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المعلومات فهي تحرص على توفير. قامت المنظمة الدولية للهجرة بتجميع المعلومات بعناية كبيرة
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.طرفهاالتوصل إليها، والتي يتم استخالصها من المعلومات المقدمة من
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ةالعودقبل
:يجب على العائد

ي البلد إحضار جميع الوثائق المتعلقة بإقامته ف✓
:المضيف

وثائق الوضع االجتماعي والمهني•
من المعالين في حالة تواجد وثائق وشهادات•

االطفال
ديبلومات ونسخ مصادق عليها•
الملفات والسجالت الطبية•
شهادات التدريب والعمل•
ياقةرخصة الس•
مة أنه ال توجد خديجب األخذ بعين االعتبار✓

في حين ان خاصة للعائدين في المطار
في بعضفهو قابل للتطبيقتعويض النقل

الحاالت
صحية هشة ، وضعيةمن في حالة المعاناة ✓

مهمة بمكلفينللالطبي كسجلبالمرجو االدالء
عودتك

ابحث عن سكن مؤقت بالقرب من منطقة ✓
 :المواقع التاليةالعودة على أحد 

www.booking.comأو
www.airbnb.fr

قائمة مرجعية للعودة الطوعية .I 
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بعد العودة
:يجب على العائد

ة التصال بالمنظمة الدولية للهجرة في حالا✓
استفادته من برنامج مساعدة إعادة اإلدماج 

اسية لتغطية االحتياجات األسوطلب بدل نقدي
(اإلقامة المؤقتة ، الطعام ، إلخ)
نيجب اإذا لم يكن لدى العائد بطاقة هوية ،✓

شرطة العليها في مركزتقدم بطلب للحصول ي
.المعنيالوطنية

http://www.cnie.ma/sinformer/Pages/P
roceduresObtentionCNIE.aspx

تحقق مما إذا كان مؤهالً للحصول على ال✓
CNSS (www.cnss.ma)  معاش

ي المساعدة فبالخدماتاالتصالوالتسجيل ✓
البحث عن الوظائف والسكن

✓ التقدم بطلب لـنظام المساعدة الطبية 
RAMEDادا كان مؤهال له www.ramed.ma

Insert Photo here

Credit: IOM/ 2018

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


. II(1/3)الصحيةالرعاية

:عامةمعلومات1.

اية للمستوى األساسي للرعسلسلة من اإلجراءاتهنالك
:الدنياالصحية

م و للطفلأللللقاحات•
عالج أمراض اإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي •

 .للكبار واألطفال
الحمل وبعد الوالدةاثناء  المتابعة •
الوقاية والعالج من األمراض المنقولة جنسيا•
.برنامج مكافحة السل إلخ•

تاحة مجانية ومجميع هذه البرامج للرعاية الصحية األولية 
اء في جميع أنحالقرويةفي كل من المناطق الحضرية و

.البالد
هناك نوعان من أنظمة التأمين الصحي المتاحة في 

، يطلب 2005منذ عام . نظام عام وآخر خاص: المغرب
من جميع المواطنين المغاربة أن يكونوا أعضاء في 

عبر ،AMO،مخطط طبي أساسي
.فرعهم المحلي

نظام المساعدة الطبية يمكنهم االستفادة من األكثر ضعفا
)RAMED)

يعتمد هذا المخطط على مبادئ الرفاه االجتماعي 
. والتضامن الوطني

تشارك كيانات القطاع الخاص في بعض هذه األنشطة   
.الصحية ، ولكنها تتبع بروتوكوالت مختلفة

إلى تعميم 2021-2017يهدف البرنامج الحالي للفترة 
٪ من السكان 90التغطية  الصحية للوصول إلى أكثر من 

. ٪ التي يتم تغطيتها حاليًا60مقارنة بنسبة 

:                                                الفوائد
ة  للمستفيد الحق  في االستفادة  من جميع الخدمات الطبي

في المراكز الصحية المحلية , المتوفرة في المستشفى
ظات والمستشفيات المحلية والمستشفيات اإلقليمية والمحاف

، اإلقليمية والجامعية وغيرها من المستشفيات المتخصصة
. حسب احتياجاتها
: يشمل   العرض

األم التلقيح ومراقبة الحمل وصحة: الرعاية الوقائية•
والطفل وتنظيم األسرة ؛
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استشارات طبية عامة في المراكز الصحية ؛•

الستشارات طبية وجراحية متخصصة ؛•

استشارات طبية طارئة ؛•

االستشفاء الطبي والجراحي ، بما في ذلك دخول •
المستشفى ؛

الجراحة الترميمية وجراحة الفم والوجه والفكين •
متوفرة؛

؛المتوفر من البيولوجيا الطبية وتحليل األمراض•

؛المتوفر من  فحوصات األشعة والتصوير الطبي•

ير التنظ: مثال. االستكشافات الوظيفية المتوفرة•
تكشافات الهضمي ، التنفسي ، استكشافات القلب ، االس

.إلخ (...، EMG،EEG(  العصبية 

ناء األدوية والمستحضرات الصيدالنية التي تدار أث•
الرعاية؛

حقائب من الدم ومشتقاته ؛•

األجهزة الطبية والزراعات الالزمة لمختلف •
اإلجراءات الطبية والجراحية ؛

جراحة ترقيعية  و مبحث المقاويم؛ •

العناية بالفم ؛المتوفر من•

.إجراءات إعادة التأهيل والعالج الفيزيائي•

:التكاليف
تبلغ المساهمة السنوية للمستفيدين من الفئات المعوزة

درهم مغربي للشخص الواحد في السنة بحد أقصى 120
.درهم لكل أسرة بغض النظر عن عدد األشخاص600

: للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة
www.ramed.ma

http://www.ramed.ma/


. II2/ (3ةالصحيالرعاية)

طبيب إذا كانت الخدمات غير متوفرة فيما سبق، يشير•
ينتمي المستشفى إلى مركز المستشفى اإلقليمي الذي

.إليه

:توفر وتكاليف الدواء 
.يمكن التحقق مسبقا من توفر الدواء 

يحتاج العائدون ذوو عالج طبي خاص إلى طلب االدوية 
الخاصة بهم في الصيدلية ، بناًء على وصفة 

.          الطبيب
أشهر قبل 6إلى 3غالبا  يتم توفير الدواء الالزم لتغطية 

.       العودة الى المغرب
لى يمكن العثور على تفاصيل حول توفر وتكاليف الدواء ع

: المواقع التالية 

• www.pharmacie.ma
• www.medicament.ma
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العالج الطبي واألدوية2 .
:التسهيالت الطبية و االطباء 

بلغ هنالك مستفادة من مجانية المستشفيات العامةلال•
إلى 60)رمزي يدفع في مكتب االستقبال للتشاور

|,  وفقا لمنطقة اإلقامة( درهم150
,ات العامةالبطاقة الوطنية مطلوبة للعالج في المستشفي•
شر في العيادات الخاصة ، يدفع المرضى بشكل مبا•

,ويتم تعويضهم الحقًا عن طريق التأمين
.يجب ترجمة الملف الطبي إلى اللغة الفرنسية•

: إجراءات القبول

المرافقإلىالدخوليتم،الطوارئحاالتباستثناء
.الرعايةلنظاموفقًاالصحية

:إلىالرجوعالمستفيدعلىيجب

المكتوبومنزلهمناألقربالصحيةالرعايةمركز•
RAMED,بطاقةعلى

ربأقإلىالصحيالمركزطبيبيشير،األمرلزمإذا•
الرعايةنظامفيالمريضحاجياتيالئممستشفى
ىمستشف،محليمستشفى:المقاطعةفيالصحية
,متخصصمستشفىأو،إقليمي

Credit: IOM/Mary-Sanyu Osire

http://www.pharmacie.ma/
http://www.medicament.ma/
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للعائدينممكنةاستفادة:الصحيةالرعايةنظام
:والمتطلباتاألهلية

:منالستفادةلالمسبقةالشروط RAMED

:العائدينعلىيجب
.ساسيأتأمينمجردوأللمعالينكانسواءآخرصحيتأمينمنيستفيدونالأنهمعلىالمصادقة•
.الصحيةرعايةبالالمتعلقةالنفقاتلتغطيةالكافيةالمواردتوفربعدمواإلقرار،(قريةأومدينة)اإلقامةمكانتحديد•

:حاالتفيفقطمؤهلينالعائدونيكون,الحضريةالمناطقفي

تالمتغيراحسبالتحويالتذلكفيبمااألسرةفيالواحدللشخصدرهم5650منأقلسنويدخلعلىالحصول•

.لألسرةواالقتصاديةاالجتماعية
فبالظروالمتعلقةالمتغيراتأساسعلىمحسوبة،واالجتماعيةاالقتصاديةالظروفمندرجةعلىالحصول•

.11تساويأومنأقل،لألسرةالمعيشية

:حاالتفيفقطمؤهلينالعائدونيكون,ةالقرويالمناطقفي

.األسرةفيشخصلكل70تساويأومنأقلهامكوناتكلأساسعلىمحسوبةملكيةدرجةعلىالحصول•
بظروفالمتعلقةالمتغيراتأساسعلىمحسوبة،واالجتماعيةاالقتصاديةالظروفمندرجةعلىالحصول•

.6تساويأومنأقل،سريةاألمعيشيةال
:التسجيلإجراءات

دلككمتاحةوهياإلداريةفقاالمرأوالباشويةأوالقيادةفيإماخالصهاستيمكنمعبأنموذجمنRAMEDاتفملتتكون

.التاليالعنوانعلىاإلنترنتعلى www.ramed.ma

:المطلوبةالمستندات
.الطللمقدم(CNIE)اإللكترونيةالوطنيةالهويةبطاقةأو(CIN)الوطنيةالهويةبطاقةمننسخة•
.الكبارلمعالينل(CNIE)اإللكترونيةالوطنيةالهويةبطاقةأو(CIN)الوطنيةالهويةبطاقةمننسخة•
.(ة)للزوجشخصيتينصورتين+الطلبلمقدمشخصيتينصورتين•
نشاطأيفياالنخراطعلىوالدائمةالكاملةالقدرةعدمحالةفيالطفلتضعالتيالعقليةأوالجسديةاإلعاقةحالةفي•

.المعنيةاإلداراتعنتصدر،المحددالعجزتحددطبيةشهادة،أجرمقابل
.ةسن26و21بينأعمارهمتتراوحالذينالمعالينلألطفالأولألطفالمدرسيةشهادة•
.المستفيدينمنالعديدوجودحالةفيالحياةشهادة•
.سقفالنفستحتيعيشونالذيناألطفالعنالطلبلمقدمكاملةالالمسؤوليةعلىتقرشهادة•
.األسرةأفرادمنفردلكلالشهريراتبالشهادة•
CIN.تسليمحالةفياإلقامةشهادة•

.المسؤولةالمحليةاإلداريةالسلطةإلىطلبهتقديمRAMEDلـالطلبمقدمعلىيجب

http://www.ramed.ma/


و التشغيل                                                                       سوق العمل .III 

عامةمعلومات1.

يعمل كمايعمل ثلث السكان تقريباً في الزراعة ، 

يتم . اآلخر في التعدين والتصنيع والبناءالثلث

مالالفي التجارة والمتبقيةالعاملة اليدتوظيف 

الباعة المتجولين ،في حين ان . وقطاع الخدمات

غير القتصاد مدرجين في خانة االعمال المنازل

هم دون نسيان العمال الذين يقومون بعملرسميال

.محدودمقابل اجر
وظيفة من قبل 86،000، تم إنشاء 2017في عام 

في المناطق الحضرية و 31،000)االقتصاد المغربي 
ومع ذلك ، هنالك تراجع (. في المناطق القروية55،000
.2016مقارنةً بعام 37000

في قطاعات الصناعة ، التجارة ، والمهن الحرة ، متوسط             
SMIG األجور(Salaire Minimum 

Interprofessionnel Garanti) ، درهم 13.46هو
2570،86ساعة والرواتب الشهرية قيمتها  / 

.                          درهم

في قطاع الزراعة ، يبلغ متوسط الدخل اليومي المتوسط 
(SMAG Salaire Minimum Agricole Garanti) 

مليون درهم ، ويبلغ الراتب الشهري 69.73أقل من 
(. 2018)درهم 257086

درهم 7600يبلغ متوسط الراتب للموظفين الحكوميين 
درهم شهرياً  في 4850في الشهر في المتوسط مقابل 

(. 2017)القطاع الخاص 

HCP (Haut-Commissariat au Plan) وفقا لـ
٪ ليصل إجمالي عدد 10،2فإن معدل البطالة يبلغ ،

.2017في عام 1،216،000العاطلين عن العمل إلى 

مساعدة للعثور على عمل / طرق  2.

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات

(ANAPEC)  الوحيدة التي ووهي المؤسسة العامة

تقدم معلومات.تهدف إلى إدارة عروض العمل والطلبات 

ى تقديم وتوجيهات مجانية للباحثين عن عمل ، باإلضافة إل

:، فإنها توفرباختصار . المشورة للموظفين

الوساطةأوالوظيفة•
االستشارة•
معلوماتال•

وكاالتبجميعقائمةعلىالعثورللعائدينيمكن
ANAPECالتاليالرابطعلى:www.anapec.org

ANAPEC:وكالةمعللتسجيلالمطلوبةالمستندات
(CIN)الوطنيةالهويةبطاقة•
المامنعليهادقامصنسخأواألصليةالديبلومات•

التأهيلشهادةمنأو،العامةالثانويةشهادةعنيقل
المهني

فيالخبرةمنسنواتثالثتثبتمهنيةشهادات•
ديبلومأيعلىالحائزينلغيرخاصة،العمل

مواقعالزيارةللعائدينيمكن،عملفرصعلىللحصول
:التالية

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

العمل لعاطلين عنمساعدة ا . 3

وأ/والعامالقطاعفيالبطالةمساعدةعنعامةمعلومات
:الخاص

وظائفهمفقدواالذينالخاصالقطاعلموظفييمكن
تبنيتم(IPE)الوظيفةفقدانتعويضاتمناالستفادة
سبتمبرفي(LPE)العملفقدانإعانةقانونمشروع
.(14-03رقمالقانون)ديسمبر1فيالتنفيذحيزودخلت

:والتكاليفالفوائد
شهرا قبل تاريخ 36يحسب البدل على أساس متوسط آخر 

األجر SMIG.٪ من متوسط 70ال يتجاوز . فقدان الوظيفة
اليومي المرجعي دون تجاوز

ANAPEC ة كما يمكن للشخص أن يستفيد من مقابل
لتحديد المواقع و وورش العمل الخاصة بالبحث عن 

.الوظائف التي تنظمها هذه الوكالة
OFPPTإعادة توجيه الفرد الى, يمكن  للوكالة أيضا

ريب التكوين المهني وانعاش الشغل  لالستفادة من التد
.المؤهل من أجل إعادة االندماج في سوق العمل

7

http://www.anapec.org/
http://www.anapec.org/
http://www.alwadifa-maroc.com/
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للعائدينمتاحة:البطالةمساعدة
:والمتطلباتاألهلية

.(CNSS) نطبق هذا البدل على موظفي القطاع الخاص ،خصوصا في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ي
260يوم عمل على األقل خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التوقف عن العمل و 780يجب أن يثبت الموظف أيضا 

.يوًما خالل األشهر التقويمية األخيرة

:التسجيلإجراءات
غضونفيوإبالغهمع(ANAPEC)الكفاءاتوالتشغيلإلنعاشالوطنيةلوكالةالدىمسجالً الموظفيكونأنيجب

.إرادتهعنخارجبشكلوظيفتهفقدانبعديوًما60

:المطلوبةالمستندات
علىمنجز“العملفقدانعلىللتعويضنموذجطلب“إلىباإلضافةCNSSتسجيلالبطاقةمعالهويةبطاقةمننسخة

.األخيرالعملصاحبقبلمنالمطلوبالنحو

Credit: IOM/ 2018

مزيد من التعليم والتدريب . 4

التيالمغربيةالعامةالوكالةوهي.الشغلوإنعاشالمهنيالتكوينمكتبهيالمهنيالتدريبتقدمالتيالرئيسيةالوكالة

ومستوى،للقطاعوفقاالوحداتمنعددإلىالتدريبينقسم.العملسوقفيالشبابإدماجإلىالقصيرالمدىعلىتهدف

اوفقألخرىفترةمنتختلفالتياالمتحاناتخاللمنتقييمهايتمسنتينعلىتمتدتهمد.التدريبوطريقة،التدريب

www.inscription-ofppt:التاليموقعالزر،التسجيلكيفيةحولالتفاصيلمنلمزيد.التدريبومستوىلمنهج

http://www.inscription-ofppt/


.VIااليواء

معلومات عامة1.

سواق ، تواصل أالسكننظراً لألوضاع السائدة في سوق
ار اإلسكان في المغرب تباطؤها ، حيث ال ترتفع أسع

وفير ال تزال الحكومة ملتزمة بتو. العقارات إال قليالً 
.مساكن بأسعار معقولة

العديد من بالحكومة قامتعلى مدى العقد الماضي ، 
مستثمري القطاع اكترت من . المشاريع والمبادرات

الخاص ، وحشدت آالف الهكتارات من األراضي المتاحة
تحدد .ألغراض اإلسكان االجتماعي

ار الحكومة المغربية نوعين من الوحدات السكنية بأسع
:معقولة

سعر موقوف عند منازل لذوي الدخل المتوسط ب•
(يورو14000حوالي )درهم 140.000

وحدة سكنية اجتماعية ذات سعر محدد بقيمة •
(يورو25000حوالي )درهم 250.000

الل تم وضع برنامج لتشجيع المساكن المستأجرة من خ
ف اإليجار تحديث وتحسين اإلطار القانوني الذي يدير تكالي

تلبية لعقالنيةتكاليف إيجاربوتشجيع إنتاج المساكن 
  قدره يجب تزويد العائدين بمتوسط. المطالب المختلفة

لإلقامة ( الموقع/ حسب المدينة )درهم0250إلى 0150
.المؤقتة

سكنعلىللعثورمساعدة/طرق.2

:هيسكنعلىللعثورالمتاحةالرئيسيةالوسائل
لكفيمنهاالعديدوهناك،عقاريةبوكالةاالتصال•

وأسماءعناوينعلىالعثوريمكن.المملكةبمدينة
لىعيجب."التجاريةالدالئل"مواقععلىالوكاالت

.الوكالةإلىالخدمةرسومدفعالمواطنين
...إعالناتو،ومجالتصحف•

•(Le Matin, Le Journal,TelQuel)
•www.avito.ma ; www.appartement.ma

www.marocannonces.com

المنح االجتماعية للسكن.   3

ر اإلقراض أكثتجعل الشراكات بين البنوك والحكومة
لألسر المتوسطة ومنخفضة الدخل ، من خالل ةسهول

يمة ، وإعانة بقفوغارمصندوق ضمان القروض العقارية 
.(يورو4000)درهم 40000

ر هو صندوق ضمان لألسر التي لديها دخل صغيفوغارم
.قاروغير 

ل برنامج ضمان يستهدف الموظفين ذوي الدخفوغالوج
وسطى المتوسط   المعتدل والعمال المستقلين من الطبقة ال

ساكن والمغاربة غير المقيمين الذين يشترون أو يبنون م
.يورو100.000تصل قيمتها إلى 
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Insert Photo here

Credit: IOM/ 2018

http://www.avito.ma/
http://www.appartement.ma/
http://www.marocannonces.com/


معلومات عامة1.

الضماننظامعلىالمغربيالرعايةنظاميشمل
برامجمنمتنوعةومجموعةالرسمياالجتماعي

.االجتماعيةالمساعدة
ندعموجودةغيراالجتماعيللضمانالرسميةالتغطية

يهوالمتوسطةالطبقاتعندونادرةالضعيفةالطبقة
لهاوتموتديرهاالتياالجتماعيةالمساعدةبرامجتشمل

الغذائيالدعمبرامج،الخاصوالقطاعالدولةمؤسسات
سوقعيخض،حاليا.والتدريبالتوظيفوبرامجوالتغذية
اإلصالحاتمنلمجموعةالمغربياالجتماعيةالرعاية

موالنتعزيزوزيادةاستقرارهتعزيزإلىتهدفالتي
المتميز

.
:إلىمتاحة
11-84رقمالقانونينص:الخاصلحسابهمنيالعامل

ليشملاالجتماعيالضمانتغطيةنطاقتوسيععلى
.الطرقعلىالنقلمجالفيالعاملينالمهنيين

فيالحقمؤمنشخصلكل:طوعيينمتالاألعضاء
.الظروفبعضفيطوعيتأمينعلىالحصول

يوًما1080عنيقلاللمااإللزاميةللخطةخضع
حالةفيونصفسنواتثالث)متقطعغيرأومتواصاًل 

؛(كاملبدوامالمنتظمالعمل
؛األجرمدفوعةوظائففيعملبعدبلم

ونغضفيالطوعيالتأمينعلىللحصولبطلبتقدم
ةاإلجباريالتغطيةإنهاءتاريخمنشهرا12أقصاهافترة

.

ولة يتم تغطية التكاليف بالكامل من قبل الد: الطالب
الب للطالب في القطاع العام والجامعات ، ويجب على الط

فع فروع التعليم العالي العام دوفيمن القطاع الخاص 
وم درهم سنوياً يتم تحصيلها مع رس400مساهمة قدرها 

.التسجيل

نظام التقاعد2 .
خاص الهناك سبعة صناديق تقاعد مختلفة تدير نظام التقاعد 

في المغرب800،000بالمتقاعدين الفعليين البالغ عددهم 

•CNSSللقطاع الخاص

•"Caisse Marocaine de Retraite" (CMR) 

لموظفي الخدمة المدنية

Caisse Nationale de Retraite et 

d'Assurance” (CNRA) 

•“Caisse Interprofessionnelle Marocaine 

de Retraite” (CIMR)

:التكاليف
  الراتبمتوسطمن٪50التقاعديالمعاشمبلغيقابل

سيتم.المساهمةمنيوًما3240فيللمساهمةالشهري
نيمكالولكنتأمينفترةلكل٪1بنسبةالمبلغهذازيادة

.٪70يتجاوزأن

:فوائد
ددمحالشيخوخةمعاشمنالشهريالمبلغمناألدنىالحد
.درهم1000في

www.cnss.maالمعلوماتمنلمزيد
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.V (1/2)الرعاية االجتماعية

http://www.cnss.ma/


الضعفاءاألشخاصمساعدة
أنيمكنوالتي،البرامجمنعددعلىالمغربيتوفر
لمالجئامثلالعائدينمنالضعيفةالفئاتمنهاتستفيد

نيالوطلالتحادالتابعةالمتخصصةالتدريبومراكز
.الأطفلديهناللواتيالمتزوجاتغيرالنساءولإلعمار
مستدامةأنشطةإنشاءإلىاألخرىالبرامجوتهدف
منرأكثفيالفئاتلهذهاالقتصادياالجتماعيللتكامل
والمتطلباتاألهليةمعاييراختالفمع.واحدمجال

.التدخلومجاللفئةوفقًاواإلجراءات

11

.V (2/2)الرعاية االجتماعية

للعائدينمتاح:االجتماعيةالرعايةنظام
:والمتطلباتاألهلية
:لمهنياالقطاعباختالفيختلفو,والخاصالعامالقطاعينموظفيجميعالمغربفياالجتماعيةالحمايةنظاميغطي

.النظام العام والطالب(CNOPS)يدير الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي •
.النظام الخاص (CNSS)يدير الصندوق الوطني للضمان االجتماعي•
هي المسؤولة عن اإلشراف الفني على التأمين الصحي اإلجباري (ANAM)الوكالة الوطنية للتأمين الصحي•

(AMO)لنظام المساعدة الطبية وإدارة الموارد.(RAMED)
لين عن العمل أنهم ال يستفيدون من نظام الضمان االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص أو العام ، يمكن للمغاربة العاطبما 

.من خالل دفع أقساط شهرية تختلف حسب أعمارهممختلفة االشتراك في تأمينات 

الفئات الضعيفة3.
ً األكثرالفئاتتقسيميمكن فرعيتينفئتينإلىضعفا

:رئيسيتين
يرغالنساءذلكفيبماالضعفاءواألطفالالنساء•

رغيوالقاصرينأطفاللديهناللواتيالمتزوجات
.المصحوبين

.المهاجرينفياالتجاروالتهريبضحايا•
.مزمنةأمراضمنيعانونالذينالعائدين•
.السنفيالمتقدمينالعائدين•

للعائدينمتاح:المعاشاتنظام

:األهلية والمتطلبات
 ً اختيار مبلغ وماعن طريق االشتراك في تأمينالخاص بهمعاش التقاعديبتكوين اليمكن لكل شخص أن يقوم تدريجيا

.الدفوعات العادية واإلضافيةفتراتمساهمات االدخار ، و

:إجراءات التسجيل
سمح هناك خيار واسع ، تتوفر منتجات مرنة ومخصصة ، مما ي. تقدم البنوك وشركات التأمين هذه الخدمة في المغرب

.  للمستفيد توفير رأس المال للتقاعد
تظل شروط االسترداد )درهم على األقل شهريًا 200بشكل عام ، يقرر الشخص مقدار المساهمات الدورية التي تبدأ من 

.(صارمة

:وثائق التسجيل
مع احترام قديجب على المشترك استيفاء شروط معينة بما في ذلك بعض الحدود العمرية ، ودفع األقساط المحددة في الع

يتطلب من يجب أن يكون للمشتركين األهلية القانونية للحصول على مثل هذا العقد ، والذي. ، وما إلى ذلكفترات الدفع
.للحصول على التأمين على الحياةثالتاستخدام طرفينصرااألوصياء على السن والق



. IV (1/2)النظام التعليمي

معلومات عامة1.
لمدرسةاقبلمامرحلةمنالمغربفيالتعليمنظاميتكون

شرفت.العلياالدراساتووالثانويةاالبتدائيةوالمرحلة
انينحفيالمدرسيالتعليمعلىالوطنيةالتربيةوزارة
وعاليالالتعليموزارةإشرافتحتيقعالعاليالتعليم
.األطرتكوينوالعلميالبحث

والرواتبالتكلفة والقروض .2
توجد رسوم دراسية للمؤسسات التعليمية العامة ، فقطال

درهم يجب دفعها 150-50مبلغ مساعدة من حوالي 

.سنويًا

للحصول على معلومات حول المنح الدراسية ، يرجى 

:االتصال بالوزارة المسؤولة

التربية الوطنيةارةوز
35,Av. Ibn Sina B.P.707 Agdal 10000 Rabat

Tel.: 05.37.68.20.00
Fax: 05.37.77.80.28

www.dfc.gov.ma
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القروضأو/ولمصروفاتاعلىالحصولمتطلبات
الدراسيةالرسوملتغطية

برنامج(CCG)المركزيالضمانصندوقيدير
"Teaching Plus"المصرفيةالقروضيضمنالذي

فياليالعالتعليممؤسساتفيالمسجلينللطالبالمقدمة
لالتسجيرسوممنكلأوجزءلتمويل،الخاصالقطاع
.والتعليم

50بمعدلأقصىكحددرهم250.000تقديميمكن
6فيمؤجلوتسديد(سنوات5)السنةفيدرهم000
روطالشوعادة،البنكباختالفالشروطتختلف.سنوات

:األساسية
.سنة25و18بيناعمارهمتتراوح•
.تسجيلشهادةأوصالحتسجيل•

:المطلوبةالوثائقا
.المستفيدهويةمننسخة•
.تسجيلالشهادة•
دةشهاأوالهاتفأوالكهرباءاستالم)العنوانإثبات•

.(....اإلقامة
.قرضاتفاقية•
.الدراسيةوالرسومالتسجيلرسومإثبات•

:للكفاالتالداعمةالوثائق
راتبقسائم3آخر،والعملالراتبشهادة:الموظفون•

.بنكيةكشوفات3وآخر
3وآخرراتبشهادةأوااللتزامحالة:المسؤولون•

.بنكيةكشوفات
3خراالتقاعدراتبتقاضيشهادة:نوالمتقاعد•

.بنكيةكشوف
6آخر،المهنيةالبطاقةمننسخة:الحرةالمهن•

.خاصةميزانيةوآخرالبنكيحسابللاتفوكش
اتفوكش6آخر،المدنيةالمسؤوليةنسخة:التجار•

خاصةميزانيةوآخرالبنكيحسابلل
.االيداعهويةمننسخة•

المستوى التعليمي السن

بعض المستثمرين فيها شرعل اطفرعاية اال

من القطاع الخاص

4اقل من 

الروض/ مرحلة ما قبل المدرسة  4 – 6

االبتدائيلمستوىا

المدرسة االبتدائية 6 – 10

المدرسة اإلعدادية  12- 15

الثانويالمستوى

المدرسة الثانوية والتدريب المهني ، وما إلى 

ذلك

15 – 18

التعليم العاليمستوى

.كلية ، جامعة ، مدرسة مهنية وما إلى ذلك فما فوق 18

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


. IV (2/2)النظام التعليمي

ة       الموافقة والتحقق من الديبلومات األجنبي .3
قد.المعنيةاراتبالوزاالتصالعليهيجببذلكللقيامو,األخيرهذامعادلةالىاجنبيديبلومعلىحائزمغربيكليحتاج

:األمرلزمإذاوترجمتها،معتمدةنسخصورةفيالتاليةالمستنداتطلبيتم
(CV).الذاتيةالسيرةمننسختين•
.الدبلوممننسختين•
.معادلدبلومأيأوالعامةالثانويةشهادةالمننسختين•
الجداولهاوأوصافالدوراتبرامجذلكفيبماالدبلومشهادةتصدرالتيالمؤسسة/المدرسةمنرسميةشهادة•

.التدريبيةالفتراتوالنتائج،االختبارات،الزمنية
،حضرهاسنةلكليةالمدرس/األكاديميةالسجالت•
.المقالأو،األطروحةمننسختين•
.هدبلومعلىفيهحصلالذيالبلدفيبانتظامعاشالمرشحأنتثبترسميةوثيقة•
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إجراءات التسجيل للعائدين: النظام التعليمي

من المهم أن يحتفظ اآلباء بشهادات ووثائق . في منطقة عودتهمالمتواجدةيمكن للعائدين تسجيل أطفالهم في المؤسسة 
.أطفالهم ، والتي قد تكون مطلوبة من المؤسسة

Credit: IOM/ 2018



إعادة اإلدماجفيمساعدةالبرامج 1.
ورةلمشا,دشارإلارةللھجلیةدولامةظلمناوفوظميقدم
ودةلعاقةطمنفيلمتاحةاتمادلخاعلیدللعائتماولمعلوا
.مبھلخاصةا

الدعم المالي واإلداري.2
سات عائدين نحو مؤسالاحالةيمكن للمنظمة الدولية للهجرة 

(  غرمؤسسات التمويل األص)التمويل األصغر المناسبة 
والبرامج الحكومية التي تقدم خدمات محددة تهدف إلى

ية التخفيف من هشاشة األوضاع االجتماعية واالقتصاد
يمكن . شريةللسكان الفقراء مثل المبادرة الوطنية للتنمية الب

الوصول إلى إجراءات التطبيق ومعايير األهلية داخل
م والية حيث يقيالإدارة العمل االجتماعي على مستوى 

.العائد

قاردخلذاتدعم لبدء األنشطة  .3
جموعةمالمغربي البنكي لتعزيز االستثمار ، أنشأ النظام 

معظم صناديق . من طرق التمويل لرواد األعمال
يما ان ف. االستثمار في المغرب مخصصة للشركات القائمة

.الناشئةيستهدف أيًضا الشركات منها بعض ال

المبادرة Moubadara
ير في أوضاع غعمال صغيرة تساعد الناسألدعم برنامج

عمل وفرص القاردخلذومستقرة لخلق نشاط اقتصادي 
ة من خالل الدعم الفني والمالي في شكل قروض مجاني

و 10،000تختلف المبالغ المتاحة بين . بدون فائدةو
.درهم80،000

تتمين Tatmine
يات مشغلين صغار ومنتجين صغار في تعاونسجيل ت

من أجل . وجمعيات مهنية من مختلف مناطق المغرب
ل تمويل مشاريعهم وبرامجهم ، تهدف إلى تعزيز سالس

اء ، اإلنتاج المحلية لصالح صغار المزارعين ، رجاال ونس
ة وفقا لنهج التمكين الذي يتم فيه استثمار األنشط

ص إلى االستراتيجية في جميع أنحاء القطاع ، من التشخي
.التسويق وحتى التصدير في بعض األحيان
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. IIVدعم ملموس للعائدين

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  INDH

نظم مشاريع تهدف إلى محاربة اإلقصاء االجتماعي في ت
القرويةالمناطق الحضرية والفقر في المناطق 

: http://www.indh.ma/
جمعيات القروض الصغرى 

Micro-credit associations 
1000تقدم القروض الفردية والجماعية ، هناك أكثر من 

وكالة في جميع أنحاء البالد مثل : 
https://www.alamana.org.maاألمانة •

https://www.alkarama.org/frالكرامة •

جمعية زاكورة •
http://www.fondationzakoura.org/

حاالت أصحاب المقاوالت الذاتية .4
:االهلية 

ممارسة النشاط الفردي الذي هو جزء من األنشطة •
.(تجارية ، حرفية ، صناعية ، خدمة)المؤهلة 

درهم للخدمات و 200،000>لعائد السنوي ا•
.درهم ألي شيء آخر500،000>

:المزايا

 .إجراءات الحذف/ انشاء مبسط •

.محاور واحد•

 .ضرائب مخفضة•

 .من المنزلالعملإمكانية •

 .ال ضرائب= ال رأس مال•

.الفوترةمرونة •

.االستغناء عن ضبط الحسابات•

:الضرائب

مرات في السنة بصفة 4أصحاب المقاوالت الذاتية يعلن 
٪ 2٪ إذا كان النشاط تجاريًا و 1عامة ويتعين عليهم دفع 

.إذا كان النشاط هو الخدمة

بإنشاء المنظمة الدولية للهجرة في المغرب توصي 
ة منحها ولسهولتفي ضوء المزايا التي مقاوالت ذاتية 

.االستفادة من القروض

http://www.indh.ma/
https://www.alamana.org.ma/
https://www.alkarama.org/fr
http://www.fondationzakoura.org/


المنظمات اإلنسانيةوالمنظمات الدولية ، غير الحكومية 1.

International Organization for Migration (IOM)

11, rue Aït Ourir, « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc

Tel.: 05 37 65 28 81

Email: iomrabat@iom.int

Internet: https://morocco.iom.int/

United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR)

10, Avenue Mehdi Ben Barka - Souissi - Rabat - Morocco, BP 

: 10170, Rabat, Morocco

Tel.: 05 37 75 79 92

Email: morra@unhcr.org

Internet: http://www.unhcr.org/

UNICEF

13 bis, rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat

Tel.: 05 37 67 56 96

Email: rabat@unicef.org

Internet: https://www.unicef.org

Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD)

13 Avenue Ahmed Balafrej, Rabat

Tel.: 05 37 63 30 90

Internet: http://www.ma.undp.org/

Caritas

-Diocesan Caritas of Rabat, B.P. 258 RP 10001, Rabat

-Archdiocese of Tangiers, Sidi Bouabid, 55, B.P. 2116 

90000, Tangiers

Tel.: 05 37 26 38 04/ 05 39 93 63 82

Email: caritas.maroc@gmail.com

Internet: www.caritas.org/

Association Marocaine pour l’Action et le 

Développement

32, Rue Badr Lamhalla Oujda - OUJDA

Tel.: 05 36 71 00 29

Email: asso.amad@gmail.com

Darna

9, Rue du Détroit, Marshan, Tanger

Tel.: 05 39 33 35 58

Email: association.darnasiege@gmail.com

Internet: www.darnamaroc.com

Centre Culturel Africain

4, rue Oued Souss, Agdal ،Rabat 10000

Tel.:05 37 77 05 97

Internet: https://www.ccamaroc.com/

Association de lutte contre le sida (ALCS)

24 avenue Massira, J5, CYM, Rabat

Tel.:  05 37 79 73 31

Email: alcs@menara,ma

Internet:: www.alcs.ma/

Association Thissaghnasse pour la culture et

le developpement (ASTICUDE)

165, Boulevard Tanger / Nador Maroc

Tel.: 05 36 60 45 41

Email: asticudecontact@gmail.com

Fondation Orient Occident

Avenue des F.A.R El Massira, Commune de Yacoub El 

Mansour, BP 3210 10000 Rabat

Tel.: 05 37 79 36 37

Internet: www.orient-occident.org/

Agence de Développement Social

Avenue des F.A.R El Massira, Commune de Yacoub El 

Mansour, BP 3210 10000 Rabat

Tel.: 05 37 79 36 37

Internet: www.ads.ma
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السلطات المحلية المعنية
( تأمينات التقاعد إلخ/ مكاتب التوظيف والتأمين الصحي  )

Agence Nationale de l’Assurance Maladie

8, Avenue Mehdi Ben Barka, Hay Riad, 10100 Rabat, Maroc

Tel.: 05 37 57 34 02

Email: contact@anam.ma

Internet: www.anam.ma

Centre d’addictologie-Fes

Address Line 1

Address Line 2

Tel.: 06 58 84 20 69

Internet:: www.psychiatriefes.org

...متواجد في العديد من المدن طنجة ، تطوان ، أكادير ، الرباط ، 

Wafa Assurance

Siège social Wafa Assurance. 1, bd Abdelmoumen - 20100-

CASABLANCA

Tel.: 05 22 54 55 55

Internet: http://www.wafaassurance.ma

Axa Asssurance

120-122 Avenue Hassan II ،Avenue Hassan II, Casablanca

Tel.: 05 22 88 93 99

Internet: https://www.axa.ma/
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خدمات للمساعدة في البحث عن وظائف ، السكن ، إلخ 

ANAPEC

Rue Jabal El Ayachi, Rabat

Tel.:  05 37 77 45 92

Email: econtact@anapec.org

Internet:: www.anapec.org

OFPPT /ISTA

Avenue Allal El Fassi, Hay Riad Rabat

Tel.: 05 37 71 17 80 - 05 37 71 52 49

Internet: http://www.ofppt.ma/

...متواجد في العديد من المدن طنجة ، تطوان ، أكادير ، الرباط ، 

FOGARIM

CCG

Centre d'affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad - Rabat, B.P 

2031

Tel.: 05 37 71 68 68 

Internet: http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogarim

FOGALOGE

CCG

Centre d'affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad - Rabat, B.P 

2031

Tel.: 05 37 71 68 68

Internet: http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogaloge

http://www.anam.ma/
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المرافقة الطبية

Ministère de la santé

Ministère de la Santé. 335. Avenue Mohamed V

Tel: 05 37 76 10 25

05 37 76 14 03 

Email: Contact@sante.gov.ma

Internet: : www.sante.gov.ma

CHU Ibn Sina

Rue Lamfadel Cherkaoui

Rabat - Institut B.P 6527

Tel.: 05 37 67 64 64

Email: webmaster@chis.ma 

Internet:: www.churabat.ma

CHU Mohammed V1, Marrakech

Av Ibn Sina Amerchich, BP 2360,Marrakech-principal

Tel.: 05 24 30 06 29

Email: webmaster@chumarrakech,ma

Internet:: www.chumarrakech.ma

CHU Hassan II

Route Sidi Harazem, Fes

Tel.: 05 35 61 90 53

Email: contact@chu-fes.ma

Internet: www.chu-fes.ma/

CHU Mohammed VI, Oujda

BP 4806 Oujda Universite 60049 Oujda-Maroc

Tel.: 05 36 53 9 1 00

Internet: www.chuoujda.ma

CHU Ibn Rochd

1, Rue des Hôpitaux, Casablanca 20250

Tel.: 05 22 22 41 09

Email: direction@chucasa,ma

Internet: www.chuibnrochd.ma

Fondation Lalla Salma- Prévention et traitement des 

cancers

Villa No. 1, Touarga Fouaka, Méchouar Said - Rabat 

Tel.: 05 37 66 10 55 

Email: contact@flsc.ma

Internet:: http://www.contrelecancer.ma/en/

:من أجل تحويل سهل للدرهم المغربي

https://www.xe.com/fr/currency/mad-moroccan-dirham
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للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة بوابة المعلومات على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج للعائدين من ألمانيا

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/morocco

جهات اتصال أخرى 

( إلخللنساء واألطفال المنظمات غير الحكومية  (القروض الصغيرة ,

Association Initiatives pour la Protection des Droits 

de la Femme (IPDF)

Boulevard Allal fassi, Batha, Fès, Maroc

New Fes, Fès, Morocco 30000

Tel.: 05 35 63 89 70 

Email: ipdf2@yahoo.fr

Internet: http://www.ipdf.org.ma

Bayti

Km 12,5 Ancienne Route de Rabat, Sidi Bernoussi, 20610 

Casablanca, Morocco

Tel.: 05 22 75 69 65

Email: contact@association-bayti,ma

Internet: http://www.association-bayti.ma/

Union de l’Action Féminine

425, Avenue Hassan II, n°3-Diour Jamaâ, Rabat 

Tel.:  05 37 70 09 64

Email: uaf.rabat@gmail.com

Solidarité Féminines (mères célibataires)

10, rue Mignard, quartier Palmier

Casablanca

Tel.: 05 22 25 46 46 

Email: solfem,m@gmail,com

Internet: https://www.facebook.com/solfem/
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Care International

134, Angle route Ouled Ziane & rue Asswane Imm B, 3ème 

étage, appt n°5 & 6 ،Casablanca

Tel.: 05 22 45 29 16

Email:  info@caremaroc.org

Internet: https://www.caremaroc.org/

GIZ

29, avenue d’Alger ،quartier hassan ،Rabat 10001

Tel.: 05 37 20 45 17

Email: info@giz.de

Internet: https://www.giz.de

Fondation Moubadara pour les jeunes de 

l’Entreprenariat

15 Bis, Rue des Asphodèles - Casablanca, Maroc

Tel.: 06 61 43 95 16 

Internet: www.fondationmoubadara.org

Moukawalati

Angle Bd Abdelmoumen & rue soumaya,

Résidence Shehrazade 3, Étage:5, N°22, Palmiers.

Tel.: 05 22 98 54 60

Internet: http://www.moukawalati.ma/

Subscription desks are present all over the country,

http://www.moukawalati.ma/adresses.cfm

Auto-entrepreneur

15 Bis, Rue des Asphodèles - Casablanca, Maroc

Tel.:06 61 43 95 16 

Internet: http://ae.gov.ma/

INDH

Boulevard Mohammed V, Quartier Administratif

Rabat.10000

Tel.: 05 37 21 55 62 / 05 37 21 55 77

Internet: http://www.indh.ma
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