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يســهر بنــك املغرب عــىل الحفاظ عىل مصداقيــة مختلف 
ــه إىل  ــعيا من ــيك. وس ــا الش ــة منه ــائل األداء وخاص وس
التصــدي لعــوارض األداء املتعلقــة بالشــيكات، قــام البنك 

بإحــداث مصلحــة ملركــزة عــوارض األداء.
وتتيــح هــذه املصلحــة إمكانيــة مركــزة مجمــوع عــوارض 
األداء التــي تــرصح بهــا املؤسســات البنكيــة. ويتــم بعــد 
ذلــك وضع هــذه املعلومات املجمعة رهن إشــارة البنوك 
قصد استشارتها. وعندما يقال أن أحد األشخاص «ممنوع 
ــد  ــمه مقي ــك أن اس ــى ذل ــيك»، فمعن ــدار الش ــن إص م
يف الســجل املركــزي لعــوارض األداء الخاصــة بالشــيكات 

لــدى بنــك املغرب.

بنك المغرب



بداية، ينبغي تحضير 
الوثائق الثبوتية التالية :
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الربيــد  عــرب  طلــب  توجيــه 
مصحوبــا بالوثائــق الثبوتيــة* إىل 

التــايل: العنــوان 
بنك المغرب  

مديرية الشــبكة والتواجد امليداين
ومعالجــة  املعلومــات  مصلحــة 
ــل، حــي  الشــكايات - شــارع النخي

الريــاض، الربــاط

إحضــار  مــع  شــخصيا  القــدوم 
الوثائــق الثبوتيــة إىل أقــرب وكالــة 

لبنــك املغــرب 

إىل  إلكــرتوين  بريــد  إرســال 
التــايل: العنــوان 

 CI_SRU@bkam.ma
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سداد مبلغ الشيك غير المؤدىالمرحلة 1

كيف يمكنني تسوية 
الوضعية عندما 

أكون ممنوعا من 
اصدار الشيكات؟

واســرتداد  املســتفيد  إىل  مبــارشة 
ذلــك الشــيك

تقديــم ترصيــح بالــرشف مــن لــدن 
املســتفيد يشــهد فيــه بــأداء مبلــغ 

الشــيك، موضــوع العــارض

مبلــغ  تعــادل  مؤونــة  تشــكيل 
الشــيك غــري املــؤدى لدى املؤسســة 
البنكيــة التــي قامــت بإصــدار دفــرت 

ــيكات الش

أوأو

وفقــا  الغرامــة  هــذه  تــؤدى 
لتنظيميــة  وا لقانونيــة  ا لألحــكام 

العمــل. بهــا  الجــاري 

أداء الغرامــة الماليــة لــدى مصالــح الخزينة العامة 
للمملكــة )القباضــة( القريبــة من مقر ســكناكم المرحلة 2المرحلة 2

المرحلة 1



المرحلة 3

املســتفيد أو  مــن  املســتلم  تقديــم الشــيك 
مــن  للمســتفيد  بالــرشف  الترصيــح  رســالة 

الشــيك.

ــة  ــة املتعلق ــة املالي ــل أداء الغرام ــم وص تقدي
ــع. ــوع املن ــيك موض بالش

مرحلة إلزامية وهامة وغالبا ما يغفل عنها العديد من الناس

و

بعــد التوصــل بالوثائــق الثبوتيــة، يقــوم البنــك 
المصلحــة  لــدى  العــارض  بتســوية  المصــرح 

اFداء لعــوارض  المركزيــة 

تقديم الوثائق الثبوتية إلى وكالتي البنكية. المرحلة 3

البنــك



في حالة وجود خطأ 
في تقرير عوارض 

األداء الخاص بي، ما 
العمل لتصحيحه؟

وكالتــي  لــدى  شــكاية  تقديــم 
لبنكيــة. ا

لبنــك  وكالــة  بأقــرب  االتصــال 
شــكاية ووضــع  املغــرب 

بعــث رســالة بريديــة إىل العنــوان 
ــايل: الت

بنك المغرب
مديرية الشبكة والتواجد 

الميداني
مصلحة اإلعالم ومعالجة الشكايات
شارع النخيل، حي الرياض، الرباط

أو إرســال بريــد إلكــرتوين إىل العنــوان 
لتايل: ا

CI_SRU@bkam.ma

أوأوإما

ميكنكــم  وجود شــكايات،  أو  نــزاع  حــدوث  حالــة  يف 
االتصــال ببنــك املغــرب مــن أجــل توجيهكــم ومواكبتكــم، 

ــايل: ــم الت عــىل الرق

التوجــه اىل وكالتــي البنكيــة لالبــالغ 
ــه. يف  ــب تصحيح ــأ و طل ــن الخط ع

ــح الخطــأ : ــة عــدم تصحي حال

080 200 11 11 

@BankAlMaghrib Bank Al-MaghribBank Al-Maghribwww.bkam.ma

البنــك


