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أصبــح اســتعامل البطاقــة البنكيــة يتزايــد يومــا بعد 
يــوم أجــل ســحب النقــود أو إلنجاز عمليــات الرشاء 

أو يف التجــارة اإللكرتونبة. 
ــرب  ــك املغ ــوم بن ــية، يق ــه الرئيس ــار مهام ويف إط
بضامن ســالمة جميع وســائل األداء مبــا فيها البطاقة 

البنكيــة. 
وحرصــا منــه عــىل حاميــة زبنــاء البنــوك، أعــد بنــك 
ــارة  ــن إش ــه ره ــذي يضع ــل ال ــذا الدلي ــرب ه املغ
مســتعميل البطاقات البنكية لتمكينهم من استعامل 

ســليم وآمــن لبطاقتهــم.

بنك املغرب

الرقاقــة اإللكترونية 

المســار المغناطيسي

التوقيع لوحة 

صــورة ثالثية األبعاد

تاريــخ انتهاء الصالحية 



أداء  وســيلة  هــي  البنكيــة  البطاقــة 
مُتكــن صاحبهــا مــن ســحب النقــود مــن 
الشــبابيك اآللىــة للبنــوك أو أداء مقابــل 
مشــرتياته لــدى التجــار عرب أجهــزة األداء 
اإللكرتونيــة أو عــىل اإلنرتنيــت. ويتعلــق 
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ــكل  ــة حســب االحتياجــات الشــخصية ل ــار البطاقــة البنكي يجــب الحــرص عــىل اختي
فــرد واالســتعامل املــراد منهــا. ولذلــك، يجــب االســتعالم لــدى البنــك أو مؤسســة األداء 
ــتعاملها  ــا، ورشوط اس ــي تتيحه ــات الت ــة، والخدم ــات املقرتح ــف البطاق ــول مختل ح

ــا. والتســعرية املطبقــة عليه
وميكــن أن تكــون البطاقة جزء من عرض يشــمل مجموعة من املنتجات والخدمات. 

مــا هي أنواع 
البطاقــات البنكية

مُتكــن هــذه البطاقــة مــن ســحب النقــود مــن الشــبابيك اآلليــة للبنــك، وال تســمح بالقيــام 
بعمليــات الــرشاء.

إضافــة إىل ســحب النقــود، متكــن بطاقــة األداء مــن دفــع مســتحقات التجــار الذيــن يقبلــون 
األداء بالبطاقــة بواســطة جهــاز األداء اإللكــرتوين أو عــىل منصــة األداء عــرب اإلنرتنــت. 

ــأة مســبقا مببلــغ مــايل، متكــن مــن ســحب النقــود مــن  ــة معب يتعلــق األمــر ببطاقــة بنكي
ــار  ــدى التج ــت ول ــىل اإلنرتني ــرشاء ع ــات ال ــاز عملي ــن إنج ــة، وم ــة اآللي ــبابيك البنكي الش

ــة. ــود بالبطاق ــغ املوج ــدود املبل ــك يف ح ــرتوين، وذل ــاز األداء اإللك ــطة جه بواس

ــن  ــوج إىل احتياطــي م ــة الول ــامن إمكاني ــة االئت ــة إىل األداء والســحب، متنحــك بطاق إضاف
األمــوال. ويتعلــق األمــر بحســاب مكشــوف يقــوم البنــك بتحديــد ســقفه ويطبــق عليه ســعر 

فائــدة حســب النســب املعمــول بهــا. 
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مُتكــن البطاقــة البنكيــة مــن ســحب النقــود مــن 
الشــبابيك اآلليــة للبنــوك، وذلك بإدخــال القن الرسي 
املكــون مــن أربعــة أرقــام الخــاص بالبطاقــة والــذي 

ترســله املؤسســة البنكيــة إىل الزبــون. 
ــة  ــدم الشــبابيك اآللي ــود، تق ــب ســحب النق إىل جان
مجموعــة مــن الخدمــات األخــرى، مثــل االطــالع 
عــىل رصيــد الحســاب، وأداء الفواتــري أو حتــى تغيــري 

ــة. ــرسي للبطاق ــز ال الرم

1. بالنســبة لعمليات الســحب  

جدير بالذكر

  مــا هــي مختلف 
استعماالت 

البطاقــة البنكية
3

ــزة  ــتخدام األجه ــب اس ــباك اآليل وتجن ــي للش ــزء الخارج ــدا إىل الج ــر جي   أنظ
التــي يبــدو أنهــا تعرضــت للتلــف عــىل مســتوى جهــاز قــراءة البطاقــة (الشــق 
املخصــص إلدخــال البطاقــة) أو عــىل لوحــة املفاتيــح الرقميــة (لوحــة مفاتيــح 

ــة)؛ الكتاب
  ال تفقــد تركيــزك يف وجــود أشــخاص ال تعرفهم؛

ــهولة  ــكل س ــا ب ــن مقارنته ــن م ــى تتمك ــحب حت ــاالت الس ــىل إيص ــظ ع   حاف
ــادي؛ ــري ع ــر غ ــن أي أم ــالغ ع ــة واإلب ــوفات البنكي ــع الكش م

 ال تعــط أبــدا الرمز الــرسي لبطاقتــك البنكية ألي شــخص آخر.



2. لــأداء لدى التجار

األداء  جهــاز  بواســطة  البنكيــة  بالبطاقــة  األداء  يتــم 
اإللكــرتوين الــذي ميكــن مــن إنجــاز معامــالت بطريقــة 

ئيــة.  تلقا
ميكــن للزبون:

ــاز األداء اإللكــرتوين وإدخــال  ــه يف جه    إدخــال بطاقت
الرمــز الــرسي املكــون مــن أربعــة أرقــام، إلنجــاز 

ــرشاء.  ــوع ال ــة، موض املعامل
   أو إذا كانــت البطاقــة التالمســية، وضعهــا عــىل شاشــة 

جهــاز األداء اإللكــرتوين دون إدخــال الرمز الرسي.

  يجــب أن تبقــى بطاقتــك البنكيــة يف متنــاول يدك؛ 
  ال ترفــع عينيــك أبدا عــن بطاقتــك طيلة مــدة العملية؛ 

  ال تَُســلم أبــدا بطاقتــك للبائــع مــن أجل تجنــب مخاطر نســخ البطاقة؛
ــل  ــرتوين قب ــاز األداء اإللك ــىل جه ــروض ع ــغ املع ــن املبل ــا م ــق دامئً   تحق

ــة؛ ــىل املعامل ــة ع املوافق
  أَدخــل رمــزك الــرسي املكون من 4 أرقــام، بعيًدا عن أعــني املتطفلني؛

  حافــظ عــىل إيصــاالت األداء والفواتــري لتســهيل التحقــق مــن الكشــوف 
البنكيــة واإلبــالغ عــن أي عمليــة غــري عاديــة؛

ــبة  ــا بالنس ــقفا معين ــية س ــة الالتالمس ــات األداء بالبطاق ــاوز عملي   ال تتج
لــكل عمليــة رشاء. وتقــدم بعــض البنــوك لزبنائهــا إمكانيــة تفعيــل/
ــة. ــم البنكي ــالل تطبيقاته ــن خ ــقف م ــذا الس ــري ه ــة تدب ــاء وظيف أو إلغ

جدير بالذكر



3. بالنســبة لعمليات الشــراء واألداء عبر اإلنترنيت

مُتكــن البطاقــة البنكيــة مــن إنجــاز عمليــات رشاء و/
أو أداء الفواتــري عــرب اإلنرتنيــت عــىل مواقــع التجارة 
اإللكرتونية بواســطة أجهزة مرتبطة بشبكة األنرتنيت، 

مثــل الهواتــف الذكية أو الحواســيب.
إلجــراء معاملــة، يجــب عــىل املشــرتي إدخــال رقــم 
ــذا  ــا وك ــاء صالحيته ــخ انته ــة، وتاري ــه البنكي بطاقت
ــام املوجــودة عــىل  ــة أرق ــة مــن ثالث الشــفرة املكون
ظهــر البطاقــة. وعــادة مــا يتــم تعزيــز أمــن العمليــة 
بإضافــة مراحــل إضافيــة مثــل (إدخــال رمــز يرســل 

للزبــون بواســطة رســالة نصيــة، ...)

ــاد  ــايت مض ــٍج معلوم ــتعامل برنام ــال باس ــي النق ــاص يب وهاتف ــوب الخ ــاز الحاس ــي جه  احم
ــان؛ ــدادات األم ــة بإع ــات الخاص ــل التحديث ــىل تفعي ــة ع ــع املواظب ــات م للفريوس

 تأكــد من جديــة التاجر:
ــح عــوض  ــط التصف ــه عــىل رشي ــة عنوان ــح بكتاب ــع التســوق الصحي ــك يف موق 1. تحقــق أن

ــه بالريــد اإللكــرتوين؛ الدخــول عــرب رابــط توصلــت ب
2. اقــرأ جيــدا الرشوط العامــة للبيــع قبل املوافقــة عليها؛

ــل  https »، وقف ــدأ ب«  ــرتوين يب ــوان اإللك ــن: العن ــوق مؤم ــع التس ــن أن موق ــد م 3. تأك
ــذة؛ ــت الناف ــر تح ــان يظه األم

  ال تســتعمل أي هاتــف محمــول أو حاســوب ال تتحكــم يف درجــة أمانــه إلنجــاز عمليات الرشاء
ــد  ــرب الربي ــة ع ــك الرسي ــة يف حاســوبك، وال ترســل معلومات ــك البنكي ــم بطاقت   ال تحتفــظ برق

اإللكــرتوين؛
  تأكــد مــن تســجيل الطلبيــة بعــد التوصل برســالة إلكرتونية مــن التاجر؛

  راجــع كشــوفاتك البنكيــة بدقــة وأبلغ بــأي أمر غري عادي؛
  إذا كنــت تســتعمل اإلنرتنــت للولــوج إىل حســابك البنــيك، اســتخدم زر الخــروج إلغــالق 

ــخصية؛ ــك الش ــرتاق بيانات ــر اخ ــن خط ــد م ــا والح ــة نهائي العملي
ــرتوين  ــد اإللك ــة بالربي ــك البنكي ــم بطاقت ــال رق ــدم إرس ــىل ع ــرص ع ــذر، اح ــاب الح ــن ب   م

ــف. ــرب الهات أو ع

جدير بالذكر



  مبجــرد تســجيل التعــرض، تصبــح بطاقتــك البنكيــة غري قابلة لالســتعامل؛
عــىل  التوقيــع  بعــد  جديــدة  بطاقــة  البنكيــة  مؤسســتك    ســتمنحك 

طلــب جديــد؛
  ســتتوصل برمــز رسي جديد؛

وكالتــك  إىل  إعادتهــا  ينبغــي  التعــرض،  بعــد  بطاقتــك  وجــدت    إذا 
ــا ــة فيه ــة وال رجع ــرض نهائي ــة التع ــا. فعملي ــن إتالفه ــد م ــة والتأك البنكي

ــع للمؤسســة املصــدرة مــن أجــل التعــرض عــىل  ــز االتصــال التاب ــورا مبرك اتصــل ف
ــاص  ــال الخ ــز االتص ــل مرك ــات عم ــدد أوق ــة تح ــكل مؤسس ــة. ف ــك البنكي بطاقت
ــي  ــات األداء الت ــع طلب ــوري لجمي ــد الف ــن التجمي ــك م ــة متكن ــذه العملي ــا. ه به
ــرض  ــاز التع ــة إنج ــوك إمكاني ــض البن ــح بع ــبق. ومتن ــص مس ــب ترخي ــتلزم طل تس

ــول.  ــف املحم ــىل الهات ــابك ع ــاص بحس ــق الخ ــرب التطبي ع

 اتصــل مبستشــارك داخــل املؤسســة البنكية أو مؤسســة األداء.

 يجــب الترصيــح بضيــاع البطاقــة أو رسقتهــا لدى الرشطة.

 قــم بتأكيــد تعرضــك كتابيــا لــدى وكالتــك البنكيــة، وادعــم هــذا التعــرض بترصيــح 
بالضيــاع أو الرسقــة.

مــا الذي يجب فعُله 
فــي حال ضياع 

بطاقتــي البنكية أو 
سرقتها

يف حالــة ضيــاع بطاقتــك أو رسقتهــا، اتبــع الخطوات التاليــة للتعــرض عليها:

4



قــم بتدويــن تاريــخ ومبلــغ معاملتك كامــال بانتظام.

تحقــق مــن تفاصيــل رســائل الربيد اإللكــرتوين املتعلقــة بتأكيــد عملية األداء.

تحقــق مــن املبلــغ الــذي تــم خصمــه بعــد عمليــات الــرشاء املنجــزة عــىل التطبيــق الخــاص بحســابك 
البنــيك.

ــات  ــة بعملي ــعارات املتعلق ــل باإلش ــل التوص ــن أج ــك م ــدى وكالت ــك ل ــم هاتف ــث رق ــن تحدي ــد م تأك
الــرشاء.

كيف يمكنني الكشــف 
عن إنجاز عملية شــراء 
احتيالية باســتخدام 

بطاقتــي البنكية
5

وضع شــكاية لــدى الرشطة أو الدرك.

القيــام عــىل الفــور بإخبار مؤسســتك بأيــة وســيلة متاحــة بالعملية املتنــازع بأمرها.

التعــرض عــىل البطاقــة البنكيــة لتفــادي تنفيذ أيــة معاملة.

ــة أو  ــتك البنكي ــدى مؤسس ــكاية ل ــع ش ــور وض ــىل الف ــب ع ــابك، يج ــادي يف حس ــري ع ــرا غ ــدت أم ــدث أن رص إذا ح
ــب: ــك، يج ــك أو بطاقت ــة هويت ــق برسق ــد تتعل ــا ق ــتبه فيه ــات مش ــأن عملي ــك بش ــاورك ش ــة األداء. إذا س مؤسس

ال ميكــن الكشــف عــن وقــوع حادث إال مــن خالل االطالع بشــكل منتظم عىل حســابك

فيهاعملية  مشكوك 
500+ عملية
1580- عملية

بنك
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ال يطلــب منــك أكرث من هذه املعلومــات عند إنجاز عملية رشاء عىل اإلنرتنت :
رقــم بطاقتــك البنكية: عبارة عن 16 رقام ويوجــد يف الواجهة األمامية للبطاقة؛

تاريــخ انتهاء الصالحية: يوجــد يف الواجهة األمامية للبطاقة؛

الشــفرة: وهــي األرقام الثالثة األخرية املطبوعة عــىل الواجهة الخلفية للبطاقة؛
االســم الشــخيص والعائيل: يوجد يف الواجهة األمامية للبطاقة؛

رمز مصادقة إضايف: يرســل عن طريق رســالة نصية.

1

SMS 4

*******

البطاقــة البنكيــة هي بطاقة شــخصية. 
يجــب التأكــد بانتظام أنها يف حوزتك، 
دون إعطائها أبدا ألي كان او اإلغفال 

عنهــا طيلــة إنجاز عملية األداء. 

6

للحصول عىل أية معلومة اضافية، ميكنكم االتصال ببنك املغرب:

مــا هي األمور التي 
يجــب مراعاتها عند 
اســتعمال البطاقة 

البنكية

  حافظ عىل رقم بطاقتك، ال تســجله عىل حاســوبك وال ضمن األرقام الهاتفية.

 إن الرمــز الــرسي لبطاقتــك املكــون مــن أربعــة أرقــام ملــك لــك وحــدك. احفظــه عــن 
ــك. ال يحــق ألي  ــى ألقارب ــكان وال تعطــه ألي كان حت ــب، وال تســجله يف أي م ــر قل ظه

أحــد أن يطلبــه منــك. 

تجنــب وضــع الرمــز الــرسي املكــون مــن أربعــة أرقــام يف محفظتــك. ال تُعــط الرمــز ألحــد 
عــىل اإلنرتنيــت أو عــرب الهاتــف، وال تكشــفه أمــام التجــار، وآالت توزيــع األوراق البنكيــة 

أو آالت األداء. أدخــل دامئــا رمــزك الــرسي بعيــدا عــن عيــون املتطفلــني.


