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I. تقديم 

 العودة قبل اتخادها الواجب اإلجراءات (1
 ينبغي على المتطوع للعودة:

 :المضيف البلد في بإقامته المتعلقة الخاصة به الوثائق كافة إحضار •

 والمهنية، االجتماعية بالحالةالمتعلقة  وثائقال -

 جميع النسخ األصلية أو المطابقة لألصل المعتمدة من الديبلومات والشواهد المحصل عليها، -

 جميع الملفات والسجالت الطبية إذا توفرت، -

 جميع شهادات العمل أو التدريب المحصل عليه، -

 السياقة، جميع وثائق التعريف وكذا رخصة  -

 واألزواج.األبناء جميع الوثائق المتعلقة ب -

يأخذ بعين االعتبار أنه ال يتم تقديم أي خدمات خاصة في المطار، غير أنه يمكن صرف منحة مالية  •

 خاصة بالمواصالت.

في حال كان يعاني من وضعية صحية هشة أو مزمنة، فينبغي مشاركة جميع السجالت الطبية مع  •

 الجهة المعنية باألمر قبل العودة.

ة المؤقتة في منطقة العودة في أحد المواقع اإللكترونية التالية: يمكن البحث عن مكان لإلقام •
www.booking.com  أوwww.airbnb.fr 

 العودة اتخاذها مباشرة بعد الواجب اإلجراءات (2
 ينبغي على المتطوع للعودة أن:

 إعادة على المساعدة برنامج كان من المستفيدين من إذا الرباطب للهجرة الدولية المنظمةب يتصل •

 ،(الخ ،المأكل مؤقتة، إقامة) األساسية االحتياجات تغطيةالمنحة الخاصة به قصد  وطلب االندماج

 الشرطة مركز المكتب المخصص لدى في( CIN) الوطنية تعريفال بطاقة للحصول بطلب التقدم •

 اإلقامة. التابع لمكان

)http://www.cnie.ma/sinformer/Pages/ProceduresObtentionCNIE.aspx( 

 ( www.cnss.ma( التقدم بطلب االستفادة من الضمان االجتماعي •

http://www.booking.com/
http://www.airbnb.fr/
http://www.cnie.ma/sinformer/Pages/ProceduresObtentionCNIE.aspx
http://www.cnss.ma/


 
 واالتصال بالمصالح الخاصة بالمساعدة على البحث عن عمل أو مكان للسكن.التسجيل  •

II.  التغطية الصحية 
 نظام التغطية الصحية (1

a. معلومات عامة 

 والمعرفة لدى موظفي الرعاية الصحية مثال الرعاية الخدمات التي توفرمن  أدنى حديوفر نظام التغطية الصحية بالمغرب 

 الوالدة وبعد الحمل متابعة واألطفال، الكبار لدى التنفسي الجهاز والتهابات اإلسهال أمراض من العالج واألم، للطفل التطعيم

 من البرامج هذه جميع ...الخ السل مكافحة برنامج الجنسي، االتصال طريق عن تنتقل التي األمراض من والعالج والوقاية

  .والريفية الحضرية المناطق في ومتوفرة مجانية األولية الصحية الرعاية

 المواطنين جميع من يطلب ،2005 عام من ابتداء .الخاصالعام و: المغرب في الصحي التأمين نظام من نوعان هناك

أما بالنسبة لألشخاص  . لدى مكاتب الفروع المحلية AMO أن يسجلوا عضويتهم في نظام التغطية الصحية االجباري المغاربة

 مبدأ على النظام هذا ويستند(. RAMED)ل الطبية المساعدة نظام هشاشة فبإمكانهم تسجيل عضويتهم لالستفادة من األكثر

 بروتوكوالت يتبع غيرأنه الصحية، األنشطة هذه بعض في الخاص القطاع يشارك. الوطني والتضامن االجتماعية الرعاية

 .مختلفة

٪ 60٪ من السكان مقابل 90إلى تعميم التغطية الطبية لتصل إلى أكثر من  2021-2017يميل البرنامج الحكومي للفترة 

 حاليا.

b.  نظام التغطية الصحيةشروط االستفادة من RAMED: 

سواء بصفتهم مؤمنين أو من  المرض،إثبات عدم االستفادة من أي نظام للتأمين اإلجباري عن  -

 ،ذوي الحقوق

إثبات عدم توفرهم على الموارد الكافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العالجات الطبية، بناء  -

 المصادق عليها.على معايير التأهيل 

 :معايير التأهيل لالستفادة من نظام المساعدة الطبية في الوسط الحضري •

لنسبة ( درهما با5650أن يتوفر على دخل سنوي يقل عن خمسة آالف وستمائة وخمسون ) -

للفرد الواحد داخل األسرة، وذلك بعد تصحيح الدخل المصرح، بما في ذلك التحويالت استنادا 

 .لألسرة اقتصادية-السوسيوللمتغيرات 

حيث تحتسب  ،11أو يقل عن  اقتصادية-السوسيوأن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط  -

 .لألسرة هذه النقطة على أساس المتغيرات المرتبطة بظروف المعيشة

 :معايير التأهيل لالستفادة من نظام المساعدة الطبية في الوسط القروي •

بالنسبة للفرد الواحد داخل  70أن يتوفر على نقطة متعلقة بالذمة المالية تقل عن أو تساوي  -

 ،األسرة، وذلك باالعتماد على مجموع مكونات ذمته المالية

المحتسبة على  6تقل عن أو تساوي  اقتصادية-السوسيوأن يتوفر على نقطة تخص الظروف  -

 .أساس المتغيرات المرتبطة بظروف عيش األسرة

 الطبية:تكوين ملف طلب االستفادة من نظام المساعدة  •

 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية لصاحب )ة( الطلب -

و البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية لألشخاص المتكفل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أ -

 ،بهم الراشدين

 ،صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب)ة( الطلب -

 ،صورتان فوتوغرافيتان للتعريف للزوجة -



 
شهادة تثبت اإلصابة بإعاقة تمنع من مزاولة نشاط مدر للدخل ألحد أبناء صاحب الطلب مسلمة  -

 ،وزارة الصحةمن طرف المصالح التابعة ل

 21شهادة متابعة الدراسة بالنسبة لألبناء أو األطفال المتكفل بهم الذين تتراوح أعمارهم بين  -

 سنة، 26و

 ،شهادة الحياة الجماعية في حالة تعدد المستفيدين -

شهادة تحمل لألطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت  -

 ،والدائمةكفالته الفعلية التامة 

 ،شهادة األجرة لكل فرد مأجور في األسرة -

شهادة السكنى في حالة اإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية أو بالوصل المسلم للحصول على  -

 ة.البطاقة الوطنية للتعريف االلكتروني

c. مساهمة األشخاص المؤهلين: 
ودة في حالة فقر بينما تؤدي الفئة التي في وضعية هشة من بطاقة المساعدة الطبية تكون مجانية بالنسبة للفئة الموج االستفادة

درهما لألسرة كيفما كان عدد األشخاص  600للشخص في السنة في حدود سقف  درهما 012ب مساهمة جزئية تقدر 

 .المكونة لها

  www.ramed.maلمزيد من المعلومات: 

 واألثمنة  ةاألدويخدمات العالج الطبية، توفر  (2

a.  المرافق الصحية واألطبة 
 الولوج إلى المستشفيات العمومية يكون بالمجان، -

 15اورو إلى  6دفع مبلغ رمزي عند االستقبال من أجل االستشارات الطبية، يتراوح المبلغ بين  يتم -

 اورو حسب مكان اإلقامة،

 يجب اإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل تلقي أي عالج في المستشفيات العمومية،  -

 ينصح بترجمة السجالت والملفات الطبية إلى الفرنسية، -

على المرضى أداء الواجب في الحال، والحفاظ على جميع الفواتير يجب  الخاصة،في المستوصفات  -

 من أجل التعويض في وقت الحق.

b.  األدويةوأثمنة توفر  
يتم اقتناء األدوية بالنسبة لألشخاص في وضعية صحية معينة بناءا على وصفة طبية لدى  -

 الصيدلية،

 يمكن التأكد من توفر األدوية في أي وقت لدى الصيدلية األقرب من محل السكن،  -

نها ينصح الراغبين في العودة باقتناء وإحضار الكمية الالزمة من األدوية الخاصة بهم والتي يمك -

 أشهر، 6إلى  3تغطية مدة تتراوح بين 

 يمكن التحقق مسبقا من توفر الدواء، -

لمزيد من التفاصيل عن توفر و تكاليف األدوية، يمكن تفقد الروابط التالية: 
www.medicament.ma  ، www.pharmacie.ma   

III.  التوظيف 

 سوق الشغل  (1

a.  اليد العاملة 

 في فيشتغل أما الباقي والتصنيع أو البناء، المعادن في اآلخر بينما يشتغل الثلث الزراعة، في الساكنة ثلث يشتغل حوالي
 المنظم غير االقتصاد األرقام النسبة العالية من األشخاص الذين يشتغلون في لم تدرج ضمن هذه. وقطاع الخدمات التجارة

http://www.ramed.ma/
http://www.medicament.ma/
http://www.pharmacie.ma/


 
ونفس  2016بين الربع األول من عام . ذوي األجور الضئيلة وكذلك األشخاص المنازل، عامالت متجولين، باعة من

في المناطق الحضرية و  62،000وظيفة من قبل االقتصاد المغربي ) 109،000، تم إنشاء 2017الفترة من عام 

 .في العام السابق 13،000قدرها  خسارة  في المناطق الريفية(، مقارنة مع  47،000

b. :الدخل المتوسط 

 (:SMIG، الحد األدنى لألجور القانونية في المغرب )2017يناير من عام  1في 

 درهم / ساعة. 13.46هو  SMIGفي قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة، جدول  -

 درهم. 69.73يوميا  SMAGفي قطاع الزراعة، تساوي  -

 درهم شهريا في المتوسط. 7 700رواتب الموظفين العموميين بلغ متوسط  -

c. معدل البطالة: 

٪ على المستوى الوطني بين الربع األول من 10.7٪ إلى 10.4وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفع معدل البطالة من  

 .2017وعام  2016عام 

 

 المساعدة في البحث عن الشغل (2
 عروض تسيير إلى ،الوحيدة موميةالع المؤسسة التي هيو (أنابيك) والكفاءات التشغيل إلنعاش الوطنية تهدف الوكالة

ستشارات اال أيضا بتقديمو ،بالمجان عمل عن للباحثينوالتوجيه  المعلومات تقوم بإعطاء ،في البالد الشغل وطلبات

 . للموظفين

 تقوم الوكالة بتقديم خدمات:

 التوظيف المباشر أو الوساطة، -

 االستشارة، -

 توفير المعلومات.  -

app-http://www.anapec.org/sigec-يمكن تفقد عناوين مراكز المحلية والجهوية للوكالة على الرابط التالي: 

rv/files/agences_anapec.pdf. 

 في وكالة األنابيك:  الوثائق الالزمة للتسجيل

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف،  -

 نسخة من الدبلوم/الشهادة المحصل عليها أو الشهادات إذا توفرت، -

سنوات من العمل الفعلي بالنسبة لغير المحصلين على  3نسخة من شهادة العمل تبين  -

 شهادة/دبلوم. 

 :من فرص الشغليمكن للمترشحين مراجعة المواقع التالية للبحث عن مزيد 

-   www.anapec.org 
-  maroc.com-www.alwadifa 

 

 المساعدة في العمل (3
a. معلومات عامة عن مساعدة البطالة العامة و / أو الخاصة: 

(. واعتمد مشروع قانون IPEاآلن أن يستفيدوا من بدل فقدان الوظيفة )يمكن لموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم 
 (.14-03كانون األول / ديسمبر )القانون رقم  1بدل فقدان العمل في أيلول / سبتمبر ودخل حيز النفاذ في 

b. :لالستفادة وخاصة بالنسبة للعائدين 
سيما في الصندوق الوطني للضمان  المعلنين، والاألهلية والمتطلبات: ينطبق هذا البدل على موظفي القطاع الخاص • 

يوم عمل خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التوقف  780االجتماعي. كما يجب على الموظفين أن يثبتوا ما ال يقل عن 

 يوما خالل االثني عشر شهرا التقويمية األخيرة. 260عن العمل الذي كان 

http://www.anapec.org/sigec-app-rv/files/agences_anapec.pdf
http://www.anapec.org/sigec-app-rv/files/agences_anapec.pdf
http://www.anapec.org/
http://www.alwadifa-maroc.com/


 
لدى الوكالة الوطنية للنهوض بالعمالة والمهارات )أنابيك( وإبالغه في إجراءات التسجيل: يجب تسجيل الموظف • 

( صورة من بطاقة الهوية )إي( 1يوما بعد فقدان وظيفته بشكل مستقل عن إرادته. المستندات المطلوبة هي ) 60غضون 

 خير( "طلب بدل بدل العمل" استمارة استكملت حسب األصول من قبل صاحب العمل األ3بطاقة تسجيل نس )
c. الفوائد والتكاليف: 

 36األجر الشهري المعلن في األشهر ال في المائة من األجر المرجعي )متوسط  70المبلغ الشهري للمخصص يساوي  

 .الماضية( دون تجاوز الحد األدنى القانوني لألجر
 للمزيد من المعلومات:

http://www.cnss.ma/fr/content/indemnit%C3%A9-pour-perte-d%E2%80%99emploi  

 

 فرص أخرى للدراسة والتكوين المهني (4
التكوين المهني وإنعاش الشغل، وهي وكالة عمومية الوكالة األساسية التي تؤطر خدمات التدريب المهني هي مكتب 

مغربية تنظم دورات تكوينية عملية للشباب تمتد على طول سنتين لمساعدتهم على االندماج في سوق العمل. ينقسم 

التدريب إلى عدد من الوحدات وفقا للشعبة المنتقاة، وكذا لمستوى ومنهجية التدريب. يتم تقييم المتدرب عن طريق 

 بارات المعرفية والعملية التي تتغير وفقا لمنهج ومستوى التدريب.االخت

http://www.inscription-من أجل مزيد من المعلومات عن إمكانيات التسجيل يمكن زيارة الرابط التالي: 

ofppt.ma/ . 

 

IV. السكن 

 حالة العقار في المغرب (1
 ال الحكومة أن ويبدو. طفيف بشكل العقارات أسعار ارتفاع مع ،تعرف تباطء المغرب في سوق العقار زالت ما ،حاليا

 المشاريع من العديد نفذت الحكومة الماضية، العشر السنوات خالل. معقولة بأسعار المساكن بتوفير ملتزمة تزال

 السكن ألغراض المتاحة األراضي من الهكتارات من اآلالف وحشد الخاص، القطاع مستثمري مع كبار والمبادرات؛

 : معقولة بأسعار سكنية وحدات من نوعين المغربية الحكومة وتعرف. االجتماعي

 (،14000€مليون درهم ) 140تحديد سقف السعر في  معالمتوسط  الدخل منازل -

 (.25000€مليون درهم ) 250تحديد سقف السعر في  معمنازل السكن االجتماعي  -

يسير  الذي القانوني اإلطار وتحسين تحديث خالل من المساكن، استئجار القدرة غلى تعزيز يهدف إلى برنامج وضع تم

 250 إلى€  150 ينصح بتزويد المتطوع للعودة بمبلغ مالي يتراوح بين. للتأجير المساكن إنشاء وتشجيع عمليات الكراء

 .مؤقتمن أجل تغطية تكاليف السكن ال( لجهةا/  المدينة حسب)€ 

 أين تجد إعالنات عروض العقار والكراء؟

 الخاصة، عقاريةال وكاالتال -

 الجرائد والمجالت المحلية والوطنية، -

www.appartement.ma;  www.avito.ma  ;المواقع االلكترونية ) -

www.marocannonces.com.) 

 سكن على العثور في المساعدة/  الوسائل (2
 :هي سكن على للعثور الوسائل المتاحة أهم

 على االطالع يمكن وكاالت وأسماء وعناوين المملكة، في مدينة كل فيمنها  عدة يوجد العقارات، وكالةب االتصال -
 "الوطني لمعلومات االتصالدليل " موقع

 لالستشارات اإلعالنية المواقع -

http://www.cnss.ma/fr/content/indemnit%C3%A9-pour-perte-d%E2%80%99emploi
http://www.inscription-ofppt.ma/
http://www.inscription-ofppt.ma/
http://www.appartement.ma/
http://www.avito.ma/
http://www.marocannonces.com/


 
 القروض االجتماعية لإلسكان  (3

مكنت الشراكة بين المؤسسات البنكية والدولة من تسهيل الحصول على القروض للفئات المتوسطة والمنخفضة 
 40إلى العقاري، وتسهيل صرف دعم مالي يصل  الرهن ضمان صندوق FOGARIMالدخل، عن طريق إنشاء 

 ألف درهم.
 األسر ذات الدخل الضعيف و/أو الغير منتظم، FOGARIMيستهدف  -

الموظفين العموميين ذوي الدخل المتوسط، العاملين المستقلين المتوسطين والمغاربة  FOGALOGEيستهدف  -

 الغير المقيمين.

V.  نظام الرعاية االجتماعية 

 االجتماعية الرعاية نظام (1

a. االجتماعية الرعاية نظام عن عامة معلومات 

م دعال برامج من متنوعة مجموعةكذلك على و رسمي االجتماعي ضمانلل نظام على المغربي الرعاية نظام يشمل

 وتشمل. بين المتوسطة ما ونادرا الفقيرة الطبقات بين االجتماعي ضمانلل الرسمية تغطيةال تنعدم برامج .االجتماعي

 والتغذية الغذاء برامج على والخاصة، الحكومية المؤسسات من كل قبل منوالمسيرة الممولة  االجتماعي الدعم برامج

 تكنولوجيا من لمجموعة حاليا يخضع المغربي االجتماعية الرعاية سوق فإن الواقع، في. والتدريب التوظيف وبرامج

 .االجتماعي النمو من المزيد وتعزيز االستقرار ترسيخ إلى التي تهدف اإلصالحات واالتصاالت المعلومات

b.  )كيفية االستفادة )وخاصة المتطوعين على العودة 

 الطرقي النقلفي  للعاملين االجتماعي الضمان تغطية تمديد على ينص 11-84 رقم القانون: الحرة المهن يف •

 .الرسمية الجريدة في النصوص نشر مباشرة بعد حيز التنفيذ القانون هذا سوف يدخل. الخاص لحسابهم

  :الشروط بعض تحت طوعي تأمين على الحصول في الحق له مؤمن شخص كل المتطوعين: •

o  3يوم متواصل أو متقطع ) 1080أن يكون الشخص قد خضع لنظام التغطية اإلجباري لمدة ال تقل عن 

 في حالة الوظائف العدية بدوام كامل( سنوات ونصف 

o  أن يكون قد استقال من أية مهنة أو وظيفة مأجورة 

o التغطية انتهاء تاريخ من شهرا 12 أقصاها مدة غضون في طوعيتال التأمين يقدم طلب االستفادة من أن 

 .اإللزامية

 القطاع طالبأما  والجامعات، العام القطاع في للطالب الدولة قبل من بالكامل التكاليف تغطية يتم: الطالبفي  •

 .التسجيل رسوم مع ملف لكل درهم 400 مساهمة لدفع ونضطرفي العام العالي ويسددون تكاليف التعليم الخاص

 نظام التقاعد  (2

a. التقاعد نظام عن عامة معلومات 

 يوجد سبعة صناديق التقاعد التي تدير نظام المعاشات التقاعدية بالمغرب:

 لمتقاعدي القطاع الخاص، CNSSصندوق الضمان االجتماعي  -

 لموظفي الخدمة العمومية، CMRالصندوق المغربي للتقاعد   -

 ،CNRAالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين  -

 الصندوق المهني المغربي للتقاعد. -

b.  الشروط والمستفيدين 
 التوقف عن مزاولة أي عمل مأجور، -

 سنة على األقل، 60إتمام  -

 يوما، 3240إثبات العمل بصفة رسمية على األقل  -



 
 لثمانية األخيرة،يتم احتساب التقاعد بناءا على راتب السنين ا -

 درهم في الشهر.   600ويحدد الحد األدنى لمعاش التقاعد في  -

c. التكاليف 

يوما من االشتراك.  3240الراتب الشهري الخاضع لالشتراك لمدة في المائة من متوسط  50يقابل مبلغ المعاش التقاعدي 

 .٪70يتجاوز ٪ لكل فترة تأمين ولكن ال يمكن أن 1ويتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 

d. الفوائد 

 درهم. 1000الحد األدنى للمبلغ الشهري لمعاش الشيخوخة هو 

 vieillesse-de-http://www.cnss.ma/fr/content/pensionلمزيد من المعلومات: 
 

 الفئات الهشة  (3

a. الفئات الهشة عن عامة معلومات 
 فئات فرعية: إلى هشاشة األكثر الفئات تقسيم يمكن

اصرين في وضعية والق األطفال مع النساء ذلك في بما للخطر المعرضين واألطفال النساء -

 صعبة، 

 المهاجرين، وتهريب بالبشر االتجار ضحايا -

 ، مزمنة أمراض من يعانون شخاص الذيناأل -

 األشخاص المسنين. -

b.  مساعدة ودعم الفئات الهشة 
 ومراكز المالجئ مثل منها االستفادة المتطوعين للعودة من الهشة للفئاتيمكن  والتي البرامج، من عددب المغربيتمتع 

 لتحقيق المستدامة األنشطة إلقامة أخرى برامج تهدف. لألطفال في وضعية صعبة واألمهات العوازب المخصصة التدريب

 وإجراءات ومتطلبات األهلية، معايير فإن ذلك، ومع. المجاالت من أكثر في الفئات لهذه واالقتصادي االجتماعي التكامل

 .والمجال للفئة وفقا تختلف

VI.  التعليم 

 النظام التعليمي  (1
 الوطنية التربية وزارة تشرف. والعالي الثانوي، االبتدائي التعليم ،"المدرسة قبل مامن " المغرب في التعليمي نظام يتألف

 على لإلشراف األطر وتكوين العالي والتعليم التربية وزارة إشراف تحت تقع انها حين في األولي المدرسي التعليمعلى 

 .العالي التعليم

 السن  المستوى التعليمي 

سنوات  4 (الخاص القطاع من المستثمرين) األطفال رعاية   

سنوات 6إلى  4 أطفال روضة/  المدرسة قبل ما مرحلة   

 المرحلة االبتدائية

سنوات 12إلى  6 المدرسة االبتدائية  

سنوات 15إلى  12 المدرسة اإلعدادية  

 المرحلة الثانوية

http://www.cnss.ma/fr/content/pension-de-vieillesse


 
سنوات 18إلى  15 التكوين المهني  المدرسة الثانوية،  

  التعليم العالي 

سنة وما فوق  18 الجامعة، المدارس العليا، التكوين المهني ...   

  

 المطلوبة الوثائق (2
 التعليمي المستوى تبرر أصلية شهادة وتقديم االمتحانات إعداد أجل من والتعليم التربية بوزارة االتصال يتم للتسجيل،

يحافظ  أن المهم من .بها التسجيل الخاصة وإجراءات االختبارات الخاصة المدارستتخذ باقي . إليه التوصل تم الذي

 .لتسجيل أبناءهم المؤسسة من مطلوبا يكون أن يمكن التي والوثائق الشهادات جميع االباء على

 التكاليف والمنح  (3

a.  معلومات عامة 
 التي درهم 150-50 يلاحو رمزي بسيط مبلغ فقط العامة، التعليمية المؤسساتمن أجل التسجيل في التعليم  رسوم يتوجب تسديد ال

 .سنويا تدفع أن ينبغي

b. معلومات االتصال 
 .1عن المنح الدراسية يرجى االتصال بكتب تكوين األطر لدى وزارة التربية الوطنيةلمزيد من المعلومات  

 0537.68.20.00الهاتف: 

  0537.77.80.28الفاكس: 

 الديبلومات األجنبية  والتحقق منالموافقة  (4
المعنية باألمر مغربي يرغب في التحقق من معادلة الديبلومات/الشواهد األجنبية، التوجه إلى الوزارة يتوجب على كل 

والمختصة. بمكن أن بطلب من الشخص تقديم نسخ من الوثائق التالية، مصادق عليها أو مترجمة لدى ترجمان محلف 

 إذا استلزم األمر:

 ،، يوضح مختلف مراحل المسار المهني(CV) بيان السيرة الذاتية -

 ،نسخة عن الشهادات الجامعية المحصل عليها -

 ،معادلة شهادة أي أو الثانوية الدراسة شهادة من نسختان  -

 الزمنية، الجداول ،أوصاف الدرس ،الملقاة البرامجتبين  المؤسسة/  المدرسة من رسمية شهادة -

 والتدريب العملية. والنتائج، االختبارات

 عن كل سنة دراسة، األكاديمية محاضرال -

 الماستر/اإلجازة /عن أطروحة الدكتوراه نسختين -

إلقامة بصفة نظامية للمترشح في البلد الذي تحصل فيه على وثيقة رسمية تبين فترة ا -

 الديبلوم/الشهادة 

                                                           
1 www.dfc.gov.ma 

 

http://www.dfc.gov.ma/


 

VII.  خدمات دعم ومساعدة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن 
 برامج المساعدة على إعادة االندماج  (1
المنظمة الدولية لم يتم بعد اعتماد أية برامج وطنية لدعم عودة المغاربة القاطنين وإعادة اندماجهم، يمكن لموظفي  

 للهجرة أن يقدموا التوجيه، االستشارة واالعالم الالزم عن الخدمات المتاحة في منطقة العودة.

 

 من أجل األنشطة المدرة للدخل  الحصول على القروض الصغرى (2
رامج يمكن توجيه المغاربة العائدين بصفة نهائية إلى المغرب إلى بعض مؤسسات القروض الصغرى لالستفادة من الب

اجتماعية لألشخاص في وضعية -توفر مجموعة من الخدمات المخصصة للتخفيف من حدة الهشاشة السوسيو التي

 صعبة جدا مثال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

يمكن االطالع على جميع اإلجراءات ومعايير االستحقاق عند مكتب قسم العمل االجتماعي لدى الوالية حيث يقطن 

 ألمر. المعني با

VIII.  معلومات االتصال لبعض المؤسسات 
  

NAME of the organization: “INTERNATIONAL 

ORGNIZATION FOR MIGRATIONS”  

Address: N°9 Rue Ait Ourir, Pinède Souissi, Rabat, 

Morocco  

E-mail: iomrabat@iom.int  

Tel: +212537652881   

Fax: +212537758540  

 

 المنظمة الدولية للهجرة 

 زنقة ايت أورير، السويسي الرباط، المغرب  11العنوان: 

 iomrabat@iom.intالعنوان االلكتروني: 

 +212537652881: الهاتف

 212537758540+الفاكس: 

 

 NAME of the organization: “L’ENTRAIDE 

NATIONALE” 

Address: N°20, rue Meriniyines, Hassan 11000, 

Rabat, Morocco.  

website: www.entraide.ma/ar/  

Tel:  +212537705150  

 

 التعاون الوطني 

 , زنقة المرينيين, حسان, الرباط 20 العنوان:

 +212537705150 :الهاتف

 /www.entraide.ma/arااللكتروني : الموقع 

NAME of the organization : “INITIATIVE 

NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT 

HUMAIN” 

Address : boulevard Mohamed V, Quartier 

Administratif, Rabat, Morocco.  

website : http://www.indh.gov.ma/index.php/ar/  

Tel : +212537215562 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 العنوان: محج محمد الخامس، الحي اإلداري الرباط 

 +212537215562 :الهاتف

الموقع االلكتروني: 

http://www.indh.gov.ma/index.php/ar/   
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