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 Financing gap in spending on pre-university 

education 

In Egypt 

Dr. Ashour Ibrahim 

The aim of the current research is to identify the reality 

of the financing gap in spending on pre-university 

education in Egypt by analyzing the home budget for a 

number of years. 

The research relies on its treatment in order to reach its 

goals on the descriptive analytical approach to describe, 

analyze and explain the current situation of what is 

allocated for spending on pre-university education in 

the citizen's budget. For a number of years, the 

research ended with a number of proposed alternatives 

to address the spending gap on Egyptian pre-university 

education, the first alternative: raising the sufficiency of 

spending on pre-university education, and the second 

alternative: the provision of new additional financial 

resources. 

 

Key words: education financing, financing gap, pre-university 
education. 
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 الفجوة التمويلية واإلنفاق على التعليم قبل اجلامعى فى مصر 
  ) دراسة حتليلية فى موازنة املواطن( 

 املـقدمــة
ددد قبدددل الجدددامعىلقدددد شدددهد التعلددديم  خدددالل السدددنوات  اا كبيدددر  فدددص مصدددر اهتمام 

األخيددرة انطالقددا مددن قاعددد ىساسددية هددى ىن تطددوير التعلدديم ىسددا  التطددوير والنهددو  
لمجتمعددات، وبالتددالص كددان البددد مددن إحددداث نقلددة نوعيددة فددص التعلدديم ألي مجتمددع مددن ا

فددص مصددر، سددواء بالتوسددع فددص إنشدداء المدددار  لزيددادة نسدد  االسددتيعا   قبددل الجددامعى
 ىو تطوير وتحديث المناهج، ىو صقل وتنمية قدرات ىعضاء هيئة التدري .

ص مصدر فد قبدل الجدامعىمن التحديات التص تواجه التعليم  اولكن هناك عدد   
منهددا، عدددم القدددرة علددى اسددتيعا  األعددداد المتزايدددة مددن الطددال  فددص  ددل عدددم زيددادة 

من المعدروف ىن ىن مدة التعلديم فدص ف ،بما يتناس  مع هذا النمو المخصصات المالية
ىي دولدددة مدددن دول العدددالم مهمدددا بلهدددت درجدددة تقددددمها تعدددانى العديدددد مدددن الصدددعوبات 

التعليميددة، ولكنهددا تختلددف فدداق علددى العمليددة اإلنوالمشددكالت التددص تددىثر علددى مسددتوى 
نتيجدة لتزايددد درجددة المنافسددة ممددا  (،109، ص 2007)الهاللددى، مدن دولددة إلددى ىخددرى

فددر  علددى الدددول تحسددين جددودة ن مهددا التعليميددة مددن خددالل تحسددين كفدداءة اإلنفدداق 
الدددددددددذى يعتبدددددددددر ىحدددددددددد ىهدددددددددم مكوندددددددددات القددددددددددرة التنافسدددددددددية فدددددددددى الوقدددددددددت الحاضدددددددددر 

(Hadar,2013,763.)  
مدن ىكثدر قبل الجامعى فى مصر وفى هذا الصدد يعد اإلنفاق على التعليم  

المشددكالت التددص تواجدده هددذا القطدداظ فددص  ددل ال ددروف والتحددديات االقتصددادية الحاليددة 
والمسددتقبلية، فهندداك جدددل كبيددر حددول هددذا الموضددوظ، فددالبع  يعددالج الموضددوظ مددن 

  األخدر يعدالج الموضدوظ مدن من ور اقتصادي ويرى ضرورة ترشيد المجانية، والبع
 . وجهة ن ر اجتماعية ويرى ضرورة زيادة اإلنفاق الحكومص على التعليم
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 %12مليدددار جنيددده ) (94.4 ) يبلدددإل اإلنفددداق علدددى خددددمات التعلددديم حدددوالىو  
مليدددار جنيددده بموازندددة  (83.6 )مقابدددل ،2014/2015بموازندددة  مدددن إجمدددالى اإلنفددداق(

التعلدديم باإلضددافة إلددى ىن  (، .% 12.9بة )نسددالمعدلددة، يعنددى زيددادة ب 2013/2014
مدددن إجمدددالى اإلنفددداق علدددى القطددداظ، بينمدددا تصدددل  %72قبددل الجدددامعى يحصدددل علدددى 

نصدي  الطالد  ، وبلدإل من جملة نفقات القطداظ %85األجور ومرتبات العاملين نحو 
 .2014/2015موازنة  اآلف جنيه فىخمسة من إجمالى اإلنفاق على التعليم نحو 

صديإل إليجداد  التوجه نحو الشراكة بين القطاظ الحكدومى والخداصكما تزايد  
مددن خددالل التمويددل  قبددل الجددامعى فددى مصددرجديددد لتضددييق الفجددوة التمويليددة للتعلدديم 

مدن خدالل إيجداد معدايير واضدحة لقطاظ الخداص المشترك فى اإلنفاق بين الحكومة وا
 (.102، ص 2017) قطيط، لهذه الشراكة تحقق كفاءة اإلنفاق والتمويل

وفددى إطددار ترشدديد النفقددات علددى التعلدديم وتعزيددز الشددفافية والمسددائلة، يمثددل  
 puplic expenditure tracking( PETSاسددتطالظ تعقدد  النفقددات العامددة )

survey  ىسددددلوبا معاصددددرا وىداة تددددم إعدددددادها مددددن ىجددددل تعزيددددز المسدددد لة فددددى إعددددداد
مدات المتدوافرة عدن النفقدات الميزانيات وتقديم الخدمات مدن خدالل تحسدين جدودة المعلو 

العامددة، وتعتمددد تلددك المنهجيددة علددى تحديددد ىليددات تخصدديص المددوارد وقيددا  تدددفقات 
المدددددوارد الدددددواردة والصدددددادرة بدددددين مختلدددددف المسدددددتويات مدددددن الحكومدددددة المركزيدددددة إلدددددى 
 المسددددددددددتفيدين مثددددددددددل المدددددددددددار ، مددددددددددرورا بدددددددددداإلدارات التعليميددددددددددة، وتقيدددددددددديم مددددددددددردود 

 (.Koziol &Tolmie,2010اإلنفاق )
وفددددى ضددددوء مددددا سددددبق يتضددددم ضددددرورة تنددددوظ مصددددادر تمويددددل التعلدددديم قبددددل  

الجددددامعى فددددى مصددددر لمواجهددددة تزايددددد اإلنفدددداق عليدددده، وتقليددددل الفجددددوة التمويليددددة بددددين 
 المخصص له والمطلو  لإلنفاق عليه.
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 مشكلة البحث 
الواقددع ىن مع ددم ىن مددة التعلدديم فددى العديددد مددن دول العددالم تواجدده عجددزا  فددى  

المالية المخصصة فى الموازندة العامدة للدولدة لإلنفداق علدى التعلديم، باإلضدافة  الموارد
نخفا  كفاءتها، ويرجدع ذلدك إلدى  إلى عدم كفاية الموارد المالية وسوء تخصيصها، وا 
العديدددد مدددن العوامدددل منهدددا:النمو السدددكانى السدددريع خاصدددة فدددى دول العدددالم الندددامى، و 

 (.108، ص 2007 إرتفاظ تكلفة تعليم الطال  )الهاللى،
كمددا يشددير الزيددات إلددى ىن كفدداءة وفاعليددة الددن م التعليميددة تقددا  بمعدددالت  

نسدد  اإلنفدداق عليهددا فددى إطددار محدددداتها الكميددة والكيفيددة، وتدد ثير ذلددك علددى جواندد  
 (.16، ص 2013)الزيات، التنمية المستدامة وتكوين رى  المال المعرفى

تشدددير إلدددى ىنددده ال يمكدددن تحقيدددق ومع دددم التقدددارير الدوليدددة فدددى هدددذا الصددددد  
اإلتاحة الكاملة للطال  فى سن التعليم والمحاف ة على مستويات مناسبة مدن الجدودة 

 (.276، ص 2020دون زيادة المنفق على التعليم )الكحلى، 
لدددذا  هدددر اتجددداه مشدددترك لددددى دول العدددالم فدددى إشدددراك المجتمدددع فدددى تحمدددل  

فية للتعلديم إذ ىن اإلعتمداد علدى مصدادر جان  من تكاليف التعليم، وتعبئة موارد إضدا
لمقابلدة األعبداء التمويليدة المتزايددة للتعلديم، وباتددت  االموازندة العامدة للدولدة لدم يعدد كافي د

الحاجة ملحدة للتفكيدر فدى تددبير مصدادر تمويليدة جديددة لمقابلدة اإلنفداق المتزايدد علدى 
 . (14ص  ،2008التعليم وتضييق الفجوة التمويلية )الخالدى، 

 وتأسيسَا على ماسبق تتحدد مشكلة البحث فى التساؤالت التالية:
ماا واقاال الفجااوة التمويلياة فااى موازنااة المااوالى واتنفااق علااى التعلاايم قباال  -1

 الجامعى فى مصر؟
ما بدائل مواجهة الفجوة التمويلياة لننفااق علاى التعلايم قبال الجاامعى فاى  -2

 مصر؟
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 أهداف البحث 
 يهدف البحث الحالى إلى :

التعددرف علددى الفجددوة التمويليددة فددى اإلنفدداق علددى التعلدديم قبددل الجددامعى  -
 المصرى من خالل تحليل موازنة الموطن لعدد من السنوات.

التوصدددل إلدددى عددددد مدددن البددددائل المقترحدددة لمواجهدددة فجدددوة اإلنفدددق علدددى  -
 التعليم قبل الجامعى المصرى.

 أهمية البحث 
 تكمى أهمية البحث الحالى فيما يلى:

بالتحليل ما خصص لإلنفاق على التعلديم قبدل الجدامعى المصدرى يعالج  -
طبقدددا لموازنددددة المددددواطنت ومددددن ثددددم التعددددرف علددددى الفجددددوة التمويليددددة فددددى 

 اإلنفاق عليه.
البحدددث عدددن بددددائل جديددددة للمسددداعدة فدددى تمويدددل التعلددديم قبدددل الجدددامعى  -

 المصرى لسد فجوة اإلنفاق.
 منهج البحث 

حليلى لوصف وتحليل واقع اإلنفداق علدى استخدم الباحث المنهج الوصفى الت
التعلدديم قبددل الجددامعى المصددرى، لمناسددبته مددع طبيعددة البحددث الحددالى، حيددث 
يتم وصف وتحليل وتفسير الوضع الراهن لمدا خصدص لإلنفداق علدى التعلديم 
قبددل الجددامعى فددى موازنددة المددواطن لعدددد مددن السددنواتت وذلددك للتعددرف علددى 

جدامعى وت ثيرهدا بالضدرورة علدى جدودة ىداء فجوة اإلنفداق علدى التعلديم قبدل ال
 من ومة التعليم قبل الجامعى المصرى.
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 مصطلحات الدراسة 
  Educational Financeتمويل التعليم:

هو مجموعة المدوارد الماليدة المرصدودة للمىسسدات التعليميدة لتحقيدق ىهددافها 
دارتها بكفاءة وفاعلية عالية )تقرير التنمية البشري  (.19ص  ،1990ة، المحددة وا 

يعرفددده ل البحيدددرى ل، ب نددده مجمدددوظ المدددوارد الماليدددة المخصصدددة فدددى الموازندددة 
العامددددة للدولددددة ىو بعدددد  المصددددادر األخددددرى مثددددل الهبددددات ىو التبرعددددات ىو الرسددددوم 
دارتهدا بفاعليدة لتحقيدق ىهدافده خدالل فتدرة  الطالبية ىو المعونات المحلية والخارجيدة، وا 

 (. 69، ص 2004زمنية محددة ) البحيرى، 
( ب ندددده : تددددوفير مخصصددددات ماليددددة وعينيددددة 2015كمددددا يعرفدددده لالحربددددصل )

بمشدداركة القطدداعين الحكددومص والخدداص، والعمددل علددى تنميتهددا وصددرفها وفقددا  ألن مددة 
الرقابدددة والمحاسدددبية، بمدددا يسدددهم فدددص تحقيدددق االكتفددداء للمىسسدددات التعليميدددة ويسددداعدها 

 (.146، ص 2015على تحقيق ىهدافها ) الحربص، 
ددا ل محددرو  والسددلمصل ) ندده : فددن وعلددم إدارة األمددوال ( ب 2019ويعرفدده ىيض 

التدددص مدددن الممكدددن ىن تشدددمل الخددددمات واألدوات الماليدددة، مدددع االهتمدددام بتدددوفير المدددال 
)محدددرو ،  للوقددت الدددذي نحتدداال إليددده السددتخدامها بصدددورة فعالددة وبكفددداءة فددص مجالهدددا

 (. 45ص  ،2019والسلمص، 
 The financing gap الفجوة التمويلية:

تتمثددل الفجددوة التمويليددة فددى اإلنحددراف عددن المالئمددة ىو التطددابق فددى التمويددل 
الفعلددددى، وت هددددر ىثرهددددا فددددى األنحددددراف عددددن تحقيددددق المن مددددة  والمنفددددذبددددين المخطددددط 

  (.5، ص 2012القرضاوى، ) ألهدافها المخططة
ليددة طويلددة كمددا يمكددن تحيددد الفجددوة التمويليددة بددالفرق بددين اإلحتياجددات التموي

األجدددددددددددددددددددل والمخصدددددددددددددددددددص مدددددددددددددددددددن التمويدددددددددددددددددددل طويدددددددددددددددددددل األجدددددددددددددددددددل )حسدددددددددددددددددددن، 
www.kotobpdfbook.com.) 

http://www.kotobpdfbook.com/
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تعريددددف الفجددددوة التمويليددددة فددددى اإلنفدددداق علددددى التعلدددديم قبددددل  للباحددددثويمكددددن 
الجددامعى المصددرى ب نهددا: الفددرق بددين المخصددص طبقددا للدسددتور لإلنفدداق علددى التعلدديم 

 ل الجامعى المصرى واإلنفاق الفعلى طبقا لموازنة المواطن.قب
  Pre-University Educationالتعليم قبل الجامعى: 

 139التعليم قبل الجامعى طبقدا لقدانون التعلديم المصدرى رقدم  مصطلميشير 
م وتعديالته، إلى المراحل المختلفدة فدى السدلم التعليمدى التدى تدتم فدى فتدرة 1981لسنة 

التحاق الشبا  بدالتعليم العدالى ىو الجدامعى، ويطلدق هدذا المصدطلم علدى سابقة على 
، ص 2004فليددده والزكدددى، نواعددده )التعلددديم اإلبتددددائى واإلعددددادى والثدددانوى بمحتلدددف ى

115 .) 
 الدراسات السابقة 

ا مدن الدراسدات السدابقة فدى موضدوظ اإلنفداق علدى عددد   الحدالىتنداول البحدث 
 يما يلص عر  ألهم تلك الدراسات والبحوث كما يلص:وفالتعليم بصفة عامة وتمويله 

 (:2020دراسة "الكحلى" )  -1
هدفت هذه الدراسدة إلدى التعدرف علدى مصدادر تمويدل التعلديم قبدل الجدامعى  

فددى مصددر وىليددات تطددويره، واسددتخدمت الباحثددة المددنهج الوصددفى التحليلددى، وتوصددلت 
مصددر مددن خددالل تطددوير إلددى وضددع رىيددة مقترحددة لتمويددل التعلدديم قبددل الجددامعى فددى 

 ىليات تمويله.
 (:2019دراسة محروس والسلمي ) -2

الدراسة إلدى التوصدل إلدى مصدادر تمويدل إضدافية لإلنفداق علدى  هذههدفت  
التعليم فص المسدتقبل متمثلده فدص القطاعدات االقتصدادية ليدر الحكوميدة، والشدراكة بدين 

لمجتمدع المددنى ليدر المىسسات التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة ومىسسات ا
الحكوميددة، واسددتخدم الباحثددان المددنهج الوصددفص التحليلددص، كمددا ىوصددت الدراسددة بعدددد 
مددن مىشددرات الشددراكة مددع الجهددات السددابقة لتددوفير التمويددل الددالزم لمىسسددات التعلدديم 
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بصددفة عامددة والعددالص والجددامعص بصددفة خاصددة إلتاحددة الفرصددة لهددا لتحقيددق ىهدددافها 
 بصورة فعالة.

 ( :2018داو ثى ثو " )دراسة "  -3
هدددفت هددذه الدراسددة إلددى تعزيددز قدددرة العدداملين فددص المىسسددات التعليميددة فددص 
عدددادة التددددري ، وذلدددك للدددتمكن مدددن إدارة وتنميدددة المدددوارد  فيتندددام مدددن خدددالل التددددري  وا 
المادية والبشرية بها، سواء على مستوى مىسسات التعليم قبدل الجدامعى ىو الجامعدات 

ت لتوفير مصادر تمويل إضافية يمكن من خاللها الصرف علدى الحكومية ىو الخاصة
متطلبددات العمليددة التعليميددة، وقددد ىوصددت الدراسددة بضددرورة اسددتكمال من ومددة التدددري  
متعدددد التخصصددات لرفددع مسددتوى القدددرة المىسسددية للمىسسددات التعليميددة، فددص سددبيل 

 مساعدتها على تحقيق ىهدافها بنجاح. 
 (: 2017دراسة " بيومى" ) -4

هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى الواقدددع الحدددالى لتمويدددل التعلددديم قبدددل 
نفددداق عليددده، واسدددتخدمت الباحثدددة عى فدددى مصدددر مدددن خدددالل رصدددد عمليدددات اإلالجدددام

المدددنهج الوصدددفى التحليلدددى، وقدددد توصدددلت إلدددى تصدددور مقتدددرح لتنويدددع ىسدددالي  تمويدددل 
 التعليم قبل الجامعى فى مصر.

 (:2013دراسة " الزيات" )  -5
هذه الدراسة إلى التعرف على ىثر اإلنفداق علدى التعلديم وت ثيرهدا علدى  هدفت

محددددات التنميددة المسددتدامة الكميددة والكيفيددة، ودورهددا فددى تكددوين رى  المددال المعرفددى، 
واسددتخدم الباحددث المددنهج الوصددفى التحليلددى، ومددن خددالل تحلدديالت مقارنددة للمىشددرات 

ع مسدتويات لإلنفداق علدى التعلديم جداءت ( دولة تم تقسيمها إلى ىرب142الدولية لعدد )
النتدددائج جميعهدددا مدعمدددة إلرتبددداط ارتفددداظ متوسدددطات كافدددة المتهيدددرات ب رتفددداظ نسددد  
اإلنفاق على التعليم، كما جداء واقدع العدالم العربدى علدى المىشدرات الدوليدة بدالإل التد ثر 

 بتدنى نس  اإلنفاق على التعليم.
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 (: 2013دراسة المالكي )  -6
اسددة إلقدداء الضددوء علددى البدددائل المختلفددة المطروحددة لإلنفدداق هدددفت هددذه الدر  

على التعليم فص المملكة العربيدة السدعوديةت وذلدك مدن ىجدل اإلفدادة منهدا قددر اإلمكدان 
لتعبئدددة المدددوارد الماليدددة لقطددداظ التعلددديم، كمدددا اعتمددددت الدراسدددة علدددى المدددنهج الوصدددفص 

 التحليلص.
ختلفة ومتنوعدة لتمويدل اإلنفداق وخلصت الدراسة إلى ضرورة األخذ ببدائل م 

علددى قطددداظ التعلددديم فدددص المملكدددة العربيددة السدددعودية، وذلدددك بجانددد  المصددددر الرسدددمص 
والرئيسدددص لددده، باإلضدددافة إلدددى ضدددرورة مشددداركة القطددداظ الخددداص ممدددثال  فدددص شدددركاته 
 ومىسساته المختلفة من خالل حصيلة الضرائ  والرسوم والدعم والتبرظ ولير ذلك.

 م(:2011انا " )دراسة " كريستي -7
إلى التعرف على طرق تمويل الجامعات النيجيريدة لتقيديم  الدراسةهدفت هذه 

كفايتهددا وفعاليتهددا، والبحددث عددن طددرق جديدددة للتمويددل، وقددد كشددفت الدراسددة عددن زيددادة 
اإلنفدداق علددى التعلدديم الجددامعى عددن المتدداح والمخصددص لدده مددن الحكومددة النيجيريددة، 

نعكددا  ذلددك علددى جددودة ىداء ال عمليددة التعليميددة والبحددث العلمددى بهددا، حيددث اتجهددت وا 
الجامعدددات فدددى نيجيريدددا إلدددى اإلنددددماال فدددى اقتصددداد المعرفدددة وتطدددوير ىليدددات مسدددتقبلية 
تسددددهل مددددن إيجدددداد مصددددادر تمويددددل إضددددافية ومتعددددددة، فضددددال  عددددن ترشدددديد اإلنفدددداق 
، باإلسددددتخدام األمثددددل للمددددوارد المتاحددددة للحفددددا  علددددى التددددوازن المددددالى وتحسددددين األداء

وىوصددت الدراسددة بضددرورة اسددتخدام ىحددد نمدداذال اإلصددالح المددالى وهددو النمددوذال القددائم 
 على تحسين الموارد وترشيد اإلستخدام. 

 (:2008دراسة " الخالدى" ) -8
هدفت هذه الدراسة إلى التعدرف علدى التعدرف علدى تطدور اإلنفداق الحكدومى 

الكفدداءة والفاعليددة الجددامعى فددى األردن مددن خددالل دراسددة مىشددرات  قبددلعلددى التعلدديم 
لن ددددام التعلدددديم فددددى األردن، واسددددتخدم الباحددددث المددددنهج الوصددددفى التحليلددددى، وتوصددددل 



 الفجوة التمويلية واإلنفاق على التعليم قبل اجلامعى فى مصر ) دراسة حتليلية فى موازنة املواطن(
 

264 

 البحث التربوي

 

البحث من خالل ىشرات اإلنفاق علدى التعلديم فدى اإلطدار الن درى إلدى ضدرورة تنويدع 
مصدددادر تمويدددل التعلددديم قبدددل الجدددامعى بالبحدددث عدددن طدددرق جديددددة وليدددر تقليديدددة فدددى 

 على العليم قبل اجامعى. التمويل لتحسين مىشر اإلنفاق
 (:2005دراسة " بيكوالس بر" ) -9

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر التمويدل البديلدة للتعلديم بصدفة  
عامة والعالى والجدامعى بصدفة خاصدة، وكفداءة وعدالدة توزيعده بدين مددخالت العمليدة 

ة، وذلددك بالبحددث التعليميددة، وكددذلك بددين المندداطق الجهرافيددة المختلفددة بالمملكددة المتحددد
عن مصادر تمويدل إضدافية تسداعد فدى تحقيدق جدودة اإلنفداق علدى مخرجدات التعلديم، 
وىوصددت الدراسددة بضددرورة األهتمددام والتركيددز علددى الجواندد  اإلجتماعيددة واالقتصددادية 
للعدالة وباألخص تحسين ىحوال الطال  فدى المنداطق المحرومدة، واالهتمدام باإلنفداق 

 الم هىالء الطال .على التعليم الحكومى لص
  اإلطار النظرى للبحث

أواَل : واقااال الفجاااوة التمويلياااة لبقاااا لموازناااة الماااوالى واتنفااااق علاااى التعلااايم قبااال 
 الجامعى فى مصر

علددى الفجددوة التمويليددة فددى اإلنفدداق علددى التعلدديم قبددل الجددامعى  التعددرفيمكددن 
 المصرى فى موازنة المواطن من خالل المحددات التالية:

 العام على التعليم قبل الجامعي اتنفاق (1)
للنهددو  بددالتعليمت فدد ن الواقددع ي هددر ىن وتيددرة التقدددم  المبذولددةرلددم الجهددود 

بطيئددة، والزالددت مخرجددات العمليددة التعليميددة ىقددل مددن المطلددو . فقددد رصدددت تقددارير 
وزارة الماليددة المصددرية ذلددك بوضددوح علددى الددرلم مددن المحدداوالت الدائمددة فددى إصددالح 

يم قبددل الجددامعى مددن خددالل المخصصددات الماليددة فددى الموازنددة العامددة من ومددة التعلدد
 .اللدولة سنوي  
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وفيمددا يلددى بعدد  الجدددول توضددم اإلنفدداق علددى التعلدديم قبددل الجددامعى خددالل 
 السنوات القليلة الماضية.

 (1جدول رقم )  
يوضح مقارنة إجمالي اتيرادات والمصروفات والعجز أو الفائض في الموازنة العامة 

 جنيهم )القيمة بالمليار 2020/2021إلى  2017/2018ولة خالل الفترة مى للد
 مصري(

 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 بيااااااااى
 1.288.8 1.134.4 941.9 821.1 إجمالي اتيرادات
إجمااااااااااااااااااااااااااااالي 

 المصروفات
1.244.4 1.369.9 1.584.1 1.713.2 

42 - العجز/ الفائض
3.3 

- 42
8.0 

- 45
0.0 

- 42
4.4 

 .9م، ص 2020/2021 الموالىالمصدر: وزارة المالية، موازنة 
www.mof.gov.eg 

 ومى الجدول السابق يتضح ما يلى:
 وجددددددددود عجددددددددز دائددددددددم فددددددددى الموازنددددددددة العامددددددددة للدولددددددددة خددددددددالل السددددددددنوات مددددددددن -

إلدى  423.3م(، يتراوح هدذا العجدز بدين ) 2020/2021م إلى 2017/2018)
يدادة المصدروفات عدن اإليدرادات خدالل ( مليار جنيه مصدرى، نتيجدة لز  424.4

تلددك السددنوات وماقبلهددا ىيضددا ، ويرجددع ذلددك إلددى تبنددى الدولددة المصددرية لمجموعددة 
مدددددن المشدددددروعات القوميدددددة مثدددددل مشدددددروعات إعدددددادة البنيدددددة االساسدددددية للطدددددرق 
والكبددارى، وكددذا مشددروعات اإلسددكان اإلجتمدداعى وليددر اإلجتمدداعى، وعدددد مددن 

األخدددرى، بخدددالف مدددا يدددتم إنفاقدددة علدددى التعلددديم  المشدددروعات السدددياحية والخدميدددة
 الجامعى وقبل الجامعى.

بمقارنة إجمالى اإليرادات والمصروفات خالل تلك الفترة ىيضا تالح  زيدادة فدى  -
( مليددار جنيدده خددالل 821.1) اإليددرادات خددالل تلددك الفتددرة حيددث قددد ىرتفعددت مددن
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م(، 2018/2019) ( مليار جنيده عدام 941.9)  م ( إلى 2017/2018عام )
( تيرليددون ومائددة وىربعددة وثالثددون مليددار  1.134.4رتفعددت اإليددرادات إلددى )اثددم 

م(، ثددم حدددثت زيددادة 209/2020وىربعددة مليددون جنيدده مصددرى فددى موازنددة عددام )
م( حيددددددث وصددددددلت إلددددددى 2020/2021ىخددددددرى فددددددى اإليددددددرادات فددددددى موازنددددددة )

ن جنيدددده ( تريليددددون ومددددائتين وثمانيددددة وثمددددانون مليددددار وثمانيددددة مليددددو 1.288.8)
مصرى، ولكدن علدى الدرلم مدن تلدك الزيدادات التدى يرجدع جاند  كبيدر منهدا إلدى 
تخفددددي  من ومددددة الدددددعم المقدمددددة للمددددواطنين، باإلضددددافى إلددددى بعدددد  العوائددددد 
الناتجدددة عدددن إكتشدددافات الهددداز والبتدددرول وليرهدددا مدددن المشدددروعات اإلقتصدددادية 

وجدود فدى الموازندة األخرى التى تدعم اإلقتصاد المصرى، إال ىن العجز مازال م
( مليددار جنيدده 424.4العامددة للدولددة المصددرية بددنف  القيمددة تقريبددا فددى حدددود ) 
إلدددددددى  2017/2018مصدددددددرى السدددددددابق اإلشدددددددارة لهدددددددا خدددددددالل السدددددددنوان مدددددددن )

م(ت ممددا يددىثر بالضددرورة علددى حجددم وكفدداءة اإلنفدداق علددى العديددد 2020/2021
عامة ) الجدامعى وقبدل من المشروعات وكان ىبرزها اإلنفاق على التعليم بصفة 

 الجامعى(.
 ( 2جدول رقم ) 
 (جنيهم )القيمة بالمليار  2019/2020يوضح قيمة االستثمارات بموازنة الدولة لعام 

 مصري جنيهمليار  921.5 م2018/2019
 مصري جنيهتريليوى 1.170 م2019/2020

 استثمارات الهيئات وقلاع  جنيهمليار  211.2االستثمارات الحكومية 
 عمال العام واستثمارات أخرىاأل

 جنيهمليار  317.7
 مى الخزانة والقروض 

 جنيهمليار  140
 تمويل ذاتي ومنح

 جنيهمليار  71.2
  جنيهمليار  636.8استثمارات القلاع الخاص 

 .6ص  م،2019/2020ة المالية، موازنة الموالى المصدر: وزار 
gov.egwww.mof. 

http://www.mof.gov.eg/
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 ومى الجدول السابق يتضح ما يلى:
م ب جمدالى المصدروفات 2018/2019بمقارنة إجمدالى اإلسدتثمارات فدى موازندة  -

م 2019/2020م نجد زيدادة اإلسدتثمارات فدى موازندة 2019/2020فى موازنة 
( مليددار جنيدده 248.5( بزيددادة قيمتهددا ) %26.96عددن الموازنددة السددابقة بنسددبة )

 مصرى.
ار ات الحكوميددة الموجدده لدددعم الخدددمات الحكوميددة ومنهددا التعلدديم بلهددت اإلسددتثم -

( مليددددددار جنيدددددده مصددددددرى بنسددددددبة 211.2بنوعيددددددة الجددددددامعى وقبددددددل الجددددددامعى ) 
 م.2019/2020( من إجمالى المصروفات لهذا العام 18.01%)
بلهدددت نسدددبة مدددا تنفقدددة الدولدددة علدددى اإلسدددتثمارات الخاصدددة بالهيئدددات الحكوميدددة  -

( مليدددار جنيددده بنسدددبة  317.7واإلسدددتثمارات األخدددرى ) وقطددداظ األعمدددال العدددام 
م، بزيدادة قددرها 2019/2020( من إجمالى المصروفات لهذا العام 27.15%)
ت ممددا رات الحكوميددة السددابق اإلشددارة لهددا( عددن المنفددق علددى اإلسددتثما9.14%) 

يشددددير بوضددددوح إلددددى وجددددود ضددددعف فددددى كفدددداءة اإلنفدددداق علددددى من ومددددة التعلدددديم 
 19لجامعى وقبل الجامعى، وهذا يتعدار  مدع المدواد ىرقدام )المصرى بنوعيها ا

مدددن  %4م مدددن تخصددديص نسددد  )2014( مددن الدسدددتور المصدددرى لسدددنة  21و
مدن النداتج المحلدى  %2الناتج المحلى اإلجمالى للتعلديم قبدل الجدامعى، و نسدبة 

 اإلجمالى للتعليم الجامعى(.
 ( 3دول رقم ) ج

 (جنيهم )القيمة بالمليار  2020/2021ة لعام يوضح قيمة االستثمارات بموازنة الدول
 مصري جنيهمليار  840 م2019/2020
 مصري جنيهمليار  740 م2020/2021

 استثمارات الهيئات وقلاع  جنيهمليار  280.1االستثمارات الحكومية 
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www.mof.gov.eg 
 .10ص  ،م 2020/2021المصدر: وزارة المالية، موازنة الموالى 

 ومى الجدول السابق يتضح ما يلى: 
م ب جمدالى المصدروفات 2019/2020بمقارنة إجمالى المصدروفات فدى موازندة  -

م نجدددددددددد إنخفدددددددددا  اإلسدددددددددتثمارات فدددددددددى موازندددددددددة 2020/2021فدددددددددى موازندددددددددة 
( 100( بقيمددة قدددرها )%11.90م عددن الموازنددة السددابقة بنسددبة )2020/2021

 مليار جنيه مصرى.
بلهددت اإلسددتثمار ات الحكوميددة الموجدده لدددعم الخدددمات الحكوميددة ومنهددا التعلدديم  -

( مليددددددار جنيدددددده مصددددددرى بنسددددددبة 280.1)  بنوعيددددددة الجددددددامعى وقبددددددل الجددددددامعى
 .2020/2021( من إجمالى اإلستثمارات لهذا العام 37.85%)
بلهدددت نسدددبة مدددا تنفقدددة الدولدددة علدددى اإلسدددتثمارات الخاصدددة بالهيئدددات الحكوميدددة  -

( مليدددار جنيددده بنسدددبة  314.8وقطددداظ األعمدددال العدددام واإلسدددتثمارات األخدددرى ) 
م، بزيدادة قددرها 2020/2021لعدام ( من إجمالى اإلستثمارات لهذا ا42.54%)
( عن المنفدق علدى اإلسدتثمارات الحكوميدة السدابق اإلشدارة لهدا ت ممدا 4.69%) 

يشددددير بوضددددوح إلددددى وجددددود ضددددعف فددددى كفدددداءة اإلنفدددداق علددددى من ومددددة التعلدددديم 
 19المصرى بنوعيها الجامعى وقبل الجامعى، وهذا يتعدار  مدع المدواد ىرقدام )

مدددن  %4م مدددن تخصددديص نسددد  )2014 ( مددن الدسدددتور المصدددرى لسدددنة 21و
مدن النداتج المحلدى  %2الناتج المحلى اإلجمالى للتعلديم قبدل الجدامعى، و نسدبة 

 اإلجمالى للتعليم الجامعى(.
 

 مى الخزانة والقروض 
 جنيهمليار  177

 ل ذاتي ومنحتموي
 جنيهمليار  103.7

 األعمال العام واستثمارات أخرى
 جنيهمليار  314.8

  جنيهمليار  144.5استثمارات القلاع الخاص 

http://www.mof.gov.eg/
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 كفاءة اتنفاق العام على التعليم قبل الجامعي  (2)
 ( 4جدول رقم ) 

 م2019/2020يوضح خلة الهيئة العامة لألبنية التعليمية 
 مصري جنيهتكلفة بالمليار ال المرحاااااااالة
 4.2 رياض ألفال

 62.8 التعليم األبتدائى واتعدادى
 26.5 الثانوى العام والفنى

 1 ذوى اتحتياجات الخاصة
 0.386 برامج محو األمية

 94.88 اتجمالي
 اتصاادار السااادس، م، 2019/2020 ر: وزارة الماليااة، موازنااة المااوالىالمصااد

 .4ص 
 www.mof.gov.eg 

 ول السابق يتضح ما يلى:دى الجوم
( مليددار جنيدده مصدددرى 4.2مددا خصددص مددن إسدددتثمارات لريددا  األطفددال بلدددإل ) -

( مليددددددار جنيدددددده هددددددى جملددددددة 94.88( مددددددن إجمددددددالى مبلددددددإل )%4.42بنسددددددبة )
ا م طبق دد2019/2020اإلسددتثمارات الخاصددة بددالتعليم قبددل الجددامعى فددى موازنددة 

سددبة ضدئيلة جدددا بالمقارندة ب هميددة لخطدة الهيئدة العامددة لةبنيدة التعليميددة، وتعدد ن
تلدددك المرحلدددة مدددن السدددلم التعليمدددى والتدددى بالضدددرورة تدددىثر علدددى بددداقى المراحدددل 
األخددرى، وخاصددة مرحلددة التعلدديم اإلبتدددائى ومددا ينددتج عندده مددن مشددكالت متعددددة 
تخددص القرائيددة والتسددر  وليرهددا مددن المشددكالت التعليميددة األخددرى التددى يعددانى 

 لمصرى.منها الن ام التعليمى ا
( واحددج مليددار 1مددا خصددص لددذوى اإلحتياجددات الخاصددة فددى هددذا العددام مبلددإل ) -

( من جملة اإلستثمارات للتعليم قبدل الجدامعى فدى %1.05جنيه مصرى بنسبة )
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خطة الهيئة العامة لةبنية التعليمية، وتعد نسبة ضئيلة جدا بالمقارندة باألهدداف 
 المعلنة لتلك الفئة.

( مددن 0.386امج محددو االميددة لهددذا العددام بلددإل ) مددا خصددص مددن إسددتثمارات لبددر  -
(، ويشدددير ذلدددك إلدددى ضدددعف اإلهتمدددام %0.4المليدددار جنيددده مصدددرى، بنسدددبة ) 

ببددرامج محددو األميددة ولالبيددة مددا يوجدده للصددرف يكددون فددى جاندد  المرتبددات دون 
العمليدددة التعليميدددة ىو إنشددداء الفصدددول المجهدددزة لمعالجدددة التسدددر  مدددن التعلددديم ىو 

سبة األمية التى ما زالت موجودة بدالمجتمع المصدرى، علدى حتى القضاء على ن
الددرلم مددن وجددود الهيئددة العامددة لتعلدديم الكبددار منددذ ىكثددر مددن ثالثددون عامددا  دون 
 تحقيق الهدف العام لها فى محو ىمية ما تبقى من ىمية فى المجتمع المصرى.

 ( 5جدول رقم ) 
 م2020/2021يوضح خلة الهيئة العامة لألبنية التعليمية 

 جنيهالتكلفة بالمليار  عدد الفصول )باأللف( المرحاااااااالة
 مصري

 1.68 5815 حضااااااانة
 5.01 17261 ابتاادائاااي
 2.45 8462 إعاااااادادي
 1.24 4217 ثاناااوي عام
 0.95 3016 تعلااايم فناااي
 0.094 270 تربياااة خاصة
 0.785 ----------- براماااج إدارة
 12.2 39064 اتجمالي
 .24م، ص 2020/2021موازنة الدولة  ،المصدر: وزارة المالية
www.mof.gov.eg 

 
 

http://www.mof.gov.eg/
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 ومى الجدول السابق يتضح ما يلى:
إنخفددا  المخصددص لإلسددتثمار علددى المشددروعات التعليميددة طبقددا لخطددة الهيئددة  -

( 12.2م لتصددددل إلددددى )2020/2021المددددالى العامددددة لةبنيددددة التعليميددددة للعددددام 
م حيدث بلهدت 2019/2020مليار جنيه مصرى بالمقارنة بالعام المالى السدابق 

( مليدددددار جنيدددده وبنسدددددبة قددددددرها 82.68( مليددددار جنيددددده، بفددددارق قددددددرة ) 94.88)
م، و يشدددير ذلدددك إلدددى ضدددعف 2020/2021( إنخفدددا  عدددن عدددام 87.14%)

التعليمية بصفة عامدة فدى موازندة العدام كفاءة اإلنفاق على البرامج والمشروعات 
 م. 2019/2020م بالمقارنة بالعام المالى 2020/2021المالى 

 (6جدول رقم )
 مقارنة بسنوات سابقة 2019/ 2018يوضح المنفق على التعليم لبقا لموازنة 

 (جنيه)القيمة بالمليار 
 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 بياى

ى إجمال
المصروفات 

 بالموانة

733.35 
 مليار جنيه

817.844  
 مليار جنيه

1.031.941 
 تريليوى جنيه

1.207.138 
 تريليوى جنيه

1.424.020 
 تريليوى جنيه

المنفق على 
التعليم )قبل 
جامعى/ 
 جامعى(

92.286 
 مليار جنيه

مليار  97.335
 جنيه

103.682 
 مليار جنيه

107.075 
 مليار جنيه

115.667 
 نيهمليار ج

نسبة المنفق 
على التعليم  %

إلى إجمالى 
المصروفات 
 بالموازنة العامة

12.58% 11.90% 10.04% 8.87% 8.12% 

 .24ص  ،م2018/2019المصدر: وزارة المالية، موازنة الموالى 
www.mof.gov.eg 
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 ومى الجدول السابق يتضح ما يلى:
 لجدامعى خددالل السددنواتبلهدت قيمددة المنفدق علددى التعلدديم بشدقية الجددامعى وقبددل ا -

 – 92.286( علدددددددى الترتيددددددد  ) م2018/2019م إلدددددددى 2014/2015مدددددددن )
( مليددددار جنيدددده مصددددرى،  115.667 – 107.075 – 103.682 -97.335

بمددا يعنددى توجدده الدولددة لزيددادة المخصددص لإلنفدداق علددى التعلدديم بشددقية الجددامعى 
ى ب عتبددداره وقبدددل الجدددامعى خدددالل تلدددك الفتدددرة إلعتبدددارات ىهميدددة التعلددديم المصدددر 

مشروظ مصر القومى، ويمثل صمام األمان للمجتمدع المصدرى خاصدة فدى تلدك 
 الفترة اإلنتقالية من حياة الوطن.

ولكن على الرلم مدن الزيدادات الفعليدة كمدا ت هرهدا األرقدام خدالل تلدك الفتدرة إال  -
ىنه بالتدقيق والتحليل ونسبتها إلدى إجمدالى المنفدق مدن الدولدة علدى اإلسدتثمارات 

لكليددة خددالل تلددك الفتددرة يتضددم لنددا عكدد  ذلددك، حيددث تددنخف  النسددبة المنفقددة ا
علددى التعلدديم المصددرى بشددقية الجددامعى وقبددل الجددامعى خددالل تلددك الفتددرة وذلددك 

 كما يلى:
  بلهددددت نسددددبة المنفدددددق علددددى التعلدددديم المصدددددرى بشددددقية الجددددامعى وقبدددددل

 (.%12.58م )2014/2015الجامعى فى موازنة عام 
 ة المنفددددددددق علددددددددى التعلدددددددديم المصددددددددرى عددددددددام كمددددددددا بلددددددددإل ىيضددددددددا  نسددددددددب

( عدددن العدددام %0.68(، ب نخفدددا  قددددرة ) %11.9م ) 2015/2016
 السابق.

   م 2016/2017وبلهدددت نسدددبة المنفدددق علدددى التعلددديم فدددى موازندددة عدددام
( عددددددن العددددددام السددددددابق لدددددده %1.86(، ب نخفددددددا  قدددددددرة ) 10.04%)

 مباشرة.
  خفددا  ( ب ن%8.87م )2017/2018وبلهددت النسددبة فددى موازنددة عددام

 ( عن العام السابق مباشرة.%1.17قدرة )



  املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية
  

273 

 البحث التربوي

  ( %8.12م ) 2018/2019كدددددذلك بلهدددددت النسدددددبة فدددددى موازندددددة عدددددام
 ( عن العام السابق.%0.75ب نخفا  قدرة ) 

ويشير ذلك إلى تركيز إهتمام الدولة المصرية على اإلستثمارات األخرى فدى 
علددددى اإلقتصدددداد القطاعددددات اإلقتصددددادية والخدميددددة األخددددرى التددددى لهددددا عائددددد مباشددددر 

المصددددرى، بخددددالف قطدددداظ التعلدددديمت لوجددددود تضددددار  فددددى الددددرىى والسياسددددات داخددددل 
الحكومدات المتعاقبدة خدالل الفتدرة اإلنتقاليدة مدن حيداة الدوطن والن در إلدى التعلديم علدى 
ىندده خدمددة إسددتهالكية تقددوم الدولددة بالصددرف عليدده دون تحقيددق عوائددد ومنافعدده مباشددرة 

عكدددد  مددددا نددددص عليدددده الدسددددتور المصددددرى لعددددام فددددى األجددددل القصددددير، وذلددددك علددددى 
( مدن إجمددالى النداتج المحلدى اإلجمدالى لإلنفدداق  %4م، مدن تخصديص نسدبة )2014

( مدددن %2( مددن الدسدددتور، وتخصدديص نسدددبة )19علددى التعلددديم قبددل الجدددامعى مدددادة )
( مدن الدسدتور، فدى 21الناتج المحلى اإلجمدالى لإلنفداق علدى التعلديم الجدامعى مدادة )

نفاق على التعلديم المصدرى بشدقية الجدامعى وقبدل الجدامعى بنسد  مختلفدة حين يتم اإل
تمامدا  كمددا ت هرهدا الموازنددات المتتاليددة للدولدة المصددرية منسددوبة إلدى جملددة األنفدداق ىو 
المصدددروفات العامدددة للدولدددة ولدددي  كنسدددبة مدددن النددداتج المحلدددى اإلجمدددالى كمدددا ندددص 

 م.2014صراحة الدستور المصرى لعام 
 ( 7جدول رقم ) 

 يوضح الفجوة التمويلية فى اتنفاق على التعليم ونسبتها إلى الناتج المحلى اتجمالى
 مصرى( جنيه)القيمة بالمليار 

/2016 بياااااااى
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
20120 

2020/
2021 

 6.844 6.163 5.256 4.441 3.470 الناتج المحلى اتجمالى
 %4.5 %6 %5.6 %5.3 %4.2 معدل النمو%

المنفق على التعليم )قبل 
 جامعى/ جامعى(

103.682 107.075 115.9 132 178 

نسبة المنفق % مى الناتج 
 المحلى اتجمالى

2.98% 2.41% 2.2% 2.14 2.6% 
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/2016 بياااااااى
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
20120 

2020/
2021 

النسبة % لبقا للدستور 
 المخصصة للتعليم

6% 6% 6% 6% 6% 

نسبةالفجوة التمويلية % 
فى اتنفاق على التعليم 

 جامعى()قبل جامعى/

3.02% 3.59% 3.8% 3.86% 3.4% 

نسبة الفجوة التمويلية % 
 للتعليم قبل الجامعى

2.01% 2.39% 2.53% 2.57% 2.26% 

قيمة الفجوة التمويلية 
 للتعليم قبل الجامعى

مليار  69.74
 جنيه

106.14 
 مليار جنيه

132.97 
 مليار جنيه

158.39 
 مليار جنيه

154.67 
مليار 
 جنيه

 .12-8م، ص ص 2019/2020رة المالية، موازنة الموالى وزا -المصدر: 
 .14م، ص 2020/2021موازنة الموالى  ،وزراة المالية -

-www.mof.gov.eg 
 ومى الجدول السابق يتضح ما يلى:

م إلدددى 2016/2017بلدددإل قيمدددة النددداتج المحلدددى اإلجمدددالى خدددال ل الفتدددرة مدددن )  -
 ( ما يلى: م2020/2021
  ( ثالثددددة ىالف وىربعمائددددة 3.470م ) 2016/2017فددددى العددددام المددددالى

 (.%4.2وسبعون مليار جنيه مصرى، بمعدل نمو قدرة )
  ( ىربعدة ىالف وىربعمائدة وواحدد 4.441م ) 2017/2018العام المالى

 (.%5.3وىربعون مليار جنيه مصرى، بمعدل نمو قدرة )
  خمسدددة ىالف ومئتدددان وسدددتة ( 5.256م ) 2018/2019العدددام المدددالى

 (.%5.6وخمسون مليار جنيه مصرى، بمعدل نمو قدرة ) 
  ( سدددددتة ىالف ومائدددددة وثالثدددددة 6.163م ) 2019/2020العدددددام المدددددالى

 (.%6وستون مليار جنيه مصرى، بمعدل نمو قدرة ) 

http://www.mof.gov.eg-/


  املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية
  

275 

 البحث التربوي

  ( سددتة ىالف وثمانمائددة وىربعددة 6.844م ) 2020/2021العددام المددالى
 (.%4.5عدل نمو قدرة ) وىربعون مليار جنيه مصرى، بم

بلددددددإل قيمددددة المنفددددق علددددى التعلدددديم الجددددامعى وقبددددل الجددددامعى خددددالل الفتددددرة مددددن  -
 م ( ما يلى:2020/2021م إلى 2016/2017)

  ( %2.98( مليدار جنيده، بنسدبة )103.682م ) 2016/207فى عدام
 من الناتج المحلى اإلجمالى لهذا العام.

  ر جنيدددددده، بنسددددددبة ( مليددددددا107.075م ) 2017/2018العددددددام المددددددالى
 ( من الناتج المحلى اإلجمالى لهذا العام.2.41%)

  ( %2.2( مليار جنيه، بنسدبة )115.9م ) 2018/2019العام المالى
 من الناتج المحلى اإلجمالى لهذا العام.

  ( %2.14( مليدار جنيده، بنسدبة )132م ) 2019/2020العدام المدالى
 من الناتج المحلى اإلجمالى لهذا العام.

 ( %2.61( مليدار جنيده، بنسدبة )178م ) 2020/2021المدالى  العدام
 من الناتج المحلى اإلجمالى لهذا العام.

بلهت نسبة الفجوة التمويلية فدى اإلنفداق علدى التعلديم )الجدامعى وقبدل الجدامعى(  -
 %4م( مقارنددة بنسددبة )2020/2021م إلددى 2016/2017خددالل الفتددرة مددن ) 

( م دسددتور  21و  19ا للمددواد )( طبق ددتعلدديم جددامعى %2تعلدديم قبددل جددامعى و 
 م، وذلك كما يلى:2014عام 
  حلددددددى ( مددددددن الندددددداتج الم%3.02م نسددددددبة ) 2016/2017فددددددى عددددددام

 اإلجمالى لذلك العام.
  ( مدددددددن النددددددداتج المحلدددددددى %3.59م نسدددددددبة )2017/2018فدددددددى عدددددددام

 اإلجمالى لذلك العام.
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  ( من الناتج المحلى اإلجمدالى %3.8م نسبة ) 2018/2019فى عام
 ذلك العام.ل

  ( مددددددن الندددددداتج المحلدددددددى %3.86م نسددددددبة )2019/2020فددددددى العددددددام
 اإلجمالى لذلك العام.

  ( مدددددددن النددددددداتج المحلدددددددى %3.4م نسدددددددبة ) 2020/2021فدددددددى العدددددددام
 اإلجمالى لذلك العام. 

م 2016/2017حيث يالح  تزايد نسبة الفجوة التمويلية خدالل تلدك الفتدرة مدن ) -
لدددى تزايدددد فجدددوة األداء فدددى من ومدددة م(، ممدددا يدددنعك  ىثدددره ع2020/2021إلدددى 

 التعليم المصرى بصفة عامة.
بلهددت نسددبة الفجددوة التمويليددة للتعلدديم قبددل الجددامعى المصددرى كنسددبة مددن الندداتج  -

م إلددددددددددى الفتددددددددددرة 2016/2017المحلددددددددددى اإلجمددددددددددالى خددددددددددالل الفتددددددددددرة مددددددددددن ) 
 م( كما يلى:2020/2021
  ( مددددددن الندددددداتج المحلددددددى %2.01م نسددددددبة ) 2016/2017فددددددى العددددددام

 ( مليار جنيه مصرى.69.74جمالى بقيمة مقدارها ) اإل
  ( مددددددن الندددددداتج المحلددددددى %2.39م نسددددددبة ) 2017/2018فددددددى العددددددام

 ( مليار جنيه مصرى.106.14اإلجمالى بقيمة مقدراها ) 
  ( مددددددن الندددددداتج المحلددددددى %2.53م نسددددددبة ) 2018/2019فددددددى العددددددام

 ( مليار جنيه مصرى.132.97اإلجمالى بقيمة مقدراها ) 
 ( مددددددن الندددددداتج المحلدددددددى %2.57م نسددددددبة )2019/2020م فددددددى العددددددا

 ( مليار جنيه مصرى.158.39اإلجمالى بقيمة مقدراها )
  ( مددددددن الندددددداتج المحلددددددى %2.26م نسددددددبة ) 2020/2021فددددددى العددددددام

 ( مليار جنيه مصرى.154.67اإلجمالى بقيمة مقدراها ) 
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حيدددددددث يالحددددددد  تزايدددددددد نسدددددددبة الفجدددددددوة التمويليدددددددة خدددددددالل تلدددددددك الفتدددددددرة مدددددددن  -
م(، ممددا يددنعك  ىثددره علددى تزايددد فجددوة 2020/2021م إلددى 2016/2017)

 األداء فى من ومة التعليم قبل الجامعى المصرى.
وت سيسدددا  علدددى مدددا تقدددددم يتضدددم ىن الفجدددوة التمويليددددة الحادثدددة فدددى من ومددددة 
التعلددديم قبدددل الجدددامعى تدددىدى بالضدددرورة إلدددى حددددوث فجدددوة فدددى األداء علدددى مسدددتوى 

كلها، ويرجع السب  الدرئي  وراء ذلدك إلدى عددم وجدود  مىسسات التعليم قبل الجامعى
سياسات واضحة فى إدارة التعليم المصرى بصدفة عامدة والتعلديم قبدل الجدامعى بصدفة 
خاصددة، ومنهددا وجددود حقيبددة وزاريددة للتعلدديم المصددرى واضددحة السياسددات والمعددالم، يددتم 

التدى هدى ترجمدة تداولها عبر القيادات المختلفة دون المسا  بجوهر تلدك السيايسدات 
للدستور والقانون المصرى، وقد يرجدع السدب  فدى ذلدك إلدى التعاقد  القيدادى المسدتمر 

 فى إدارة تلك المن ومة وخاصة خالل الفترة اإلنتقالية من حياة الوطن.
حيث تركز إهتمام القيادات التدى توالدت علدى إدارة من ومدة التعلديم المصدرى 

عطددداء إهتمدددام كدددافى لتفسدددير وتطبيدددق مدددواد علدددى الشدددكليات ىكثدددر مدددن الجدددوهر دون إ
ونصدوص الدسدتور المصدرى التدى تخدص القددانون، بدل زاد األمدر سدوءا إلدى ىكثدر مددن 
ذلك فى محاولة المسا  بمجانية التعليم التى نص عليها الدستور المصدرى فدى كافدة 
مراحلدده ) قبددل جددامعى ىو جدددامعى(، ممددا يقلددل مددن تكدددافى الفددرص بددين ىبندداء الدددوطن 

 كما نص على ذلك فى جميع دساتير مصر الحالية والسابقة.الواحد 
وهذا بالت كيد ال يمنع من ىن تكون هناك صيإل جديدة ألشكال الشدراكات مدع 
القطددداظ الخددداص ىن القطددداظ التعددداونى فدددى التعلددديم سدددواء فدددى إدارتددده ىو تدددوفيرة لكافدددة 

ى طبقدددات المجتمدددع المصدددرى دون المسدددا  بشدددكله ىو ن امددده األساسدددى تحدددت دعددداو 
التطوير الحادثة دون البحث فيهدا بعنايدة كافيدة، فكدل مجتمدع لده خصوصدياته الثقافيدة 

 والتى يتناس  معها ن امه التعليمى.
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 ثانيَا: بدائل مواجهة الفجوة التمويلية لننفاق على التعليم قبل الجامعى فى مصر
 :رفل كفاءة اتنفاق البديل األول 
زيدادة اإلنفداق علدى التعلديم قبدل الجدامعى رفع كفاءة اإلنفاق الحكومى من خالل  -

بمددا تخصصدده الدولددة المصددرية كنسددبة مددن الندداتج المحلددى اإلجمددالى كمددا نددص 
( مندده، حيددث ىوضددحت الدراسددة الن ريددة 19م طبقددا للمددادة )2014بددذلك دسددتور 

وجدددود فجدددوة فدددى اإلنفددداق علدددى التعلددديم قبدددل الجدددامعى نتيجدددة لعددددم إلتدددزام الدولدددة 
)وثيقدددددة الدسدددددتور  مدددددن النددددداتج المحلدددددى اإلجمدددددالى (%4بتخصدددديص نسدددددبة ال )

 2016/2017، وتتحددد الفجدوة التمويليدة خدالل السدنوات مدن (2014المصرى،
( مدددن النددداتج المحلدددى اإلجمدددالى كدددل عدددام، %2.5م بنسدددبة )2020/2021إلدددى 

( فقدط مدن %1.5بما يعنى ىن المنفق على التعليم قبل الجامعى مدا يقدر  مدن )
لى كدل عددام خددالل تلددك السدنوات، وهددذا بالضددرورة يددنعك  النداتج المحلددى اإلجمددا

 ىثره على فجوة األداء فى من ومة التعليم قبل الجامعى ب كملها.
إعددادة الن ددر فددص ن ددم التمويددل التقليديددة واالخددذ بصدديإل جديدددة وفددق االحتياجددات  -

المختلفة للبيئات التعليمية، وذلك بالبحث عن مصادر تمويل إضافية يمكدن مدن 
يدددددادة المنفدددددق علدددددى العمليدددددة التعليميدددددةت مدددددن خدددددالل تطدددددوير مفهدددددوم خاللهدددددا ز 

المىسسات التعليمية المنتجة مع الحفا  على مجانية التعليم كما كفلهدا الدسدتور 
 المصرى.

بناء برامج للشراكة بدين القطداظ الحكدومص واألعمدال والخداص والقطداظ التعداونى  -
دارتهدا  ىو رفدع مسدتوى الجدودة فدى سواء فى سد فجوة اإلتاحة ب نشاء المددار  وا 

العمليددددة التعليميددددة، حيددددث يتطلدددد  ذلددددك تعددددديل الهيكددددل التن يمددددص والتشددددريعات 
والقوانين لتن يم تلدك العالقدة بدين القطداظ الحكدومص والقطداظ الخداص بمدا يحقدق 

 ىهداف كل قطاظ.
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التخطدديط السددتثمار األصددول المملوكددة لددوزارة التربيددة والتعلدديم فددص تحقيددق عائددد  -
عددم لميزانيددة التعلدديم قبددل الجددامعص. مددن خددالل التوسددع فددص الوحدددات اقتصددادي دا

المنتجددة فددص المدددار  الفنيددة والمدددار  األخددرى لتددوفير تمويددل إضددافى لميزانيددة 
التعلدددديم قبددددل الجددددامعى ت ويتطلدددد  ذلددددك ضددددرورة إصدددددار قددددانون يددددن م عمليددددة 

صددار القدرارات التن يميدة المطلوبدة لنجداح تن فيدذ هدذا االستثمار لتلك األصدول وا 
 االستثمار.

  تدبير موارد مالية إضافية جديدة :الثانىالبديل 
لبحدددث عدددن حلدددول جديددددة ليدددر تقليديددده لمعالجدددة لحاولدددة يمثدددل هدددذا البدددديل م  

قبل الجامعص فص مصر، فص  ل تبنى ىفكدار ومبدادا الن دام  ما مشكلة تمويل التعليم
محاولدددة لعدددالال عيدددو   ،ىو مدددا يطلدددق عليددده لالطريدددق الثالدددثل ،االقتصدددادي المخدددتلط

علدددى وجددده و واخدددتالل الن دددام الرىسدددمالص الدددذي يتبندددى بدددرامج الخصخصدددة فدددص التعلددديم 
وذلددك بجعددل القطدداظ  ،الخصددوص عددن طريددق توزيددع األدوار فددص النشدداط االقتصددادي

  0الخاص رائدا  وقائدا  للنشاط االقتصادى
تحمدددل  ،الدولدددة معدددا  يمكدددن للقطددداظ الخددداص و  ،المقتدددرح المقددددم بتنفيدددذولكدددن   

دارة التعلدديم وتطددوير خططدده المسددتقبلية باإلضددافة إلددى عدددم  ،المسددىولية فددص تمويددل وا 
  .تخلى الدولة عن مسىوليتها فص هذا التطوير

مقتااارن إنشااااء الهيئاااة العاماااة لالسااااتثمارات للباااديل الثاااانى بوفيماااا يلاااي عرضاااَا  
 التعليمية:

o العامة لنستثمارت التعليمية المسمى العام للهيئة 
 " GAET "لهيئة العامة لالستثمارات التعليمية" " ا 

General authority for education investment 

o العامة لنستثمارات التعليمية الرسالة المتوقعة للهيئة 
الهيئددددددة العامددددددة لالسددددددتثمارات التعليميددددددة هددددددص ىحددددددد الكيانددددددات االقتصددددددادية 

وتتمثدددددل  المتخصصددددة فدددددص االسددددتثمارات الخاصدددددة بدددددالتعليم قبددددل الجدددددامعص،
تدددوفير تمويدددل دائدددم لميزانيدددة التعلددديم قبدددل الجدددامعص، يمكدددن ىن  رساااالتها فاااي:

يهطى ميزانية التعليم قبل الجامعص بصورة جزئية ىو كلية، وذلدك عدن طريدق 
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إشددرافها ومشدداركتها فددص إنشدداء عددددا  مددن المشددروعات االسددتثمارية فددص شددكل 
ركات، ويكدون ( من رى  مال هذه الشد%51شركات مساهمة، وذلك بنسبة )

لكددل منهددا إدارة ذاتيددة منفصددلة وكيددان قددانونص مسددتقل عددن الهيئددة، وذلددك مددن 
  0خالل فروظ الهيئة على مستوى محاف ات الجمهورية

o العامة لنستثمارت التعليمية الهدف مى أنشاء الهيئة 
  0تمويل ميزانية التعليم قبل الجامعص تمويال  جزئيا  و/ ىو كليا   -
)اإلنتاجيددة و / ىو  علددى عدددد مددن المشددروعات االسددتثماريةاإلشددراف والمشدداركة  -

( مددن رى  مدال هددذه %51الخدميدة( فددص شدكل شددركات مسداهمة، وذلددك بنسدبة )
  0الشركات

  0إدارة ذاتيه منفصلة لكل مشروظ ىو شركة وكيان قانونص مستقل عن الهيئة -
للهيئدددة فدددروظ علدددى مسدددتوى محاف دددات الجمهوريدددة تقدددوم بعمدددل دراسدددات الجددددوى  -

القتصددددادية للمشددددروعات المددددراد إنشدددداىها فددددص شددددكل شددددركات مسدددداهمة وتقددددوم ا
( فددص البدايددة، ثددم متابعددة تنفيددذها بعددد ذلددك واإلشددراف %51بتمويلهددا بنسددبة ال )

 0على ىعمالها
o العامة لنستثمارت التعليمية لبيعة عمل الهيئة 

 تتحدد طبيعة عمل الهيئة فص قيامها بدورين ىساسيين هما:
وذلدددك فيمدددا 0امدددل علدددى عمدددل هدددذا الندددوظ مدددن الشدددركات المسددداهمةاإلشدددراف الك -

يخدددص إدارتهدددا لمشدددروعاتها االسدددتثمارية حيددددث تعتبدددر الهيئدددة شدددريكا  فدددى هددددذه 
(، كمددددا يحددددددها قددددانون الشددددركات المسدددداهمة وكددددذا %51المشددددروعات بنسددددبة )

 0عضوا  فى مجل  إدارة هذه الشركات
وذلدك بالنسدبة لمدا تشدرف عليده 0تقيام الهيئة بدور الشركة القابضة لهذه الشركا -

من مشروعات حيث تقوم بت سي  الشدركات فدص البدايدة وعمدل دراسدات الجددوى 
  0للمشروعات القائمة عليها تلك الشركات، ثم متابعة عمل هذه الشركات
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o للهيئة يراالبناء التنظيمى والكياى اتد 
لالسدددتثمارات  يتطلددد  إعدددداد البنددداء التن يمدددص والكيدددان اإلداري للهيئدددة العامدددة

 :التعليمية اتخاذ الخطوات التالية
لهيئدددة العامدددة لالسدددتثمارات التعليميدددة، هيئدددة عامدددة مسدددتقلة تتبدددع رئاسدددة مجلددد  ا -

الددوزراء شدد نها فددص ذلددك الهيئددات العامددة المسددتقلة) إصدددار تشددريع ب نشدداء الهيئددة 
  0العامة لالستثمارات التعليمية فص شكل قرار جمهوري (

الهيئددددة وزيددددر التربيددددة والتعلدددديم، بصددددفته وزيددددرا  للتعلدددديم العددددام يددددرى  مجلدددد  إدارة  -
وباعتبدددار ىن نددداتج هدددذه المشدددروعات مدددن ىربددداح ورى  مدددال يسددداهم فدددص تمويدددل 
ميزانية الدوزارة، وىنهدا مملوكدة للدولدة بالقددر الدذي شداركت الهيئدة بده فدص ت سدي  

( مددددددددن رى  مددددددددال هددددددددذه %51المشددددددددروعات االسددددددددتثمارية، وهددددددددو نسددددددددبة ال )
( الباقية من رى  المال فهص فدص صدورة ىسدهم %49وعات، ىما نسبة ال )المشر 

 0وسندات تطرح لالكتتا  العام لجمهور المستثمرين
 0يوجد للهيئة فروظ فص كافة محاف ات الجمهورية تعمل تحت إدارتها -
إدارة ذاتية منفصلة لكل شدركة ىو )مشدروظ( مدن هدذه المشدروعات ) الشدركات(،  -

رة منفصددل فددص إدارتدده عددن عمددل الهيئددة، حيددث يتكددون ولكددل مشددروظ مجلدد  إدا
( 5( عضددددوا  مددددنهم عدددددد )11مجلدددد  إدارة كددددل شددددركة ىو )مشددددروظ( مددددن عدددددد)

ىعضدداء ممثلددين للهيئددة والبدداقص ممثلددين للمسدداهمين، ويددتم اختيددار رئددي  مجلدد  
  0إدارة كل شركة بطريق االنتخا  من بين ىعضاء مجل  اإلدارة

o ارات التعليميةتمويل الهيئة العامة لالستثم 
 تمول الهيئة من خالل عدد من المصادر المختلفة وهى:

مددددا يخصددددص لهددددا سددددنويا  مددددن الموازنددددة العامددددة للدولددددة ولددددي  ميزانيددددة التربيددددة  -
 0والتعليم
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ما يخصص من ميزانية الصدناديق والحسدابات الخاصدة علدى مسدتوى المحليدات  -
ات علدى مسدتوى بكل محاف ة، يمكن استخدامها كجزء من تمويل هذه المشروع

 0كل محاف ة
التبرعددات ىو الهبددات مددن الجهددات الداخليددة ىو الخارجيددة دون حددد ىقصددى وبدددون  -

 0شروط مسبقة
مددا سددوف يددتم توزيعدده مددن العوائددد االسددتثمارية المشدداركة الهيئددة فيهددا، حيددث يددتم  -

تجني  جزء لمقابلة االحتياطيات المختلفة للمشروظ لتنميدة رى  المدال باإلضدافة 
عددات األربدداح علددى المسدداهمين، والبدداقص يمددول بدده موازنددة وزارة التربيددة إلددى توزي
 0والتعليم

o  الهيئة العامة للمشروعات اتستثماريةمتللبات تنفيذ: 
اتخاذ قرار ب نشاء الهيئة العامدة لالسدتثمارات التعليميدة وذلدك بالتنسديق مدع وزارة  -

 .ورئاسة مجل  الوزراء –الجهة المختصة  –التربية والتعليم 
 0تكوين لجنة مستقلة للتخطيط والتنفيذ ومتابعة إنشاء الهيئة  -
القيددددام ب عددددداد ثالثددددة ىدلددددة، دليددددل للهيكددددل التن يمددددص والددددو يفص للهيئددددة، ودليددددل   -

  0للسياسات وقواعد العمل، ثم دليل إجراءات ونماذال العمل بالهيئة
يمكدددن البددددء فدددص تنفيدددذ هدددذا المقتدددرح مدددن خدددالل تجربتددده فدددص عددددد محددددود مدددن  -

  0المحاف ات قبل تعميمه
o مميزات أنشاء الهيئة العامة للمشروعات االستثمارية 

 يحقق إنشاء الهيئة عددا  من المميزات يمكن إجمالها فيما يلص:
توفير مصدر تمويل دائم لوزارة التربيدة والتعلديم يمكدن ىن يهطدى ميزانيدة الدوزارة   -

مسددتقبال باسددتمرار نجدداح  ب كملهددا، باإلضددافة إلددى إمكانيددة اسددتمرار هددذا التمويددل
 0عمل الهيئة محققا بذلك مواجهة الزيادة السنوية فص نفقات التعليم العام
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 تحقيق بعدين ىساسديين فدص عمليدة تمويدل التعلديم قبدل الجدامعص فدص مصدر وهمدا -
  0)األول: تنموي، والثانص: خدمص على المستوى المحلى(

عددن طريددق هددذا تددوفير فددرص عمددل لشددبا  الخددريجين فددص جميددع التخصصددات  -
  0النوظ من الشركات المساهمة، بما يقلل من نسبة البطالة

توفير فرص التدري  لطال  التعليم الفنص من خدالل مشدروعات هدذه الشدركات   -
  0على مستوى كل محاف ة

إتاحة مزيدد مدن الالمركزيدة فدص تمويدل التعلديم قبدل الجدامعص، مدن خدالل الهيئدة   -
 0ات فص شكل شركات مساهمةوفروعها وما تشرف عليه من مشروع

إمكددان تحقيددق تددوازن اقتصددادي مسددتقبلص فددص القطدداظ االقتصددادي، طبقددا  لن ددام   -
االقتصاد المختلط وبما يتناسد  مدع متطلبدات المجتمدع المصدري فدص هدذه الفتدرة 

 0من تاريخ الوطن
  0تحقيق مبدى المشاركة والالمركزية فص اقتصاد عالمص سريع التهيير -
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(، اإلنفداق الحكدومى والطلد  علدى التعلديم مدا قبدل 2007الخالدى، موفق محمدد دنددن ) -
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