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بنــك التمويــل و اإلنمــاء، البنــك التشــاركي مــن الجيــل الجديــد الــذي أســس بشــراكة بيــن 
مجموعــة البركــة المصرفيــة، الرائــد العالمــي فــي مجــال البنــك التشــاركي، و البنــك المغربــي 
للتجــارة الخارجيــة إلفريقيــا، مجموعــة بنكيــة بــارزة علــى الصعيــد االفريقــي و الدولــي، يطــور 

شــبكته فــي المغــرب.

بعــد انطالقتــه المتميــزة بالــدار البيضــاء يــوم 26 ديســمبر 2017، يواصــل البنــك تطويــر 
حضــوره بالمغــرب فــي إطــار اســتراتيجية القــرب مــن زبنائــه. ويهــدف BTI Bank إلــى ذلــك 

بالتزامــه الدائــم فــي ازدهــار و نجــاح زبنائــه.

» BTI Bank بنــك تشــاركي يفهــم متطلبــات زبنائــه لالســتجابة لهــم بفضــل حلــول مبتكــرة 
ــدوام. و مــن هــذا الصــدد،   و متوافقــة مــع احتياجاتهــم. و لذلــك نلتــزم بمواكبتهــم علــى ال
بالتــوازي مــع افتتــاح وكاالت جديــدة لمرافقــة زبنائنــا بشــكل أفضــل، نشــارك هــذه الســنة فــي 
معــرض auto-expo 2018، و هــي ســابقة لبنــك تشــاركي. طموحنــا هــو تفســير امتيــازات 
تمويــل الســيارات بواســطة عقــد مرابحــة مباشــرة الــى الــزوار، و هــو حــل فعــال يتماشــى مــع 

.BTI Bank قيمهــم.« كمــا يشــير محمــد معــروف، المديــر العــام ل

و يؤكــد افتتــاح وكالــة ثانيــة بالــدار البيضــاء )33، شــارع 2 مــارس( و األولــى بالربــاط )26 تقاطــع 
شــارع األبطــال و زنقــة تانســيفت(، مواصلــة البنــك التزامــه و إرادتــه بتطويــر حضــوره ســوءا  
عبــر األنترنــت  أو فــي المغــرب. فــي هــذا اإلطــار، يهــدف BTI Bank الــى تطويــر شــبكة 

ــاع المملكــة فــي أفــق 2022. وكاالتــه الفتتــاح 37 وكالــة فــي أرب

 بـــــالغ صـحــــفـي
بنك التمويل و اإلنماء :

افتتاح وكالتين جديدتين



يتموقع BTI Bank كشــريك حامل للقيم يســاهم في نجاح مشــاريع األفراد و المهنيين في 
إطــار عالقــة متســاوية، مبنيــة علــى القيــم ومربحــة للطرفيــن. هــذا الشــعار ال يتوقــف عــن 
تطبيقــه كل يــوم. البنــك التشــاركي، ثمــرة شــراكة بيــن مجموعــة البركــة المصرفيــة و البنــك 
ــة. لذلــك يبنــي  ــة احتياجــات المجتمــع المالي ــا يتعهــد بتلبي المغربــي للتجــارة الخارجيــة إلفريقي
 مــع زبنائــه عالقــة قــرب و ثقــة : بــكل احتــرام، والء و اجتهــاد، يحصــل الزبنــاء علــى اســتقبال حــار

و خدمة مشخصة وعالية الجودة.

BTI Bank بخصوص
ثمــرة شــراكة بيــن مجموعــة البركــة المصرفية،الرائــد العالمــي فــي مجــال البنــك التشــاركي، و البنــك 
الدولــي، و  االفريقــي  الصعيــد  علــى  بــارزة  بنكيــة  مجموعــة  إلفريقيــا،  الخارجيــة  للتجــارة   المغربــي 
ــة  ــرة الدولي ــد مبنــي علــى نمــوذج فعــال يعتمــد علــى الخب BTI Bank بنــك تشــاركي مــن الجيــل الجدي

المكتســبة مــن طــرف مؤسســيه المرجعييــن.

طموحنــا يتجــاوز مجــرد الخدمــة البنكيــة، فهــو يهــدف إلــى توفيــر لألفــراد و المقــاوالت نظــام مالــي 
عــادل ومنصــف يكافــئ المجهــود و يســاهم فــي تطويــر المجتمــع.
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