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ــر  ــي مت ــة الت ــة الخاص ــام الظرفي ــة، وأم ــة الفالحي ــي املنظوم ــة لفاع ــه املتواصل ــاركية ومواكبت ــه التش ــار مقاربت يف إط

ــة  ــات البيمهني ــادل مــع مختلــف الفيدرالي ــق القــرض الفالحــي للمغــرب سلســلة لقــاءات للحــوار والتب ــا، يطل ــا بالدن به

الفالحيــة و ذلــك بهــدف اإلنصــات لحاجياتهــم ومالمئــة عروضــه بشــكل أفضــل لإلشــكاليات الخاصــة بــكل سلســلة مــن 

ــاج. سالســل اإلنت

ــة   ــة البيمهني ــع الفيدرالي ــار، م ــذا اإلط ــدرج يف ه ــاء ين ــر، أول لق ــاء 24 نون ــوم الثالث ــك، ي ــم البن ــدد، نظ ــذا الص وبه

املغربيــة للحوامــض )مغــرب ســيرتوس(.

ــذي ترأســه الســيد طــارق الســجلاميس، رئيــس مجلــس إدارة القــرض الفالحــي للمغــرب،  ــاء األول، ال وانعقــد هــذا اللق

ــة  ــة املغربي ــس الكنفدرالي ــوري، رئي ــد العم ــيد محم ــيرتوس ، والس ــرب س ــس مغ ــي، رئي ــد الولتيت ــوالي محم ــيد م والس

للفالحــة والتنميــة القرويــة )كوماديــر(، مبشــاركة العديــد مــن فاعــي قطــاع الحوامــض باملغــرب. كــام حــره  ممثلــون 

ــات. ــاه والغاب ــد البحــري واملي عــن وزارة الفالحــة والصي

ومكــن اللقــاء مــن التطــرق إىل مختلــف املواضيــع التــي تهــم سلســلة الحوامــض، وخصوصياتهــا وامتيازاتهــا وإكراهاتهــا، 

كــام عــرض حصيلــة املواســم الفالحيــة الثالثــة األخــرة. وشــكل هــذا اللقــاء عــى الخصــوص فرصــة لتحديــد انتظــارات 

فاعــي سلســلة الحوامــض فيــام يتعلــق باملواكبــة املاليــة.

بهــذه املناســبة، جــدد القــرض الفالحــي للمغــرب تأكيــده عــى األهميــة التــي تكتســيها هــذه السلســلة اإلنتاجيــة والتــي 

تســتحق كل الدعــم ، نظــرا لوقعهــا االقتصــادي واالجتامعــي عــى الصعيــد الوطنــي عمومــا، وعــى مســتوى جهــة ســوس 

والجهــة الرشقيــة و الجهــة الوســطى عــى الخصــوص.

القرض الفالحي للمغرب يؤكد دعمه التام للفيدراليات البيمهنية الفالحية
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واتفــق املشــاركون يف اللقــاء حــول الدميومــة الجيــدة لهــذه السلســلة اإلنتاجيــة، والتــي تســاهم بشــكل ملحــوظ يف حجــم 

الصــادرات الوطنيــة. ويف نفــس الوقــت، تــم التشــديد عــى رضورة بــدل مجهــودات كبــرة يف مــا يخــص إعــادة الهيكلــة 

واالســتثامر مــن أجــل صيانــة وتعزيــز جــودة املنتجــات وقدرتهــا التنافســية.

ــذه  ــذي يجــري تنفي ــن للمخطــط القطاعــي، ال ــم واملســاندة الكامل ــه ســيوفر الدع ــرض الفالحــي للمغــرب أن ــد الق وأك

ــن. ــع املهني ــق م ــات، بتشــاور وثي ــاه والغاب ــة واملي ــة القروي ــد البحــري والتنمي ــادة وزارة الفالحــة والصي تحــت قي

ــة : وزارة الفالحــة والصيــد  ــام اللقــاء، تــم االتفــاق عــى إحــداث إطــار مؤسســايت يضــم كل األطــراف ذات الصل ويف خت

ــر، مــن أجــل  ــات، و مغــرب ســيرتوس ، والقــرض الفالحــي للمغــرب، وكومادي ــاه والغاب ــة واملي ــة القروي البحــري والتنمي

تفعيــل تدابــر دعــم خاصــة بسلســلة الحوامــض واعتــامد آليــة مواكبــة عــى املقــاس بالنســبة لفاعــي القطــاع كل عــى 

حــدة.

كــام عــر املشــاركون عــن ارتياحهــم للقــرارات التــي اتخــذت، والتــي ســتمكن سلســلة الحوامــض مــن االضطــالع بدورهــا 

ــة القطــاع الفالحــي باملغــرب  ــة الجديــدة »الجيــل األخــر2030-2020«، و يف تنمي كامــال يف إطــار االســرتاتيجية الفالحي

بشــكل عــام.


