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يف إطــار سلســلة اللقــاءات التــي أطلقهــا مــع مختلــف الفيدراليــات البيمهنيــة للفالحــة، نظــم القــرض الفالحــي للمغــرب، 

ــاء:  ــا األعض ــن )FISA( وجمعياته ــاع الدواج ــة لقط ــة البيمهني ــع الفيدرالي ــا م ــاري، اجتامع ــر الج ــاء 1 دجن ــوم الثالث ي

الجمعيــة الوطنيــة ملنتجــي لحــوم الدواجــن )APV(، والجمعيــة الوطنيــة ملنتجــي بيــض االســتهالك )ANPO(، والجمعيــة 

ــة  ــة الوطني ــة )AFAC(، والجمعي ــالف املركب ــي األع ــة مصنع ــرب )ANAM(، وجمعي ــت باملغ ــي الكتاكي ــة ملنتج الوطني

.)ANAVI( ــة للدواجــن للمجــازر الصناعي

انعقــد هــذا االجتــامع تحــت رئاســة الســيد طــارق الســجلاميس، رئيــس مجلــس إدارة القــرض الفالحــي للمغــرب، والســيد 

يوســف العلــوي، رئيــس الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن )FISA(، والســيد محمــد العمــوري، رئيــس الكنفيدراليــة 

ــد مــن فاعــي قطــاع الدواجــن وممثلــن  ــة )COMADER(، وعــرف مشــاركة العدي ــة القروي ــة للفالحــة والتنمي املغربي

عــن وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة وامليــاه والغابــات .

ــه،  ــور مؤرشات ــر، و تط ــرب األخ ــط املغ ــار مخط ــة يف إط ــاع، خاص ــازات القط ــم إنج ــة لتقيي ــاء فرص ــد كان اللق و ق

واإلكراهــات التــي يواجههــا، كــام  تــم عــرض معيقاتــه والرافعــات التــي يتعــن تفعيلهــا لتطويــره. و مكــن االجتــامع مــن 

ــة. ــة املالي ــث املواكب ــن حي ــن م التطــرق النتظــارات الفاعل

وأكــد املشــاركون يف االجتــامع عــى األهميــة التــي تكتســيها هــذه السلســلة اإلنتاجيــة، التــي عرفــت تطــورا مهــام، والتــي 

ــق فــرص الشــغل. كــام ســجلوا اســتمرار وجــود إكراهــات  ــالد ويف خل ــر يف توفــر األمــن الغــذايئ للب تشــارك بشــكل كب

تعيــق منوهــا و هــي مرتبطــة مبنظومتهــا البيئيــة.

القرض الفالحي للمغرب يؤكّد دعمه التام للفدراليات البيمهنية الفالحية

  )FISA( القرض الفالحي للمغرب يلتقي بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن

ويستلم درعا تقديريا عرفانا مبشاركته الفعالة يف تنمية قطاع الدواجن باملغرب
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ــو قطــاع  ــح مهني ــث أصب ــة حي ــي للمهن ــه الوضــع الريب ــذي عرف ــر ال ــد التغي ــق بع ــم العمي ــن ارتياحه ــوا ع ــام أعرب ك

ــة. ــار جمل ــن ال كتج ــرون كفالح ــن يعت الدواج

ــلة  ــل سلس ــن يف كل مراح ــع الفاعل ــة جمي ــوي مبواكب ــه الق ــبة التزام ــذه املناس ــرب به ــي للمغ ــرض الفالح ــدد الق وج

القيمــة، مــن الســافلة اىل العاليــة، واســتعداده التــام ملواكبــة حاجيــات االســتثامر املهمــة املرتقبــة يف إطــار االســراتيجية 

ــر 2020-2030«. ــل األخ ــدة »الجي ــة الجدي الفالحي

ــد  ــة والصي ــة: وزارة الفالح ــراف املعني ــع األط ــم جمي ــايت يض ــار مؤسس ــع إط ــى وض ــاق ع ــم االتف ــاء، ت ــام اللق ويف خت

البحــري والتنميــة القرويــة وامليــاه والغابــات والفيدراليــة املهنيــة لقطــاع الدواجــن )FISA( والقــرض الفالحــي للمغــرب 

ــة  ــم خاص ــر دع ــل تداب ــل تفعي ــن أج ــك م ــة )COMADER(، وذل ــة القروي ــة والتنمي ــة للفالح ــة املغربي والكنفيدرالي

ــكل فاعــل مــن فاعــي القطــاع. ــة خاصــة ل ــة مواكب ــر آلي بقطــاع الدواجــن وتوف

ــة يف  ــه الرقمي ــه وخدمات ــزم بوضــع منتجات ــك أن القــرض الفالحــي للمغــرب ملت ــن الســيد طــارق الســجلاميس كذل وأعل

ــا  ــي تعرفه ــات الت ــالت والعملي ــوع املعام ــة مجم ــدف رقمن ــة به ــة مندمج ــالق منص ــر وإط ــر تطوي ــن ع ــة الفاعل خدم

ــذا القطــاع. ــة خاصــة به ــة رقمي ــر منظوم ــك تطوي سلســلة قيمــة الدواجــن ومــن خــالل ذل

ــة القــرض الفالحــي للمغــرب مــن أجــل قطاعهــم وبالجهــود املنتظمــة التــي يبذلهــا البنــك  ــون مبــدى تعبئ ــوه الفاعل ون

ــاج الفالحــي بشــكل  ــة القطــاع املغــريب للدواجــن بشــكل خــاص، ومجمــوع سالســل اإلنت يف ســبيل دعــم وتشــجيع تنمي

عــام. وبهــذا الصــدد ســلم الســيد يوســف العلــوي، باســم الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن )FISA(، درعــاً تقديريــاً 

ــن  ــي للدواج ــاع الوطن ــة القط ــرب يف تنمي ــي للمغ ــرض الفالح ــاهمة الق ــه مبس ــا ل ــجلاميس، اعراف ــارق الس ــيد ط للس

ــه. ودعمــه املتواصــل ل
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