
 كل ما يجب معرفته
 حول األداء عبر الهاتف 

المحمول بالمغرب



المحفظة اإللكترونية، ما هي؟

تعريف

األداء عبــر الهاتــف المحمــول المســمى »المحفظــة اإللكترونيــة« هــو وســيلة أداء 
جديــدة علــى شــكل تطبيــق يتــم تحميلــه علــى هاتفكــم المحمــول. ويكــون إصــداره 
ــة. ــدى مؤسســة بنكي ــدى مؤسســة أداء، أو بحســاب بنكــي ل مرتبطــا بحســاب أداء ل

تمكــن المحفظــة اإللكترونيــة صاحبهــا مــن إنجــاز مجموعــة مــن عمليــات األداء بصفــة 
آنيــة، ومؤمنــة مــع قابليــة التشــغيل المتبــادل، أي بغــض النظــر عــن المؤسســة التــي 

فتــح فيهــا المســتفيد حســابه. وبالتالــي، يمكنكــم:

ــه  ــف المرســل إلي ــال رقــم هات ــر بإدخ ــى آخ ــة مــن شــخص إل ــغ مالي ــل مبال   تحوي
فقــط؛ 

ــذي يمكنكــم التعــرف عليهــم بفضــل  ــن، ال ــار المعتمدي ــدى التج ــا، ل   األداء، مجان
عالمــة» MarocPay «؛ 

  أداء فواتير الماء والكهرباء /ضريبة السيارات / الضريبة/ الهاتف، إلخ؛
  تعبئة الهاتف؛

 السحب من وكاالت مؤسستك أو من الشبابيك األوتوماتيكية البنكية.
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200 DH

5.000 DH

كيف يمكن الحصول على المحفظة اإللكترونية؟
يكفــي التوجــه إلــى أيــة مؤسســة أداء أو بنــك مــن اختياركــم للقيــام مجانــا، بفتــح 
حســاب بنكــي أو لــأداء، سيســتند إليــه إصــدار المحفظــة اإللكترونيــة. بعــد فتــح 
الحســاب البنكــي أو حســاب األداء، مــا عليكــم إال تحميــل تطبيــق المحفظــة اإللكترونية 

ــارة. الخــاص بالمؤسســة المخت

يوجد 3 أنواع من حسابات األداء التي يمكن فتحها لدى مؤسسات األداء:

حســاب أداء بســقف قــدره 200 درهــم. ويتطلــب فتــح هــذا النــوع مــن الحســاب . 1
الخــاص  المحمــول  بالهاتــف  األداء  تطبيــق  علــى  هاتفكــم  رقــم  إدخــال  فقــط 

بمؤسســة األداء التــي اخترتــم.
ــغ 5000 درهــم. إلــى جانــب رقــم الهاتــف، يجــب . 2 حســاب أداء مســقف فــي مبل

ــة إلــى مؤسســة األداء. إرســال صــورة مــن بطاقــة التعريــف الوطني
حســاب أداء مســقف فــي مبلــغ 20.000 درهــم. ويعتبــر التوجــه إلــى وكالــة . 3

ــح  ــة لفت ــر الالزم ــام بالتدابي ــا للقي ــة ضروري مؤسســة األداء أو المؤسســة البنكي
هــذا النــوع مــن الحســاب، والمتمثلــة فــي اإلدالء ببطاقــة التعريــف الرســمية 

وبرقــم الهاتــف الــذي ستســند إليــه المحفظــة اإللكترونيــة.

ويمكــن تزويــد حســاب األداء هــذا بإيــداع النقــود فيــه أو بإنجــاز تحويــل لأمــوال مــن 
حســاب بنكــي أو مــن أي حســاب أداء آخــر. 
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ما هي استعماالت المحفظة اإللكترونية؟
تمكــن المحفظــة اإللكترونيــة مــن الولــوج إلــى الحســاب البنكــي أو حســاب األداء الــذي 
يتــم تزويــده مســبقا بطريقــة إلكترونيــة )تحويــل مبالــغ ماليــة، أو بواســطة البطاقــات 

البنكيــة( أو بإيــداع األمــوال فيــه.

وتسمح بإمكانية تحويل مبالغ مالية:
  من شخص إلى آخر

  تحويل األجور
  التوصل بالتعويضات االجتماعية

كما تمكن من إنجاز عمليات أداء:
  األداء لدى التجار 

  أداء الفواتير / الضرائب
  األداء عبر االنترنت

  تعبئة الهاتف
  أداء مستحقات الممونين
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كيف تستعمل المحفظة اإللكترونية؟
يســتعمل رقــم الهاتــف لتحديــد هويــة صاحــب المحفظــة اإللكترونيــة. وللتوصــل 

بتحويــالت ماليــة مــن لــدى شــخص آخــر، يكفــي موافاتــه برقــم هاتفكــم. 

يمكــن إســناد عــدة محفظــات إلكترونيــة لرقــم واحــد. وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى 
ــد المحفظــة  ــب المحفظــة اختيــار »محفظــة إلكترونيــة رئيســية« مــن أجــل تحدي صاح
اإللكترونيــة التــي ســيتوصل بواســطتها باألمــوال. ويمكــن تغييــر هــذه المحفظــة 

ــة. فــي أي وقــت مــن طــرف صاحبهــا انطالقــا مــن تطبيقــات المحفظــة اإللكتروني

إلرســال األمــوال، يكفــي التوفــر علــى رقــم هاتــف المســتفيد والتحقــق مــن أنــه 
يملــك علــى األقــل محفظــة إلكترونيــة.

وفيمــا يخــص األداء بواســطة المحفظــة اإللكترونيــة لــدى التجــار، يجــب علــى هــؤالء 
التوفــر علــى عالمــة » Maroc Pay «. ويمكــن فــي هــذه الحالــة إدخــال رقــم هاتــف 
التاجــر انطالقــا مــن التطبيــق، ركــن أداء التجــار، أو تصويــر رمــز QR الظاهــر عنــد التاجــر.
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ما هي مزايا المحفظة اإللكترونية:
يقدم حل األداء عبر الهاتف النقال » Maroc Pay « مزايا متعددة.

آنية: تنجز عمليات األداء أو تحويل األموال بطريقة آنية.

قابلــة للتشــغيل بغــض النظــر عــن المؤسســة صاحبــة المحفظــة: توفــر المحفظــة 
اإللكترونيــة إمكانيــة تحويــل األموال بين األشــخاص، أو األداء لــدى التجار المعتمدين، 

بغــض النظــر عــن مؤسســة األداء/البنــك المصــدر للمحفظــة اإللكترونيــة.

 » Maroc Pay « مؤمنــة: تتميــز المعامــالت المنجــزة بواســطة المحافــظ اإللكترونيــة
باألمــان بمــا أن مجمــوع مصــدري هــذه المحافــظ يخضعــون لمراقبــة بنــك المغــرب.

بســيطة وســهلة االســتعمال وعمليــة: إن تطبيــق األداء عبــر الهاتــف المحمــول 
» Maroc Pay « ســهل االســتعمال كيفمــا كان مســتوى اإللمــام بخدمــات األداء. 

ويمكــن مــن اســتخدام ســهل ومــن ربــح الوقــت.
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ما هي تكلفة خدمات المحفظة اإللكترونية؟
ترتبــط تكاليــف العمليــات بطبيعــة المعاملــة ومبلغهــا. ويحــق لــكل مؤسســة أداء أو 
بنكيــة تحديــد التكاليــف الخاصــة بالخدمــات التــي تقدمهــا بــكل حريــة، لكــن مــع ضــرورة 

تقديــم الخدمــات الخمــس التاليــة مجانــا:

1. االنخراط في المحفظة اإللكترونية

2. االطالع على الرصيد

3. تعبئة المحفظة اإللكترونية نقدا

4. أداء التجار بالنسبة للمؤدي، ما عدا بالنسبة للفواتير

5. إلغاء االنخراط في المحفظة اإللكترونية.
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يقبــل األداء عبــر الهاتــف المحمــول لــدى التجــار الذيــن يعرضــون هــذه العالمــة فــي 
محالتهــم.

حماية وسالمة المحفظة اإللكترونية:
يضمــن حــل األداء عبــر الهاتــف المحمــول » Maroc Pay « ســالمة قصــوى مــن خالل 
قيــام مؤسســات االئتمــان واألداء بتحديــد صريــح لمــا يضمــن حمايــة المعطيــات 

الشــخصية وبإحداثهــم آلليــة محاربــة االحتيــال. 

للولــوج إلــى تطبيــق المحفظــة اإللكترونيــة علــى الهاتــف المحمــول، البــد مــن إدخــال 
قــن ســري أحــدث لحمايــة التطبيــق. وال يمكــن الشــروع فــي المعامــالت إال بعــد 
إتمــام المراحــل القبليــة لتحديــد الهويــة. ويــؤدي إدخــال معلومــات خاطئــة عــن الهويــة 
عــدة مــرات إلــى إطــالق آليــة تكميليــة لتحديــد الهويــة أو تعليــق اســتعمال المحفظــة 

اإللكترونيــة. 
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https://youtu.be/RF4PTWBEsQ0

امســح الرمــز مــن أجــل مشــاهدة الفيديــو


