القرض الفالحي للمغرب يؤكّد دعمه التام للفدراليات البيمهنية الفالحية
القرض الفالحي للمغرب يلتقي بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ()FISA
ويستلم درعا تقديريا عرفانا مبشاركته الفعالة يف تنمية قطاع الدواجن باملغرب
يف إطــار سلســلة اللقــاءات التــي أطلقهــا مــع مختلــف الفيدراليــات البيمهنيــة للفالحــة ،نظــم القــرض الفالحــي للمغــرب،
يــوم الثالثــاء  1دجنــر الجــاري ،اجتامعــا مــع الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن ( )FISAوجمعياتهــا األعضــاء:
الجمعيــة الوطنيــة ملنتجــي لحــوم الدواجــن ( ،)APVوالجمعيــة الوطنيــة ملنتجــي بيــض االســتهالك ( ،)ANPOوالجمعيــة
الوطنيــة ملنتجــي الكتاكيــت باملغــرب ( ،)ANAMوجمعيــة مصنعــي األعــاف املركبــة ( ،)AFACوالجمعيــة الوطنيــة
للمجــازر الصناعيــة للدواجــن (.)ANAVI
انعقــد هــذا االجتــاع تحــت رئاســة الســيد طــارق الســجلاميس ،رئيــس مجلــس إدارة القــرض الفالحــي للمغــرب ،والســيد
يوســف العلــوي ،رئيــس الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن ( ،)FISAوالســيد محمــد العمــوري ،رئيــس الكنفيدراليــة
املغربيــة للفالحــة والتنميــة القرويــة ( ،)COMADERوعــرف مشــاركة العديــد مــن فاعــي قطــاع الدواجــن وممثلــن
عــن وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة وامليــاه والغابــات .
و قــد كان اللقــاء فرصــة لتقييــم إنجــازات القطــاع ،خاصــة يف إطــار مخطــط املغــرب األخــر ،و تطــور مؤرشاتــه،
واإلكراهــات التــي يواجههــا ،كــا تــم عــرض معيقاتــه والرافعــات التــي يتعــن تفعيلهــا لتطويــره .و مكــن االجتــاع مــن
التطــرق النتظــارات الفاعلــن مــن حيــث املواكبــة املاليــة.
وأكــد املشــاركون يف االجتــاع عــى األهميــة التــي تكتســيها هــذه السلســلة اإلنتاجيــة ،التــي عرفــت تطــورا مهــا ،والتــي
تشــارك بشــكل كبــر يف توفــر األمــن الغــذايئ للبــاد ويف خلــق فــرص الشــغل .كــا ســجلوا اســتمرار وجــود إكراهــات
تعيــق منوهــا و هــي مرتبطــة مبنظومتهــا البيئيــة.
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كــا أعربــوا عــن ارتياحهــم العميــق بعــد التغيــر الــذي عرفــه الوضــع الرضيبــي للمهنــة حيــث أصبــح مهنيــو قطــاع
الدواجــن يعتــرون كفالحــن ال كتجــار جملــة.
وجــدد القــرض الفالحــي للمغــرب بهــذه املناســبة التزامــه القــوي مبواكبــة جميــع الفاعلــن يف كل مراحــل سلســلة
القيمــة ،مــن الســافلة اىل العاليــة ،واســتعداده التــام ملواكبــة حاجيــات االســتثامر املهمــة املرتقبــة يف إطــار االســراتيجية
الفالحيــة الجديــدة «الجيــل األخــر .»2020-2030
ويف ختــام اللقــاء ،تــم االتفــاق عــى وضــع إطــار مؤسســايت يضــم جميــع األطــراف املعنيــة :وزارة الفالحــة والصيــد
البحــري والتنميــة القرويــة وامليــاه والغابــات والفيدراليــة املهنيــة لقطــاع الدواجــن ( )FISAوالقــرض الفالحــي للمغــرب
والكنفيدراليــة املغربيــة للفالحــة والتنميــة القرويــة ( ،)COMADERوذلــك مــن أجــل تفعيــل تدابــر دعــم خاصــة
بقطــاع الدواجــن وتوفــر آليــة مواكبــة خاصــة لــكل فاعــل مــن فاعــي القطــاع.
وأعلــن الســيد طــارق الســجلاميس كذلــك أن القــرض الفالحــي للمغــرب ملتــزم بوضــع منتجاتــه وخدماتــه الرقميــة يف
خدمــة الفاعلــن عــر تطويــر وإطــاق منصــة مندمجــة بهــدف رقمنــة مجمــوع املعامــات والعمليــات التــي تعرفهــا
سلســلة قيمــة الدواجــن ومــن خــال ذلــك تطويــر منظومــة رقميــة خاصــة بهــذا القطــاع.
ونــوه الفاعلــون مبــدى تعبئــة القــرض الفالحــي للمغــرب مــن أجــل قطاعهــم وبالجهــود املنتظمــة التــي يبذلهــا البنــك
يف ســبيل دعــم وتشــجيع تنميــة القطــاع املغــريب للدواجــن بشــكل خــاص ،ومجمــوع سالســل اإلنتــاج الفالحــي بشــكل
عــام .وبهــذا الصــدد ســلم الســيد يوســف العلــوي ،باســم الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن ( ،)FISAدرعـاً تقديريـاً
للســيد طــارق الســجلاميس ،اعرتافــا لــه مبســاهمة القــرض الفالحــي للمغــرب يف تنميــة القطــاع الوطنــي للدواجــن
ودعمــه املتواصــل لــه.
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