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2019دجنبر  31 ،الرباط   

 بالغ
 

2020المنشور العام لعمليات الصرف   

 

، النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف التي ستدخل 2019دجنبر 31أصدر مكتب الصرف، في            

 .2020حيز التنفيذ ابتداًء من فاتح يناير

جاءت بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية تهم العمليات  2020مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف      

 صالدرهم بخصوتحويل  وتقوية قابليةلرأسمال مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف الجارية وعمليات ا

 .العمليات الجارية، فهي تهم أساسا عمليات تصدير واستيراد السلع والخدمات إضافة إلى األسفار

بير الجديدة على إمكانية تسوية عمليات استيراد البضائع في حالة تجاوز نسبة التدا اهمفي هذا الصدد، تنص   

 .% من المبلغ الذي تم توطينه، شريطة احتساب هذه الزيادة من طرف المصالح الجمركية10

تسمح األحكام الجديدة لمستوردي الخدمات بالدفع مقدًما من أجل  والخدمات،فيما يتعلق بتصدير السلع  

الجديدة على إمكانية تنص التدابير  شهراكما 12االشتراك في قواعد البيانات األجنبية ورسوم الترخيص في غضون 

المتعلقة بالعقود  إطار دفع النفقاتلصالح مصدري الخدمات في  او بالخارج فتح حسابات بالعملة األجنبية في المغرب

 .في الخارج

 دإطار العقوسيكون من الممكن سداد المبالغ المستحقة مقابل الخدمات المقدمة في  األحكام الجديدة،بموجب 

 .بالخارجالمبرمة 

التي تم اتخادها فيما يخص مجال السفر بمنح الشركات التي تتوفر على ائتمان ضريبي، تتعلق التدابير الرئيسية 

لمخصصة من أجل تغطية مصاريفها المتعلقة برحالت األعمال، تصل إلى مبلغ الضريبة المفروضة في السنة المالية 

٪ من قيمة 100بنسبة السابقة. تُمنح التعاونيات الخاضعة لضريبة الشركات مخصصة في إطار رحالت االعمال 

 .درهم 60.000درهم بدالً من مبلغ إجمالي قدره  500.000الضريبة المدفوعة في حدود 

إمكانية تمويل الشركات  2020فيما يخص عمليات الرأسمال، شملت تدابير المنشور العام لعمليات الصرف 

 .لتشغيلرط التقيد بدورة اإلغاء شمع المنشأة في مناطق التسارع الصناعي جميع العمليات 

البنوك المغربية من إصدار الضمانات التي تتيح منح القروض األجنبية العام لعمليات الصرف  المنشور مكنوي

 .بالعملة األجنبية والممولة بالكامللمغرب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل شراء العقارات في ا

٪ من العمالت التي سبق استيرادها وبيعها 100من إعادة شراء وتصدير  جبالخارالمقيمين  وسيتمكن المغاربة

 .درهم 100.000في سوق صرف العمالت في حدود 
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