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 : مقدمة 
الشك أن األزمة االقتصادية المعاصرة من األزمات التي تعتبر مهمة بكافة          

المقاييس، فال نجد دولة أو مؤسسة أو أفراد في أي جزء من العالم لم يتأثر بها، ، لذا 
تزداد أهمية البحث لمعرفة أسباب هذه األزمة االقتصادية المعاصرة ومن ثم الوصول إلى 

عدة مشاكل من  -من بينها مصر–تعاني جد أن غالبية الدول النامية فن معالجات لها.
في الدخول  لتدنياقتصادية ومنها انخفاض معدالت النمو االقتصادي وزيادة حدة ا

ومعدالت الفقر وخاصة في ظل التحوالت الجذرية في استراتيجية التنمية ، و التي تستمد 
نتاجية اإلأهمية ترشيد اإلنفاق العام لزيادة تظهر معالمها من االقتصاد الحر. لذلك 

 العام أحد أدوات السياسة االقتصادية لتحقيق األهداف اإلنفاق فيعتبر، ةفاعليالو 
 . االقتصادية واالجتماعية للمجتمع

تقتضي الضرورة في هذا العصر الحصول على التخصصات المختلفة بدرجة عالية من ف
الكفاءة وهذا ما دفع الحكومات والشعوب في جميع الدول لالهتمام بالتخطيط التعليمي 

لتعليم من لظروف العصر الذي تعيشه الدولة من حيث الحصول على أكبر عائد نظرا ل
وال يستطيع مكابر أن ينكر ما يمر به  حية الكمية .ناالالناحية الكيفية أكثر منها من 

من أزمة ألمت بجميع مراحله من  -اآلن وقبل أكثر من ثالثة عقود -التعليم في مصر
االبتدائية وحتى الجامعة، وهي أزمة اتفق الجميع مختصون ومسئولون علي صحة 

 .وجودها
ط بل هو استثمار في رأس إن التعليم لم يعد خدمة استهالكية أو مجرد معرفة ذهنية فق

المال البشرى فاإلنفاق علي التعليم يساعد في الحصول علي مخرجات تنطوي علي 
مستوى عال من المهارات والقدرات واإلمكانات ، لذا فاالستثمار في رأس المال البشرى 
من أهم أنواع االستثمار والتمية البشرية ومن هنا ظهرت أهمية تمكين العنصر البشرى 

قدرة علي استغالل الموارد االقتصادية والتنموية األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي من ال
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علي العديد من جوانب تنمية المجتمع كارتفاع مستوى المعيشة واإلنتاج ، ودفع عملية 
   .(1)التنمية االقتصادية واالجتماعية

ــــــــة اقتصــــــــادية .      ــــــــيم عملي ــــــــيم واقتصــــــــادياته فإن التخطــــــــيط للتعل ــــــــين  التعل وشــــــــائ  ب
ــــإن ثمــــة ات ــــيم ، ف ــــي وصــــالت رحــــم فمهمــــا تنوعــــت أســــاليب إدارة التعل ــــاققرب ي كثيــــر ف ف
ـــــــيم مـــــــن المـــــــال العـــــــام ، ويصـــــــاحب  ـــــــي أن يمـــــــول التعل ـــــــدول عل ـــــــد ذمـــــــن ال ـــــــك بالتأكي ل

ـــــــيم ب ـــــــط التعل ـــــــيم ورب ـــــــة التخطـــــــيط للتعل ـــــــوي العامل ـــــــد  ،تخطـــــــيط الق ـــــــي العائ ـــــــز عل والتركي
يـــــد لـــــدعم التعلـــــيم وتمويلـــــه وتكـــــافؤ الفـــــر  االجتمـــــاعي للتعلـــــيم، ويضـــــاف االلتـــــزام المتزا

التعليميــــــة ، وبخاصــــــة لمــــــن ال يســــــتطيع تحمــــــل تكاليفــــــه . وهــــــدا يعنــــــي أن الكثيــــــر مــــــن 
ــــــــيم وبخاصــــــــة التعلــــــــيم اإللزامــــــــي علــــــــي األقــــــــل  في دول العــــــــالم تتحمــــــــل تكــــــــاليف التعل

النـــــــــواحي المتصـــــــــلة بـــــــــالمبني ، و بنـــــــــاء وصـــــــــيانة، والتجهيـــــــــزات ، وأجـــــــــور المعلمـــــــــين 
ــــــيم عمليــــــة اســــــتثمارية ألن لــــــه عائــــــد تهــــــم فآومكــــــا ــــــذا فيعتبــــــر التعل ، والكتــــــب الدراســــــية ل

ـــــــيم  ـــــــث يســـــــهم التعل ـــــــوي في اقتصـــــــادي حي ـــــــة ويعـــــــد الق ـــــــة االقتصـــــــادية واالجتماعي التنمي
 .(2) البشرية الالزمة للمجاالت المختلفة

ومـــــن أهـــــم التحـــــديات التـــــي تواجههـــــا األنظمـــــة التعليميـــــة هـــــو مـــــدي تـــــوافر مصـــــادر     
تمويليـــــة كافيـــــة لتـــــأمين التعلـــــيم بشـــــكل مناســـــب لطالبيـــــه كمـــــا ونوعـــــا وخاصـــــة فـــــي ظـــــل 

نفقـــــــات التعلـــــــيم نتيجـــــــة لزيـــــــادة الطلـــــــب عليـــــــه والحاجـــــــة الملحـــــــة  فـــــــيالتزايـــــــد المســـــــتمر 
 . (3) ي تحتية بجودة عاليةلتوفير األيدي العاملة المدربة والمؤهلة لتشكل بن

 مشكلة الدراسة
إن مشكلة التمويل من أعقد المشكالت التي يواجهها التعليم وأكثرها إثارة للجدل ، فجميع 

 دول العالم تهتم بهذه القضية لعدة أسباب :
 ارتفاع تكاليف التعليم في ضوء تزايد االهتمام بالجودة . -1
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الطلب المتزايد لدي جميع المجتمعات للحصول علي المعارف والمهارات وحجم  -2
 المتاح من الموارد المالية لدي المؤسسات التعليمية .

زيادة اإلنفاق في مجال التعليم بحكم ما تفرضه المنافسة الدولية للسعي الدؤوب  -3
 .للتميز

لتي تحظي بمستويات أن أقل البلدان نموا هي ا2018تقرير اليونسكو للعامل ووفقا
منخفضة للتحصيل التعليمي بين أوساط رواد ورائدات األعمال المبتدئين ، فنسبة من 

% في البلدان 36% بالمقارنة بنسبة 12أكملوا مرحلة ما بعد التعليم الثانوي ال تتجاوز 
النامية األخرى لكن ارتفاع عدد الشباب نسبيا بين رواد األعمال في أقل البلدان نموا 

 .(4) هذه النسبة بسرعة مع معدالت االلتحاق بالتعليمتزايد وحي بإمكانية ي

نجد أن هناك أزمة اإلقبال الشديد على االلتحاق بالمدارس وخاصة المدارس الرسمية و 
إلى ما  2016/201٧للغات بجميع المحافظات، حيث وصلت قوائم االنتظار في عام 

ألف طفل في محافظة القاهرة ومثلهم تقريبًا في محافظة الجيزة، األمر  45يقرب من 
على اقتراح بتحويل الدراسة في هذه المدارس  الذى اضطر مجلس المحافظين للموافقة
أن هذه  وقد وجدطالبًا في بعض المدارس،  60بنظام تعدد الفترات، ورفع الكثافة إلى 

اإلجراءات من شأنها تدمير العملية التعليمية بهذه المدارس، وأن رفع الكثافة، أو السماح 
 .(5)بتعدد الفترات ال يمثل حلواًل تربوية 

ر الدولية في هذا الصدد تشير إلي أنه ال يمكن الجمع بين الزيادة في نسب وكل التقاري
االلتحاق بالتعليم مع المحافظة علي مستوي عال للجودة دون تبعات مالية باهظة ولذا 
ظهر اتجاه مشترك لدي دول العالم إلشراك المجتمع في تحمل قسط من تكاليف التعليم 

مويل صناديق تدعم الطالب أو المؤسسات التعليمية سواء في زيادة رسوم التدريس، أو بت
وذلك في إطار البحث عن موارد مالية إضافية خارج الموازنات الرسمية لمواجهة الطلب 
المتزايد علي التعليم ومع الضغط الكمي علي التعليم يبرز حجم الموازنات المالية 
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ي  موارد عامة إضافية المخصصة للتعليم بالنسبة للنفقات العامة للدولة وصعوبة تخص
للتعليم ومن هنا جاء البحث عن ترشيد النفقات المخصصة للتعليم لتفادى الهدر المالي 

 هنا يتضحومن  .(6)لتقلي  المصروفات والبحث عن موارد بديلة أو حلول تعليمية مبتكرة
 .االبحث عن بدائل للمساهمة في حلهأن التعليم يعاني من أزمة تمويل حقيقية والبد من 

 : يةلتالالت اتتبلور مشكلة الدراسة فى التساؤ  ما سبقعلى  واعتمادا
 ما اإلطار المفاهيمي لتمويل التعليم قبل الجامعي في مصر؟ -1
 ؟آليات تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر وأهم المعوقات التي تواجههما  -2
 ما الرؤية المقترحة لتمويل التعليم قبل الجامعي في مصر؟ -3

 :وتهدف الدراسة إلي :الدراسةأهداف 
 التعرف علي اإلطار المفاهيمي لتمويل التعليم . -1
 التعرف علي مصادر تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر . -2
 التعرف علي البدائل المقترحة لتمويل التعليم قبل الجامعي -3

 وتكمن أهمية الدراسة فيما يلي: أهمية الدراسة:
موضوعا هاما أال وهو تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر خاصة في  تعال  -1

 الظروف االقتصادية الراهنة.
الحاجة إلي توجيه التعليم قبل الجامعي في مصر إلي مصادر بديلة غير تقليدية  -2

 للتمويل لمواكبة التطورات المحلية والعالمية.
ي يمكن من خاللها االستفادة الحاجة لوجود مرجعية للقائمين علي التعليم قبل الجامع -3

 من تنوع مصادر تمويل مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
لفت نظر القائمين علي مؤسسات التعليم قبل الجامعي لوجود حلول جديدة للتمويل  -4

 وصوال لحل المشكالت المالية التي تواجهها.
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ة تلك أهمية التمويل كمدخل مهم لتطوير مؤسسات التعليم قبل الجامعي لرفع كفاء -5
  المؤسسات وقدرتها علي الوفاء بمتطلباتها من بدائل التمويل المختلفة

 اإلطار النظري للبحث:
 أوال : اإلطار المفاهيمي لتمويل التعليم قبل الجامعي:

 :تمويل التعليم 
يعتبر النظام التعليمي من أهم أنظمة المجتمع وأكثرها تأثيًرا على حاضره ومستقبله، ورغم 
صالح ما به من  إدراك الجميع لهذه األهمية وحديثهم المستمر عن تطوير التعليم، وا 
خلل، وتجاوز مشكالته، إال أن األنظمة التعليمية العربية على وجه الخصو  ما زالت 

حو تحقيق أهدافها المرجوة منها بكفاءة وفعالية، وبالشكل الذي في الخطوات األولى ن
يتوافق مع تطلعات المجتمع وآماله لصناعة مواطن صالح واع منت . وبما أن تمويل 

يغفل التربويون والمخططون في العالم  لذا لمأهم أركان العملية التعليمية،  التعليم هو من
 هذا المجال.

 مفهوم التمويل:
ومؤال: كثر ماله ، وتعنى )موله(: قدم له ما يحتاجه من  -موال –مال   : التمويل لغة

مال . و)المال(كل ما يملكه الفرد أو الجماعة من تباع ، أو عروض تجارة ، أو نقود ، 
 .(٧) ويقال مال الرجل : أي ذو مال . ) الممول ( من ينفق على عمل ما

مجموعة الموارد المالية المرصودة للمؤسسات و يعرف التمويل بأنه"   اصطالحا:التمويل 
دارتها بكفاءة عالية  . (8)"التعليمية لتحقيق أهداف محددة وا 

، لتحقيق نتيجة مرغوباً  فيها قد " تكوين رأس مال لتنفيذ عمل معينويعرف أيضاً  بأنه 
 .(9)"تكون اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو قد تكون جامعة لهذه األغراض 
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 : Educational Financeمفهوم تمويل التعليم 

دارة  اصطالحا نفاقها في التعليم وا  يشير إلى المسائل المتعلقة بتوفير الموارد المالية وا 
 (10) الشئون المالية في المدارس والمعاهد.

هو الوظيفة اإلدارية التي تخت  بعمليات التخطيط لألموال ، والحصول تمويل التعليم 
األنشطة عليها من مصادر التمويل المناسبة لتوفير االحتياجات المالية الالزمة ألداء 

المختلفة ، بما يساعد على تحقيق أهداف هذه األنشطة ، وتحقيق التوازن بين الرغبات 
 .(11)المتعارضة للفئات المؤثرة في نجاح واستمرار المنظومة 

 : university Education -Preمفهوم التعليم قبل الجامعي  
سابقة على التحاق األفراد : يشير إلى مراحل التعليم المختلفة التي تتم في فترة  اصطالحا

بالتعليم العالي أو الجامعي ويطلق هذا المصطلح على التعليم االبتدائي واإلعدادي 
 .(12) والثانوي بمختلف أنواعه

آليات تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر وأهم المعوقات التي : ثانيا 
 تواجهه:

التعلــيم أصــبح ركيــزة أساســية لبنــاء اإلنســان، والــذي بــدوره يمثاــل هــدف أيــة آثــار اقتصــادية 
 وتتنوع مصادر تمويل التعلـيم. اجتماعية.واجتماعية وحتى سياسية، فالتعليم لم يعد خدمة 

هـــي الجهـــات التـــي تتحمـــل كلفـــة الخـــدمات ": علررري أنهرررا مصرررادر تمويرررل التعلررريمتعررررف و 
 ."التعليمية وهي أما أن تكون مصادر داخلية أو خارجية 

 :(13)في التعليم العام مويلالت مصادروتتمثل 
جملة ما تخصصه الدولة من ميزانيتها للتعليم حيث تقوم  وهيالمصادر الحكومية : -أ 

الحكومات بأغلب الدول بتخصي  مبالغ معينة من الميزانية العامة للدولة لإلنفاق 
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على التعليم بجميع فروعه ومستوياته والتي يمكن االستدالل عليها من خالل 
 المؤشرات األساسية .

التعليمية من موارد مالية أو غير مالية  وهو ما يتوفر للنظمالحكومية : غير المصادر -ب 
تنفيذ البرام  والخطط التعليمية وتيسيرها وذلك بسبب عجز  هايتم من خاللو مباشرة 

 ومن هذه الموارد : ،الميزانيات الحكومية عن تغطية النفقات الالزمة للتعليم
 وهى ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية من رسوم دراسية منالرسوم الدراسية  (1

الطالب مقابل الخدمات التعليمية التي يحصلون عليها وغالبا ما تكون الرسوم 
 الدراسية قليلة وال تمثل نسبة كبيرة من نسبة اإلنفاق علي التعليم .

وذلك من خالل المنح الدولية فهناك الكثير من الدول المتقدمة المساعدات الدولية : (2
تشكل المنح مصدرا من اهم المصادر التي تقدم منح دراسية لمعظم الدول النامية و 

ومن المنظمات التي تمول ،في برام  المساعدات التي تقدم في القطاع التعليمي 
المانحون الثنائيون ، المانحون متعددو األطراف ، واألمم  وتقدم خدمات تعليمية:

ا  المتحدة ،والبنك الدولي ، المبادرات العالمية للتعليم ، والمانحون من القطاع الخ
 ، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية .

خالل آليات استراتيجية وتمويلية وتدعم هذه اآلليات نظريا الخطط  من وتتم
وطنية  السياسة المها تحك كماواالستراتيجيات اإلنمائية للبلد المعني بشكل مباشر . 

 (14) .مشتركة المؤسسية الطر واأل
تعرف القروض بأنها إمداد المنظمة المقترضة برأس المال في مقابل القروض : (3

تعويض مالي بفائدة خالل عدد من السنوات ، وقد تصل إلي خمس أو عشر سنوات 
وقد يكزن للقروض مدة محددة بفائدة معينة. وتعد أحد أهم المصادر الهامة لتمويل 

رضة تلتعليم أن الدولة المقالتعليم . إال أنه يؤخذ عليها كمصدر من مصادر تمويل ا
تتحمل أعباء سدادها وفوائدها ، األمر الذى يتطلب من الدولة تقييم الموقف بطريقة 
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وتتنوع هذه  (15) علمية بين أعباء القروض والفوائد التي تجنيها من وراء هذه القروض
 القروض فمنها :

  قطاعية.قروض تستخدم الستثمارات 
  يمي.التعلقروض تمنح لتصحيح البناء 
 .قروض تمنح لتصحيح االستثمارات القطاعية 
  .قروض تتناول الجوانب السابقة مجتمعة 

تلك القروض التي تمنح  ولكناالعتراضات الموجهة لهذا المصدر  يوجد  الكثير منو 
للتعليم المصري يمكن االستفادة منها وفق مجموعة من االشتراطات واألسس التي يمكن 
أن تقود التعليم من خالل تلك القروض إلى واقع جيد مساير لمتطلبات العصر وتحديات 

 :(16) العولمة وتجلياتها وأهم هذه الضوابط

 ، ومحددة المقدارالمصدرأن تكون هذه القروض محددة الهوية، ومحددة  -
أن تكون بنود إنفاقها معلنة بكل شفافية وحيادية وأن تكون في اطار من المحاسبية  -

 والمساءلة القانونية واألخالقية .
أن تكون تلك القروض بعيدة كل البعد عن المجال السياسي أو الديني أو الثقافي وأال  -

 تكون حجر عثرة يدمر األمة.
ارفها المناسبة وأن توظف توظيفا جيدا بعيدا عن الشبهات أن تكون موجهة إلى مص -

أن تتولى مسئولية إنفاق أموال هذه القروض أناس شرفاء مشهود لهم بالنزاهة والشرف 
، وأن تتولي الجهات المانحة هي األخرى سلطة متابعة إنفاق هذه األموال ، وأن تكون 

ت أخرى غير متفق عليها في لها حرية منع إنفاقها في حال وجهت هذه القروض لجها
غايات التي من أجلها منحت اطار يحفظ للجهات المانحة سلطتها في متابعة ال

 ويحفظ  في الوقت نفسه للدولة سلطتها وسيادتها على المؤسسات . ،القرض
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 مساهمة المؤسسات المجتمعية: (4

شراك مؤسسات المجتمع المدني في إصالح   التعليم إن توسيع المشاركة المجتمعية وا 
المصري واالرتقاء به هو مؤشر يقودنا نحو تطوير التعليم وتوطين التكنولوجيا واألخذ 

وتعكس ،  بحثا عن غد أفضل للتعليم المصري باألسباب العلمية نحو آفاق جديدة للتقدم
المشاركة المجتمعية رغبة واستعداد مجتمعنا في المشاركة الفعالة في جهود إصالح 

 اعلية العملية التعليمية عموما التعليم وزيادة ف
هي جملة المؤسسات السياسية  بأنها: (17) "مؤسسات المجتمع المدنيويمكن تعريف "

تعمل في استقالل نسبي عن سلطة الدولة لتحقيق  التيواالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أغراض محددة ، منها ما هو سياسي كاألحزاب السياسية ، وما هو نقابي كالنقابات 

نية ، ومنها ما هو اجتماعي تنموي كالجمعيات األهلية ، وهى في سبيل تحقيق هالم
إلنسانية للمجتمع أهدافها تقدر قيمة التعددية والحرية الفردية وتحترم أيضا الحاجات ا

 المحلي والرؤي المشتركة للصالح العام.

وتهدف مؤسسات المجتمع المدني إلي إقامة عالقات وثيقة مع المدرسة في اطـار الشـراكة 
 : (18) المجتمعية لتحقيق األهداف التالية

 .يذ ليصبحوا قوة منتجة في المجتمعتعليم التالم -
 ودة المنت  التعليمي.تحمل مسئولية مساعدة المعلمين علي تحسين ج -
تفهم المجتمع للمشاكل والمعوقات التي يعاني منها التعليم وتقدير حجم اإلنجازات  -

 والنجاحات.
 خلق شعور عام بأن المدارس تؤدى المهمة المنوطة بها في خدمة المجتمع . -
 توفير الدعم المادي للمدارس في صوره المختلفة. -

مكانات قادرة بالتعاون كما أن مؤسسات المجتمع المدنى بما تمل كه من كوادر وطاقات وا 
تساهم بفاعلية في إصالح التعليم المصري واالرتقاء به وبمكوناته فكرا  أن مع الدولة على
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كسابا للعلوم وتفاعال مع  ومنهجا وسلوكا ، وتكوينا للشخصيات وتنمية للمهارات وا 
أن تساهم في إصالح  علي. ومؤسسات المجتمع المدنى قادرة اآلخرين بمنهجية ومنطقية 

التعليم المصري كمساهم وكرقيب وكمشارك ألجهزة الدولة المعنية بذلك في إطار من 
 .(19)الثقة والود واالحترام المتبادل 

وقد أوصت بعض المؤتمرات القومية في مجاالت التعليم على  : التمويل الشعبي (5
، سواء من خالل  ضرورة تشجيع رجال األعمال علي اإلسهام في تمويل التعليم

إنشاء مدارس نموذجية على نفقتهم ، أو المساهمة في توفير التجهيزات الالزمة 
للمدارس أو تقييم أراضي فضاء للبناء ،أو من خالل صندوق قومي لالستثمار في 
التعليم يشارك فيه القادرون نظير امتيازات تعليمية ألبنائهم ، أو من خالل تشكيل 

يكون أعضائها من القادرين الذين يسهمون في توفير مجالس أمناء المدارس 
متطلبات العملية التعليمية علي نفقتهم الخاصة ، وكذلك تشجيع إنشاء جمعيات 
تعاونية تستهدف إنشاء مدارس التعليم االبتدائي وغيره من المراحل التعليمية ، بحيث 

و الحى ، ويتكامل يتوافر التمويل من خالل صيغة التعاون بين األفراد في القرية أ
 (20) ذلك مع التمويل الحكومي والخا 

وبناء علي العرض السابق لمصادر تمويل التعليم وجد أنها قد تنوعت ما بين مصادر 
حكومية ومصادر غير حكومية وذلك للمساهمة في سد االحتياجات التمويلية الالزمة 

يحتاج إلى التمويل باعتباره وألن التعليم كأي نشاط مجتمعي للتعليم قبل الجامعي المصري 
المدخالت البشرية فإنه بدون التمويل يتعذر توظيف أحد مدخالته الرئيسية لتحقيق التنمية . 

والمادية والتنظيمية والمناه  الدراسية واألنشطة المصاحبة لها لتحقيق أهداف النظام 
ي في مصر وما . ويمكن تحديد مالمح أزمة تمويل منظومة التعليم قبل الجامععليميالت

 من خالل : من مشكالتيصاحبها 
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:وتتضمن الكثير من جوانب (21)اإلخفاق في تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد المالية -1
العام بنوعيه لثانوي ااإلخفاق حتي تحقيق التكافؤ في اإلنفاق التعليمي لصالح التعليم 

علي حساب الريف  الحضر كذلك والفني علي حساب التعليم االبتدائي واإلعدادي و 
 والمناطق النائية منه ولصالح الذكور علي اإلناث والفقراء منهم خاصة .

لقد ترك التضخم المالي آثارا سلبية علي النفقات ارتفاع متوسط تكلفة الطالب : -2
الحكومية الجارية في قطاع التعليم مما كان له انعكاس علي اإلنفاق الجاري وذلك 

يذ وصحب ذلك التزايد تزايد اإلنفاق الجاري في اإلدارة بزيادة النفقات علي كل تلم
 التعليمية ورواتب المعلمين وصيانة األبنية التعليمية والتجهيزات المصاحبة لها.

وهذا يرجع إلي قصور قصور اإلنفاق التعليمي دون تحقيق النتائج المرجوة منه:  -3
المخرجات التعليمية عن عد بمعايير الجودة ومواكبة التعليم لمتغيرات العصر ومن ثم 

متطلبات سوق العمل عن متطلبات العمل ، بجانب االفتقار للبعد التطبيقي للنظرية 
التعليمية وتدني مستويات اإلشراف والمتابعة وضعف مستويات الضبط والتوجه 

 واإلرشاد.
وذلك بما ال يؤثر علي النظام التعليمي سلبا حاجة النظام التعليمي لترشيد اإلنفاق : -4

علي المستوى الكيفي ـ حيث يختلف التعليم عن الوحدات اإلنتاجية الهادفة للربح من 
حيث النفقات الحكومية وذلك في كون التعليم يبدأ أوال بتحديد النفقات المطلوبة ثم 
البحث عن مصادر تمويل هذه النفقات أما الوحدات الهادفة للربح فإنها تحدد 

 .النفقات الالزمــــــةاإليــرادات المتوقعــة ثم تحدد 
عجز الموارد المالية وعدم كفاءتها لتلبية متطلبات إصالح التعليم وتجويده:  -5

مؤسسات التعليم قبل الجامعي موارد مالية عالية حتي تحقق أهدافها بكفاءة حيث 
تتزايد سنة بعد أخرى لتتمكن المؤسسة التعليمية من تطوير وصيانة المعامل 
والفصول بها وال توجد الموارد المالية الكافية وذلك لضخامة االستثمارات المالية التي 
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الزيادة الملحوظة في اإلنفاق الحكومي إال أنها ال يتطلبها التعليم قبل الجامعي رغم 
 تكفي إلصالح التعليم اإلصالح الحقيقي.

ضعف مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في استثمارات التعليم قبل  -6
إسهام القطاع الخا  في تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر ضعيفا :(22)الجامعي

امعي ما زال معتمدًا علي مصدر أساسي للتمويل وبالتالي فإن تمويل التعليم قبل الج
، علي عكس البلدان المتقدمة حيث يلعب التمويل الخا  دورًأ هامًا ومن العوامل 
التي تساعد علي ذلك ارتفاع مستوى المعيشة مما يمكن الكثيرين من تغطية تعليم 

لتعليم بفضل أبنائهم ، وازدياد دور المؤسسات الصناعية والمالية وغيرها في تمويل ا
عفاءات بسبب مشاركتها في تقديم  ما تحققه من أرباح وما تحصل عليه من حوافز وا 

   الخدمات االجتماعية .

  ثالثا: رؤية مقترحة لتمويل التعليم قبل الجامعي في مصر 
ن االستثمار إ، لذا فلتحقيق التنمية الموارد البشرية إن التعليم هو أحد الركائز األساسية 

هو االستثمار في القوى البشرية عن طريق اإلعداد الجيد لقوة العمل المدربة  المنشود
 .لمواكبة العصر والوصول للتنافسية العالمية

 :المقترحة األهداف العامة للرؤية -أ 

 توفير المناخ الذي يساعد علي تحقيق العدالة التعليمية -1
 تقديم الدعم الالزم لموارد الدولة المتاحة . -2
 عن موارد إضافية وتوظيفها بما يرفع كفاءة المخرجات التعليمية.البحث  -3
 .معي في مصر بما يساعد علي تطويرهتوظيف مصادر تمويل التعليم قبل الجا -4
 تقليل الهدر والتشجيع علي االستثمار في التعليم. -5
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 :المقترحة لرؤيةلاألسس والمنطلقات  -ب 
 .كفله له الدستورحق ثابت لكل مواطن كما الحق في التعليم  -1
 لتعليمية لكل مواطن.العدالة التعليمية وتكافؤ الفر  اتحقيق  -2
 .تقديم الدعم الالزم لموارد الدولة المتاحةبتخفيف العبء من علي عاتق الدولة  -3
 التعليم مسئولية الدولة وفقا أليدولوجيتها وثقافتها وسياستها العامة .  -4
 كفاءة المخرجات التعليمية.رفع لالبحث عن موارد تمويلية جديدة  -5
 تقليل الهدر والتشجيع علي االستثمار في التعليم. -6
 العدالة في التعليم للجميع بما يقتضي توفير الفر  والجودة في آن واحد. -٧

 اآلليات المقترحة لتنفيذ الرؤية : -ج 
يظهر بوضوح أن مشكلة التعليم قبل الجامعي تكمن في تمويله نظرا لقلة الموارد 

المتاحة وانخفاض المستوى االقتصادي مما أدي إلي ضعف قدرة الدولة علي الملية 
تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي بفاعلية حيث من الصعب لبلد أن تتحمل عبء 

ت للبحث نظام تعليمي متكامل علي حساب خزانة الدولة وحدها ولذلك ظهرت اتجاها
 ، ومنها:عن بدائل تمويلية جديدة 

والتعليم قبل  عامة بصفةإن التمويل الحكومي في مصر :كوميدعم التمويل الح -1
الجامعي بصفة خاصة المصدر األساسي لتمويل التعليم نتيجة التزام مصر بمبدأ 

وذلك  .مجانية التعليم التي كفلها الدستور وتحقيق المساواة وتكافؤ الفر  التعليمية
 :(23)تمويل التعليم من خالل الصناديق الخاصة وتشمل ما يلي ب

 : صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية -

ويعد أحد الدعائم الحتمية الستراتيجية التعليم قبل الجامعي في مصر ، بدأ هذا المشروع 
ويستهدف دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتشمل إقامة المدارس وتجهيزها 1989عام 
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الحكومة وقد تحددت .% من ميزانية 3وصيانتها وترميمها ويساهم الصندوق بنسبة 
 سياسة الصندوق في محورين هما:

 : أن التعليم استثمار إنتاجي من الناحية االقتصادية واالجتماعية.األول
  واحترامه.: التعليم مجاني في كل مؤسسات الدولة كمبدأ دستوري يجب العمل به الثاني
 ناء يتم إنشاؤه بصندوق دعم وضمان التزامات المدارس الخاصة بمصروفات:  -

 ومصدر تمويله كالتالي: 198٧لعام  2٧1علي القرار الوزاري رقم 
  من المصروفات المدرسية لكل مدرسة% 1اشتراك قدره. 
 .اإلعانات والهبات والتبرعات من األفراد أو الهيئات 
 .االعتمادات التي يتم تخصيصها من الموازنة العامة 

وتحسين  الرسمية والفصول الدراسيةستخدم موارده في المساهمة في بناء المدارس وت
، وتكون عملية التصرف في الصندوق من خالل الوزير واللجنة األداء للخدمة التعليمية
 المركزية للتعليم الخا .

إن من أولويات اإلصالح التعليمي هو التمويل : استخدام وسائل تمويلية حديثة  -2
ولن يتأتى  إصالح نظام التمويل إال بظهور  ، لتحقيق الكفاءة مع الخضوع  للمساءلة

القطاع الخا  ومشاركته في التمويل لتشجيع التنافسية وتحسين الكفاءة وتغيير 
الدور الحكومي ليكون المسئول عن األطر التنظيمية التي تحمي الفقراء ووضع 
اد األطر القانونية لدعم مشاركة القطاع الخا  في تقديم الخدمة التعليمية  وقد ز 

الوعي بين أفراد المجتمع بأن الخدمة المقدمة ليست علي المستوي المطلوب وظهرت 
العديد من أشكال المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخا  فقامت العديد من 
الحكومات بتأجير المدارس للشركات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلدارتها 

طريق نظام  البناء والتشغيل والنقل والذي كما ظهرت فكرة تمويل المدارس عن 
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بمقتضاه تتولي مؤسسات القطاع الخا  بناء مدارس تقوم بإدارتها وتشغيلها بموجب 
 .(24)عقد امتياز لسنوات عدة ثم يتم إعادة ملكيتها للحكومات مرة أخرى

  كأحد وسائل التمويل الحديثة. (BOT)وسنتناول نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية
ولقد عرفت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) األونسترال ( عقود ال 

BOT  بأنها شكل من أشكال تمويل المشاريع التي تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة
امتيازا لتنفيذ مشروع  –بشركة المشروع  -زمنية محددة أحد االتحادات المالية يسمي 

بالبناء والتشغيل واإلدارة لعدد من السنوات  معين علي أن تقوم الشركة المذكورة
وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحا من تشغيل المشروع واستغالله تجاريا علي أن 

   .(25)تنتقل ملكية المشروع إلي الحكومة بعد نهاية االمتياز

 (:   BOTالمبررات والمنطلقات األساسية للتوجه لنظام البناء والتشغيل والنقل) 

كرة مشاركة القطاع الخا  في المرافق العامة وتدعيمها من خالل الدساتير قبول ف -أ 
لفة للدستور احديثا فال توجد مشاركة بين القطاع الخا  والقطاع العامة مخ

  فالمشاركة مع القطاع الخا  من القيم التي يدعو لها الدستور.
وخدمات تعليمية علي الدول أن توفر خدمات البنية التحتية من طرق ومواصالت  -ب 

  .(26)وصحية لمواجهة التغيرات االقتصادية علي الصعيدين العالمي والمحلي
قارب النجاة عند عجز الدولة عن توفير (BOTالبناء والتشغيل والنقل )  يعد نظام -ج 

االعتمادات المالية الالزمة للمشاريع للحفاظ علي الخدمات األساسية حيث يمكن 
البنية التحتية وتحسينها عن طريق استثمار الموارد  الدولة من التوسع في مشاريع

 المختلفة من خارج اعتمادات الموازنة والتزامات الدولة من الديون الداخلية.
تنفذ الدولة مشاريع البنية التحتية بشكل أكثر فائدة وأقل كفاءة بواسطة مختصين  -د 

 كالمديرين الفنيين والمشرفين وأصحاب الكفاءات الفنية العالمية.
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نتشارها في سائر القطاعات إدخال أحدث التكنولوجيات الجديدة في القطاع العام وا -ه 
 .األخرى

القطاع الخا  أصبح قادرا علي المشاركة اإليجابية في عمليات التنمية والبد من  -و 
ترسيخ هذا المفهوم مع كثرة التحديات التي تواجهها مشاريع البنية التحتية وخاصة مع 

 التطور التكنولوجي .

 :BOTالخامسا :أطراف عقود 
، شركة المشروع :وتتمثل في )المقاول األصلي ، المقاول من الباطن، الدولة المضيفة

 .الممولون ، موردو المعدات ، شركة التشغيل والصيانة (،الخبراء واالستشاريين 
 : B.O.T(27)نظام مميزات  :سادسا

إحدى المرافق القائمة، أو إلعادة ، أو ياز فيما يتعلق باألصول الموجودةيمكن منح امت -
 التأهيل وتوسيع نطاق األصول الموجودة على نطاق واسع ) يطلق عليه امتياز (.

عاًما )أي فترة طويلة بما يكفي  30إلى  25عادة ما يكون االمتياز لمدة تتراوح من  -
 على األقل الستهالك االستثمارات األولية الرئيسية بالكامل(.

، وجميع الحقوق فيما يتعلق بتلك عادًة على عاتق الجهة المانحةول تقع ملكية األص -
 الموجودات تعود إلى السلطة المانحة في نهاية االمتياز.

عادة ما يكون الجمهور العام هو العميل والمصدر الرئيسي إليرادات صاحب  -
 االمتياز.

وبالتالي  صول القائمة منذ بداية االمتيازكثيرا ما يكون صاحب االمتياز يدير األ -
المشروعات  فى لالستثمار سيكون هناك تدفق نقدي فوري متاح لدفع صاحب االمتياز

 .ية الخدم
أي تقديم الخدمة  -بخالف العديد من عقود اإلدارة ، تركز االمتيازات على المخرجات  -

 وفًقا لمعايير األداء.
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 :BOT(28)سابعا: عيوب نظام ال 
 النظام إلي استيراد األجهزة والمعدات من  :استخدام هذا اإلضرار بالعملة الوطنية

 الخارج مما يؤدي إلي يزيد الطلب علي  العملة األجنبية.

 : ال يخلو طول مدة التعاقد من مخاطر تقييد الحريات  سريان العقود لمدة طويلة
 لتعاقب السلطات 

عمل المشرعين علي تحديد أقصى مدة لهذه يمكن التغلب علي هذه العيوب من خالل و 
( لعام 6٧سنة في المادة رقم ) 99حدد أال تزيد عن الذي العقود مثل القانون المصري 

من قانون االستثمار  10عام بالمادة 50وكذلك المشرع العراقي حدده بأال تزيد عن 2010
 .طنية ، ومن خالل اإللزام بأن تتم جميع المعامالت بالعملة الو  2006لعم 
 
ا يقدمه المجتمع من خالل وهو م :دعم دور المجتمع المدني في التمويل -3

االقتصادية واالجتماعية عن طريق اإلسهامات العينية والمادية لدعم ا مؤسساته
 : (29)العملية التعليمية في التعليم قبل الجامعي ومنها

 فرض الضرائب الموجهة للتعليم سواء علي الشركات أو  : النات  عنالتمويل المباشر
 المواطنين.

  التبرعات النقدية أو العينية للمستلزمات التعليمية أو المباني واألراضي المستخدمة
 لألغراض التعليمية.

 التطوع في الخدمات اإلنشائية أو أعمال الصيانة. 
 ةالمشاركة في اإلدارة وتطوير المباني والوسائل التعليمي. 

 

إن توفير التمويل الالزم لتنفيذ مشاريع التنمية يمثل تحديا لكثير من  :ترشيد اإلنفاق -4
لم لذا قفد تبنت العديد من الدول وخاصة الدول النامية استراتيجيات لتقليل ادول الع
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فإن سياسات ترشيد  عن طريق ترشيد اإلنفاق تكلفة المشاريع في القطاعات المختلفة
 اإلنفاق تمثل إحدى الوسائل لمواجهة التحديات االقتصادية .

يعد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم المؤشرات التي يقاس بها األداء المالي للدولة 
وكلما استطعنا تخفيض هذا العجز إلى أقصي الحدود الممكنة كلما كان ذلك توجيهُا نحو 

يشير ببساطة إلى المستوي الذي  والمالية العامة للدولة ، المسار الصحيح إلصالح 
يصبح عنده االقتصاد قادرًا علي النمو دون مشكالت تضخمية أو ركود ،و يجب أن يتم 

لسيطرة علي العجز في الموازنة يهدف ل في إطار رؤية تنموية متكاملة ومن منظور شامل
ن أداء الخدمات حق أصيل للمواطن المصري قبل الدولة ،  لةالعامة للدو  ينبغي  فوا 

نفاق العام يتعين أن ينظر نها حتى تؤتي ثمارها وتحقق األهداف المرجوة منها . واإليتحس
إليه من حيث مدي مساهمته في رفع معدالت االستثمار وخلق فر  عمل جديدة ولذلك 

 :(30) ما يأتي مراعاةينبغي أن 

ق علي النفقة الفعالة وهي تلك التي ترتبط بأهداف كمية وعينية وتقاس قصر اإلنفا -أ 
نتائجها بمعايير الكفاءة واألداء وبالتالي ال ينبغي أن ينظر لألمر علي أنه مجرد حجم 
نما لما يحققه أداء كل جنيه ينفق من هذه االعتمادات ، وال شك  االعتمادات مالية وا 

 بداية الحقيقية لتطبيق موازنة البرام  واألداء .أن اإلعداد واالستعداد لذلك هو ال
االهتمام بالصيانة كأحد المقومات األساسية للحفاظ علي أصول المجتمع وثروته  -ب 

نفاق علي علي األصول وصيانتها يسير جنبا إلى جنب مع اإل والمحافظةالقومية ، 
يحافظ عليها أو االستثمارات الجديدة ، حيث ال معني حقيقي الستثمارات ال تجد من 

 يرفع من كفاءتها وزيادة قدرتها اإلنتاجية .
إن طلب االعتمادات الالزمة للمشروعات االستثمارية ؛ ينبغي أن يواكبه دراسات  -ج 

جدوى اقتصادية حقيقية لهذه المشروعات وكذلك برام  تمويلية توضح مقدرة هذه 
ي واالجتماعي المناسب المشروعات علي سداد أعباء تمويلها وتحديد العائد االقتصاد

 لها .
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إن تحديث أدوات إعداد الموازنة العامة للدولة بات أمرًا حتميا ، وأن إدخال نظم  -د 
الحاسبات اآللية في إعداد الموازنة هو أمر أصبحت تمليه مفردات العصر ، وعلينا 
أن نطور أنفسنا وأن يتم وضع تقديرات إنفاق الموازنة من خالل أنظمة حواسب 

 . ساعد كثيرًا علي متابعة استخدام االعتمادات والتأكيد من جديتهامتطورة ت
 تشجيع المدارس األهلية: -5

وفي  النظام التعليمي تطورًا هامًا في مختلف الجوانب، من حيث الكم والنوع. يشهد       
الحكومة إلى تحقيق العديد من األهداف أبرزها توفير  تسعى ،2030إطار رؤية 

أولياء األمور في  يتولىو للجميع، ورفع جودة العملية التعليمية وتطويرها،  النوعي التعليم
ة ألبنائهم من أجل الحصول على أفضل فرصة تعليمية مهمة البحث عن المدرسة المناسب

بما يتناسب مع إمكانيات المالية لألسرة. حيث يحاولون معرفة الفرق بين المدارس األهلية 
بلغ عدد المدارس  2019/2020 ففي عام والحكومية في ظل النظام التعليمي المدرسي 

تبذل الحكومة جهدًا كبيرًا من ، و  .(31) 859٧  وعدد المدارس األهلية 4٧9٧2 الحكومية
ل عملية الحصول على القروض للمؤسسات يأجل تطوير قطاع التعليم، فيجب تسه

والمتابعة مع وضع الضمانات الالزمة  في مصر أهلية التعليمية الراغبة بافتتاح مدارس
للمدرسة  المالكة المؤسسة التعليمية تكونو .المستمرة لهذه المؤسسات التعليمية

وبذلك نرى  .العملية التعليمية في المدرسة عن سير الجهات المعنية أمام مسؤولة ةاألهلي
شريكًا هامًا للمدارس الحكومية في تطوير العملية التعليمية  بأن المدارس األهلية تعتبر

يجب االستمرار في تشجيع  عالقة شراكة وتكامل. حيث في مصر، فالعالقة بينها هي
القطاع الخا  لالستثمار في مجال التعليم لما له من عوائد مهمة على تطوير نظام 

 .التعليم ورفع جودته
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يونيو  جامعة بورسعيد ،، 14ع  مجلة كلية التربية ، ،الجامعي بمحافظـة بورسعيـد

2013.  
صالح التعليم "قراءةجمعة: حسن جوهر ، محمد  صالح علي (19  الشراكة المجتمعية وا 

 30٧     ، مرجع السابق ، فى األدوار التربوية لمؤسسات المجتمع المدني
:310  
 دراسة لواقع أداء مجالس األمناء واآلباء والمعلمين فيأمل عادل طه البهائي :   (20

، جامعة بورسعيد ، 2، ج9، مجلة كلية التربية ع المرحلة االبتدائية بمحافظة بورسعيد
 .483: 482،     2011يناير 

تمويل التعليم قبل الجامعي بجمهورية مصر  مشكالت أيمن عايد محمد ممدوح :  (21
   2008،كلية التربية ، جامعة المدينة العالمية شاه علم ، ماليزيا ، العربية

22) Ayman.aied@meduiu.ediu my 
،  تحديات المستقبل–توجهات استراتيجية في التعليم الدهشان : علي جمال  (23

نحو رؤية مقترحة لتنويع المؤتمر الدولي األول لكلية التربية جامعة عين شمس "
  2016مصادر تمويل التعليم في مصر، ورقة بحثية  ، 

، مجلة  واقع التمويل األجنبي للتعليم قبل الجامعي في مصر البيومي : السيد رانيا (24
 8٧0،، 201٧، جامعة بورسعيد ، 22كلية التربية ، ع 

صالح جمعة: حسن محمد  جوهر ، صالح  علي (25 ،  التعليمالشراكة المجتمعية وا 
 3٧5:3٧6    ،مرجع سابق

26) Concessions, Build-Operate-Transfer (BOT) and Design-
Build-Operate (DBO(Projects , 2018 , 1:12M , 2019/7/18  متاح 

-https://ppp.worldbank.org/public-privateعلى    (2٧
partnership/agreements/concessions-bots-
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dbos?fbclid=IwAR2nvuT68Hl4mZXLdQgNsLJbWbgibCPvONCV
xx4CJJLKIhdzWT4TbMIcR9Y 

كآلية BOT تنفيذ مشاريع البينية التحتية بنظام :  كريمة و  فرحىرشيد فراح  (28
، مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة   لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

،   51، ع 201٧والقانون ، كلية العلوم االقتصادية ،جامعة البويرة ، سبتمبر 
301. 

 2011، ، لبنان 2ج، الداري العقد على الخا  القانون أثر :قبلن المير عبد علي (29
القانون ـ ، كلية ( (BOTعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية كاظم : رزوقي شهالء  (30

 6،  201٧جامعة القادسية ،
،مجلة  تمويل التعليم في المملكة العربية السعوديةالحربي :  عبد الرحمن أمل  (31

 ٧0، 201٧، 1،ع2العلوم التربوية ،م 
 سياسات اإلنفاقوزارة المالية ، جمهورية مصر العربية  :  (32

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D
9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8

%B3%D9%8A%D9%87/sayasat/Pages/ppay.aspx 
التعليم  إحصاء،مركز المعلومات ، والتعليمجمهورية مصر العربية: وزارة التربية  (33

 قبل الجامعي 
34) http://emis.gov.eg/matwaya_egov.aspx?id=401 

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/sayasat/Pages/ppay.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/sayasat/Pages/ppay.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/sayasat/Pages/ppay.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/sayasat/Pages/ppay.aspx
http://emis.gov.eg/matwaya_egov.aspx?id=401
http://emis.gov.eg/matwaya_egov.aspx?id=401

