
الــدار البيضــاء، 26 دجنبــر -2017 مجموعــة البركــة المصرفيــة ، الرائــد العالمــي بمجــال البنــك 
البنكيــة  المجموعــات  أهــم  مــن  الخارجيــة إلفريقيــا،  للتجــارة  المغربــي  والبنــك  التشــاركي 
اإلفريقيــة و الحاضــرة علــى الصعيــد الدولــي، تعلنــان اليــوم عــن إطــاق البنــك التشــاركي 

الجديــد، بنــك التمويــل واإلنمــاء BTI Bank وافتتــاح أول وكالــة لــه بالــدار البيضــاء. 

ــات  ــر عــرض بنكــي متفــرد، يأتــي BTI Bank ليضــع متطلب فــي ســياق مغربــي يــاءم تطوي
عبــر  للقيــم،  حامــل  كشــريك  التموقــع  وليختــار  وأولوياتــه،  اهتماماتــه  قلــب  فــي  زبائنــه 

إنجــاح مشــاريعهم وفــق عاقــة متســاوية ومربحــة للطرفيــن.  المشــاركة فــي 

وفــي إطــار ســعيه ليكــون الشــريك الحقيقــي للخــواص والمهنييــن والمقــاوالت علــى حــد 
ســواء، ســيعتمد BTI Bank علــى الخبــرات المتكاملــة لمؤسســيه. وبهــذا، يكــون قــد اســتفاد 
مــن التجربــة الدوليــة لمجموعــة البركــة المصرفيــة، فاعــل بنكــي تشــاركي ألزيــد مــن 40 ســنة، 
إلــى جانــب خبــرة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة إلفريقيــا، المتوفــر علــى نمــوذج شــمولي 

يغطــي كافــة مجــاالت أنشــطتي البنــك والماليــة.

»نحــن ســعداء اليــوم بإطــاق بنكنــا التشــاركي، BTI Bank بالمغــرب، والــذي يعــد ثمــرة 
شــراكة قويــة مــع مجموعــة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة إلفريقيــا«، كمــا صــرح بذلــك 
الســيد عدنــان أحمــد يوســف، رئيــس وعضــو المجلــس اإلداري لمجموعــة البركــة المصرفيــة. 
»فالمغــرب يتوفــر علــى مؤهــات تنمويــة مهمــة وواعــدة فــي مجــال البنــك التشــاركي . وقــد 
أبانــت الدراســات المنجــزة مــدى حقيقــة انتظــارات المواطنيــن والمقــاوالت مــن  منظومــة 
البنــك التشــاركي. ونحــن نســعى اليــوم إلــى وضــع تجربتنــا وخبرتنــا رهــن إشــارة الســوق 
الشــقيق  البلــد  هــذا  نمــو  فــي  المســاهمة  وبالتالــي   ،  BTI Bank خــال مــن  المغربــي 

وازدهــاره«. 

هــذا، وقــد تمــت دراســة الشــراكة مــا بيــن مجموعــة البركــة المصرفيــة ومجموعــة البنــك 
المغربــي للتجــارة الخارجيــة إلفريقيــا بــكل تمعــن وتدقيــق إلفــراز صيغــة تكامليــة مــا بيــن 
ــرات واالســتفادة علــى أكمــل وجــه مــن نقــط قــوة كا الطرفيــن، وكل هــذا فــي أفــق  الخب
إرســاء BTI Bank علــى أســس ســليمة ومســتدامة. فالهــدف يتلخــص فــي الســعي إلــى 
إحــداث منظومــة للتعــاون تتيــح تبــادل المهــارات وخلــق بنــك متفــرد بالمغــرب، واستشــراف 

مســتقبل واعــد لــه علــى الصعيــد اإلفريقــي. 

 بـــــاغ صـحــــفـي
BTI Bank ،إطاق بنك التمويل واإلنماء 

البنك التشاركي ثمرة شراكة بين مجموعة 
البركة المصرفية والبنك المغربي للتجارة 

الخارجية إلفريقيا 



» إطــاق BTI Bank هــو بمثابــة تتويــج ألشــهر عديــدة مــن العمــل والتعــاون الوثيــق مــع 
ورؤيــة  القيــم  مــن  العديــد  معهــا  نتقاســم  والتــي  المصرفيــة،  البركــة  مجموعــة  شــريكنا 
مســتقبلية طموحــة،« يضيــف إبراهيــم بنجلــون التويمــي، المتصــرف المديــر العــام التنفيــذي 
لمجموعــة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة إلفريقيــا ورئيــس بنــك إفريقيــا. »نحــن مقتنعــون 
  BTI Bank بــأن التئــام الخبــرة التاريخيــة لشــريكنا ودرايتهــا القويــة للســوق، ســيمكننا مــن جعــل

بنــكا تشــاركيا مرجعيــا بالمغــرب «. 

»مجموعــة البركــة المصرفيــة والبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة إلفريقيــا قامــا بإحــداث نمــوذج 
للبنــك التشــاركي مــن الجيــل الجديــد، فــي ســوق مغربــي الــذي يشــهد هيكلــة تدريجيــة، 
تتماشــى مــع وضــع المنظومــة التــي ســتضمن تطــوره«، كمــا عبــر عــن ذلــك محمــد معــروف، 
ــح بســرعة شــريكا  ــأن نصب ــر العــام ل BTI Bank. » و فــي هــذا الســياق، نحــن نطمــح ب المدي
بنكيــا حقيقيــا وموثوقــا للخــواص والمهنييــن والمقــاوالت، الســيما مــن خال عاقــة متكافئة، 
ــى  المســاهمة  ــك إل ــن. نحــن نطمــح مــن خــال ذل عاقــة تســودها القيــم ومربحــة للطرفي

فــي خلــق نظــام مالــي يكافــئ المجهــود ويســاهم فــي تنميــة المجتمــع «. 

وباقتراحــه لعــرض متنــوع ومائــم النتظــارات المغاربــة، يلتــزم BTI Bank بتطويــر حلــول 
ملموســة و عمليــة. وبفضــل التشــكيلة المتنوعــة للمنتوجــات التــي ســيعمل علــى اقتراحهــا 
فــور إصــدار آراء ومرئيــات المجلــس العلمــي األعلــى، ســيعمل البنــك علــى توفيــر أجوبــة 
مائمــة لحاجيــات ومتطلبــات الجميــع. وبهــذا، سيســتفيد الخــواص مــن تشــكيلة واســعة 
ــل  شــراء العقــارات، الســيارات  ــة، إلــى جانــب  حلــول تموي مــن الحســابات والبطاقــات البنكي
والتجهيــزات، و تدبيــر الودائــع. أمــا فيمــا يخــص المهنييــن والمقــاوالت، فتســتفيد مــن خدمــات 
علــى المقــاس والمواكبــة الخاصــة  لبنــك تشــاركي قــادر علــى تبســيط الحيــاة اليوميــة لزبائنــه، 
الماليــة  المشــاريع  علــى توضيــب  أو اإلشــراف  االعتياديــة  العمليــات  لتدبيــر  بنــك مؤهــل 

ــدا.   ــر تعقي ــة واألكث المركب

عــاوة علــى كل ذلــك، هنــاك العديــد مــن الخدمــات سيكتشــفها الزبائــن بــأول وكالــة بالمغــرب، 
التــي ســيجري تدشــينها اليــوم بالعنــوان التالــي : 161، محــج الحســن الثانــي بالــدار البيضــاء. 
مــن المنتظــر أن تكــون هــذه أول وكالــة بالشــبكة التــي ســتضم، بحلــول 2022، 37 وكالــة 
قنــوات  بمجمــوع  الديناميكــي  الرقمــي  لتواجدهــا  وكتكملــة  الوطنــي،  التــراب  بمجمــوع 

ــة.  الشــبكة اإللكتروني

BTI Bank يطمــح مــن خــال ذلــك االقتــراب مــن زبائنــه فــي إطــار عاقــة قــرب حقيقيــة ، 
ليكــون البنــك الــذي يفســح المجــال أمــام كل واحــد للمســاهمة فــي تنميــة الجميــع، وأيضــا 

ــه.  ــذي يشــارك فــي نجــاح كل واحــد فــي تحقيــق طموحات البنــك ال

BTI Bank لمحة عن
ثمــرة شــراكة مــا بيــن مجموعــة البركــة المصرفيــة، الرائــد العالمــي بمجــال الماليــة التشــاركية، 
ومجموعــة البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة إلفريقيــا، BTI Bank بنــك تشــاركي مــن الجيــل 

الجديــد، يرتكــز علــى نمــوذج فعــال مبنــي علــى التجربــة الدوليــة لمؤسســيه. 

عــاوة علــى اقتراحــه لخدمــات بنكيــة ، يطمــح BTI Bank إلــى تزويــد الخــواص والمهنييــن 
بنظــام مالــي يكافــئ المجهــود ويســاهم فــي تنميــة المجتمــع وازدهــاره. 


