
منظومته  تطوير  استمرارية  إطار  في   -  2020 يوليوز   15 البيضاء،  الدار 
 BTI :يعلن عن إطالق عرضين متميزين للبنك عن بعد BTI Bank ،الرقمية
هذا  المقاوالت.  لفائدة   BTI Business Connectو للخواص   Connect
العرضان عبارة عن خدمة مبتكرة تلبي الحاجيات الخاصة للزبناء وتسهل الولوج 

للخدمات البنكية عن بعد. 

BTI Connect و BTI Business Connect من بين الحلول التي تتماشى 
زبناء  على  المنصتان  هاتان  وتقترح  بالسوق.  المتداولة  المعايير  أعلى  مع 
البنك التشاركي تجربة متجددة تتجسد من خالل االستعمال المرن والسهل 

والولوج للوظائف العملية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. 

 BTI Connect المبتكر  الحل  للزبناء،  الخدمات  لتقريب  سعيه  إطار  وفي 
إمكانية  لهم  ويتيح  للبنك  اليومي  االستعمال  الخواص  الزبناء  على  يسهل 
إنجاز العمليات األكثر تداوال عن بعد. وبهذا، أصبح بإمكان مستعملي هذه 
إنجاز  البنكية،  الكشوفات  على  الحصول  أرصدتهم،  على  االطالع  الخدمة 
التحويالت المالية، تتبع عمليات إيداع وإصدار الشيكات، إلى جانب التعرف عن 
 ،Connect BTI Business كثب على وضعيتهم المالية. ...وفيما يخص عرض
فهو موجه للمقاوالت ويقترح وظائف عملية معدة خصيصا لتلبية الحاجيات 

األكثر تداوال لدى المقاوالت. 

وفي هذا الصدد، صرح محمد معروف، مدير عام BTI Bank، قائال: » في 
الزبناء.  البنك عن بعد دعامة أساسية لخدمة  الراهن، أصبحت خدمات  وقتنا 
الصحي،  الحجر  بسبب  الرقمية  للقنوات  المتزايد  االستعمال  على  فعالوة 
أن  المرتقب مستقبال  من  بالمغرب.  متواصال  ارتفاعا  بعد  عن  البنك  شهد 
أكثر  المرتبطين  المواطنين  قبل  من  متزايدا  ارتفاعا  الميول  هذا  يشهد 
البنكية في جميع  الخدمات  الولوج إلى  العنكبوتية والراغبين في  بالشبكة 

األوقات وعبر العديد من الوسائل والقنوات.« 

بـــــــالغ صـــحــــفـــــــي 

يطلق  BTI Bank واإلنماء  التمويل   بنك 
 ،BTI Connect و   BTI Business Connect 
حلول البنك عن بعد لفائدة الخواص والمقاوالت 



والتجديد إلغناء  االبتكار  بمواصلة  زبناءه  يعد   BTI Bank اإلطار،  نفس  في 
تشهده  الذي  المتسارع  التطور  مع  تتماشى  جديدة  بتكنولوجيات  عرضه 
التكنولوجيات ومتغيرات حاجيات الزبناء. وبهذا، يكون هذا البنك قد عزز فعال 
منظومة  مواكبة  على  حريص  بنك  ومبتكر،  عصري  تشاركي  كبنك  مكانته 

الرقمنة الضرورية والعملية لدى مختلف أصناف الزبناء. 

BTI Bank لمحة عن

للتذكير، ف BTI Bank بنك تشاركي مغربي أحدث في سنة 2017. وهو 
البركة  المصرفية  والمجموعة   )51%( الخارجية  للتجارة  المغربي  للبنك  فرع 
البيضاء،  بالدار  ثالثة  وكاالت:   5 على  البنك  هذا  يتوفر  اآلن،  لحد   .)49%(
يعمل  القرب،  على  مراهنته  من  انطالقا  بأكادير.  وأخرى  بالرباط   واحدة 
العالم  للمقيمين ومغاربة  حلول ملموسة وفعالة  تطوير  على   BTI Bank
على حد سواء. وفي ظل السياق المغربي المالئم والمحفز على تطوير 
عمله  قلب  في  الزبون  وضع  على  دائما   BTI Bank يحرص  مختلف،  عرض 
مشاريعهم،  إنجاز  في  ويساهم  النبيلة،  القيم  يجسد  متميز،  كشريك 
التام  واالحترام  رابح-رابح  منطق  يسودها  ومنصفة  عادلة  عالقة  إطار  في 

ألخالقيات المهنة. 
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