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ميالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلالسيد وزير 

مام لجنة 
 
النوابالتعليم والثقافة والتصال بمجلس ا

2019سنة برسم والميزانية حول مشروعي برنامج العمل 





شارةتمتالتيالمبادئوخاصةلمملكةادستور مقتضيات ليهاالإ ؛التربويةالمنظومةتطويروتحدياتبرهاناتارتباطااإ

لىالحكومةجاللتهفيهادعاوالتي2018غشت20ويوليوز 29خطابيفيالمتضمنةالسامية،الملكيةالتوجيهات عطاءاإ رسي،المدالهدرومحاربةالتمدرسدعملبرامجقويةدفعةاإ

وليوالتعليموالداخليات،المدرسيةوالمطاعمالمدرسيوالنقل"تيسير"برنامجوخاصة
 
ضافةال لىبالإ عادةاإ عطاءنالتكويتخصصاتفيشاملبشكلالنظراإ سبقيةواإ
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المستفيدات والمستفيدون من المنظومة التربوية المدرسيالطلب

جمالية عداد الإ
 
2018:للتالميذ ال – 2017

تلميذة وتلميذ620 730 7

(%38)القروي بالوسط 914 928 2منهم

ولي
 
عداديالثانوي التعليم البتدائيالتعليم ال هيليالإ

 
الثانوي التا

69926516945011014231 4322623

217175540028164369 2007342

المجموع الوطني

الوسط القروي
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2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

ولي حسب تالميذ 
أ

الصنفالتعليم ال

تقليدي خصوصي عمومي

62,7%
62,7%

24,4%

12,8%

ولي حسب الصنف
أ

2017-18: توزيع التعليم ال

تقليدي

خصوصي

عمومي

ولي التقليدي يبقى التعليم 
أ

كبر بحوالي يشكل الحصة ال
أ

ولي، % 62,7ال
أ

.ا السلكمما يكرس التحديات التي ينبغي رفعها في تعميم هذمن مجموع تالميذ التعليم ال

ولي 
 
ولي: التعليم ال

 
صناف التعليم ال

 
توزيع التالميذ حسب ا

التمدرسنسب

%24,4

%12,8

%63,3
%60,5

%11,9%9,9

%24,5 %24,8%27,4

%65,5

%12,1
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92,8%

96,0%
97,3%

99,1%

93,6%

96,6%
98,0% 99,5%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

الوطنيالصعيد 

ناث اإ مجموع 

94,7%

98,0%
98,6%

99,3%
96,2%

99,2%
99,5%

99,7%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

القرويالوسط 

ناث اإ مجموع 

تيات تقدم مضطرد لنسب التمدرس لسيما بالنسبة لف
.دائيالوسط القروي مع التعميم الكلي للتعليم البت

التعليم البتدائي
التمدرسنسب
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82,1% 82,5%

85,3%
86,7%

85,3% 85,6%

88,3%
89,7%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

الوطنيالصعيد 

ناث اإ مجموع 

66,2% 66,8%
70,3%

72,3%
73,0%

73,5%
76,9%

78,8%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

القرويالوسط 

ناث اإ مجموع 

ات الوسط لنسب التمدرس لسيما بالنسبة لفتيتطور مهم 
طفال غير 

أ
القروي، مع تقليص كبير لهامش ال

.الممدرسين

عدادي التعليم الثانوي الإ
نسب التمدرس
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61,8% 60,5%
62,9% 63,6%

68,7%
64,9% 66,2% 65,8%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

الوطنيالصعيد 

ناث اإ مجموع 

29,7% 30,0% 31,9% 33,0%

40,8%
39,3% 40,3% 40,2%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

القرويالوسط 

ناث اإ مجموع 

م التعليم على تعمينظرا للتركيزاستقرار نسب التمدرس
ساس وتوجه التالميذ نحو مسالك التكوين المه

أ
.نيال

هيلي
 
التعليم الثانوي التا

التمدرسنسب
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4,0%

2,4%
1,7% 1,5%2,9%

1,9%
1,2% 1,1%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

نسب النقطاع بالتعليم البتدائي

ناث اإ مجموع 

10,4%

8,5%
8,0%

9,4%

12,2%

10,8%
10,2%

12,0%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

عدادينسب النقطاع بالتعليم  الثانوي الإ

ناث اإ مجموع 

13,6%

10,3%
8,6% 8,7%

13,9%

11,5%
9,6% 10,1%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

هيلي
 
نسب النقطاع بالتعليم الثانوي التا

ناث اإ مجموع 

دائي نظرا انخفاض ملحوظ لنسب النقطاع بالتعليم البت
الدعم للمجهودات المبذولة من طرف القطاع سيما في مجال

ن نسبة النقطاع في الوسط. الجتماعي
أ

القروي مع اإلشارة ا
.%5,7بسلك البتدائي تبلغ 

نسب النقطاع
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3,3%

8,2%

20,0%

1,8%
2,5% 3,3%

5,8%

1,3%

2,8%
5,1%

10,9%

1,5%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

التعليم البتدائي

حضري  قروي مجموع 

5,4%
7,3%

15,7%

0,6%

5,6%
8,7% 13,8%

1,0%

5,4% 7,8%

15,0%

0,7%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

عدادي التعليم الثانوي الإ

حضري  قروي مجموع 

6,0% 6,0%
7,8%

0,3%

5,6%
4,3% 5,0%

0,4%

5,9%
5,7%

7,2%

0,3%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

هيلي
 
التعليم الثانوي التا

حضري  قروي مجموع 

ك تظاظنسبفيكبيرانخفاض نظرا2017-18موسمبرسمال

وكذادرسينوالمالمدرسيالعرضتوفيرحيثمنالمبذولةللمجهودات
.المواردهذهاستعمالحسن

قسام التي يصل عدد تالميذها 
 
ك ثر45حصة ال

 
وا نسب الك تظاظ
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80,1%

80,1% 80,4%

89,8%

79,6%

80,8%
81,5%

92,4%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

نسبة النجاح بالسنة السادسة ابتدائي

مجموع إناث

51,5% 52,9% 53,1%

67,9%58,7% 60,5% 60,1%

76,1%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

عدادي نسبة النجاح بالسنة الثالثة اإ

مجموع إناث

60,8% 59,4%
65,2%

71,9%63,7% 63,0%
67,9%

75,1%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

نسب النجاح بالباكالوريا

مجموع إناث

خيرة فارتفاع ملحوظ لنسب النجاح ل سيما بالسنة 
أ

كافة ي  ال
سالك التعليمية مما 

أ
ستوى التحسن التدريجي لمينم على ال

. تحصيل التالميذ

نسب النجاح المدرسي



داءنسبة اللتزام
 
نسبة ال

%97%79الستثمار 

التسيير 
92%99%

2018و2017تنفيذ الميزانية برسم سنتي 

4 831

3 962

4 775

3 927

4 773

3 916
داءات

 
ال

زم العتمادات الملت
بها

العتمادات 
678 7المفتوحة

4 513

7 076

3 550

7 006

3 448 داءات
أ

ال

بهاالعتمادات الملتزم

ةالعتمادات المفتوح

2018برسم سنة 2017برسم سنة 
ك توبر 31وضعية )

أ
(2018ا

الستثمار

التسيير

داءنسبة اللتزام
 
نسبة ال

%100%99الستثمار 

التسيير 
99%100% 15

الستثمار

التسيير



2



7798

2018 1233

11049

4767

876 359

6002

البتدائي عدادي الإ هيلي
 
التا المجموع العام

المجموع 

القروي

العرض المدرسي
نصاف وتكافؤ الفرص الإ

المؤسسات التعليمية
(2019-2018برسم الدخول المدرسي )جديدة 100تعليمية منها مؤسسة11049

(*)

جديدة10منها جماعاتيةمدرسة135منها(*)

بالقروي 552منها917عدد الداخليات 

هيل ما يقارب 
 
حجرة من البناء المفكك 601تعليمية وتعويض مؤسسة1780تا 17



الموارد البشرية

لف 248يفوق ما 
 
ستاذةا

 
ستاذا

 
وا

لف137حوالي 
 
ستاذة ا

 
ستاذا

 
وا

البتدائيبالتعليم 
زيد من 

 
لف111ا

 
ستاذا

 
ستاذة وا

 
ا

بسلكيهالثانوي بالتعليم 

طر التدريس 
 
كاديميات تم توظيفهم بين سنتي 55000من بين مجموع ا

 
مر الذي ساهم في الحد من ظاهرة الك تظاظ وتحسين 2018و 2016من موظفي ال

 
، ال

:  ظروف الجودة 

ستاذ 11000توظيف : 2016
 
؛(ة)ا

ستاذ 24000توظيف : 2017
 
؛(ة)ا

ستاذ 20000توظيف : 2018
 
(.ة)ا

العرض المدرسي
نصاف وتكافؤ الفرص الإ
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:من برامج التربية غير النظامية ، منهم( ة)تلميذ67000استفادة حوالي 

26000دماج )الثانية الفرصة بمدرسة ( ة)تلميذ ؛(المهنيفي التعليم النظامي والتكوين % 36اإ

1800بمدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد؛( ة)تلميذ

5000التربويةالمواكبة من ( ة)مستفيد( ة)تلميذ.

التمدرس الستدراكي والتربية غير النظامية
نصاف وتكافؤ الفرص الإ
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تعزيز اللغة 
العربية

إرساء الجسور 
والممرات

إصالح البرامج 

والطرائق 
البيداغوجية

دعم التمكن من 
اللغات األجنبية

3 1

24

النموذج البيداغوجيتطوير  الرتقاء بجودة التربية والتكوين

تطوير النموذج 
البيداغوجي

20



تطوير استعمالت 
تكنولوجيا المعلومات 

يموالتصالت في التعل

نترنيت% 68)مؤسسة تعليمية بشبكة اإلنترنت مع خدمة التصفية 1302ربط •
أ

؛(مؤسسة مرتبطة بال
ستاذ بكل 10)لوحة رقمية 1100مدرسة ابتدائية في المناطق النائية ب 100تجهيز •

أ
لوحات إلك ترونية للتالميذ ولوحة لال

.بناء على طلبات عروض في اتجاه المؤسسات( مؤسسة

التجهيز والربط

توفير الموارد التربوية الرقمية ووضعها رهن إشارة المستفيدين؛•
.دراسة إلدماج تكنولوجيا المعلومات والتصال في المناهج الدراسية•

الموارد الرقمية

(.ة)مستفيد000100تكوين ما يقارب •

)*(التكوين 

بوي الرتقاء بالعمل التر 
داخل المؤسسات 

التعليمية

)*(الرياضة المدرسية 

جهات؛10مديرية إقليمية منتمية ل 52مركزا رياضيا ب 58إحداث •

.الرياضيةمؤسسة ابتدائية مستفيدة من المراكز 273•

)*(المدرسية الحياة

المواطنة؛ميثاق مدرسة •

ة مركزا اقليميا للوقاية ومناهض82مركزا جهويا و 12إحداث مركزا وطنيا و•
العنف بالوسط المدرسي؛

لف نادي تربوي موضوعاتي25•
أ

.ا

الرتقاء بجودة التربية والتكوين

21

.2018شتنبرحدودإلى(*)



الرتقاء بتدبير الموارد البشرية

ساسي لمهن التربية والتكعلىالشتغال •
أ

وين؛مشروع النظام ال

كاديميات الجهوية للتربي•
أ

طر ال
أ

ساسي خاص با
أ

ة العمل بنظام ا

والتكوين؛ 

؛ ”متصرف تربوي"إحداث إطار خاص •

كاديميات•
أ

الجهوية؛نقل جل اختصاصات تدبير الموارد البشرية إلى ال

كاديميات ما بين •
أ

ستاذ 55000: 2018و2016التوظيف من طرف ال
أ

ا

(.ة)

عمل سنوية تنزيل وتتبع الرؤية الستراتيجية عبر مخططات وبرامج•

.وطنية وجهوية

كاديميات؛•
أ

إرساء وتفعيل الهيكلة اإلدارية لال

ية؛التفعيل التدريجي لمقتضيات القانون التنظيمي للمال•

؛والمحاسباتيدليل مساطر التدبير الميزانياتي •

كاديموالمحاسباتيالميزانياتيمنظومة اإلعالم تعزيز •
أ

يات؛لال

تطوير منظومة مسار؛•

لك ترونيةاإلدارة تطوير • .اإل

تطوير الحكامة 

الموارد البشرية والحكامة

22
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يللقطاعدرهمامليار50,321مجموعهمارصدتم
أ

ي،2018بسنةمقارنة%4,5بزيادةا
أ

إضافية؛كاعتماداتدرهمامليار2,2يعادلماا

ي2018بسنةمقارنة%244بلغمهماتطورا «تيسير»المشروطالماليالدعملبرنامجالمخصصالماليالغالفعرف
أ

بيقدرإضافيغالفبرصدا

:(الجتماعيالتماسكدعمصندوقإطارفي)2019برسمدرهمامليار2,17اإلجماليالغالفليصبحدرهما،مليار1,5

كاديمياتبموظفيخاصامنصبا15.000:تخويلهاتمالتيالمناصبعدد
أ

ستاذ55824:عنهاالمعبرالحاجيات)المدرسينفئةمنال
أ

.((ة)ا

(بماليين الدراهم)2019الجمالية المرصودة للقطاع برسم العتمادات

3

24

المجموع 
احتساب اعتمادات دون)

(اللتزام

الستثمار التسيير

لتزاماعتمادات ال

(ومابعدها2020)
داءاعتمادات

أ
ال

المعدات والنفقات المختلفة
الموظفون

باقي النفقات كاديميات
أ

موظفو ال

50.321 3.280 5.291 4.870 5.180 34.980 2019

48.158 2.500 4.500 4.070 3.611 35.977 2018

+4.5% +31% +18% +22% +40% -3% التطور 



داء
 
اعتمادات ال

5.291 4.500

2019 2018

اللتزاماعتمادات 

3.280 2.500

2019 2018

(بماليين الدراهم)2019الجمالية المرصودة للقطاع برسم العتمادات

لتزام  برسم  داء وال
أ

.2018مقارنة مع 2019ارتفاع ملموس على مستوى كل من اعتمادات ال

ميزانية الستثمار

3
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لشقيمنكلمستوىعلىالمختلفةوالنفقاتالمعداتاعتماداتفينوعيةطفرة كاديميات؛وموظفيالستغال
أ

ال

كاديمياتموظفيلشقالمرصودالماليالغالف
أ

:لتغطيةتخصيصهسيتمال

o جور
أ

فواجومستحقاتا
أ

كاديمياتموظفيمنالسابقةالثالثةال
أ

لف55مجموعهموالبالغال
أ

ستاذةا
أ

ستاذا؛ا
أ

وا

oلف15لفائدةالتدريبتعويضات
أ

ستاذةا
أ

ستاذاا
أ

.2019برسمالرابعالفوجضمنتوظيفهمسيتموا

ميزانية التسيير

-مختلفة المعدات والنفقات -

الستغالل

4.870 4.070

2019 2018

كاديميات
 
موظفو ال

5.180 3.611

2019 2018

(بماليين الدراهم)2019الجمالية المرصودة للقطاع برسم العتمادات

3
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يالمكونات المستفيدة  من التخصيص المالي اإلضاف/المجالت

3
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ساس،توجيههتممهماارتفاعا2019لسنةالماليةقانونمشروعبرسمالوطنيةالتربيةقطاعلصالحالمرصودةالعتماداتسجلت
أ

باإلضافةبال

كاديمياتموظفينفقاتلتغطية
أ

:التاليةوالمجالتللبرامج،درهمامليون5.180ال
درهمامليون 1350

درهمامليون 1470
مليون درهما880



كاديمياتبموظفيخاصامنصبا15.000:تخويلهاتمالتيالمناصبعدد
أ

عوضالمدرسينفئةمنال

ستاذ55824تبلغوالتيالمعبرالحاجيات
أ

ي؛((ة)ا
أ

الحاجياتمعمقارنةمسجلكخصاصمنصبا9.558ا
طرلتوظيفالمطلوبةالمناصبمنالمبررة

أ
كاديميات؛ا

أ
ال

طرالمتعلقةالمناصبتوفيرعدم
أ

.(مطلوبامنصبا2.545)والتقنياإلداري الدعمبا

2019لسنة ة مشروع قانون الماليبرسم المجالت التي لم تحظ بالتمويل الالزم 

3
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؛درسينوالمللمدرساتالمستمربالتكوينالمتعلقةالنفقات

القرب؛ونفقاتالمؤسسةمشروعدعم

.المتعثرينللتالميذالتربويالدعمتعزيز

:املوارد البرشية

:س يريبعض مكوانت مزيانية الت 

المجموع  الثانوي البتدائي

8.104 3.104 5.000 السنحدالتقاعدعلىالمحالون

2.490 954 1.536 النسبيالتقاعدعلىالمحالون

1.613 915 698 سبابالمغادرون
أ

خرى ل
أ

(...وفاة،)ا

520 237 283
جلمنالمغادرة

أ
مراكزبالالتكوينمتابعةا

12.727 5.210 7.517 المغادرونمجموع

11.831 5.534 6.297
واعتماداللغاتلتدريساإلضافيةالحاجيات

بالقسمالتالميذعددمعايير

24.558 10.744 13.814 المدرسينمنالحاجياتمجموع



ولوية
 
وراش ذات ال

 
برنامج العمل وال
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طارفي وليللتعليمالتدريجيالتعميماإ
 
طفاللفائدةال

 
طفل000120حواليتسجيلمنوللتمكنسنوات،5–4سنفيال

ضافي :2019الماليةةالسنبرسمالتاليةالتدابيربرمجةتمتالمقبل،المدرسيالدخولفياإ

هيل
 
البتدائي،التعليممؤسساتفيدراسيةحجرة1465وتجهيزتا

حداث ،البتدائيالتعليممؤسساتفيدراسيةحجرة5826وتجهيزاإ

جراءات،هذهلبلورة .درهمامليون350ومليار1قدرهماليغالفتخصيصتمالإ

نهعلما
 
حداثسيتمالبشريةللتنميةالوطنيةالمبادرةمعالشراكةاتفاقيةبموجبا هيلوحجرة5000اإ

 
فيخصوصا10000تا

.الحضريةشبهوالمناطقالقرويالوسط

ول
 
ولي الورش ال

 
التعليم ال
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تطوير العرض المدرسي الورش الثاني

137
مؤسسة جديدة

مليون 1.375)
(درهما

مدرسة 33
جماعاتية

(مليون درهما264)

مدرسة 34
ابتدائية

(مليون درهما238)

ثانوية 40
عدادية  اإ

(مليون درهما400)

ثانوية 30
هيلية 

 
تا

(مليون درهما360)

داخلية22

(مليون درهما113)

شارةمع داخلية13برمجةالىالإ

مبرسوالطالبةالطالبدور 10و

فوارق التقليصبرنامجفي2019

.والجتماعيةالمجالية

31

ثاثالمؤسساتتجهيز 
 
بال

ف والوسائل التعليمية بغال
جمالي يقدر  ب مالي اإ

مليون درهم130



تطوير العرض المدرسي الورش الثاني

ربط وتزويد 
وحدة 2200

مدرسية 
بالكهرباء

مليون 23)
(درهم

وحدة2189ربط 
بشبكةمدرسية 

الماء الصالح 
للشرب 

(مليون درهم44)

1896ربط 
وحدة مدرسية 

بشبكة الصرف 
142)الصحي 

(مليون درهم

660تسييج 
وحدة مدرسية 

(مليون درهم185)

1969تدفئة 
قاعة دراسية

مليون 69)
(درهم

ثا
أ

ث تجديد ال

(مليون درهم95)

هيل 
أ

1393تا
مؤسسة 

496)تعليمية 
( مليون درهم

ولوجياتتوفير 
ذوي الحتياجات 

825الخاصة ب 
مؤسسة

(مليون درهم53)

هيل
أ

سات المندمج للمؤسالتا
كلفة والداخليات بالتعليمية 

إجمالية تفوق مليار درهم

ضافة الى  5000تعويض بالإ
البناء المفكك حجرة من

جمالي يقدر ب بغالف مالي اإ
مليون درهم880
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الدعم الجتماعيالورش الثالث

706359

2087200

2017/2018 2018/2019

«مليون محفظة»المبادرة الملكية «تيسير»توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج 

4084094

4365558

2017-2018 2018-2019

.مليون درهم420الكلفة اإلجمالية  مليون درهم630مليون درهم عوض 2.170الكلفة اإلجمالية  33



الدعم الجتماعيالورش الثالث

طعام الإ النقل المدرسيالداخليات

2017-2018 2018-2019

000154

000193

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019

9472941

5351241

567147

321111

34
.مليون درهم1470الكلفة اإلجمالية  



الورش الرابع

35

المدرسة؛جاذبيةوتعزيزالتعلمظروفتحسين

اللغوية؛الهندسةتنزيل

البيداغوجية؛والطرائقالبرامجإصالح

النظامية؛غيرالتربيةبرنامجوتطويرتعزيز

للتوجيه؛ونشيطناجعنظامإقرار

.الباكالوريانظامإصالح

الورش البيداغوجي

مليون درهم 750حوالي تخصيصتم 

لتنزيل 2019برسم السنة المالية 

جراءات المتعلقة بالو  رش مختلف الإ

البيداغوجي 



الورش الخامس

36

تكوين المدرسين

زيد من ( : LE)اإلجازة في التربية 
أ

مسلك على مستوى جميع الجامعات المغربية؛80فتح ا

التكوين عبر مراكز مهن التربية والتكوين؛
ل اإلنطالق سدسفي مخطط للتكوين المستمر للمدرسات والمدرسين سيشمل خال

أ
ول كلال

أ
ساتذة ال

أ
ا

ن يستمر بالتدرج ليشمل مجموع العاملين بالسلك ال
أ

بتدائي؛المستويات المعنية باإلصالح على ا
ساتذة

أ
ئم لحاجيات ال :تطوير برنامج للتكوين المستمر مال

بصفة منتظمة؛
بصفة تطبيقية؛
بتنسيق مع المفتشين.



الحكامةالورش السادس

37

مشروعينمضاممعبارتباطوالتنظيميالتشريعيالمخططتنزيل
اإلطار؛-القانون

والالتمركز؛الالمركزيةتعزيز

كالتدبيريةوالقدراتالمؤسساتيةالك فاءةمنالرفع
أ

اديمياتلال
والتكوين؛للتربيةالجهوية

التعليمية؛المؤسساتحكامةتحسين

.البشريةالمواردبتدبيرالرتقاء

مليون درهم برسم 40تم تخصيص ما يناهز 

لتنزيل مختلف 2019السنة المالية 

جراءات المتعلقة بورش الحكامة الإ



(ين الدراهمبمالي)التنفيذ حسب المكونات ومستويات العتماداتتوزيع 

ميزانية الستثمار
النسبة المجموع لتزاماعتمادات  ال داءاعتمادات 

أ
ال

82,6%

7 086 3 094 3 992 كاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
أ

:ال
339 - 339 قاليم

أ
تنفيذ التزامات الوزارة في إطار اتفاقيات الشراكة للتنمية المندمجة للجهات وال

1985 805 1 180  هيل برسم السنوات السابقة
أ

(التثبيتات)استكمال عمليات البناء والتوسيع والتا

1100 600 500 ولي
أ

تعميم وتطوير التعليم ال

1014 355 659  هيل المؤسسات التعليمية
أ

الفضاءاتوالداخليات وتهيئة تا

1375 1 100 275  الجماعاتية والداخلياتالمدارسإحداث المؤسسات التعليمية بما فيها

880 180 700  المفكك لستبدال البناء الوطني مواصلة تنزيل البرنامج

225 - 225  ثاتتجهيز  وإعادة تجهيز المؤسسات التعليمية
أ

والعتاد التعليمي بال

168 54 114  والداخلياتتوسيع المؤسسات التعليمية بالحجرات

14,8%

1 265 150 1 115 :تحويالت
380 - 380  المجالية والجتماعيةمساهمة الوزارة في برنامج محاربة الفوارق

400 - 400  ك الدولة مال
أ

راضي)العتمادات المخولة للصندوق الخاص باستبدال ا
أ

(اقتناء ال

4 - 4  لفية
أ

MCCالثالثةالمساهمة في برنامج تحدي ال
474 150 324  مية

أ
تحويل للوكالة الوطنية لمحاربة ال

7 - 7 تسديد مستحقات صندوق التجهيز الجماعي

0,3% 27 - 27 (والوطنيةالجهوية)التكوين مراكز 

1,3% 112 22 90 النظاميةمجال التربية غير 

1% 81 14 67 هيل وتجهيز)المركزية اإلدارة 
أ

(تا

100% 8 571 3 280 5 291 المجموع

3
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(مبماليين الدراه)التنفيذ حسب المكونات ومستويات العتماداتتوزيع 

(المعدات والنفقات المختلفة)ميزانية التسيير 

3
النسبة العتمادات

88%

8 847 كاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
أ

: ال
5180 جور وتعويضات

 
كاديمياتا

 
موظفي ال

:ا بما فيه

1 470    (والمطاعمالداخليات)الجتماعي  الدعم

250                              ولي
 
تعميم وتطوير التعليم ال

80    بهوالتكوين المرتبط البيداغوجيتطوير النموذج

136    ساتذة المبرزين)التدريب نفقات وتعويضات
 
كاديميات وال

 
ساتذة موظفي ال

 
(ال

200    (الصيانة الوقائية ومشروع المؤسسة)التعليمية نفقات القرب للمؤسسات

108      تنظيم المتحانات المدرسية والمهنية

292   تسيير المؤسسات التعليمية

9,7%

:تحويالت  972
700   عمال الجتماعية للتربية والتكوين

أ
إعانة مؤسسة محمد السادس للنهوض بال

25    تحويل لفائدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  بخصوص مساهمة الوزارة في المبادرة الملكية مليون محفظة

119  حكام
أ

التدخالت القانونية وتنفيذ ال

50    منح الستحقاق

50    مية
أ

تحويل للوكالة الوطنية لمحاربة ال

19    المشاركة في المباريات الدولية ومساهمة الوزارة لفائدة  المنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال التربية والتكوين

9    لفية
أ

MCCالثالثةالمساهمة في برنامج تحدي ال

0,5% (والوطنيةالجهوية)التكوين مراكز    51

0,2% مجال التربية غير النظامية   18

1,6% مين المرافق اإلدارية)المركزيةاإلدارة    162
أ

(دعم المهام وتا

100% 10 050 المجموع 
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على المكونات وبين مستويات التدبيرالعتماداتمنهجية توزيع 

لمنظومة وتستند إلى منهجية ديناميكية تنبني على الحوار التدبيري المستمر بين مختلف مستويات الصرف في ا
المعايير والمؤشرات المعتمدة في البرمجة الميزانية

تجميع ودراسة الحاجيات
2019برسم الميزانياتية

كاديميات، مراكز التكوين، إد)
أ

ارة ا
؛(مركزية

 اتوالحصائياستثمار المعطيات
، التالميذ، المؤسسات)الرسمية 

عيدعم الجتماالمستفيدون من ال
ساتذة 

أ
؛...(وال

 لثالث ةالميزانياتياستثمار البرمجة
.2021-2019سنوات 

1

العتماداتإدراج 

ور في منشالمسهمة/المسجلة

السيد رئيس الحكومة

ولي، الدعم )
أ

التعليم ال
، الجتماعي، استبدال المفكك

الفوارق التفاقيات، برنامج تقليص
حك

أ
امالمجالية والجتماعية، ال

...(.، قضائيةال

2

ية وضعمراجعة تحليلية ل•
برنامج العمل تنفيذ

2018برسم سنة والميزانية 
قصد تبيان وما قبلها 

النجاعة؛مستوى 

تتبع عملية تصفية •
خرات والديون على 

أ
المتا

كاديميات
أ

.مستوى ال

3

طير عملياتي دقيق لمشروع
أ

تا

، لسيما 2019برنامج العمل لسنة 

يات شق الستثمار المخصص لعمل

هيل المؤسس
أ

ات إحداث وتوسيع وتا

عبر التعليمية وفق الحاجيات الم

كاديميات
أ

عنها من طرف ال

4

طير ومواكبة دقيقة 
أ

تا

لعملية التوظيف على

كاديميات 
أ

مستوى ال

كوينالجهوية للتربية والت

5

3

40
...(الميزانياتية، ، الندوات (Top-Down/Bottom-Up)التصاعدية / تجسيد المقاربة التنازلية)



كاديميات الجهوية للتربية والتكوين
أ

(بالدرهم)العتمادات المالية المرصودة لال

الستثمارميزانية  (مختلفة المعدات والنفقات )التسيير ميزانية 
كاديمية

 
ال

اللتزاماعتمادات  اعتمادات
 
داءال الستغالل كاديمية

 
موظفو ال

407 145 000   603 676 000   379 371 000 726 481 800 الحسيمةتطوانطنجة

296 189 000   332 388 000   274 054 000   367 415 800 الشرق 

371 662 000   459 506 000   483 016 000   519 102 000 مكناسفاس

328 805 000   473 675 000   381 088 000   447 631 300 سال القنيطرةالرباط 

274 181 000   336 018 000   313 927 000   423 319 000 خنيفرةماللبني 

289 043 000   462 750 000   449 284 000   902 266 400 سطاتالبيضاء الدار 

3
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كاديميات الجهوية للتربية والتكوين
أ

( بالدرهم)العتمادات المالية المرصودة لال

الستثمار ميزانية  (المعدات والنفقات مختلفة )التسيير ميزانية 
كاديمية

 
ال

اللتزاماعتمادات  اعتمادات
 
داءال الستغالل كاديمية

 
موظفو ال

374 277 000   510 401 000   507 089 000   816 245 400 سفيمراكش 
 
ا

254 750 000   274 294 000   291 656 000   458 256 000 تافياللتدرعة

321 259 000   381 390 000   312 747 000   348 600 000 ماسة سوس 

113 815 000   144 208 000   80 923 000   78 481 500 واد نونكلميم

49 263 000   54 639 000   46 456 000   55 217 800 الساقية الحمراءالعيون 

33 621 000   28 757 000   17 364 000   36 983 000 وادي الذهب الداخلة

3 114 010 000 4 061 702 000 3 536 975 000 5 180 000 000 المجموع 

3
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2018-2017مؤشرات  1

2019الحصيلة والتوقعات برسم  2

2019برنامج العمل برسم  3

تعبئة الموارد المالية 4
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التكوين مؤسسات 

املنهي

53%

47%

مؤسسة1271: القطاع الخاص

العموميالقطاع

مؤسسة677

362:الشغلوإنعاشاملنهيالتكوينمكتب

315:األخرى املكونةالقطاعات

مرشح لكل مقعد بيداغوجي1.4نسبة اإلقبال

تغطي مختلف القطاعات والجهاتشعبة 340شعب التكوين

املكونون 

20.156

31%

25% 4.995:العرضيون 
11.113العموميالقطاع

6.118:القارون

20%

24% 4.878:العرضيون 
9.043الخاصالقطاع

4.165:القارون

%30(اإلناث)االجتماعيالنوع

%83,7

%62,9
نسبة اإلدماج

التخرجبعدأشهر9

التخرجبعدسنواتثالث

186.333: خريجو التكوين األساس ي املتوج بدبلوم 



1
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التكوين 

األساس ي

املتوج بدبلوم

433.007
متدربة ومتدرب

302.391: التكوين داخل املؤسسة

8%36.878:املنهيبالتدرجالتكوين

38%(اإلناث)االجتماعيالنوع

%79:العموميالقطاع

%21:الخاصالقطاع

31693

التكوينمستوى 

26% التقني

%21 التأهيل

التخصص

%3املنهيالتدرجشهادة

%34املتخصصالتقني

22%93.738:املنهيبالتمرسالتكوين

%70

34.297املسار املنهي اإلعدادي ب12.684واملهنية بالباكالوريامسجلون 21.613 املسارات املهنية 

التكوين التأهيلي

مستفيدة 144.944
ومستفيد

612.248
مستفيدة 

ومستفيد من
يالتكوين املنه

الشغلوإنعاشاملنهيالتكوينمكتب
الوطنياإِلنعاش

املفوضالتدبيرذاتمعاهد

107779

5472

16%



2
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:التكوين التأهيلي •

2019/2018
عدد  المتدربين

المكونةالهيئة 
2018/2017 2017/2016 2016/2015

343445 302583 300056 299051 مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

44726 39953 37447 37259 القطاعات المكونة العمومية األخرى

89378 90471 84812 82554 الخاصالقطاع

477.549 433.007 422.315 418.864 مجموع متدربي التكوين األساسي

2019/2018 2018/2017 2017/2016 المكونةالهيئة

124962 31693 96728 مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

110000 107779 - القطاعات المكونة العمومية األخرى

10000 5472 4200 التكوين المفوض تدبيرها للمهنيينمعاهد

دبلومالتكوين األساس ي املتوج ب•

2019/2018 2018/2017

المجموع بكالورياثانية  بكالورياأولى  الجدع المشترك

68474 1929 8767 10273 مكتب التكوين وإنعاش الشغل

80 27 15 29 قطاع الفالحة

550 33 166 251 قطاع صناعة السيارات و الطاقات المتجددة 

170 33 40 50 قطاع السياحة

69274 2022 8988 10603 المجموع

:هنية املالبكالوريابتطور أعداد املسجلين •

عداد المتدربين
 
تطور ا
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القطاعتطور أعداد متدربي التكوين املنهي  األساس ي حسب

مستوى التكوين توزيع أعداد متدربي التكوين املنهي  األساس ي حسب

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

82523 87296 90471 89378

336310 335019 342536 388171

القطاع الخاص القطاع العمومي 

+7% +1% +3%
+10%

شهادة التدرج 
المهني

3%

التخصص
16%

التأهيل
21%

التقني
26%

التقني 
المتخصص

34%

ينالتكوين األساسي حسب أنماط التكومتدربيتطور أعداد 

عداد المتدربين والمستفيدين
 
تطور ا

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

302313 299337 302391
328422

86472
92521

93738 107615

30079 30457 36878
41512

التكوين داخل المؤسسات التكوين بالتمرس المهني التكوين بالتدرج المهني
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املردودية 
الداخلية

املردودية 
الخارجية

مومي مسجلة ومسجل بمؤسسات التكوين املنهي الع100من بين 
يحصلون على دبلوم نهاية التكوين 59

سنوات بعد التخرج3 جأشهر بعد التخر 9 نسبة 
اإلدماج

% 83,7 % 62,9

المجموع

2018 * 2017 2016 2015

2014 نسبة نمط التكوين
التطور

العدد
نسبة 
التطور

العدد
نسبة 
التطور

العدد
نسبة 
التطور

العدد

891 376 5% 194850 2% 186 333 8% 182 093 6% 169 128 158 972
مجموع  خريجي 

التكوين األساسي

أعداد متوقعة* 

ساسي المتوج بدبلوم  
 
عداد خريجي التكوين ال

 
تطور ا

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

التكوين داخل المؤسسات و  بالتمرس المهني التكوين بالتدرج المهني

إدماج أفضل لخريجي
نقط+ 6:نمط التدرج المهني
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التكوينمؤسساتمنجديدجيلبإحداثاملكونةالعموميةللقطاعاتاالستيعابيةالطاقةتعزيز
:الخصوصعلىبينهامن،املنهي

طاقيةالوالنجاعةاملتـجــددةالطاقــاتمهنفيللمهنييناملفوضالتدبيرذاتمعهدإحداث
بورزازات

والدارالبيضاءبالرباطالصحةمهنفيللتكوينجديدينمعهدينإحداث

بالرباطالراقيةالسياحةمهنفيجديدمعهدإحداث

مكناس-فاسبجهةالتقليديةالصناعةمهنفيجديدمعهدإحداث

جتماعيةاال الحاجياتتلبيةفيللدولةأساس يكشريكالخاصاملنهيالتكوينقطاعدور تعزيز
العمومي؛املنهيالتكوينعرضمعبتكاملالكفاءاتمنواالقتصادية

التأهيليالتكوينعرضتعزيز

(املنهيوالتمرساملنهيالتدرجنمطي)املنهيالوسطفيالتكوينتعزيز

وين تعزيز جهاز التك
املنهي
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ة تحديد واستشراف االحتياجات  الكمية والنوعية من الكفاءات عبر إنجاز دراسات قطاعي
:ودراسات الجدوى في القطاعات الواعدة واملهن الجديدة

-الفالحة واإلدارة،النسيج واأللبسة، بكل من قطاع الكيمياءقطاعيةدراسات4إنجاز •
النظام املالي؛-التأمين-التسيير 

Middle Management“معهد لتكوين األطر املتوسطةتحديد مواصفاتانجاز دراسة •
بالدارالبيضاءواملقاولين الذاتيين في املهن الواعدة “

ار إعداد مخططات التكوين  في إطار الدراسات القطاعية السالفة الذكر أخدا بعين االعتب
؛الجهويةتوجهات مخططات التنمية 

؛إعداد نظام معلوماتي الستغالل املعطيات املستخلصة من الدراسات القطاعية

 اإلعداد التدريجي ألدوات تدبير سوق التكوين والتشغيل(REM/REC) ليشمل جميع
قطاعات 3ب دالئل املهن والحرف ومرجعيات املهن والكفاءات وتحيينإعداد :القطاعات
ملاليالنظام ا-التأمين-التسيير -اإلدارة ،(تحيين)النسيج واأللبسة، الكيمياء:اقتصادية 

عرض مالءمة
التكوين مع 

حاجيات سوق 
الشغل
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 البيداغوجيةتطوير املناهج :

توسيع إرساء املقاربة باعتبار الكفاءات وفق إطار مرجعي موحد ورسمي لهندسة التكوين

 نظام وطني موحد لتقييم املتدربين يرتكز على تقييم اكتساب الكفاءاتإرساء

إحداث شعب جديدة )إرساء برامج التكوين مواكبة لنتائج الدراسات القطاعية / مواصلة إعداد
(وتحسين محتويات الشعب الحالية

 تقوية وتنويع عرض التكوين املنهي:

طين وتوسيع طاقتهماالتكوين بالتدرج املنهي والتمرس لتقوية الفعالية وجودة التكوين بهذين النمتتقييم

 وين والبحث والتنمية في هندسة التكواإلداري البيداغوجيالتأطيرالرفع من مهنية هيئة:

 بتامسناإحداث املعهد الوطني لتكوين املكونين واملدراء والبحث في هندسة التكوين

تحسين جودة 
التكوين
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 أفضل من أجل إدماج إدراج الكفاءات األساس في برامج التكوين املنهي:

 مراكز اللغات األجنبية على مستوى مؤسسات التكوين املنهي إحداث:

أشهر 6إقرار  تدريسها ملدة •

 روح املقاولة  لدى املتدربين تقوية :

التشجيع واملواكبة من أجل التشغيل الذاتي وإنشاء املقاوالت •

لفائدة املقاولة الصغرى البعديةاملواكبة •

إحداث معهد لتكوين األطر املتوسطة واملقاولين الذاتيين بالدار البيضاء•

تحسين جودة 
التكوين

 وينية، تحديد الحاجيات، إحداث املؤسسات التك: تعزيز الشراكة من أجل تنمية جهاز التكوين
....اقتناء املعدات، وضع البرامج

ندوق شراكة تنمية الشراكة مع املنظمات املهنية لتدبير التكوين واملعاهد القطاعية في إطار ص
.لبرنامج تحدي األلفية املغرب

تعزيز الشراكة مع املهنيين عبر تعزيز التدبير املشترك للمؤسسات التكوينية

الشراكة بين 
القطاعين العام 

والخاص
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 إقرار نظام ناجح ونشيط للتوجيه :

في إطار التوجيه املبكر  من خالل إعداد إرساء مسار استكشاف املهن باملؤسسات التعليمية

التالميذتثمين املسارات والتكوينات املهنية لدىدعائم إعالمية الستكشاف املهن بهدف 

 ي من بين وفق التصور الجديد الذي يجعل التكوين املنهالتوجيه املنهي ظامنمواصلة إرساء

االختيارات املتاحة

 خلق مراكز جديدة للتوجيه الوظيفيCareerCenterداخل املؤسسات التكوينية

 تعزيز التكامل بين مكونات املنظومة:

ت اإلجازة املهنية السماح لخريجي التكوين املنهي  من مستوى التقني املتخصص باجتياز  مباريا

مباريات ولوج مؤسسات الجامعيةو

 والتأهيليإحداث مسارات مهنية جديدة بالتعليم الثانوي اإلعدادي

 تفعيل اإلطار الوطني لإلشهاد

نهيتثمين املسار امل
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 60.000منوحين  إلى الرفع من عدد املتدربين امل:  التكوين املنهي املستفيدين من املنحة متدربيتوسيع قاعدة
مستفيد

 سرير إضافي1200ومطاعم ستمكن من إحداث داخليات8بناء

ملراكز التكويناقتناء الوحدات املتنقلة لتوفير عرض التكوين املنهي لفائدة شباب املناطق التي تفتقر

 تعزيز تكوين  السجناء:
 يداغوجيامقعدا 10541لتصل إلى :الرفع من الطاقة االستيعابية
 2الناضور –العرائش-2طنجة: التاليةالسجنيةانطالق التكوين بمراكز التكوين املنهي باملؤسسات–

.والسمارة–مرشوش 
 11174ليصل إلى : الرفع من أعداد املتدربين

تكوين األشخاص في وضعية إعاقة
وين إعداد اتفاقية شراكة مع وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية من أجل تك

.  األشخاص في وضعية إعاقة
ةإعداد دليل للجمعيات العاملة في مجال التكوين املنهي لفائدة األشخاص في وضعية إعاق.

تحقيق التماسك
بي االجتماعي والترا
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نسبة االلتزام
(%)

االعتمادات

(درهم.م )

90,0 64.553.000 الموظفيننفقات

95,0ـــرالتسيي 58.718.000 إمدادات التسيير المركزي
نفقــــات المعدات

ةوالنفقات المختلف
82,0 77.200.000 فوضالتسيير لفائدة المعاهد ذات التدبير المإعانة

98,0 193.500.000 االستثمــار

2018تنفيذ الميزانية  برسم 
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التطورنسبة 2019 2018

-0,3% 64.372.000 64.553.000 الموظفيننفقات

يرميزانية التسي

%0,0 137.618.000 137.618.000 لفةوالنفقات المختنفقات المعدات

التطورنسبة 2019 2018

0,0% 193.500.000 193.500.000 ميزانية االستثمار

%-0.05 395.490.000 395.671.000 مجموع الميزانية

2019ميزانية  
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2019 2018 ميزانية التسيير

98.000.000 96.406.000
، تقنين وإنعاش نظام %9، التقييم%8التخطيط ) قيادة منظومة التكوين المهني 

(%79، المساهمات لفائدة معاهد ذات التدبير المفوض %4التكوين المهني 

المعـدات 

والنفقات 

المختلفة 

8.160.000 5.140.000

مل، تنمية تنمية التكوين اثناء الع) تنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين المهني 

التكوين، ، هندسةاإلستراتيجيةالتكوين بالتدرج المهني، مسايرة المخططات التنموية 

(  تكوين المكونين

31.458.000 36.072.000
دعم المهام، أنظمة المعلومات، مساعدة )الدعم والخدمات متعددة االختصاص 

(  األعمال االجتماعية، الموارد البشرية والكفاءات

137.618.000 137.618.000 المجموع

2019 2018 ميزانية االستثمار
31.000.000 30.000.000 (المساهمات)قيادة منظومة التكوين المهني 

155.000.000 155.000.000

%49,1احداث وتجهيز معاهد التكوين )تنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين المهني 

%5,2اعانة لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل %31,5تنمية التكوين بالتدرج المهني 

(%10,3المساهمة في مصاريف متدرب التكوين المهني الخاص %3,9الدعم والخدمات

7.500.000 8.500.000 الدعم والخدمات متعددة االختصاص 

193.500.000 193.500.000 المجموع

2019و 2018توزيع الم    وارد الم      الية حسب البرامج برسم 
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اعتمادات 

االلتزام

اعتمادات

األداء
(الدرهم1000بالمبالغ )ميزانية االستثمار  

85.000 95.000

تهيئة،بورزازاتالطاقيةوالنجاعةالمتجددةالطاقاتمهنفيللتكوينمعهدتجهيز

لتكويننيالوطالمعهدوبناءالبيضاءبالدارالمقاوالتيةفيالتكوينمعهدوتجهيز

تامسنابمدينةواألوصياءالمكونين

-- 61.000 (دفع لفائدة صندوق دعم تشغيل الشباب)تنمية التكوين بالتدرج المهني

-- 20.000 المساهمة في نفقات تكوين متدربي مؤسسات للتكوين المهني الخاص

1.000 7.500 الدعم والخدمات

- 10.000 لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلاالستثمار إعانة 

86.000 193.500 المجموع
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نسبة التطور 2019 2018
الموارد

(المبالغ بمليون درهم)

3,7% 3004 2897,5 برنامج عمل المكتب 

6,9 % 678,06 634,2
من رسم %30)العقود الخاصة للتكوين 

(التكوين المهني

- 10,0 10,0 برنامج إعادة إدماج السجناء

%4,2 3692,06 3541,65 مجموع الموارد

2019الميزانية المرصودة برسم سنة 
(التكوين المهنيمتدربيخارج ميزانية منحة )
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رنسبة التطو 2019 2018 )*( (الدرهمبمليون المبالغ )ميزانية االستثمار  

5 % 425 405 ميزانية االستثمار

نسبة 

التطور
2019 2018 (المبالغ بمليون درهم)ميزانية التسيير 

%3,5 2579 2492 (خارج ميزانية منحة متدربي التكوين المهني) ميزانية التسيير

)*(االلتزامات 

متدربة 10000، فقد استفاد ما يناهز 2018/2017فيما يخص المنحة الدراسية لفائدة متدربي التكوين المهني برسم السنة الدراسية 
2019/2018مليون درهم ويتم حاليا التحضير لصرف المنحة الدراسية للسنة الحالية 32ومتدرب وتم صرف قرابة 

وإعادة ترميم سوف تعرف ميزانية االستثمار قفزة نوعية في ما يتعلق بالمبلغ الذي يتم رصده لألشغال المتعلقة بإصالح
يز وكذلك الشأن بالنسبة القتناء التجهيزات الالزمة لتجديد المعدات الحالية وتجهمليون درهم65المؤسسات المحدد في 

.  مليون170المؤسسات الجديدة  والمحدد في مبلغ
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نسبة 

التطور
2019 2018 (همالدربمليون المبالغ )العقود الخاصة للتكوين ميزانية

6,9% 678,06 634,2 (من رسم التكوين المهني%30)العقود الخاصة للتكوين 

 618: 2018التوظيفات برسم سنةعدد
 1671: 2019عدد المناصب المقترحة برسم سنة





تطور المؤشرات 1

2019مشروع الميزانية برسم سنة  2



1



1

220.004(1)عدد الحاصلين على البكالوريا

2018-2017املؤشر

893.336(2)العدد اإلجمالي للطلبة بالتعليم العالي 

%49ينسبة اإلناث من مجموع طلبة التعليم العال

260.017

2018-2019

936.400

49%

نسبة التطور 

4,8%

 (4)عدد املؤسسات الجامعية

عدد الطلبة الجدد بالجامعات

عدد األساتذة بالجامعات

العدد اإلجمالي للمقاعد 

131

210.488

13.954

820.430(91,8)%العدد اإلجمالي للطلبة بالجامعات 

512.630

%35(5)ريا نسبة التمدرس بالتعليم ما بعد الباكالو 

135

232.398

14.400

860.219

517.519

37%

%3

10,4%

3%

4,8%

%1

بحواليزيادة 
نقطتين

---

18%

%223.426247.08010,6(3)عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي 

إلىةنسبالباكالوريابعدماالتعليمطلبةعدد((5
سنة22-18العمريةالفئةسكانعدد

الخاصالعاليمالتعليوطلبةاألطرتكوينوطلبةالجامعيالعاليالتعليمطلبةيشمل(2) التواليعلى2018و2017لسنةالباكالورياعلىالحاصلينعدد(1)

للبحثمعاهدخمسفيهابما(4) بالباكالوريااملسجلينالجددالطلبة(3)
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+39% +51%

تطور عدد الطلبة بالتعليم العاليتطور عدد الخريجين بالتعليم العالي

131726: 2017/18عدد الخريجين 2018/19:936400العدد اإلجمالي للطلبة 2018/19:247080)*(عدد الطلبة الجدد

92%

3%
5%

التعليم العالي الجامعي
تكوين األطر

672 572
745 843

820 459
854 339

893 336
936 400

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

2013/142014/152015/162016/172017/182018/19
(مرتقب)

95%

1% 4%

الطلبة الجدد املسجلين بالباكالوريا)*( 

86 99194 149

111 948110 688
121 841

131 726

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

2012/132013/142014/152015/162016/172017/2018
(مرتقب)

84%

7% 9%
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توزيع الطلبة حسب نوع االستقطاب

دراس يتوزيع طلبة االستقطاب املفتوح حسب امليدان ال

التطور نسبة 
2018-2019 2018-2017

امليدان الدراس ي 
العدد املرتقب اإلحصائيات

7,78% 406 874 377 516 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

-2,02% 216 986 221 462 اآلداب والعلوم االنسانية

-2,94% 114 089 117 545 العلوم

2,99% 737 949 716 523 مجموع االستقطاب املفتوح

22,60% 34 817 28 399 العلوم والتقنيات

6,68% 21 672 20 315 الطب والصيدلة

-0,87% 1 929 1 946 طب األسنان

21,21% 21 188 17 480 علوم املهندس

17,79% 16 942 14 383 التجارة والتسيير

20,27% 15 843 13 173 التكنولوجيا

23,05% 9 216 7 490 الرياضةعلوم التربية بما فيها املدارس العليا لألساتذة ومعهد علوم

41,19% 395 280 الترجمة

-39,39% 267 441 معهد علوم الصحة 

17,67% 122 270 103 907 مجموع االستقطاب املحدود

4,85% 860 219 820 430 املجموع

86%

14%

االستقطاب املفتوح االستقطاب املحدود

55%
29%

16%

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

اآلداب والعلوم االنسانية
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راس يتوزيع الخريجين باالستقطاب املفتوح حسب امليدان الد

(مرتقب)2017-2018 2016-2017 امليدان الدراس ي

39 157  36 738 ةالعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعي

29 396  27 580 اآلداب والعلوم االنسانية

16 747  15 713 العلوم

85 300 80 031 مجموع االستقطاب املفتوح

24 700  23 142 مجموع االستقطاب املحدود

110 000 103 173 املجموع

توزيع الخريجين حسب نوع  االستقطاب

78%

22%

مجموع االستقطاب املفتوح مجموع االستقطاب املحدود

46%

34%

20%

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية اآلداب والعلوم االنسانية العلوم
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نسبة االنتقال نحو االستقطاب املحدود

7,8%

بالسنةالهدر نسبة 
األولى من الدراسة

16,5 %

بالسنةالهدر نسبة 
الثانية من الدراسة

12,4 %

بالسنةالهدر نسبة 
الثالثة من الدراسة

8,1 %

ة نسبة الهدر بالسنة الرابع
فما فوق من الدراسة

10,2 %

نسبة الهدر 
:اإلجمالية 

47,2%

16,5%اإلجازةسلكفيالجددالطلبةعددمن
كسلمناألولىالسنةفيالدراسةعنينقطعون 

اإلجازة

في%8,1إلىلتصلتدريجياالنسبةهذهتنخفض
اإلجازةسلكمنالثالثةالسنة

7,8% دوداملحاالستقطابمؤسساتنحوينتقلون

ةالدراسعنلالنقطاعاإلجماليةالنسبةوتقدر
%47,2بشهادةأيعلىالحصول بدون 

جازةالهدرنسبة  الجامعي بسلك الإ
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لبةتطور أعداد األساتذة واملقاعد التربوية مقارنة بعدد الط

تطور امليزانية العامة مقارنة بتطور عدد الطلبة

إال ب فعلم ترتعدم مواكبة امليزانية املرصودة للقطاع لتطور الطلبة حيث

خالل نفس الفترة%27

عدد ارتفاع سنوات األخيرة مقابل 5خالل% 42ارتفاع عدد الطلبة ب •

%  28وعدد املقاعد ب %17األساتذة ب 

تطور تكلفة التسيير لكل طالب بالدرهم 

لكل طالب تراجع متواصل لكلفة التسيير 

2017سنة ألف درهم 11إلى 2013ألف درهم سنة 14انتقال كلفة الطالب من 

1,42

1,17

1,28

1,00

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2018/19
مرتقب

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

الطلبة 

األساتذة

المقاعد

1,42
1,35

1,29
1,24

1,12

1,00

1,27
1,20

1,12 1,11

1,01 1,00

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2018/19
مرتقب 

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

عدد الطلبة بالجامعات العمومية الميزانية العامة

11 096
11 385 12 002
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14 278
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التأطير اإلداري التأطير البيداغوجي

12 332

14 400

3 1383 050

1 135
3 225

16 605

20 675

0

5 000

10 000

15 000

20 000

2013/142014/152015/162016/172017/182018/19
(مرتقب)

التعليم العالي الجامعي تكوين األطر التعليم العالي الخاص المجموع
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9 090

2 635

2 491 2 094

2 968

14 78514 549

0

4 000

8 000

12 000

16 000

2013/142014/152015/162016/172017/182018/19
(مرتقب)

التعليم العالي الجامعي تكوين األطر التعليم العالي الخاص المجموع
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قاعد التوقعات التراكمية لإلحالة على الت
:  من عدد المستوفين للشروط بعد%203015برسم حد السن إلى غاية سنة 

سنة من العمل لإلناث؛18
.سنة من العمل للذكور24

السنة
األطر اإلدارية 

والتقنية
األساتذة 
الباحثون

المجموع

20189119641875

201996710492016

2020101911712190

2021106712122279

2022108912462335

2023112512912416

2024114613242470

2025117313682541

2026121114062617

2027124414612705

2028130815132821

2029136815672935

2030137715892966

0
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

األساتذة الباحثون 

المجموع  
األساتذة 

الباحثون  
األطر اإلدارية 

والتقنية  
السنة 

520 294 226 2018

1378 691 687 2019

1966 1091 875 2020

2709 1518 1191 2021

3774 2049 1725 2022

4560 2634 1926 2023

5520 3290 2230 2024

6642 3937 2705 2025

7785 4603 3182 2026

8907 5221 3686 2027

9994 5847 4147 2028

11068 6418 4650 2029

12001 6926 5075 2030

0

2000

4000

6000

8000

10000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

األساتذة الباحثون   األطر اإلدارية والتقنية  

المجموع  
األساتذة 

الباحثون  
األطر اإلدارية 

والتقنية  
السنة 

5989 3338 2651 2018
6678 3671 3007 2019
7336 4002 3334 2020
8087 4367 3720 2021
9055 4786 4269 2022

10243 5330 4913 2023
11442 5905 5537 2024
12465 6526 5939 2025
13708 7480 6228 2026
14132 7686 6446 2027
14459 7835 6624 2028
14900 8086 6814 2029
15231 8280 6951 2030

2030نة التوقعات التراكمية للمستوفين لشروط اإلحالة على التقاعد النسبي إلى غاية س

(سنة من العمل فما فوق30)الحصيصخارج 

0
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8000

10000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

األساتذة الباحثون   األطر اإلدارية والتقنية  

426:    عدد الراغبين في تمديد الخدمة برسم هذه السنة 
إطار إداري وتقني 166أستاذ باحث و260
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اتالنسب بعد تلبية الحاجي الحاجيات من األساتذة 2018/2019املرتقبةالنسب  امليدان الدراس ي

156 384 187 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

67 450 79 اآلداب والعلوم االنسانية

27 362 30 العلوم

89 138 105 الكليات متعددة التخصصات

77 1 136 87 املؤسسات ذات الولوج املفتوح

22 296 28 العلوم والتقنيات

13 222 15 الطب والصيدلة

14 14 طب األسنان

17 274 21 علوم املهندس

34 81 41 التجارة والتسيير

19 147 24 التكنولوجيا

11 87 13 التقنيعلوم التربية و املدارس العليا لألساتذة واملدارس العليا للتعليم

15 7 19 (علوم الصحة، علوم الرياضة، علوم األمن)ميادين أخرى 

18 1 114 21 املؤسسات ذات الولوج املحدود

51 2 448 60 املعدل الوطني

لكلطالبا59)2018-2017سنةاملالحظالوطنيباملعدلمقارنةنقاطبثمانالوطنيالصعيدعلىالبيداغوجيالتأطيرنسبةلتحسينأستاذا،2488بحوالياألساتذةمنالحاجياتتقدر
.البيداغوجيةبنيتهادبعتستكمللمالتيواملؤسساتالجديدةاملؤسساتحاجياتولتغطيةاكتظاظاتعرفالتيامليادينفيالبيداغوجيالتأطيرنسبلتحسينأدنىحدوهو.(أستاذ

.%18بحواليالجددالباكالوريالحاملياملهمالتزايدنتيجةللطلبةاملرتقباالرتفاعوملواجهة

طيرنسب 
 
ساتذة حسب الميدان الدراسيالبيداغوجيالتا

 
والحاجيات من ال
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النسب بعد
تلبية الحاجيات

الحاجيات من
اإلداريين والتقنيين

2018/2019املرتقبةالنسب  امليدان الدراس ي

328 82 355 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

104 777 175 اآلداب والعلوم االنسانية

86 46 89 العلوم

254 13 265 الكليات متعددة التخصصات

164 918 207 املؤسسات ذات الولوج املفتوح

76 5 77 العلوم والتقنيات

46 9 47 الطب والصيدلة

26 26 طب األسنان

38 55 42 علوم املهندس

65 17 69 التجارة والتسيير

30 35 32 التكنولوجيا

31 6 32 علوم التربية واملدارس العليا لألساتذة واملدارس العليا للتعليم التقني

29 2 33 (علوم الصحة، علوم الرياضة، علوم األمن)ميادين أخرى 

46 129 48 املؤسسات ذات الولوج املحدود

120 1 047 141 املعدل الوطني

طيرنسب 
 
داريين حسب الميدان الدراسالتا داري والحاجيات من الإ يالإ
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رتقبة  نسبة استغالل الطاقة االستيعابية امل
2018-2019

(مقعد100عدد الطلبة لكل )

الطاقة االستيعابية
(عدد املقاعد) الحقول املعرفية

(املرتقبة)2018-2019 2017-2018

180 113487 108954 اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون 

273 137251 138038 العلوم القانونية واالقتصادية والتسيير

93 206761 206918 العلوم والتقنيات

149 60020 58720 الكليات املتعددة التخصصات

166 517519 512630 املجموع

مقعد517519الى2019-2018الجامعياملوسمخاللالعموميةبالجامعاتاالستيعابيةالطاقةتصلأنيرتقب.
الطاقةاستعمالمعدلليصأناملرتقبمنحيثاكتظاظا،األكثر والتسيير واالقتصاديةالقانونيةلعلوملاملعرفيالحقليعد

.مقعد100لكلطالب273الىبهاالستيعابية

حسب الحقول المعرفية2019-2018الطاقة الستيعابية المرتقبة لسنة 
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السنة املرتقبة لالفتتاحاملؤسسة

الكلية متعددة التخصصات الحسيمة

2019-2020

الكلية متعددة التخصصات سيدي بنور 

املدرسة العليا للتكنولوجيا تطوان

املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير مكناس

املدرسة العليا للتكنولوجيا الداخلة

القنيطرة-املدرسة العليا للتربية والتكوين 

2021-2020كلية الطب والصيدلة العيون 

املدرسة العليا للتكنولوجيا قلعة السراغنة

2021-2022 الكلية متعددة التخصصات تاونات

الكلية متعددة التخصصات بالقصر الكبير

بوجدةل األو محمدجامعةملؤسساتتابعينوتاوريرتبركانمنبكلجامعيينمركزينإحداثبرمجة
التاليالجدول فيمبينهو كماجديدة،جامعيةمؤسسات10إحداثبرمجة:

طار سياسة القرب وتكافؤ الفرص توسيع العرض في اإ
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459 366عدد الطلبة املمنوحين

2018-2017املؤشر

943 63العدد اإلجمالي لألسرة

%41العالينسبة املمنوحين من العدد االجمالي لطلبة التعليم

األحياء الجامعية

622 15اإلقامات الطالبية الخاصة

48 321

381783 

مرتقب2018-2019

68 859

41%

17 222

51 637

000 500 00011 340 10عدد الوجبات املقدمة

مخصصة لإلناث2018-2017الطاقة اإليوائية خالل من62%
.2018-2017سنة %61إلى 2017-2016سنة %54تحسن نسبة االستجابة لطلبات اإليواء والتي انتقلت من

مليون درهم1808مليون درهم1800امليزانية املرصودة للمنح
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مرحلتينعلىانجازهيتمأنعلىأكتوبر،شهرخاللبأكاديرالجديدالجامعيالحيفتح:
وحماماتسرير،1040إلىتصلإيوائيةبطاقةللسكنأجنحة6منمكونة:والحاليةاألولىالمرحلة

واإلدارة؛طبيمركزإلىإضافةمشتركة
الدراساتطالقإوسيتم.والخدماتيةواالجتماعيةوالثقافيةالرياضيةبالفضاءاتتتعلق:الثانيةالمرحلة

.السنةهذهخاللالمرحلةهذهبإنجازالخاصة

الدخولقبلأشغالهاانتهاءالمنتظرمنسرير1200إلىتصلاستيعابيةبطاقةبالراشديةالجامعيللحيملحقةبناء
.المقبلالجامعي

يرتقبسرير3700تبلغإجماليةإيوائيةبطاقةقائمةأحياءملحقاتأوجديدةجامعيةأحياءبناءأشغالإطالق
المقبلة؛الثالثالسنواتخاللاستغاللها

اءاتوفضومطاعمومكاتبوغرفبنايات،منالجامعية،األحياءوإصالحوصيانةتهيئةأوراشمنالعديدإطالق
.للطلبةجيدةاستقبالظروفلتوفير

وسطاتوأسفيالجديدة،منبكلجديدةجامعيةمطاعمثالثفتح
؛(المهرازظهروفاس2و1سايسفاس)إصالحهابعدبفاسجامعيةمطاعمثالثفتحإعادة
وفاس؛والمحمديةوالحسيمةوالقنيطرةوتازةتطوانمنبكلجديدةمطاعم6بناءمشروع
وحجزمسبقامعيةالجاالمطاعمتذاكراقتناءمنالطلبةستمكنالتيللتعبئةالقابلةااللكترونيةالبطائقنظاماعتماد

قبلجامعييحمستوى علىالمقاربةهذهتفعيلإمكانيةدراسةعلىالعملحالياويتم.إلكترونيةبطريقةوجباتهم
.األخرى الجامعيةالمطاعمعلىتعميمها

اء
يو

إل
ا

ام
طع

إل
ا
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عبراالبتكار و العلميالبحثتمويلمصادر تنويع:
فيبحثالمشاريعلتمويل"خلدون ابن"عروضطلبإطار فيانتقاؤهاتمالتياألوليةاملشاريععناإلعالن

(درهممليون 30)واالجتماعيةاإلنسانيةالعلوممجال
سنواتثالثملدةدرهمألف600وماليين9ماليبغالفجامعاتبعدة”واملجتمعالعلومملتقى“برنامجإطالق
صندوق الطرفمناملمول العروضطلبطريقعناملنتقاةالعلميالبحثمشاريعإنجازوتتبعتمويلمواصلة

درهممليون 300يناهزإجماليبمبلغالتكنولوجيةوالتنميةالعلميالبحثلدعمالوطني

واالبتكارالعلميللبحثالتحتيةالبنياتتقوية
برنامجتفعيلE-SUPتعزيزلخالمنوخاصةواالتصالاملعلوماتلتكنولوجياالتحتيةالبنياتتطويرإلىالرامي

الرقميةةالبيداغوجياملواردوتطويرالرقميةالعملبنياتوإرساءمرواناألكاديميةاملعلوماتيةالشبكةخدمات
املنهيوالتكوينالوطنيةالتربيةوزارةمساهمة،درهممليون 35ماليبغالفاالصطناعيالذكاءفيالعروضطلب

يالرقمواالقتصادوالتجارةواالستثمارالصناعةوزارةمساهمة،درهممليون 15والعلميوالبحثالعاليوالتعليم
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لقانون املالية ، تواصل الوزارة 130.13في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي  رقم 

.جهوي االنخراط في هيكلة امليزانية حول البرامج واملشاريع مع التركيز على البعد ال

لوقد تم تحضير ميزانية الوزارة وفق تبويب ميزانياتي 
َ
:ج هي حول أربعة براممهيك

o التعليم العالي : البرنامج األول

o البحث العلمي والتكنولوجي : البرنامج الثاني

o الدعم االجتماعي للطلبة : البرنامج الثالث

o والحكامةالقيادة : البرنامج الرابع
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(بالدرهم)امليزانية

الفرق 2019االعتمادات2018االعتمادات 
التطور 

%ب 
(1)(2)(1 )-(2)

%0003,99 723 000381 523 954 0009 800 572 9ميزانية التسيير

%00017,29 600 000200 780 360 0001 180 160 1( *)ميزانية االستثمار

%0005,43 323 000582 303 315 00011 980 732 10مجموع  ميزانية الوزارة

كاعتمادات االلتزاممليون درهم 707تضاف إليها  ( *)

2019و 2018تطور العتمادات اإلجمالية بين سنتي  
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كاعتمادات األداء 1.360.780:االستثمار

كاعتمادات االلتزام707.000و 
9.954.523: التسيير

11.315.303:  اإلجمالي 
دون احتساب اعتمادات االلتزام

املوظفون 
6.323.783

املعدات والنفقات املختلفة
3.630.740

(املبالغ بآالف الدراهم)

55,89%32,09%

12,03%

األجور  مجموع املعدات 

و النفقات املختلفة

االستثمار

العتمادات اإلجمالية
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(بالدرهم)

التطور 
(%)

2018قانون املالية 
مجموع
2019امليزانية لسنة 

2019مشروع قانون املالية لسنة 

النفقات

الحسابات الخصوصية امليزانية العامة

2,00% 6 200 000 000 6 323 783 000 6 323 783 000 املوظفون 

7,65% 3 372 800 000 3 630 740 000 22 500 000 3 608 240 000 املعدات والنفقات املختلفة

17,29% 1 160 180 000 1 360 780 000 1 360 780 000 االستثمار

5,43% 10 732 980 000 11 315 303 000 22 500 000 11 292 803 000 املجموع

تطور العتمادات اإلجمالية
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%بالتطور 
قانون املالية لسنة 

2018
ةمجموع امليزانية لسن

2019

2019مشروع امليزانية العامة للقطاع لسنة 
برامج الوزارة

االستثمار
املعدات و النفقات 

املختلفة
املوظفون 

13,13% 2 018 549 000 2 283 584 000 1 163 759 000 1 119 825 000 برنامج التعليم العالي

7,45% 180 859 000 194 324 000 93 021 000 101 303 000 برنامج البحث العلمي والتقني

8,42% 2 138 131 000 2 318 131 000 80 000 000 2 238 131 000 لبةبرنامج الدعم االجتماعي لفائدة الط

0,02% 195 441 000 195 481 000 24 000 000 171 481 000 برنامج القيادة والحكامة

5,43% 10 732 980 000 11 315 303 000 1 360 780 000 3 630 740 000 6 323 783 000 املجموع

بما فيها أجور املوظفين(1)

من ميزانية القطاع%86,01الدعم االجتماعي للطلبة  تمثل  + كتلة األجور (2)

;  برنامج القيادة والحكامة
1,72%

;  برنامج التعليم العالي
11,25% ;  برنامج البحث العلمي والتقني

1,02%

برنامج الدعم االجتماعي لفائدة 
22,48; الطلبة %

%63,53; الموظفون

2019و2018تطور العتمادات حسب البرامج بين سنتي 
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املشاريعبرامج الوزارة

2019مشروع امليزانية العامة للوزارة لسنة 

املجموع
املوظفون 

املعدات 
و النفقات
املختلفة

االستثمار

برنامج التعليم العالي

ي تطوير عرض التكوين الجامعي و تحسين جودته ف
املؤسسات القائمة

1 119 825 000448 759 0001 568 584 000

إنشاء تطوير عرض التكوين الجامعي و تحسين جودته ب
مؤسسات جديدة 

715 000 000715 000 000

000 324 000194 021 00093 303 101ارتطوير منظومة البحث العلمي و التقني و االبتكبرنامج البحث العلمي و التقني

ةبرنامج الدعم االجتماعي لفائدة الطلب

000 000 808 0001 000 808 1املنح

000 131 000430 131 430ايواء واطعام الطلبة

000 000 00080 000 80تحسين و تعزيز األحياء و املطاعم الجامعية

000 521 41دعم املهامبرنامج القيادة والحكامة
24 000 000

65 521 000

000 960 000129 960 129مساعدة لألعمال االجتماعية

000 303 315 00011 780 360 0001 740 630 0003 783 323 6املجموع

بما فيها بند املوظفين(   1)

حسب البرامج والمشاريع2019توزيع العتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 
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حسب البرامج والمشاريعالتسيير توزيع ميزانية 

20182019التنزيلالبرنامج

التعليم العالي

000 900 009 0001 510 940إعانة التسيير للجامعات 

000 925 0004 000 20(البند المشترك)إعانة التسيير للجامعات 

000 000 00050 000 50-إعانة التسييرللجامعة الدولية بالرباط  

000 000 00050 100 34إعانة التسييرللجامعة األورومتوسطية بفاس       

الدكاترة المتعاقدين           (  300)

000 000 0005 000 5الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

000 825 119 0001 610 049 1المجموع

البحث العلمي والتكنولوجي 

000 000 00030 000 18المركز الوطني للبحث العلمي و التقني

000 803 00040 803 40البحت العلمي

000 500 00022 500 22الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية

000 000 0005 000 5ناتإعانة التسيير لفائدة الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بتاو

000 830 0002 145 7مساهمة الوزارة في برامج التعاون الجامعية

000 000170 170الجائزة الكبرى لإلختراع والبحث العلمي والتقني

000 303 000101 618 93المجموع
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(تتمة)والمشاريع  حسب البرامج التسيير توزيع ميزانية 

20182019التنزيلالبرنامج

الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة

000 000 800 0001 000 620 1منح الدراسة بالمغرب

000 000 0008 000 8منح الدراسة بالخارج

000 000 000420 000 420المكتب الوطني لألعمال الجامعية واإلجتماعية والثقافية

000 000736 736الفدرالية المغربية للرياضة الجامعية

000 395 0009 395 9دار المغرب بباريس

000 131 238 0002 131 058 2المجموع

القيادة والحكامة  

مؤسسة محمد السادس لألعمال اإلجتماعية لموظفي قطاع التربية و 

التكوين
115 000 000115 000 000

000 300 0002 300 2إعانة لالعمال االجتماعية ولفائدة جمعية األعمال االجتماعية

000 200 0007 200 7اللجنة المغربية االمريكية للتبادل التربوي والثقافي

000 000560 560لعاليمنحة للمؤسسات األخرى و إعانة لفائدة النقابة الوطنية للتعليم ا

000 900 0004 900 4مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية 

000 521 00041 481 41تسيير االدارة المركزية

000 481 000171 441 171المجموع

000 740 630 0003 800 372 3مجموع   المعدات و النفقات المختلفة

000 783 323 0006 000 200 6(األجور)الموظفون 

000 523 954 0009 800 572 9مجموع ميزانية التسيير
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توزيع ميزانية الستثمار حسب البرامج والمشاريع

20182019التنزيلالبرنامج

التعليم العالي 

000 759 000327 939 324توسعة وتجهيز المؤسسات القائمة

000 000 00050 000 120البيداغوجية تشييد المباني 

000 000 00050 000 50أشغال التهيئة واعادة التأهيل للمباني الجامعية

000 000 00020 000 20والبيداغوجية     تجهيز مدارس المهندسين بالمعدات العلمية 

000 000 00040 000 40شراء األراضي           

000 000 0001 000 1لميالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث الع

000 000 000675 000 413مشاريع في طور االنجاز ومشاريع جديدة 

000 759 163 0001 939 968المجموع

البحث العلمي والتكنولوجي 

000 780 00015 000 10المركز الوطني للبحث العلمي و التقني

000 241 00052 241 52دعم البحت العلمي

000 000 0005 000 5ية بتاوناتإعانة التسيير لفائدة الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطر

000 000 00020 000 20تأهيل مختبرات البحث

000 021 00093 241 87المجموع

000 000 00080 000 80والثقافيةواإلجتماعيةالمكتب الوطني لألعمال الجامعية الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة

000 000 00080 000 80المجموع

000 000 00024 000 24تسيير االدارة المركزيةالقيادة والحكامة  

000 000 00024 000 24المجموع

000 780 360 0001 180 160 1اإلستثمارمجموع  ميزانية 
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(بالدرهم)2019توزيع العتمادات على الجامعات برسم سنة  

المجموعاالستثمارالتسيير

000 062 000203 562 00053 500 149الرباط-جامعة محمد الخامس 

000 102 00076 102 00021 000 55طفيل ـ القنيطرةإبنجامعة 

600 527 600117 527 00029 000 88جامعة عبد المالك السعدي ـ تطوان

600 101 600141 101 00040 000 101جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس

000 004 000100 404 00025 600 74مكناس-موالي اسماعيل جامعة 

000 828 000100 828 00030 000 70وجدة    جامعة محمد األول  

000 629 000192 629 00053 000 139جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

000 661 00060 661 00015 000 45جامعة شعيب الدكالي بالجديدة

000 461 00069 461 00024 000 45جامعة الحسن االول بسطات

600 921 600130 721 00032 200 98مراكش–القاضي عياض جامعة 

200 749 200130 149 00036 600 94أكادير-ابن زهر جامعة 

000 853 00066 853 00016 000 50بني مالل-جامعة السلطان موالي سليمان

000 755 000147 000 000140 755 7بنود مشتركة

000 000 000715 000 715مباني جديدة

000 655 252 0002 000 235 0001 655 017 1المجموع

ةالماليالسنة

الجامعة
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والتكوينإعانة ملؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية  للتربية
باإلدارة املركزيةإعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين
إعانات لفائدة هيئات وطنية ودولية

مليون درهم129,960

اإلدارة املركزيةباالستثمار 
مليون درهم24

افق املصلحة املركزية ترميم وصيانة مر
تطوير البنية التحتية وتعزيز األمن املعلوماتي
 اطنين تطوير اإلدارة اإللكترونية وتوفير الخدمات للمو
 منظومة إعالم مندمجةإرساء

اإلدارة املركزيةتسيير 
ات مؤسسو مساهمة الوزارة في ميزانيات 

وهيئات أخرى 

مليون درهم41,521

مليون درهم195,481:  برنامج القيادة و الحكامة 
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:املعدات  والنفقات
مليون درهم 1.119,825

: االستثمار
مليون درهم كاعتمادات األداء 1.163,759

مليون درهم كاعتمادات االلتزام662و 

إعانة تسيير الجامعات وتطوير العرض التربوي 

تطوير بنيات االستقبال

:مشاريع في طور االنجاز وأخرى جديدة لتحسين وتنويع عرض التعليم العالي

مؤسسة جامعية25بناء وتجهيز•
يميةتجهيز مدارس املهندسين باملعدات العلمية والتعل•

درهممليون2.283,584برنامج التعليم العالي  
لتزام كاعتماداتمليون درهم 662مع إضافة  ) (ال
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املؤسسات
(بالدرهم)االستثمار 

االلتزاماألداء 
000 000 40شراء األراض ي

000 000 00020 000 30بطنجةكلية الطب والصيدلة 

000 000 00025 000 40بالحسيمةالكلية متعددة التخصصات 

000 000 00010 000 20بالحسيمةاملدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 

000 000 00040 000 40الكلية متعددة التخصصات بالقصر الكبير

000 000 00015 000 50بتطواناملدرسة العليا للتكنولوجيا 

000 000 15بوجدةاملركب التكنولوجي 

000 000 00020 000 20توسعة الكلية متعددة التخصصات بالناظور 

000 000 00030 000 20ملحقة تاوريرت

000 000 00030 000 20ملحقة بركان

000 000 00030 000 10املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس 

000 000 00030 000 20بتاوناتالكلية متعددة التخصصات 

000 000 00020 000 10معهد املهن الرياضية  بالقنيطرة

000 000 00019 000 19(و الثانياالول الشطر  )املكتبة الجامعية بالقنيطرة 

توزيع الغالف المالي المرصود لبناء مؤسسات جامعية جديدة
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000 000 00018 000 14(  الشطر  األول و الثاني)بالقنيطرة  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

000 000 00020 000 30بتامسناالقطب التكنولوجي 

000 000 00010 000 10ماللاملدرسة العليا للتكنولوجيا ببني 

000 000 00030 000 20ماللاملدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ببني 

000 000 00010 000 44املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة

000 000 00020 000 53سطاتمعهد علوم الرياضة 

000 000 00010 000 10(املركب الجامعي)السراغنةاملدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة 

000 000 000140 000 60تامنصورتاملركب الجامعي 

000 000 00010 000 20بأكاديركلية الطب والصيدلة 

000 000 00010 000 10بالسمارةمؤسسة جامعية 

000 000 00050 000 80كلية الطب والصيدلة بالعيون 

000 000 00010 000 10(وجيااملدرسة العليا للتكنول)+ املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة  

000 000 000627 000 715املجموع

(تتمة)جديدة توزيع الغالف المالي المرصود لبناء مؤسسات جامعية 
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تعزيز البنيات التحتية لتثمين  نتائج البحث العلمي واالبتكار

واالجتماعيديتحسين هيكلة بنيات البحث العلمي ملواكبة متطلبات املحيط االقتصا

النهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي

وتتبع البحث العلميحكامةتحسين 

وتحفيز الباحثيندعم جاذبية مهنة الباحث

:املعدات والنفقات 

101,303مليون درهم 
:ستثماراال 

مليون درهم  93,021

هيكلة مختبرات البحثعادة إ

مليون درهم194,324:   برنامج البحث العلمي و التكنولوجي
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بيةوتوسيع طاقتها االستيعاالجامعيةاألحياء و املطاعموتسيير وتجهيزهيل و صيانة أت-
إيواء و إطعام الطلبة-

(مليون درهم510,131)

:املعدات  والنفقات 
مليون درهم430,131

:االستثمار
مليون درهم كاعتمادات األداء 80
مليون كاعتمادات االلتزام45و

)*( مليون درهم1.808املنح

2019-2018برسم السنة الجامعية 382.000إلى  2018- 2017سنة 366.459ين من حو نالرفع من عدد املم

مليون درهم2.318,131برنامج الدعم الجتماعي للطلبة    
لتزام درهم مليون 45مع إضافة  كاعتمادات ال




