
• تعرض لفقدان أو ضياع بطاقة بنكية
• رفض شيك ألسباب إجرائية

• تعرض لفقدان أو ضياع شيك
 Attijari Mobile و التجاري موبيل Attijarinet التجارينت •

• سحب من شباك آلي بنكي للتجاري وفابنك
• االطالع على رصيد الحساب

• إصدار كشف حساب يتضمن العمليات العشر األخيرة
• تعويض بطاقة غير صالحة وغير مستعملة

• إعادة حساب الرقم السري
• إيداع النقود في الشباك اآللي البنكي

• تعبئة بطاقة "واجدة" WAJDA من الشباك اآللي البنكي
PIN تغيير رمز •

• أداء فاتورة الهاتف
• تعبئة الهاتف

خدمات مجانية للخواص واملغاربة املقيمني بالخارج

نقديات/ شبابيك آلية بنكية

تسيير الحساب 
• تسليم  دفتر الشيكات

• تسليم دفتر التوفير
• توطني األجرة

• مصاريف مسك الحساب على الدفتر
• تغيير عناصر تعريف الحساب

• التعرض على ضياع أو سرقة دفتر التوفير

إقفال الحساب
• إقفال الحساب

التعريفات املعمول بها ملنتجات وخدمات البنك إبتـداءا من فاتح أبريل 2022 
تعريفات دون احتساب الرسوماملنتجات والخدمات املجانية

عمليات متعلقة بالصندوق

• فتح الحساب

فتح الحساب

عمليات السحب 
• سحب بواسطة شيك عادي لدى الشباك املوطن لديه

• سحب من دفتر التوفير لدى الشباك املوطن لديه
• سحب من دفتر التوفير لدى شباك غير موطن لديه : أقل من 2000 درهم

مبادلة النقود
• مبادلة أوراق بنكية ونقود كسرية 

• تحويالت موطنة و صادرة ما بني الفروع
• تحويل دائم موطن

• استالم تحويالت وطنية 
• استالم عمليات وضع تحت التصرف

• مصاريف توطني االقتطاع األوتوماتيكي
• مصاريف االحتجاج أو الشكوى على اقتطاع أوتوماتيكي

عمليات متعلقة بوسائل األداءعمليات الدفع والسحب

الخدمة البنكية عن بعد

• الدفع النقدي في املوقع أو نقله

عمليات تحويل األموال ووضعها تحت التصرفعمليات الدفع 

• التجارينت Attijarinet و التجاري موبيل Attijari Mobile لألشخاص الذاتية )األفراد(

املنتجات والخدمات املؤدى عليها
التعريفة املنتج/الخدمة

تسيير الحساب
فتح، تسيير وإغالق الحسابات

• مصاريف مسك الحساب
30 درهم شهريا- حساب جاري

18 درهم شهريا- حساب بالشيك
10 دراهم شهريا- حساب العمال املقيمني بالخارج

 -
حساب بالدرهم قابل للتحويل

45 درهم كل ثالثة أشهر للحساب الذي يفوق متوسط الرصيد 50 ألف درهم

• مصاريف حصر حساب الشيك
• مصاريف فتح و تسيير الحساب بالدرهم القابل للتحويل

نسبة الصندوق مع حد أدنى قدره 20 درهما
1000 درهم دون احتساب الرسوم

200 درهم• مصاريف تحويل الحساب
‰ 1 مع 250 درهم كحد أدنى و 000 3 درهم كحد أقصى• اإلراثة

300 درهم• عملية حجز ما للمدين لدى الغير
300 درهم• إشعار للغير الحائز

تمويل دورة االستغالل
قروض بواسطة الدفع من الصندوق )تعريفة دون إحتساب الرسوم(

•  عمولة دراسة امللف )ترخيص شكلي( للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة و املقاوالت الكبرى

% 0,1 من املبلغ مع 000 5 درهم كحد أدنى و 000 15 درهم كحد أقصى

250 درهم عن كل طلب• مصاريف الترخيص املؤقت
0,1 % من املبلغ مع 000 5 درهم كحد أدنى و 000 15 درهم كحد أقصى• عمولة التسيير

0,2 % من املبلغ مع 000 25 درهم كحد أدنى و 000 250 درهم كحد أقصى• قرض اإلنعاش العقاري
سعر الفائدة املتوسط لسندات الخزينة : حسب املدة القصوى 

الهامش : السعر األقصى املرخص به من طرف بنك املغرب

عمليات السحب )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
عمليات السحب

15 درهم لكل عملية سحب )باستثناء األشخاص املمنوعني من دفتر الشيكات(• سحب بدون شيك لدى الشباك املوطن لديه
30 درهم• سحب بواسطة شيك عادي لدى شباك غير موطن لديه

30 درهم )سحب أزيد من 2000 درهم(• سحب من دفتر التوفير لدى شباك غير موطن لديه

عمليات متعلقة بالشيكات )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
السحب

5 دراهم عن كل شيك مع 50 درهم كحد أقصى• تسليم شيك للتحصيل 
15 دراهم عن كل شيك • قرض فوري أو خصم شيك

25 درهم عن كل شيك• رجوع شيك غير مؤدى، تم تسليمه للمحيل من أجل التحصيل 
25 درهم عن كل شيك• رفض شيك لسبب آخر

25 درهم عن كل شيك• رفض شيك النعدام أو عدم كفاية الرصيد
50 درهم عن كل شيك• تعرض على األداء

100 درهم عن كل تصريح• تصريح ملصلحة عوارض األداء
25 درهم عن كل شيك• تسليم شيك بنكي
25 درهم عن كل شيك• إلغاء شيك بنكي

30 درهم عن كل شيك• تصديق على الشيك
25 درهم عن كل شيك• إلغاء التعرض

قروض للخواص واملهنيني واملغاربة املقيمني بالخارج
قروض لالستهالك )تعريفة دون إحتساب الرسوم(

حسب الجدولة الجاري بها العمل• السعر 
% 1,5 من املبلغ املمنوح مع 500 درهم كحد أدنى و 000 5 درهم كحد أقصى• مصاريف امللف

قروض سلف اكبريس )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
حسب الجدولة الجاري بها العمل• السعر 

حسب اإلتفاق
مجانية للموظفني املتعاقدين

300 درهم للموظفني غير املتعاقدين• مصاريف امللف
350 درهم إذا كان املبلغ أقل من 000 30 درهم

500 درهم إذا كان املبلغ من 000 30 إلى 000 100 درهم
و %0,5 )500 درهم كحد أدنى( ملبلغ يفوق 000 100 درهم

قروض عقارية )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
حسب الجدولة الجاري بها العمل• سعر فائدة قار وسعر فائدة متغير 

0,1 % مع 000 1 درهم كحد أدنى و 000 4 درهم كحد أقصى• مصاريف امللف

عمولة دراسة امللفات )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
0,1 %  من املبلغ املخول مع 5000 درهم كحد أدنى و 000 15 درهم كحد أقصى• ترخيصات شكلية

للشركات املتوسطة والصغرى والشركات الكبرى
1 %  من املبلغ املخول مع 500 درهم كحد أدنى و 000 5 درهم كحد أقصى

للمقاوالت الصغرى، املغاربة املقيمني بالخارج، الخواص واملهنيني
250 درهم لكل ترخيص مؤقت• ترخيصات مؤقتة

زيادة نقطتني بالنسبة لسعر فائدة حصر الحساب• عمولة التجاوز
قروض قصيرة أو متوسطة األجل )تعريفة دون 

إحتساب الرسوم(
1,5 %  من املبلغ املخول مع 500 درهم كحد أدنى و 000 5 درهم كحد أقصى• مصاريف دراسة امللف

1 % من املبلغ املستعمل• عمولة اإللتزامات

قروض أخرى للخواص )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
• مدينية الحساب

حسب الجدولة الجاري بها العمل  RASMALI "تمويل راسمالي" •
BIDAYA "تمويل بداية" •

Machroue.com "تمويل مشروعكم" •
Si total autorisations < = 50 KDH :1 000 DH• تأكيد سقف املكشوف 

Si total autorisations > = 50 KDH : 2 000 DH
0,5 % من الترخيص• عمولة التسيير

قروض بواسطة توقيع
الكفاالت اإلدارية

السعر 2 % في السنة من مبلغ الكفالة مع 20 درهم كحد أدنى• كفالة مؤقتة
+ مصاريف التسليم : 50 درهم عن كل كفالة

• كفالة نهائية
• كفالة السترجاع التسبيق

• كفالة احتجاز الضمانة
الكفاالت الجمركية

• الكفاالت الجمركية

السعر 2 % في السنة من مبلغ الكفالة مع 20 درهم كحد أدنى
+ مصاريف التسليم : 50 درهم عن كل كفالة

• سند مكفول
• قبول مؤقت

• استيراد مؤقت
• تصدير مؤقت
• إيداع التخزين

• سند اإلعفاء بكفالة
كفاالت أخرى 

السعر 2 % في السنة من مبلغ الكفالة مع 20 درهم كحد أدنى• رسالة الضمان
+ مصاريف التسليم : 50 درهم عن كل كفالة

• ضمان احتياطي  بالدرهم
• ضمان احتياطي بالعمالت

• كفاالت مختلفة

عمليات متعلقة برسائل الشيكات )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
2,5 درهم مع احتساب الرسوم عن كل رسالة شيك• تسليم رسالة الشيك

عمليات متعلقة باألوراق التجارية أو الكمبياالت املوحدة )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
10  درهم عن كل قيمة• خصم األوراق التجارية والكمبياالت

• أداء األوراق التجارية والكمبياالت
25 درهم عن كل قيمة• تحصيل األوراق التجارية والكمبياالت 

35 درهم عن كل قيمة• رجوع غير مؤدى لألوراق التجارية والكمبياالت
مجانا• رفض األوراق التجارية والكمبياالت 

100 درهم عن كل قيمة• تصريح ملصلحة عوارض األداء 
20 درهم عن كل قيمة• طلب األوراق التجارية والكمبياالت 

50 درهم عن كل قيمة• تعرض على أداء األوراق التجارية والكمبياالت
دفتر من فئة 10 كمبياالت : 20 درهم• تسليم الكمبياالت

دفتر من فئة 25 كمبيالة : 30 درهم
دفتر من فئة 50 كمبيالة : 50 درهم

دفتر من فئة 100 كمبيالة : 100 درهم
5 دراهم عن كل كمبيالة• مصاريف التنبر على أداء الكمبياالت

عمليات التحويل
وضع األموال تحت التصرف كاش إكسبريس

37 درهم• من 0 إلى 000 1 درهم
47 درهم• من 000 1 إلى 000 3 درهم
57 درهم• من 000 3 إلى 000 5 درهم

67 درهم• من 000 5 إلى 000 10 درهم
0,67 % من املبلغ• من 000 10 إلى 000 80 درهم

عمليات تحويل األموال ووضعها تحت التصرف )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
20 درهم عن كل مستفيد• تحويل صادر نحو بنك آخر 

150 درهم• تحويل هاتفي صادر عن طريق دفع النقود
30 درهم• وضع أموال رهن التصرف )زبون البنك(

10 دراهم بالنسبة للمقتطع له حسب االتفاقية بالنسبة للشركة• اقتطاعات أوتوماتيكية
30 درهم عن كل قسيمة• تحويل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

تحويالت صادرة منجزة من طرف الشبكة الخارجية )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
10 دراهم• أمر بتحويل دائم للتجاري وفا بنك
15 درهم• تحويالت منتظمة للتجاري وفا بنك
30 درهم• أمر بتحويالت دائمة لبنوك أخرى

45 درهم• تحويالت منتظمة لبنوك أخرى

عمليات وضع تحت التصرف منجزة من طرف الشبكة الخارجية )تعريفة دون إحتساب الرسوم(
30 درهم• عمليات وضع تحت التصرف موطنة

30 درهم• عمليات وضع تحت التصرف غير موطنة 
30 درهم• عمليات وضع تحت التصرف دائمة

}

}
}

}

}

التعريفة املنتج/الخدمة
منتجات وخدمات متنوعة

خدمات متنوعة
100 درهم عن كل ثالثة أشهر • تسليم نسخة جداول سلم الفوائد )عند الطلب( أقل من سنة : 25 درهم عن كل وثيقة• تسليم نظائر أو نسخ لوثيقة أو شيك أو كمبيالة

أكثر من سنة : 50 درهم عن كل وثيقة
10 دراهم عن كل إشعار• تسليم إشعارات بالعملية لدى الوكالة 10 دراهم عن كل مقتطف • تسليم كشف أو مقتطف من الحساب لدى الوكالة  10 دراهم • مصاريف البريد 10 دراهم • مصاريف الرسائل املضمونة  12 درهم • مصاريف متعلقة بالرسائل الخاصة باملعامالت الدولية 

DHL حسب جدول األسعار• مصاريف
5 دراهم عن كل مقتطف• مقتطف من حساب مكفول

150 درهم عن كل شهادة للقدرة املالية• تسليم شهادات )بنكية، جبائية وغيرها(
100 درهم للشهادات األخرى 200 درهم- تسليم شهادة للمراقب تكلفة مصاريف البريد• مصاريف رسالة التذكير

25 درهم دون احتساب الرسوم + مصاريف البريد• رسالة إنذار من طرف محام 250 درهم• رسالة إنذار من طرف محام/عون قضائي 20 درهم• رسالة تذكير من أجل رفع اليد عن الكفالة • تأجير الخزائن املنيعة
- خزينة "صغيرة"

- خزينة "متوسطة"
- خزينة "كبيرة"

300 درهم سنويا
000 1 درهم سنويا
500 1 درهم سنويا 300 درهم• تسليم شهادة رفع اليد 23 درهم• أداء الضريبة على السيارات في الشباك

عمليات االستثمار
السندات والبورصة

حقوق الحفظ
0,15 % مع حد أدنى قدره 12,51 درهم على 3 أشهر وعن كل حساب للسندات )اقتطاع • بالنسبة لألسهم والسندات

كل ثالثة أشهر( يتم حسابه بناء على :
- سعر البورصة بالنسبة للسندات املدرجة

- القيمة اإلسمية بالنسبة للسندات غير املدرجة
- قيمة التصفية بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة

عموالت البورصة
0,2 % )1(• عموالت التسديد والتسليم بالنسبة لالسهم

قاعدة الحساب : مبلغ املعاملة )2(
تاريخ القيمة : البيع : يوم التداول + 3

الشراء : يوم التداول + 3
املبلغ الثابت = 100 درهمعموالت التسديد/التسليم للسندات املدرجة

)1( ضريبة البورصة 0,10 %
)2( عمولة الوساطة لشركة البورصة : 0,60 %

عمليات هيئات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة
• زبناء خواص / مهنيون

باملجان- التجاري نقدي بلوس/ التجاري نقدي يومي
حقوق الدخول 3 % كحد أقصى – حقوق الخروج 1,50 % كحد أقصى- التجاري للسندات ألجل متوسط وطويل

حقوق الدخول 0,20 % كحد أدنى و 3 % كحد أقصى - التجاري متنوع
حقوق الخروج 0,20 % كحد أدنى و 1,50 % كحد أقصى- التجاري مختارات 
حقوق الدخول 0,40 % كحد أدنى و 3 % كحد أقصى - التجاري املشاركة

حقوق الخروج 0,40 % كحد أدنى و 1,50 % كحد أقصى- التجاري أسهم 
• زبناء من املقاوالت
باملجان- التجاري خزينة
 حقوق الدخول 3 % كحد أقصى- التجاري سيولة
حقوق الخروج 1,50 % كحد أقصى- التجاري أمان 

عمليات متعلقة بالنقديات
االشتراك في البطاقات

Fayda "50 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة "فائدة
Mizane "165 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة "ميزان  Rihla "99 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة "رحلة

Aisance 75 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة
Aisance plus 110 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة

Aisance à thème 130 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة
L‘Bankalik Thématique 140 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة

L‘Bankalik Gold 390 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة
Visa espace "199 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم مع كشف• بطاقة "فيزا إيسباس

Premier locale البطاقة املحلية  • 
Premier Internationale و الدولية

580 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم

• البطاقة الدولية Premier )حساب بالعمالت(
- الصيغة 1
- الصيغة 2
- الصيغة 3

199 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم
299 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم
699 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم

Platinium "490 1 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة "بالتينيوم
Platinium Internationale 450 1 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة "بالتينيوم" الدولية

Gold locale et Internationale "000 1 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة "كولد املحلية والدولية  Mastercard international "210 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• "ماستر كارد الدولية
Entreprise "299 درهم سنويا دون احتساب جميع الرسوم• بطاقة "راسمالي

Voyage "499 درهم سنويا دون احتساب جميع الرسوم• بطاقة "راسمالي
 Auto Entrepreneur "كالسيكي : 110 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة "راسمالي

موضوعي : 140 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم
Confort "149 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة "راسمالي

Gold Internationale "000 1 درهم سنويا دون احتساب جميع الرسوم• بطاقة "راسمالي
 Premier Internationale "580 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة "راسمالي

Web Pay 33 درهم سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة
: Wajda Prépayée "بطاقات "واجدة مسبقة الدفع •

MA KARTE واجدة -
 Ambition واجدة -

Générique واجدة -
Pour’L واجدة -

Kado واجدة -
Wajda Bila houdoud واجدة بال حدود -

66 درهم مع احتساب جميع الرسوم لكل سنتني
66 درهم مع احتساب جميع الرسوم لكل سنتني
99 درهم مع احتساب جميع الرسوم لكل سنتني
99 درهم مع احتساب جميع الرسوم لكل سنتني
99 درهم مع احتساب جميع الرسوم لكل سنتني
77 درهم مع احتساب جميع الرسوم لكل سنتني

بطاقات الشركات
Business 500 درهم سنويا• بطاقة األعمال

Business Voyage 800 درهم سنويا• بطاقة األعمال واألسفار
Corporate 000 1 درهم سنويا• بطاقة الشركات

Business Platinum 500 1 سنويا مع احتساب جميع الرسوم• بطاقة من بطاقة واحدة إلى 10 بطاقات : 299 درهم سنويا عن كل بطاقة• بطاقة مصاريف
من 11 إلى 30 بطاقة : 249 درهم سنويا عن كل بطاقة

أكثر من 30 بطاقة : 199 درهم سنويا عن كل بطاقة
Ratib + "+ أقل من 100 بطاقة : 99 درهم سنويا عن كل بطاقة• بطاقة "راتب

بني 100 و 500 بطاقة : 89 درهم سنويا عن كل بطاقة
أكثر من 500 بطاقة : 79 درهم سنويا عن كل بطاقة

بطاقة بشراكة مع عالمات تجارية :
أقل من 100 بطاقة : 129 درهم سنويا عن كل بطاقة

بني 100 و 500 بطاقة : 119 درهم سنويا عن كل بطاقة
أكثر من 500 بطاقة : 99 درهم سنويا عن كل بطاقة

 Paytec 90 درهم سنويا دون احتساب جميع الرسوم• بطاقة
العمولة على العمليات بالعمالت : 2 % من مبلغ العملية

مصاريف التعبئة والتفريغ : 5 دراهم عن كل عملية
مصاريف التعويض : 30 درهم

Energy يرجى مراجعتنا• بطاقة
يرجى مراجعتنا• بطاقة اإلفراج عن التأمينات

يرجى مراجعتنا• ريستو كارت
آداء الفواتير، الضرائب، الرسوم متعددة 

القنوات
حسب :

- املفوتر واإلدارة
- قنات اآلداء

معامالت عبر الشباك اآللي البنكي
6 دراهم مع احتساب جميع الرسوم عن كل عملية• سحب عبر الشباك اآللي البنكي التابع لبنوك أخرى • كاش إكسبريس أوتوماتيكي على الشباك اآللي البنكي

بني 100 و 500 درهم
بني 600 و 000 1 درهم

بني 100 1 و 000 2 درهم

000 2 درهم كحد أدنى عن كل عملية و 000 20 درهم كحد أقصى في السنة
10 درهم مع احتساب جميع الرسوم
20 درهم مع احتساب جميع الرسوم
30 درهم مع احتساب جميع الرسوم

خدمات متنوعة مرتبطة بالبطاقات
مصاريف االشتراك• مصاريف تعويض بطاقة غير صالحة سبق استعمالها

11 درهم مع احتساب جميع الرسوم + درهم واحد حقوق التنبر• تعبئة عبر دفع النقود في الوكالة  11 درهم مع احتساب جميع الرسوم• تفريغ عبر دفع النقود في الوكالة  33 درهم مع احتساب جميع الرسوم• تعويض بطاقة "واجدة" Wajda بعد أول استعمال •  بحث بعد شكاية تخص عملية للسحب عبر الشباك اآللي 
البنكي

25 درهم في حالة شكاية غير مبررة 

مجانا• شحن البطاقة عبر األنترنت أو الهاتف

الخدمات البنكية عن بعد
حسب االتفاقية• تجميع و/أو تسليم األموال أو القيم

Attijarinet "مجانا بالنسبة للزبناء املغاربة املقيمني بالخارج، الخواص واملقاوالت• "التجاري نت
30 درهم مع احتساب الرسوم بالنسبة لألشخاص املعنويني  CIB التجاري /Entreprises 50 درهم شهريا دون احتساب الرسوم• التجاري باملجان إلى غاية 3 مستعملني، وفوق ذلك، 10 دراهم شهريا لكل مستعمل نشيط• إضافة مستعمل إلكترونيا

Infoplus •400 درهم في الشهر • Suimoi العرض األساسي
Suimoi العرض التكميلي

9 دراهم شهريا
درهم واحد عن كل رسالة قصيرة

• وضع أموال تحت التصرف عبر الشباك اآللي
100 - 500 درهم

600 - 1000 درهم
1100 - 2000 درهم

وضع أموال تحت التصرف عبر الشباك اآللي :
10 دراهم مع احتساب الرسوم
20 درهم مع احتساب الرسوم
30 درهم مع احتساب الرسوم بالنسبة للملفات التي تتضمن بني 1 و 15 مستفيدا : 10 دراهم عن كل مستفيد• تحويالت متعددة في الوكالة البنكية

بالنسبة للملفات التي تتضمن أزيد من 15 مستفيدا : 150 درهم عن كل ملف
مصاريف وضع الخدمة : 000 1 درهم• تحويالت أوتوماتيكية متعددة 

فاتورة حسب الخط : 2,50 درهم
فاتورة حسب امللف : 150 درهم

حسب االتفاقية• اقتطاعات متعددة 
000 60 درهم سنويا• الشباك اآللي البنكي للمقاولة 

Swift MT 940 • 1500 درهم لكل حساب في الشهر حسب االتفاقية• التجاري "كاش بولينغ" Cash pooling داخل املجموعة 
مصاريف وضع الخدمة : 000 1 درهم• التجاري "كاش بولينغ" Cash pooling داخل الشركة

إذا كان عدد الحسابات الثانوية يتراوح بني 3 و 10 : 250 درهم شهريا
إذا كان عدد الحسابات الثانوية يتراوح بني 11 و 20 : 400 درهم شهريا

إذا كان عدد الحسابات الثانوية يفوق 20 حسابا : 500 درهم شهريا
50 درهم تعريفة شهرية عن كل حساب عرض أساسي : مجاني • اشعارات بنكية

عرض تكميلي : 
- 19 درهم شهريا دون احتساب الرسوم بالنسبة 3 حسابات

- 5 دراهم شهريا دون احتساب الرسوم بالنسبة ألي حساب إضافي
رسائل قصيرة عند الطلب : 3 دراهم عن كل رسالة قصيرة 

195 درهم شهريا للمقاوالت الكبرى، املتوسطة و الصغرى و Corporate• وثائق بنكية 
 PME+ أقدمية 5 سنوات( خصم %50 إذا كان الزبون قد اكتتب في باك( 

45 درهم / شهريا للمقاوالت الجد الصغرى )أقدمية 3 سنوات( 
•  األداء اإللكتروني لالشتراك في الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي
10 دراهم

90 درهم إذا كان املبلغ اإلجمالي القتطاعات املديرية العامة للضرائب يفوق أو يساوي 000 1 درهم • األداء اإللكتروني للضرائب
مصاريف وضع الخدمة : 000 1 درهم

Attijari-Encaisses Pro • : الفوترة حسب كل عملية
- نقدا : 20 درهم

- تحويل : 20 درهم
- شيك : 20 درهم

Attijari-Encaisses Valeur •000 1 درهم شهريا دون احتساب مصاريف التجهيز
Attijari mass transfert • يرجى استشارتنا

Cash Management -Options transactions de masse •قناة التدفقات املتعددة باملجان
Attijari-Paypal •)تشغيل الخدمة : 50 درهم )سعر جزافي تتم فوترته عند االكتتاب

تشغيل مجاني بالنسبة ل 300 زبون من الزبناء األوائل
عمولة اإلرجاع :0,125 % )عمولة دنيا قدرها 15 درهم(

عمولة الصرف :0,5 %
 •  أداء الضريبة على السيارات عبر التجاري نت/

CIB التجاري /Entreprises التجاري موبيل/التجاري
5,50 درهم مع احتساب الرسوم

}
}

}

التعريفة املنتج/الخدمة
مردود الودائع 

• حسابات ألجل وسندات الصندوق
- زبناء مقيمون

ملدة 3 أشهر
ملدة 6 أشهر

ملدة 12 شهرا
ملدة 24 شهرا

1,25 %
1,50 %
1,75 %
1,75 % - زبناء غير مقيمني

ملدة 3 أشهر
ملدة 6 أشهر

ملدة 12 شهرا
ملدة 24 شهرا

1,75 %
2,00 %
2,25 %
2,25 %  نسبة املردود السنوي = متوسط سعر الفائدة املرجح لسندات الخزينة ملدة 52 أسبوعا • حساب على الدفتر 

 الصادر عن طريق املناقصة خالل الستة أشهر السابقة، منقوصا من 50 نقطة أساس.
 سقف تنظيمي : 000 400 درهم

 تاريخ القيمة :
 اإليداع = نهاية 15 يوما بعد تاريخ اإليداع

 السحب = بداية 15 يوما قبل تاريخ السحب 
الفوائد املمنوحة مع نهاية الفصل، قيمة نهاية الفصل.

عمليات على السندات
% 2 بناء على قيمة القسيمة• عمولة توزيع أرباح األسهم في املغرب ‰ 2 مع حد أدنى قدره 20 درهم عن كل عملية يحسب بناء على مبلغ االكتتاب، • اكتتاب في عملية للزيادة في رأس املال نقدا % 2 بناء على قيمة القسيمة + املصاريف املوافقة لها التي تحسب بناء على قيمة يوم العملية• عمولة توزيع أرباح األسهم خارج املغرب

قيمة يوم اإلقفال
باملجان• تسديد السندات

‰ 3 مع حد أدنى قدره 20 درهم عن كل عملية يحسب بناء على القيمة القانونية، قيمة  يوم • اكتتاب في عملية للزيادة في رأس املال بواسطة التخصيص
العملية

% 0,20 مع حد أدنى قدره 20 درهم يحسب بناء على قيمة املحفظة املطلوب تحويلها وفق آخر • تحويل السندات إلى مؤسسة أخرى باملغرب
 سعر :

 - سعر البورصة بالنسبة للسندات املدرجة
- القيمة االسمية للسندات غير املدرجة   % 0,20 مع حد أدنى قدره 20 درهم يحسب بناء على قيمة املحفظة املطلوب تحويلها وفق آخر • تحويل السندات إلى الخارج

 سعر :
 - سعر البورصة بالنسبة للسندات املدرجة

- القيمة االسمية للسندات غير املدرجة ‰ 3 مع حد أدنى قدره 20 درهم عن كل عملية يحسب بناء على قيمة السند، قيمة يوم • تبادل السندات
العملية

العمليات الدولية
عمليات اإلستيراد
توطني سندات االستيراد

• شهادة االستيراد أو التصريح املسبق باالستيراد
20 درهم عن كل سند- التوطني املسبق

100 درهم عن كل سند )خارج مصاريف التنبر( 50 درهم التنبر- التوطني
20 درهم عن كل تعديل إذا كان املبلغ يفوق 000 2 درهم- التعديل 

مجانا بالنسبة للمبالغ التي تقل أو تساوي 000 2 درهم
اعتمادات مستندية لالستيراد

‰ 2,50 في الشهر األول• فتح االعتماد
‰ 1,25 في الشهور املوالية )300 درهم كحد أدنى(

12 درهم• مصاريف توصيل الرسالة
SWIFT •300 درهم

‰ 2,50 حسب القيمة )200 درهم كحد أدنى(• اعتماد ال رجعة فيه
35 درهم• مصاريف امللف

• تعديالت تهدف إلى تمديد املدة و/أو الزيادة في املبلغ
‰ 2,50 في الشهر األول- عمولة فتح االعتماد

‰ 1,25 في الشهور املوالية )300 درهم كحد أدنى(
‰ 2,50 تناسبا مع املبلغ )200 درهم كحد أدنى(- عمولة اعتماد ال رجعة فيه

200 درهم عن كل تعديل• تعديالت تهم عناصر أخرى من االعتماد املستندي
- مستندات عند الطلب

‰ 1,50 )200 درهم كحد أدنى(- عمولة اإلنجاز
‰ 1,25 )100 درهم كحد أدنى(- عمولة التحويل 

- مستندات مقابل املوافقة
‰ 2 )200 درهم كحد أدنى(- عمولة اإلنجاز 

% 1,25 سنويا )200 درهم كحد أدنى(- عمولة املوافقة أو تأجيل األداء
‰ 1,25 )100 درهم كحد أدنى(- عمولة التحويل
نسبة العملة )من 5 إلى 12 %( على 8 أيام على األقل• مصاريف التغطية 

SWIFT50 درهم 12 درهممصاريف توصيل الرسالة
SWIFT 25 درهمتعويض

تحصيل مستندي لالستيراد
‰ 1 )250 درهم كحد أدنى(• عمولة القبول ‰ 2 )250 درهم كحد أدنى(• عمولة التحصيل

‰ 1,50 )150 درهم كحد أدنى(• عمولة التحويل
‰ 1,25 )500 درهم كحد أدنى - 000 1 درهم كحد أقصى(• تسليم سند معاد بدون أداء )مصاريف يتحملها املراسل(

35 درهم• مصاريف امللف
SWIFT •75 درهم

24 درهم• مصاريف البريد
تسديد فواتير االستيراد

‰ 1,50 )100 درهم كحد أدنى(• عمولة التحويل 35 درهم• مصاريف امللف
تحصيل بسيط لألوراق التجارية املستلمة من الخارج

‰ 2 )250 درهم كحد أدنى(• تسليم من أجل التحصيل ‰ 1,50 )150 درهم كحد أدنى(• عمولة التحويل
35 درهم• مصاريف امللف

SWIFT •75 درهم
24 درهم• مصاريف البريد

‰ 1,5 )500 درهم كحد أدنى(• رجوع أوراق تجارية غير مؤداة
تحصيل بسيط للشيكات و األوراق التجارية املسحوبة على الخارج

‰ 2 )250 درهم كحد أدنى(• تسليم شيكات من أجل التحصيل ‰ 2 )250 درهم كحد أدنى(• تسليم أوراق تجارية )مقبولة( من أجل التحصيل
‰ 1,50 )150 درهم كحد أدنى(• عمولة التحويل

35 درهم• مصاريف امللف
SWIFT •75 درهم

24 درهم• مصاريف البريد
• شيكات وأوراق تجارية مؤداة

- عمولة التحويل
- شيكات معادة غير مؤداة

- أوراق تجارية معادة غير مؤداة

‰ 1,50 )100 درهم كحد أدنى(
‰ 1 )50 درهم كحد أدنى - 250 درهم كحد أقصى(

‰ 1,5 )500 درهم كحد أدنى - 000 1 درهم كحد أقصى(

عمليات التصدير
اعتمادات مستندية للتصدير

‰ 1,5 )500 درهم كحد أدنى(• إشعار بفتح االعتماد  يرجى استشارتنا• التأكيد عبر املوافقة أو تأجيل األداء
‰ 1,5 )250 درهم كحد أدنى( - اإلشعار • تعديالت تهدف إلى تمديد املدة و/أو الزيادة في املبلغ يرجى استشارتنا- التأكيد عبر املوافقة أو تأجيل األداء

300 درهم• تعديالت تهم عناصر أخرى من االعتماد املستندي ‰ 1,5 )300 درهم كحد أدنى(- اإلنجاز ‰ 1,25 )100 درهم كحد أدنى(- عمولة التحويل % 2 سنويا )300 درهم كحد أدنى(• املوافقة أو تأجيل األداء 35 درهم• مصاريف امللف 75 درهم• Swift اإلنجاز ‰ 1,25 حسب القيمة )500 درهم كحد أدنى(• اعتماد قابل للتحويل
تطبق هذه التعريفات على االعتمادات املستندية الكالسيكية وكذا على رسالة االعتماد االحتياطي

تحصيل مستندي للتصدير
‰ 1,5 )250 درهم كحد أدنى(• تسليم من أجل التحصيل )تحت الطلب أو للقبول( ‰ 1,25 )150 درهم كحد أدنى(• عمولة التحويل من خالل التقييد في دائنية الحساب ‰ 1,5 )250 درهم كحد أدنى(• عمليات تسليم معادة غير مؤداة  75 درهم عن كل رسالة Swift• طلب مآل 35 درهم• مصاريف امللف 24 درهم• بريد

الضمانات والكفاالت األجنبية
500 درهم• مصاريف التوصيل خارج الدار البيضاء  300 درهم• مصاريف التعديل

مقابل ضمانات مدلى بها من طرف التجاري وفا بنك
% 2 سنويا يتم اقتطاعها مع نهاية كل شهر مع حد أدنى قدره 500 درهم شهريا + مصاريف • عمولة اإلصدار

املراسل التي يتم تحملها كما هي في حالة تأكيد املراسل األجنبي
* في حالة ارتفاع املبلغ و/أو املدة : تحتسب عمولة إضافية يتم طلبها وفق نفس شروط عمولة • عمولة التعديل

اإلصدار لكن مع حد أدنى قدره 300 درهم
*في حالة تعديل شروط أخرى للكفالة : تطبق عمولة 300 درهم حسب القيمة

000 2 درهم• عمولة االستخدام ‰ 1,50 )100 درهم كحد أدنى(• عمولة التحويل في حالة االستخدام 100 درهم• مصاريف امللف
ضمانات متعهدة من طرف التجاري وفا بنك

000 2 درهم- مصاريف االستخدام ‰ 1,50 )150 درهم كحد أدنى(- عمولة التحويل في حالة االستخدام 1500 درهم• مصاريف التوصيل  300 درهم• مصاريف التعديل
ضمانات غير متعهدة من طرف التجاري وفا بنك

500 درهم- مصاريف امللف 000 2 درهم- مصاريف االستخدام ‰ 1,50 )150 درهم كحد أدنى(- عمولة التحويل في حالة االستخدام
الضمانات االحتياطية بالعمالت

• الضمانات االحتياطية بالعمالت )إصدار(
% 2 سنويا- عمولة الضمان االحتياطي

‰ 1,50 )100 درهم كحد أدنى(- عمولة األداء باملجان- مصاريف امللف
• عمليات أخرى للضمان اإلحتياطي بالعمالت

% 2 في السنة 250 درهم في الشهر كحد أدنى- عمولة الضمان االحتياطي باملجان- مصاريف امللف
التمويل بالعمالت

نسبة الفائدة الجاري بها العمل• تمويل بالعمالت
باملجان• مصاريف امللف

SWIFT من 25 إلى 300 درهم حسب نوع العملية**• مصاريف
تحويل األموال بالعمالت

• تحويالت نحو الخارج
‰ 1,5 )150 درهم كحد أدنى(- عن طريق القيد في مدينية الحساب  12 درهم- مصاريف الظرف البريدي

SWIFT -75 درهم • تحويالت قادمة من الخارج
‰ 1,25 )100 درهم كحد أدنى(- عن طريق القيد في دائنية الحساب -  عمولة جلب النقود في حساب بالدرهم، بالعملة أو بالدرهم 

القابل للتحويل
‰ 1,25 )150 درهم كحد أدنى(

باملجان- مصاريف امللف
)PDL( 12 درهم- مصاريف الظرف البريدي

تحصيل شيك محرر بعملة أجنبىة
‰ 1 )25 درهم كحد أدنى(• عمولة التحصيل 35 درهم• مصاريف امللف ‰ 1,25 )150 درهم كحد أدنى(• عمولة التحويل 100 درهم• رجوع غير مؤدى للشيكات 24 درهم• مصاريف الظرف البريدي

إصدار شيك بعملة اجنبية
‰ 1,5 )25 درهم كحد أدنى(• عبر دين الحساب 12 درهم• مصاريف الظرف البريدي

SWIFT •75 درهم
*يرجى استشارتنا

*يتم تمرير حساب املصاريف املراسل بمماثل

التجاري وفا بنك شركة مجهولة اإلسم رأسمالها 390 408 151 2  درهم - املقر االجتماعي : 2 شارع موالي يوسف،الدارالبيضاء. مرخص لها كمؤسسة للقرض بقرار من وزير املالية و الخوصصة رقم 03-2269 بتاريخ 22 دجنبر 2003 بعد التعديل و اإلضافة. سجل تجاري رقم 333.

تواريخ القيمة
تاريخ العمليات املطبقالعمليات
يوم + 1• دفع النقود

يوم - 1• السحـب
يوم - 1• تسديد بالشيك

يوم + 1 )تاريخ التسليم(• تسليم شيكات للتجاري وفا بنك
يوم + 2 )تاريخ التسليم(• تسليم شيكات لبنوك أخرى

يوم• إستالم تحويل موطن
يوم + 1• إستالم تحويل من التجاري وفا بنك أو بنوك أخرى


