ماليتكم الشخصية
هل لديكم بعض االسئلة المتعلقة بالنظام البنكي؟

يخصص هذا الباب للعناصر االساسية التي تساعدكم على تدبير احسن لماليتكم الشخصية من خالل فهم جيد
ألهم الخدمات البنكية.
العملة المغربية
العملة المغربية هي الدرهم ،تنقسم الى  011سنتيم .وتتكون من عدة قطع معدنية
وأوراق بنكية (قطع ل  5و 01و41و 51سنتيما وقطع ل0و  4و 5و 01دراهم،
وأوراق ل  41و  45و 51و 011و  411درهم)
الدرهم المغربي غير قابل للتحويل ،يرجى مراجعة سعر صرف العمالت
لمعرفة قيمة الدرهم بالعمالت االجنبية االخرى.
الخدمات البنكية
من المفيد جدا فتح حساب بنكي وهي عملية في غاية السهولة عموما.
تقترح األبناك عدة انواع من الحسابات والعروض من اهمها :

الحساب بالدرهم
هو حساب يسمح لكم بتدبير معامالتكم الجارية بالدرهم .ال يجوز لكم فتح حساب بالدرهم غير القابل للتحويل إال
إذا كنتم تتوفرون على سندات اإلقامة.

الحساب بالدرهم القابل للتحويل
يسمح لكم هذا الحساب بالتوفر على اموالكم بالمغرب وبالخارج .كما يسمح
لكم بالقيام باداءاتكم بالدرهم او بعملة اجنبية .ويسمح لكم ايضا بالتوفير
بالمغرب وبتحويل اموالكم الى العملة الصعبة اثناء تواجدكم بالخارج دون
الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف (المكلف ايضا بتنظيم
الصرف).
ولفتح حساب بالدرهم القابل للتحويل يكفي ان تقدموا جواز سفركم
وتتوفروا على مبلغ مالي للقيام بااليداع االولي.
ويمكنكم بفضل هذين الحسابين ان تتوفروا على عدة وسائل لالداء (البطاقة
البنكية للسحب  ،ودفتر الشيكات)...
? Avez-vous des questions sur le système bancaire
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تتيح بعض البنوك امكانية فتح حساب بالشيك مؤقت في انتظار الحصول على بطاقة التسجيل
لفتح حساب دائم.

للمزيد من المعلومات حول فتح حساب بنكي يرجى االتصال باحدى الوكاالت البنكية من
اختياركم .كما يمكنكم ايضا االطالع على الموقع االلكتروني للمؤسسات البنكية لمعرفة جيدة
بالمسطرة المتبعة.

بطاقة السحب البنكية
يمكنكم استعمال بطاقتكم البنكية الداء مشترياتكم (المحالت الكبرى والصيدليات واالسواق الممتازة والمحطات
والمطاعم والفنادق )...او استخدام ( GABالشبابيك االتوماتيكية البنكية) لسحب االموال نقدا (االداء نقدا هو
الطريقة االكثر استعماال في المغرب) .كما يسمح لكم الشباك االوتوماتيكي ايضا بالقيام بمعامالت اخرى (اداء
الفواتير مثال).
السلفات البنكية
يمكنكم الحصول على سلفات من األبناك المتواجدة بالمغرب .وتقترح هذه األخيرة عدة انواع من القروض
(قرض السكن وقرض االستهالك وقرض لشراء السيارة)...
ويتم البت في طلب الحصول على القرض بعد دراسة ملفكم .ويشترط البنك تقديم ضمانات للتحقق من قدرتكم
على دفع المبالغ.
اتصلوا ببنككم للمزيد من المعلومات حول شروط وكيفيات منح القرض وكذا ومكونات ملف طلب القرض.
عمليات التحويل
هناك عدة عمليات لتحويل االموال التي تهمكم باعتباركم اجانبا بالمغرب:
تحويل التوفير الناجم عن الدخل (الرواتب ،االجور ،االرباح ومعاشات التقاعد)...
تحويل واجبات التكاليف االجتماعية (الواجبة االداء للصناديق العمومية او الخاصة االجنبية)
تحويل االرباح وحصيلة بيع او تصفية االستثمارات االجنبية بالمغرب.
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للمزيد من المعلومات بشان شروط التحويل والمبالغ المسموح بتحويلها وفترات
التحويالت يرجى االطالع على "تعليمات عامة حول عمليات الصرف" على
الموقع االلكتروني لمكتب الصرف www.oc.gov.ma:
األبناك األساسية بالمغرب :
التجاري وفا بنك www.attijariwafabank.com:
البنك الشعبي للمغربwww.gbp.ma:
البنك المغربي للتجارة الخارجية )www.bmcebank.ma:(BMCE Bank
الشركة العامة المغربwww.sgmaroc.ma:
البنك المغربي للتجارة والصناعة )www.bmci.ma :(BMCI
القرض الفالحي للمغربwww.creditagricole.ma :
مصرف المغربwww.cdm.co.ma:
القرض العقاري والسياحي (www.cihbank.ma : (CIH Bank
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