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استراتيجية مديرية الشؤون القروية 2024-2020
في مجال دعم ومواكبة إنجاز المشاريع التنموية لفائدة
الجماعات الساللية و األنشطة المدرة للدخل لفائدة
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 المساهمة في تنزيل التوجيهات السامية في مجال التنمية
القروية والنهوض بالرأسمال البشري،
 تسخير كل مؤهالت العالم القروي من أجل تنمية المجال
والعنصر البشري.
 إدماج األراضي الساللية ضمن رافعات التنمية
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إلتقائية السياسات العمومية في مجال التنمية القروية،
الالتمركز،
 الشراكة،
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 تسخير موارد الجماعات الساللية
 تعبئة العقارات و المساهمة المالية
 مواكبة تعاونيات ذوي الحقوق لالستفادة من االستراتيجيات
الحكومية
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 نوعية المشاريع
 .1البرامج المهيكلة الكبرى في إطار
التنمية المندمجة والتي تهم المجاالت :

•

إعادة التأهيل ،السكن واإليواء

•

المساجد

•

التجهيز الفالحي و الطاقي

•

الماء الصلح للشرب

•

الوحدات اإلنتاجية

•

الكهربة

•

المزارع الكبرى

•

التجهيزات االجتماعية ،التربوية ،الرياضية والثقافية

•

محطات النفايات

•

مناطق صناعية

•

الطرقات

•

النقل

•

السدود

•

المدارس

•

القناطر

•

الصحة

 .2البرامج المعبر عنها من طرف السلطات المحلية و اإلقليمية والجماعات الساللية
 المتدخلين :كل المتدخلين في مجال التنمية حسب كل قطاع
 التمويل :صندوق الجماعات الساللية ،صندوق التضامن ،مساهمات المتدخلين
 المستفيدين :أفراد الجماعات الساللية
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•

الماء الصلح للشرب

•

حفر وتجهيز اآلبار

•

التمدرس

•

خزانات المياه

•

الكهربة

•

دور سوسيوإجتماعية

•

الطرق والمسالك

•

أسوار المقابر

•

المساجد

•

أسوار المدارس

•

الصحة

•

مالعب القرب

•

النقل

•

إلخ....

•

السواقي

 نوعية المشاريع

مشاريع و أنشطة مدرة للدخل
بالمجاالت التالية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

تهيئ و تجهيز اراضي فالحية ،تجزءات فالحية ،اقتناء االغراس ،و انشاء األسواق التضامنية
اقتناء معدات فالحية ،اقتناء وسائل النقل ،حفر االبار وتجهيزها
وحدات إنتاجية (معاصر الزيتون وتعليب وتلفيف المنتوجات الفالحية ،وحدات األجبان)
تهيئة المجاالت الرعوية وتطوير المنتجات الغابوية
تربية الماشية و التعليف و التسمين (أغنام ،ماعز ،أبقار)
التكوين تقوية المهارات و المواكبة
تربية الدواجن
تربية النحل وتثمينه
تقطير الورود واألعشاب وتعبئته

 المستفيدين :تعاونيات ذوي الحقوق
 المتدخلين :كل المتدخلين في مجال التنمية حسب كل قطاع

المساهمات و التمويل:

•
•
•
•
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التعاونية :مساهمة مالية ما بين 10و % 30
المديرية ،:تعبئة العقارات ،الموارد المالية ،التأطير و المواكبة
وزارة الفالحة ، FDA :التكوين ،التأطير ،تمويالت أخرى (فالحة تضامنية ،دعم الشباب
حاملي المشاريع
الشركاءINDH, ODCO, APDN,,, :

 نوعية المشاريع

أنشطة و مشاريع مدرة للدخل متوسطة
و صغيرة

•
•
•
•
•
•
•

الصناعة التقليدية
الخدمات
الصحة
السياحة
محاربة االمية و الهدر المدرسي
إعادة التأهيل المهني
التكوين

 المستفيدين :تعاونيات ذوي الحقوق
 المتدخلين :كل المتدخلين في مجال التنمية حسب كل قطاع

المساهمات و التمويل:
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• التعاونية :مساهمة مالية ما بين 10و % 30
• المديرية ،:تعبئة العقارات ،الموارد المالية ،التأطير و المواكبة
• الشركاءINDH, ODCO, OCP, FARGE, :

 المستفيدين :تعاونيات ذوي الحقوق
 المتدخلين :كل المتدخلين في مجال تحسين السكن خاصة شركة
”العمران
 التمويل :صندوق الجماعات الساللية ،صندوق التضامن،
مساهمات المتدخلين
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الهدف :المساهمة في انجاز تجزءات
سكنية لفائدة تعاونيات أعضاء الجماعات
الساللية.
تحسين السكن و محاربة السكن الغير
الالئق ،بالمناطق النائية

مساهمة المديرية :توفير المواكبة و التأطير
الالزمين ،تعبئة العقارات الجماعية ،تفعيل اتفاقية
الشراكة مع شركة ”العمران“ ،المساهمة في
تمويل جزء من التجزءات السكنية بالمناطق
النائية ،و تعبئة العقارات الساللية الالزمة بثمن
رمزي

الفئة المستهدفة :تعاونيات او وداديات
سكنية ألعضاء الجماعات الساللية.

أعضاء الجماعات الساللية بصفة عامة ،و خصوصا:
 المناطق النائية
 المعنيين باألوراش الملكية (حاملي المشاريع واألنشطة المدرة للدخل)
 المناطق ذات المؤشرات التنموية ضعيفة
 الجماعات الساللية ذات موارد مهمة
 المناطق ذات عقارات ساللية مهمة
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األراضي ذات
الطبيعة

عن طريق
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 فالحية
 رعوية

وضع رهن اإلشارة
كراء رمزي
تفويت رمزي
شراكة

بورية
سقوية
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التعاقد بين المستوى المركزي و المحلي و
العمل وفق برنامج عمل سنوي مع تحديد
عقد األهداف السنوية
دليل المساطر
اتفاقيات الشراكة مع المتدخلين في التنمية
القروية و تحسيسهم على االنخراط
تحديد مؤشرات تقدم االستراتيجية
إعداد النظام المعلوماتي  SIلمعالجة ملفات
المشاريع






مرجع االثمان المعتمدة في مجال االشغال
العمومية و التجهيز الفالحي و االغراس و
تربية المواشي
مرجع مؤهالت الجهات الطبيعية
حمالت التحسيس و التأطير و التواصل و
التنسيق بين جميع المتدخلين حسب نوعية
المشاريع ومجال العمل
دورات تحسيس ذوي الحقوق و نواب
الجماعات الساللية حول التنظيم داخل
تعاونيات و تشجيعهم على حمل مشاريع و
االنخراط في مقاربة المديرية التنموية.

المديرية

تأطير البرامج بدورية تهم
انجاز مخطط العمل للسن
الجارية

ارسال دورية تأطيرية
من اجل اعداد مخطط
العمل للسنة الجارية
الدراسة المالية
لمدخرات الجماعة
الساللية و صندوق
التضامن
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االقليم

التحسيس و انجاز
مخططات العمل

المديرية

دراسة و الموافقة على
مخطط العمل المقترح

االقليم

انجاز ملفات المشاريع و
اتفاقيات الشراكة

القيام بعمليات التحسيس و المواكبة للسلطات
المحلية و النواب...

دراسة مفترحات مخطط
العمل (التقني و المالي)

ضرورة مساهمة الشركاء.

اعداد الملفات التقنية للمشاريع
الموافق عليها

ارسال رسالة الموافقة
المبدئية

االستجابة للمالحظات المرسلة
من طرف المديرية

3ارسال المالحظاتحول المقترحات الغير
مقبولة

اعداد و توقيع اتفاقيات الشراكة
الخاصة بكل مشروع و
ارسالها للتوقيع من طرف
المديرية

يتم اختيار المشاريع من طرف لجنة اقليمية
انجاز مخطط العمل السنوي حسب كل
برنامج.
ارسال مخطط العمل للمديرية من اجل
الدراسة

المديرية

توقيع اتفاقيات الشراكة

دراسة اتفاقية الشراكة
ووضعها للتوقيع من طرف
العامل المدير
إرسال االتفاقية الموقع عليها
لإلقليم

االقليم

انجاز المشاريع

التوصل باالتفاقية الموقعة
انجاز المشاريع من طرف
الخلية اإلقليمية لإلنجاز
اعداد طلبات العروض او السند
الخاصة بالمشاريع
االشراف على اإلنجاز الفعلي
التتبع و المراقبة و التقييم

تعبئة العقارات
الجماعية

التأطير التكوين و
المواكبة من طرف كل
المتدخلين في مجال
التنمية حسب كل قطاع
في إطار الشراكة

لجنة إقليمية مختلطة
لدراسة ومواكبة
حاملي المشاريع في
إطار الألتمركز

التأطير والبرمجة
المالية ،المصادقة
على برامج العمل
ومواكبة تنزيلها
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المساهمة المالية
في إطار الشراكة

استراتيجية عمل
المديرية

دعم المشاريع
واألنشطة المدرة
للدخل و الشغل
حول  4برامج

حملة التواصل و التحسيس و
التنسيق و التأطير

•
•
•
•
•

دوريات
دالئل
اجتماعات
دورات تحسيسية
تنسيق مع الشركاء

15

 -2انجاز مشاريع في اطار
برامج التنمية المندمجة لألقاليم
المعنية

-1تنمية الشراكات

انجاز اتفاقيات شراكة لدعم
المشاريع المقترحة مع:
• قطاع الفالحة
• القرض الفالحي
• المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية
• OCP
• FARGE
• ANOC
• DGCT

•

•

-3دعم مشاريع و أنشطة مدرة
للدخل لفائدة تعاونيات أعضاء
الجماعات الساللية

مواصلة العمل للمصادقة على
تنزيل المشاريع المقترحة
برامج العمل  2021من اجل
بجهة درعة تافياللت و اعداد
دعم مشاريع و أنشطة مدرة
مشاريع جهة الشرق.
للدخل:
انجاز المشاريع المقترحة في
• المجال الفالحي
اطار البرنامج 1
• المجال الرعوي
الستراتيجية العمل لسنة
• مجاالت متنوعة
 2020و برمجة 2021
• مجال السكن
• و تنزيل المشاريع و األنشطة
المصادق عليها في : 2020
 536مشروع لفائدة
 23000مستفيد,

 -3تنمية تثمين و تهيئة
المراعي الجماعية

•

•
•

•

انجاز اتفاقية شراكة مع مديرية
الري لقطاع الفالحة تعبئة العقارات
الجماعية من اجل مشاريع تهيئة و
تجهيز المراعي,
إحصاء األراضي الجماعية
الرعوية,
التعرف على المشاريع المقترحة في
المجال على المستوى الترابي من
خالل عمل اللجنة اإلقليمية
للمراعي,
وضع مخطط عمل مع كل اقليم من
اجل مشاريع في هذا المجال

 -4مواكبة ورشي تعبئة مليون
هكتار من األراضي الجماعية و
التمليك
•

المساهمة ب:

•
•
•
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اعداد اتفاقية شراكة من اجل تسهيل الولوج للتمويل البنكي في اطار ورش التمليك مع
القرض الفالحي للمغرب
تتبع انجاز المشاريع الفالحية لفائدة أعضاء الجماعات الساللية المستفيدين من ورشي التعبئة
و التمليك و حثهم على العمل داخل تعاونيات.
اعداد بعض اإلجراءات المواكبة للورشين من اجل ادماج أعضاء الجماعات الساللية الغير
مستفيدة من مشاريع و أنشطة مدرة للشغل و الدخل
تشجيع الشراكات في اطار الورشين من اجل االستفادة من دعم اكبر.

البرنامج  124 : 1مشروع و  46مليون درهم.

إنجازات سنة :2020
•  36اقليم
•  168مليون درهم
• اكثر من  23000ذي حق
• الموافقة على  536مشروع

البرنامج  352 :2مشروع ب 102مليون درهم و التي همت  2000هكتار
البرنامج 56 :3مشروع ب 17مليون درهم
البرنامج  5 :4مشاريع سكنية

توزيع المجاالت
الصناعة التقليدية
الخدمات %8
%3

السكن السياحة القروية
%1
%2
الفالحة و الصناعة
الغذائة
%29

تربية الماشية
%38
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منتجات مجالية
%19

اإلقليم :الرحامنة
القطاعات

نوعية المشاريع

عدد
المشاريع

التكلفة
(الدرهم)

أسوار تسييج المدارس

3

480 000

240 000

التعليم األولي

4

880 000

440 000

النقل المدرسي

2

720 000

720 000

FDRZM : 240 000
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :
440 000
INDH : 360 000

9

2 080 000

1 040 000

1 040 000

دار الطالب

2

8 000 000

4 000 000

دار المرأة

3

1 800 000

1 200 000

5

9 800 000

5 200 000

3

1 920 000

1 024 000

المجموع 3

3

1 920 000

1 024 000

896 000

المجموع العام
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13 800 000

7 264 000

6 536 000

التعليم
المجموع 1

التجهيزات اإلجتماعية
المجموع 2

البنيات التحتية – المسالك القروية
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مصادر التمويل (الدرهم)
الشركاء
مديرية الشؤون القروية

تهييئ المسالك

FDRZM : 4 000 000
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :
600 000 +التجهيز

-

4 600 000
-

الفالحةDPA_FDR : 800 000
المجلس اإلقليمي: 96 000

اإلقليم :الرشيدية
المجال

تربية الماشية

الفالحة

تربية الدواجن

تربية النحل

المشروع
Elevage D’man(40
)brebis -2 moutons
Construction d’une
bergerie et achat des
ovins
Achat de matériel
agricole (tracteurMoissonneuse)triporteur
Achat de tracteur
Elevage de poulet
)(Beldi

1

33

125 000

25 000

-

100 000

1

5

221 840

199 656

-

22 184

1

5

450 000

405 000

-

45 000

1

9

350 000

315 000

-

35 000

1

5

199 020

179 118

-

19 902

Elevage Apicole (100
)ruches peuplées

1

38

174 354

156 918

Elevage Apicole (100
)ruches peuplées

المجموع P2
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عدد المشاريع

عدد المستفيدين

قيمة
المشروع
بالدرهم

مصادر التمويل (الدرهم)
مديرية الشؤون القروية
التعاونية
FS
FC

1

12

395 150

7

107

1 915 343

355 635

)1 711 307 (89%

الشركاء

المصالح
المعنية
لوزارة
الفالحة
التتبع
المواكبة و
التأطير

17 435
39 515

204 036(11
)%

-

-

 الرشيدية:اإلقليم
الشركاء

(التتبع المواكبة و
)التأطير

)مصادر التمويل (الدرهم
مديرية الشؤون القروية
التعاونية
FS
FC

قيمة المشروع
بالدرهم

عدد المستفيدين

عدد المشاريع

المشروع
Equipement d’une unité de
recyclage et valorisation des
déchets des unités de
production des vêtements
Equipement d’une unité de
tissage traditionnel

45 180

406 620

451 800

109

1

16 860

151 740

168 600
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1

53 770

483 930

537 700

42

1

6 732

60 588

67 320

5

1

13 260

119 340

132 600
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1

13 773

123 962

137 736

5

1

149
575(10%)

1 346
180(90%)

1 495 755

200

6

المجال

الصناعة التقليدية

Construction et équipement
d’une unité de couture et
broderie
Equipement d’une unité de
couture et de broderie
Extension et équipement d’une
boulangerie et unité
d’emballage des épices
Equipement d’une boulangerie
et pâtisserie

التثمين و الخدمات

(المجموعP3)
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إقليم جرادة
تنمية المراعي و تربية االغنام

إقليم الفحص انجرة
تعبيد الطرق

إقليم فجيج
سواقي فالحية

إقليم موالي يعقوب
مركز لتجميع و تسويق الحليب

إقليم موالي يعقوب
تربية االغنام

إقليم الحاجب
غرس  100هكتار من الزيتون

إقليم
ميدلت
غرس
أشجار
التفاح

النقل المدرسي
و المعدات الفالحية

إقليم تارودانت
دار الطالبة

إقليم تطوان
بناء و تجهيز مركز نسوي

انتاج و تحويل النياتات العطرية و
الطبية

تقطير و انتاج الزيوت االساسية

تربية النحل و انتاج العسل

تربية الحلزون
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تربية االرانب

تربية الدواجن و انتاج البيض
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الشراكة

الموضوع

سنة التوقيع

DAR-ODCO

دعم خلق تعاونيات ذوي الحقوق-الجانب التدبيري

2018

DAR-les eaux et
forets

دعم مشاريع تعاونيات ذوي الحقوق التي تهم المجال الغابوي و
الرعوي

2019

DAR-ANOC

دعم و مواكبة مشاريع تعاونيات ذوي الحقوق التي تهم مجال تربية
األغنام
و الماعز

2021

DAR-GCAM

الولوج للتمويل البنكي المقدم من طرف القرض الفالحي لفائدة
أعضاء الجماعات الساللية في اطار ورش التمليك

2021

DAR- al Omane

دعم المجال السكني لفائدة ذوي حقوق الجماعات الساللية

الشراكة

الموضوع

DAR-Ministère
d’Agriculture

دعم مشاريع و أنشطة مدرة للدخل لفائدة تعاونيات ذوي الحقوق في المجال الفالحي في اطار
استراتيجية الجيل االخضر

DAR-INDH

دعم مشاريع و أنشطة مدرة للدخل لفائدة تعاونيات ذوي الحقوق و التي تهم تحسين الدخل
واالدماج االقتصادي للشباب و كذا الدفع بالرأسمال البشري لألجيال الصاعدة

DAR-APDN

دعم و مواكبة مشاريع و أنشطة مدرة للدخل لفائدة أعضاء الجماعات الساللية و التي تهم اقاليم
الشمال التي تشرف عليها الوكالة

DAR-APDO

دعم و مواكبة مشاريع و أنشطة مدرة للدخل لفائدة أعضاء الجماعات الساللية و التي تهم االقاليم
الشرقية التي تشرف عليها الوكالة

DAR-FARGE

دعم و مواكبة مشاريع و أنشطة مدرة للدخل لفائدة أعضاء الجماعات الساللية بالمناطق المحاذية
لمواقع ( FARGEطنجة ،تطوان ،سطات ،مكناس ،سيدي قاسم)

DAR- DGCT
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دعم و مواكبة مشاريع و أنشطة مدرة للدخل لفائدة أعضاء الجماعات الساللية حسب الجماعات
الترابية (الرشيدية)

DAR-OCP

دعم و مواكبة مشاريع و أنشطة مدرة للدخل لفائدة أعضاء الجماعات الساللية بالمناطق المحاذية
لمواقع OCP

DAR-ANDZOA

دعم و مواكبة مشاريع و أنشطة مدرة للدخل لفائدة أعضاء الجماعات الساللية بمناطق الواحات
و أشجار األركان و األقاليم التي تشرف عليها الوكالة

 الدورية الوزارية المشتركة عدد  1062بتاريخ  04/02/2021المتعلقة بتعبئة األراضي الفالحية للجماعات الساللية وتمليك األراضي البورية لفائدة
أعضاء الجماعات الساللية
 الدورية الوزارية عدد  5151بتاريخ  04/05/2021حول دعم المشاريع الفالحية والهيدروفالحية والخدماتية ذات الصلة واألنشطة المدرة للدخل
لفائدة أعضاء الجماعات الساللية
 دورية وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عدد  15بتاريخ  30/03/2021المرسلة للسادة المدراء الجهويين للفالحة
حول تفعيل مضامين الدورية الوزارية المشتركة عدد  1062بتاريخ 04/02/2021
تتبع المشاريع الفالحية في اطار
استراتيجية الجيل األخضر
2030-2020

و التي تهم:
• خلق الثروة وتحسين ظروف العيش في العالم القروي
• العمل على إبراز جيل جديد من الطبقة الفالحية المتوسطة،
• إبراز جيل جديد من المقاولين الفالحيين ،بهدف خلق فرص عمل جديدة بالوسط القروي والتقليل من معدل البطالة.
• إبراز جيل جديد من المنظمات الفالحية التي ستساهم في الرفع من عدد الفالحين المنخرطين.
• مواكبة الفالحين وإستدامة اإلستغالليات الفالحية والمشاريع ،واإلستثمارات في مجال التثمين والتحويل ،وتطوير الخدمات اإللكترونية
الفالحية والتكوين،
• وترشيد إستعمال مياه الري والحفاظ على التربة والنهوض بالمنتجات البيولوجية،
• باإلضافة إلى عصرنة أسواق البيع بالجملة واألسواق التقليدية.
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تتبع المشاريع الفالحية في
اطار استراتيجية الجيل
األخضر 2030-2020

تفعيل العمل المشترك عن طريق:

 .1التعاون والتشاور وتعزيز التنسيق الدائم بين السلطات اإلقليمية والمصالح الجهوية واإلقليمية لقطاع الفالحة من أجل تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي ألعضاء
الجماعات الساللية والنهوض بمستوى عيشهم وتنميتهم.
 .2العمل سويا بين السلطات اإلقليمية (قسم الشؤون القروية ،القسم التقني ).....،والمصالح الجهوية واإلقليمية لقطاع الفالحة من أجل ضمان عمليات التشخيص
التشاركي ،التحسيس ،التأطير ،التكوين ،المواكبة ،الدعم ،اإلنجاز والتتبع للمشاريع الفالحية واألنشطة المدرة للدخل لفائدة تعاونيات أعضاء الجماعات الساللية في
إطار استراتيجية الجيل األخضر .2030-2020

 .3ضمان تمثيلية السلطات اإلقليمية (رئيس قسم الشؤون القروية) والسلطة المحلية للحضور في اللجنة المحلية للحكامة حول استراتيجية  2030 -2020وكذلك في
اللجنة المكلفة بالتشخيص التشاركي والبرمجة.
 .4دراسة واقتراح إمكانية تمويل الخصاص الالزم من الدعم المالي ورصد العقار من طرف المديرية ،بعد حصول التعاونيات حاملي المشاريع ،إضافة لمساهماتهما
المالية الذاتية ،على الموافقة األولية على قيمة المنح الممكنة في إطار استراتيجية الجيل األخضر .2030-2020

 .5دعوة ممثلي كل المؤسسات التابعة لوزارة الفالحة لحضور اللجنة اإلقليمية المكلفة بإعداد برامج العمل الخاصة بالمشاريع واألنشطة المدرة للدخل المحمولة من
طرف ذوي الحقوق سنويا والمشاركة بإسهاب وفي تقاطع مع عملية التشخيص التي تقوم بها مصالح وزارة الفالحة.
.6

.7
.8
.9

العمل على تنظيم اإلنتاج والتسويق للرفع من مردودية األنشطة الفالحية والزيادة في مداخيل ذوي الحقوق لتحسين وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية (االستفادة من
األسواق التضامنية ،االستفادة من عملية التجميع...،إلخ).
دعم أعضاء الجماعات الساللية من أجل االستفادة من التغطية االجتماعية والتأمينات الفالحية في إطار استراتيجية الجيل األخضر .2030-2020
إدماج أبناء وبنات أعضاء الجماعات الساللية في برامج التكوين المستمر بالميدان الفالحي والخدمات ذات الصلة بصفة دورية ضمانا لحرفية ومهنية أقوى.
النهوض بإنجاز البنيات التحتية الالزمة للتنمية الفالحية والدفع بالمشاريع المندمجة والمهيكلة فوق العقارات الساللية.
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شراكة تهدف إلى تنمية العمل المشترك من أجل دعم مشاريع ألفراد الجماعات الساللية المتواجدين بالمناطق المستهدفة بتدخالت المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،وذلك بالقيام بما يلي:
• النهوض بالرأسمال البشري لألجيال الصاعدة ،ودعم الفئات في وضعية صعبة ،السيما المرأة والطفل؛
• التعاون والتشاور وتعزيز التنسيق الدائم بين الطرفين في مجاالت التمكين االقتصادي والتضامني؛

• انجاز وتتبع برامج العمل المشتركة.
• تعبئة العقارات الجماعية الضرورية من أجل إنجاز المشاريع؛
• تعبئة الموارد المالية ،البشرية واألطر الضرورية للسهر على تنفيذ مختلف المشاريع المشتركة؛
 الدفع بالرأسمال البشري لألجيال الصاعدة
أ -دعم مجال صحة وتغذية األم والطفل بالمناطق القروية المستهدفة عبر تيسير ولوج ساكنة الجماعات الساللية إلى الخدمات المتعلقة برعاية النساء الحوامل والوالدة
بالمراكز الصحية وكدا خدمات دور األمومة؛
ب -دعم ولوج األطفال في سن  4إلى  6سنوات الى خدمات التعليم األولي من خالل توفير التعليم األولي بدواوير المناطق القروية التي ال تتوفر على مدارس؛
ت -دعم االنفتاح والتفوق المدرسي وذلك بتسهيل الولوج للدراسة عبر تأهيل دور الطالب والطالبة وكدا النقل المدرسي.

 تحسين الدخل في إطار االقتصاد االجتماعي والتضامني:
أ -التمويل المالي للتعاونيات الحاملة للمشاريع والمنضوية في إطار سالسل القيم التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية وذلك وفق دليل
المساطر الخاص بالشق المتعلق بتحسين الدخل؛
ب -المواكبة التقنية للتعاونيات الممولة في إطار الشق المتعلق بتحسين الدخل لبرنامج "تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب" ،من خالل احتضان الجديدة منها عن
طريق المواكبة القبلية ودعم تلك القائمة وتوفير المواكبة البعدية.
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تم توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة القرض الفالحي من اجل تمويل و مواكبة ذوي الحقوق بصفة فردية او منظمين في اطار تعاونيات و
المستفيدين من عملية التمليك من اجل إنجاح مشاريعهم و انشطتهم المدرة للدخل ،عن طريق:
• المواكبة المالية :تقديم قروض تهم مصاريف الملفات التقنية و اإلدارية و المالية لعملية تحفيظ العقارات المملكة
• قروض االستثمار :السقي ،المكننة ،التجهيز ،البناء ،تهيئة األراضي,,,
• قروض التسييرfrais de culture, facilité de caisse, labellisation, certification, promotion commerciale… :
• يتمول التمويل في اطار برنامج "المستثمر القروي" –باك "انتقال ذوي الحقوق  " CAM - Génération Greenالموجه للشركات
الصغرى و المتوسطة بالعالم القروي,
• حيث بتم التمويل في حدود  1,2مليون درهم بنسبة % 1,75
• تمويل مشاريع و أنشطة مدرة للدخل لفائدة عائالت و االفراد الغير مستفيدين من عملية التمليك في اطار التمويل (" )microcrédit
ارضي" ،و الذي يهم االفراد او التعاونيات الذين يمارسون أنشطة فالحية صغيرة او أنشطة مدرة للدخل أخرى بالعالم القروي (الصناعة
التقليدية ،الخدمات ،سياحة قروية)...
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