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خصائص البطاقة البنكية

الضوابط الشرعية

العقد النموذجي

الفهـــــرس



البنك.  لدى  حساب  لديه  لمن  البطاقة  هذه  َتصُدر 
والخدمات  السلع  ثمن  أداء  أو  السحب  لحاملها  وتخول 
بقدر رصيد العميل المتاح في حسابه لدى البنك. ويتم 

الحسم منه فورا، وال تخول له الحصول على االئتمان.
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يمكن 
استعمالها 

داخل المغرب 
وخارجه، 
وتختلف 

الخدمات حسب 
نوع البطاقة 

وما تخوله من 
استعماالت 

لحاملها، مع 
اختالف سعر 

البطاقة

تمكن من األداء 
الفوري لثمن 
السلع التي 

يتوفر بائعها 
على آلة األداء 

اإللكتروني 
)TPE(، أو على 
مواقع اإلنترنت 

المتصلة 
بالمركز النقدي 

)CMI(

تختلف أسقف 
السحب واألداء 

حسب نوع 
البطاقة، كما 

أن مدة صالحية 
البطاقة قابلة 

للتجديد 
التلقائي إذا لم 
يطلب العميل 

إنهاءها

يمكن السحب 
بها مجانا من 

الشبابيك 
األوتوماتيكية  

بالبنك المصدر 
أو تلك التي 

تتبع لبنك 
له شراكة مع 

البنك المصدر، 
وذلك في عموم 

البلد

إضافة إلى 
ذلك، فإنها 

تخول لحاملها 
مجموعة من 

الخدمات التي 
يوفرها الشباك 
اآللي : كاالطالع 

على الرصيد 
وتغيير القن 

السري وكشف 
الحساب وأداء 

الضرائب وغيرها

بالنسبة 
للبطاقات 

الدولية، فإنها 
تخول لحاملها 

مجموعة من 
المزايا التي 

توفرها الشركة 
العالمية الراعية 

للبطاقة، 
باعتبارها 

اختيارات ممكنة 
فضال عن السحب 

بعملة أجنبية

خصائص البطاقة البنكية واستعماالتها

البطاقة البنكية



البطاقة البنكيةالدليل الشرعي
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تمكن البطاقة البنكية 
حاملها من السحب الفوري 

من رصيده

للبنك المصدر للبطاقة أن 
يتقاضى من قابل البطاقة 

رسوم عضوية ورسوم تجديد 
ورسوم استبدال

للبنك االنضمام إلى عضوية 
المنظمات العالمية الراعية 
للبطاقات بشرط أن ُتجتنب 

المخالفات الشرعية

لحامل البطاقة أن يسحب 
بها أكثر من رصيده، بعد 

موافقة البنك، دون أن 
يترتب على ذلك فائدة

ليس  للبنك أن يمنح لحامل 
البطاقة امتيازات تحرمها 

الشريعة، مثل التأمين 
التقليدي أو دخول أماكن 

محرمة...

يمكن منح حامل بطاقة الصراف 
اآللي مميزات من قبيل األولوية 
في الحصول على الخدمات أو 

تخفيضات لدى محالت تجارية او 
شركات او مطاعم معينة.

يلتزم البنك بنموذج عقد 
البطاقة البنكية المصادق 
عليه من اللجنة الشرعية 

للمالية التشاركية

للبنك تقاضى عمولة من 
التاجر الذي يقبل البطاقة، 
سواء أكانت العمولة نسبة 
من الثمن أم مبلغا مقطوعا

يمكن للبنك أخذ أجر من 
التاجر مقابل تقديم خدمة 

أجهزة نقاط البيع

المطابقة 
الشرعية

العقد النموذجيالضوابط الشرعية

الشروط الخاصة

الشروط العامة

الوكالة البنكية ورقم الحساب

هوية المكتتب وحامل البطاقة

أسقف األداء والسحب

معالجة المعطيات الخاصة

عموالت ومصاريف الخدمات

يلزم العميل بفتح حساب في دفاتر البنك بموجب فتح 
اتفاقية الحساب الجاري الصادر بشأنها الرأي بالمطابقة

إن البطاقة قابلة لالستعمال في المغرب أو خارج المغرب، 
بمجرد تأكيد تشغيلها بالوكالة البنكية

للبنك أن يرفض أي عملية ُيجريها العميل بالبطاقة في 
عمليات أو خدمات مخالفة للقانون أو للشريعة

يجب أن يتوفر العميل في حسابه على رصيد كاف لتحمل 
االقتطاعات المتعلقة بعمليات السحب واألداء

يمكن للعميل االستفادة من حماية البطاقة ضد مخاطر 
السرقة والفقدان باالشتراك في تأمين تكافلي

يؤدي أي سحب من الشبابيك غير التابعة للبنك أو لشركائه 
إلى اقتطاع عمولة وفق التسعير المعمول به

في حالة استعمال البطاقة بطريقة تعسفية أو تدليسية 
فإنه ُتطبق في حق المستعمل العقوبات الجاري بها العمل
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