
 
 

 

 القرض الفالحي للمغرب یطلق

  أول وكالة "الفالحي كاش" مستندة الى الرابط الرقمي

 

المتخصص الجدید فرعه وكاالت أولى ، تمارة بمدینة ینایر 9 الجمعة یومه للمغرب، الفالحي القرض                 دشن
للمغرب، الفالحي القرض مجموعة إدارة مجلس رئیس بحضور وذلك كاش"، "الفالحي األداء، عملیات               في

في بیع نقطة 50 من مجموعة ضمن األولى تعتبر التي الوكالة، هذه افتتاح ویعد السجلماسي. طارق                  السید
الفالحي القرض لمجموعة التابعة األداء مؤسسة كاش"، "الفالحي مؤسسة لنشاط فعلیة بدایة اإلطالق،               طور

االقتصاد تنمیة لمواكبة ذلك و المجموعة ومنتجات خدمات تنویع بهدف مؤخرا إطالقها تم التي                للمغرب
 الوطني بالعالم القروي وشبه الحضري عن طریق اإلدماج المالي.

تقرتحها اليت واخلدمات املنتجات "كل كاش "الفالحي         وسیوفر

من األموال حتویل عملیات اخلصوص على منها لألداء،          مؤسسة

الفالحي القرض وكاالت و كاش" "الفالحي وكاالت مجیع          وإىل

حساب من النقدي والسحب اإلیداع أداء، حسابات فتح          للمغرب،

فواتري، املتاجر، يف (مشرتیات األداء عملیات تنفیذ ،          للدفع

التحویل عملیات تنفیذ هاتفیة...)، تعبئة ورسوم،        ضرائب

رهن مالیة مبالغ وضع وعملیات والدويل الوطين الصعیدین          على

من انطالقا نقدا أو األوتوماتیكیة الشبابیك لدى         اإلشارة

 حساب للدفع ، إضافة إىل إجراء عملیات صرف العمالت.

اإلدماج مجال في مهما وفاعال والقروي الحضري العالمین بین فعلیة ربط واصلة كاش" "الفالحي                یمثل
 المالي الرقمي وأداة مهمة للتنمیة االقتصادیة للعالم القروي.

تستهدف اليت "التجاریة، كاش "الفالحي شبكة ستغطي         و

والشبه القرویة املناطق أساسي، بشكل القرویني        الزبناء

التغطیة ضعف مع مهمة سكانیة كثافة على تتوفر اليت           احلضریة

الكربى املغربیة املدن وضواحي البنكیة، الشبكات طرف         من

العام املرفق مهمة مع تام توافق يف وذلك النائیة           واملناطق

الشبكة وستعمل للمغرب. الفالحي القرض جمموعة هبا تضطلع          اليت

الصحیة اإلجراءات حیث من صرامة املعایري ألشد وفًقا          بأكملها

 الوقائیة.

كاش" "الفالحي مؤسسة ستعتمد التجاریة، الشبكة خيص         فیما

سرتتكز حیث للمغرب الفالحي القرض منظومة مع قوي تآزر           على

الرقمیة. الروابط إىل ستستند اليت اخلاصة وكاالهتا         على

وغري الزبناء ميكن اخلدمة، ذاتي بنكي فضاء الرقمي          الرابط

بشكل البنكیة املعامالت من العدید إجراء من         الزبناء

 مستقل.

 

 



 
 

تنخرط أن كاش" "الفالحي لمؤسسة بالنسبة الطبیعي من كان فقد الوطني، للتراب كاملة تغطیة إلى                 باإلضافة

وسهال مؤمنا مسارا لزبنائه یوفر الذي باي" "الفالحي النقال تطبیقها عبر للمجموعة الرقمیة الدینامیكیة                في
فتح من انطالقا الخدمات كافة تغطي للزبناء متنوعة مسارات المجاني التطبیق هذا یوفر كما االستعمال.                 في

بطریقة اإلشارة رهن والوضع والتحویل األداء عملیات إنجاز غایة إلى 200درهم، في محدد سقفه                حساب،
 فوریة 24ساعة7/ أیام.

 


