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  المحتويات

 

 

  

الوزارة : السيد اخشيشن:  برلمان 

 ستعمل على وضع تصور شامل

  للنهوض بالعرض التربوي الخصوصي

التوقيع على اتفاقية لتعزيز : اتفاقية 

عالميائي إلللنظام ا األساسيةالبنيات 

  األساسيلقطاع التعليم 

 

 

 

 

 

 38:العدد



 

א–א 
אאאאאאאא 

אאא–אא–אGאW52 J72 J68 J0537אW55 J72 J68 J0537 

 

  برلمان
  

للنهوض  الوزارة ستعمل على وضع تصور شامل: السيد اخشيشن
   بالعرض التربوي الخصوصي

 
التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر  قال السيد أحمد اخشيشن وزير

الوزارة ستعمل في إطار أجرأة البرنامج االستعجالي، على  والبحث العلمي، اليوم األربعاء، أن
 .شركائها للنهوض بالعرض التربوي الخصوصي ع تصور شامل بتنسيق معوض

راهن (النواب حول  وأوضح السيد اخشيشن في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس
الديمقراطية، أن الوزارة  تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية) التعليم الخصوصي ببالدنا

التعليم والتكوين  افس حول جودةستعمل أيضا على خلق شروط التحفيز الحقيقي للتن
لتطوير قطاع  وبلورة مخطط عملي ينبني على دراسة تسعى إلى وضع استراتيجية مندمجة

 .التعليم الخاص
  

الخصوصي في النظام  وأضاف أنه، وأمام محدودية مساهمة التعليم المدرسي
تالميذ  مجموع في المائة من 7تلميذا، أي استقطاب حوالي  550ألف و 447(التربوي 

بلورة إطار  أفرد البرنامج االستعجالي مشروعا ينص على ضرورة) التعليم العمومي
 .وتأهيله استراتيجي للنهوض بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي وتعزيز آليات تأطيره

  
ذات طبيعة تربوية من  وأشار إلى أن قطاع التعليم الخاص يستفيد من تشجيعات

بالمراكز التابعة للوزارة،  العاملة بالقطاع من دورات تكوينيةقبيل استفادة هيئة التدريس 
المؤسسات من مكونين أو مدرسين  باإلضافة إلى ندوات تربوية وإمكانية استعانة هذه

 .يعملون في مؤسسات التعليم العمومي
  

 50تستفيد من تخفيض بنسبة  أما على المستوى المالي، فإن مدارس القطاع الخاص،
الدخل خالل الخمس سنوات  الضريبة على الشركات والضريبة العامة على في المائة من

من الضريبة على القيمة  المالية األولى لتاريخ الشروع في االستغالل، وكذا اإلعفاء
   .التربوية المضافة عند االقتناء محليا أو عند استيراد السلع والتجهيزات
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للنظام االعالميائي  ساسيةالتوقيع على اتفاقية لتعزيز البنيات اال
   لقطاع التعليم االساسي

 
 28  األربعاءتم يوم 

 بالرباط 2009أكتوبر 
التوقيع على اتفاقية بين وزارة 
التربية الوطنية والتعليم العالي 

والبحث العلمي  وتكوين األطر
، تهدف الى )وانا(وشركة 

تعزيز البنيات االساسية للنظام 
م لقطاع التعلي االعالميائي

  .االساسي بالوزارة
وتهم االتفاقية، التي 
وقعها الكاتب العام لقطاع 

السيد يوسف  التعليم المدرسي،
بلقاسمي، والمدير العام لشركة 

السيد فريدريك دبور، ) وانا(
وطنية للربط االعالميائي للنيابات االقليمية واالكاديميات الجهوية ) وانا) ارساء شبكة
 .الدارة المركزية لقطاع التعليم االساسيوالتكوين وا للتربية

المدرسي عبر  وستمكن االتفاقية من وصل جميع المواقع االدارية لقطاع التعليم
ثم ضمان االستخدام  شبكة الكترونية مؤمنة، واستثمار جميع التطبيقات االعالميائية للقطاع،

الجيد لشبكة االنترنيت، وكذا تدبير 
 .الداريةا جودة التدفق بين الوحدات

وتنص االتفاقية على أن الحل 
المقترح والجاهز لالستخدام، يتضمن 

تمكين القطاع من التجهيزات  أيضا
المالئمة، والقيام بالربط ومالءمة 

الربط والصيانة  التجهيزات وأعمال
 )وانا(وضمان االستغالل الجيد لشبكة 

وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاقية، 
اعتمدتها  يجيةالتي تأتي في سياق استرات

لمصاحبة قطاع التربية ) وانا(شركة 
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لتسريع وتيرة  2010/ 2009االستعجالي  والتكوين، تندرج في إطار إعمال البرنامج
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي  اصالح نظام التربية والتكوين وتكريس استراتيجية
عالميائي، وتعزيز بنياته االساسية، نظامها اال وتكوين االطر والبحث العلمي في مجال تطوير
لمجموع المواقع االدارية التابعة لقطاع التعليم  خاصة عبر دعمه بشبكة الربط اللكتروني

  .المدرسي
  

 

 
 


