

 الحد من األثر السلبً ألنشطة اإلنسان.

فً التطبٌق لجمٌع المعارؾ والتقنٌات المتداولة  العابلة القروٌة التً تسكن فً الضٌعة الفالحٌة ٌرجع إلٌها الفضلهذه 

ا وبؤٌدٌها تحٌا، تعٌش، تموت ثم تدفن كل األشٌاء فً المٌدان، وكذلك المناولة لجمٌع وسابل اإلنتاج. أمام أعٌنه

الطبٌعٌة والمصنوعة المرتبطة بالفالحة من مخصبات كٌماوٌة وعضوٌة، بذور، مبٌدات كٌماوٌة، أعالؾ الماشٌة، 

 بجمٌع أنواعها. الملوثة للبٌبة محروقات وزٌوت المحركات، زد على ذلك المواد البالستٌكٌة والنفاٌات

 فاعل أساسً وصاحبة القرار فً كل ما ٌحدث بالعالم القروي وما ٌمكن أن ٌحدث من: تعتبر هذه الفبة

 .المساهمة فً المحافظة على البٌبة 

 .تعلٌم وتربٌة األطفال 

  والتماسك االجتماعً.التضامن 

 عدم الهجرة والسكن فً هوامش المدن.ار بالبادٌة واالستقر 

 مشاركة المرأة

المرأة هً نصؾ المجتمع، وهً تتمتع بجمٌع حقوقها إلى جانب الرجل. لقد أصبحت مشاركتها شرطا أساسٌا 

 بصفة خاصة. الواافوضرورة حتمٌة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة بصفة عامة وفً التسٌٌر والعمل فً 

 ذلها لصالح عابلتها وبالتالً لوطنها. كلنا ٌعرؾ المشاركة الفعالة للمرأة القروٌة والمجهودات التً تب

، بؤبعادها االقتصادٌة واالجتماعٌة، عالم القرويسوؾ تعتبر فرصة تارٌخٌة وقفزة نوعٌة، ُتمنح لل الواافمنظومة 

المجتمع،  فًالبٌبٌة والتربوٌة، من أجل إشراك المرأة القروٌة المؽربٌة فً العمل والتسٌٌر باعتبارها فاعل مهم 

 رفع االقتصاد الوطنً.وٌساهم فً 

III-  المقاولةلمتطلبات حاجٌات  والمواكبة المالئمة التأهٌل ،التكوٌن 

المربٌن المإثرٌن فً فهً تعتمد فً مراحلها األولى على األب واألم  مرحلة تسبق التكوٌن،التعلٌم و التربٌة عتبرت

على ٌعتمد التعلٌم فً المرحلة الثانٌة . مستقبل أبنابهم والناقلٌن للشعور واألحاسٌس واألفكار من جٌل إلى آخر

التعرؾ و .، أشكالمن حروؾ، أرقام، ألوان، كتابة، قراءة األساسٌةتعلم المبادئ  المدرسة والمجتمع حٌث تبدأ عملٌة

الشعور بالوطنٌة: من خالل المبادئ ص فً فهمها بمكوناتها وتفاعالتها. وكذلك والؽو ،على أنواع المواد المحٌطة به

 دٌنٌا، تارٌخٌا، جؽرافٌا وأخالقٌا. :لالنتماءالعامة 

 مسند إلى قطاع ما، تابع إلى وزارة ما. ،هو عملٌة تعلٌمٌة فً تخصص ما التكوٌن: -0

بموجبه ٌؤخذ المتكون جمٌع المفاهٌم والعلوم والتقنٌات المرتبطة بذلك المٌدان لكً ٌتوج بدبلوم أو شهادة تسمح له 

 للعمل إما فً القطاع العام أو القطاع الخاص. باجتٌاز مباراة من أجل فرصة شؽل

 بالنسبة إلى قطاع الفالحة، التكوٌن ٌمر عبر ثالثة مستوٌات:  
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 + التعلٌم العالً

 + التعلٌم التقنً

 + التعلٌم التؤهٌلً

ٌُقبل المتكون وٌدخل إلى مإسسة ما، فهو ٌمر بتدارٌب عملٌة من أجل  .أو مقاولة ما من أجل اإلشتؽال عندما 

 ؤهٌله للقٌام بمهمة ما، تدخل فً إطار تخصص المإسسة المشؽلة.ت

إدارة هذه األخٌرة هً المسإولة عن تؤهٌله وتؤطٌره ومواكبته حتى ٌؤخذ طرٌقه إلى العمل الفعلً معها، وبذلك 

 .تحت مظلة تقٌه من المخاطر الخارجٌة قادرا على العطاء ٌحس بنفسه

 لها سة ما،أو مإسمهٌكلة تحت رعاٌة مقاولة  تؤطٌرهون أحسن تكوٌن شرٌطة هذا الخرٌج من المدرسة أو المعهد، مك

 .داخلها مستخدمٌن ومسإولٌن، ٌستطٌع أن ٌبرز قدراته وكفاءاته الفكرٌة

وال تتناسب وال توازي خلق مقاولة وتحمل مسإولٌتها ثم تدبٌرها والعمل على  ، ال تستقٌمما أو حرفة إن مزاولة مهنة

 آخر من التؤهٌل الدقٌق الذي ٌلٌق بالمقاولة وٌرقى إلى تطلعاتها المستقبلٌة. ستمرارٌتها ونموها. هذا ٌتطلب نوعاا

إن التكوٌن فً حد ذاته لٌس هو التؤهٌل، وإنما هو مساعد له، ومهنة المسٌر الفالحً تتطلب إما تجربة فً المٌدان مع 

أبناء الفالحٌن، والفالحٌن الشباب وأقاربهم. وإما تؤهٌل خاص بالمسٌر  نرٌده أن ٌسري على المواكبة، وهذا ما 

الفالحً فً المدارس والمعاهد الفالحٌة المتواجدة عبر التراب الوطنً، حٌث ٌكفً أن نخلق شعب متخصصة فً هذه 

 المهنة تتناسب مع التخصصات المختلفة فً جمٌع القطاعات االقتصادٌة ومع خصابص الجهات.

هً فً حد ذاتها نظرة  افاللوالمنظومة الصؽٌرة المنتمٌة إلى دة اإلنتاجٌة واالستؽاللٌة الفالحٌة إن الوح -

عمٌقة لمقاولة مواطنة تنشط فً القطاع الفالحً، تشبه جمٌع المقاوالت الموجودة فً القطاعات األخرى، 

ل شًء وخاصة فً تحمل تنطبق علٌها جمٌع األحكام والقوانٌن الجاري بها العمل. وتتالقى معها فً ك

 المسإولٌة األخالقٌة.

لم ٌجد عمال لدى المإسسات العمومٌة  ،فً المؽرب نجد أن أكثرٌة الشباب الذي ٌتقدم إلنشاء مقاولة -

 حٌث ٌدفع به إلى خلق مقاولة، وبعد سنتٌن أو ثالث ٌضطر إلى ؼلقها. ،والخصوصٌة

 فعال ، ألنها تشكلالفتٌة الوضع لم ٌعد مقبوال، فؤصبح واجبا علٌنا إٌجاد منظومة متكاملة للمقاولة المؽربٌة هذا -

 فً توفٌر الشؽل وخدمة المواطن وبالتالً تنمٌة المجتمع. السٌاسات نقطة التقاء
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 التأهٌل المهنً -2

وٌمكن لهذه القدرة أن تكتسب بطرٌقتٌن  ما.هو القدرة المعرفٌة للشخص على مزاولة مهنة محددة أو شؽل منصب 
 مختلفتٌن: 

 متوج بدبلوم أو شهادة. تعلٌم وتكوٌن األولى:

 .ومهنٌة متمٌزة، فً المٌدانتجربة شخصٌة  الثانٌة:

إن خرٌج المدرسة أو المعهد هو مكون ومإهل لٌشتؽل بطرٌقة مإطرة، لكنه فً نفس الوقت، ؼٌر مإهل لٌسٌر 

 وٌذهب بها إلى النجاح. مسإولٌة مقاولة فً طرٌق اإلنشاء، وٌدبر، وٌتحمل

 فخرٌج المدرسة أو المعهد، بحكم أنه مبتدئ، وبطبٌعة تكوٌنه وتؤهٌله ؼٌر الدقٌق فً التدبٌر وتحمل المسإولٌة،

 .اتبالصعوبات والتحدٌ بةهو مؽامرة ملٌزٌادة على أن عالم المقاولة  .شؽل نفسهوتعطى له مقاولة من أجل أن ٌُ 

 فالنتٌجة حتما ال تكون مرضٌة. 

ٌُدفع به إلى إنشاء مقاولة تحت ذرٌعة التشجٌع واإلنقاذ، وهو ؼٌر مإهل معهدمدرسة أو  خرٌجعندما ٌؤتً   و

كفاءات التدبٌرها، إنما هذا ضٌاع للوقت، هدر للمال العام والخاص، استنزاؾ للعملة الصعبة، استهتار بو لتسٌٌرها

وفً النهاٌة ضٌاع لفرص الشؽل وما  ،الفتٌة لالستثمارات، ؼلق بالجملة للمقاوالت المؽربٌةشبابٌة، ضٌاع ال

 .ٌترتب عنه من تداعٌات اقتصادٌة واجتماعٌة على الوطن

 تؤهٌل ٌمكن من بلوغ األهداؾ المتوخاة فً:إن أهم 

 .للمقاولة الفالحٌة التطوٌر والعصرنة   

 الفالحٌة. لة المقاو هٌكلة ضمان  استدامة وسٌرورة  

 مواكبة برامج ومخططات الدولة. 

 المساعدة على االستقرار فً البادٌة وتحقٌق التماسك االجتماعً وعدم الهجرة. 

الشاب على تسٌٌر وتدبٌر الوحدة اإلنتاجٌة أو   Gérant agricoleٌمر بالضرورة عبر تكوٌن وتؤهٌل المسٌر الفالحً  

بكل التشجٌعات بضمانات عقارٌة و علمٌة، باعتبارها كابن اقتصادي ٌتمتع بطرٌقة  العابلٌة الوحدة االستؽاللٌة

 والتحفٌزات ومساعدات الدولة وخاصة فً المٌدان االجتماعً.

 العقلٌعد بمثابة الرأس لهذه المنظومة المبتكرة، والذي ٌحتوي على ابن العابلة  Gérant agricoleهذا المسٌر الفالحً 

 المفكر من أجل:

 ط الطبٌعً، البٌبً، االقتصادي والتكنولوجً من حوله.فهم المحٌ -

 ، المردودٌة والتنافسٌة باالنخراط فً تكتالت مفٌدة.اإلنتاجٌةمواكبة التحدٌات ، الوطنٌة والعالمٌة حول  -

 .ومخططات الدولة فً الدعم االستفادة من برامج -
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  .والوحدة االستؽاللٌة اإلنتاجٌة الذي ٌحوم حول الوحدةكسب الثقة فً النفس، وتثمٌن الرأسمال البشري  -

وحتى تكون خلٌة اإلنتاج بصحة جٌدة ٌجب على نواتها أن تكون صلبة، والنواة الصلبة هنا هً عقلها المفكر وتتجسد 

لعمالها ومستخدمٌها، واآلخذ بقراراتها، والمتكلم باسمها،  المإطر ،فً رأسمالها البشري أي المسٌر والمدبر لشإونها

 والساهر على تقدمها وتطورها، وهو صلة الوصل بٌن كل المتدخلٌن والفاعلٌن فً الشؤن الفالحً.

وصالحٌتها ال ٌمكن أن نتحدث عن أٌة تنمٌة فالحٌة و ال قروٌة، وال عن أي تطوٌر من شؤنه أن بدون صحة الخلٌة 

وب نجاعة البرامج والمخططات، وٌإسس لتحول عمٌق فً إعدادات وتوجهات البنٌة االقتصادٌة ٌرفع من منس

 واالجتماعٌة فً بالدنا.

ٌمكن خلق شعب فً المدارس ومراكز التكوٌن الفالحٌة المتواجدة عبر التراب الوطنً من أجل هذا الؽرض، ٌتم 

واالستؽاللٌة بمختلؾ  اإلنتاجٌةفً تسٌٌر الوحدة مهنة " المسٌر الفالحً"  ممارسةبموجبها التؤهٌل من أجل 

 .تخصصاتها

 وبمستوٌات مختلفة حٌث ٌمكن أن نجد:

  فً المعاهد العلٌا.  درجة أولىمسٌر فالحً  -

 فً التعلٌم التقنً.  مسٌر فالحً درجة ثانٌة -

دراستهم وتكوٌنهم فً لذٌن لم ٌتابعوا ل بمستوى مقبول ،فً التعلٌم التؤهٌلً الحالً  مسٌر فالحً درجة ثالثة -

للفالحٌن الشباب، وأبناء الفالحٌن وأقاربهم عموما من الطبقة الفقٌرة و ،المدارس الفالحٌة المتوسطة والعلٌا

 .والذٌن لهم تجربة فً المٌدان الفالحً والمتوسطة

 :التؤهٌالت ذات المدد القصٌرةهذه 

تعمل على إعداد المتكون بالتركٌز على المواد واألدوات التقنٌة والتدبٌرٌة الالزمة من أجل التسٌٌر والتدبٌر   -

 .اللالمتخصص فً اإلنتاج واالستؽ

سنوات من  8إلى  5تربحه من  ،لكسب التجربة الالزمة فً التسٌٌر كثٌر من الوقتتؽنٌه عن ضٌاع  -

 الممارسة.

ابج التقنٌة واالقتصادٌة لبرنامج الزراعات السنوٌة الذي  ٌنجزه من أجل تقٌٌمها، براز وتحلٌل النتإلتإهله  -

 تصحٌح أخطاءها ثم تعدٌل مساراتها نحو األفضل. 

 المواكبة  -3

هً خدمة تتٌح االستفادة من نصابح وإرشادات الخبراء فً المٌدان. لكن ال ٌجب أن تقتصر على خلق مقاولة 

ها، نموها ما على حسن تدبٌرها، تحسٌن أدابوإنأو على المواكبة المالٌة من طرؾ البنك فقط، وانطالقها، 
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وخلق فرص الشؽل، وبالتالً خلق الثروة وتوزٌعها على  استمرارٌتها فً اإلنتاج والتسوٌق،وبالضرورة 

 المحٌطٌن بها.

درة للمترشح أن ٌصبح مسٌرا وحسابات متخصص فً الفالحة ٌعطً الق استشارةإن المواكبة من طرؾ مكتب 

مستقال فً اختٌاراته وقراراته، مستوعبا لجمٌع التحدٌات التً تواجهه، ومنخرطا فً  Gérant agricoleفالحٌا: 

 تساعده على ربح رهانات المسقبل. وبٌبٌة اجتماعٌةاقتصادٌة،  تكتالت

بمستوٌات مختلفة، والحاصلٌن على شواهد دنٌا ، والمتعلمٌن المتمدرسٌنالفالح الشاب وابن الفالح والمستؽل الفالحً 

أو علٌا فً مختلؾ العلوم الطبٌعٌة، علوم الحٌاة واألرض، العلوم الفالحٌة، االقتصادٌة واإلنسانٌة، بحكم محٌطهم 

 وبٌبتهم وتجربتهم الشخصٌة هم مإهلون لمزاولة مهنة المسٌر الفالحً  بمواكبة مكتب االستشارات والحسابات. 

 المسٌر الفالحًمهمة 

هو التنظٌم والتتبع والمراقبة لألشؽال فً الضٌعة الفالحٌة من أجل تحسٌن المردودٌة، رفع اإلنتاج،  الفالحًالتسٌٌر 

كل العملٌات التً تدخل فً العملٌة  جمٌع المعلومات وتصنٌؾٌعتمد على ت وهورباح. األوتحقٌق تقلٌص المصارٌؾ، 

من تقنٌات، حسابات، شإون  اللها من أجل خلق نظام ٌنسجم مع الظروؾ المعٌشةستؽذلك الو. اإلنتاجٌة الفالحٌة

 . إدارٌة، وقت عمل وبرامج مسطرة

 . ٌجب أن ٌكون مبدعا، ذو رإٌة بعٌدة المدى، ٌستبق األشٌاء لكً ٌنمً استؽاللٌته المسٌر الفالحً

الفالحٌة، تقنٌا، اقتصادٌا واجتماعٌا. له مسإولٌات المسٌر هو الذي ٌؤخذ القرار وٌفعل استراتٌجٌات حاسمة للضٌعة 

 ، فهو ٌسهر على كل األشٌاء التً تحدث فً الضٌعة وفً جمٌع المستوٌات من أجل السٌر الحسن للوحدة.مهمة

 ًمهنة المسٌر الفالح

الهابل من ، وسوق الشؽل فً حاجة كبٌرة إلٌها. ونظرا للعدد التجربةبالتكوٌن والتؤهٌل و هذه المهنة تكتسب

 . ببالدنا، ٌمكن أن نقول بؤن كل واحدة هً فً حاجة إلى مسٌر فالحًالكبٌرة والمتوسطة الستؽاللٌات الفالحٌة ا

ٌُصحح لصالح خرٌجً المدارس والمعاهد  حالٌا، الفالح وابنه هو الذي ٌلعب هذا الدور، ولكن هذا االتجاه بدأ 

 الفالحٌة.

 

 امتدادات المهنة

: المختلفة القطاعاتاألنشطة فً إن مهنة المسٌر الفالحً لها امتدادات اقتصادٌة، اجتماعٌة وبٌبٌة إلى جمٌع 

مبادئ المقومات ونفس اللها  فالمهنة...إلخ. والثقافة الصناعة، السٌاحة، الصحة، التعلٌم، اإلنشاءات واألشؽال العمومٌة

  سارٌة المفعول على الجمٌع.القوانٌن الو
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، ؼٌر أنه لم ٌعط لها األهمٌة التً ساعداتاألهداؾ والمالسٌاسات وفهً مربط الفرس حٌث ٌمكن أن تتالقى فٌها 

 على دراستها وإبراز قدراتها ومنافعها فً التشؽٌل. ؽلشتَ تستحقها، ولم ٌُ 

، فهً الستقرار فً البادٌةالتضامنٌة الطامحة إلى تحسٌن جودة الحٌاة واو الفقٌرة تشكل قاعدة صلبة للفالحة المهنةهذه 

 .لمهن الفالحٌة األخرى التً تحوم فً فلكهاا جل تإهل، تشؽل وتإطر

فبة الفالحٌن الشباب وأبناء الفالحٌن والمسٌرٌن والمستثمرٌن عموما من الطبقة الفقٌرة، هً التً ستحمل مشعل إن 

وانخراط فً المجتمع القروي. إنها مالكة الفالحة المؽربٌة الحدٌثة فً أفق العشرٌن سنة المقبلة بطواعٌة وحب 

وال  اختارت أن تتحمل المسإولٌة عن طواعٌة وحب، لألرض وعاشقة لها، ومرتبطة بها، وممارسة للفالحة، ومنتجة،

 ٌنقصها إال دفعة صؽٌرة بالتحفٌز والتؤطٌر الصحٌح، والمواكبة الفعلٌة.

تساهم بشكل سقروٌة الفالحٌة والمتوسطة الطبقة نحو وضع أفضل. الحٌة الفقٌرة الطبقة الفال دفعقادرة على  هذه الفبة 

 متقدم، إضافة إلى عملها الكبٌر فً ضمان األمنالجتماعً التماسك اال، وتحقٌق الوطنً كبٌر فً اإلقالع االقتصادي

  الؽذابً، وتحقٌق االكتفاء الذاتً وتحوٌل المٌزان التجاري الفالحً من عجز إلى فابض.

وكل المستخدمٌن، والعمال واألقرباء، بتعاون مع آبابهم  ،فاالوا من الشباب المتعلم والمإهل فً تدبٌرهذه الفبة 

الفالحٌن المستثمرٌن، أو المكترٌن ألراضٌهم، والمكتب المإطر لهم ٌشكلون نواة صلبة، لخلٌة اإلنتاج التً ذكرناها 

 .سابقا

 تعرٌف

سنة عند االنخراط  48ٌعتبر فالحا شابا كل إنسان مالك ألرض فالحٌة أو مكتر لها أو مستؽل لها ال ٌتجاوز 

 3045من أجل التوفر على األقل على  CNSSفً المنظومة واالنخراط  فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً: 

 وبؽٌة االستفادة من التقاعد. ،ٌوم عمل عند بلوغ سن الستٌن

 االستشارة الفالحٌة هٌئات

االقتصادي  واإلقالعالتضامنٌة بصفة خاصة و الفقٌرة تعٌق تقدم الفالحة من أهم اإلشكالٌات والخاصٌات التً

ً: ضعؾ التؤطٌر، حٌث أن الفالحة المؽربٌة تعانً من تدبٌر تقلٌدي لالستؽاللٌات، مع اعتماد أنظمة بصفة عامة ه

 :أساسا والمساعدة الفالحة على اتصال مباشر مع الفالح تخص لالستشارةرؼم وجود هٌبات  للتؤطٌر ؼٌر مالبمة

االستشارة الفالحٌة على  مكلؾ بقٌادة، تنسٌق ومتابعة تنفٌذ إستراتٌجٌةالمكتب الوطنً لالستشارة الفالحٌة:   - أ

 الصعٌد الوطنً. كما أنه مكلؾ بتطبٌق سٌاسة الحكومة فً مجال االستشارة الفالحٌة خصوصا عن طرٌق:

 مواكبة المنظمات المهنٌة. -
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 دعم العملٌات المنجزة من طرؾ باقً الفاعلٌن فً التنمٌة الفالحٌة. -

 العالقة مع التكوٌن والبحث. -

 :ٌخص مثٌلً، استشاري وتنمويلها دور تالغرف الفالحٌة:   - ب

  مشارٌع. الإنجاز 

 .المساهمة فً دعم االستثمار والشؽل فً العالم القروي 

 .تشجٌع الفالحٌن على التنظٌم فً منظمات مهنٌة 

 .تنظٌم دورات تكوٌنٌة وأٌام تحسٌسٌة 

 .خلق وتدبٌر مراكز التكوٌن المهنً، والتكوٌن المستمر والتكوٌن بالتدرب 

 طابع صناعً وتجاري. خلق مإسسات ذات 

 .تنظٌم تظاهرات فالحٌة 

 .تفعٌل شراكات من أجل تعزٌز االستثمار 

تمثل القطاع الفالحً لدى السلطات العمومٌة على المستوى المحلً، اإلقلٌمً، الجهوي والوطنً نظرا  وهً

 لألدوار التً تلعبها هذه الؽرؾ.

رؼم أن الؽرؾ الفالحٌة أعطٌت لها صالحٌات واسعة ومالٌة مستقلة من أجل تنفٌذ سٌاسة الحكومة فً التنمٌة 

الفالحٌة والقروٌة فً إطار الجهوٌة الموسعة، لكنها لم تجتهد فً بلورة صٌؽة فعالة فً التقرب من الفالح 

 .لالستؽاللٌاتوتؤطٌره من أجل التؽلب على التؤطٌر التقلٌدي 

 وكالة التنمٌة الفالحٌة -ج

فهً مكلفة باقتراح المخططات العملٌة للسلطات  ستراتٌجٌة متبناة من طرؾ الحكومة،مهمتها المساهمة فً وضع إ

 .  والتنمٌة الفالحٌة بصفة عامة الفالحٌة ذات القٌمة المضافةاإلنتاجٌة الحكومٌة الخاصة بدعم السالسل 

 اتاالستشارالدراسات وهً مكاتب خاصة معتمدة من طرؾ الدولة متخصصة فً  مكاتب الدراسات والحسابات: -د

 ال ٌقصدها الفالح الفقٌر إال عند الضرورة القصوى، ؼالبا ما تسدي خدماتها للطبقة المٌسورة. والحسابات.ة ٌالفالح

على إنجاز   Gérant agricoleوالمساعدة للمسٌر الفالحً والمواكبة  خاصة من أجل التؤطٌرالمكاتب هذه التؤهٌل ٌمكن 

أهم األشؽال المكتبٌة الالزمة فً التدبٌر والمحاسبة مع تهٌا تقارٌر تقنٌة، مالٌة سنوٌة و رسمٌة، من أجل المواجهة 

 .التراب الوطنً ٌكون مقرها قرٌب من الفالح ومنتشرة فً التضامنٌة.لكل األطراؾ المتدخلة فً العملٌة والتوضٌح 

تكوٌنات وتؤهٌالت زٌادة على التشجٌعات و ضمانات عقارٌة شترطه منوما ت الواافإن االنخراط فً منظومة 

من  الفالحة المتخصصة فً تبامكال هذه النضمام إلىا ٌحتمتقدمه الدولة  الذي سوؾوالتحفٌزات وخصوصا الدعم 

 . أجل المواكبة
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من أو استؽاللٌة وحدة إنتاجٌة  35-05حة أن ٌواكب من ٌمكن لكل مكتب دراسات أو حسابات متخصص فً الفال و

 ٌر.دأجل المساعدة والتدبٌر على اإلنتاج والتسوٌق وكذلك التص

سٌاسة هذه المنظومة المبتكرة تحت  جزء من خاصة من أجل تنفٌذ وتطبٌقاللمكاتب بصفة دابمة لتعطى هذه المهمة 

 . المنتشرة عبر التراب الوطنً إشراؾ المكتب الوطنً لالستشارة الفالحٌة والؽرؾ الفالحٌة

خاص بتسٌٌر الوحدة اإلنتاجٌة الفالحٌة ٌراعً المواصفات والخاصٌات موحد كما ٌمكن إٌجاد وإنجاز نظام معلوماتً 

للطبقة الفقٌرة، وَتحترم مختلؾ تخصصاتها. هذا النظام وبمساعدة مكتب االستشارات التقنٌة، االقتصادٌة واالجتماعٌة 

سوؾ ٌسهل على المسٌر الفالحً إدخال جل التقٌٌدات والعملٌات التقنٌة، االقتصادٌة واإلدارٌة الخاصة  ،أو الحسابات

إمكانٌة تحلٌلها وتقوٌمها ثم إصالحها فً النتابج النهابٌة فً كل آخر سنة فالحٌة و بٌانمع  ،بالتسٌٌر والتدبٌر المحكم

 السنوات الموالٌة. 

خرى جدٌدة تمتص وتشؽل كل التقنٌٌن عدها تسهل الطرٌق إلى فتح مكاتب أب ،هذه المكاتب ستعرؾ نشاطا متزاٌدا

 والكفاءات ذات التجربة فً هذا المٌدان.

ولم  مخطط المؽرب األخضرهً التً لم ٌشتؽل علٌها  والمواكبة فً التؤهٌل المهنً الفالحًهذه النقطة بالضبط 

فً مالبمة التؤهٌل مع واقع الحاجٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة  مكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشؽلٌشتؽل علٌها 

فً بحكم دورها  للؽرؾ الفالحٌةرؼم أن هذه المهمة موكولة  األهمٌة التً تستحقها. ولم ٌعط لها ،بالشكل الكافً للبالد

 .ٌلٌة الشعبٌةثالتم

إن الفالحة المؽربٌة التً نرجو ونتمنى أن تلعب دورا مهما فً رقً االقتصاد الوطنً، وتكون قاطرة للنموذج  

والبرامج مع استؽالل التجارب والمكتسبات السابقة  التنموي الجدٌد، تعتمد أساسا على اإلمكانٌات المتاحة والمتوفرة

التً كانت السبب فً بلوغ محدودٌة النموذج  الحلقة المفقودةركب ، تُ وفعالة بسٌطةتعدٌالت  ، مع إدخالالهادفة

 التنموي القدٌم، ولم توفر له التربة الخصبة لإلقالع إلى مستوٌات علٌا.

 حسن التدبٌر

ل ، وتم تنصٌب أحد األبناء مسٌرا ٌتحمافاالوفً منظومة  الوحدة اإلنتاجٌة واالستؽاللٌة العابلٌة انخرطتإذا 

 أجراءألنهم جمٌعا ، وكل أفراد العابلة والحسابات االستشارةبمساعدة مكتب  سٌفرض نفسه فحسن التدبٌرالمسإولٌة، 

 ومستثمرٌن، ٌشكلون نواة صلبة فً الشؽل واإلنتاج. 

ٌؤخذون منها ، تحظى بتضامن الشعب المؽربً ٌعمل فٌها جمٌع أفراد العابلةتشكل مقاولة عابلٌة  افالواف

تضمن لهم التؽطٌة االجتماعٌة والصحٌة والتؤمٌن، وفً نهاٌة الخدمة توفر لهم تقاعد مرٌح. أجورهم ومستحقاتهم، 

 وهذا ما ٌشكل لهم عامل استقرار نفسً فً بلدهم )أرضهم الفالحٌة، جماعتهم المرتبطة بإقلٌمهم ووطنهم(.
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IV- التموٌالت البنكٌة والدعم 

 التموٌالت البنكٌة - أ

شرٌك أساسً فً العملٌة اإلنتاجٌة واالستؽاللٌة ، للمؽربوباألخص القرض الفالحً  تعتبر المإسسة البنكٌة

 الفالحٌة، وكذلك فً تشجٌع االستثمار وتطوٌر الضٌعة الفالحٌة وتحسٌن ظروؾ العٌش فً البادٌة.

أجل تطبٌق برنامجه الزراعً أو إن المإسسة البنكٌة هً الجهة الوحٌدة التً تمول المستثمر الفالح بقروض من 

واستشارات  اإلنتاجٌة واالستثمارٌةفً العملٌة  مالٌة إنجاز مشروع. وبذلك ٌعتبر البنك الخبٌر الوحٌد الذي ٌقدم مواكبة

 لزبونه الفالح.

ٌثة، ، وما سٌترتب عنها من انفتاح فً مجال العقار، والتؤهٌل المهنً، ووسابل التدبٌر الحدفاالواوفً ظل منظومة 

المكتب  والحسابات المتخصصة فً الفالحة تحت إشراؾ االستشارةباإلضافة إلى التؤطٌر والمواكبة من طرؾ مكاتب 

القٌام بمبادرات  كهٌبة مستقلة من أجل التؤطٌر، ٌتعٌن على األبناك والؽرؾ الفالحٌة الوطنً لإلستشارة الفالحٌة

. وذلك بخلق حساب بنكً خاص الواافتضامنٌة جدٌة من أجل تسهٌل الولوج إلى التموٌل، لفابدة الشخصٌة المعنوٌة 

فً اسم الوحدة اإلنتاجٌة ٌتفرع عنه حسابات فً اسم المستخدمٌن، العاملٌن والمستثمرٌن مع تقدٌم قروض تتناسب مع 

 المنتج. االستثمارالزراعات، وقدرات هذه المقاوالت الفتٌة على  المتوقعة إلنجاز برنامجالمٌزانٌة 

، أطلق الملك  مبادرة تتعلق بالبرنامج المندمج لدعم وتموٌل المقاوالت الذي ٌستهدؾ بشكل 0505ٌناٌر  07فً    

وٌل من لدن ربٌسً المقاوالت الصؽرى والمتوسطة، والشباب الحاملٌن للمشارٌع، وٌركز على توفٌر الولوج إلى التم

 8القطاع البنكً، من خالل إحداث صندوق دعم تموٌل المبادرة المقاوالتٌة لتموٌل المشارٌع، بؽالؾ مالً ٌقدر بـ

فً الوسط القروي، وذلك بمساهمة  %0075فً الوسط الحضري و  %2مالٌٌر درهم وفً حدود فابدة ال تتعدى 

 صندوق الحسن الثانً، والحكومة واألبناك.

موٌل لوحده ال ٌكفً لخلق مقاولة، تسٌٌرها وتتبعها من أجل استمرارٌة نشاطها ونموها. خاصة أن المقاولة ؼٌر أن الت

الفتٌة تتعرض لصعوبات وضؽوطات كثٌرة، مما ٌفرض علٌنا مواكبتها تقنٌا وتدبٌرٌا ولٌس فقط مالٌا حتى تخرج من 

 منطقة الخطر.

و الثقة فً المستقبل، والثقة فً المستقبل بالنسبة للفالح المؽربً ال والمشكل فً العمق هو مشكل الثقة، واالستثمار ه

 تتؤتى إال من خالل المواكبة الفعلٌة والتؽطٌة االجتماعٌة، كما ذكرنا سابقا فً الدراسة االجتماعٌة.
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 الدعم  - ب

علها رافعة من أجل تطبٌق السٌاسة الحكومٌة حسب أهداؾ محددة وج 0986أنشؤ صندوق التنمٌة الفالحٌة سنة 

ومشروع  لالستثمار وتحسٌن دخل الفالحٌن. وذلك عبر برامج ومخططات، كان آخرها مخطط المؽرب األخضر

 :حول األراضً المسترجعة التً كانت تسٌرها شركتً بٌن القطاع العام والقطاع الخاص الذي أطلقته الدولةالشراكة 

وكلها تهدؾ  ،التنمٌة الفالحٌة()شركة  SODEA وصودٌا)شركة استثمار األراضً الفالحٌة( SOGETA  اطسوجٌ

 إلى تشجٌع االستثمار الخاص وتوجٌهه.

القوة التً تمٌز بها مع تحدٌد الحلقة المفقودة التً و ومعرفة نقط الضعؾ حالٌا، وبعد تطبٌق مخطط المؽرب األخضر

تنمٌة المستدامة واإلقالع الحقٌقً لالقتصاد هداؾ ولم تمهد الطرٌق إلى الشكلت عابقا هٌكلٌا لم تسمح بإنجاح بعض األ

 الفالحً المؽربً.

الحقٌقة أن مخطط المؽرب األخضر تمٌز بعدة إٌجابٌات مكنته من تحسٌن بعض المإشرات االقتصادٌة واالجتماعٌة 

إلى وأهمٌتها فهو لم ٌرق  ةحٌث ٌمكن اعتبارها قفزة نوعٌة نحو األفضل، لكن وبالنظر إلى المٌزانٌات المرصود

 .والفقٌرة المستوى المطلوب، ولم ٌبلػ النتابج المرجوة منه وخاصة فً الفالحة التضامنٌة

إن مخطط المؽرب األخضر لم ٌساهم بشكل فعال فً خلق آلٌة بمثابة منظومة أو برنامج ٌرتكز على االستثمار فً 

تنمٌة ودعم الفالحة المؽربٌة، واستدامة اإلنسان، وال شًء ؼٌر اإلنسان القروي، ٌشكل الحل الوحٌد واألوحد من أجل 

 تطوٌرها.

التنمٌة القروٌة وتطوٌر الفالحة  الذي هو جوهر الفقٌرإن مخطط المؽرب األخضر لم ٌثمن الرأسمال البشري القروي 

 .هو مصدر كل ثروة، ومحور ألي نموذج تنموي جدٌد، ووالفقٌرة التضامنٌة

خضر هً ضعؾ التؤطٌر فً التدبٌر التقلٌدي لالستؽاللٌات مع األ إن أضعؾ نقطة فً استراتٌجٌات مخطط المؽرب

المجتمع  كبة التطور السرٌع الذي ٌطمح إلٌهاعتماد أنظمة للتؤطٌر ؼٌر المالبمة، وؼٌر مواكبة للعصر، وال تسمح بموا

 القروي الفالحً الفقٌر.

القروي واستدامة تنمٌته واستقراره، وذلك لهذا وجب مراجعة عمق النظام المحفز والمدعم لتطوٌر الفالحة والعالم 

بتطوٌر البنٌة الهٌكلٌة للعنصر البشري، وعالقتها بالبنٌة الهٌكلٌة للوحدة اإلنتاجٌة واالستؽاللٌة فً تفاعل تام ومتناؼم 

 مع جمٌع المتدخلٌن فً المٌدان الفالحً.

انٌات لمساعدة الفالح، فً ظل ضعؾ فمهما كانت الدولة سخٌة، ومهما قدمت من دعم وتشجٌعات، ورصدت من مٌز

الفقٌرة ، فلن تعرؾ الفالحة المؽربٌة وعدم تؽطٌتها إجتماعٌا التؤطٌر والمواكبة الذي ٌؽذي ضعؾ تدبٌر االستؽاللٌات

 التضامنٌة تقدما ملحوظا ومستداما ٌلٌق بآمال ومتمنٌات ملك البالد.و
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V-  التعاقدات االجتماعٌة 

 التعاضدٌة الفالحٌة المؽربٌة للتؤمٌن هً الفاعل الكفإ والمإثر فً الخدمات التؤمٌنٌة :التأمٌنات -1

 ، بإمكانها واستطاعتها أن:الفالحٌة

، وما تملكه من مإهالت وموارد بشرٌة الواافتبذل مجهودا أكثر فً التعامل وبشكل تضامنً مع   -

 طبٌعٌة حٌوانٌة وآلٌة.

 للوحدة اإلنتاجٌة الفالحٌة. تراعً الظروؾ االقتصادٌة والطبٌعة -

توفر خدمات تؤمٌنٌة مالبمة وشاملة، حتى تضمن عدم المفاجآت، وخاصة المرتبطة بالظروؾ المناخٌة،  -

 والبشرٌة.

 ض أثمنة هذه الخدمات، وما ٌتناسب و قدرة هذه الفبة.ٌتخف -

 مع القروي الفالحً.تشجع على تحمل المسإولٌة االجتماعٌة، واالنخراط الحقٌقً وعن طواعٌة فً المجت  -

 

وهً تحت الوصاٌة  0959هو مإسسة عمومٌة تؤسست سنة :  CNSS الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً  -0

ضمن وت األجراءإجباري على  ،فً المؽرب تشكل نظاما للضمان االجتماعً شؽل.اإلدارٌة للوزٌر المكلؾ بال

 األعطاب الصحٌة والشٌخوخة )التقاعد(. الحماٌة ضد المخاطر فً حالة المرض، والدة المرأة، 

 الوفاة.بعد منح الرواتب والالصندوق ٌمنح تعوٌضات عابلٌة، وٌجعل ذوي الحقوق ٌستفٌدون من 

   AMO: Assurance maladie obligatoireعن المرض  التأمٌن اإلجباري -3

آلٌة لتؤمٌن الفرد لمواجهة أخطار نقص اإلمكانٌات المالٌة من أجل الولوج إلى العالج فً حالة المرض، وكذلك  هو

مصارٌؾ ، وألفراد عابلتهم ،ٌضمن للمنخرطٌن عن العمل. عجزلتمكٌن المنخرط من دخل ولو قلٌل فً حالة إذا 

 وإعادة التؤهٌل الوظٌفً. الحوادث، وكذلك األمومةالج الصحٌة المنبثقة عن األمراض والع

 فً جل الدول الؽربٌة، نجد أن الجزء األكبر من التؤمٌن عن المرض تتحمله الدولة. 

بالشكل الكافً حتى تستطٌع تهٌبة جٌل جدٌد من الفالحٌن المهنٌٌن القادرٌن  ؼٌر مهٌكلةفً البادٌة الفالحة المؽربٌة 

على عصرنة القطاع الفالحً ومواكبة التطورات الحدٌثة البٌبٌة المناخٌة التنافسٌة والسٌاسات العمومٌة إلى درجة 

  .ة االجتماعٌة والصحٌةتستطٌع تلبٌة حاجٌاتها من التؽطٌخلق وحدات إنتاجٌة ذات مردودٌة عالٌة وربحٌة كافٌة 

والمإسسات مهٌكلة بشكل ٌسمح بتقدٌم خدمات فً مستوى التطلعات التً  المؽربٌة فً اإلدارات الفالحةنظن أن 

التً تخدم نفس الشرٌحة من  ،والتنسٌق بٌن الهٌبات المختلفةالترشٌد والتنظٌم ، فما ٌنقصها إال جمٌعا إلٌهانصبو 

استرجاع الثقة فً  جلأمن  ،تحسٌن آلٌات االتصال واالستقبالكذلك والمصالح، نوع من تحت نفس الوالمواطنٌن 

  .نفوس المواطنٌن
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، على أن ٌمتد فٌما بعد إلى بالواافخاص ٌجب أن ٌكون هناك تؽطٌة إجتماعٌة عن طرٌق تنظٌم تحفٌزي    -

 .كذلك األخرى بطرٌقة تضامنٌة االستراتٌجٌة  القطاعات

والتضامنً على تحمل الدولة لجل مساهمات أرباب العمل المستثمرٌن الفالحٌن ٌنص فً مكونه االجتماعً  -

 فً االشتراكات المإدات لفابدة الصنادٌق االجتماعٌة.

أجراء رسمٌٌن من العابلة  Yإلى  Xٌتعلق هذا التحفٌز التضامنً بالوحدات اإلنتاجٌة واالستؽاللٌة فً حدود  -

 مع المشؽل بموجب عقد شؽل بصفة دابمة وتضامنٌة.واألقارب والمكترٌن ألراضٌهم ومرتبطٌن 

هذا التحفٌز الفالحً هو مشجع ومدعم للفبات التً تنتمً إلى الطبقة الفقٌرة، من أجل انخراطها فً منظومة  -

 والدفع بها عن طواعٌة ورؼبة إلى دخول عالم االقتصاد الفالحً المهٌكل.  الوااف

طمبن على ٌ تجعل العنصر البشري ،جتماعٌةالتؽطٌة االى باإلضافة إل ،االستفادة من مواكبة عصرٌة -

 المستقبل من تقلبات الزمن.

ٌجب على المشؽل نفسه أن ٌكون ٌزاول نشاطه فً مٌدان الفالحة والصٌد البحري والمٌاه والؽابات أو له ارتباط وثٌق 

 بالعالم القروي.

من الفالحٌن المهنٌٌن والمستثمرٌن الفالحٌٌن  الذي سٌخلق بالتؽطٌة االجتماعٌة والثقة فً النفس دٌهذا الجٌل الجد

لى والخدماتٌٌن له القدرة على اإلنتاج والتسوٌق بطرق عصرٌة فً الداخل والخارج وخلق الثروة وتوزٌعها ع

 المحٌطٌن به.

 تقٌٌم كلفة المساعدات التضامنٌة

تؽطٌة بالنسبة إلى الدولة، فهً تستثمر فً اإلنسان القروي الذي لم ٌصله نصٌبه من فمهما بلؽت كلفة هذه ال  

أخالقٌا هو فً ، بٌبٌا ووأحسن استثمار واألعلى مردودٌة تربوٌا، اقتصادٌا، اجتماعٌا وله الحق فً التنمٌةالتنمٌة.

 اإلنسان المنتج.

وتقٌٌمه بالنسبة لعابلة قروٌة تشتؽل فً  فً اإلنسان بالنسبة للدولة  سنحاول التعرؾ على كلفة هذا االستثمار

مزرعة / ضٌعة، تكسب قوتها ودخلها بعرق جبٌنها، وسواعد أبنابها وبناتها وما تنتجه من مواد فالحٌة، نباتٌة 

 وحٌوانٌة.

بالتؽطٌة االجتماعٌة قد تؤتً بعشرات اآلالؾ من مناصب الشؽل الدابمة فً العالم  المساعدة والتضامن مع الوااف

 القروي، وتإسس لدخول المقاوالت ؼٌر المهٌكلة فً القطاع المهٌكل، وتعمل على عصرنة القطاع.

 إن اإلدماج المجتمعً هو المحرك السٌكولوجً لبلوغ األهداؾ، حٌث ٌعتبر قوة دفع قاعدٌة لالقتصاد. 



واذلاكء امجلاعي...تفكري اسرتاتيجي لتمنية الفالحة املغربية واس تقرار العامل القروياذلاكرة   المنوذج التمنوي اجلديد 

 

49 

 

التؽطٌة االجتماعٌة تشجع على مواصلة العمل والمثابرة داخل المقاولة عوض ؼلقها، فهً تضمن المستقبل    

 للمنخرطٌن فٌها رؼم كل الظروؾ القاسٌة والمؽامراتٌة.

هً فعال قوة دفع إقتصادٌة فً حاجة إلى قوة بٌع قاعدٌة موجهة من طرؾ سٌاسة مثالٌة جٌدة، تساعد الضعٌؾ        

 م الؽنً.وال تظل

ال ننسى أن العامل النفسً هو الدافع لفعل الشًء، وهو المولد للرؼبة وللثقة فً النفس وتقدٌر الذات واألفكار اإلٌجابٌة 

 والرؼبة فً النجاح.

 تذكٌـر 

وتتالقى فٌها  تنسجم وتتناؼم فٌها الحكامة ،جامعة وحاضنة لمنظومات صؽٌرةومتكاملة، هً منظومة كبٌرة  :التنمٌة

 تدبٌر المجتمع تقنٌةفهً  ٌة. إذنالتربوٌة واألخالق البٌبٌة، االجتماعٌة،، االقتصادٌةاألهداؾ والمساعدات 

 . : C’est une technique de gestion sociétale et organisationnelleوتنظٌمه

ؾ من القاعدة إلى القمة، وهً عمودي ٌسهل الوصول إلى األهداووظٌفً  بناء لتسلسل خدماتً هً :المنظومة 

وؼنٌة فً  وازنةمجتمعٌة مهنٌة ووظٌفٌة و اكتسبت تجربةتصورات بالضرورة للخبراء والكفاءات واألطر التً 

 مٌدان ما. 

المٌدانٌة للكفاءات  المهنٌة والوظٌفٌة ٌؤخذ من التجارب الصؽٌرةهو الرابط بٌن التنمٌة المستدامة والمنظومة  :البحث

واألطر المؽربٌة فً شتى المجاالت والقٌام بإسقاطها على مختلؾ المجالس والهٌبات التً ترسم السٌاسات العمومٌة 

 من اجل تطبٌقها لتطوٌر الخدمات االجتماعٌة واإلدارٌة وإنتاج الثروة وتوزٌعها بشكل عادل على المواطنٌن.

 تشكل لنا النموذج التنموي الجدٌد.فً المنظومة الكبٌرة هً التً سالصؽٌرة التً تجتمع هذه المنظومات 

 ،مإهلة، مشؽلة ومإطرة لجمٌع الحرؾ التً تدور فً فلكهامهنة المسٌر الفالحً وظٌفة : ٌمكن اعتبار المهنٌة

 ة.والتً هً التنمٌجزء من المنظومة الكبٌرة  التً هً، افاللودخل فً صلب المنظومة الصؽٌرة تو

 حٌث نجد: ،أحجام وأبعاد مختلفة هً نفسها لها المقاولةا بالقطاع الخاص ووثٌق اوالتنمٌة مرتبطة ارتباط

 المقاولة الكبٌرة، المتوسطة، الصؽٌرة، جد الصؽٌرة و المقاولة الذاتٌة، حٌث نجد المسٌر ٌشؽل نفسه بنفسه. 

نعتبر  وطنً ٌعملون كإخوة فً عابلة واحدة هً الوطن.هذه المقاوالت المشكلة للنسٌج االقتصادي الوبطبٌعة األشٌاء، 

 هذا الوطن له خمسة أبناء، ومن شٌم المؽاربة وثقافتهم وعاداتهم أنهم ٌتضامنون فٌما بٌنهم.أن 
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والعابلة المؽربٌة هً متضامنة مع الضعفاء والمعوزٌن والذٌن ال قدرة لهم على مواجهة صعوبات الحٌاة، إلى حٌن 

، اتهموتهم السٌبة إلى وضعٌة أفضل. وبطبٌعة األشٌاء فكل أبناء العابلة الخمسة ٌرٌدون تحقٌق ذإخراجهم من وضعٌ

 جامهم، ٌنمون وٌذهبون إلى األمام من أجل استقاللٌتهم.ٌكبرون فً أح

فً الحقٌقة، نجد بعض المقاوالت المؽربٌة الكبرى والمتوسطة تتضامن وتقدم مساعدات مهمة للفبات المعوزة فً 

لكن فً أثرها االجتماعً تبقى متواضعة. فما ٌنقص إال  ،مٌادٌن وجهات مختلفة، ؼٌر أنه فً شقها المالً هً كبٌرة

 تنسٌق الجهود وتجمٌع المساعدات لتتالقى فً األهداؾ المحددة والواضحة. 

ً النمو والمضً لألمام ظهر لنا رؼبته فالضعٌؾ الذي ٌُ  االبنمع  نتضامن أي األبناء )فئة من المقاوالت( سنساعد؟ف

وتطوٌر مقاولته واستمرارٌتها والتضامن مع أفراد المجتمع الذٌن ٌحٌطون به وٌعملون معه. هذه المساعدة ستشكل قوة 

 المقاوالت المؽلقة(. إحصابٌاتدفع هابلة الستمرارٌة المقاولة العابلٌة ونموها )انظر 

 صنادٌق االجتماعٌة:بالنسبة لل -1

 ومات المتوفرة:وبالرجوع إلى المعل

-    Au               0 1 /07/2019       01/07/2020 

- SMIG             14.13/H                     14.81/H 

- SMAG        73.22 /J                         76.70/J 

  ع بالتقاعد فً نهاٌة الخدمة. ٌوم عمل من أجل التمت 3045من المفروض على األجٌر الحصول على  -

 تقدٌر معدالت األجور الشهرٌة حسب المناصب:

 معدل األجر الشهري منصب الشغل

 المسير)ة( الفالحي)ة(
 التقني)ة(

 متخصص )ة(ال عامل)ة(ال
 العامل )ة(

7111611 

6111611 

5788.00 

517:.00 

 11915611 المجموع
 

 درهم شهريا 1811011=   3  ÷ 00.00511     :أربعة أجراءعائلة من  لدىتقدير معدل األجر الشهري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



واذلاكء امجلاعي...تفكري اسرتاتيجي لتمنية الفالحة املغربية واس تقرار العامل القروياذلاكرة   المنوذج التمنوي اجلديد 

 

51 

 

 

 :ٌل جدول االشتراكات الواجب دفعهابالتفص
 

- Taux de cotisation à la CNSS au 01/01/2019 

Type de cotisation Part salariale Part patronale Total 
Taux 

% 
Retenu Taux 

% 
Retenu Taux 

% 
Retenu 

Prestations sociales 
Court et long terme 

4.48 15<6<5 8.98 591675 13.46 6<1667 

Allocation familiale -  6.40 1;8691 6.40 1;8691 
Taxe de formation 

professionnelle 
-  1.6 79671 1.6 79671 

Total 4.48 018081 16.98 381031 21.46 511023 
 

Taux de cotisation à l’AMO 
AMO (Assurance maladie 

obligatoire) 
2.26 98687 2.26 98687 4.52 16161; 

Participation AMO -  1.85 86698 1.85 86698 

Total 2.26 54043 4.11 008008 6.37 073062 

 

Totaux 
 

6.74 
 

084035 
 

21.09 
 

500050 
 

27.83 
 

716016 
 درهم 600055 ≈ 600060= 21.09 %×000955. واجب اشتراك المنخرط )المقاولة(

 دزهم  195.00 ≈ 095046=   %       6074×0955 واجب اشتراك األجٌر

 فً العابلة الفالحٌة. أجٌر تتحملها الدولة المؽربٌة عن كل فرد  سنوٌادرهم /  ×12 = 7344 600055

 العائليت0جيس في المقاولت الفالحيت دزهم سىىيا يخحملها الفسد األ 0345055=  00 × 09505

 

 منخرط )مقاولة(. 35إلى  05اكب من كل مكتب ٌمكن أن ٌو والحسابات: االستشارةسبة لمكاتب بالن -0

 .(TTC) سنوٌا درهم 7555055نفترض أن أتعاب المكتب تحدد فً   

 مقاولة. 05عدد المنخرطٌن فً المعدل هو 

 درهم. 087555055=   05  ×7555055ٌصبح دخل المكتب: 

 درهم 37555055=       %20رسم القٌمة المضافة  ناقص

 .بمحفظة زبناء دابمة مكتب تشؽٌللكافٌة  / سنوٌا درهم 0550555055  الصافً الباقً: 

لكل فرد من  الزمة درهم 0875055=  4 ÷7555.00هذا معناه ، 4معدل أجرابها  واافإذا افترضنا أن كل 

 العابلة الفالحٌة.

 درهما للفرد سنوٌا. 780 للهٌكلة اإلدارٌة: بالنسبة -3



واذلاكء امجلاعي...تفكري اسرتاتيجي لتمنية الفالحة املغربية واس تقرار العامل القروياذلاكرة   المنوذج التمنوي اجلديد 

 

52 

 

 .سنوٌا/ درهم 05555055=   780055+  0875055+7344055:   العام المجموع

 مواطن بصفة رسمٌة فً مقاوالت مهٌكلة ٌلزمنا: 0550555إذا افترضنا كذلك أننا نرٌد تشؽٌل 

 وربما أقل بكثٌر. ،ملٌار درهم سنوٌا 0   = درهم 0055505550555=   050555  × 0550555 

تنتج عنه خاصة وأنه ٌمكن توفٌره من مٌزانٌات بعض الهٌبات سهذا الرقم لٌس بكبٌر بالنسبة إلى المزاٌا المتعددة التً 

 التً تشتؽل فً المٌدان باإلضافة إلى مساعدة الدولة والقطاع الخاص.

مقاولة فالحٌة،  05555تنضوي تحت  مع العلم أن هذه المابة ألؾ مواطن شؽٌل فً الفالحة والعالم القروي

وٌإطرها  مناصب شؽل بصفة دابمة فً المعدل. 54مسٌر فالحً على اعتبار أن كل واحدة توفر  05555ٌسٌرها 

 وحسابات. ةمكتب استشار 0555

 أوهم بدورهم سٌوفرون ألفٌن ووحسابات للقٌام بهذه المهمة،  استشارةإذن سٌلزمنا توفٌر أو تشؽٌل ألؾ مكتب 

زبناء دابمة والتً تعطٌها منصب شؽل فً القطاع الخاص. مع مرور الزمن، هذه المكاتب ذات محفظة  ثالثة آالؾ

واضعة نصب زبنابها ستطور عملها وتحسن كفاءاتها لتتقدم إلى األمام فً خدمة  ،والتقدٌر للذات ،الثقة فً النفس

 هن. إلنتاج والتسوٌق والتصدٌرسهم ٌطمحون لأنفلزبناء . اعلى اإلنتاج، التسوٌق والتصدٌر الواافمساعدة  أعٌنها

إنها فعال قوة دفع  .وللتنمٌة القروٌة ثالث كلمات متتابعات متالزمات ٌشكلن المفتاح السحري للنمو االقتصادي

                                       .، وهكذا دوالٌكقاعدٌة اقتصادٌة

 ٌــــتـــبــــع                                                                                             
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