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UYARI: Aşağıda yer verilen bilgiler ilgili kişi ve kurumlardan ve/veya internet 

sitelerinden temin edilmektedir. Söz konusu bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir. 

Kaynağının 3’ncü kişi, kurum ve kuruluşlar olması sebebiyle, aşağıda yer verilen bilgi, rakam, 

istatistik vb. her türlü veriden doğabilecek sorunlar konusunda Ticaret Müşavirliği olarak 

sorumluluk kabul edilmemektedir. Kullanıcılar tarafından muhatap oldukları kurum, kuruluş, 

firma veya şahıslardan ilgili konuların sorularak yetkili kişilerden resmi bilgi edinilmesinde fayda 

vardır. 
 

YABANCILARIN AÇABİLECEKLERİ BANKA HESAPLARI 
 

Fas genelinde yabancılar tarafından açılacak banka hesapları konusunda belirli 
sınırlamalar getirilmiştir. Aşağıda listelenen hesaplar dışında yabancıların bankada başkaca bir 
hesap açabilmeleri mümkün değildir. 

 

1) Döviz hesabı: Fas’ta yerleşik olan veya olmayan yabancı kişiler, yabancı yasal 
temsilciler, Fas’lı bankaların yabancı temsilcileri, serbest bölgede bulunan şirketler ile finansal 

offshore bölgelerinde yer alan şirketler söz konusu hesabı açabilirler. Kazablanka Finans Şehri 
Statüsüne sahip şirketler de döviz varlıklarını yönetme konusunda serbesttirler. Söz konusu açma 

yetkileri bu statüye sahip şirketler için de söz konusudur. 

 

2) Dövize çevrilebilen konvertibl hesap: Fas’ta yerleşik olan veya olmayan yabancı 
kişiler, yabancı yasal temsilciler, Fas’lı bankaların yabancı temsilcileri, serbest bölgede bulunan 

şirketler ile finansal offshore bölgelerinde yer alan şirketler söz konusu hesabı açabilirler. Bu 
hesap, müşteri adına açılabileceği gibi Fas bankalarının yabancı temsilcilikleri adına da açılabilir. 

 

3) Özel hesaplar: Fas’ta yerleşik olmayan yabancılar veya yasal temsilcileri tarafından 

geçici süreli aktiviteler için, akredite diplomatik temsilcilikler ve bunların yabancı çalışanları, 

uluslararası organizasyonlar ve bunların yabancı çalışanları, serbest bölgelerdeki veya offshore 
bölgelerindeki şirketler söz konusu hesabı açabilir. 

 

4) Uzun dönemli konvertibl hesap: Fas’ta yerleşik olmayan yabancılar veya yasal 
temsilcileri için dirhem olarak alınan ve transfer yapılamayan hesaplardır. Genelde satış gelirleri 
veya yatırım bedelleri için kullanılan bir hesap türüdür. 

 

Döviz hesabı ve dövize çevrilebilen konvertibl hesaplarda serbestçe ve limit olmadan 
transfer yapılabilmesi mümkündür. Diğer taraftan, söz konusu hesaplara sadece hesap sahipleri 
ve yetkili temsilcileri tarafından para yatırılabilmektedir.İlgili Bakanlığın aşağıda yer verilen 
internet adresinden daha detaylı bilgi temin edilebilmesi mümkündür:  
 https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/reglementation/pdf/2019-12/IGOC%202020.pdf  (10. 

madde) 

https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/reglementation/pdf/2019-12/IGOC%202020.pdf
https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/reglementation/pdf/2019-12/IGOC%202020.pdf

