الفرع اإلفريقي ملجموعة « »OCPيواكب التنمية املستدامة للفالحني الصغار األفارقة
بفضل مرشوع «بيت املزارع»،
يحتوي «بيت املزارع» عىل كل املنتجات والخدمات التي يحتاجها الفالحون الصغار لتطوير أنشطتهم .سيتم افتتاح « 10بيوت للمزارعني» يف أفق
سنة  2020بعرش مدن إفريقية لفائدة مليون أرسة مزارعة .وتغطي هذه املنتجات والخدمات املقرتحة من طرف مجموعة « »OCPورشكائها ما
يقارب  15نشاط فالحي.
متلك مجموعة « »OCPالرائدة عامليا يف سوق الفوسفاط ومشتقاته عالقة طويلة األمد مع املجال الفالحي وتلعب دورا مركزيا قي تطوير فالحة مستدامة
باملغرب وإفريقيا .ويف هذا اإلطار ،قامت املجموعة من خالل فرعها اإلفريقي بإطالق مرشوع «بيت املزارع» الذي يرمي إىل توحيد كل الفاعلني يف قطاع الفالحة
الذين يودون اقرتاح مختلف املنتجات والخدمات التي يحتاجها الفالحون الصغار يف مكان واحد ،منتجات وخدمات من شأنها تطوير أنشطتهم عرب تغطية كل
حلقات سلسلة القيمة :من املدخالت الفالحية إىل العالقة مع السوق ومرورا بالتجهيزات الفالحية ،ثم التكوين والخدمات املالية.

منتجات وخدمات ممنوحة من طرف الفرع اإلفريقي ملجموعة « »OCPورشكاءه
يشكل»بيت املزارع» ابتكارا حقيقيا ويهدف إىل التصدي للتحديات التي يواجهها الفالحون األفارقة بشكل يومي كتوفر منتجات وتجهيزات ذات جودة والولوج
للتمويل والتكوين .إذ يقرتح كل «بيت» منتجات وخدمات ممنوحة من طرف الفرع اإلفريقي ملجموعة « »OCPورشكاءه .كل فضاء يهم موضوعا معينا
(املدخالت الفالحية ،التجيزات الفالحية ،املعدات الصغرية ،عروض التكوين ،الخدمات املالية ،خدمات التأمني ،الولوج للسوق ،)...كام ميتلك كل رشيك فضاء
لعرض كل منتجاته أو خدماته .كل هذا يهدف إىل تحقيق املهام اآلتية:
 تسهيل سبل التعاون بني الفاعلني يف سلسلة القيمة الفالحية واملزارعني املحليني؛ تشجيع االبتكار والتضامن وقيم التميز من خالل منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة؛ املساهمة يف نرش املامرسات الفالحية الجيدة باعتبارها مفتاحا لتنمية القطاع؛ املساهمة يف هيكلة القطاعات الفالحية غري املهيكلة.هذا املرشوع املبتكر مفتوح يف وجه كل املنظامت مثل الهيئات الحكومية (مثال لخلق رشاكات بني القطاعني العام والخاص) ،واملنظامت غري الحكومية (مقاوالت
خاصة ،بنوك ،تعاونيات ،)...وهيئات حكومية دولية (البنك اإلفريقي للتنمية.)...،

قرب من شبكات موزعي املدخالت الفالحية
تعتزم املجموعة ،باعتبارها فاعال نشيطا يف التنمية املستدامة للفالحة اإلفريقية ،افتتاح  10بيوت للمزارعني يف أفق سنة  2020بعرش مدن إفريقية لفائدة
مليون أرسة مزارعة ،بحيث تهم ما يقارب  15نشاطا فالحا .ومن املرتقب افتتاح هذا املرشوع قريبا بكل من املغرب ونيجرييا ،قبل دول إفريقية أخرى يف غرب
ورشق القارة.
وتأخذ هذه البيوت بعني االعتبار موقع املدينة أو املنطقة التي ستنشأ بها:
 بالقرب من محور مهم للطريق السيار لتسهيل الجانب اللوجيستييك للمعدات ولضامن ولوج سهل للمزارعني والرشكاء والهيئات الحكومية؛ بالقرب من املجتمعات الفالحية الكربى؛ بالقرب من شبكات موزعي املدخالت الفالحية التي من شأنها مساعدة «بيوت املزارعني» عىل الحصول عىل املنتجات والخدمات؛الجهات التي تم انتقاؤها باملغرب إلنشاء هذا املرشوع هي جهة السايس وجهة الغرب ،فيام تم اختيار املدينة الفالحية «فاراكواي» النيجريية كأفضل موقع.
تتكون هذه املدينة من مجتمع فالحي متواجد بالقرب من الطريق الرسيع «كادونا-زاريا» بقلب املجتمعات الفالحية الرئيسية ل»جاجي»« ،زانغون آيا»
و»دوتسون ماي» ،وهي مناطق تتميز بزراعات ذات إمكانات تنموية كبرية مثل الذرة والذرة البيضاء والدرنات والخرضاوات.
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