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عقــدت مجموعــة القــرض الفالحــي للمغــرب يومــه الســبت 2 نوفمــر 2019 اجتامعــا هامــا ضــم أكــر مــن 650 مــن األطــر 

مــن مختلــف أنحــاء املغــرب بهــدف تعبئتهــم وجــرد  جميــع األنشــطة التــي تهــم رشائــح الزبنــاء، وعــى الخصــوص املقــاوالت 

الصغــرة جــدا والصغــرى واملتوســطة.

واســتجابة للتوجيهــات امللكيــة الســامية يف افتتــاح الرملــان، والداعيــة إىل مواكبــة مســتدامة وناجعــة لتطويــر النســيج املقــاواليت 

بــكل مكوناتــه، دعــا الســيد طــارق الســجلاميس، الرئيــس املديــر العــام للقــرض الفالحــي للمغــرب، جميــع مســتخدمي املجموعــة 

إىل التعبئــة العامــة والشــاملة، مشــددا عــى الخصــوص بــرورة التحــي بحفــاوة االســتقبال واالهتــامم التــام بالزبنــاء، حيــث قــال 

يف هــذا الصــدد: »إن مســؤوليتنا كبنــك تحتــم علينــا اســتقبال كل شــخص يتخطــى عتبــة وكاالتنــا بــكل مــا يســتحق مــن حفــاوة 

واهتــامم وعنايــة واحــرام، بــدون متييــز أو أفــكار مســبقة. هــذه الحفــاوة وهــذا االهتــامم، يجــب أن ميتــدا ويســتمرا يف الزمــن، 

وأن يســودا بشــكل متواصــل جميــع معامالتنــا مــع الزبنــاء، عــر مختلــف املراحــل ، وعــدم ادخــار أي مجهــود إليجــاد الحلــول 

املناســبة، والنجاعــة والفعاليــة يف مواكبــة الزبنــاء، وفــق مــا تقتضيــه مصلحتهــم الخاصــة ومصلحــة املجتمــع«.

وقــد شــكل هــذا اللقــاء كذلــك فرصــة الســتعراض وتقييــم التــزام البنــك اتجــاه ريــادة األعــامل يف الوســط القــروي، عــر برنامــج 

»املســتثمر القــروي«، والــذي تجســده مبــادرة : »5 ســنوات 5 فــرص للشــغل«.

 وترتكز هذه املبادرة حول ثالث محاور رئيسية:

توفر مواكبة مالية  خاصة، والتي تتم إعادة صياغتها ومالءمتها مع دورة حياة ومستوى نضج املقاولة املعنية؛

توفــر مواكبــة غــر ماليــة لفائــدة املقــاوالت مــن خــالل إســداء االستشــارة ووضــع خــرة البنــك ومنظومتــه الصناعيــة رهــن 

إشارتها؛

تحقيق االلتقائية حول هدف مشرك بني البنك واملقاولة فيام يتعلق بالنمو وخلق فرص الشغل.

استجابة للتوجيهات امللكية

القرض الفالحي للمغرب يعبئ طاقاته
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وســتنطلق »قوافــل املســتثمر القــروي« لتجــوب ربــوع اململكــة ملالقــاة املقاولــني وحامــي املشــاريع يف العــامل القــروي. وباإلضافــة 

إىل كونهــا ســتوفر إمكانيــة فتــح الحســابات البنكيــة يف عــني املــكان، والقيــام بدراســة  طلبــات املواكبــة املاليــة، وتوفــر برامــج 

لالســتئناس املــايل، فــإن هــذه القوافــل ستشــكل منصــات اســتقبال وتبــادل وتلقــي طلبــات واقراحــات الســاكنة املعنيــة.

وســتنخرط مجموعــة القــرض الفالحــي للمغــرب كذلــك وبفعاليــة يف املبــادرة املشــركة للقطــاع البنــي مــع باقــي الفرقــاء، أخــذا 

بعــني االعتبــار وضعيتــه القانونيــة والتاريخيــة الخاصــة كفاعــل مــايل ومرافــق  للقطــاع الفالحــي والعــامل القــروي.

ومبناســبة هــذا اللقــاء، قامــت مجموعــة القــرض الفالحــي للمغــرب أيضــا باســتعراض تقــدم برنامــج املواكبــة الخاصــة بانطــالق 

املوســم الفالحــي الجديــد والتدابــر املتخــذة بهــدف مرافقــة املوســم الفالحــي 2020-2019.
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