
 
ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА ВІЗУ  

ДО КОРОЛІВСТВА МАРОККО 
 

 

o ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ В’ЇЗДНОЇ ВІЗИ ДО МАРОККО 

ВІДБУВАЄТЬСЯ Y ПОНЕДІЛОК І СЕРЕДУ З 14.00 ДО 15.00 ВИКЛЮЧНО ЗА 

УМОВ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПИСУ ЧЕРЕЗ E-MAIL.  

 

o ЗАЯВКИ НА ВІЗУ З НЕПОВНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ БУДУТЬ 

АВТОМАТИЧНО ВІДХИЛЕНІ. 

 

o ПОДАЧА ЗАЯВКИ ОСОБИСТА АБО ЗА НОТАРІАЛЬНИМ ДОРУЧЕННЯМ НА 

ТРЕТЮ ОСОБУ, ОТРИМАННЯ ВІЗИ – ОСОБИСТА ПРИСУТНІСТЬ ЗАЯВНИКА 

ОБОВ’ЯЗКОВА. 

 

o СТРОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ВІД 10 ДО 14 ДНІВ. 

 

o ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ ОРИГІНАЛ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ, СТРАХОВКА 

І ОПЛАТА ВІЗОВОГО НЕ ПОТРІБНІ ! 

 

o В АНКЕТІ-ЗАЯВІ НА ОТРИМАННЯ ВІЗИ ОБОВ’ЯЗКОВО МАЄ БУТИ 

ВКАЗАНИЙ E-MAIL ТА ТЕЛЕФОН ЗАЯВНИКА ДЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ДАТИ 

ОТРИМАННЯ ВІЗИ 

 

o ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ВІЗИ MULTI ПОТРІБНО НАДАТИ 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДЕКІЛЬКОХ В’ЇЗДІВ ДО МАРОККО 

 

o ПРО ГОТОВНІСТЬ ВІЗИ ПОСОЛЬСТВО ПОВІДОМИТЬ ЗАЯВНИКА НА 

ВКАЗАНУ НИМ,  В АНКЕТІ, E-MAIL АДРЕСУ, АБО ТЕЛЕФОН ЗА ДЕКІЛЬКА 

ДНІВ ДО ДАТИ НАДАННЯ ДО ПОСОЛЬСТВА ОРИГІНАЛУ ЗАКОРДОННОГО 

ПАСПОРТУ І СПЛАТИ ВІЗОВОГО ЗБОРУ (ромір візового збору буде 

вказаний в e-mail).   

 

o СТРАХОВКА НАДАЄТЬСЯ РАЗОМ З ОРИГІНАЛОМ ЗАКОРДОННОГО 

ПАСПОРТУ. ВИМОГИ ДО СТРАХОВОГО ПОЛІСУ: ТЕРИТОРІЯ ПОКРИТТЯ – ВЕСЬ СВІТ АБО МАРОККО, 

СТРАХОВА СУММА – МІН 30000 Є, ПЕРІОД ДІЇ – ПОКРИТТЯ МІН ПОВНОГО ПЕРІОДУ ПЕРЕБУВАННЯ НА 

ТЕРИТОРІЇ МАРОККО. 
 

o ПОДАЧА ОРИГІНАЛУ ПАСПОРТУ ЗАЯВНИКА:  

ПОНЕДІЛОК І СЕРЕДА з 10.00 до 10.30.  

ОТРИМАННЯ ПАСПОРТІВ З ВІЗАМИ О 15.00.   

 

e-mail для візових питань: 

moroccanvisa.kiev@gmail.com 
 



 

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯКИ НА ВІЗУ ДО МАРОККО 
 

Для дітей на будь-який тип візи необхідно: 

- КОПІЯ Проїзного документу  

- 2 фотокартки 3*4 

- Ксерокопія свідоцтва про народження 

- Ксерокопія свідоцтва про одруження батьків 

- Довідка з навчального закладу 

- Нотаріальна копія дозвілу, від одного з батків, що не супроводжує дитину 

- Анкета, заповнюється ДРУКОВАНИМИ літерами 

 Документи для отримання візи типу «відвідання сімї»  
(змішаний шлюб або родинний звязок): 

- Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику;  

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або інший документ 

прирівняний до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;  

- Ксерокопія закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк його дії має перевищувати термін перебування на території 

Марокко;  

- Ксерокопія Ідентифікаційного коду;  

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Копія легалізованого свідоцтва про одруження; 

- Копія документу, що засвідчує родинний звязок, наприклад свідоцтво про народження, де 

вказана національність матері – марокканки (у випадку, якщо діти народилися від батька 

іноземця, національність котрого підлягає під візовий режим); 

- Копія документу, що засвідчує опікунство за марокканським законодавством «КАФАЛА» або 

документ про  всиновлення за міжнародним законодавством, в разі всиновлення поза Марокко; 

- Запрошення оригінал з АПОСТИЛЕМ від, родича, друзів, опікуна і т.п. 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «туризм»: 
- Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена 

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;      

- Ксерокопія національного паспорту або посвідки на проживання, або іншого документу 

прирівняного, 

- Ксерокопія діючого закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк його дії має перевищувати термін перебування на території 

Марокко;  

- Ксерокопія Ідентифікаційного коду;  

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Резервація готелю або ваучер; 

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців, або тревел чеки, 

довідка з банку про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на 

один день перебування на території Марокко; 

- або запрошення оригінал з АПОСТИЛЕМ, в разі візиту до родини, друзів і т.п., яке містить 

інформацію про обовязки з фінансування, медичного догляду і можливого повернення на 

Батьківщину;  

- або запрошення марокканської туристичної агенції або рекомендація Міністерства Туризму або 

делегації Національного Офісу з Туризму Марокко. 



- Довідка про несудимість.  

 

 Документи для отримання візи типу «робоча»: 
       -     Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена друкованими 

літерами англійською або французською мовами в одному примірнику, обовязково з вклеєною 

фотокарткою ; 

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них;  

-  2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя; 

- Ксерокопія діючого закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк дії перевищувати термін перебування на території Марокко;  

- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Копія Контракту на роботу завіреного належним чином Міністерством Праці Марокко/ або 

оригінал запрошення з АПОСТИЛЕМ. 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Резервація готелю; 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «ділова»: 
- Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;    

- Ксерокопія діючого закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк його дії має перевищувати термін перебування на території 

Марокко;   

- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Рекомендаційний лист від відповідного Міністерства, в разі державного замовлення; 

- Письмова рекомендація професійних палат в разі приватних дій; 

- Запрошення на імя здовувача візи, в разі участі в ярмарках та виставках від організатора 

заходу; 

- Письмове запрошення в оригіналі з АПОСТИЛЕМ від запрошуючої організації; 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Резервація готелю; 

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «конференція, семінар і т.п.»: 

     -    Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   
друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них; 

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;  

- Ксерокопія дійсного закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк його дії має перевищувати термін перебування на території 

Марокко;  

- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Державне розпорядження про відрядження для держслужбовців; 

- Запрошення в оригіналі з АПОСТИЛЕМ від організаторів заходу;  

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Резервація готелю; 



- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «інвестор»: 

- Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена       

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя; 

- Ксерокопія дійсного закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк дії має перевищувати термін перебування на території Марокко;  

- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Копія Рекомендаційного листа від Дирекції Зовнішніх інвестицій, компетентної інстанції, 

Регіональних Центрів Інвестицій, марокканських партнерів або іноземного інвестора 

представленого в Марокко. 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Резервація готелю; 

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку про 

наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день перебування 

на території Марокко; 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «журналіст»: 

- Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   друкованими 

літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;      

- Ксерокопія діючого закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк його дії має перевищувати термін перебування на території Марокко;  

- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку про 

наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день перебування 

на території Марокко; 

- Заява на отримання дозволу на зйомки адресоване Міністерству Закордонних Справ та 

Співробітництва, з уточненням наступних пунктів: 

 Мета візиту; 

 Місце і терміни проведення зйомки або репортажіву; 

 Точна дата та пункт прикордонного пропуску прибуття в Марокко; 

 Перелік техніки для зйомок. 

- Техніка та обладнання для зйомок підлягає спеціальній процедурі, в рамках тимчасового дозволу 

(необхідно погодити з Міністерством Закордонних Справ та Співробітництва Марокко). 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Резервація готелю; 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «медична»: 

        -  Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   друкованими 
літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;      

- Ксерокопія дійсного закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк його дії має перевищувати термін перебування на території Марокко;  

- Медична довідка (медична картка); 

- Зобовязання, щодо несення витрат на госпіталізацію та повернення на Батьківщину, в разі 

необхідності, організацією медичного страхування або банківська гарантія; 

- Погодження медичної установи на прийняття на лікування пацієнта на основі банківської гарантії 

або зобовязання. 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку про 

наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день перебування 

на території Марокко; 



- Довідка про несудимість.  

 

 

 

 Документи для отримання візи типу «постійний відвідувач»: 

- Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику, 

обовязково з вклеєною фотокарткою ; 

- Ксерокопія національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документа 

прирівняного до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;      

- Ксерокопія діючого закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і перевищувати термін перебування на території Марокко;  

- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Заява на імміграцію в Королівство Марокко або на перебування на довгий строк (більш ніж на 

один рік) , з уточненням місця розміщення або отримання пенсії; 

- Довідка з банку підтверджуюча наявність коштів на рахунку для покриття витрат на весь 

період перебування та проивання в Королівстві Марокко; 

- Заява, стосовно того, що здобувач не буде займатися професійною діяльністю під час 

перебування на території Королівства Марокко; 

- Реєстрація в якості «постійного відвідувача» в відповідних службах Генеральної Дирекції 

Національної Безпеки; 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «біженець або особа без громадянства»: 

        -  Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику, 

обовязково з вклеєною фотокарткою ; 

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них; ксерокопія цих документів 

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;      

- Ксерокопія діючого закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк його дії має перевищувати термін перебування на території 

Марокко;  

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Попередня згода Департаменту Міністерства Закордонних Справ та Співробітництва Марокко. 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Резервація готелю; 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «член екіпажу повітряного судна»: 
        -  Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 
- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;      

- Ксерокопія дійсного закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і термін його дії перевищувати термін перебування на території Марокко;  

- Свідоцтво члена екіпажу. 

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко ; 



- Оригінал запрошення з АПОСТИЛЕМ 

- Довідка про несудимість.  

 

 

 Документи  для отримання візи типу «моряк»: 
       -      Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику, 
обовязково з вклеєною фотокарткою ; 

- Ксерокопія національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них; 

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;      

- Ксерокопія діючого закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк його дії має перевищувати термін перебування на території 

Марокко;  

- Довідка про несудимість.  

- Копія Паспорту моряка 

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

 В разі морської ловлі: копія контракту морського працевлаштування або технічного 

асистування наданого судновласника або марокканської компанії, завірений Міністерством 

Праці Марокко та головою компетентної територіальної делегації з морської ловлі.  

 В разі торгового флоту: копія трудового контракту або судова роль судновласника 

завіреного Міністерством Праці Марокко та головою морського порту. 

 

 Документи для отримання візи типу «технічне асистування»: 
-   Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 
- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;      

- Ксерокопія дійсного закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і термін його дії має перевищувати термін перебування на території 

Марокко;  

- Лист про направлення у відрядження від установи, що здійснює технічне асистування; 

- Або рекомендація від державної установи, що приймає, та контракт; 

- В разі продажу, копія конракту продажу та документи проходження митного контролю або 

платіжне доручення, так само як і посвідчення кваліфікації технічного персоналу. 

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Оригінал запрошення з АПОСТИЛЕМ 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «культурні заходи та спортивні змагання»: 

- Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя; 

- Ксерокопія дійсного закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і строк його дії має перевищувати термін перебування на території 

Марокко;  

- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Запрошення від організаторів заходу з АПОСТИЛЕМ; 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Резервація готелю; 



- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Довідка про несудимість.  

 

 

 Документи для отримання візи типу «артистичні виступи»: 
        -  Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 
- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;    

- Ксерокопія дійсного закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і термін його дії має перевищувати термін перебування на території 

Марокко;  

- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Копія робочого контракту. 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Резервація готелю; 

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Оригінал запрошення з АПОСТИЛЕМ. 

- Довідка про несудимість.  

 Документи для отримання візи типу «навчання, дослідницька робота, 

проходження практики»: 

- Анкета – запит на отримання вїздної візи до Королівства Марокко має бути заповнена   

друкованими літерами англійською або французською мовами в одному примірнику; 

- Ксерокопія Національного паспорту або посвідки на проживання або іншого документу 

прирівняного до них;  

- 2 недавні кольорові фотокартки на білому фоні 3*4 см, з чіткими рисами обличчя;      

- Ксерокопія діючого закордонного паспорту: паспорт або проїздний документ має бути дійсним 

щонайменше 90 днів і термін дії має перевищувати термін перебування на території Марокко;  

- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Довідка з місця роботи, з зазначенням заробітньої плати за останні 6 місяців та довідка з банку 

про наявність коштів на особистому рахунку, з розранунку 100 доларів США на один день 

перебування на території Марокко; 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Довідка про несудимість.  

       Для навчання: 
- Довідка про зарахування та/або надання стипендії від марокканської Агенції Міжнародного 

Співробітництва або іншої офіційної інституції, що фінансує навчальні програми в Марокко; 
- Ксерокопія ідентифікаційного коду;  

- Список від марокканської Агенції Міжнародного Співробітництва, де фігурує прізвище 

здобувача; 

- Довідка про зарахування в вищий навчальний заклад, державної форми власності; 

- Довідка про зарахування в вищий навчальний заклад, приватної форми власності; 

- Бронювання авіаквитків в обидві сторони; 

- Зобовязання від близького родича або поручителя, який мешкає в Марокко, належним чином 

підписане та завірене, яке крім того містить наступні пункти: 

 Поручитель постійно проживає на території Марокко, підтверджує свою 

платоспроможність та гарантує помешкання; 

 Зобовязання про реєстрацію в якості іноземного студента в відповідних службах 

Генеральної Дирекції Національної Безпеки; 

 Зобовязання залишити територію Марокко відразу після закінчення навчання. 

Для проходження стажування: 

 Оригінал погодження (дозволу) на проходження стажування від приймаючої сторони. 



Для дослідницької роботи: 

 Угода про стажування з марокканською інстанцією.  

 

 

 


