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«إنوي» يطلق خدمة األداء
عبر الهاتف النقال «»Mobile Money
إن ــه واح ــد م ــن اإلعالن ــات الرئيس ــية لـ«منت ــدى األداء ع ــر الهات ــف النق ــال»
( )Mpay Forumال ــذي انعق ــد بال ــدار البيض ــاء يف  12يوني ــو  ،2019وجم ــع
أك ــر م ــن  200فاع ــل مح ــي ودويل يف مج ــال األداء ع ــر الهات ــف.
خ ــال ه ــذا امللتق ــى ،أعل ــن «إن ــوي» أن ــه س ــيطلق ه ــذا الصي ــف ،ويف أول
ع ــرض م ــن نوع ــه ،خدمت ــه ل ــأداء ع ــر الهات ــف النق ــال «.»Mobile Money
وه ــو بذل ــك أول فاع ــل اتص ــااليت يحص ــل ع ــى ترخي ــص نه ــايئ م ــن بن ــك
املغ ــرب ،ع ــر فرع ــه الجدي ــد ل ــأداء ع ــر الهات ــف.

يتيح «إنوي» لزبنائه
وجلميع املغاربة
إمكانية االستفادة
من مجموعة كبيرة
من اخلدمات املالية
اإللكترونية.

كان «منتـــدى األداء عـــر الهاتـــف النقـــال» مناســـبة ســـانحة أكـــد خاللهـــا
الفاع ــل الرقم ــي الش ــامل أن خدم ــة « »Mobile Moneyستس ــمح بظه ــور
خدم ــات مالي ــة ورقمي ــة جدي ــدة تالئ ــم ع ــادات وحاجي ــات املغارب ــة وذل ــك
ع ــى غــرار العدي ــد م ــن البل ــدان ع ــر الع ــامل.
بفض ــل ق ــوة ش ــبكته وعالمت ــه التجاري ــة ،يتي ــح «إن ــوي» لزبنائ ــه ولجمي ــع
املغارب ــة املتوفري ــن ع ــى هات ــف نق ــال إمكاني ــة االس ــتفادة م ــن مجموع ــة
كبـــرة مـــن الخدمـــات املاليـــة اإللكرتونيـــة التـــي تخـــول لهـــم ،وبنقـــرة
واحـــدة ،القيـــام بـــكل العمليـــات بشـــكل فـــوري  :تحويـــل األمـــوال ،دفـــع
وســـحب املبالـــغ املاليـــة ،األداء ،التعبئـــة عـــر األنرتنـــت...
كـــا أن خدمـــة األداء عـــر الهاتـــف النقـــال « »Mobile Moneyســـتتيح
اندماج ــا مالي ــا أك ــر باملغ ــرب ع ــر متك ــن أك ــر ع ــدد م ــن املغارب ــة م ــن
االســـتفادة مـــن عـــدة خدمـــات ماليـــة.
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