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611

2010 - 2011

71.3 %

79,1 %
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2007 - 20082010 - 2011

48 %

52,8 %
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2007 - 20082009 - 2010

15 %

9.2 %










2012 2011 2010 2009 2008
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3 741 3 803 4 187 3 367 1457


 

3 350 3 404 (*) 3 643 2 793 1 225
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3 350 3 404 (*) 3 643 2 793 1 225 



84.25% 84.20% 89,55% 89,51% 87,00% 

+

9 000 14 984 12 785 5 843 3 280


(+ )

8 079 13 486 6 559 4 674 2 650 

89.7% 90% 51%(**) 80% 81% 
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2012

90%

10%

ن حسب السلكوالمستفید

48%52%

ن حسب الوسطوالمستفید

3 818 399

436 370

2 028 544

2 226 225
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إلعداديااإلبتدائي قرويحضري

7692544961174
2011-2012

 الكتب واللوازم المدرسیة+محفظة (یستفیدون من  محفظة كاملة  6420111من بینھم(
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السنوات الثانیة والرابعة والخامسة    
والسادسة 

















2012



690 000

406 000 كلفة التمویل

كلفة التمویل
ملیون درھم620
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2011-2012 2008-2009

88 000

406 000

47 000

عدد التالمیذ عدد األسر

كلفة التمویل
ملیون درھم124



2012



2011-2012
2012-2013 

%10 1295430 اإلبتدائي


10% 46812 اإلعدادي

38% 56035 اإلعدادي


13% 56671 التأھیلي
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96,39%

3,61%

السلكتوزیع المستفیدین من المطاعم المدرسیة حسب

اإلعدادياالبتدائي

76611790521
2011-2012

50%50%

حسب السلكالداخلیاتتوزیع المستفیدین من 

اإلعداديالثانوي التأھیليالثانوي



2012



8461 

29 578 

38 039 
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000380057
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38 039 
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2012

المجموع
الثانوي 
التأھیلي

الثانوي 
اإلعدادي

االبتدائي

226 376 43 429 55 985 126 962 

5 620 1 460 2 589 1 571 

7 279 2 217 2 587 2 475 
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7 279 2 217 2 587 2 475 

9 946 956 1 680 7 310 


328 126 120 82 

467 240 227  

300 300  
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برمجة جمیع العملیات في أفق ضمان الدخول التكویني المقبل طبقا لنظام التوظیف الجدید:ملحوظة
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مشروع خطة عمل في مجال التكوین المستمر ستكون جاھزة في نھایة شھر مارس قصد المصادقة وفق تصور جدید  :ملحوظة
.وجھویالتدبیر التكوین المستمر مركزیا 
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.130%28%201220%2016

.2800 0002011-2012

%النسبة  عدد المستھدفین المتدخلون

 

2012
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49 390 000 

43,5 350 000 

7 56 000 

0,5 4 000 

100 800 000 
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.187 00021%

.234%

عدد المستھدفین اإلدماج الفرصة الثانیةالبرنامج

المستھدفین حسب البرامج المعتمدة
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عدد المستھدفین البرنامج

55.000 

30.000 

2.000




87.000 

الفرصة الثانیة
63%

المواكبة 
التربویة 
للمدمجین

2%

اإلدماج 
المباشر 

35%
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2012



2012

تطور نسبة میزانیة الوزارة من المیزانیة العامة للدولة

25,21%

26,27%

25,36%

27,50%

30,00%
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25,21% 25,36%

23,87%

23,25%

20,00%

22,50%

25,00%

2008 2009 2010 2011 2012



2012

))المبالغ بمالیین الدراھمالمبالغ بمالیین الدراھم((مكونات میزانیة وزارة التربیة الوطنیة 

المعدات والنفقات  

میزانیة االستثمار
9 000
19%

48

الموظفون 
34 808

72%

المعدات والنفقات  
المختلفة  

4 437
9%



2012

20092012

2009201020112012
نسبة  التطور 

بینما 
2012و 2009

29 66331 15732 37234 80817%
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4 2804 8104 4504 4374%

33 94335 96736 82239 24516%

5 84312 78514 9849 00054%



2012

االعتمادات المالیة المرصودة لوزارة التربیة الوطنیة
))المبالغ بمالیین الدراھمالمبالغ بمالیین الدراھم((

الموظفون

2012 نسبة التطور 2011

34 80834 808 7.5% 32 37232 372
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الموظفون

االستثمارمیزانیة 
)التزام+أداء(

9 0009 000

34 80834 808 7.5%

المعدات والنفقات 

4المختلفة 4374 437 -0.3%

14 98414 984

32 37232 372

4 4504 450

- 40 %

24539میزانیة التسییر 24539 6.5% 36 82236 822



143
3%

447
10%

697
16%


44374437

+
90009000



2012

623
7%

184
2%

114
1%
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3 150
71%

اإلدارة العامة اإلدارة الخارجیة

االعتمادات المخولة لألكادیمیات مؤسسة محمد السادس

8079
90%

االدارة الخارجیة االدارة العامة

صندوق التجھیز الجماعي إعانات األكادیمیات  



2012



)التزام+أداء(االستثمارمیزانیة  التسییرمیزانیة  األكادیمیة

57 204 800 16 374 800 الذھب لكویرةيواد

134 097100 33 661 800 العیون الساقیة الحمراء

176 425 000 91 528 500 كلمیم السمارة
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734 720 700 402 055 200 سوس ماسة درعة

419 470 000 157 620 300 الغرب الشراردة بني حسن

389 719 300 178 799 200 الشاویة وردیغة

661 462 800 325 529 200 مراكش تانسیفت الحوز

791 285 200 230 292 200 الشرقیة



2012



)التزام+أداء(االستثمارمیزانیة  التسییرمیزانیة  األكادیمیة

479 470 700 244 844 000 الدار البیضاء الكبرى

569 038 100 206 762 700 الرباط سال زمور زعیر

414 114 900 191 227 200 دكالة عبدة

473 794 400 170 465 600 تادلة أزیالل
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473 794 400 170 465 600 تادلة أزیالل

677 653 000 274 442 800 مكناس تافیاللت

501 735 300 182 923 500 فاس  بولمان

362 760 600 210 328 500 تازة الحسیمة تاونات

1 235 995 700 233 031 900 طنجة تطوان

8 078 947 600 3 149 887 400 عمــــــــــــــــوالمج



2012




65,32 اإلعالم والتوجیھ 1 013,52 الدعم االجتماعي

54,5 االضافیة ومنح الطلبة األساتذةالساعات 625,59 الحراسة والنظافة

13,6 الدعم التربوي للتالمیذ 332,1 تسییر المؤسسات

4,77 األوليالتعلیم 180,56 مشروع المؤسسة
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4,77 األوليالتعلیم 180,56 مشروع المؤسسة

169,76 أخرىمشاریع 122,11 األقسام التحضیریة للمدارس العلیا

913
إعانة لفائدة مؤسسة السادس (االجتماعیة األعمال

)وبناء السكن الوظیفي لألساتذة بالعالم القروي
105,95 المستمرالتكوین

743,5
تسییر المصالح االداریة  (الضروریة النفقات 

ومستحقات الماء والكھرباء والھاتف وتنظیم  
)االمتحانات

92,98 الصیانة الوقائیة



2012




57,45
إحداث وتجھیز المراكز الجھویة لمھن  

التربیة
7061,76

بما فیھا  (المدرسیة اإلحداثات والتجھیزات
)اعتمادات التثبیت

55,92 المعلومیاتيالتجھیزات بالعتاد  612,86 تأھیل المؤسسات التعلیمیة

45,32 األوليالتعلیم 370,1 اإلعالم واالتصال التربویةإدماج تكنولوجیات
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45,32 األوليالتعلیم 370,1 اإلعالم واالتصال التربویةإدماج تكنولوجیات

43,82 اإلعالم والتوجیھ 200,59
إحداث وتوسیع مراكز األقسام التحضیریة  

للمدارس العلیا

37,4 المالعب الریاضیة   147,2 التقنيالتعلیم

42 مشاریع أخرى 110,62 الدیداكتیكيالعتاد 
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