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 ا له بمدينة الداخلةفتتح فرعَ يَ  BMCIبنك 

 

 

َ BMCIيعتزم بنك  وبذلك، تؤكد املجموعة التزامها . 2102يناير  28لداخلة يوم الخميس له بمدينة ا افتتاح فرع 

َ.زبائن املجموعة منالبنك  لتقريب تغطية جميع املناطق باململكة

 

في املدينة وسيوفر هذا الفرع أنشطة بنكية شاملة ستمكن زبائننا . يندرج افتتاح فرع البنك بمدينة الداخلة في إطار تقريبه للزبائن

 
م
 ين واملقاوالت.واملهني   لخواصا لمة خصيص  صم  من التمتع بمجموعة واسعة من الخدمات امل

 

ح السيد لوران دوبوش، رئيس مجلس إدارة البنك املغربي للتجارة والصناعة، "سيكون بإمكان وفي تعليق له حول افتتاح الفرع، وض  

راية الفرق العاملة لدينا سنضع كافة خدماتنا البنكية، وخبراتنا، ودكما  بمدينة الداخلة إجراء كافة العمليات البنكية BMCI وكالة 

 ...".   زبائنناعلى ذمة 
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َصحفي بيان



 

َالصناعة بخصوص البنك املغربي للتجارة و

ر خدماته إلى جميع أصناف الزبائن بما BNP Paribas، ومساهمها املرجعي  مجموعة BMCIتزاول مجموعة 
 
، نشاطها كبنك شامل يوف

 بالخارج( واملهنيين واملقاوالت.فيهم الخواص )ال سيما املغاربة املقيمين 

وكالة في املغرب والتي توفر لهم كل  370رهن إشارتهم شبكتها املتكونة مما يزيد عن  BMCIسعيا منها إلرضاء زبائنها تضع مجموعة 

 صول وإدارة ال  وخاصة منها فروع اإلستشارات والهندسة املالية خبرات ومهارات فروعها ووحداتها املتخصصة، وعددها تسعة،

 وغيرها. والتأجير التمويلي والوساطة في البورصة

بالنسبة لنشطته املتعلقة بمعالجة املعامالت الوثائقية  8002نسخة  ISO 9001املتحصل على شهادة املطابقة  ،BMCIبنك 

ِل عليها تحص 
م
العمليات املتعلقة بأنشطته النقدية باإلضافة إلى كافة  ،والتحويالت الدولية والتمويل بالعملة الصعبة والضمانات امل

( التي تسندها RSEهو أول بنك مغربي يتحصل على عالمة املسؤولية اإلجتماعية للشركات )، )بطاقات بنكية وأجهزة الصراف اآللي(

ا من خالل يحتل البنك املغربي للتجارة والصناعة مكانة مرجعية في مجال التجارة الدولية ال سيم كما .CGEMلجنة إسناد عالمة 

 بكل من الدار البيضاء وطنجة وأكادير. Trade Centers BNP Paribasاملراكز التجارية 

 

BNP Paribasَ بخصوص بنك

BNP Paribas  047.000موظف حول العالم منهم أكثر من  027,000بلدا، وتعد  أزيد من  77مجموعة أوروبية لها تواجد في أكثر من 

الخدمات البنكية لألفراد )بما في ذلك السواق املحلية والخدمات  نشاطها:أهم مجالت في أوروبا. تحتل املجموعة مراتب رائدة في 

 .للشركات واملؤسساتالبنكية الخدمات و  املالية الدولية(

 BNPكما يحتل فرع  ا ولوكسمبورج.في أوروبا، تمتلك املجموعة بنوك تقسيط في أربعة أسواق محلية: بلجيكا وفرنسا وإيطالي

Paribas .وتسعى مجموعة  لإلقراض الشخص ي املركز الول بالنسبة للقروض املسندة للخواصBNP Paribas  لتوسيع نموذجها

املتكامل للخدمات البنكية لألفراد على دول حوض البحر البيض املتوسط، وفي تركيا وفي أوروبا الشرقية، ولها كذلك شبكة هامة 

 في غرب الواليات املتحدة.

ة بمكانة رائدة في بالنسبة لنشطتها الخاصة بالخدمات البنكية للشركات واملؤسسات والخدمات املالية الدولية، تتمتع املجموع

 أوروبا، كما لها تمركز قوي في القارة المريكية ومنظومة صلبة سريعة النمو في آسيا.

َ

 BMCIالتواصل مع وسائل اإلعالم، بنك 

َزق، مديرة االتصال اكريمة بن عبد الر 

َ 07.88.44.44.30الهاتف: 

karima.benabderrazik@bnpparibas.comَ

َ

َزهر، مسؤولة عن العالقات مع الصحافة السارة بو 

07.88.44.44.38َالهاتف: 

saraa.bouzhar@bnpparibas.comَ
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