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ا�ؤقتون

ا�كتب ا�ركزي للتنسيق

سيارة مغاربة مقيم�
بالخارج ثم إستقبالهم

خدمات استقبال

فحوصاتمساعدة صحية

ا�ساعدات االجتماعيات

دليل إعالمي مرحبا
متوفر ب 6 لغات

حلة جديدة للتطبيق 
ا�حمول مرحبا 

ا�توفر مجانا
و ب 6 لغات 

موقع إلكتروني جديد :
www.marhaba.fm5.ma 

تقوية القرب و ا�واكبة

أرقام دالة لعملية مرحبا 2016

الـمــــداومـــة
مـضـمونــة علــى مــدار

24 سـاعــة وطـيـلــة أيـام األسـبوع

خـدمـــات ا�ســاعــدة

ا�ساعدة اإلجتماعية والطبية متوفرة في 20 مركز 
اإلستقبال في ا�وانئ، ا�طارات، في محطات الراحة 

التابعة للمؤسسة :

• رئيس ا�ركز : التنسيق مع الجهات ا�عنية بع� ا�كان
• الرعاية اإلجتماعية : استقبال، حل ومواجهة اإلشكاالت 

  مع الجمارك، الشرطة والخدمات القنصلية، ا�واكبة 
  اإلدارية والدعم األسري.

• الرعاية الطبية : تدخالت بع� ا�كان، اإلسعافات األولية، 
  نقل ا�رضى إلى ا�ستشفيات.

عملية إنسانية فريدة من نوعها تقوم مؤسسة محمد 
الخامس للتضامن بتنفيذها بالتعاون مع العديد من 

ا�تدخل� من القطاع� العمومي والخاص :

تنسيق على الصعيد الوطني والدولي
- لجنة وطنية

- لجنة التنسيق ا�شتركة ا�غربية اإلسبانية 

الــدورة
عملية مرحبا

من 5 يونيو إلى 15 شتنبر

من بينها 3 مراكز جديدة 
لالستقبال بميناء موتريل 

بجنوب اسبانيا٬ بميناء طنجة 
ا�دينة و بمطار مراكش ا�نارة

2.634.698
2015بالنسبة ل%6,02 + 2015بالنسبة ل6,48% + 



• فضاء تسويق منصف موجه لبيع منتوجات التعاونيات النسائية ا�غربية

• تسويق ا�نتوجات ا�حلية و منتوجات الصناعة التقليدية
• 3500 عالمة معروضة

• 200 تعاونية ممثلة

أحداث هامة 2017

تدش� السوق التضامني
بحي الوازيس بالدارالبيضاء 

إطالق الحملة الوطنية للتضامن 
2017 ا�تمحورة حول

"دعم التعاونيات النسوية٬
من أجل إنتاج اجتماعي

و تضامني مستدام"



 
6,3

 
5,453

191,22

29.775

مليون شخص العدد 
اإلجمالي للمستفيدين

70 عملية منها 3 من إنجاز ا�ؤسسة

21 جمعية مشاركة، باإلضافة إلى أطباء تابع� لوزارة الصحة على ا�ستوى ا�حلي

539 طبيب متطوع 

359 ممرض و ممرضة متطوع�

40 اقليم مستهدف

مليار درهم اإللتزامات ا�الية 
اإلجمالية منذ إنشاء ا�ؤسسة

البرنامج الطبي اإلنساني للقوافل الطبية 2017 

أرقام دالة

إلــــي نـــهـــايــــة 2016

حصيلة الحملة الوطنية للتضامن 2017

مــلـيـون درهــــــم

من ا�ستفيدين إلى ماي 2017



3، زنقة الريصاني، حسان،
الرباط - ا�غرب

الصندوق البريدي : 4253
الهاتف : 38/ 37 36 26 37 5(0) 212 +

الفاكس : 39 36 26 37 5(0) 212 +
www.fm5.ma : ا�وقع اإللكتروني

solidarite@fm5.m : البريد اإللكتروني


