
Address: 041/042, Unit 2, No.1 Gongti BeiLu, Sanlitun DRC, Chaoyang District, Beijing 

北京市朝阳区工人体育场北路 1号院三里屯外交公寓办公楼 2单元四楼 
 

  إعالن ) 02( 
 

المغربية ببكين   المملكة  المقيمة بجمهورية إتنهي سفارة  المغربية  الجالية  افراد  لى علم كافة 

الحضور إلى مقر السفارة خالل القنصلية    ستفادة من هذه الخدمات  في ال  الراغبين  الشعبيةالصين  

 رونا.الحترازية وتعليمات الوقاية من فيروس كوأوقات العمل، مع اللتزام بالتدابير 

 : االثنين إلى الجمعة  من 

     16:30-  14 30:  زواال         12: 30 -   9:  30صباحا  

 ، تم استثنائيا  إضافة :ومراعاة لظروف بعض أفراد الجالية

 13:00 إلى   10:00أخر يوم سبت من كل شهر من الساعة  

للتذكير ، فالتسجيل القنصلي والدلء بكل الوثائق الضرورية يبقى إلزاميا من اجل الستفادة  

 من مختلف الخدمات القنصلية والجتماعية . 

 : من أجل االستفسار الرجاء االتصال بالمصلحة القنصلية على الرقم التالي

 (12:  30إلى    10:  00من )     08 15 32 65 10 0086

 

 : بسبب   بالسفارة االتصالربط   في بعض االحيانقد يتعذر خد بعين اإلعتبار أنه مع ال 

مدة طويلة   التي يسغرق بعضها  الواردة من داخل وخارج الصين  لمات الهاتفيةالكم الهائل من المكا -

 . أفراد الجالية  ؤالت اتسجوبة على  لوا  الشروحات لتقديم ا 

 . مقر السفارة ل يوميا   يحضرون الخدمات للموطنين الذين تقديم بال  المصلحة القنصلية  غانش -

 

 البريد االلكتروني: فعليه، الرجاء التواصل مع السفارة عبر 

consular@moroccoembassy.org.cn 

 

  يمكن تفحصن اجل االستفادة من مختلف الخدمات القنصلية بخصوص الوثائق الضرورية م

 لتبسيط وتوحيد المساطر المتعلقة بالخدمات القنصلية  التي تعد دليال مرجعيا  البوابة االلكترونية
 ةبية والفرنسية واالنجليزيالعراللغة بات مفصلة معلومتوفر  ةهذه البواب

.maconsulat   
 

أما بخصوص تسديد رسوم الخدمات القنصلية، تضع السفارة رهن إشارة أفراد الجالية حساب  

 إلى المصلحة المعنية .  الداء لتحويل المبلغ المطلوب وإرسال وصلبنكي   

 

      g)(Bank of China/Beijin    778350019293  :  الحساب البنكي رقم

 

ته الذي يجب مراجع  (الوثيقة المرفقة طيهالمعمول بها )جدول الرسوم والواجبات وفقا لتحويل المبلغ المطلوب التفضل ب رجاءال: ملحوظة

 .(Taux de change)  سعر الصرف  على قد يطرأ  تفاديا لي تغيير  ل البنكينفس يوم عملية التحوي في 

 

mailto:consular@moroccoembassy.org.cn


Depuis RMB/DH

24-05-2022 1.5098181701

Frais TIMBRES 

en DH

Frais SERVICES

en DH

TOTAL

en RMB

Etablissement Passeport (5 ans) 800 60 569.61

Etablissement Passeport (Mineur) 60 39.74

Renouvellement en cas de Perte de Passeport 1000 80 715.32

Renouvellement en cas de Perte de Passeport (Mineur) 80 52.99

Déclaration de Perte de Passeport 100 10 72.86

Laisser-passer 150 20 112.60

Visa de Transit (jusqu'à 72H) 150 20 112.60

Visa de Séjour  (<3 mois avec une seule entrée) 200 20 145.71

30

(20+10)

Etalissement des Photocopies, par photocopie 20 10 19.87

Traduction (1 page) 100 10 72.86

Transcription, annotation marginale d'Acte de Naissance 30 0 19.87

Extrait d'Acte de Naissance / Fiche individuelle 30 0 19.87

Livret de Famille 150 20 112.60

Légalisation de signature/ Procuration en vue de Divorce 200 20 145.71

Légalisation de signature/ Procuration pour Mariage 100 10 72.86

Ishhad à joindre à l'Acte de Mariage Civil 200 132.47

Certificat de Vie 50 10 39.74

60

(50+10)

Carte d'Identité Nationale (Timbre: 30Dh et Quittance: 75Dhs) 105 69.54

Demande de Fiche Anthropométrique (Criminal record) 30 0 19.87

Tarifs des timbres et principaux services rendus 

Taux en vigueur

Visa de Séjour (<3 mois avec deux entrées) 300 218.57

Attestation d'Immatriculation Consulaire 10 46.36


