دراستكم  /تعليم أقاربكم
? Désirez-vous étudier au Maroc ou y scolariser votre enfant

هل ترغبون في الدراسة بالمغرب؟

إذا كنتم ترغبون في متابعة دراستكم بالمغرب او تسجيل ابنائكم في مؤسسة تعليمية مغربية فهذا الباب يجيب
عن تساؤالتكم ويقدم لكم ايضاحات حول النظام التربوي بالمغرب وحول المواضيع التي تهمكم.

النظام التربوي المغربي
النظام التربوي المغربي مجاني وإجباري لكل األطفال من  1الى  05سنة.
يتم التلقين باللغتين العربية والفرنسية ولكن التعليم منفتح على استعمال لغات اجنبية أخرى (االنجليزية
واالسبانية واأللمانية)...
يتميز النظام التربوي المغربي بالتنظيم التالي:

ما قبل المدرسي :يبدأ في الروض من
الرابعة .وحسب الميثاق الوطني للتربية
والتكوين فهذا التعليم مفتوح في وجه كل االطفال
الذين تقل اعمارهم عن  1سنوات .ويستقبل هذا
المستوى خاصة االطفال الذين تتراوح اعمارهم
ما بين  2و 1سنوات أي قبل ادماجهم في السلك
االبتدائي.
التعليم االبتدائي :مدته ست سنوات ويستقبل االطفال
من  1الى  04سنة .وينبغي على التالميذ ان يحصلوا
على شهادة الدراسات االبتدائية للقبول بالسلك
االعدادي.

معلومة

التعليم اإلعدادي يستمر  3سنوات اضافية للحصول
على شهادة "البروفي"
التعليم الثانوي :يستمر  3سنوات .بعد السنة
االولى كجدع مشترك يختار التالميذ تحضير
شهادة باكالوريا في إحدى التخصصات  :التعليم
العام ،األصيل أو التقني ،والمهني .وفي الحاالت
الثالث فان التالميذ مطالبون باجتياز اختبار
الباكالوريا لولوج الدراسات العليا.
التعليم العالي :يشمل المؤسسات الخاصة
والعمومية الجامعية وغير الجامعية

وضعت وزارة التربية الوطنية خارطة مدرسية تغطي كافة التراب المغربي وتوضح العروض التعليمية
للمؤسسات .هذه الخارطة متوفرة على الموقع االكتروني cartesco.men.gov.ma/carte/ :
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ولتعليم ابنائكم بالمغرب يمكنكم االختيار بين التعليم المغربي العمومي او التعليم
المغربي الخاص .كما تتواجد ايضا بعدة مدن مغربية مدارس البعثات األجنبية
(المدارس الفرنسية واالسبانية واألمريكية  )...التي تتبع النظام التربوي لبلدانها
االصلية.

؟

اقر المنشور عدد  13-487والصادر بتاريخ  5اكتوبر  2013والمنشورعدد 5-2014الصادر
بتاريخ  21يناير  2014عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حق ابناء المهاجرين في
ادماج ابنائهم في النظام التربوي المغربي (العام والخاص باالضافة الى الحق في ولوج التريبة
غير النظامية)
للمزيد من التوضيحات حول المسطرة ووثائق ملف التسجيل يرجى مراجعة نص المنشور على
موقع مجلس الجالية المغربية بالخارج www.ccme.org.ma :
المنشور.

عرض التعليم العالي متنوع

يشتمل التعليم العالي بالمغرب على مؤسسات عمومية وخاصة.
التعليم العالي العمومي بالمغرب مجاني (باستثناء واجبات التسجيل واإلقامة في الداخلية )...ويتم التلقين اما
داخل الجامعات او داخل مؤسسات غير جامعية (الكليات ومدارس المهندسين المفتوحة في وجه طلبة االقسام
التحضيرية للمدارس الكبرى ،والمدارس والمعاهد العليا)....
ويتسم عرض التعليم العالي ايضا بالتنوع .فبرسم سنة  4102-4103بلغ عدد المؤسسات المرخص لها من
طرف الوزارة الوصية  431مؤسسة .وتتواجد هذه المؤسسات بمختلف المدن المغربية مع تمركزها بمحور
الرباط  -الدار البيضاء.
ويكون التعليم العالي بالمغرب إطارا من مستوى ثالث الى ثمان سنوات فوق الباكالوريا في عدة فروع
وتخصصات ( الهندسة والعلوم والتقنيات والدراسات الطبية والشبه الطبية والدراسات االدبية والقانونية
واالقتصادية واالجتماعية والتدبير والتكوين التربوي والمهني ).ويحضر الطلبة للحصول على شهادات وطنية
في كل األسالك.

؟

لمساعدة الطلبة على اختيار المسار التعليمي الذي يلبي انتظاراتهم ،انشات وزارة التعليم العالي
عددا من المراكز للتوجيه تسمى "مركز ارشاد الطالب" في مختلف المدن المغربية.
هذه المراكز موجودة على صفحة "توجيهات" بالموقع االلكتروني لوزارة التعليم
العاليwww.enssup.gov.ma :

ويتم ولوج مختلف مؤسسات التعليم العالي عبر احدى او عدة طرق  :االنتقاء بناءا على معدل الباكالوريا،
المقابلة ،اختبار او مباراة القبول .وتختلف مدة الدراسة وطرق التقييم بحسب نوعية المؤسسة.
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.

يتوفر المغرب على عدة مؤسسات للتكوين المهني العمومي والخاص.

للمزيد من المعلومات حول عروض التعليم العالي حسب الجامعة  /المؤسسة
وحسب نوعية الشهادة ،وكذا القائمة الشاملة للمؤسسات العليا بالمغرب ،يرجى
االطالع على www.enssup.gov.ma:

؟

اللغة الفرنسية هي لغة التدريس بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي.
اذا كنتم ال تتكلمون هذه اللغة ننصحكم بمتابعة دروس لمدة سنة لتحسين مستواكم.

ويمكنكم متابعة هذه الدروس بالمركز الدولي للغات بالرباط الذي يوفر هذا التكوين منذ ،0222
وقد احدثت هذه المؤسسة مؤخرا من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع كلية
علوم التربية.

التكوين المهني
وهي عبارة عن مراكز ومعاهد أو مدارس توفر تكوينات في تخصصات ومجاالت وقطاعات مختلفة .كل
مؤسسة قانونها الخاص وتمارس مهامها في اطار السياسة الوطنية للتعليم العالي والتكوين المهني.
ويوجد بالمغرب  3انماط للتكوين المهني :
التكوين اإلقامي :يتم اساسا داخل مؤسسات التكوين المهني العمومي او الخاص .وتتوج كل سنة من
التكوين بتدريب من شهر الى شهرين في احدى المقاوالت.
التكوين المهني المتناوب يتم تخصيص  51في المائة من مدته بالمقاولة وثلث المدة على االقل
بمؤسسة التكوين المهني.
التكوين عن طريق التمهين يتم قضاء اغلب فترة التكوين داخل المقاولة ( 11في المائة من المدة)
مقابل على االقل  01في المائة من فترة التكوين بمؤسسة التكوين المهني.
وتوفر مؤسسات التكوين المهني  2مستويات من التكوين:
مستوى التخصص مفتوح في وجه المرشحين الذين يتابعون دراستهم في مستوى السادسة من
التعليم االبتدائي على األقل.
مستوى التاهيل مفتو ح في وجه المرشحين الذين يتابعون دراستهم في مستوى الثالثة اعدادي وكذا
الحاصلين على شهادة مستوى التخصص
مستوى تقني مفتوح في وجه المرشحين الذين تابعوا على االقل السنة االخيرة من سلك الباكالوريا
وكذا المرشحين الحاصلين على شهادة مستوى التاهيل.
مستوى تقني متخصص مفتوح في وجه المرشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا وكذا
الحاصلين على شهادة مستوى تقني.
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تختلف مدة التكوين في مؤسسات التكوين المهني حسب مستوى التكوين ونوعية التخصص الذي اختاره
المترشح.
وتجدر االشارة الى انه ال يمكنكم متابعة هذه التكوينات اال اذا كنتم تقطنون بشكل دائم بالمغرب.

؟

تم احداث المكتب الوطني التكوين المهني وانعاش الشغل سنة  2791ويعتبر اليوم الفاعل
العمومي االول في مجال التكوين المهني ويضم  009مؤسسة تكوينية متخصصة في  090مهنة
وتشغل  0122متعاون من ضمنهم .0722
للمزيد من المعلومات حول عروض المكتب وعناوين مراكز التكوين المهني وانعاش الشغل
يرجى االطالع على الموقع التالي www.ofppt.ma:
للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الموقع االلكتروني للوزارة المكلفة بالتكوين المهني:
المهني:
للتوجيه
الوطنية
البوابة
او
www.dfp.ac.ma
www.orientationfp.men.gov.ma

التسجيل والحصول على رخصة اإلقامة بالنسبة للطلبة
التسجيل بإحدى مؤسسات التعليم بالمغرب

بالنسبة للمؤسسات العمومية
ان تسجيلكم بإ حدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب يتم عن الطريق
الدبلوماسي في اطار التعاون بين المغرب وبلدكم االصلي.
وال يمكنكم االستفادة من التسجيل اال اذا كنتم ضمن المرشحين المقترحين
رسميا على الوكالة المغربية للتعاون الدولي ،واذا تم قبول ملفاتكم من
طرف القطاعات الوزارية ومؤسسات التكوين المعنية.
وكل ملف لم يمرعن طريق الوكالة المغربية للتعاون الدولي لن يؤخد بعين االعتبار.

للمزيد من المعلومات بخصوص مكونات الملف الموجه للوكالة المغربية للتعاون الدولي يرجى
االطالع على الموقع االلكتروني www.amci.ma :
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في حال قبول ترشيحكم فانكم ستتوصلون مراسلة تبين لكم نظام التسجيل النهائي بالمغرب ينبغي عليكم
توقيعها واعادتها للوكالة المغربية للتعاون الدولي .وبعد ذلك ال يمكن قبول أي تغيير في طلب التسجيل.

للمزيد من التفاصيل حول نظام التسجيل حسب االسالك التعليمية يرجى منكم االطالع على
صفحة "الطلبة االجانب بالمغرب" بالموقع االلكتروني لوزارة التعليم العالي:
www.enssup.gov.ma

بالنسبة للمؤسسات الخاصة
للتسجيل في مؤسسة تعليمية خاصة ينبغي عليكم التوفرعلى االمكانات المالية الكافية لتغطية مصاريف التسجيل
واالقامة بالمغرب .وبخصوص المعلومات حول طريقة التسجيل بالمؤسسة التي تختارونها ،يرجى االتصال
مباشرة بالمؤسسة المعنية.
لكن ينبغي عليكم رغم ذلك ان تتأكدوا من ان المؤسسة التعليمية مقبولة من طرف الدولة كي تتمكنوا من
الحصول على التأشيرة ثم بطاقة التسجيل تحمل صفة "طالب".

 .اذا كنتم تونسيين او جزائريين مقيمين بالمغرب فان ملف ترشيحكم للتسجيل في المؤسسات
المغربية ستتم معالجته على غرار ملف الطالب المغربي.
 .7في بعض الحاالت يبقى التسجيل النهائي في مؤسسات التعليم العالي بالمغرب مشروطا بتقديم
شهادة معادلة للشهادة المحصل عليها او الشهادة الوطنية المطلوبة (االعتراف بالشهادات االجنبية
يتم كل حالة على حدة) .

؟

للحصول على هذا االعتراف ينبغي عليكم تكوين ملف معادلة الشهادات.

طلبات الحصول على المعادلة بالنسبة لكل الدرجات الجامعية والشهادات التي تمنح بعد استكمال
الدراسات والتكوينات الجامعية يتم توجيهها للسلطات الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مصحوبة
بملف يشتمل على عدة وثائق اثباتية.
يمكنكم االطالع على مكونات ملف طلب المعادلة على موقع وزارة التعليم العالي:
www.enssup.gov.ma

مصاريف الدراسة والمنحة
ترتبط مصاريف الدراسة بنوعية المؤسسة .فالدراسة بالمؤسسات العمومية مجانية اما بالتعليم الخاص فهي
باألداء ،اما مصاريفها فتختلف من مؤسسة ألخرى .وينطبق ذلك على كافة المستويات التعليمية من السلك ما قبل
المدرسي الى السلك العالي.
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واذا كنتم تدرسون بمؤسسة عمومية ،فإ نكم قد تستفيدون من منحة بلدكم االصلي ومن منحة مغربية.
للحصول على منحة مغربية يتم الشروع في المساطر انطالقا من بلدكم وبتنسيق مع الوكالة المغربية
للتعاون الدولي عبر السلطات المغربية المختصة ببلدكم.
المبلغ الشهري للمنحة الممنوحة من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي هو  251درهم شهريا
ويتم عموما استكمالها بمنحة البلد االصلي.
للحصول على منحة بلدكم األصلي يرجى االتصال بالسلطات المختصة ببلدكم.

يرجى االتصال بالوكالة المغربية للتعاون الدولي لمعرفة مكونات الملف وشروط االستفادة من
المنحة المغربية

الحصول على رخصة اإلقامة
اذا كنتم ترغبون في متابعة دراستكم بالمغرب ينبغي ان تتوفروا على سند اإلقامة أي شهادة التسجيل التي تحمل
عبارة "طالب" .وتمتد صالحيتها لسنة كاملة ويمكن تجديدها لنفس المدة ما دام
حاملها مستوفيا للشروط المطلوبة.
وللحصول عل بطاقة التسجيل التي تحمل صفة "طالب" ينبغي عليكم وجوبا
تقديم تأشيرة الدخول للتراب المغربي .لكن ال داعي لتقديمها اذا كانت
جنسيتكم تعفيكم من الحصول على التأشيرة المغربية.
وال يمكنكم تكوين ملف الحصول بطاقة التسجيل اال بعد اتمام اجراءات
التسجيل بالمؤسسة التعليمية وإجرءات السكن .وينبغي عليكم بعد ذلك االتصال
بمصلحة االجانب بالمفوضية المركزية لألمن الوطني للمكان الذي تقطنون او بوالية االمن بالرباط
للحصول على بطاقة االقامة بالمغرب.

الوثائق المطلوبة متوفرة على صفحة "االجانب بالمغرب" على الموقع االلكتروني:
www.service-public.ma
يجب ايداع هذا الطلب قبل انتهاء مدة صالحية التأشيرة او في اجل  21يوما ابتداءا من تاريخ الدخول
إلى المغرب بالنسبة لألشخاص القادمين من البلدان المعفاة من التأشيرة.

ما يجب أن تتذكروا
ان قبولكم بمؤسسة للتعليم العالي من اختياركم يتيح لكم الحصول على اذن باإلقامة كطالب .وفي حالة
المؤسسة العمومية فهذا القبول ال بد ان يتم من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
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اقسام ومصالح الوكالة المغربية للتعاون الدولي المتعلقة بالشؤون الطالبية
 خلية التواصل05. 37. 57.35.80: خلية تكوين االطر05.37.57.35.73: خلية البرامج والمنح 05.37.57.35.73: المركز الدولي للغاتالهاتف 05. 37.57.35.88 / 05.37.57.35.89 :
معلومة

 الحي الجامعي الدوليالعنوان  :مدينة العرفان ،حي الرياض ،الرمز البريدي10104 :
الهاتف 05. 37.57.35.86 / 05.37.57.35.87:
 -المركز الطبي االجتماعيالعنوان  :الحي الجامعي الدولي
الهاتف05.37.56.30.26:
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العمل
? Cherchez-vous un emploi
هل تبحثون عن عمل؟

ما هي خصائص التشغيل في المغرب ؟ ما هي اإلجراءات المتبعة لالشتغال بالمغرب؟ ما هي القوانين التي تنطبق
عليكم في هذا المجال؟ بدون شك هذه بعض التساؤالت التي تطرحونها والتي نخصص هذا الباب لإلجابة عنها.

يخضع االجانب الذين يشتغلون بالمغرب ،على غرار المواطنين المغاربة ،لمقتضيات
مدونة الشغل.
يتوفر المغرب على قانون للشغل ينظم العالقات اإلجتماعية داخل المقاولة وفي مجال الشغل.
وقد صدر هذا القانون في سبتمبر سنة  4113ودخل حيز التنفيذ في سنة  .4112ويتماشى في مجمله مع اتفاقات
وتوصيات المنظمة الدولية للشغل.
ويخصص القانون في الباب الخامس مجموعة من المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل االجراء االجانب وخاصة:
يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي ،أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية
المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل .
يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل.
يمكن للرخصة ان أ ن تسحب في أي وقت من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يجب أن يكون عقد الشغل الخاص باالجراء ،مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة
بالشغل.
يجب أن يتضمن العقد التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة األجير األجنبي إلى بلده ،أو البلد الذي
كان يقيم فيه في حال رفض منحه الرخصة.
ال يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية ،أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاوالت
أو المؤسسات العمومية ،أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه ،وال إعفاء ذمة الكفيل
الشخصي الذي قدمه ،إال بعد اإلدالء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل،
تثبت أداء مصاريف عودة األجراء األجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من
مستحقات ألجرائه.

ما يجب ان تتذكروا
يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي ،أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية
المكلفة بالشغل .ويعفى من هذا الترخيص الجزائريون والتونسيون والسنغاليون طبقا لمقتضيات
االتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وهذه البلدان.
يلتزم المشغل بتحمل مصاريف عودة االجير االجنبي الى بلده االصلي او البلد الذي كان يقيم فيه في
حال رفض منحه رخصة الشغل.
يجب أن يكون عقد الشغل الخاص باإلجراء  ،مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة
بالشغل.
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يمكنكم االطالع على قانون الشغل على الموقع االلكتروني لوزارة التشغيل والشؤون
االجتماعيةwww.emploi.gov.ma :

خصائص التشغيل بالمغرب
مستوى االجر
يوجد بالمغرب حد ادنى لألجور يسمى االجر االدنى البين-مهني المضمون .ويحدد حاليا في  12,85درهم
للساعة لمجموع  22ساعة عمل في االسبوع .وسينتقل الى  13,46درهم للساعة خالل شهر يوليوز من سنة
4105
ويختلف االجر المتوسط حسب تكوين وتجربة االجير والقطاع والتخصص المهني الذي يشتغل فيه مع وجود
بعض التفاوتات بين المدينة والقرية .ويتم التفاوض بشان االجور بحرية بين المشغل واالجير.
ويحق للعاملين ان يحصلوا باإلضافة الى اجرهم على عالوة االقدمية (  %5من األجر المؤدى لهم ،بعد قضاء
سنتين في الشغل؛  %01من األجر المؤدى لهم ،بعد قضاء خمس سنوات في الشغل؛  %05من األجر المؤدى
لهم ،بعد قضاء اثنتي عشرة سنة في الشغل؛  %41من األجر المؤدى لهم ،بعد قضاء عشرين سنة في الشغل)
المدة القانونية وعدد ساعات العمل
عدد ساعات العمل القانونية في االسبوع  22ساعة .
أما أقصى عدد ساعات العمل فهو  21ساعة في االسبوع ،وكل وقت زائد يعتبر ساعات إضافية ويؤدى عنها
تعويض اضافي ما بين  45و  51في المائة من اجر الساعة.
العطل
يستحق كل أجير ،قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل ،عطلة سنوية مؤدى
عنها تحدد مدتها في يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛ أي ما مجموعه  01يوم شغل
فعلي في السنة.
يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ،يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي ،عن كل فترة شغل كاملة،
مدتها خ مس سنوات متصلة أو غير متصلة ،على أال تؤدي هذه اإلضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من
ثالثين يوما من أيام الشغل الفعلي.
الخدمات االجتماعية
يشترك العاملون بالقطاع الخاص بالصندوق الوطني للتضامن االجتماعي .CNSSويتوفر المغرب على عدة
صناديق للتقاعد  :الصناديق االجبارية من قبيل الصندوق المغربي للتقاعد CMRوبعض الصناديق االختيارية
مثل الصندوق البين مهني المغربي للتقاعد.CIMR
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الضريبة
المهاجرون العاملون بالمغرب ملزمون على غرار المواطنين المغاربة بأداء الضرائب.
يتم احتساب الضريبة على الدخل كل سنة بناءا على الدخل العام الذي يحققه دافع الضرائب خالل السنة
المنصرمة.
وتحدد المادة  23من المدونة العامة للضرائب جدول حساب الضريبة على الدخل .وفيما يلي النسب المعتمدة منذ
سنة .4101
شريحة الدخل السنوي بالدرهم

النسبة المعمول بها (بالدرهم المغربي)

اقل من30 000

0%

من 30 001الى 50 000

10 %

من50 001الى 60 000

20 %

من 60 001الى80 000

30 %

من  80 001الى 180 000

34 %

ما يزيد عن180 001

38 %

المصدر  :المدونة العامة للضرائب (نسخة )4102

؟

وقع المغرب عدة اتفاقات مع عدة دول ترمي لتفادي االزدواج الضريبي على الدخل يرجى
التحقق من وجود هذا االتفاق بين المغرب وبلدكم االصلي .هذه المعلومات متوفرة على الموقع
االلكتروني للمديرية العامة للضرائب ) (www.portail.tax.gov.maكما يمكنكم ايضا
مراجعة نص االتفاقية على ذات الموقع عند الحاجة.

اإلجراءات المتبعة للعمل بالمغرب
إذا كنتم ترغبون في العمل بالمغرب ف البد من الحصول على ترخيص من وزارة التشغيل .وعلى مشغلكم ان يقوم
بمسطرة الحصول على هذا الترخيص.
وتتكون الوثائق من طلب الحصول على الترخيص سواء تعلق االمر بالشغل االول او بتجديد الشغل السابق.

الئحة الوثائق المطلوبة في كلتي الحالتين متوفرة على الموقع االلكتروني لوزارة التشغيل .كما
يتيح لكم الموقع تحميل النماذج المتبعة لعقود العمل وطلبات تاشيرة العمل:
www.emploi.gov.ma
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في كلتا الحالتين ال بد من تقديم شهادة مسلمة من الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات تؤكد عدم وجود
مرشحين مغاربة لشغل المنصب المقترح عليكم .وهذه الشهادة ليست ضرورية في الحاالت التالية :
األجانب المولودون بالمغرب او ألم مغربية وقاطنين بالمغرب منذ اكثر من ست سنوات
اذا كان احد الزوجين مغربيا
المالك والمحامون ومديرو الشركات
الشركاء ومالكو اسهم بعض الشركات
المأ جورون العاملون خارج بلدهم في اطار االلحاق لمدد محدودة بمجموعة دولية
المأ جورون العاملون خارج بلدهم لمدة محدودة في اطار صفقة عمومية
مفوضون او ممثلون في اطار التعاون ألجل ال يتعدى ستة اشهر
فنانون اجانب مرخص لهم من طرف المديرية العامة لألمن الوطني
المدربون والرياضيون شريطة حصولهم على ترخيص من لدن مصالح قطاع الرياضة
الالجئون السياسيون وعديمو الجنسية
تودع طلبات الحصول على التأشيرة لدى مصلحة تشغيل المهاجرين بوزارة التشغيل .ويمكن تتبع مسار ملف
طلب التأشيرة عبر الموقع االلكتروني.

ما يجب ان تتذكروا
باشتغالكم بالمغرب فانكم تمتثلون لمدونة الشغل المغربي وللتشريع المغربي الخاص بالحماية االجتماعية
وللنظام الجبائي المغربي .

البحث عن الشغل
يتطلب البحث عن الشغل في المغرب كما في باقي البلدان القيام بمجهودات ذاتية واتباع طرق فعالة ومعرفة جيدة
بحاجيات سوق الشغل.
ويعتمد البحث عن الشغل على الشبكة العالقات وكذا االعالنات على المواقع االلكترونية صفحات الجرائد .لذا
نحثكم على اختيار عروض الشغل التي تتالءم مع مؤهالتكم المهنية والشخصية.
ومن ا كثر القاطعات جذبا للباحثين عن الشغل نجد قطاع االوفشورينغ وتكنلولوجيا االعالم والتواصل والسياحة
والتجارة ومهن اللوجستيك والتوزيع...
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الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات مقاولة عمومية تناط بها مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ
برامج انعاش الشغل المؤهل التي وضعتها السلطات العمومية.
تقترح الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات على الباحثين عن الشغل عدة خدمات :

؟

المواكبة في تحديد مشروع مهني
التكوينات المؤهلة
أوراش البحث عن الشغل (تثمين المهارات والكفاءات وتنظيم البحث عن الشغل ،طلبات
البحث عن الشغل ،والتحضير لمقابالت التشغيل)
مواكبة االدماج
وساطة االلكترونية
الربط بالمقاوالت...
وتتوفر الوكالة الوطنية النعاش التشغيل والكفاءات على شبكة مهمة من الوكاالت المحلية ومن
الشب ابيك المخصصة لمصاحبة الباحثين عن الشغل وحاملي المشاريع.

الفاعلون األساسيون في سوق الشغل
وزارة التشغيل والشؤون الجتماعية www.emploi.gov.ma :
مصلحة تشغيل المهاجرين :
 28زاوية شارع عقبة وزنقة السهيلي اكدال ،الرباط
الهاتف + 212 (0) 537 68 32 01 :
معلومة الفاكس + 212 (0) 537 68 31 86 :
الوكالة الوطنية النعاش التشغيل والكفاءاتwww.anapec.org :
المقاوالت والمكاتب المكلفة بالتشغيل والنيابة
المواقع االلكترونية المتخصصة في التشغيل
الجمعيات والمنظمات المهنية
النقابات
المجتمع المدني
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تبحثون عن سكن؟
هل تبحثون عن سكن؟

اذا كنتم تبحثون عن سكن ،اعلموا ان عروض السكن بالمغرب متعددة.
يتضمن هذا الجزء عروض السكن والقوانين والقواعد المنظمة له والمساطر المتعلقة ببناء او شراء سكن.

عروض متنوعة للسكن
عروض السكن بالمغرب متنوعة ويمكنكم االختيار بين عدة انواع من السكن  :الفيالت والشقق واالستوديوهات
والمنازل ...من عدة مستويات

? Cher chez -v un l ogement

السكن الراقي  :يتميز بجودة
التجهيزات وبالطابع الراقي
للخدمات التي توفرها اإلقامات
السكنية من هذا المستوى.

السكن المتوسط  :يعرف هذا
القطاع نموا كبيرا ويوفر
عروضا سكنية موجهة
لألشخاص ذوي الدخل المتوسط
او العالي نسبيا.

السكن االقتصادي :يحظى بالعناية
السامية لجاللة الملك كما يتجلى في
تزايد عدد أوراش السكن الموجه
للفئات االجتماعية الفقيرة او ذات
الدخل المحدود في كل انحاء
المملكة.

يختلف سعر شراء أ و كراء السكن بالمغرب باختالف نوعية السكن ومستواه ومساحته والمدينة والحي الذي
يتواجد فيه.
وقد حددت الدولة عددا من التوجهات االستراتيجية الرامية لمضاعفة عدد المساكن على المدى المتوسط،
واالستجابة للطلب على السكن وتشجيع االستثمار بهذا القطاع المدر للقيمة المضافة وإعادة هيكلة المقاوالت
العمومية العاملة فيه.
وتطمح هذه التوجهات االستراتيجية لتسهيل الولوج للسكن عبر :
تخفيف شروط منح قروض السكن
تمكين القطاع من الموارد على المدى البعيد
إحداث صندوق وطني للتضامن يخصص لدعم سكن اإلجراء
تقوية العالقات بين القوات العمومية والمنعشين العقاريين في إطار شراكات
ترشيد فرض الضرائب على العقار وتكييفها مع الواقع المحلي من اجل تحفيز االستثمار في قطاع
السكن
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