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السادس نصره هللا تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة الملك محمد   
2017يونيو  5عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج "مرحبا" يوم اإلثنين  ستنطلق  

 
  

يونيو  5 "، ستنطلق هذه السنة يوم اإلثنين2017عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج "مرحبا      
، وذلك تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة الملك محمد 2017شتنبر  15وستتواصل إلى غاية  2017

 .السادس نصره هللا
والجوي المسجلة عادة بهذه   فضاء لالستقبال لمواكبة الحركة المكثفة للنقل البحري 20 إعادة تهيئة    

 .المناسبة
جة المتوسط، وتاوريرت وتازاغين والجبهة، وكذا نقاط االستقبال بموانئ األمر يتعلق بباحات االستراحة طن    
طنجة المتوسط، والناظور والحسيمة ومدخلي باب سبتة وباب مليلية، ومطارات الدار البيضاء محمد الخامس 

 .ووجدة أنجاد، وأكادير المسيرة وفاس سايس
لية المغربية الذين يعبرون من الموانئ األوروبية المؤسسة، ستواصل بالخارج، تقديم مساعدتها ألفراد الجا    

  .لكل من ألميرية والجزيرة الخضراء وسيت وجنوة
مراكز اإلستقبال جديدة : األول بميناء موتريل بجنوب إسبانيا، والثاني  3و من أجل المواكبة عن قرب، تم 

 بميناء طنجة المدينة و الثالت بمطار مراكش المنارة
كما ستتم مواكبة المسافرين، في مجال التحسيس واإلخبار، من خالل توفير دالئل بست لغات تشمل،    
العربية والفرنسية واإلسبانية واإليطالية والهولندية واأللمانية، يمكن الحصول عليها بالمجان لدى القنصليات 

ا، ووكاالت شركات النقل والبواخر التي والوكاالت البنكية بأوروبا ووكاالت الخطوط الملكية المغربية وشركائه
 .تؤمن الربط بين أوروبا والمغرب وعلى مستوى جميع مواقع المؤسسة

وأطلق أيضا تطبيقا يمكن تحميله بالمجان على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، يسمح للمستخدمين     
المتعلقة بمختلف الهيئات ذات بتحديد موقعهم واالطالع، في أي وقت وأي مكان، على سجالت االتصال 

الصلة بالمغاربة المقيمين بالخارج، باإلضافة إلى الولوج إلى المعلومات والنصائح العملية المرتبطة بتنظيم 
 السفر وفترات اإلقامة. وقد تعززت هذه العملية بإطالق موقع الكترون

www.marhaba.fm5.ma 
  

ووضعت المؤسسة رهن إشارة أفراد الجالية بالفضاءات العشرين التي قامت بتهيئتها، أزيد من ألف من     
المساعدات االجتماعيات واألطباء واألطر شبه الطبية والمتطوعين، الذين تمت تعبئتهم لإلنصات ألفراد الجالية 

 وتقديم المساعدة الضرورية لهم
 

المؤسسة، من خالل مركز النداء التابع لها، الذي يعمل طيلة أيام األسبوع  ويمكن ربط االتصال بمواقع    
أو عبر الرقم األخضر من داخل  00 212 537206666 /00 212 537205566وعلى مدار الساعة، على الرقم 

0800002323المملكة    

 
ن إسبانياباإلضافة إلى هذه األرقام، يمكن ربط االتصال بفضاءات االستقبال بالخارج م       

0034631207969أو  0034612483413الجزيرة الخضراء :        
0034631294004أو  0034632196819ألميرية :       
0034631638192أو  0034631602639موتريل :       

     
  ومن فرنسا

   0033755413457سيت 
    

  ومن إيطاليا
00393203038057جنوة :    

 

http://www.marhaba.fm5.ma/

