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يف إطــار سياســته البنكيــة الراميــة إىل تعزيــز حاميــة الزبائــن، 
أصــدر بنــك املغــرب يف نونــرب 2019 تعليمــة تنظــم «الحركيــة 

البنكيــة».

ومتكــن هــذه اآلليــة مــن تحســني العالقــة بــني البنــك والزبــون 
عــن طريــق إذكاء املنافســة بــني مؤسســات االئتــامن، وبالتــايل 
ــي تســتجيب عــىل  ــار املؤسســة الت ــذي يخت ــون ال إرضــاء الزب

أكمــل وجــه الحتياجاتــه.

بنك املغرب

عــرض خدمــة جديــد لفائــدة زبنــاء البنوك



الحركيــة البنكيــة هــي خدمــة مجانيــة تقدمهــا 
جميــع البنــوك. غايتهــا متكــني الزبــون مــن 
الطلــب  تحــت  الودائــع  حســاب  تحويــل 
والعمليــات املرتبطــة بــه مــن بنــك إىل آخــر، وال 
ســيام معالجــة االقتطاعــات والتحويــالت الدامئــة 

ــور. ــاب املذك ــجلة يف الحس املس

  كل شــخص ذايت زبــون لبنــك يرغــب يف 
تحويــل حســاب الودائــع تحــت الطلــب 

مــن بنــك إىل آخــر. الزبون
ــىل  ــه ع ــون ب ــر الزب ــذي يتوف ــك ال   البن
حســاب ويرغــب يف تحويــل العمليــات 

ــه. ــة املرتبطــة ب البنكي البنك األصيل
  البنــك الجديــد الــذي يريــد الزبــون فتح 
حســاب جديــد يف ســجالته وتحويــل 

ــه. ــة إلي ــات البنكي العملي البنك املضيف
ــات  ــدار اقتطاع ــوم بإص ــي تق ــي الت   ه
ــي  ــون أو الت ــاب الزب ــىل حس ــة ع دامئ
تصــدر أوامــر تحويــل دامئــة إىل حســاب 

ــون. الزب جهة اإلصدار

 ما المقصود
 بالحركية البنكية؟

من هي األطراف المعنية باألمر ؟
 ما هو نطاق 
 تطبيق هذه

 اآللية؟

الزبائن
زبائن البنوك من األشخاص الذاتيني.

المؤسسات المعنية
التشــاركية  والبنــوك  التقليديــة  البنــوك 

التشــاركية. والنوافــذ 

الحسابات
حسابات الودائع تحت الطلب.

الخدمات والعمليات
الدامئــة  والتحويــالت  االقتطاعــات 
تحــت  الودائــع  حســاب  يف  املســجلة 

. لطلــب ا

تهم هذه اآللية أربعة فاعلني رئيسيني:

ب

ــال  ــاريت دلي ــن إش ــة ره ــتي البنكي ــع مؤسس تض
حــول الحركيــة البنكيــة يفــرس بطريقــة واضحــة 
حســابات  تحويــل  وكيفيــات  رشوط  ودقيقــة 

ــب. ــت الطل ــع تح الودائ

كيف يمكنني معرفة 
التفاصيل العملية للحركية 

البنكية؟
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تقديم طلب الحركية البنكية
ــل حســايب  ــذي أرغــب يف تحوي ــك املضيــف ال ــد مــن أن البن بعــد التأك
القديــم إليــه قــادر عــىل تلبيــة احتياجــايت مــن حيــث املنتجــات 
ــايب (أقــوم بإيداعــه  ــه بطلــب كت ــا، أتقــدم إلي والخدمــات التــي يعرضه
مبــارشة لــدى الوكالــة أو إرســاله عــرب الربيــد اإللكــرتوين) إلبالغــه برغبتــي 

ــيل. ــك األص ــدى البن ــوح ل ــايب املفت ــل حس يف تحوي

ــل  ــمي ويح ــوم بإس ــا ليق ــا مرجعي ــد مخاطب ــيك الجدي ــني بن ــوض وأع أف
مــكاين يف تنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة ســواء لــدى البنــك القديــم أو 
جهــات إصــدار االقتطاعــات والتحويــالت الدامئــة، باإلضافــة إىل إجــراءات 

ــل. التحوي

ــذي تقدمــت  ــة ال ــول البنــك املضيــف لطلــب الحركي بعــد قب
بــه وبعــد التأكــد مــن أهليتــي مــن قبــل البنــك األصــيل، أقــوم 

بفتــح حســاب لــدى البنــك املضيــف.

ما هي المراحل الرئيسية 
للحركية البنكية؟

البنــك المضيف

البنــك المضيف

المرحلة 1المرحلة 1

أفــوض البنــك الجديــد للقيــام باإلجــراءات نيابــة عنــي المرحلة 2المرحلة 2

المرحلة 3المرحلة 3 أفتح حسابي الجديد لدى البنك المضيف

ب

ب



المرحلة 5
ــب  ــم طل ــق تقدي ــن طري ــم ع ــايب القدي ــالق حس ــي إغ ميكنن
ــة يتعــني عــىل هــذا  ــايب إىل البنــك األصــيل، ويف هــذه الحال كت
األخــري تحويــل أي رصيــد دائــن، إن ُوجــد، إىل البنــك املضيــف.

قبل إغالق حسابي القديم، يجب أن:

A

   الحصــول مــن بنــيك القديم عىل الئحة تضــم الهيئات أو الرشكات 
املســتفيدة من ترخيص باالقتطــاع أو اآلمرين بالتحويالت الدامئة 

إىل حســايب القديم يف غضون 30 يوم عمل ؛

   الحصــول عــىل موافقتــي فيــام يتعلــق بالعمليــات التــي يتعــني 
تحويلهــا خــالل أجــل ال يتجــاوز 30 يــوم عمــل ؛

   إرســال بيانــايت البنكيــة الجديــدة إىل الهيئــات والــرشكات الواردة 
يف الئحــة الهيئــات أو الرشكات املســتفيدة مــن ترخيص باالقتطاع 

أو اآلمريــن بتحويــل دائم إىل حســايب القديم ؛

   إبالغي بتاريــخ التحويالت الدامئة مبجرد تفعيلها.

RELEVÉ

NOUVEAU RIB

ــد،  ــايب الجدي بعــد فتــح حس
ميكــن للبنــك الجديد أن يرشع 
يف إجــراءات التحويــل، والتــي 

تشــمل:

الشروع في إجراءات التحويل المرحلة 4المرحلة 4

أقوم بإغالق حسابي القديم

ــزال  ــات ال ت ــود عملي ــة وج ــم يف حال ــايب القدي ــة حس ــة وضعي ــوم بتصفي    أق
ــوية؛ ــد التس قي

   أقــوم بإرجــاع كافــة وســائل األداء املتعلقــة بحســايب القديــم والتــي ال تــزال يف 
حــوزيت إىل البنــك األصــيل.

المرحلة 5
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هل يجوز للبنك 
المضيف رفض طلب 
االستفادة من الحركية 

البنكية؟

 ماذا يتعين علي
  القيام به في
 حالة نزاع؟

مديريــة اإلرشاف البنــيك التابعة لبنك املغرب، وذلك عن طريق:
إرســال امللــف عــرب الربيــد إىل العنــوان التــايل: بنك املغــرب، مديريــة االرشاف 
البنــيك، مصلحــة تتبــع الشــكايات الخاصة لزبناء مؤسســات اإلئتــامن، القطب 

املــايل للــدار البيضــاء، الطابــق 24، التجزئــة 57، البيضاء-أنفا، الحي الحســني

أو توجيه رســالة عرب الربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل: 
reclamations_clientele@bkam.ma

املصلحة املكلفة بالشكايات يف البنك األصيل  
أو البنك املضيف :

يف إطــار خدمــة املســاعدة عــىل الحركيــة، يتعــني 
عــىل البنــك املضيــف و البنــك األصــيل التنســيق 

بــني مصالحهــام لتســوية النــزاع.

يف حالة نزاع، ميكنني االتصال بالجهات التالية:

حالة نزاع

12

3

يجــوز للبنــك المضيــف رفــض طلبــي 
عندمــا يكــون حســابي موضــوع:

  عمليــات حجز أو تعرض؛
   وجــود التــزام مل يتــم الوفــاء بــه اتجــاه البنك األصــيل (مســتحقات قروض 
مــن الصنــدوق وبواســطة التوقيــع، والرصيــد املديــن، ومســتحقات غــري 

مســددة وتجميــد الحســاب، إلــخ ...)

بنك املغرب

حالة رفض
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املركز املغريب 
للوساطة 
: البنكية  
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أقوم بإغالق حسايب القديم

أتقــدم بطلــب الحركيــة البنكيــة 
لــدى البنــك املضيــف

أفــوض البنــك املضيــف للقيام 
باإلجــراءات نيابــة عني

أفتــح حســايب الجديــد لــدى 
البنــك املضيــف

ــة  يقــوم البنــك املضيــف نياب
عنــي باإلجــراءات الشــكلية 
لــدى  بالتحويــل  املتعلقــة 
أوامــر  إصــدار  جهــات 
االقتطــاع أو التحويــل الدامئــة

ملخــص للمراحــل الخمــس للحركيــة البنكيــة التي يجب أن أتذكرها:

للحصــول عــىل معلومــات إضافيــة أو توضيحــات، 
الرقــم: عــىل  املغــرب  ببنــك  االتصــال  يرجــى 

080 200 11 11 
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