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ــت  ــد- 19، حقق ــة كوفي ــات جائح ــرة بتداعي ــة املتأث ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــم الظرفي ــنة 2021، ورغ ــن س ــف األول م ــم النص يف مت

مجموعــة القــرض الفالحــي للمغــرب إنجــازا إيجابيــا، مــع بلــوغ الناتــج البنــي الصــايف 2.2 مليــار درهــم، أي بنمــو ســنوي قــدره 6%، 

وارتفــاع نتيجــة االســتغالل إىل 416 مليــون درهــم مســجلة زيــادة بنســبة %166 مقارنــة مــع نفــس الســنة مــن العــام املــايض، وذلــك 

بفضــل تقاطــع إيجــايب بــن منحــى تطــور الناتــج البنــي الصــايف )PNB( ومنحــى التدبــر املتحكــم فيــه للتكاليــف العامــة لالســتغالل.

ويرجــع ارتفــاع الناتــج البنــي الصــايف للبنــك الفالحــي بشــكل أســايس إىل ديناميكيــة نشــاط الوســاطة البنكيــة، والــذي عــرف تحســنا 

بنســبة 14 % مقارنــة مــع مســتواه يف 30 يونيــو مــن ســنة 2020، وذلــك نتيجــة الوقــع اإليجــايب لحجــم النشــاط عــى محفظــة القــروض، 

إىل جانــب التحكــم يف تكلفــة املــوارد.

أما فيام يخص هامش الربح من العمولة، فتجدر اإلشارة إىل أنها عرفت ارتفاعا بنسبة %6 بن يونيو 2020 ويونيو 2021.

وفيــام يتعلــق باألربــاح، حققــت املجموعــة نتيجــة اســتغالل بقيمــة 416 مليــون درهــم، بزيــادة %166، وبلغــت النتيجــة 

ــة  ــة املجموع ــة حص ــة الصافي ــت النتيج ــبة %31، وبلغ ــا بنس ــجلة ارتفاع ــم مس ــون دره ــة 247 ملي ــدة للمجموع ــة املوط الصافي

ــام  ــن الع ــرة م ــس الف ــع نف ــة م ــة مقارن ــنة الحالي ــن الس ــف األول م ــالل النص ــادة %18، خ ــم بزي ــون دره RNPG( 258 (ملي

ــة املخاطــر  ــه املجموعــة يف مجــال كلف ــذي بدلت ــار ال ــود الجب ــج أساســها يف املجه ــة للنتائ املــايض. تجــد هــذه التطــورات اإليجابي

ــاف(. ــد والجف ــار كوفي ــايل )آث ــادي الح ــع االقتص ــة بالوض ــتقبلية املرتبط ــر املس ــبًا للمخاط تحس

ــح  ــا لصال ــت فيه ــي انخرط ــة الت ــة والدينامي ــا املجموع ــي اعتمدته ــة الت ــة املرن ــراتيجية التجاري ــل االس ــر، وبفض ــب آخ ــن جان م

ــوا  ــرب من ــرض الفالحــي للمغ ــة الق ــدى مجموع ــاء ل ــوارد الزبن ــة، ســجلت م ــة مطلق ــره أولوي ــذي تعت ــروي، ال ــامل الق ــاكنة الع س

ــو 2021، ونتــج هــذا االرتفــاع بشــكل أســايس عــن  ــار درهــم يف 30 يوني ــغ جــاري هــذه املــوارد 97 ملي ســنويا بنســبة %12، وبل

زيــادة الحســابات املنظــورة لــدى البنــك التــي ارتفعــت بنســبة %17 خــالل هــذه الفــرة. مــن جانــب آخــر، عرفــت اســتعامالت 

ــا  ــت قيمته ــنة 2020، وبلغ ــن س ــف األول م ــع النص ــة م ــبة %10 مقارن ــا بنس ــرب ارتفاع ــي للمغ ــرض الفالح ــة الق ــاء مجموع زبن

ــار درهــم. 98 ملي

ويرتكــز هــذا األداء عــى التــزام مجموعــة القــرض الفالحــي للمغــرب بتجديــد سلســلة منتجاتهــا وخدماتهــا التــي تقرحهــا عــى زبنائهــا، 

ــا خــالل  ــر عنه ــم التعب ــي ت ــاج الفالحــي، بهــدف االســتجابة عــى أحســن وجــه لالحتياجــات الت ــة بسالســل اإلنت ــك املتعلق خاصــة تل

االجتامعــات التــي نظمهــا البنــك مــع مختلــف السالســل الفالحيــة.
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تجــدر اإلشــارة إىل أن قــروض الســيولة املاليــة التــي منحهــا البنــك ارتفعــت نتيجــة عمليــات متويــل منتجــات جديــدة كمنتــج »انطالقــة« 

و«ضــامن أوكســيجن« املوجهــن عــى الســواء للعاملــن القــروي والحــري بهــدف تحســن الســيولة املاليــة للمقــاوالت ومتكينهــا مــن 

متابعــة نشــاطها.

عــى مســتوى الحســابات االجتامعيــة، بلــغ الناتــج البنــي الصــايف للقــرض الفالحــي للمغــرب 2 مليــار درهــم وبلغــت نتيجتــه الصافيــة 

226 مليــون درهــم، مرتفعــة عــى التــوايل بنســبة %3 و%50 برســم النصــف األول مــن 2021.

أمــا عــى مســتوى عملــه كبنــك - مواطــن، فقــد كان القــرض الفالحــي للمغــرب عــى الــدوام يف خدمــة مواكبــة ومتويــل التنميــة البرشيــة 

ــدة  ــذا الصــدد، تجــدر اإلشــارة إىل أن االســراتيجية الجدي ــه. به ــب اهتاممات ــرشي يف صل ــل الب ــن والعام عــر وضــع املســاعدة والتضام

للمجموعــة البنكيــة تقــوم عــى مبــادئ االســتمرارية وتعزيــز األوراش املَُهيِْكلـَـة للبنــك وبشــكل خــاص مهمــة املرفــق العــام، مــع الحــرص 

عــى املســاهمة النشــطة والفعالــة يف تنفيــذ النمــوذج التنمــوي الجديــد، وذلــك عــر تعبئــة الوســائل الروريــة لتحقيــق هــدف الشــمول 

املــايل وتعزيــز برامــج املواكبــة املاليــة وغــر املاليــة وبرامــج الدعــم لســاكنة العــامل الفالحــي والقــروي…

ــر بتداعيــات جائحــة كوفيــد- 19، وبعــد تأكيــد التــزام املجموعــة البنكيــة إىل جانــب النســيج  وختامــا، ويف ظــل الســياق الراهــن املتأث

االقتصــادي عمومــا والعــامل القــروي والفالحــي عــى الخصــوص مــن خــالل سلســلة مــن األنشــطة واملبــادرات، واصــل القــرض الفالحــي 

للمغــرب التزامــه يف مواجهــة جائحــة كوفيــد- 19 مــن خــالل مالمئــة وتعزيــز التدابــر الوقائيــة يف مواجهــة مخاطــر انتشــار الوبــاء، والتــي 

جعلــت منهــا املجموعــة إحــدى أولوياتهــا مــن خــالل مضاعفــة مجهوداتهــا يف مجــال تحســيس وتوعيــة املســتخدمن والزبنــاء باملخاطــر 

املرتبطــة بانتشــار الفــروس.


