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2019دجنبر  31 ،الرباط  

 بالغ

  تسهيالت صرف جديدة لفائدةاألشخاص الذاتيين المقيمين  

 

المتعلقة بتسهيالت الصرف  2020/3الدورية رقم  ، 2019دجنبر 31في  ،أصدر مكتب الصرف

 .الذاتيين المقيمينالممنوحة لألشخاص 

زة من لعمليات الصرف المنج تبسيطيةوبإجراءات  بتدابير جديدة جاءت الدورية الجديدةمقتضيات  

بية بفتح من مصادر أجن خالا د يتلقى ي مقيمذات ي شخصتسمح أل إذ .األشخاص الذاتيين المقيمينطرف 

تهم قامإتحويل محل لمغاربة الذين قاموا با تمكن كما ،قابل للتحويلالدرهم بالجنبية أو األ العملةب بحسا

كما  ،المصرح بها المتعلقة بالعقارات القروضرسوم واستحقاقات تسوية من الضريبي إلى المغرب 

 التجارة اإللكترونية. ومخصصةسقف كل من مخصصة السياحة قامت بالرفع من 

بل هم القاأو بالدر بالعملة األجنبية فتح حساباتب لألبناكيسمح بموجب مقتضيات الدورية الجديدة،   

من  دخل على والمتوفرينغير المسجلين في السجل التجاري المقيمين  الذاتييناألشخاص  لفائدة للتحويل

هذه  عتمادإ صلين أيمكن  الخارج. الجارية فيتغطية نفقاتهم  تمكينهم من من أجل مصادر أجنبية

  العملة األجنبية.بدخل ال٪ من 70 الحسابات إلى

رسوم  تحويل منالمغاربة الذين قاموا بنقل إقامتهم الضريبية إلى المغرب كما تمكن الدورية الجديدة 

قتناء إة ٪ من قيم 5حدود  ذلك فيو ،بهاح يالتي تم التصر المتعلقة بالعقارات القروضواستحقاقات 

 .العقار

ية التكميل مخصصةالمن تم الرفع  درهم، فقد 45.000المحددة في السياحة  ةأما فيم يخص مخصص

مخصصة لالي السقف اإلجم والرفع من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة من ٪10من  بدلا  ٪ 25لتعادل 

 درهم. 200.000درهم الى  100.000السياحة من 

 من يالمتبقالرصيد  ستخدامإ سيكون بإمكان المستفيدين من مخصصة السياحة من السياق، وفي نفس

 ة.مرة واحدذلك من . يمكن الستفادة السنة الموالية السياحية فيرحالتهم المخصصة لتغطية 

درهم للشخص  15.000لى إدرهم  10.000 اللكترونية منالتجارة  سقف مخصصةكما تم الرفع من 

أداء مشترياتهم عبر النترنت. المقيمين منالذاتيين  أجل تمكين األشخاص السنة منفي   

ذاتيين المتعلقة بتسهيالت الصرف الممنوحة لألشخاص ال 2020/3الدورية رقم  وتحميل يمكن تصفح 

  .لكترونيالصرف اإل عبر موقع مكتب المقيمين


