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ــادة  ــي لري ــز الوطن ــروي، املرك ــامل الق ــق بالع ــه املتعل ــط عمل ــار مخط ــرب ، يف إط ــي للمغ ــرض الفالح ــدث الق يح

)CNEIF Rural( ــروي ــط الق ــايل يف الوس ــمول امل ــباب والش ــال الش أع

الرباط، 19 يوليوز 2021

ــة  ــد بنجاع ــل النمــوذج التنمــوي الجدي ــه يف تنزي ــروي، ومســاهمة من ــامل الق ــق بالع ــه املتعل يف إطــار مخطــط عمل

ــامل  ــايل يف الع ــمول امل ــباب والش ــال الش ــادة أع ــي لري ــز الوطن ــرب املرك ــي للمغ ــرض الفالح ــق الق ــة، يطل وفعالي

.)CNEIF Rural( القــروي

باعتبــاره الرشيــك األول للعــامل القــروي والفالحــي، ووفــاءا منــه مبهمتــه والتزامــه اليومــي، ينخــرط القــرض الفالحــي 

للمغــرب يف إطــار أهــداف وآفــاق النمــوذج التنمــوي الجديــد ويعــزز تعبئتــه مــن أجــل إطــالق ديناميكيــة جديــدة 

لخلــق القيمــة، مــن خــالل إحــداث مركــز متخصــص يجمــع ثالثــة هيئــات:

ــي  ــرض الفالح ــتقبلية للق ــاهمة املس ــة باملس ــع املتعلق ــيُعَنى باملواضي ــذي س ــاث ال ــات واألبح ــز الدراس مرك

ــق الشــمول  ــز األبحــاث والدراســات العمــل عــى تحقي ــوىل مرك ــد. ويت للمغــرب يف النمــوذج التنمــوي الجدي

املــايل عــر تعزيــز وتقويــة برامــج املواكبــة غــر املاليــة، والتوعيــة املاليــة وتحســيس الســاكنة القرويــة، وتعزيــز 

قــدرات الفالحــن والســكان القرويــن…؛

ــروي،  ــادة أعــال الشــباب يف الوســط الق ــز ري ــاوالت الصغــرة جــدا املتخصــص يف تشــجيع وتحفي ــز املق مرك

والــذي يتــوىل مهمــة مواكبــة حامــي املشــاريع يف إطــار برنامــج املســتثمر القــروي مــن خــالل تســخر مــوارد 

برشيــة عاليــة الكفــاءة ومتخصصــة يف تدبــر املشــاريع القرويــة، والتــي ســتتكفل مبشــاريع املقاولــن الشــباب 

ــا. وبتتبعه

القــرض الفالحــي للمغــرب يطلــق املركــز الوطنــي لريــادة أعــال الشــباب 

والشــمول املــايل يف الوســط القــروي
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ــة  ــة باملنظوم ــات املتعلق ــزا للمعطي ــون مرك ــدف إىل أن تك ــي ته ــة الت ــة والفالحي ــة القروي ــات الضخم البيان

البيئيــة الفالحيــة والقرويــة الوطنيــة، والتــي ســتمكن مــن تطويــر التكامــل بــن فاعــي هــذه املنظومــة بفضــل 

ــة وتقنيــة مالمئــة اســتنادا إىل معرفــة أفضــل بفاعــي سالســل  ــة مالي ــادل املعطيــات، واقــراح مواكب آليــات تب

ــامل  ــطة يف الع ــات واألنش ــل للتدفق ــم أفض ــالل فه ــن خ ــم م ــى التأقل ــدرة ع ــن الق ــة، وتحس ــة الفالحي القيم

القــروي.

ــاء  ــواؤه يف فض ــم إي ــذي ت ــروي، ال ــامل الق ــايل يف الع ــمول امل ــباب والش ــال الش ــادة أع ــي لري ــز الوطن ــأيت املرك وي

تبلــغ مســاحته 2000 مــر مربــع مجهــز مبــوارد جــد متقدمــة، ليؤكــد الــدور األســايس للقــرض الفالحــي للمغــرب يف 

مواكبــة ومتويــل التنميــة البرشيــة، حيــث أن البنــك كان دومــا يف خدمــة اإلنســان، ويضــع العنــر البــرشي والتضامــن 

ــه. ــب اهتامات ــر هشاشــة يف صل ومســاعدة الســاكنة األك

ــي  ــرض الفالح ــيتمكن الق ــروي، س ــامل الق ــايل يف الع ــمول امل ــباب والش ــال الش ــادة أع ــي لري ــز الوطن ــل املرك وبفض

للمغــرب مــن تحقيــق التوجهــات املدرجــة يف إطــار مرشوعــه املقــاواليت يف أفــق 2025، والتــي تنســجم مــع املحــاور 

االســراتيجية للنمــوذج التنمــوي الجديــد خاصــة يف الجوانــب املتعلقــة باالقتصــاد، و اإلدمــاج والتضامــن، واملجــاالت 

الرابيــة واالســتدامة، وذلــك كالتــايل:

يف املحــور املتعلــق باالقتصــاد، يلتــزم القــرض الفالحــي للمغــرب بتكثيــف املواكبــة املاليــة للقطــاع الفالحــي ليجعــل 

منــه محــركا لنمــو اقتصــاد مغــريب منتــج ومتنــوع وخالــق للقيمــة ولفــرص شــغل جيــدة.

ــة  ــن عالي ــط ب ــة، والرب ــات الفالحي ــة الضيع ــة عرن ــوى ديناميكي ــك بشــكل أق ــدف، ســيواكب البن ــوغ هــذا اله لبل

ــك  ــيدعم البن ــة. و س ــة التضامني ــاريع الفالح ــي ومش ــع الفالح ــاريع التجمي ــاج، ومش ــل اإلنت ــع سالس ــافلة جمي وس

الفالحــة الوطنيــة عــر توفــر التمويــالت املناســبة حتــى تواصــل وتحســن إنتاجيتهــا وجودتهــا، وبالتــايل تنافســيتها.

فيــا يتعلــق مبحــور الشــمول املــايل والتضامــن، يلتــزم القــرض الفالحــي للمغــرب بــأن يكــون حامــل مشــعل التمويــل 

الشــمويل يف العــامل القــروي حتــى يفتــح جميــع اآلفــاق املمكنــة خاصــة أمــام النســاء والشــباب.

 يف هــذا اإلطــار، ســيعمل البنــك عــى تعزيــز الشــمول االقتصــادي ومشــاركة الشــباب والنســاء وســيواصل مجهوداتــه 

الســتبناك وتوعيــة الســاكنة املســتهدفة مــع مرافقــة املشــاريع املهيكلــة ذات الوقــع االقتصــادي واالجتاعــي امللمــوس 

ــواع  ــة كل أن ــل مكافح ــة تكف ــة وخاص ــة مؤمن ــات مالي ــالل تركيب ــن خ ــك م ــوي وذل ــي والجه ــتوى املح ــى املس ع

اإلقصــاء املــايل.
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فيــا يتعلــق مبحور املجاالت الرتابية واالســتدامة، يلتزم القرض الفالحي للمغرب ب:

ــا للتنميــة االقتصاديــة باملغــرب: بهــذا الصــدد، ســيوفر  املســاهمة يف جعــل املجــاالت الرتابيــة القرويــة أقطاب

ــة،  ــؤولية االجتاعي ــة واملس ــتدامة البيئي ــادئ االس ــار مب ــن االعتب ــذ بع ــالت تأخ ــي متوي ــاع الفالح ــك للقط البن

ــكار واالندمــاج  ــة االنتقــال اىل االقتصــاد األخــر والسالســل املشــجعة لالبت ــل ومواكب ــات لتموي ــة إىل آلي إضاف

ــة. ــع املجــاالت الرابي الصناعــي يف جمي

العمــل مــن أجــل االنتقــال اىل االقتصــاد األخــر وتعزيــز قــدرة املجــاالت الرتابيــة عــى التأقلــم يف مواجهــة 

ــات  ــة والصناع ــاع الفالح ــة بقط ــر، خاص ــاد األخ ــال اىل االقتص ــل االنتق ــالل جع ــن خ ــة م ــرات املناخي التغ

الغذائيــة والعــامل القــروي، محــورا اســراتيجيا لتنميتــه عــر متويــل للفالحــة يقــوم عــى أســاس مبــادئ االســتدامة 

ــة. ــة واملســؤولية االجتاعي البيئي

ــز التكامــالت،  ــاز بــن املناطــق الحريــة والقرويــة، مــن خــالل العمــل عــى تعزي ــة وصــل بامتي تشــكيل صل

وتوطيــد التضامــن بــن ســكان العاملــن الحــري والقــروي، وتشــجيع التوجــه العاملــي املبنــي عــى الرابــط بــن 

املجــاالت الرابيــة.

هكــذا وبإطــالق »املركــز الوطنــي لريــادة أعــال الشــباب والشــمول املــايل يف العــامل القــروي«، وتنزيــل محــاور 

ــوغ أهــداف الطمــوح  مخططــه املقــاواليت يف أفــق 2025، يؤكــد القــرض الفالحــي للمغــرب التزامــه الفعــي ببل

ــادس  ــد الس ــك محم ــة املل ــب الجالل ــوده صاح ــذي يق ــد وال ــوي الجدي ــوذج التنم ــه يف النم ــر عن ــي املع الوطن

نــره اللــه.


