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تعاريف 
دورة الزراعات

نبات��ات  زر�ع��ة  تتاب��ع  عل��ى  ترتك��ز  و  �ملزروع��ة  �مل�س��احة  لتدب��ر  تقني��ة  ه��ي  �ملناوب��ة  �أو  �لزر�عي��ة  �ل��دورة 
خمتلف��ة عل��ى قطع��ة �أر���ض و�ح��دة بوت��رة منتظم��ة �س��نويا �أو ب�س��كل مو�س��مي. متك��ن ه��ذه �لتقني��ة م��ن حت�س��ني خ�سوب��ة 

�لرتب��ة وتقلي���ض �لتط��ور �لطفيل��ي بقطع��ة �لأر���ض �مل�س��تغلة.

الت�سميد الع�سوي
�لت�س��ميد �لع�س��وي ه��و عملي��ة حتل��ل وحتوي��ل للنفاي��ات �لع�سوي��ة �لقابل��ة للتحل��ل �س��و�ء كان��ت م��ن �أ�س��ل نبات��ي �أو 

معين��ة.  هو�ئي��ة  ظ��روف  وف��ق  تتط��ور  متنوع��ة  ميكروبي��ة  جتمع��ات  تاأث��ر  حت��ت  وذل��ك  حي��و�ين، 
وميك��ن �أن يتخ��ذ �لت�س��ميد ع��دة �أ�س��كال ح�س��ب �مل��ادة �ملكون��ة وح�س��ب �لطريق��ة و�ملع��د�ت �مل�س��تعملة، فف��ي �ل�سيع��ات 
بقاي��ا  �أو  ف�س��الت  �أو  روث  ع��ن  عب��ارة  �ل�س��ماد  يف  ��س��تخد�ما  �لأك��ر  �لأولي��ة  �مل��و�د  ع��ادة  تبق��ى  �لفالحي��ة 

�ملحا�سي��ل )ق���ض، نفاي��ات، معاجل��ة نفاي��ات �ملزرعة ، �إلخ (. 

املكافحة البيولوجية املتكاملة
تكم��ن �ملكافح��ة �لبيولوجي��ة و�ملندجم��ة يف �مل��زج ب��ني طريقت��ني ملكافح��ة �لآف��ات جتم��ع ب��ني �ملكافح��ة �لبيولوجي��ة 
�آلي��ات  ��س��تخد�م  خ��الل  م��ن  �س��ار  كائ��ن  حمارب��ة  عل��ى  �لبيولوجي��ة  �ملكافح��ة  ترتك��ز  �ملتكامل��ة.  و�حلماي��ة 
ع��ن  عب��ارة  �ملتكامل��ة  �حلماي��ة  تبق��ى  فيم��ا  منهم��ا،  م�س��تقة  �أو  �لنبات��ي  �أو  �حلي��و�ين  للع��امل  �إم��ا  تنتم��ي  طبيعي��ة 
تطبي��ق معقل��ن ملجموع��ة م��ن �لتد�ب��ر �لبيولوجي��ة و�لفيزيائي��ة و �لزر�عي��ة �لت��ي ت�س��اعد عل��ى حت�س��ني �لنبات��ات.

ال�سماد الأخ�سر
�ل�س��ماد �لأخ�س��ر ه��و جمموع��ة م��ن �لنبات��ات �ملزروع��ة �أو �لعفوي��ة �ملدفون��ة يف �ل��رت�ب متك��ن م��ن �إع��ادة �لعنا�س��ر 

�لغذ�ئي��ة �إل��ى �لرتب��ة وزي��ادة خ�سوبته��ا.

تقدمي
مل تتوق��ف �لفالح��ة �لبيولوجي��ة ع��ن �لتط��ور من��ذ �أن �أ�سبح��ت تعت��ر �س��وقا متخ�س�س��ة قب��ل �س��نو�ت لت��رز �لي��وم كقط��اع 
و�ع��د ي��زد�د �إقب��ال �مل�س��تهلكني علي��ه يوم��ا بع��د ي��وم، �إذ ق��درت �مل�س��احة �لعاملي��ة �ملزروع��ة وفق��ا للطريق��ة �لبيولوجي��ة 
)�مل�س��ادق عليه��ا و�لت��ي يف ط��ور �لتحوي��ل(، م��ن قب��ل �لحت��اد �ل��دويل حل��ر�ك �لزر�ع��ة �لع�سوي��ة، مب��ا يق��ارب 58 ملي��ون 
 80.2( �أمريك��ي  دولر  ملي��ار  تناه��ز87.3  بقيم��ة  �لعاملي��ة  �لع�سوي��ة  �ل�س��وق  تق��در   .2016 �س��نة  نهاي��ة  عن��د  هكت��ار 
ع��ام  يف  عليه��ا  م�س��ادق  ع�سوي��ة  مزرع��ة  ملي��ون   2.4 م��ن  لأك��ر  �إح�س��اء  م��ع   2016 ع��ام  يف  ي��ورو(  ملي��ار 
2016. كم��ا يو��س��ل ه��ذ� �لنم��و �ملدع��وم حت��ى �لآن م��ن ط��رف بل��د�ن �أمري��كا �ل�س��مالية و�لبل��د�ن �لأوربي��ة وينت�س��ر تدريجي��ا 

يف بل��د�ن �جلن��وب �لت��ي يتز�ي��د فيه��ا حتوي��ل �ل�سيع��ات �لفالحي��ة �إل��ى �لإنت��اج �لبيولوج��ي.  

ف��اإن  �لإنت��اج،  عملي��ة  يف  �ل�سطناعي��ة  �لكيميائي��ة  �مل��و�د  ��س��تخد�م  ع��ن  �لمتن��اع  عل��ى  تعتم��د  ولكونه��ا 
�لفالح��ة �لبيولوجي��ة تتطل��ب تغي��ر� كب��ر� يف �ملمار�س��ات �لفالحي��ة م��ن جان��ب �ملنتج��ني، وك��ذ� �إع��ادة توجي��ه جه��ود 

و�لإنعا���ض.  �لت�س��ويق 

عل��ى  �مل�س��تثمرين  م�س��اعدة  �إل��ى  يه��دف  �ل��ذي  �لدلي��ل  ه��ذ�  يف  �جلو�ن��ب  ه��ذه  جمي��ع  �إل��ى  �لتط��رق  مت  وق��د 
تنوي��ع  م�س��توى  عل��ى  تت��اح  �لت��ي  �لفر���ض  �غتن��ام  به��دف  �لبيولوجي��ة  �لفالح��ة  يف  م�س��اريعهم  �إقام��ة 

�ل�س��ادر�ت وتثم��ني �ملنتج��ات و�ملحافظ��ة عل��ى �مل��و�رد �لطبيعي��ة. 

ما هي املبادئ الأ�سا�سية للفالحة البيولوجية؟ 

�مل��و�رد.  تدوي��ر  و�إع��ادة  �لطبيعي��ة  �ملنظوم��ة  تعزي��ز  مب��د�أ  عل��ى  �لبيولوجي��ة  �لفالح��ة  تق��وم 
بينه��ا: م��ن  �ملمار�س��ات  و  �لأ�س���ض  م��ن  جمموع��ة  عل��ى  ترتك��ز  فاإنه��ا  وبالت��ايل 

نظام �لدورة �لزر�عية ،  •

��ستخد�م �ل�سماد �لأخ�سر، �ل�سماد �لع�سوي و�ملكافحة �لبيولوجية �ملتكاملة ؛  •

��ستثناء �ملنتجات �ملعدلة ور�ثيا ؛   •

�ختيار �لأنو�ع �لنباتية و�حليو�نية �ملالئمة للظروف �ملحلية ؛  •

�ح��رت�م �لحتياج��ات �لفيزيولوجي��ة و�ل�س��لوكية للحيو�ن��ات )�لرع��ي يف �له��و�ء �لطل��ق و �ملج��ال �حل��ر(   •
و�إمد�ده��ا بالأغذية �لبيولوجية 

متك��ن كل ه��ذه �ملمار�س��ات م��ن �إمن��اء ��س��تقاللية �ل�سيع��ة فيم��ا يخ���ض عو�م��ل �لإنت��اج �خلارج��ي )�أدوي��ة 
�ل�سح��ة �لنباتي��ة، �ل�س��ماد �ل�سطناع��ي...(، حت�س��ني خ�سوب��ة �لرتب��ة و توف��ر �لر�ح��ة �لالزم��ة للحيو�ن��ات.  
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1. م�ساحات يف تزايد واإنتاج متنوع 

�مل�س��احات  ف��اإن  و�لغاب��ات،  و�ملي��اه  �لقروي��ة  و�لتنمي��ة  �لبح��ري  و�ل�سي��د  �لفالح��ة  وز�رة  لإح�سائي��ات  وفق��ا 
�ملزروع��ة وف��ق �أ�س��اليب �لإنت��اج �لبيولوج��ي ق��د تز�ي��دت لأك��ر م��ن �ل�سع��ف، �إذ �أن��ه وبا�س��تثناء ح��و�يل 1350 هكت��ار 
�لفالح��ي 2017/2016،  �ملو�س��م  خ��الل  هكت��ار  �إل��ى 8500  �لبيولوجي��ة  �مل�س��احات  �رتفع��ت  فق��د  حتويله��ا،  مت  �لت��ي 
�لعفوي��ة �لزر�ع��ات  م�س��احة  تبل��غ  ح��ني،  يف   .2010/2009 �لفالحي��ة  �ل�س��نة  خ��الل  هكت��ار   4000  مقاب��ل 

000 165 هكتار وت�سمل �سجرة �لأركان و�لنباتات �لعطرية و�لطبية و�ل�سبار و �لكبار.

ويف ما يلي توزيع كل من �مل�ساحة و�لنتاج �لبيولوجي خالل مو�سم 2017/2016 :

ت�س��تحوذ  ح��ني  يف  �ملزروع��ة،  �مل�س��احات  قائم��ة  و�لطبي��ة  �لعطري��ة  و�لنبات��ات  و�حلو�م���ض  �ل�س��وكي  �لت��ني  يت�س��در 
تغطيه��ا  �لت��ي  �مل�س��احات  �أغل��ب  عل��ى  �ل��ري  �ل�س��وكي  و�ل�سب��ار  و�لطبي��ة  �لعطري��ة  و�لنبات��ات  �لأركان  �س��جرة 

�ملزروع��ة.   غ��ر  �لنبات��ات 

حي��ث  ج��د�،  �سعيف��ا  يبق��ى  �ملغربي��ة  بال�س��وق  �حلي��و�ين  �لبيولوج��ي  �لإنت��اج  تو�ج��د  ف��اإن  ذل��ك،  م��ع  بامل��و�ز�ة 
ج��ن  و  �لبي���ض  و  و�ملاع��ز(  )�لغن��م  �حلم��ر�ء  �للح��وم  و  �لدو�ج��ن  منتوج��ات  عل��ى  �لأم��ر  يقت�س��ر 

�ملاعز و�لع�س��ل. 

  2015 �س��نة  خلي��ة   1242 بح��و�يل  باملغ��رب،  �ملح�س��ي  �لرئي�س��ي  �حلي��و�ين  �لإنت��اج  �لنح��ل  تربي��ة  متث��ل  �إذ 
�لتحوي��ل.  ط��ور  يف  منه��ا   190

I.  الإنتاج البيولوجي باملغرب

الإنتاج )الطن(امل�ساحة املزروعة )الهكتار(نوع الإنتاج
200 0405 1الزيتون

000 53016اخل�سروات

200 30026 1احلوام�س

200 8605النباتات العطرية والطبية

000 65010الأ�سجار املثمرة

400 12022 4زراعات اأخرى

000 50085 8املجموع
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2.  اإنتاج يف جهات خمتلفة 

م��ن  جه��ات  ثم��ان  يف  �لبيولوج��ي  �لنت��اج  يت��م 
�ململك��ة،  �إذ تق��ع �ل�سيع��ات �ملزروع��ة مب��دن �لرب��اط، �أزم��ور، 
فا���ض، ت��ازة، بن��ي م��الل، مر�ك���ض، �أكادي��ر وتارود�ن��ت. ويب��دو 
�أن و�د �سو���ض ما�س��ة درع��ة ه��ي �جله��ة �ملهيمن��ة يف �ل�س��وق 
بف�سل مناخها �سبه �ل�ستو�ئي �ملالئم للزر�عات غر �ملو�سمية. 
كم��ا تبق��ى بع���ض �ملناط��ق �ل�س��احلية )�أزم��ور و�لرب��اط( موؤهل��ة 

�أي�ًس��ا له��ذ� �لن��وع م��ن �لإنت��اج.   

جهت��ني  يف  �لبيولوجي��ة  �لفو�ك��ه  �إنت��اج  يت��م 
ه��ذ�  و�أكادي��ر.  مر�ك���ض  هم��ا  رئي�س��يتني 
�لن��وع  به��ده  تهت��م  �أخ��رى  مناط��ق  وب��د�أت 
يف  و�حلو�م���ض  مكنا���ض  يف  �لزيت��ون  )�أ�س��جار  �لنت��اج  م��ن 
�ملنتج��ة  �لأخ��رى  �جله��ات  ت��ز�ل  ل  ح��ني  يف  �لغ��رب(. 
للفو�ك��ه �لأخ��رى يف �ململك��ة مث��ل �أزرو وميدل��ت و�لر��س��يدية 
م��ن �مل�س��هد �لزر�ع��ي �لبيولوج��ي �حل��ايل،  م�س��تثنية ن�س��بياً 
يف �لوق��ت �ل��ذي تتوف��ر ه��ذه �ملناط��ق عل��ى موؤه��الت كب��رة 

يج��ب ��س��تغاللها.

جميع  يف  و�لطبي��ة  �لعطري��ة  �لنبات��ات  وت��وجد 
�جله��ات تقريباً، م��ع متي��ز جله��ة مر�ك���ض بنبت��ة �للوي��زة و جه��ة 
تارود�ن��ت )تاليوي��ن( بنبت��ة �لزعف��ر�ن وجه��ة فا���ض بنبت��ة �لكب��ار. 

3.  منتوجات موجهة للت�سدير

موجه��ة  �لبيولوجي��ة  �لفالحي��ة  �ملنتوج��ات  �أغل��ب  �إن 
للت�سدي��ر، حي��ث ع��رف حج��م �ل�س��ادر�ت �رتفاع��ا ملحوظ��ا  

حي��ث �نتق��ل حج��م �ملعام��الت م��ن 7230 ط��ن �س��نة 2007 
تناه��ز  بقيم��ة  وذل��ك  حالي��ا  ط��ن   14700 �إل��ى 
�ل�س��ادر�ت  ه��ذه  تتك��ون  دره��م.  ملي��ون   350
�أ�سا�ساً من �لفو�كه و �خل�سرو�ت �لطازجة )�لبو�كر و�حلو�م�ض( 
و�ملنتج��ات �مل�سنع��ة وخا�س��ة، ع�س��ر �لرتق��ال �ملجم��د و زي��ت 
�لأركان �لغذ�ئ��ي و�لتجميل��ي و �لفا�سولي��ا �خل�س��ر�ء �ملعلب��ة 
و �ملنتج��ات �لنباتي��ة �لعطري��ة و�لطبي��ة و �لفر�ول��ة �ملجم��دة و 

�ململ��ح. �لكب��ار 

�لأ�س��و�ق  �أه��م  م��ن  �لأوروب��ي  �لحت��اد  ويعت��ر 
و  �إيطالي��ا  و  �إ�س��بانيا  و  فرن�س��ا  ل�س��يما  �مل�س��تهدفة، 

��س��كندنافيا و �أملاني��ا و ليتوني��ا.

ب�س��كل ع��ام، يت�س��ح م��ن خ��الل �لرتف��اع �ملتز�ي��د للطل��ب عل��ى 
�مل�س��توى �ل��دويل وج��ود موؤه��الت �قت�سادي��ة قوية ل��دى �ملنتجني 

�ملغاربة.  

4.  قنوات توزيع متنوعة وبداية تثمني 
املنتوج

ع��رف  �ل�س��ادر�ت،  هيمن��ة  م��ن  �لرغ��م  عل��ى 
�لطل��ب �ملحل��ي يف �ل�س��نو�ت �لأخ��رة من��و� كب��ر� ل�س��يما م��ع 
ظه��ور �لعدي��د م��ن قن��و�ت توزي��ع �ملنتوج��ات �لبيولوجي��ة، �إذ 
يتوف��ر �ملنت��ج و�مل�س��تهلك عل��ى خي��ار�ت متنوع��ة م��ن �لقن��و�ت 
ب��دء� م��ن �لتوزي��ع يف �ملر�ك��ز �لتجاري��ة �لك��رى و�ملتو�س��طة 
)�لأ�سو�ق �ملمتازة( �إلى �ملتاجر �ملتخ�س�سة مرور� بالبيع �ملبا�سر 

)�لقف��ة �لبيولوجي��ة و�لبيع يف م��كان �لإنتاج(1. 

 1 تو�س��ي بع���ض �لدر��س��ات با�س��تخد�م قن��و�ت �لتوزي��ع �لق�س��رة �لت��ي تعت��ر ر�فع��ة رئي�س��ية لتطوي��ر �ملمار�س��ات �مل�س��تد�مة يف �لفالح��ة كم��ا ت�س��ر �لي��ه  �لدر��س��ة �لت��ي ن�س��رتها 
موؤ�س�س��ة �لقر���ض �لفالح��ي للتنمي��ة �مل�س��تد�مة بالتع��اون م��ع �س��بكة مب��ادر�ت �لفالح��ة �لبيئي��ة باملغ��رب )RIAM( حت��ت عن��و�ن "�خل��ر�ت و�ملمار�س��ات �جلي��دة و قن��و�ت 

)www.fellahtrade.fr( �ملوق��ع  عل��ى  متوف��ر  �ملغ��رب".   يف  �مل�س��تد�مة  للفالح��ة  �لق�س��رة  �لتوزي��ع 
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�أن��ه  م��ن  �لرغ��م  وعل��ى  بالتحوي��ل،  يتعل��ق  وفيم��ا 
يع��زز قيم��ة �ملنتج��ات �لبيولوجي��ة، �إل �أن��ه يظ��ل ن��ادًر� ن�س��بًيا 
ب�س��بب تر�ج��ع �لعر���ض م��ن �مل��و�د �لأولي��ة �لبيولوجي��ة �لت��ي ل 
�إل��ى  ي�س��اف  كم��ا  للمحول��ني.  �ملنتظ��م  �لتموي��ن  ت�سم��ن 
�لتتب��ع  متطلب��ات  بتلبي��ة  �للت��ز�م  م�س��األة  �لعائ��ق  ه��ذ� 
�ملنتوج��ات  ف�س��ل  ل�س��يما  �لتحوي��ل  عملي��ة  خ��الل 
�مل��كان.  يف  و  �لزم��ان  يف  غره��ا  ع��ن  �لبيولوجي��ة 

�لفالح��ني  بع���ض  ي�س��هر  ذل��ك،  م��ن  وبالرغ��م 
)�ل�س��حن،  منتوجاته��م  تلفي��ف  حتوي��ل  عل��ى  باأنف�س��هم 

�لتغلي��ف…(.  �لتجفي��ف، 

هل هناك �سوق هام بالن�سبة للمنتوجات البيولوجية ؟

�لإمكاني��ات  م��ن  �لعدي��د  تتي��ح  �لبيولوجي��ة  فالفالح��ة  نع��م، 
�لغذ�ئي��ة  �ملنتوج��ات  �س��وق  تع��رف  �إذ  �لتجاري��ة، 
من��ذ  �لعامل��ي  �ل�سعي��د  عل��ى  ق��ار�  من��و�  �لبيولوجي��ة 
خم�س��ة ع�س��ر �س��نة. ويع��رف رق��م معام��الت ه��ذ� �لقط��اع يف 
�لأمريكي��ة،  �ملتح��دة  )�لولي��ات  �ل��دول  م��ن  �لعدي��د 
�أن��ه  كم��ا  رقم��ني،  م��ن  �إيجابي��ا  تط��ور�  �إل��خ(  هولن��د�... 
�لبيولوج��ي  �لإنت��اج  تز�ي��د  م��ن  �لرغ��م  وعل��ى 
باأوروب��ا و�أمري��كا �ل�س��مالية، �إل �أن من��و �لطل��ب كان �أق��وى. 
�س��رورة  م��ع  �ل�س��تر�د  �إل��ى  جل��وء  هن��اك  �أن  يعن��ي  وه��ذ� 
باملنتوج��ات  �ملتعلق��ة  لتل��ك  �ملعادل��ة  للمتطلب��ات  �لمتث��ال 

�لبيولوجي��ة �ملحلية.  

للمنتوج��ات  �س��وق  هن��اك  باملغ��رب،  �ل�س��اأن  كذل��ك 
�لبيولوجي��ة م��ع طل��ب متز�يد، خ�سو�س��ا بالتجمعات �حل�سرية 

�لك��رى مث��ل �ل��د�ر �لبي�س��اء و�لرب��اط ومر�ك���ض.

5. اإطار ت�سريعي حتفيزي

�لبيولوج��ي  بالإنت��اج  �ملتعل��ق   12  -  39 رق��م  �لقان��ون  يح��دد 
للمنتوج��ات �لفالحي��ة و�ملائي��ة، �ملعتم��د يف دجن��ر 2012، جم��ال 
�لبيولوجي��ة  �ملنتوج��ات  �إنت��اج  وقو�ع��د  تطبيق��ه 
لالإنت��اج  �لوطني��ة  باللجن��ة  يع��رف  كم��ا  وت�س��ويقها.  �عد�ده��ا 
�لبيولوج��ي ونظ��ام مر�قب��ة �ملنتوج��ات �لبيولوجي��ة و�لت�سدي��ق 
باملنتوج��ات  �ملتعلق��ة  ملل�سق��ات  و�س��ع  �س��روط  و  عليه��ا 

�ملح�س��ل عليه��ا بط��رق �لإنت��اج �لبيولوج��ي. 

وق��د نُ�س��رت �ملر��س��يم �لتطبيقي��ة له��ذ� �لقان��ون باجلري��دة 
 .2014 مار���ض   20 بتاري��خ   6240 ع��دد  �لر�س��مية 
�لإنت��اج  نظ��ام  يف  �ملتدخل��ني  ف��اإن  �لقان��ون،  له��ذ�  ووفق��اً 

: ه��م  �لفاعل��ني  �جت��اه  �لبيولوج��ي 

• وز�رة �لفالحة و�ل�سيد �لبحري و�لتنمية �لقروية و�ملياه 
و�لغابات باعتبارها �ل�سلطة �ملخت�سة للمو�فقة على دفاتر 
�لتحمالت �لنموذجية و ت�سير نظام منح �لعتماد لهيئات 

�لت�سديق ؛

• هيئات �ملر�قبة و �لت�سديق �خل�سو�سية و/�أو �لعمومية 
�لبحري  و�ل�سيد  �لفالحة  وز�رة  قبل  من  �ملعتمدة 
�للجنة  �إ�سعار  بعد  و�لغابات  و�ملياه  �لقروية  و�لتنمية 

�لبيولوجي. لالإنتاج  �لوطنية 

وقد مت ن�سر �لقر�ر�ت �لتطبيقية �لتالية باجلريدة �لر�سمية :

• �لنظام �لد�خلي للجنة �لوطنية لالإنتاج �لبيولوجي؛

• �سروط �عتماد هيئات �ملر�قبة و �لت�سديق؛

• منوذج �ل�سعار؛

�لبيولوجي  بالإنتاج  �ملتعلق  �لنموذجي  �لتحمالت  دفرت   •

�لنباتية؛ للمنتوجات 

لطرق  �ملنظمة  �لقو�نني  مبعادلت  �لعرت�ف  �سروط   •
�لأخرى؛  بالبلد�ن  بها  �ملعمول  �لبيولوجية  �لإنتاج 

• �ل�سروط �خلا�سة لرتبية �لدو�جن �لبيولوجية؛

�لبيولوجي  بالإنتاج  �ملتعلق  �لنموذجي  �لتحمالت  دفرت   •
�لبيولوجية؛ �لنحل  ومنتجات  �حليو�ين 

�لغذ�ئية  باملنتجات  �ملتعلق  �لنموذجي  �لتحمالت  دفرت   •
�لإنتاج  لطريقة  وفقاً  �ملعدة  �حليو�نية  و�لأعالف 

لبيولوجي.  �

6. الت�سديق البيولوجي، مرحلة اأ�سا�سية

ي�س��توجب  �لبيولوجي��ة،  �لفالحي��ة  منتوجاته��م  لت�س��ويق 
و/�أو  �ملنتوج��ات  جم��ع  و�س��ركات  �لفالح��ني  م��ن  كل  عل��ى 
حتويله��ا مر�قب��ة �أن�س��طتهم و�لت�سدي��ق عليه��ا كل �س��نة ل��دى 
�لحت��اد  ط��رف  م��ن  معتم��دة  و�لت�سدي��ق  للمر�قب��ة  هيئ��ة 

�لأوربي. 

تت��م  �أن  يج��ب  باملغ��رب،  �ملمار�س��ة  �أج��ل  م��ن 
م��ن  و�لت�سدي��ق  �ملر�قب��ة  هيئ��ة  عل��ى  �ملو�فق��ة 
و�لتنمي��ة  �لبح��ري  و�ل�سي��د  �لفالح��ة  وز�رة  قب��ل 
ملقت�سي��ات  وفق��ا  و�لغاب��ات  و�ملي��اه  �لقروي��ة 
هيئ��ات  باعتم��اد  �ملتعل��ق   15  -  270 رق��م  �لق��ر�ر 
�لبيولوجي��ة  �ملنتج��ات  عل��ى  �لت�سدي��ق  و  �ملر�قب��ة 

كيف ميكن احل�سول على �سهادة الت�سديق ؟

م��ن  ت�س��هد  م�س��طرة  �لبيولوجي��ة  �ل�س��هادة  تعت��ر 
خالله��ا هيئ��ة �لت�سدي��ق ب��اأن �ملنت��ج يح��رتم معاي��ر �لإنت��اج 
عل��ى  يتع��ني  �ل�س��هادة،  ه��ذه  عل��ى  وللح�س��ول  �لبيولوج��ي. 
تق��وم  �لت��ي  �لت�سدي��ق  هيئ��ة  ل��دى  طلب��ه  تق��دمي  �ملنت��ج 
مبعاين��ة موق��ع �لنت��اج م��ن �أج��ل �لتحق��ق م��ن معاي��ر �لإنت��اج.  

ما املق�سود فرتة التحويل ؟

�لنبات��ي  لالإنت��اج  بالن�س��بة  �لتحوي��ل  بف��رتة  يق�س��د 
تل��ك �ملرحل��ة �لنتقالي��ة ب��ني �لفالح��ة �لتقليدي��ة و�لفالح��ة 
�س��بق  �لت��ي  للرتب��ة  فبالن�س��بة  عليه��ا.  �مل�س��ادق  �لبيولوجي��ة 
ه��ذه  ت�س��ل  �أن  ميك��ن  �لتقليدي��ة،  �لفالح��ة  يف  ��س��تغاللها 
�ل��الزم  �لوق��ت  وه��و  �س��نو�ت  ثالث��ة  �إل��ى  �لف��رتة 

ل��زو�ل �ملدخ��الت �لكيميائي��ة. 
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1.  تكاليف الإنتاج

تنعك���ض خ�سو�سي��ات طريق��ة �لإنت��اج �لفالح��ي �لبيولوج��ي 
مقارن��ة بخ�سو�سي��ات �لفالح��ة �لتقليدي��ة عل��ى �ل�س��تثمار�ت 
�لختالف��ات  حت��دد  حي��ث  �لإنت��اج،  وتكالي��ف  �ل�سروري��ة 

كالت��ايل:  �لرئي�س��ية 

�ليد  من  �أكر  عدًد�  �لبيولوجية  �لفالحية  تتطلب   •
من  �لتخل�ض  بغر�ض  �لتقليدية  بالفالحة  مقارنًة  �لعاملة 
ذلك.  �إلى  وما  �ل�سماد  ن�سر  و  �سنع  يدويا،  �لأع�ساب 
�أعلى  �لعاملة  �ليد  تكاليف  تكون  ما  غالباً  لذلك،  ونتيجة 

�لبيولوجية؛ �لفالحة  يف 

�لع�سوية  �لأ�سمدة  فاإن  باملدخالت،  يتعلق  فيما   •
�مل�ستخدمة يف �لفالحة �لبيولوجية �أغلى ثمنا من �لأ�سمدة 
فهي  �لنباتية  �ل�سحة  منتجات  تكاليف  لكن  �لكيماوية، 

؛ منعدمة

كلفة  �لبيولوجية  و�لنباتات  �لبذور  تتطلب  ما  عادة   •
؛ �أكر 

للفالحة  بالن�سبة  �سنوية  تكاليف  توقع  يجب   •

هيئة  قبل  من  و�لت�سديق  باملر�قبة  تتعلق  �لبيولوجية 
وموقع  حجم  ح�سب  �لتكاليف  هذه  وتختلف  معتمدة. 
�لتي  �لت�سديق  وهيئة  �لإنتاج  وحجم  �لفالحية  �ل�سيعة 

�لختيار. عليها  وقع 

�لتقن��ي  للم�س��ار  �لإنت��اج  تكالي��ف  تخ�س��ع  �لأخ��ر،  يف 
�ملعتم��د وخ�سائ���ض �ل�سيع��ة: طبيع��ة �لرتب��ة وطريق��ة حرثه��ا، 

�إل��خ.  ، �ل��ري  ط��رق  �مل�س��تعملة،  �لنوعي��ة   ، �ملن��اخ 

2.  املحا�سيل

عليه��ا  كان��ت  �لت��ي  �لو�سعي��ة  ح�س��ب  �ملحا�سي��ل  تختل��ف 
�ل�سيع��ة عن��د بد�ي��ة �ل�س��تغالل. فبالن�س��بة للفالح��ة �لتقليدي��ة 
�لت��ي ت�س��تخدم �ملدخ��الت )�لأ�س��مدة �ل�سطناعي��ة، منتج��ات 
حماي��ة �لنبات��ات �ل�سطناعي��ة(، فغالب��اً م��ا ي��وؤدي �لنتق��ال �إل��ى 
كم��ا  �ملردودي��ة.  �نخفا���ض  �إل��ى  �لبيولوجي��ة  �لفالح��ة 
�أك��ر  ب�س��كل  مهم��ا  �لنخفا���ض  ه��ذ�  يك��ون 
ممار�س��ات  ذ�ت  �لتقليدي��ة  �لفالح��ة  �أر��س��ي  يف 
لالإنت��اج  بالن�س��بة  ت�س��جل  �ملالحظ��ة  نف���ض  مكثف��ة. 

�حليو�ين. 

�ملحا�سي��ل  يف  �لنخفا���ض  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
�س��نو�ت  ب�س��ع  بع��د  �لوق��ت  م��رور  م��ع  يخ��ف 
�لإنت��اج  تقني��ات  يف  �لكب��ر  �لتحك��م  بفع��ل  �لتحوي��ل  م��ن 
�مل��و�د  م��ن  )مدخ��الت  �لرتب��ة  خ�سوب��ة  وحت�س��ن 
متك��ررة،  بوث��رة  �لبقولي��ات  �إل��ى  �للج��وء  �لع�سوي��ة، 

ذل��ك(. �إل��ى  وم��ا  �ملحا�سي��ل،  تن��اوب 

حما�سيل��ه،  م��ن  �لرف��ع  �أج��ل  م��ن  و  وبالت��ايل 
�لنه��ج  م��ن  بالنتق��ال  نهج��ه  تغي��ر  �لف��الح  عل��ى  ي�س��تلزم 
�لقائ��م عل��ى �لتطبي��ق �لت�سحيح��ي للمدخ��الت �لكيميائي��ة �إل��ى 
�ملخاط��ر  م��ن  �لوقائي��ة  �لإد�رة  عل��ى  قائ��م  ه��و  �ل��ذي 
ه��ذ�  يوؤث��ر  حي��ث  و�جلف��اف(،  و�لآف��ات  )�لأمر����ض 
و�لفر�س��ة  و�ملنتوج��ات  �لرتب��ة  ج��ودة  عل��ى  �لأم��ر 
�ملائي��ة وبالت��ايل عل��ى �إنتاجي��ة و��س��تد�مة ومردودي��ة �ل�سيع��ة 

�لفالحي��ة.

3.  �سعر البيع

ت�س��ر �لدر��س��ات �إل��ى �أن �س��عر �لبي��ع �ملرتف��ع ميك��ن �أن يتي��ح 
لل�سيع��ات �لفالحي��ة �لبيولوجي��ة حتقي��ق مردودي��ة �أك��ر نظ��ر� 

�لوطن��ي. �مل�س��توى  عل��ى  �لعر���ض  ملحدودي��ة 

�لفالح��ة  يف  �مل�س��تثمر  عل��ى  يج��ب  ولذل��ك، 
�لبيولوجي��ة �لتاأك��د م��ن وج��ود �س��وق ت�سم��ن ل��ه �س��عًر� حمف��ز�، 
�س��و�ء عل��ى �مل�س��توى �ملحل��ي، �لوطن��ي �أو على �ل�سعي��د �لدويل. 
�لت��ي  �ملحلي��ة  �ملب��ادر�ت  �أن  �إل��ى  �لإ�س��ارة  جت��در  و 

قب��ل  م��ن  �ملتز�ي��د  �لطل��ب  كذل��ك  و  تقدم��ا  تع��رف 
�مل�س��تهلكني �ملغارب��ة يتيح��ان مزي��د� م��ن فر���ض �لت�س��ويق يف 

�ل�س��وق �لوطنية.

فهــل  بيولوجــي،  هــو  مــا  اإلــى  انتقلــت  اإذا 
حم�ســويل؟ �ســينخف�س 

ح�س��ب  �لبيولوجي��ة  �لفالح��ة  حما�سي��ل  تختل��ف 
�لفالح��ة  مردودي��ة  تك��ون  حي��ث  �ملطبق��ة،  �ملمار�س��ات 
�لبيولوجي��ة خ��الل ف��رتة �لتح��ول منخف�سة، لأنه م��ن �ل�سروري 
تعل��م كيفي��ة ��س��تخد�م �ل�س��ماد �لأخ�س��ر، �لو�س��ائل �لزر�عي��ة 
�مل�س��اعدة وغره��ا. وميك��ن �أن ترتف��ع �ملردودي��ة بع��د ث��الث �إل��ى 
خم���ض �س��نو�ت مبج��رد �أن يت��م �لتمك��ن م��ن ه��ذه �لطريق��ة 

لالإنت��اج. �جلدي��دة 

�ســيوؤدي  هــل  القت�ساديــة،  الناحيــة  ومــن 
اإلــى  البيولوجــي  الإنتــاج  اإلــى  النتقــال 
؟ الفالحــي  لن�ســاطي  املــايل  التــوازن  اإ�سعــاف 

ب�س��عر  �لبيولوجي��ة  �ملنتوج��ات  بي��ع  يت��م  م��ا  غالًب��ا 
�لتقليدي��ة.  �لفالحي��ة  �ملنتوج��ات  �س��عر  م��ع  مقارن��ة  �أعل��ى 
�حل�سيل��ة  تك��ون  �أن  ميك��ن  لذل��ك،  وكنتيج��ة 
�لقت�سادي��ة لل�سيع��ة �لبيولوجي��ة م�س��اوية وحت��ى �أنه��ا ق��د 

تف��وق ح�سيل��ة �سيع��ة �لفالح��ة �لتقليدية.

�إن �لأرقام �ملتعلقة مبردودية �لفالحة �لبيولوجية ل تز�ل نادرة ن�سبيا ويجب �لتعامل معها بحذر، �إذ من �ل�سعب �ليوم �أن ن�ستخل�ض 
��ستنتاجا و��سًحا وعاًما حول �لأد�ء �لقت�سادي ل�سيعات �لفالحة �لبيولوجية مقارنة بال�سيعات �لتقليدية.

وم��ع ذل��ك، ف��اإن �لدر��س��ات ح��ول مردودي��ة �ل�سيع��ات �لبيولوجي��ة يف كل م��ن �لبل��د�ن �ملتقدمة و�لتي يف طور �لنمو ت�س��لط �ل�سوء على 
�ملتغ��ر�ت �لرئي�س��ية �لت��ي توؤث��ر عل��ى �لأد�ء �لقت�س��ادي، حي��ث يتعل��ق �لأمر بتكاليف �لإنتاج و �ملردودية و�أ�س��عار �لبيع.

II.  مردودية ال�سيعات البيولوجية
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1.  عقد برنامج طموح

م��ن �أج��ل حت�س��ني �إنتاجي��ة �لقط��اع �لبيولوج��ي وك��ذ� قدرت��ه �لتناف�س��ية يف �لأ�س��و�ق �لوطني��ة و�لدولي��ة، مت �لتوقي��ع عل��ى عق��د برنام��ج 
وز�رة  ه��ي:  وز�ر�ت  ث��الث  وب��ني  �لبيولوجي��ة  للمنتج��ات  �ملغربي��ة  �جلمعي��ة  يف  ممثل��ني  �لبيولوج��ي  �لقط��اع  مهن��ي  ب��ني  �س��نة 2011 

�خلارجي��ة.  �لتج��ارة  ووز�رة  �لبح��ري  و�ل�سي��د  �لفالح��ة  وز�رة  و�ملالي��ة،  �لقت�س��اد 

يرتكز برنامج تاأهيل �لقطاع �لبيولوجي على 4 حماور:

تطوير عن�سر �لبحث و�لتنمية؛  •

حت�سني �سروط تثمني �ملنتوجات �لبيولوجية وت�سويقها وترويجها يف �ل�سوق �لد�خلي؛  •

تطوير وتعزيز �ملنتوج �لبيولوجي �ملوجه للت�سدير؛  •

حت�سني �لظروف �ملوؤطرة  �ملوؤطر للقطاع.   •

وقد حددت �لأهد�ف �ملتوقعة بحلول �سنة 2020 فيما يلي :

الزيادةاأهداف �سنة 2020و�سعية �سنة 2011الهدف

000 00036 00040 4�مل�ساحة )هكتار(

000 000360 000400 40�لإنتاج )�لطن( 

000 00050 00060 10�ل�سادر�ت )�لطن( 

100800700�مل�ساهمة بالعملة �ل�سعبة )مليون درهم( 

198خلق فر�ض �ل�سغل )مليون يوم عمل(

�لالزم��ة  �لتد�ب��ر  جمي��ع  باتخ��اذ  بينهم��ا  فيم��ا  �لت�س��اور  �إط��ار  يف  �لطرف��ان  �لت��زم  �لأه��د�ف،  ه��ذه  حتقي��ق  �أج��ل  م��ن 
لإز�ل��ة �لعقب��ات �لت��ي حت��ول دون تطوي��ر �لقط��اع و حت�س��ني �ملحي��ط �ملهن��ي ب�س��كل ع��ام. 

وفيما يلي �لتز�مات �ل�سريكني:

 286 منه��ا  دره��م  ملي��ار   1,121 عقد-�لرنام��ج  �إط��ار  يف  �ملرتقب��ة  �لتد�ب��ر  لتنفي��ذ  �لإجمالي��ة  �لتكلف��ة  تبل��غ 
ملي��ون دره��م ر�سدته��ا �لدول��ة خ�سو�س��ا م��ن خ��الل �سن��دوق �لتنمي��ة �لفالحي��ة، �أم��ا �لباق��ي ف�س��يتم توف��ره م��ن ط��رف 

�ملهني��ني م��ن خ��الل �جلمعي��ة �ملغربي��ة للمنتوج��ات �لبيولوجي��ة.

 

ميكــن ملنتجــي املنتجــات الفالحيــة املح�ســل عليهــا بطريقــة الإنتــاج البيولوجــي ، وفقــا لأحــكام القانــون 
اإعانــة. �ســكل  علــى  املوزعــة  الدولــة  دعــم  مــن  ال�ســتفادة  التطبيقيــة،  ون�سو�ســه   39-12 رقــم 

منــح  طــرق  عــن  ف�ســاًل  البيولوجيــة،  املنتجــات  فئــة  ح�ســب  وال�ســقوف  املعــدلت  حتديــد  و�ســيتم 
واملاليــة. والداخليــة  الفالحــة  عــن  امل�ســوؤولة  احلكوميــة  ال�ســلطات  مــن  م�ســرتك  بقــرار  الإعانــة، 

دعم تكلفة �لت�سديق على 
�ملنتوجات �لبيولوجية

تو�سيع �مل�ساحات وحت�سني 
�إنتاجية وجودة �ملنتوجات 

�لبيولوجية

�مل�ساهمة يف تعزيز �لبحث 
و�لتكوين و�لتاأطر �لتقني 

للمنتجني �ل�سغار و�ملتو�سطني

خلق تنظيم بني مهني و 
جتميع �ملنتجني �ل�سغار 

و�ملتو�سطني يف �إطار م�ساريع 
مندجمة 

التزامات الدولة

التزامات املهنيني

و�سع قانون ينظم �لإنتاج 
ح�سب �لطريقة �لبيولوجية

تطوير �ل�سادر�ت وتنويع 
�لأ�سو�ق و�ملنتوجات

دعم �سادر�ت �ملنتوجات 
�لبيولوجية �ملحولة

�مل�ساهمة يف �إجناز در��سة 
لل�سوق وحمالت ترويجية 

على م�ستوى �ل�سوق �لوطني 
و�خلارجي

III.   املواكبة املهيكلة للقطاع البيولوجي املغربي
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2.  اإعادة هيكلة القطاع

�ملتعل��ق   12  -  03 رق��م  �لقان��ون  ملقت�سي��ات  طبق��ا 
بالفدر�لي��ات �لبيمهني��ة �لفالحي��ة و�ملائي��ة، ف��اإن مهن��ة �لقط��اع 
�لبيولوج��ي ق��د مت تنظيمه��ا خ��الل �س��هر يوني��و 2015 م��ن 
خ��الل �إح��د�ث ث��الث جمعي��ات تغط��ي كام��ل �سل�س��لة قيم��ة 

�لقط��اع �لبيولوج��ي. ويتعل��ق �لأم��ر عل��ى �خل�سو�ض ب�:

�لبيولوجي �لقطاع  ملنتجي  �لوطنية  �جلمعية   .1 
)�أنابرو بيو (؛

2. �جلمعية �لوطنية لتثمني �ملنتوجات �لبيولوجية )فالبيو 
�ملغرب(؛ 

�ملنتوجات  وم�سدري  ملوزعي  �لوطنية  �جلمعية   .3
بيو(. )�أناديك�ض  �لبيولوجية 

يوني��و  �س��هر  خ��الل  �لث��الث  �جلمعي��ات  �جتمع��ت  وق��د 
2016 م��ن �أج��ل �لإع��الن ع��ن مي��الد �لفدر�لي��ة �لبيمهني��ة 
حي��ث  )فيمابي��و(،  �لبيولوجي��ة  لل�سل�س��لة  �ملغربي��ة 
�ل�س��لطات  م��ع  �لوحي��د  �ملمث��ل  �لفدر�لي��ة  ه��ذه  ت�س��كل 
�جلو�ن��ب  جمي��ع  معاجل��ة  �أج��ل  م��ن  �لعمومي��ة 

�ملرتبط��ة بتطوير�لقط��اع �لبيولوج��ي باملغ��رب.  

3 . عر�س متويل �سامل

3 . 1 عر�س موجه للفالحة البيولوجية

�أح��دث  �لبيولوجي��ة،  �لفالح��ة  خل�سو�سي��ة  نظ��ر� 
�لقر�ض �لفالحي للمغرب قر�سا على �سكل منتوج "بيوفالحة"، 
حي��ث ي�س��تهدف ه��ذ� �لعر���ض �لتمويل��ي �خلا���ض، �لفالح��ني 

�لذي��ن حتول��و� م�س��بقا �أو يرغب��ون يف �لتح��ول �إل��ى �لفالح��ة 
�لبيولوجي��ة. وي�س��م قر���ض "بيوفالح��ة" نوع��ني م��ن �لتموي��ل: 

قر���ض ��س��تثماري و�آخ��ر للت�س��ير. 

• قر�س ال�ستثمار "بيوفالحة"

منه��ا  �س��نة،   12 �إل��ى  ي�س��ل  بقر���ض  �لأم��ر  يتعل��ق 
 85% �إل��ى  ي�س��ل  متوي��ل  م��ن  ميك��ن  موؤجل��ة،  �س��نو�ت   5
فائ��دة  مع��دل  م��ع  �لبيولوج��ي  �لفالح��ي  �ل�س��تثمار  م��ن 
ح��ني  يف  �لر�س��وم،  �حت�س��اب  دون   5% م��ن  �إبت��د�ء� 
تبق��ى �سيغ��ة �ل�س��د�د ج��د مرن��ة : �أق�س��اط �س��هرية �أو رب��ع 
��س��رتد�د  �أو  �س��نوية؛  �أو  �س��نوية  ن�س��ف  �أو  �س��نوية 

كل��ي... �أو  جزئ��ي  م�س��بق 

• قر�س الت�سيري "بيوفالحة"

�أج��ل  م��ن  �س��هر�   12 مل��دة  بقر���ض  �لأم��ر  يتعل��ق 
حي��ث  �لبيولوج��ي،  �لفالح��ي  �ل�س��تغالل  م�ساري��ف  متوي��ل 
تكالي��ف  م��ن   85% �إل��ى  ت�س��ل  متوي��ل  ن�س��بة  يغط��ي 
�لت�س��ير؛ مث��ل �لب��ذور �أو �لأ�س��مدة و�إل��ى غاي��ة %100 م��ن 

�لتكلف��ة �ل�س��نوية �ملتعلق��ة بالت�سدي��ق. 

بالإ�سافة �إلى ذلك، يقدم �لعر�ض �ملز�يا �لتالية:

• جمانية �مل�ساريف �ملتعلقة بامللف؛

• �مل�ساعدة �لتقنية و�لإر�ساد�ت؛

• �ملو�كبة على �ل�سعيد �لدويل وب�سروط تف�سيلية؛

تر�يد" "فالح  �ملعلومات  ملوقع  �ملجاين  �لولوج   • 
.Fellah Trade 

3 . 2 عرو�ــس اأخــرى للمواكبــة البنكيــة للقطاع 

يق��رتح  �لقط��اع،  حاجي��ات  خمتل��ف  تلبي��ة  �أج��ل  م��ن 
متويلي��ة  منتج��ات  �أي�ًس��ا  للمغ��رب  �لفالح��ي  �لقر���ض  بن��ك 

: يف  متمثل��ة  �أخ��رى 

)MECANISATION(قر�س املكننة

باملعد�ت  �لفالحية  �ل�سيعات  جتهيز  لتطوير  مالئم   •
�لفالحية؛

• �أعد على �أ�سا�ض �تفاقية �سر�كة بني جمموعة �لقر�ض 
�ملعد�ت  مل�ستوردي  �ملغربية  و�جلمعية  للمغرب  �لفالحي 

.)AMIMA( �لفالحية 

ت�سم  �لتي  �ملعد�ت  �سعر  من  قر�ض يف حدود 100%   •
�سنو�ت.  7 مدى  على  للدولة  �ملايل  للدعم  �مل�سبق  �لتمويل 

)SAQUII( قر�س ال�سقي

�ل�سقي  باأنظمة  �ملجهزة  �لفالحية  �لأر��سي  لتجهيز   •
�ملكملة؛ �لأنظمة  و/�أو  بالتنقيط 

• متويل ي�سل �إلى غاية %100 من �لرنامج �ل�ستثماري 
لل�سقي �لذي ي�سمل دفعة م�سبقة على دعم �لدولة. 

)ECOTAQA( قر�س اإيكو طاقة

خ��الل  م��ن  للمغ��رب،  �لفالح��ي  �لقر���ض  يق��وم 
�ل�سيع��ات  مبر�فق��ة  طاق��ة"،  "�إيك��و  �حل�س��ري  �لعر���ض 
م�س��اريعها  تنفي��ذ  يف  للطاق��ة  �مل�س��تهلكة  �لفالحي��ة 

�لطاق��ي. �ل�س��تهالك  تر�س��يد  �إل��ى  �لر�مي��ة 

�إذ �أن "�إيك��و طاق��ة" ه��و �حل��ل �لتمويل��ي �ملالئ��م م��ن �أج��ل 
�لطاقي��ة،  �لنجاع��ة  تد�ب��ر  وتنفي��ذ  �لفتحا�س��ات  �إجن��از 

يل��ي:  م��ا  �لتمويل��ي  �لعر���ض  ه��ذ�  يتي��ح  حي��ث 

�لفتحا�ض   حاجيات  من   80% �إلى  ي�سل  قد  متويل   •
�لجناز؛ حاجيات  من  و85% 

• مدة قر�ض ت�سل �إلى 12 �سنة، مع تاأجيل �سد�د ي�سل 
�سهر�.  �إلى 12 

)SAQUII SOLAIRE(قر�س ال�سقي ال�سم�سي

• عر�ض لتمويل جتهيز �ل�سيعات بنظام �ل�سخ بالطاقة 
�ل�سم�سية 

�ل�ستثمار مع مدة  برنامج  %85 من  �لى  ي�سل  •متويل 
�سنو�ت  5 �لى  �سد�د ت�سل 

4 . املواكبة على ال�سعيد الدويل :
للتجارة  خم�س�ًسا  عر�ًسا  للمغرب  �لفالحي  �لقر�ض  يقدم 
لتلبية  مالئمة  وخدمات  منتجات  خالل  من  �لدولية 
�لت�سبيق  �أو  �لدولية  و�ل�سمانات  �لكفالت  مثل  �حتياجاتكم، 
�لتمويل  و�إعادة  �لوثائق  ،�سلف  �خلارج  يف  �مل�ستحقات  على 
�إلى  بالإ�سافة  خمتلفة.  �أجنبية  بعمالت  و�لدفع  �خلارج  يف 
ذلك ، ي�سع �لقر�ض �لفالحي للمغرب حتت ت�سرفكم خرته 
ومعرفته من خالل �لنادي CAM-Trade �لذي يقوم مبر�فقتكم 

�لدويل. �مل�ستوى  على 

يقدم CAM-Trade �ملعلومات و�لن�سائح �لالزمة لنجاحكم يف 
�لأ�سو�ق �لدولية ، كما ينظم �أن�سطة متعلقة بالعمليات �لدولية 

لفائدة مهنيي �لقطاع �لفالحي و�ل�سناعات �لفالحية.




