
المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية
فاس - مكناس

مسؤوليات المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية:
• إعداد وتحديث خطة العمل على المستوى الجهوي.

• السهر على تحقيق مهام التنمية.
• إدارة وقيادة رؤساء مراكز االستشارة الفالحية.

• التنسيق بين مختلف المراكز لالستشارة الفالحية بالجهة.
• جمع المعلومات المستمدة من الميدان وإرسالها إلى اإلدارة المركزية بعد التحقق من صحتها.

عدد المصالح:
• 4 مصالح جهوية.
• 8 مصالح إقليمية.

• مركز جهوي واحد للشباب حاملي المشاريع الفالحية بقطب الجودة لمكناس. 
• مركز واحد لالبتكارات في مجال المنتجات الغذائية بقطب الجودة لمكناس.

عدد مراكز االستشارة الفالحية:
29 مركزا لالستشارة الفالحية.

الموارد البشرية للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية: 
171 مستخدما.



المصلحة اإلدارية والمالية:

أدوار مراكز االستشارة الفالحية في الميدان:

• تنفيذ مخططات عمل االستشارة الفالحية على المستوى المحلي.
• المشاركة في تتبع الموسم الفالحي. 

• توعية الفالحين ودعمهم فيما يتعلق بإنشاء  المنظمات المهنية الفالحية وكذا الحوافز والمساعدات 
المالية المقدمة من طرف الدولة.

• القيام بحمالت إعالمية تتعلق بالسالسل اإلنتاجية النباتية والحيوانية وكذا السالسل األفقية (الري، 
المكننة، المدخالت...)

• مواكبة مشاريع الفالحة التضامنية ودعم التجميع وريادة األعمال.
• دعم المشاريع المهيكلة للوزارة.

• التنسيق مع المصالح اإلقليمية ومراكز االستشارة الفالحية من أجل تتبع التقدم المحرز.
• ضمان جمع البيانات والتقارير المرسلة من الميدان إلى الهيئات المركزية.

• الحرص على إدارة البيانات الميدانية الخاصة باإلدارة الجهوية.

• الحفاظ على إدارة الميزانية والمحاسبة وتتبع تنفيذ برامج المحاسبة والمالية.
• تحديث قائمة الموارد البشرية وضمان إدارتها.

• السهر على إدارة الهبات والمصروفات.
• السهر على تنفيذ برامج تطوير المباني وإدارة الخدمات اللوجستية.

• االحتفاظ بقائمة المرافق والمعدات المخصصة للجهة.

مصلحتين إقليميتان لتطبيق برنامج االستشارة الفالحية:
 يتجلــى دورهمــا فــي ضمــان تنفيــذ برنامــج االستشــارة الفالحيــة علــى المســتوى اإلقليمــي، وتقديــم تقاريــر 

حول اإلنجازات والتنسيق بين مراكز االستشارة الفالحية على المستوى اإلقليمي.



25 مركزا لالستشارة الفالحية (15 بورية / 10 مروية)

28 مركزا فرعيا.

• المشاركة في وضع خطة عمل االستشارة الفالحية المحلية.
• المشاركة في تتبع الموسم الفالحي ونقل المعلومات المتعلقة به.

• توعيــة الفالحيــن ودعمهــم فيمــا يتعلــق بإنشــاء منظمــات مهنيــة فالحيــة وبتوفيــر الحوافــز 
والمساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة.

ــل  ــذا السالس ــة وك ــا والحيواني ــة منه ــة، النباتي ــل اإلنتاجي ــق بالسالس ــة تتعل ــالت إعالمي ــام بحم • القي
العرضية (الري، والمكننة الفالحية، والمدخالت...)
• مواكبة مشاريع الدعامة الثانية ودعم التجميع.

• ضمان تقديم تقارير دائمة حول جميع أنشطة االستشارة الفالحية على المستوى المحلي.

دعم السالسل الفالحية:

الموارد البشرية للمديرية الجهوية لالستشارة الفالحية:  

• 47 مستشارا فالحيا؛
• 9 رؤساء مراكز االستشارة الفالحية والمصالح اإلقليمية لتفعيل االستشارة الفالحية؛

• 12 إطارا ومستخدما على مستوى المديرية الجهوية؛
• 15 مستخدما مساعدا على مستوى مراكز االستشارة الفالحية.

أهم إنجازات المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية فاس -مكناس 
برسم سنة 2020 

• العدد االجمالي لألنشطة: 6548
• العدد االجمالي للمستفيدين: 35036

• العدد اإلجمالي للنساء القرويات المستفيدات: 2215
• العدد اإلجمالي للفالحين المستفيدين: 32821



مشاريع الدعامة األولى والثانية:
عدد مشاريع الدعامة الثانية المعنية: 41 بما في ذلك 10 مشاريع صندوق التنمية الفالحية.

األنشطة حسب النوع و المستفيدون حسب الجنس:

توزيع األنشطة حسب السلسلة:
العدد اإلجمالي 

للمستفيدين
عدد النساء 

القرويات
عدد الفالحين عدد األنشطة السلسلة

5304 141 5163 961 سلسلة األشجار المثمرة

10562 851 9711 1731 سلسلة الزيتون

155 3 152 134 سلسلة التين

6878 71 6807 1082 سلسلة الحبوب

1744 91 1724 427 سلسلة البقوليات

44 2 42 3 السالسل الكبرى

1766 5 1761 432 سلسلة الخضراوات

142 1 141 18 سلسلة الزراعات الزيتية

1145 316 829 230
سلسلة النباتات العطرية 

والطبية 

972 116 856 482 سلسلة الحليب

15 15 0 1 سلسلة تربية الدواجن

1723 456 1267 337 سلسلة تربية النحل

4586 218 4368 711 سلسلة اللحوم الحمراء

35036 2215 32821 6548 العدد االجمالي



برنامج السقي:
البرنامج الوطني لتوفير مياه الري 

األنشطة حسب النوع والمستفيدون حسب الجنس:

العدد اإلجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
القرويات

عدد الفالحين عدد األنشطة نوع النشاط

121 0 121 48 مكالمات هاتفية/رسائل

20 0 20 7 استقباالت في المكتب

19 0 19 2 المدرسة الحقلية

2031 45 1986 104 التكوين 

388 16 372 21 األيام التحسيسية

1377 6 1371 368 الزيارات التأطيرية

3 0 3 5 اجتماعات

512 0 512 48 خرجات استكشافية

519 0 519 26 رحالت دراسية

4990 67 4923 629 العدد اإلجمالي



المحاور األفقية:

العدد اإلجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
القرويات

عدد الفالحين عدد األنشطة نوع النشاط

96 0 96 43 مكالمات هاتفية/رسائل

369 17 352 48 استقباالت في المكتب

16 0 16 2 المدرسة الحقلية

244 3 241 26 التكوين 

407 51 356 27 األيام التحسيسية

596 57 539 191 الزيارات التأطيرية

147 0 147 18 خرجات استكشافية

54 0 54 3 رحالت دراسية

1929 128 1801 358 العدد اإلجمالي

مشروع حماية سهل سايس:
• مجموع األنشطة: 225

• عدد المستفيدين: 4206

تتضمن المحاور التالية:
• الترحال.

• صندوق التنمية الفالحية.
• عملية توزيع الشعير.

• عملية الحد من تأثير الصقيع.

• التوعية لمكافحة كوفيد 19.
 األنشطة حسب النوع والمستفيدين حسب الجنس:



العدد اإلجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
القرويات

عدد الفالحين عدد األنشطة المحور

1812 437 1375 121 الترحال

1308 268 1040 76 صندوق التنمية الفالحية

21429 51 21378 342 عملية توزيع الشعير

1675 154 1521 192 الحد من تأثير الصقيع

2727 187 2540 320 التوعية لمكافحة كوفيد 19

28951 1097 27854 1051 العدد اإلجمالي

المؤسسات البيمهنية:
المساهمة في الهيكلة الجهوية للمؤسسات البيمهنية.

المؤسسات البيمهنية المعنية: 
• الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون: تم إنشاء جمعيات إقليمية وجهوية

• الفدرالية البيمهنية لسلسلة األشجار المثمرة بالمغرب: تم إنشاء جمعيات إقليمية وجهوية
• الفدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية: جمعيات إقليمية وجهوية في طور اإلنشاء 

تنظيم الفالحين: 
• مجموع األنشطة: 102

• مجموع المستفيدين: 10205 (486 نساء قرويات و9719 فالحين).
• مجموع التعاونيات المنشأة: 2159.

حصيلة التعاونيات الفالحية المنشأة حسب السالسل:



الشراكة:
طبيعة األنشطة المنجزة مع الشركاء:

%عدد التعاونياتالسلسلة أو المجال
63329,32اللحوم الحمراء

59227,42تربية النحل

30914,31الحليب

23610,93الزيتون

723,33النباتات العطرية والطبية

1145,28األشجار المثمرة

331,53تربية الدواجن

221,02الحبوب

351,62المنتوجات المحلية

100,46الخضراوات

110,51تربية االرانب

924,26سالسل أخرى

2159100,00المجموع

العدد اإلجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
القرويات

عدد الفالحين عدد األنشطة نوع النشاط

700 57 643 187 األيام التحسيسية

2738 384 2354 75 خرجات استكشافية

7656 4 7652 69 اجتماعات

477 0 477 14 اجتماعات عن بعد 



ريادة األعمال:
سيتم إنشاء مركز جهوي للشباب حاملي المشاريع الفالحية في قطب الجودة في مكناس.

تتمثل مهام المركز في كونه: 
ــاريع  ــة المش ــخصة ومواكب ــة المش ــارة الفالحي ــه واالستش ــن والتوجي ــان والتكوي ــزا لالحتض • مرك
المقاوالتيــة المحليــة التــي تركــز علــى إمكانــات واحتياجــات اإلقليــم، مــع إشــراك مختلــف الشــركاء 

المؤسساتيين والمهنيين؛

العدد اإلجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
القرويات

عدد الفالحين عدد األنشطة نوع النشاط

28 0 28 9 استقباالت في المكتب

5903 156 5747 263 التكوين

1356 14 1342 73 دورات تكوينية

40 6 34 2 مكالمات هاتفية

317 53 264 297 مكالمات هاتفية

19 11 8 19 مكالمات هاتفية/رسائل

700 57 114 10 رحالت دراسية

2738 384 350 30 أنشطة موازية

- - - 106
كبسولة سمعية/مرئية

- - - 16 برامج إذاعية

- - - 3 ربورتاج تلفزي/إذاعي

2053 56 1997 59 مجموعات الواتساب

21880 870 21010 1232 العدد االجمالي



ــة  ــات ومنظمــات فالحي ــي المشــاريع مــن شــباب ونســاء قروي ــة لحامل ــر جاذبي ــا أكث ــكال حديث •  هي
مقاوالتية؛ 

ــباب  ــاريع الش ــاب المش ــة ألصح ــواق المحلي ــل واألس ــى التموي ــوج إل ــهيل الول ــل لتس ــة وص صل
والنساء القرويات؛

• منصة شراكة مع هياكل التنمية اإلقليمية لتحقيق التكامل بين األنشطة في الميدان.

ينقسم نموذج ونهج التدخل إلى 5 مراحل:
المرحلة 1: رسم الخرائط وتحديد الفرص؛

المرحلة 2: التواصل وتبادل الفرص؛

المرحلة 3: الدعم في مرحلة ما قبل اإلنشاء؛

المرحلة 4: إطالق  طلب المشاريع؛

المرحلة 5: مواكبة حاملي المشاريع.

مراحل وإنجازات المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية فاس-مكناس:
• تنفيــذ 60 ورشــة عمل على مســتوى جميــع مراكز االستشــارة الفالحية التابعــة للمديرية لفائــدة 1200 من 

الشباب القروي.
• إعداد خريطة لتحديد االحتياجات والفرص.

آفاق وأهداف المديرية الجهوية لالستشارة الفالحية في إطار "الجيل األخضر"
إصالح منظومة االستشارة الفالحية / آليات الدعم الجديدة:

20252030
137-عدد مشاريع الجيل الجديد من الفالحة التضامنية

6441000عدد المستشارين الفالحيين بما فيهم:

91103• عدد المستشارين الفالحيين في القطاع العام

553897• عدد المستشارين الفالحيين في القطاع الخاص

عدد الفالحين/ مستشار (العدد اإلجمالي للفالحين 
مقسوم على العدد اإلجمالي للمستشارين الفالحيين)

311200



20252030
عدد الفالحين/ عدد الفالحين الذين تلقوا أنشطة 

االستشارة الفالحية
2625052500

8751750عدد أنشطة االستشارة الفالحية المنظمة

20252030
عدد الفالحين/ الفالحات الذين تلقوا أنشطة 

التكوين والتوعية والتحسيس
40008000

100200عدد أنشطة االستشارة الفالحية المنظمة

20252030
عدد الفالحين/ الفالحات الذين تلقوا أنشطة 

االستشارة الفالحية
37507500

125250عدد أنشطة االستشارة الفالحية المنظمة

200400عدد المدارس الحقلية المنشأة

توحيد السالسل:

الجودة:



20252030
عدد الفالحين/ الفالحات الذين تلقوا التوعية 

والتحسيس
1550031000

300600عدد التعاونيات  المقاوالتية  المنشأة والنشيطة

3060عدد أفكار واقتراحات المشاريع  المقاوالتية  المحددة

6401280عدد المستشارين الفالحيين المعينين

3060عدد المستشارين الفالحيين الخواص الذين تمت تعبئتهم

20252030
7001700عدد أفكار واقتراحات المشاريع المقاوالتية  المحددة

375750عدد ورشات/دورات التكوين المنظمة

11عدد هياكل االحتضان المنشأة

553897عدد المستشارين الفالحيين الخواص الذين تمت تعبئتهم

تنظيم الفاعلين:

ريادة األعمال:


