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 امللدص
، صدز عدد ًّ اه٘ثائق اهسمسٚة تغٌِت تعٔددا  اؿلً٘دة وفد٘ال اهفعودٍٚ   دى      2006ًِر اهعاَ 

ًٚا ًٗفاًحدا هومٌٚد   ٗاؾاًعى عاىل اؾ٘دة ٗاًقا هوٌعاٙل اهعاملٚة،  ًٚا ٗفاُ تد٘ال  . ممدا ٙطدفوصَ   ٙلْ٘ إهصاً

ؼوٚدى  هرا ضعى اه خد  إىل   ٗعداهة.، ً  حطّ ت٘شٙعٔا ولفاءة ٕٚامل٘ازد املاهٚة اهالشًة ٗاهلااٚة هإلُفاق عو

كفاٙفدٕ   ًدد   ه ٚاْ ;(2016/2017 – 2006/2007اى اهفرتة ) اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى

اهقٌٚدة اؿقٚقٚدة هلدى ًدّ حمدٍ اإلُفداق ُٗضدٚ         اى تساج   إىلاه خ  ٗت٘صى  ٗكفاءتٕ ٗعداهة ت٘شٙعٕ.

اإلُفاق كِط ة ًئ٘ٙة ًّ اهِاتج احملوى اإلمجاىل، ٗكِط ة انفاض ٗ ك ل ًطفٌس،وػلى  اهفوٌٚر ًِٕ

ٗأًٙغدا ت٘صدى إىل    ٗٙدي ذهم عوى عدَ كفاٙدة اإلُفداق.   ،ًئ٘ٙة ًّ إمجاىل اإلُفاق اؿلً٘ى وقدز ك ل

عوددى لاه ٚددة اإلُفدداق، أ  أْ  ٗخاصددة اوجدد٘ز  عددةهة ُضددٚ  اإلُفدداق اهسأمسدداىل ٗاضددفخ٘اذ اإلُفدداق اؾدداز     

د ااافق. كٌا ت٘صى إىل اإلُفاق ودزجة ك لة لفاءة، ٗٙدي ذهم عوى ععف كفاءةاإلُفاق هٚظ ً٘شًعا و

اإلُفاق هوعداهة اى ت٘شٙ  املخضضا  وني املِاطق; ُظًسا ه٘ج٘د ؼٚص ٗمتٚٚص ٗاعخني اى اإلُفداق هضدا    

 ًّ اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى عوى  دز ك لأ  أْ  عدد ًّ ًدٙسٙا  اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ.

اهلفاٙة ٗاهلفاءة ٗاهعداهة، مبا ٙؤد  إىل تدٓ٘ز حاي اهفعوٍٚ ٗامداز ُ٘عٚفٕ. ٗال ٙفطق ٓدرا، ًد     انفاض

وػدنْ   تعٔددا  ٗاهفصاًدا  عدل اهفػدسٙعا  ٗاهطٚاضدا  ٗاـ د       ًّ اؿلً٘ا  املضسٙة املفعا  ة ًا أعوِفٕ 

 ت ٘ٙس اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى.

    عداهة اإلُفاق –كفاءة اإلُفاق  –كفاٙة اإلُفاق  – ى عوى اهفعوٍٚاإلُفاق اؿلً٘ الللنات املفتاحية:
The Government Expenditure on Pre - University 

Education: Adequacy, Efficiency, and Equity 

An Analytical Study 

Abstract 
Since 2006, a number of official documents have been issued, including 

government pledges and commitments to provide pre-university education of high 
quality in accordance with international standards; it is compulsory, free and 
available to all. Which necessitates the provision of sufficient financial resources 
to spend on pre-university education, with good distribution efficiently and fairly. 
Therefore, the research sought to analyze the government expenditure on pre-
university education in the period (2006/2007 - 2016/2017), in order to 
demonstrate the extent of its adequacy, efficiency, and equity of distribution. The 
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research concluded that the real value of both volume of expenditure and student's 
share of it declined drastically continuously, the expenditure as a percentage of 
GDP and as a percentage of total government expenditure significantly decreased. 
This indicates inadequate expenditure. Also, the research concluded that the small 
share of capital expenditure and the acquisition of current expenditure, especially 
wages, on the majority of expenditure. That is, expenditure is not efficiently 
distributed, this indicates inefficient expenditure. And also, the research concluded 
that lack of expenditure equity in the allocation between regions, because there is a 
clear bias and discrimination in expenditure for a number of directorates of 
education. Then, the government expenditure on pre-university education with a 
great low of adequacy, efficiency, and equity. Which leads to deterioration of the 
state of education and decline in its quality. This is not consistent with pledges and 
commitments of successive Egyptian governments through legislation, policies 
and plans aboyt pre-university education development.  

Keywords: The government expenditure on education  – The Adequacy of 

expenditure  – The  Efficiency of expenditure  –  The Equity of 

expenditure 

 مكدمة
أاددسادٖ، ٓددرٖ اهِ٘عٚددة اهفددى تعفٌددد اددى   ُ٘عٚددة عوددىُٔغددة امفٌدد  ٗتٌِٚفددٕ  تستلددص

 امفٌعدا   ازتقداء ٗهٚظ ًّ املغداالة ادى غدٛء، اهقد٘ي ودنْ      . ٍٔتعوٌٚ املقاَ اوٗي عوى ُ٘عٚة

ًِدد  ٘ ْ       اأصدد ر زٓ ودداهفعوٍٚ اؾٚددد اٚٔددا، اهددر  ٌِٙددى  دددزا  أوِائٔددا ًٗٔددازاتٍٔ ٗ ددٌٍٚٔ، ٗٙلدد

 ىٗاددد امفٌعدددا حٚددداة  ىْ هوفعودددٍٚ اددد. ٗهدددرا، اددد غخضدددٚاتٍٔ ٌِٗٙٚٔدددا ًدددّ غدددفى ج٘اُ ٔدددا 

ًُ ًٌ اًطفق ؤا غن طف٘  تقدَ أ  ففٌد   ٌا، –أٗ ٓلرا ِٙ غى أْ ٙلْ٘  – اوعًٚد اٗأثًس اعظٚ

ًٙا ٙفِاض  ٍ    ًد  ًطدف٘  تعودٍٚ أادسادٖ،      طسد ٗاالزتقداء   ٗت د٘ٙسٖ  ممدا جعدى االٓفٌداَ وداهفعوٚ

 أٗه٘ٙا  اهدٗي كااًة. اى ًقدًة مبطف٘  ُ٘عٚفٕ

ٙ  عدّ عدسٗزة إصدال     تِداًى اؿدد  ، ٗعوى ًدد  عقدد ًدّ اهدصًّ،     2006اهعاَ ًِٗر 

ّ اهفعودٍٚ  إل اهدة  ; جرز  ًفلاًى هوفعوٍٚ دْٗ إو اء ٗ ًأشعثساتدٕ ٗإخساجدٕ ًدّ     ًد ظٔدس  اتدٕ، 

ًٚدداذهددم  خددالي ٓددرا اهعقددد، اهفددى تغددٌِت اه٘ثددائق اهسمسٚددة ًددّ خددالي إصددداز عدددد ًددّ  جو

 ًعى. تعٔدا  اؿلً٘ة ٗاهفصاًاتٔا ػاٖ اهفعوٍٚ، ٗواوخط اهفعوٍٚ   ى اؾا

، وعِدد٘اْ 2006اددى اهعدداَ  ٗشازة اهرتوٚددة ٗاهفعوددٍٚعددّ جدداء  اه٘ثٚقددة اهضددادزة اوقددد 

اهطٚاضدة املطدفق وٚة هوفعودٍٚ    اٚٔا  ت اه٘شازةطسح"ً ازن ٗاهفعوٍٚ .. اهطٚاضة املطفق وٚة"، 

اددسظ تعوٌٚٚددة ًفلاائددة،     ٗؼقٚددق ، ٓددى: اإلتاحددة  غددًٌِة ثالثددة أٓدددا    فً  ددى اؾدداًعى،  
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ُفظ اهعاَ، صدز  اُْ٘ ز ٍ ٗاى  .(1)ٗاؾ٘دة اهػاًوة اى اهفعوٍٚ، ٗكفاءة اهِظٍ املؤضطٚة

اهددر  تغددٌِت و ُػدداء ائٚئددة اهقً٘ٚددة هغددٌاْ جدد٘دة اهفعوددٍٚ ٗاالعفٌدداد،    2006( هطددِة 82)

د وغددٌاْ ٘قضدداملٗ ،ائٚئددة تٔددد  إىل عددٌاْ جدد٘دة اهفعوددٍٚ ٗت دد٘ٙسٖ املطددفٌس    :أْ ٘صددُٕض

د واالعفٌدداد إ ددساز ٘قضدداملاضددفٚفاء اؾدد٘دة ؾٌٚدد  عِاصددس اهعٌوٚددة اهفعوٌٚٚددة، ٗٓدد٘ اؾدد٘دة 

ًِددا ًددّ ًعدداٙل اؾدد٘دة  ائٚئددة اضددفٚفاء املؤضطددة اهفعوٌٚٚددة ًطدد    ٗتوفددصَ املؤضطددا    ،ف٘  ًعٚ

ٗشازة ادددى اهعددداَ اهفددداىل، أعدددد  ثدددٍ . (2)عفٌددداداهفعوٌٚٚدددة واهفقددددَ هوخضددد٘ي عودددى غدددٔادة اال

اـ دة اإلضدرتاتٚمٚة اهقً٘ٚدة إلصدال  اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى ادى ًضددس         اهرتوٚدة ٗاهفعودٍٚ   

 اؾددد٘دة ًةعفدددلً، "اهفعودددٍٚ مددد٘ ُقودددة ُ٘عٚدددة ادددى" ( ًعُِ٘دددًة ودددد2011/2012  – 2007/2008)

هفخقٚدددق ;  – هدددٚظ اقددد  إتاحدددة اؾددد٘دة ٗهلدددّ أًٙغدددا عداهدددة ت٘شٙعٔدددا    –ٔا اوضاضدددى ٓددددا

اهفخ٘ي اى من٘ذج اهفعوٍٚ املضس  ًّ من٘ذج تقوٚد  إىل مند٘ذج حددٙ  ٙعلدظ االػآدا      

ادى   ٗاهفصًت اٚٔا اه٘شازة وف ٘ٙس ُظاَ اهفعوٍٚ   دى اؾداًعى هفقددٍٙ مند٘ذج زائدد     اهعاملٚة. 

 .(3)املِ قة، ًّ خالي ت٘ال تعوٍٚ عاىل اؾ٘دة هومٌٚ  كخق أضاضى ًّ حق٘ق اإلُطاْ

(، 2014دضددف٘ز مجٔ٘زٙددة ًضددس اهعسوٚددة )دضددف٘ز ، 2014اددى وداٙددة اهعدداَ كٌددا صدددز 

فدد٘الٖ ٗاًقددا واهفعوددٍٚ حددق هلددى ًدد٘اطّ، ٗتوفددصَ اهدٗهددة  ( عوددى أْ: 19اهددر  ُددط اددى املددادة )

، ٗتلفدددى اهدٗهدددة  صاًدددى حفدددى ُٔاٙدددة املسحودددة اهثاُ٘ٙدددة   ٗاهفعودددٍٚ إه، ملعددداٙل اؾددد٘دة اهعاملٚدددة  

 ٗتوفددصَ اهدٗهدة وفخضددٚط ، فاُٚفدٕ مبساحوددٕ املخفوفدة اددى ًؤضطدا  اهدٗهددة اهفعوٌٚٚدة    

   ٍ ًددّ اهِدداتج اهقددً٘ى    (%4)ال تقددى عددّ     ددى اؾدداًعى  ُطدد ة ًددّ اإلُفدداق اؿلددً٘ى هوفعوددٚ

ًٚا حفددى تففددق ًدد  امل   اإلمجدداىل ُددط أًٙغددا اددى املددادة   ٗ عدددال  اهعاملٚددة. ، تفضدداعد تدددزه

تغددٌّ اهدٗهددة تِفٚددر اهفصأًددا وفخضددٚط اؿددد اودُددى ملعدددال  اإلُفدداق        ( عوددى أْ: 238)

 ًٚ ًدّ تدازٙا اهعٌدى ودٕ، عودى       اعف داًزا  ااؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ، املقسزة اى ٓرا اهدضف٘ز تددزه

 .(4)2016/2017اهدٗهة هوطِة املاهٚة أْ توفصَ وٕ كاًاًل اى ً٘اشُة 

اـ دة اإلضدرتاتٚمٚة هوفعودٍٚ    ، أعد  ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ 2014اى اهعاَ ٗأًٙغا 

ٔا ٓدددا متثددىٗ ( ًعُِ٘ددًة وددد "اهفعوددٍٚ املػددسٗ  اهقددً٘ى ملضددس"،     2030 – 2014  ددى اؾدداًعى ) 

 ًّ مبطف٘  تعوٌٚٚة خدًةى هفوق ًفلاائة اسصةى ا طفى كى عق هفصاَى االااهسئٚظ 

 هإلصددال   ضٚاضددا   ثددال  ت ِددى  ذهددم    ٗهفخقٚددق. اهعاملٚددة  املعدداٙل  ًدد  ٙفِاضدد   اؾدد٘دة

 هالهفخدداق اهفعوددٍٚ ضددّى ادد اهطددلاْ ؾٌٚدد  ًفلاائددة اددسظ، ًددّ خددالي: إتاحددة  ٗاهفخطددني
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. (5)املؤضطددٚة اه ِٚددة ٗتدددعٍٚ اهفعوٌٚٚددة، اـدًددة اعاهٚددة جدد٘دة اهفعوددٍٚ، ٗؼطددني ٗإكٌدداي

عدددّ إضددرتاتٚمٚة اهفٌِٚدددة املطددفداًة )ز ٙدددة ًضدددس    2015كٌددا أعوِدددت اؿلً٘ددة ادددى اهعدداَ     

 هومٌٚدد  ًٗفددا  اؾدد٘دة عدداىل تعوددٍٚ إىل 2030 عدداَى اهادد اه٘صدد٘يٗاضددفٔدات اٚٔددا  (، 2030

 .(6)ٗعادي كفءى ًؤضط ُظاَ إطازى ا( متٚٚص دْٗ)

فدد٘ال تعوددٍٚ عدداىل و تؤكددد ٓددرٖ اه٘ثددائق ففٌعددًة عوددى تعٔددد اؿلً٘ددة ٗاهفصأًددا

هومٌٚد  كخدق أضاضدى هلدى     ًٗفاًحدا   ًٚدا ٗفاُ ًٚاإهصاً، ٙلْ٘ اهعاملٚةوٌعاٙل هاؾ٘دة ٗاًقا 

ٗإذا ُأزٙددد دٗمنددا متٚٚددص أٗ اضددف عاد، مبددا وقددق تلددااؤ اهفددسظ ٗاهعداهددة اهفعوٌٚٚددة.     ،ًدد٘اطّ

ًٚددا دْٗ        هوفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى أْ ٙفٌفدد  ظدد٘دة عاهٚددة، ٗٙضدد ر حًقددا ًلفدد٘اًل هومٌٚدد  اعو

ؼقٚدق أٓداادٕ املِػد٘دة ٗأداء أدٗازٖ املنً٘هدة، االودد       متٚٚص، ِٗٙ وق وق٘ة دا  ك لة صد٘  

أْ تفددد٘ااس هدددٕ املددددخال  اهالشًدددة ٗاهلااٚدددة، ًثدددى: اووِٚدددة ٗاهفمٔٚدددصا  املدزضدددٚة اهالشًدددة          

ٗاملالئٌدددة ًدددّ ًلف دددا  ًٗعاًدددى ٗأجٔدددصة ًٗعددددا  ٗأدٗا  ٗتلِ٘ه٘جٚدددا اهفعودددٍٚ، ٗاملعوٌدددني      

     ٙ فوقدْ٘ تددزًٙ ا اعدااًل ًطدفًٌسا وقدق ئدٍ       املؤٓوني اهدرّٙ ٙفقاعدْ٘ أجدً٘زا فصٙدة ٗالئقدة ٗ

 اهفٌِٚة املِٔٚة امل و٘وة.    

تد٘ال املد٘ازد املاهٚدة     عدسٗزة  طفوصَ اه٘ااء وفوم اهفعٔدا  ٗاالهفصاًدا ، ٙواهفاىل، ٗ

 ، ًدد  حطددّ ت٘شٙعٔددا ولفدداءة ٗعداهددة.  ددى اؾدداًعى اهلااٚددة هإلُفدداق عوددى اهفعوددٍٚاهالشًددة ٗ

تد٘ال  عّ ٗاًقا هوِط اهدضف٘ز  املطئ٘هة و٘صفٔا  –ذهم أْ ًقداز ًا ؽضضٕ اؿلً٘ة 

ًددّ ًدد٘ازد ًاهٚددة هوفعوددٍٚ، ٗمندد   – ٕ ٗاإلُفدداق عوٚددٕاملضدددز اهددسئٚظ هفٌ٘ٙوددٗٓددى  اهفعوددٍٚ،

ؽضٚضٔا عوى أو٘ا  اإلُفاق، ٗمن  ت٘شٙعٔا وني املِاطق املخفوفة، أ  ًد  متفد  اإلُفداق   

ًٙد  اؿلً٘ى عوى اهفعودٍٚ واهلفاٙدة ٗاهلفداءة ٗاهعداهدة      اهقددزة عودى إتاحدة    ًد    اٙفِاضد  طسد

 هومٌٚ ، أٗ ٓلرا ه  أْ ٙلْ٘. عاىل اؾ٘دةاهفعوٍٚ اإلهصاًى اماُى اهلفء اهعادي 

 مشللة البخح
إْ ًا أعوِفٕ اؿلً٘ة اى ٗثائقٔا اهسمسٚة )دضدف٘ز، ٗ داُْ٘، ٗإضدرتاتٚمٚة اهدٗهدة     

 فددداْ إضدددرتاتٚمٚفاْ  ٗز ٙفٔدددا، ٗضٚاضدددة تعوٌٚٚدددة ًطدددفق وٚة هوفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى، ٗخ    

هوفعوٍٚ   ى اؾاًعى( ًّ تعٔددا  ٗاهفصاًدا  ػداٖ اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى وددًءا ًدّ اهعداَ          

ٗ  ، هدد  أْ ٙسااقددٕ إُفدداق حلددً٘ى ٙفطددٍ واهلفاٙددة ٗاهلفدداءة ٗاهعداهددة.       2006  ًٗددّ ثددٍ، ت ددد
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خوٚددى حمدٍ ٗٓٚلددى اإلُفداق اؿلددً٘ى   هف ;هوقٚدداَ ودزاضدة عوٌٚددة ً٘عد٘عٚة   ًاضدة اؿاجدة  

ًددد  هو٘ دد٘  عوددى   (;2016/2017 – 2006/2007عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى اددى اهفددرتة )     

ومن ثمنتثحددنمشثمةنالبثث فدناثسنلثث  ن لبثثثثثثثثكفاٙة ٓرا اإلُفاق ٗكفاءتٕ ٗعداهدة ت٘شٙعدٕ.   

ثثآلحيب:

 2006/2007كفاٙة اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾداًعى ادى اهفدرتة )   ًا ًد   -1

 ؟(2016/2017 –

 ؟كفاءة اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى اى ُفظ اهفرتةًا ًد   -2

 ؟عداهة اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى اى اهفرتة ذاتٔاًا ًد   -3

 أٍداف البخح
ٙفٌثددى ائددد  اهددسئٚظ هو خدد  اددى: ؼوٚددى اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى     

ولػددف عددّ ًددد  كفاٙفددٕ، ٗكفاءتددٕ،   (; ه2016/2017 – 2006/2007) اؾدداًعى اددى اهفددرتة 

وسنلثث. ٗعداهفٕ. ًّٗ ثٍ وٚاْ إىل أ  ًد  ٙو ى ًف و ا  اهف ٘ٙس اهفى توفصَ ؤدا اؿلً٘دة  

ث فيلثحتقيقثذ ك،ثيسعلثث فداثإىلثحتقيقثث همثفثثآلحيب:

 – 2006/2007ؼوٚى حمٍ اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   دى اؾداًعى ادى اهفدرتة )     -1

 (; ه ٚاْ ًد  كفاٙفٕ.2016/2017

اهفددرتة; ه ٚدداْ ُفددظ ؼوٚددى ٓٚلددى اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى اددى    -2

 .كفاءتًٕد  

عودى   ذاتٔدا ؼوٚى من  ت٘شٙ  اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى اى اهفدرتة   -3

 .عداهة ت٘شٙعٕاملِاطق املخفوفة; ه ٚاْ ًد  

 أٍنية البخح
ُفدداق إلاًددّ أٌٓٚددة امل٘عدد٘  اهددر  ٙفِاٗهددٕ، أال ٗٓدد٘      اؿدداىل تددنتى أٌٓٚددة اه خدد    

اإلُفاق عوى اهفعودٍٚ   ; حٚ  ِٙ وق اه خ  ًّ كْ٘اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى

قدًدا زئًٚطا هالزتقاء مبطف٘  اهفعوٍٚ، كٌا إُٔ ًدّ أكدل اهقغداٙا اهفدى تػدغى صداُعى       

    ٖ اه خدد    ٙلفطددٗ .اهطٚاضددا  ًٗفخددر  اهقددسازا  ٗك  ددى اهفعوددٍٚ، وددى ٗامفٌدد  ونضددس

ذهدم أُدٕ هدس  ؼودٚاًل هإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى ادى            خاصًة;  أًٌٓٚة
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توددددم اهفددددرتة اهفددددى غددددٔد  اإلعددددالْ عددددّ اهفصاًددددا      (،2016/2017 – 2006/2007ة )اهفددددرت

ٗادى  . 2006حلً٘ٚة ػاٖ اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى عٌّ ٗثائق زمسٚة عدٙددة وددًءا ًدّ اهعداَ     

ٍ  ٗ ًدد  كفاٙدة ٓدرا اإلُفداق ٗكفاءتدٕ ٗعداهفدٕ،       ، ٙفٚد اه خ  اى: وٚآْرا اهضدد  ًدّ ثد

اء ٘اد املضدسٙة املفعا  دة خدالي تودم اهفدرتة حسٙضدة عودى اه       اؿلً٘دا   ًا إذا كاُت ؼدٙد 

 .ٓرا اإلُفاق٘عخٔا كٌا ٙ ٔااتواهفصاً

ؼوٚددى اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى  ْ أٗاٌٚددا لثوددٕ اه خدد  اؿدداىل ًددّ أٌٓٚددة أًٙغددا،   

ًٚدا ذا  ٌٚدة      (2016/2017 – 2006/2007اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى اى اهفرتة ) ٙػدلى ً وً دا عث

أضاًضدا   ًضدس، ٗاملسحودة املق ودة; إذ ٙعدد    اهفدى ؼٚآدا   املسحوة اؿاهٚة عوٌٚة تقفغٕٚ ط ٚعة 

ٍ هفخدٙد حمٍ اإلُفاق عوى    دى اؾداًعى ٗمند  ت٘شٙعدٕ ادى اهفدرتة اهقادًدة عودى          اهفعودٚ

ّ  ٙطدفس  ْٗأطفثل ٓدرا اه خد  املعِدٚني،    ًّٙٗ املنً٘ي أْ  أضاع عوٌى ًٗ٘ع٘عى ضوٍٚ.  عد

 اهطدِ٘ا  ى اد اإلُفداق عودى اهفعودٍٚ     ًطداز  ٙفِداٗي  املعِٚدة  ا ساوطد  ودني  اهِ داق  ٗاض  ُقاش

 . اهقادًة فرتةًطازٖ املطفق وى اى اهٗ ،املاعٚة

و هقداء  اهفدى ٙقددًٔا، اٌٚدا ٙفعودق      اهقٌٚة اهِظسٙةٗت دٗ أٌٓٚة اه خ  ًّ خالي 

اإلُفدداق اؿلددً٘ى أال ٗٓدد٘ اهغدد٘ء عوددى فدداي عثددى ًٔددٍ، ٙددفعني إٙددال ٖ اوٌٓٚددة اهلااٚددة،  

، ًددّ خددالي ًددا اهقٌٚددة اهف  ٚقٚددة هو خدد غددا  إىل ذهددم، . ٙعوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى

ٕ     ًدد   وٚاْ  للّ أْ ٙطفس عِٕ ًّ ُفائج تفٚد اى ، كفاٙدة ٓدرا اإلُفداق ٗكفاءتدٕ ٗعداهفد

ٗإىل أ  ًددد  ٗاددت   ،اؿلً٘ددة املدد٘ازد املاهٚددة اهلااٚددة ٗأحطددِت ت٘شٙعٔددا   ٗإىل أ  ًددد  ٗاددس   

ؼدٙد حمٍ اإلُفداق عودى   مبا ٙطٍٔ اى  اؿلً٘ة واهفصاًاتٔا ػاٖ اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى;

ٙغا  إىل ذهم، ًدا ٙقدًدٕ اه خد     .   ى اؾاًعى ٗمن  ت٘شٙعٕ اى اهفرتة املق وة اهفعوٍٚ

تفنكد ٗ .ًٗفخر  اهقسازا ، ٗاملخ  ني، ٗاه احثني صاُعى اهطٚاضا ،ًّ ُفائج  د تفٚد 

ّ اهقٌٚددة اهف  ٚقٚددة  ، ًثددى: ٗشازة اهرتوٚددة ٗاهفعوددٍٚ، اه خدد  أًٙغددا ًددّ تعدددتد املطددففٚدّٙ ًدد

ٗاموددظ اوعوددى هوفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى، ٗاهقددائٌني عوددى ت دد٘ٙس اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى،        

ًٗعداٍُٗٚٔ ٗاه داحثني ٗطدال      ٗك  ى اهفعوٍٚ ٗزجداي اهرتوٚدة، ٗأعغداء ٓٚئدة اهفددزٙظ     

اهدزاضددا  اهعوٚددا ولوٚددا  اهرتوٚددة ًٗعآددد ًٗساكددص اه خدد٘  اهرتو٘ٙددة، ٗاملٔددفٌني وقغدداٙا          

 اهفعوٍٚ. وػنْ اإلُفاق عوىٗاملٔفٌني ، إصال  اهفعوٍٚ ٗت ٘ٙسٖ



 1027 يوليو)اجلسء األول( ( 69العدد )دراشات تربوية ونفصية  )جملة كلية الرتبية بالسقازيق(                          

                                                                 - 127 - 

 ميَجية البخح
حمٍ اإلُفاق  ؼوٚى اى: تقفغى ط ٚعة اه خ  اؿاىل اضفخداَ املِٔج اه٘صفى

; هفخدٙدددد (2016/2017 – 2006/2007ادددى اهفدددرتة ) اؿلددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى اؾدداًعى  

 ٗ ٓٚلوددٕ ٗمندد  ؽضٚضددٕ عوددى اوودد٘ا  املخفوفددة; هفخدٙددد ًددد          ؼوٚددىًددد  كفاٙفددٕ، 

مندد  ت٘شٙعددٕ عوددى ًدددٙسٙا  اهرتوٚددة ٗاهفعوددٍٚ; هفخدٙددد ًددد  عداهفددٕ.       ؼوٚددىكفاءتددٕ، ٗ

 اددى املاهٚددةاهضددادزة عددّ ٗشازة  امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة عوددى  ذهددم واالعفٌدداد وػددلى زئددٚظ ٗ

كفدا  اإلحضداء اهطدِ٘     واإلعدااة إىل   .2016/2017حفى  2006/2007اهطِ٘ا  املاهٚة ًّ 

اهضادز عّ ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ، ٗللٖ ًّ كف  اإلحضاء  2016/2017هوعاَ اهدزاضى 

 2016ؾٌٔ٘زٙة ًضس اهعسوٚة هعداَ   اهطِ٘  هطِ٘ا  ضاوقة، ٗاهلفا  اإلحضائى اهطِ٘ 

اهضددادز عددّ اؾٔدداش املسكددص  هوفع ئدددة اهعاًددة ٗاإلحضدداء، ٗاهفقددازٙس اهطددِ٘ٙة هو ِدددم         

 اهضادز عّ ٗشازة املاهٚة. 2017املسكص  املضس ، ٗاهفقسٙس املاىل اهػٔس  ِٙاٙس 

 البخح حدود
اددى  اؾدداًعىاإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى هفخوٚددى  ٙفخدددد املددد  اهصًِددى

اهفدددرتة غدددٔد  اإلعدددالْ عدددّ اهفصاًدددا     ٓدددرٖ ; حٚددد  إْ(2016/2017 – 2006/2007اهفدددرتة )

. كٌدا  2006حلً٘ٚة ػاٖ اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى عٌّ ٗثائق زمسٚة عدٙدة ودًءا ًّ اهعاَ 

أُٔددا تغ ددى عقددًدا ًددّ اهددصًّ حفددى اهعدداَ اؿدداىل، أ  أُٔددا متثددى اددرتة شًِٚددة كااٚددة ه ٚدداْ      

ٌنلحتدّ ًدّ ؼدٙدد كفاٙدة اإلُفداق            اهفغلا  اى   ٙ حمدٍ اإلُفداق ٗٓٚلودٕ ٗمند  ت٘شٙعدٕ، ممدا 

 . ٗكفاءتٕ ٗعداهفٕ

 خطة الضري فى البخح
ث:ثآلحيبيسريثث فداثوسقثثخلطوثتث

ؼوٚدددى امل٘اشُدددة اهعاًدددة هودٗهدددة اٌٚدددا ٙفعودددق واإلُفددداق عودددى اهفعودددٍٚ   دددى   اـ ددد٘ة اوٗىل:

اؾدددداًعى، ٗأًٙغددددا ؼوٚددددى كفددددا  اإلحضدددداء اهطددددِ٘  اهضددددادز عددددّ ٗشازة اهرتوٚددددة    

ٗاهفعوددٍٚ هطددِ٘ا  ًفعددددة، ٗاهلفددا  اإلحضددائى اهطددِ٘  ؾٌٔ٘زٙددة ًضددس اهعسوٚددة     

ضداء، ًٗ٘ د  اؾٔداش    اهضدادز عدّ اؾٔداش املسكدص  هوفع ئدة اهعاًدة ٗاإلح       2016هعاَ 

املسكدددص  هوفع ئدددة اهعاًدددة ٗاإلحضددداء عودددى غددد لة املعوً٘دددا  اهدٗهٚدددة )االُرتُدددت(،    
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 2017ٗاهفقددازٙس اهطددِ٘ٙة هو ِددم املسكددص  املضددس ، ٗاهفقسٙددس املدداىل اهػددٔس  ِٙدداٙس  

اهضددادز عدددّ ٗشازة املاهٚدددة; ًدددّ أجدددى تقدددٙس حمدددٍ اإلُفددداق، ُٗضدددٚ  اهفوٌٚدددر ًِدددٕ،   

ٗضعس صس  اؾِٕٚ، ُٗط ة اإلُفاق إىل اهِداتج احملودى    ٗتنثسٌٓا مبعدال  اهفغخٍ

اإلمجددداىل، ُٗطددد فٕ إىل إمجددداىل اإلُفددداق اؿلدددً٘ى. ٗذهدددم هو٘ ددد٘  عودددى ًدددد         

ٗمتثدى ٓدرٖ اـ د٘ة احملد٘ز اوٗي     . اى اهفرتة اهصًِٚدة احملدددة   كفاٙة ٓرا اإلُفاق

 هو خ ، وعِ٘اْ كفاٙة اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى.

ؼوٚى امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة اٌٚا ٙفعوق ؤٚلى اإلُفاق عوى اهفعوٍٚ   دى   :اهثاُٚةة اـ ٘

اؾاًعى; هفخدٙد من  ؽضٚط اإلُفاق عوى اوو٘ا  املخفوفة، ُٗضٚ  كى ًّ 

 اإلُفاق اؾاز  ٗاإلُفاق اهسأمساىل. ٗذهم هو٘ ٘  عوى ًد  كفاءة ٓرا اإلُفاق

 هو خدد ، وعِدد٘اْ اهثدداُىرٖ اـ دد٘ة احملدد٘ز ٗمتثددى ٓدد. اددى اهفددرتة اهصًِٚددة احملددددة 

 كفاءة اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى.

ؼوٚى امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة اٌٚا ٙفعوق وف٘شٙ  اإلُفاق عوى اهفعوٍٚ   ى  ة:هثاـ ٘ة اهثا

اؾاًعى عوى ًدٙسٙا  اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ; ًّ أجى ؼدٙد ُضٚ  كى ًدٙسٙة ًدّ  

ًّ اهفالًٚدر، ُٗضدٚ  اهفوٌٚدر ًدّ اإلُفداق ولدى ًدٙسٙدة. ٗذهدم          اإلُفاق ُٗضٚ ٔا

ٗمتثددى ٓددرٖ . اددى اهفددرتة اهصًِٚددة احملددددة  هو٘ دد٘  عوددى: ًددد  عداهددة ٓددرا اإلُفدداق  

عداهة اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعودٍٚ   دى    هو خ ، وعِ٘اْ اهثاه اـ ٘ة احمل٘ز 

 اؾاًعى.

 التعليه قبل اجلامعىكفاية اإلىفاق احللومى على    –  األولاحملور 
للددّ  ٚدداع كفاٙددة اإلُفدداق اؿلددً٘ى عودددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى ًددّ خدددالي          

ؼوٚددى كددى ًددّ: حمددٍ ٓددرا اإلُفدداق، ُٗطدد فٕ ًددّ اهِدداتج احملوددى اإلمجدداىل، ُٗطدد فٕ ًددّ           

هودٗهددة. ٗٙددفٍ اهفخوٚددى عوددى ًددد  اددرتة شًِٚددة متفددد ًددّ اهطددِة   اؿلددً٘ىإمجدداىل اإلُفدداق 

، ٗأًٙغددددا واهِطدددد ة هوٌعدددداٙل اهدٗهٚددددة   2016/2017اهطددددِة املاهٚددددة   حفددددى 2006/2007املاهٚددددة 

 ٗواهِط ة هدٗي أخس .

 حجه اإلىفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعى  -أواًل 
 اددى اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى    حمددٍ اآلتددىٙعددسض اؾدددٗي  

 (.2016/2017 – 2006/2007اهفرتة )
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 (1جدول )
 (2016/2017 – 2006/2007الفرتة ) فىاإلىفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعى 

 )الكينة باملليار جييُ( 
 معدل الينو الضيوى )%( اإلىفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعى الضية املالية

2006/2007 1887 - 
2007/2008 2089 1188 
2008/2009 2284 782 
2009/2010 2685 1883 
2010/2011 3182 1787 
2011/2012 3483 989 
2012/2013 4287 2485 
2013/2014 5580 2888 
2014/2015 6788 2383 
2015/2016 6983 282 
2016/2017 7284 485 

 :باالعتماد على المصادر اآلتيةالمصدر: الجدول من تصميم وإعداد الباحث 

، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    2006/2007ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة      

 . ًفا  عوى: 27، ظ2006

www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Mwazna2006-2007/12.pdf 

واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    ، املضددسٗاا 2007/2008ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة      

 .238 –237، ظ ظ2007

، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    2008/2009ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة      

 . ًفا  عوى: 84 –83، ظ ظ2008

www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Mwazna2008-2009/budget08-

09/Part1/M-P1-14.pdf 

، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    2009/2010ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة      

 .263 –262، ظ ظ2009

، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    2010/2011هعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة    ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة ا 

 .273 –272، ظ ظ2010

، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    2011/2012ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة      

 .243 –242، ظ ظ2011

، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    2012/2013املاهٚددة  ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة    

 .263 –262، ظ ظ2012

، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    2013/2014ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة      

 .263 –262، ظ ظ2013

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Mwazna2008-2009/budget08-09/Part1/M-P1-14.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Mwazna2008-2009/budget08-09/Part1/M-P1-14.pdf
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، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    2014/2015ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة      

 .269 –268، ظ ظ2014

، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،    2015/2016ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة      

 .263 –262، ظ ظ2015

ٍٚ اهدد٘ظٚفى، اهقددآسة،  ، املضددسٗاا  واهفقطدد 2016/2017ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة      

 .243 –242، ظ ظ2016

ثيدضحثم ثثجلمولثث سابق،ثماثيلل:

    ( 2006/2007من٘ اى حمٍ اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾداًعى خدالي اهفدرتة 

إىل  2006/2007( ًوٚدداز جِٚددٕ اددى اهطددِة املاهٚددة  1887(; حٚدد  ازتفدد  ًددّ ) 2016/2017 –

 %(.28782، مبعدي من٘  دزٖ )2016/2017( ًوٚاز جِٕٚ اى اهطِة املاهٚة 7284)

       حدد٘اىل  2007/2008ترودر  ًعدددي اهٌِد٘ اهطددِ٘  هإلُفداق; حٚدد  وود  اددى اهطدِة املاهٚددة

%(، ثٍ ازتفد  ادى اهطدِة املاهٚدة     782إىل ) 2008/2009%(، ٗانفض اى اهطِة املاهٚة 1188)

%(، 1787إىل ) 2010/2011%(، ثٍ عاٗد االنفاض اى اهطِة املاهٚة 1883إىل ) 2009/2010

%(، ثدٍ عداٗد االزتفدا  ادى     989إىل ) 2011/2012ٗاضفٌس اى االنفداض ادى اهطدِة املاهٚدة     

%( ادددى 2383ا  ٗصددد٘اًل إىل )%(، ٗاضدددفٌس ادددى االزتفددد 2485إىل ) 2012/2013اهطدددِة املاهٚدددة  

%( 485%(، ٗ)282، ثددددٍ عدددداٗد االنفدددداض ثاُٚددددًة ٗصدددد٘اًل إىل )    2014/2015اهطددددِة املاهٚددددة  

. أ  أْ اإلُفددداق اؿلدددً٘ى 2016/2017، ٗ 2015/2016واهرتتٚددد  ادددى اهطدددِفني املددداهٚفني  

عودى ًدد  شًِدى ط٘ٙدى; عٚد  إُدٕ        ٙففقد تساكٌٚة اهٌِ٘عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى 

%( اى اهطدِة املاهٚدة   485ًػدًٗدا وق٘ة جر  إىل اهرتاج  إىل ًعدي من٘ ضِ٘  )ٙفرور  

 ، وداًل ًّ اكفطاوٕ  ٘ة دا  م٘ اهفصاٙد.2016/2017
ٗواهسلٍ ًّ ٓرٖ اهصٙادة ادى حمدٍ اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى         

، وقددز ظآسٙفٔدا   ال متثى شٙادة حقٚقٚدة (، إال أُٔا 2016/2017 – 2006/2007خالي اهفرتة )

أددى شٙددادة ًغددووة; ُظددًسا ملددا صدداح  توددم اهصٙددادا  ًددّ تِدداًى ًعدددال  اهفغددخٍ ٗازتفددا     

اوضعاز; حٚ  تفعسض ًضس ملعدال  تغخٍ ًستفعة جًدا اى اهطِ٘ا  اوخلة، اقدد ازتفد    

%( اددى 3187، إىل حدد٘اىل )(7)2006/2007%( ادى اهطددِة املاهٚددة  885ًعددي اهفغددخٍ ًددّ حدد٘اىل ) 

%(. اد ذا كداْ حمدٍ اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى       27289، مبعددي مند٘  ددزٖ )   (8) 2017اٙدس  غٔس ال

 – 2006/2007%( خددالي اهفددرتة )28782اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى  ددد ازتفدد  مبعدددي مندد٘  دددزٖ )   

(، ا ْ اوضعاز  د ازتفعت وػدلى كد ل جدًدا خدالي تودم اهفدرتة، ٗازتفد  ًعددي         2016/2017

%(، أ  أْ ًعدي اهٌِ٘ اى اإلُفاق ًٗعددي اهٌِد٘   27289٘اىل )اهفغخٍ خالي اهفرتة ذاتٔا ع
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اى ًعدي اهفغخٍ ًفقازوني هدزجة ك لة. ًٗدّ ُاحٚدة أخدس ، اخٚد  إْ ًف٘ضد  ًعددي       

( ووددد  حددد٘اىل 2016/2017 – 2006/2007اهٌِددد٘ اهطدددِ٘  ادددى حمدددٍ اإلُفددداق خدددالي اهفدددرتة ) 

ي ُفدظ اهفدرتة حد٘اىل    %(، ٗوو  ًف٘ض  ًعدي اهٌِ٘ اهطِ٘  اى ًعدي اهفغخٍ خدال 2887)

 %( اق .    184%(، ا ْ ًعدي اهٌِ٘ اهطِ٘  اؿقٚقى اى حمٍ اإلُفاق ٙقدز ع٘اىل )2783)

ٗػدز ًالحظة أْ ًعدال  اهٌِد٘ اهطدِ٘  ادى اإلُفداق أخدر  ترتاجد  كدثًلا ادى         

، ادددى حدددني ازتفددد  ًعددددي اهفغدددخٍ   2016/2017، 2015/2016ٗاهطدددِفني املددداهٚفني اوخلٙدددّ  

تساجدد  كدد ل اددى اهقٌٚددة  دًٙدا ودداوخط اددى ُفددظ اهطددِفني. ٗٙدددي ذهددم عوددى   ازتفاًعددا غدد

اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى ادى ٓداتني اهطدِفني، ودداًل           اؿقٚقٚة ؿمٍ اإلُفداق 

 ًّ تصاٙد توم اهقٌٚة.

ًٗددّ املعددسٗ  أْ تِدداًى اهفغددخٍ ٙددؤد  إىل تةكددى اهقدددزة اهػددسائٚة هوِقدد٘د، ممددا      

اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى تقسًٙ ددا اددى    ة هإلُفدداقث ددا  اهقٌٚددة اؿقٚقٚددٙعِددى 

(، اٌعدال  اهٌِد٘ اؿقٚقٚدة ادى اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى       2016/2017 – 2006/2007اهفرتة )

أ  ًعدال  اهٌِ٘ املطدف عد ًِٔدا أثدس االزتفدا  ادى ًعددي اهفغدخٍ         –اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى 

ًٓا ثاوًفدا. ٗادى ظدى تصاٙدد أعدداد      2016/2017 – 2006/2007 د غٔد  خالي اهفرتة ) – ( اػا

ًٙا، ٗتِاًى تلوفة تو ٚة ًف و ا  ؼقٚق اؾ٘دة املِػ٘دة، ا ْ ٓرا اهث دا  ادى    اهفالًٚر ضِ٘

 .تساجًعا ك ًلا حمٍ اإلُفاق ٙعد اى حد ذاتٕ

ٗمما ٙؤكد ظآسٙة اهصٙادة اؿقٚقٚدة ادى حمدٍ اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ        

االنفاض اهل ل ادى اهقد٘ة اهػدسائٚة هوعٌودة احملوٚدة;      وى ٗتساجعٔا كثًلا،    ى اؾاًعى،

 – 2006/2007غدددٔد ضدددعس صدددس  اؾِٚدددٕ املضدددس  تددددًٓ٘زا ًف٘اصددداًل خدددالي اهفدددرتة )     حٚددد 

(، ٗٙفغدددر ذهدددم ًدددّ خدددالي االنفددداض اهلددد ل هطدددعس صدددس  اؾِٚدددٕ املضدددس    2016/2017

( 188403إىل ) 2016ادى دٙطدٌل   اوًسٙلدى  ٗصى ضعس اهدٗالز ًقاوى اهدٗالز اوًسٙلى، اقد 

ًٔددا، وٌِٚددا كدداْ )  ًٔددا اددى اهعدداَ  58636جِٚ  دداهسلٍ ًددّ شٙددادة حمددٍ   . ًٗددّ ثددٍ، ا (9)2007( جِٚ

اإلُفاق عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى واوز اَ امل وقة، إال أْ االنفاعا  اهػدٙدة ادى اهقد٘ة   

عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى اى  اهػسائٚة هومِٕٚ املضس  أد  إىل أْ ٙلْ٘ اإلُفاق اؿقٚقى

أكثس ًِٔا شٙادة امسٚة  ، وداًل ًّ اهصٙادة. ًّٗ ثٍ، تض ر اهصٙادة اى اإلُفاق ٓىانفاض

 شٙادة حقٚقٚة.

ٗواوخدددر ادددى االعف ددداز ًعددددال  اهفغدددخٍ املفِاًٚدددة، ٗانفددداض اهقددد٘  اهػدددسائٚة    

  اؾد٘دة امل و٘ودة،   هومِٕٚ املضس ، ٗشٙدادة أعدداد اهفالًٚدر، ٗتِداًى تلوفدة ؼقٚدق ًطدف٘ٙا       

حمددٍ اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى اددى تساجدد        للددّ اهف٘صددى إىل أْ  



                     اإلنفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعىأمحد حمنود السنفلى                                                              د. 

                                                                 

 
- 132 - 

(، عوددى علددظ ًددا تظٔددسٖ اهقددٍٚ امل وقددة      2016/2017 – 2006/2007خددالي اهفددرتة )  ًطددفٌس

هوفعوددٍٚ   ددى  عدددَ كفاٙددة املخضضددا  املاهٚددة اؿلً٘ٚددة ؿمددٍ اإلُفدداق. ٗٙػددل ٓددرا إىل  

اؾاًعى، أ  أْ حمٍ اإلُفاق ال ٙفِاض  ً  امل و٘  اهقٚاَ وٕ هف د٘ٙس ُظداَ اهفعودٍٚ   دى     

اؾدداًعى ٗاالزتقدداء مبطددف٘  ج٘دتددٕ ٗإتاحفددٕ هومٌٚدد ، ٗكاُددت اهِفٚمددة احملفً٘ددة تلدددع     

اهفالًٚر اى اض٘ي لدل ًالئٌدة ًد   ودة املد٘ازد املاهٚدة ٗاملادٙدة ٗاه ػدسٙة اهالشًدة ممدا ِٙدفج            

عِددٕ انفدداض كفدداءة ٓددرا اهفعوددٍٚ ٗتدددُى ج٘دتددٕ، عوددى علددظ ًددا أعوِفددٕ اؿلً٘ددة اددى             

 ٗثائقٔا اهسمسٚة ذا  اهضوة ؤرا اهفعوٍٚ.

 قبل اجلامعى ىصيب التلنيذ مً اإلىفاق احللومى على التعليه  - اثاىًي
ادى ادرتة ًعِٚدة، إًدا      إمجداىل اإلُفداق  خدازج  طدٌة    ٘ٓد  ُضٚ  اهفوٌٚر ًّ اإلُفداق 

ادى اهِظداَ كلدى، أٗ عودى      اهفالًٚدر هوِظاَ اهفعوٌٚى كلى، أٗ ؾصء قدد ًِٕ عوى عددد  

ودالهددة عدددد اهفالًٚددر  اددى اهغاهدد  اوعددٍ  ذهددم ٗٙع َّددس  عددّ   ،اددى ٓددرا اؾددصء  اهفالًٚددرعدددد 

عددّ ًددد  اهصٙددادة اؿقٚقٚددة اددى    ُضددٚ  اهفوٌٚددر ًددّ اإلُفدداق  للددّ أْ ٙلػددف  ٗ. املقٚدددّٙ

 .(10)اق عوى اهفعوٍٚاإلُف

ًددّ اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى     اهفوٌٚددرُضددٚ  ٙعددسض اؾدددٗي اآلتددى  

  . (2016/2017 – 2006/2007)اى اهفرتة اؾاًعى 

 (2جدول )
 (2016/2017  – 2006/2007) فى الفرتة مً اإلىفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعى التلنيذىصيب 

 الضية املالية

اإلىفاق احللومى 
على التعليه قبل 

 اجلامعى 
 جييُ(املليار )ب

إمجاىل عدد 
تالميذ التعليه 
قبل اجلامعى 
 )حلومى( 

مً  التلنيذىصيب 
اإلىفاق احللومى على 
 التعليه قبل اجلامعى

 ييُ(اجل)ب

معدل الينو 
 الضيوى )%(

2006/2007 1887 14183232 131885 - 
2007/2008 2089 14487086 144287 984 
2008/2009 2284 14774514 151681 581 
2009/2010 2685 14997451 176780 1686 
2010/2011 3182 15958624 195581 1087 
2011/2012 3483 16178407 212081 884 
2012/2013 4287 16624758 256885 2182 
2013/2014 5580 16817448 327084 2783 
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 الضية املالية

اإلىفاق احللومى 
على التعليه قبل 

 اجلامعى 
 جييُ(املليار )ب

إمجاىل عدد 
تالميذ التعليه 
قبل اجلامعى 
 )حلومى( 

مً  التلنيذىصيب 
اإلىفاق احللومى على 
 التعليه قبل اجلامعى

 ييُ(اجل)ب

معدل الينو 
 الضيوى )%(

2014/2015 6788 17451069 388582 1888 
2015/2016 6983 17990836 385280 - 089 
2016/2017 7284 18608730 389087 180 

 (، باإلضددا ة إلددى1بياندداا الجدددول   باالعتمدداد علددىالمصدددر: الجدددول مددن تصددميم وإعددداد الباحددث 

 :المصادر اآلتية

اهقدساز: كفدا  اإلحضداء اهطدِ٘  هوعداَ      ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ، اإلدازة اهعاًدة هدِظٍ املعوً٘دا  ٗدعدٍ اؽداذ      

 ، جدٗي )ت ٘ز  أعداد اهفالًٚر حط  اهف عٚة ٗاملسحوة(.2011، اهقآسة، 2010/2011اهدزاضى 

ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ، اإلدازة اهعاًدة هدِظٍ املعوً٘دا  ٗدعدٍ اؽداذ اهقدساز: كفدا  اإلحضداء اهطدِ٘  هوعداَ           

 )ت ٘ز  أعداد اهفالًٚر حط  اهف عٚة ٗاملسحوة(.، جدٗي 2012، اهقآسة، 2011/2012اهدزاضى 

ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ، اإلدازة اهعاًدة هدِظٍ املعوً٘دا  ٗدعدٍ اؽداذ اهقدساز: كفدا  اإلحضداء اهطدِ٘  هوعداَ           

 ، جدٗي )ت ٘ز  أعداد اهفالًٚر حط  اهف عٚة ٗاملسحوة(.2017، اهقآسة، 2016/2017اهدزاضى 

ثيلل:يدضحثم ثثجلمولثث سابق،ثماث

     من٘ اى ُضٚ  اهفوٌٚر ًّ اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾداًعى خدالي اهفدرتة

ًٔددددا ادددددى اهطدددددِة املاهٚدددددة  131885(; حٚدددد  ازتفددددد  ًدددددّ ) 2016/2017 – 2006/2007) ( جِٚ

ًٔددددا اددددى اهطددددِة املاهٚددددة    389087إىل ) 2006/2007 ، مبعدددددي مندددد٘  دددددزٖ   2016/2017( جِٚ

(19581.)% 

  ٌِ٘اهطِ٘  هِضٚ  اهفوٌٚدر ًدّ اإلُفداق; حٚد  وود  ادى اهطدِة املاهٚدة         ترور  ًعدي اه

%(، ثٍ ازتف  581إىل ) 2008/2009%(، ٗانفض اى اهطِة املاهٚة 984ح٘اىل ) 2007/2008

%(، ثددددٍ عدددداٗد االنفدددداض اددددى اهطددددِة املاهٚددددة  1686إىل ) 2009/2010اددددى اهطددددِة املاهٚددددة 

إىل  2011/2012اهطددددِة املاهٚددددة %(، ٗاضددددفٌس اددددى االنفدددداض اددددى 1087إىل ) 2010/2011

%(، ٗاضفٌس اى االزتفا  2182إىل ) 2012/2013%(، ثٍ عاٗد االزتفا  اى اهطِة املاهٚة 884)

، ثٍ عاٗد االنفداض ثاُٚدًة ٗصد٘اًل إىل    2013/2014%( اى اهطِة املاهٚة 2783ٗص٘اًل إىل )

ًدا ٗصد٘اًل إىل  ، ٗأخدر ادى ائ د٘ش وػدلى كد ل جد      2014/2015%( اى اهطِة املاهٚة 1888)

. أ  أْ 2016/2017، 2015/2016ٗ%( واهرتتٚدددد  اددددى اهطددددِفني املدددداهٚفني    %180(، ٗ)089 –)

ُضددٚ  اهفوٌٚددر ًددّ اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى ٙففقددد تساكٌٚددة     

اهٌِدد٘ عوددى ًدددد  شًِددى ط٘ٙددى; عٚددد  إُددٕ ٙفروددر  ًػددددًٗدا وقدد٘ة جددر  كددد لة إىل         

%( واهرتتٚددد  ادددى اهطدددِفني املددداهٚفني    180%(، ٗ)089 –) اهرتاجددد  إىل ًعددددىل منددد٘ ضدددِ٘    

 ، وداًل ًّ اكفطاوٕ  ٘ة دا  م٘ اهفصاٙد.2016/2017، ٗ 2015/2016
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اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ     اهصٙدادة ادى ُضدٚ  اهفوٌٚدر ًدّ اإلُفداق      ٗواهسلٍ ًدّ ٓدرٖ   

حقٚقٚددة ال متثددى شٙددادة  ، إال أُٔددا (2016/2017 – 2006/2007خددالي اهفددرتة )    ددى اؾدداًعى 

; ُظددًسا ملددا صدداح  توددم    تساجدد  كدد ل  وددى ٓددى اددى  ، ، أددى شٙددادة ًغددووة  وقدددز ظآسٙفٔددا 

ُضدددٚ  اددد ذا كددداْ اهصٙدددادا  ًدددّ تِددداًى ًعددددال  اهفغدددخٍ، كٌدددا أٗعدددر اه خددد  ضددداوًقا.   

٘   اإلُفاق  د اهفوٌٚر ًّ  ، اد ْ اوضدعاز   تودم اهفدرتة  خدالي   %(19589 ددزٖ )  ازتفد  مبعددي مند

ازتف  ًعدي اهفغخٍ خالي اهفرتة ذاتٔدا  ، ٗاهفرتة ُفظالي خ ازتفعت وػلى ك ل جًدا د 

ًدّ   أ دى كدثًلا جدًدا   اإلُفداق  ُضدٚ  اهفوٌٚدر ًدّ    أ  أْ ًعدي اهٌِ٘ اى  ،(%27289) ع٘اىل

ًعدددي اهٌِدد٘ اددى ًعدددي اهفغددخٍ; مبددا ٙعِددى أْ اهقٌٚددة اؿقٚقٚددة هِضددٚ  اهفوٌٚددر ًددّ            

 .  ك لتساج  اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى اى 

اإلُفداق أخدر    ُضدٚ  اهفوٌٚدر ًدّ    ٗػدز ًالحظة أْ ًعدال  اهٌِ٘ اهطِ٘  ادى  

، اددى حددني  2016/2017، 2015/2016ٗاوخلٙددّ  ترتاجدد  كددثًلا جددًدا اددى اهطددِفني املدداهٚفني   

تساجد   ازتف  ًعدي اهفغخٍ ازتفاًعا غدًٙدا واوخط اى ُفظ اهطِفني. ٗٙدي ذهدم عودى   

اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى     ِضددٚ  اهفوٌٚددر ًددّ اإلُفدداق   اددى اهقٌٚددة اؿقٚقٚددة ه  كدد ل 

االنفدداض اهلدد ل اددى اهقدد٘ة اؾدداًعى اددى ٓدداتني اهطددِفني. ٙغددا  إىل ذهددم، أُددٕ اددى ظددى  

اددى اهقٌٚددة  اهرتاجدد ، كٌددا أٗعددر اه خدد  ضدداوًقا أًٙغددا، ادد ْ ٓددرا  اهػددسائٚة هوعٌوددة احملوٚددة

 ٙصداد وػلى أكل، مبا ٙغعف ًّ  ٌٚفٕ.  اؿقٚقٚة هِضٚ  اهفوٌٚر ًّ اإلُفاق

ُضدددٚ  اهفوٌٚدددر ًدددّ اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى   واهفددداىل، للدددّ اهف٘صدددى إىل أْ  

(، 2016/2017 – 2006/2007خددالي اهفددرتة )  تساجدد  ًطددفٌس  اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى اددى  

، مبددا ٙددؤد  إىل اهرتاجدد  اددى جدد٘دة   عوددى علددظ ًددا تظٔددسٖ اهقددٍٚ امل وقددة ئددرا املف٘ضدد    

 . اهفعوٍٚ

ًٚ اهفوٌٚرٗعِد ًقازُة ُضٚ   ْ  ا، املضس  مبثٚالتٔا عامل ِٓدان   للدّ اهف٘صدى إىل أ

وٌِٚٔددا، ااملعدددال  اهعاملٚددة ًستفعددة وػددلى ًوخدد٘ظ; حٚدد  ٙضددى ُضددٚ   جددًدا امدد٘ة كدد لة 

  ى اؾاًعى ٗاًقا ملِظٌدة اهفعداْٗ اال فضداد     عوى اهفعوٍٚ  اؿلً٘ىًّ اإلُفاق  اهفوٌٚر

اددى ًف٘ضدد  املِظٌددة    )واهدددٗالز اوًسٙلددى وفلددااؤ اهقدد٘ة اهػددسائٚة(    ( 2016عدداَ ) ٗاهفٌِٚددة

(، ٗوومٚلددددددا  13679(، ٗاهٌِطددددددا ) 9911ضددددددرتاهٚا )أ(، 12064ٗاه٘الٙددددددا  املفخدددددددة ) (، 9136ٗ)

(، 10278ا )كِددددددد(، 10336ٗ(، ٗاسُطددددددا )10124) ا(، ٗاِوِددددددد11242(، ٗاهدددددددامنازن )12386)

 غدددٚوى(، 8346ٗ) إٙ اهٚددا (، 14644ٗاهِدددسٗٙج )(، 11193ٗ(، ٗاملٌولدددة املفخدددة ) 7920) ك٘زٙددا ٗ

. (11)(5854(، ٗإضدددددسائٚى )3827(، ٗاهلاشٙدددددى )3014) تسكٚدددددا(، 4995ٗ) اوزجِدددددفني(، 4469ٗ)
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ُضدددٚ  اهفوٌٚدددر ادددى اهفعودددٍٚ االوفددددائى ًدددّ اإلُفددداق     (، ووددد  2014عددداَ ٗٗاًقدددا هوُٚ٘طدددل٘ ) 

عودى ًطدف٘  ًف٘ضد      اهػدسائٚة( عوى اهفعوٍٚ )واهددٗالز اوًسٙلدى وفلدااؤ اهقد٘ة      اؿلً٘ى

اه ودداْ ذا  اهددخى املف٘ضد     ٗ(، 545اه وداْ ذا  اهددخى املف٘ضد  اودُدى )   ٗ(، 3089اهعامل )

 إاسٙقٚددا جِدد٘  اهضددخساء اهلددل     ٗ(، 6721) اه وددداْ ذا  اهدددخى املستفدد    ٗ(، 1745اوعوددى )

لدددا اهالتِٚٚدددة أًسٙٗ(، 3245غدددسق اضدددٚا ٗاحملدددٚ  ائددداد  ) (، 1338ٗاهددددٗي اهعسوٚدددة )(، 468ٗ)

أًسٙلدددا اهػدددٌاهٚة ٗأٗزودددا اهغسوٚدددة   ٗ(، 3846) أٗزودددا اه٘ضددد ى ٗاهػدددس ٚة ٗ(، 1753)ٗاهلدددازٙ ى 

( حدد٘اىل 2016/2017) اهطددِة املاهٚددة ىاملضددس  ادد اهفوٌٚددرحددني ٙضددى ُضددٚ   ىادد .(12)(8039)

(389088ًٔ ( 188403)وود    2016ادى دٙطدٌل   ٗحٚد  إْ ضدعس اهددٗالز اوًسٙلدى     ، ًٙاًضس ا( جِٚ

ًٔا، كٌا ذ كس ضاوًقا، عودى اهفعودٍٚ    اؿلدً٘ى ًدّ اإلُفداق   املضدس    اهفوٌٚرُضٚ  ا ْ  جِٚ

ٙ ق دددَّز عدد٘اىل ) االنفدداض ، ٗٓدد٘ ًددا ٙ٘عددر ًددد  ًٚددا اقدد أًسٙل ادٗالًز (212  ددى اؾدداًعى 

املضس  ًّ اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ًقازًُة  اهفوٌٚرِضٚ  هاهل ل 

 .واملعدال  اهعاملٚة

ٗإذا ُأخر اى االعف داز عدخاًة ًعددي اهفغدخٍ ادى ًضدس، ادى حدني أْ ٓدرٖ اهددٗي           

اهفدى ؽضددط هفالًٚددرٓا ً داه  كدد لة، اددى ُفدظ اه٘ ددت ٙددِخفض اٚٔدا ًعدددي اهفغددخٍ     

ٍ  ضعاز. اعوى ضد ٚى املثداي: وود     ملطف٘ٙا   وٚوة جًدا تلاد ال تؤثس عوى او ادى   ًعددي اهفغدخ

%(، 084%(، ٗادى اهٚاوداْ )  080) املٌولدة املفخددة  %(، ٗادى  081) اه٘الٙا  املفخدة( اى 2015اهعاَ )

تلدْ٘ املخضضدا     ،ٗواهفداىل . (13)%(082%(، ٗادى إٙ اهٚدا )  083%(، ٗاى اسُطا )083ٗاى أملاُٚا )

ال ؽضدط ًد٘ازد   ًدّ ٓدرا، أْ ًضدس    املاهٚة حقٚقٚة، ٗهٚطدت ظآسٙدة ٌٗٗٓٚدة. ٗٙفغدر     

هوفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى ًقازُددًة واملف٘ضدد ا  ٗاملعدددال  اهدٗهٚددة، ًٗقازُددًة    كااٚددةًاهٚددة 

 ودٗي أخس  ضعت جادًة هالزتقاء وِظٍ تعوٌٚٔا. 

 اإلىفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعى كيضبة مً الياتج احمللى اإلمجاىل   - اثالًج
ًّ املعفاد أًٙغا عِد  ٚداع ًدد  كفاٙدة اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ، ؼوٚدى         

هوفعوددٍٚ ًددّ امل٘اشُددة اهعاًددة إىل اهِدداتج احملوددى اإلمجدداىل، أ  ُطدد ة ًددا       ىضددطُطدد ة ًددا  

ٙ قف ددد  هوفعودددٍٚ ًددددّ فٌدددى اؾٔددددد احملودددى اهِدددداجٍ عدددّ فٌددددى اهِػددداش اال فضدددداد        

عوددى اهفعوددٍٚ  اؿلددً٘ىٙػددلى اإلُفدداق ٗ .(14)ٗاالجفٌدداعى هوٌمفٌدد  اددى ضددِة ًددّ اهطددِ٘ا  

 ةًٚدا عوى ًد  اهفدصاَ صداُعى اهطٚاضد   كِط ة ًئ٘ٙة ًّ اهِاتج احملوى اإلمجاىل ًؤغًسا ج

 .(15)ظ٘دة اهفعوٍٚ

عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى ًددّ     اؿلددً٘ىاإلُفدداق  ُطدد ٙعددسض اؾدددٗي اآلتددى  

  . (2016/2017 – 2006/2007)اهِاتج احملوى اإلمجاىل اى اهفرتة 
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 (3جدول )
 على التعليه قبل اجلامعى كيضبة مً الياتج احمللى اإلمجاىل احللومى اإلىفاق 

  (2016/2017  – 2006/2007) فى الفرتة
 )الكينة باملليار جييُ(

الياتج احمللى  الضية املالية
 اإلمجاىل

اإلىفاق احللومى على 
 التعليه قبل اجلامعى

ىضبة اإلىفاق احللومى على 
الياتج إىل  التعليه قبل اجلامعى

 اإلمجاىل )%(احمللى 
2006/2007 73182 1887 286 
2007/2008 89685 2089 283 
2008/2009 103886 2284 282 
2009/2010 120787 2685 282 
2010/2011 138089 3182 283 
2011/2012 167487 3483 281 
2012/2013 186084 4287 283 
2013/2014 213080 5580 286 
2014/2015 244389 6788 288 
2015/2016 270883 6983 286 
2016/2017 325182 7284 282 

(، باإلضددا ة إلددى 1باالعتمدداد علددى بياندداا الجدددول  المصدددر: الجدددول مددن تصددميم وإعددداد الباحددث 

 :المصادر اآلتية

 .58، ظ2007، اهقآسة، 2006/2007اه ِم املسكص  املضس : اهفقسٙس اهطِ٘  

 .58، ظ2008، اهقآسة، 2007/2008اهطِ٘  اه ِم املسكص  املضس : اهفقسٙس 

 .64، ظ53، ظ2009، اهقآسة، 2008/2009اه ِم املسكص  املضس : اهفقسٙس اهطِ٘  

 .65، ظ2010، اهقآسة، 2009/2010اه ِم املسكص  املضس : اهفقسٙس اهطِ٘  

 .70، ظ2011، اهقآسة، 2010/2011اه ِم املسكص  املضس : اهفقسٙس اهطِ٘  

 .3، ظ1، ظ2017(، اهقآسة، 3(، عدد )12، فود )2017اهٚة: اهفقسٙس املاىل اهػٔس ، ِٙاٙس ٗشازة امل

،   2016/2017، 2009/2010، 2008/2009)ًالحظة:  ٌٚة اهِاتج احملودى اإلمجداىل ادى اهطدِ٘ا  املاهٚدة      

اإلٙسادا  اهعاًة  اهف٘صى إهٚٔا و جساء عٌوٚة حطاوٚة; حٚ  مل ٙسد صساحةً اى اهفقازٙس، ٗإمنا ٗزد   ٌٚة

ثدٍ   100ُٗط فٔا ًّ اهِاتج احملوى اإلمجداىل، خدالي اهطدِة املاهٚدة احملدددة. ٗوغدس   ٌٚدة اإلٙدسادا  ادى          

 طددٌفٔا عوددى اهِطدد ة املع دداة، أًلددّ اهف٘صددى إىل  ٌٚددة اهِدداتج احملوددى اإلمجدداىل خددالي اهطددِ٘ا  املاهٚددة  

 اهثال ( 

ثيدضحثم ثثجلمولثث سابق،ثماثيلل:
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 إلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ًّ اهِداتج احملودى اإلمجداىل    تساج  ُط ة ا

%( اى اهطدِة املاهٚدة   286(; حٚ  انفغت ًّ )2016/2017 – 2006/2007خالي اهفرتة )

ئدرٖ اهِطد ة   االػداٖ اهعداَ   . أ  أْ 2016/2017%( اى اهطدِة املاهٚدة   282إىل ) 2006/2007

ًٓا ٓ٘ االنفاض، اقد أظٔس   ًٚدا ًدّ  ٌٚدة ًِخفغدة أصداًل إىل  ٌٚدة أكثدس        تِاشاػا ه

 انفاًعا، وداًل ًّ أْ تلْ٘ اهِط ة ًستفعة ٗتصداد ازتفاًعا مبسٗز اه٘ ت.
    تروددددر  ُطدددد ة اإلُفدددداق اؿلددددً٘ى عوددددى اهفعوددددٍٚ   ددددى اؾدددداًعى ًددددّ اهِدددداتج احملوددددى

%(، ٗانفغدددت ادددى 286حددد٘اىل ) 2006/2007اإلمجددداىل; حٚددد  ووغدددت ادددى اهطدددِة املاهٚدددة  

%( اددددى 282%(، ٗاضددددفٌس  اددددى االنفدددداض إىل ) 283حدددد٘اىل ) 2007/2008ملاهٚددددة اهطددددِة ا

%(، 283إىل ) 2010/2011، ثٍ ازتفعت اى اهطِة املاهٚة 2009/2010،  2008/2009اهطِفني 

%(، ثددٍ ازتفعددت اددى اهطددِة 281إىل ) 2011/2012ثدٍ عدداٗد  االنفدداض اددى اهطددِة املاهٚدة   

،  2013/2014س  ادددددى االزتفدددددا  ادددددى اهطدددددِفني    %(، ٗاضدددددف283ٌإىل ) 2012/2013املاهٚدددددة 

إىل  2015/2016%(، ثٍ عاٗد  االنفداض ادى اهطدِة املاهٚدة     288ٗص٘اًل إىل ) 2014/2015

. أ  أْ 2016/2017%( اى اهطِة املاهٚة 282%(، ٗاضفٌس  اى االنفاض ٗص٘اًل إىل )285)

تففقدد  ى اإلمجداىل  ُط ة اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ًّ اهِاتج احملو

عوى ًد  شًِى ط٘ٙى; عٚ  إُٔا تفرور  ًػدٗدة وق٘ة جر  ك لة  تساكٌٚة اهٌِ٘

 إىل اهرتاج ، وداًل ًّ اكفطاؤا  ٘ة دا  م٘ اهفصاٙد.
أ  أْ ُطددد ة اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى إىل اهِددداتج احملودددى        

، ٗوددداًل (2016/2017 – 2006/2007اهفددرتة )وضددفة عاًددة خددالي  ًف٘اعددعة  اإلمجدداىل جدداء 

، واإلعااة إىل أُٔا ًفروروة ح٘ي  دٍٚ  تِا ط ًطفٌس ًّ تصاٙدٓا مبقداز ك ل، ا ُٔا اى

 ععٚفة.

( عوددى أْ اهدٗهددة توفددصَ   2014ٗهقددد ُددط دضددف٘ز مجٔ٘زٙددة ًضددس اهعسوٚددة )دضددف٘ز       

%( ًدّ اهِداتج   4وفخضٚط ُط ة ًّ اإلُفاق اؿلدً٘ى هوفعودٍٚ   دى اؾداًعى ال تقدى عدّ )      

ًٚا حفى تففق ً  املعدال  اهعاملٚة. ٗتغٌّ اهدٗهة تِفٚر  اهقً٘ى اإلمجاىل، تفضاعد تدزه

اهفصأًا وفخضٚط اؿد اودُدى ملعددال  اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ، املقدسزة ادى ٓدرا          

ًٚا اعف داًزا ًدّ تدازٙا اهعٌدى ودٕ، عودى أْ توفدصَ ودٕ كداًاًل ادى ً٘اشُدة اه            دٗهدة  اهدضف٘ز تدزه

. اددى حددني أْ املخضددط هوفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى كِطدد ة ًددّ       (16)2016/2017هوطددِة املاهٚددة  

%(، ثدددٍ انفدددض 285إىل ) 2015/2016اهِدداتج احملودددى اإلمجددداىل انفدددض ادددى اهطدددِة املاهٚدددة  
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%(. أ  أْ املخضدددط هوفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى 282إىل ) 2016/2017أكثدددس ادددى اهطدددِة املاهٚدددة 

اإلمجداىل ٙلداد ٙلددْ٘ ُضدف اهدر  حدددٖ اهدضدف٘ز، ٗٙصٙدد  وددٚاًل        كِطد ة ًدّ اهِداتج احملودى     

 .مل توفصَ اؿلً٘ة مبا ُط عوٕٚ اهدضف٘زجًدا. ٗواهفاىل، 

ٗػددددز اإلغدددازة إىل أُدددٕ ادددى حدددني أْ ُطددد ة اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى  

اى %(، إال أُٔا 282ووغت ) 2016/2017اى اهطِة املاهٚة اؾاًعى ًّ اهِاتج احملوى اإلمجاىل 

، 1999/2000 املاهٚددة اددرتا  شًِٚددة ضدداوقة، كاُددت أعوددى ًددّ ذهددم كددثًلا. افددى اهطددِ٘ا           

ودددٍٚ   ددددى اؾددداًعى واهرتتٚدددد    ووددد  اإلُفدددداق اؿلدددً٘ى عوددددى اهفع   2001/2002، 2000/2001

(1085)( ،1189( ، )1382 ٕ وودد  اهِدداتج احملوددى اإلمجدداىل      ، ٗاددى ُفددظ اهطددِ٘ا    (17)( ًوٚدداز جِٚدد

. ٗودرهم كاُدت ُطد ة اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ        (18)( ًوٚاز ج379ِٕٚ(، )359(، )340)

%(، 383%(، )381اهددثال  واهرتتٚدد  ) اهطددِ٘ا  اددى   ددى اؾدداًعى ًددّ اهِدداتج احملوددى اإلمجدداىل   

٘  2005كٌدددا أُدددٕ ٗاًقدددا ملعٔدددد اهفخ دددٚ  اهقدددً٘ى )     %(.385) ًى عودددى (، ووددد  اإلُفددداق اؿلددد

%( ًدددّ 481أ  ) ( ًوٚددداز جِٚدددٕ،1782)حددد٘اىل 2002/2003اهفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى ادددى اهطدددِة   

%( ًددّ 680أ  ) ( ًوٚدداز جِٚددٕ،2480)حدد٘اىل 2004/2005اهِدداتج احملوددى اإلمجدداىل، ٗاددى اهطددِة 

 .(19)اهِاتج احملوى اإلمجاىل

ٍ  ؽضدط  أْ لً٘دا  ( أْ عودى اؿ 2012قد أكدد  اهُٚ٘طدل٘ )عداَ    ٗه  ال ًدا  هوفعودٚ

ّ  ٙقددى  ّ %( 6) عدد ّ %( 20) أٗ اإلمجدداىل ى احملوددد اهِدداتج  ًدد  ٗأْاؿلدددً٘ى،  اإلُفدداق إمجدداىل   ًدد

ٗٗاًقددا هومدددٗي   .(20)هوفعوددٍٚ اوًدد٘اي ؽضددٚطى ادد ٗاإلُضددا  ٗاهلفدداءة اهفعاهٚددة تغددٌّ

( ًوٚدداز 325182حدد٘اىل ) 2016/2017اهطدداوق، وودد  اهِدداتج احملوددى اإلمجدداىل اددى اهطددِة املاهٚددة  

وود  اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى      2016/2017جِٕٚ، ٗٗاًقا هوٌ٘اشُة اهعاًة هودٗهدة هوطدِة املاهٚدة    

ٕ 104اهفعوددٍٚ كلددى حدد٘اىل )  وددٍٚ ، أ  أْ ُطدد ة اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفع  (21)( ًوٚدداز جِٚدد

. أ  %(382ووغددت حدد٘اىل ) 2016/2017كلددى ًددّ اهِدداتج احملوددى اإلمجدداىل اددى اهطددِة املاهٚددة    

اهفدى حدددتٔا اهُٚ٘طدل٘; إذ تعدادي تقسًٙ دا حد٘اىل        تقى كثًلا جًدا عّ املعاٙل اهدٗهٚةأُٔا 

 ُضف ًا   ؼدٙدٖ.

ٗعِدددد ًقازُدددة ُطددد ة اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ كلدددى إىل اهِددداتج احملودددى       

ًٚا للّ اهف٘صى إىل أْ ِٓان  ، ااملعدال  ام٘ة ك لة جًدا وٌِٚٔااإلمجاىل مبثٚالتٔا عامل

اهعاملٚددة ًستفعددة وػددلى ًوخدد٘ظ; حٚدد  تضددى ُطدد ة اإلُفدداق عوددى اهفعوددٍٚ كلددى إىل اهِدداتج  
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(، ٗاه وداْ ذا  اهددخى  581ئ٘ٙة( عوى ًطف٘  ًف٘ض  اهعامل ))واهِط ة املاحملوى اإلمجاىل 

(، ٗاه ودداْ ذا  اهددخى املف٘ضد     581(، ٗاه وداْ ذا  اهدخى املف٘ض  اودُدى ) 481املِخفض )

(، 580(، ٗإاسٙقٚدا جِد٘  اهضدخساء اهلدل  )    586(، ٗاه ودداْ ذا  اهددخى املستفد  )   581اوعوى )

(، 585(، ٗأًسٙلا اهالتِٚٚة ٗاهلازٙ ى )484حملٚ  ائاد  )(، ٗغسق اضٚا ٗا488ٗاهدٗي اهعسوٚة )

ادى حدني تضدى     .(22)(682(، ٗأًسٙلدا اهػدٌاهٚة ٗأٗزودا اهغسوٚدة )    582ٗأٗزودا اه٘ضد ى ٗاهػدس ٚة )   

، ٗٓد٘ ًدا ٙ٘عدر ًدد  االنفداض      2016/2017( ادى اهطدِة املاهٚدة    382ٓرٖ اهِط ة اى ًضدس ) 

ال ؽضط ً٘ازد ًاهٚة أ  أْ ًضس   اهعاملٚة. اهل ل ئرٖ اهِط ة اى ًضس ًقازًُة واملعدال

 هوفعوٍٚ   ى اؾاًعى ًقازًُة واملف٘ض ا  ٗاملعدال  اهدٗهٚة.  كااٚة

واهفددداىل، للدددّ اضدددفخالظ أْ اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى         

 مبددسٗز اه٘ ددت،  ًِخفًغددا وقدددز كدد ل    كِطدد ة ًئ٘ٙددة ًددّ اهِدداتج احملوددى اإلمجدداىل جدداء       

ًٔددا صدد٘   اهفِددا ط، ٗكاهًفددا ملددا أ ددسٖ اهدضددف٘ز املضددس  اؿدداىل. ٙغددا  إىل ذهددم أْ  ًٗفم

أ دى   اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ كلى كِط ة ًئ٘ٙة ًّ اهِداتج احملودى اإلمجداىل جداء    

مما حددتٕ اهُٚ٘طل٘، ًٗدّ ًف٘ضد ا  فٌ٘عدا  اهفٌِٚدة اه ػدسٙة ًٗدّ املف٘ضد  اهعداملى.         

  ٍ ًٚا، ٗدْٗ املطدف٘      دى اؾداًعى ادى ًضدس جداء       أ  أْ اإلُفاق اؿلً٘ى عودى اهفعودٚ ًفددُ

 هف ٘ٙس اهفعوٍٚ.  امل و٘ 

ًً اإلىفًًاق  كيضًًبة مًًً إمجًًاىل قبًًل اجلًًامعىاإلىفًًاق احللًًومى علًًى التعلًًيه    - ارابًع
   للدولةفى املواسىة العامة احللومى 

هودٗهدة  اؿلدً٘ى  اإلُفداق  إمجاىل ٙقاع اإلُفاق عوى اهفعوٍٚ مبا ىضط هٕ ًّ 

اى تعست  ًعدي اهٌِ٘ أٗ ذهم فٚد ٗٙ ،ًعِٚة، ٗٓ٘ ًا ٙعس  وامل٘اشُة اهعاًة هودٗهة اى ضِة

 أٗه٘ٙددا  كاُددت ٗملددا .(23)ني ضددِة ٗأخددس ، أٗ وددني اددرتة ٗأخددس   االنفدداض اددى املخضضددا  ودد 

ى ٓددامل٘اشُددة  ملدد٘ازد اؿلً٘ددا  ؽضددٚط كٚفٚددة ادد ْ، اهطٚاضددٚة اوٗه٘ٙددا  تعلددظامل٘اشُددة 

َ  ًد  تقٍٚٚ ٗٙلْ٘. آفٌاًاتٔا تستٚ  عوىًٍٔ  ًؤغس ٍ  اؿلً٘دة  اهفدصا  ًدا  إذا أدق وداهفعوٚ

 .(24)اؿلً٘ى اإلُفاق إمجاىل ًّ هوفعوٍٚ املخضضة اؿضة مبقٚاع  ٚظ

عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى ًددّ    اؿلددً٘ى اإلُفدداق  ُطدد ٙعددسض اؾدددٗي اآلتددى   

 – 2006/2007)ادددددى اهفددددددرتة  هودٗهدددددة  ادددددى امل٘اشُدددددة اهعاًدددددة    اؿلدددددً٘ى  اإلُفددددداق  إمجددددداىل  

2016/2017) .   
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 (4جدول )
للدولة فى املواسىة العامة احللومى اإلىفاق على التعليه قبل اجلامعى كيضبة مً إمجاىل احللومى اإلىفاق 

 (2016/2017  – 2006/2007) فى الفرتة
 )الكينة باملليار جييُ(

إمجاىل اإلىفاق  الضية املالية
 احللومى للدولة 

اإلىفاق احللومى على 
 التعليه قبل اجلامعى

ىضبة اإلىفاق احللومى على التعليه 
إمجاىل اإلىفاق إىل قبل اجلامعى 

 )%( احللومى للدولة
2006/2007 21783 1887 886 
2007/2008 24481 2089 886 
2008/2009 34389 2284 685 
2009/2010 32389 2685 882 
2010/2011 40382 3182 787 
2011/2012 49086 3483 780 
2012/2013 61684 4287 689 
2013/2014 68983 5580 880 
2014/2015 78984 6788 886 
2015/2016 86486 6983 880 
2016/2017 97488 7284 784 

 :باالعتماد على المصادر اآلتيةالمصدر: الجدول من تصميم وإعداد الباحث 
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 –262، ظ ظ183 –182، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2012/2013ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

263. 

 –262، ظ ظ183 –182، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2013/2014ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

263. 
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 –268، ظ ظ187 –186، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2014/2015املاهٚدة   ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة

269. 

 –262، ظ ظ183 –182، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2015/2016ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

263. 

 –242، ظ ظ163 –162، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2016/2017ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

243. 

ثيدضحثم ثثجلمولثث سابق،ثماثيلل:

         تساجددد  ُطددد ة اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى ًدددّ إمجددداىل اإلُفددداق

%( اددى 886(; حٚدد  انفغددت ًددّ )  2016/2017 – 2006/2007اؿلددً٘ى خددالي اهفددرتة )  

االػداٖ اهعداَ   . أ  أْ 2016/2017%( ادى اهطدِة املاهٚدة    784إىل ) 2006/2007اهطِة املاهٚة 

ًٓا ئرٖ اهِط ة ٓ٘ االنفاض، اقد أظٔس   ًٚدا ًدّ  ٌٚدة ًِخفغدة أصداًل إىل      اػا تِاشه

  ٌٚة أكثس انفاًعا، وداًل ًّ أْ تلْ٘ اهِط ة ًستفعة ٗتصداد ازتفاًعا مبسٗز اه٘ ت.
        ترودددر  ُطددد ة اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى ًدددّ إمجددداىل اإلُفددداق

، 2007/2008ٗاهطدِة املاهٚدة    2006/2007طدِة املاهٚدة   %( ادى اه 886اؿلً٘ى; حٚ  ووغت )

%(، ثددٍ ازتفعددت اددى اهطددِة املاهٚددة   685حدد٘اىل ) 2008/2009ٗانفغددت اددى اهطددِة املاهٚددة  

%(، 788إىل ) 2010/2011%(، ثٍ عاٗد  االنفاض اى اهطدِة املاهٚدة   882إىل ) 2009/2010

%( ادددى  689ٗإىل ) 2011/2012%( ادددى اهطدددِة املاهٚدددة   780ٗاضدددفٌس  ادددى االنفددداض إىل )  

%(، 880إىل ) 2013/2014، ثدددددٍ ازتفعدددددت ادددددى اهطدددددِة املاهٚدددددة   2012/2013اهطدددددِة املاهٚدددددة  

%(، ثددددٍ عدددداٗد   886إىل ) 2014/2015ٗاضددددفٌس  اددددى االزتفددددا  اددددى اددددى اهطددددِة املاهٚددددة       

%(، ٗاضدددفٌس  ادددى االنفددداض إىل   880إىل ) 2015/2016االنفددداض ادددى اهطدددِة املاهٚدددة   

. ٗودددرهم، اددد ْ ُطددد ة اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى       2016/2017اهٚدددة  %( ادددى اهطدددِة امل  784)

عوى ًد   تففقد تساكٌٚة اهٌِ٘اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ًّ إمجاىل اإلُفاق اؿلً٘ى 

شًِددى ط٘ٙددى; عٚدد  إُٔددا تفروددر  ًػدددٗدة وقدد٘ة جددر  كدد لة إىل اهرتاجدد ، وددداًل ًددّ    

 اكفطاؤا  ٘ة دا  م٘ اهفصاٙد.
إمجدداىل اإلُفدداق  وددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى إىل    أ  أْ ُطدد ة اإلُفدداق اؿلددً٘ى ع  

، ٗوددداًل (2016/2017 – 2006/2007اهفددرتة )وضددفة عاًددة خددالي  ًف٘اعددعة  جدداء اؿلددً٘ى 

، واإلعااة إىل أُٔا ًفروروة ح٘ي  دٍٚ  تِا ط ًطفٌس ًّ تصاٙدٓا مبقداز ك ل، ا ُٔا اى

 ععٚفة.

عودددى اهفعودددٍٚ   دددى  ٗػددددز اإلغدددازة إىل أُدددٕ ادددى حدددني أْ ُطددد ة اإلُفددداق اؿلدددً٘ى 

%(، إال أُٔدا  784ووغدت )  2016/2017ادى اهطدِة املاهٚدة    اإلُفاق اؿلً٘ى اؾاًعى ًّ إمجاىل 
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، 1999/2000 املاهٚدة اى ارتا  شًِٚة ضداوقة، كاُدت أعودى ًدّ ذهدم كدثًلا. افدى اهطدِ٘ا          

ووددد  اإلُفدددداق اؿلدددً٘ى عوددددى اهفعودددٍٚ   ددددى اؾددداًعى واهرتتٚدددد       2001/2002، 2000/2001

اإلُفددداق اؿلدددً٘ى ( ًوٚددداز جِٚدددٕ، ٗادددى ُفدددظ اهطدددِ٘ا  ووددد  إمجددداىل  1382( ، )1189، )(1085)

. ٗوددرهم كاُدت ُطدد ة اإلُفدداق اؿلددً٘ى  (25)( ًوٚدداز جِٚدد12689ٕ(، )11286(، )10083هودٗهدة ) 

اهددثال  واهرتتٚدد  اهطددِ٘ا  اددى اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى ًددّ إمجدداىل  

(، وودددد  2005عدددداَ كٌددددا أُددددٕ ٗاًقددددا ملعٔددددد اهفخ ددددٚ  اهقددددً٘ى )  %(.1084)%(، %1086(، )1085)

%( ًددّ 1385حدد٘اىل ) 2002/2003اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى اددى اهطددِة    

 .(26)إمجاىل اإلُفاق اؿلً٘ى هودٗهة

 ؽضددددط أْ لً٘ددددا ( ًددددّ أْ عوددددى اؿ2012ط ًقددددا ملددددا أكدتددددٕ اهُٚ٘طددددل٘ )عدددداَ ٗ

ٗٗاًقدا هومددٗي    اؿلً٘ى، كٌا ذ كس ضداوًقا.  اإلُفاقإمجاىل  ًّ( %20) ٙقى ال ًا هوفعوٍٚ

( 97488حد٘اىل )  2016/2017اى اهطدِة املاهٚدة   هودٗهة اإلُفاق اؿلً٘ى إمجاىل اهطاوق، وو  

وود  اإلُفداق اؿلدً٘ى     2016/2017ًوٚاز جِٕٚ، ٗٗاًقا هوٌ٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

، أ  أْ ُط ة اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ (27)ًوٚاز جِٕٚ (104عوى اهفعوٍٚ كلى ح٘اىل )

. أ  %(1087ووغدت حد٘اىل )   2016/2017اإلُفاق اؿلً٘ى اى اهطِة املاهٚة إمجاىل كلى ًّ 

اهفدى حدددتٔا اهُٚ٘طدل٘; إذ تعدادي تقسًٙ دا حد٘اىل        عّ املعداٙل اهدٗهٚدة  تقى كثًلا جًدا أُٔا 

 ُضف ًا   ؼدٙدٖ.

ٗعِددد ًقازُددة ُطدد ة اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ كلددى إىل إمجدداىل اإلُفدداق          

ًٚا للّ اهف٘صى إىل أْ ِٓان ام٘ة ك لة جًدا وٌِٚٔدا، ااملعددال     اؿلً٘ى مبثٚالتٔا عامل

اهعاملٚة ًستفعة وػلى ًوخد٘ظ; حٚد  تضدى ُطد ة اإلُفداق عودى اهفعودٍٚ كلدى إىل إمجداىل          

(، ٗاه ودددداْ ذا  1585ئ٘ٙدددة( عودددى ًطدددف٘  ًف٘ضددد  اهعدددامل ))واهِطددد ة املاإلُفددداق اؿلدددً٘ى 

(، ٗاه وداْ ذا  اهددخى  1689(، ٗاه وداْ ذا  اهدخى املف٘ض  اودُى )1883اهدخى املِخفض )

(، ٗإاسٙقٚدددا جِددد٘  اهضدددخساء 1382(، ٗاه ودددداْ ذا  اهددددخى املستفددد  )1585املف٘ضددد  اوعودددى )

(، ٗأًسٙلددددا 1686اضددددٚا ٗاحملددددٚ  ائدددداد  ) (، ٗغددددسق 1881(، ٗاهدددددٗي اهعسوٚددددة ) 1887اهلددددل  )

(، ٗأًسٙلدددا اهػدددٌاهٚة ٗأٗزودددا  1282(، ٗأٗزودددا اه٘ضددد ى ٗاهػدددس ٚة ) 1682اهالتِٚٚدددة ٗاهلدددازٙ ى )

، 2016/2017( اى اهطِة املاهٚة 1087اى حني تضى ٓرٖ اهِط ة اى ًضس ). (28)(1381اهغسوٚة )

ًة واملعدددال  اهعاملٚددة.  ئددرٖ اهِطدد ة اددى ًضددس ًقازُدد   االنفدداض اهلدد ل  ٗٓددرا ٙ٘عددر ًددد    

هوفعوٍٚ   ى اؾداًعى ًقازُدًة واملف٘ضد ا     ال ؽضط ًضس ً٘ازد ًاهٚة كااٚة ٗورهم، 

 ٗاملعدال  اهدٗهٚة.
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واهفددداىل، للدددّ اضدددفخالظ أْ اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى         

مبددسٗز اه٘ ددت، ًِخفًغددا وقدددز كدد ل  كِطدد ة ًئ٘ٙددة ًددّ إمجدداىل اإلُفدداق اؿلددً٘ى جدداء   

ًٔدددا صددد٘  اهفِدددا ط. ٙغدددا  إىل ذهدددم أْ اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ كلدددى         ًٗفم

ممدددا حددتدددٕ اهُٚ٘طدددل٘، ًٗدددّ   أ دددى  كِطددد ة ًئ٘ٙدددة ًدددّ إمجددداىل اإلُفددداق اؿلدددً٘ى جددداء    

ًف٘ض ا  فٌ٘عا  اهفٌِٚة اه ػسٙة ًّٗ املف٘ض  اهعاملى. أ  أْ اإلُفاق اؿلدً٘ى عودى   

ًٚااهفعوٍٚ   ى اؾاًعى اى ًضس جاء   هف ٘ٙس اهفعوٍٚ. ، ٗدْٗ املطف٘  امل و٘  ًفدُ

ٗوِاًء عوى كى ًا ض ق، ٙلػف ؼوٚى حمٍ اإلُفاق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ   دى     

اؾاًعى، ُٗضٚ  اهفوٌٚر ًِدٕ، ُٗطد فٕ ًدّ اهِداتج احملودى اإلمجداىل، ُٗطد فٕ ًدّ إمجداىل          

. ًٗددّ عدددَ كفاٙددة اإلُفداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى اإلُفداق اؿلددً٘ى عددّ  

املِ قى، أْ عدَ كفاٙة اإلُفداق ٙدؤد  إىل اهدِقط ٗاهقضد٘ز ٗاهفددٓ٘ز ادى ًددخال  ُظداَ         

ٗٓدددرا ال ٙفطدددق ًددد  ًدددا أعوِفدددٕ اؿلً٘دددا  املضدددسٙة املفعا  دددة عدددل اهفػدددسٙعا            .اهفعودددٍٚ

ٗاهطٚاضا  ٗاـ   ًّ إُٔ ًدّ اهغدسٗز  االزتقداء مبطدف٘  جد٘دة اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى         

مما ٙدي عوى عدَ اهفصاَ اؿلً٘ة مبا أ ستٕ هعاملٚة، ٗإتاحفٕ هومٌٚ . ٗص٘اًل إىل املعدال  ا

ادددى ٗثائقٔدددا اهسمسٚدددة )دضدددف٘ز، ٗ ددداُْ٘، ٗإضدددرتاتٚمٚة اهدٗهدددة ٗز ٙفٔدددا، ٗضٚاضدددة تعوٌٚٚدددة   

ًددّ  ًطددفق وٚة هوفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى، ٗخ فدداْ إضددرتاتٚمٚفاْ هوفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى(        

 زتقاء مبطف٘  ج٘دتٕ إىل املطف٘ٙا  اهعاملٚة.تعٔدا  وف ٘ٙس اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ٗاال

ٗٙػل عددَ كفاٙدة اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى إىل تساجد  دٗز          

اؿلً٘ددة اددى اهقٚدداَ مبطددئ٘هٚاتٔا اؾ٘ٓسٙددة ػدداٖ اهفعوددٍٚ ٗتدد٘ال املدد٘ازد املاهٚددة اهلااٚددة           

را اهرتاجدد  اددى دٗز  ٗاهالشًددة هف دد٘ٙسٖ ٗػ٘ٙدددٖ ٗإتاحفددٕ ؾٌٚدد  أوِدداء امفٌدد . ٗجدداء ٓدد        

اُ الً دددا ممددا ؼٌودددٕ ًعددداٙل اهع٘ملددة اال فضدددادٙة ٗالددس اهوٚلاهٚدددة اال فضدددادٙة    اؿلً٘ددة;  

ت  ِى   –ًست  ة واه ِم اهدٗىل ٗصِدٗق اهِقد اهدٗىل  –اؾدٙدة ًّ ضٚاضا  اُلٌاغٚة 

ي عوى تقٚٚد اإلُفاق اؿلً٘ى هودٗهة عوى اـدًا  ٗاى ًقددًفٔا اهفعودٍٚ، ٗإاطدا  امدا    

هوق ا  اـاظ. ٗهقد ودأ ٓرا االػاٖ اى أعقا  ت  ٚق وساًج اهفث ٚدت ٗاهفلٚدف ائٚلودى    

ٗضٚاضا  اهفقػف املداىل كلدى اهفدى تٔدد  إىل اؿدد ًدّ عمدص امل٘اشُدة اهعاًدة هودٗهدة ًدّ            

خدددالي ؽفدددٚض اإلُفددداق. كٌدددا أْ اهفعودددٍٚ ٙفِدددااظ عودددى املددد٘ازد اؿلً٘ٚدددة ًددد    اعدددا   

  .(29)أخس 

عدددَ كفاٙددة اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى، ٗتساجعددٕ  ٗاددى ضددٚاق 

ًٙا اهل ل اى اهطِ٘ا  اوخلة، ت٘جد  ًٙا ًٗضل  غٚة ٗثٚقة اهضوة ورهم، ٗمتثى أًًسا حٚ٘
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ٍ هوػدع  املضدس  ٗهوٌمفٌد  وضدفة عاًددة، أال ٗٓدى  غدٚة        ، ٗاهفدى تعدد ًددّ   فاُٚدة اهفعوددٚ

املفعا  ددة ؾٌٔ٘زٙددة ًضددس اهعسوٚددة، ٗصدد٘اًل إىل  أٓددٍ ً ددادت اهفعوددٍٚ املطددفقسة اددى اهدضدداتل  

( اهر  أ س فاُٚدة اهفعودٍٚ ادى ًؤضطدا  اهدٗهدة اهفعوٌٚٚدة.       2014اهدضف٘ز اؿاىل )دضف٘ز 

حٚ  ترتدد وني اهفِٚة ٗاوخس ، الضدٌٚا ادى اهطدِ٘ا  اوخدلة، ازاء ًِٗا ػدا  ٗتضدسوا        

االهففا  عوى اهِط اهدضدف٘ز   ًفعددة ح٘ي إهغاء أٗ تسغٚد فاُٚة اهفعوٍٚ اؿلً٘ى، أٗ 

 مبماُ ة اهفعوٍٚ، وغٚة اهفخفٚف ًّ أع اء امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة.

إْ أ  ًطدداع مبماُٚددة اهفعوددٍٚ ضدد٘  ٙددؤد  إىل تعوددٍٚ هوضددف٘ة ٗهضددف٘ة اهضددف٘ة   

أوِدداء ًددّ أوِدداء اهقددادزّٙ عوددى ؼٌددى تلدداهٚف اهفعوددٍٚ اه آظددة; حٚدد  ت ٘صنددد اوودد٘ا  أًدداَ  

دخى ٗاهػددسائر اهدددُٚا ٗاملف٘ضدد ة ًددّ اه  قددى اه٘ضدد ى، أ  أوِدداء       اهفقددساء ٗقدددٗد  اهدد  

اددى ت وعٔددا إىل اهفعوددٍٚ اهددر  لثددى ئددٍ زااعددة هفخقٚددق حددسان         لاه ٚددة اهػددع  املضددس ،  

 اجفٌاعى، ٗه٘ وطٚ .

ًٌا عودى امفٌد ،          ٗوٌى إهغاء فاُٚة اهفعودٍٚ اؿلدً٘ى ودني طٚاتدٕ خ دًسا جطدٚ

قساء امل٘ٓ٘وني، اق٘اُني اه٘زاثة اه ٚ٘ه٘جٚدة ال تنخدر   ٙفٌثى اى حسًإُ ًّ  دزا  أوِاء اهف

ٗ ه دددٗا اددى ُأضنددس            اددى اعف ازٓددا ثددساء اوضددسة أٗ اقسٓددا، ٗاددى اهفددازٙا أمسدداء كددثلة هع ددا سة 

اقلة. ًّٗ ثٍ ا ْ كى اسد تث ت  دزاتٕ عوى ًفاوعة تعوٍٚ جاد ًٗستف  املطف٘  ًٗفمددد  

ًُدا    واضفٌساز، ٗزل فٕ صاد ة اى وري كى جٔد هوِما   اى دزاضفٕ، الود أْ هدد هِفطدٕ ًلا

اى اهفعوٍٚ اؿلً٘ى، ٗأال ٙلْ٘ اهفقس حائاًل دْٗ ذهم. ٗاى ٓرا اهضدد، ا ْ ًِر اماُٚة 

هوعِاصدس اه٘اعددة اقد  ًدّ اهفقددساء هدٚظ حداًل، الٚدف وضددى طفدى أٗ غدا  عودى اهفعوددٍٚ           

اؿدى ٙعٌدق اهفٌداٙص     وػساء ًلاُدٕ اٚدٕ، ٗوضدى عوٚدٕ اآلخدس "وػدٔادة اهفقدس"؟ إْ ًثدى ٓدرا         

 .(30)اه  قى

إْ إهغدداء فاُٚددة اهفعوددٍٚ اؿلددً٘ى لددظ ج٘اُدد  عدٙدددة هوعداهددة االجفٌاعٚددة،         

ٗاؿسان االجفٌاعى، ٗتلااؤ اهفسظ اهفعوٌٚٚدة. ٗال ىفدى أْ ٓدرا اه٘عد  ٙصعدص  اهفِدالٍ       

اه  قددى ٗاهطددالَ االجفٌدداعى داخددى امفٌدد ، ٗٙددؤثس ضددوً ا عوددى ًطددائى االُفٌدداء ٗائ٘ٙددة          

االعفصاش وامل٘اطِة، توم املػاعس اهفى تساجعت كثًلا وط   لٚ ة دٗز اهفعوٍٚ اه٘طِى اى ٗ

 .(31)تٌِٚفٔا

ٙفِاضددى ًددّ ٙسٙددد املطدداع مبماُٚددة اهفعوددٍٚ أْ اهفعوددٍٚ اؿلددً٘ى لثددى اهطدد ٚى       

اوضاضدددى، إْ مل ٙلدددّ اه٘حٚدددد، هفٌِٚدددة ًعددداز  ٗ ددددزا  ًٗٔدددازا  ٗغخضدددٚة أوِددداء لاه ٚدددة   

اهػدددع  املضدددس ، ٗاهدددر  ودُٗدددٕ ادددنُى ئدددؤالء مجًٚعدددا أْ ٙفعوٌددد٘ا. ٗال للدددّ أْ ٙ قدددى ٓدددرا   
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ًى، ٗٙنتى املضدز اوضاضى ئرا اإلُفاق ًّ اإلٙدسادا   اهفعوٍٚ ٗٙستقى دٗمنا اإلُفاق اؿل٘

اهعاًة اهفى ٙفنهف ًعظٌٔا ًّ ممفولا  اهػع  املضدس  ًدّ املد٘ازد اه  ٚعٚدة ٗاملػدسٗعا       

اهقً٘ٚددة ًٗددا ٙفخٌوددٕ ٓددرا اهػددع  ًددّ عددسائ . ًٗددّ ثددٍ، ٙضدد ر اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى         

 كوٕ. اهفعوٍٚ حًقا أصٚاًل ئرٖ اهغاه ٚة ًّ اهػع ، وى هوػع  

ٙعلظ اهف٘جٕ ص٘  إهغاء اماُٚة أٗ تقوٚضٔا أٗ تسغٚدٓا، ٗتقودٚط دٗز اهدٗهدة   ٗ

ًٗطئ٘هٚاتٔا، ٗتعٌٍٚ ً دأ دا  ُفقدة اهفعودٍٚ، ٗجٔدة ُظدسة اؿلً٘دة وػدنْ اعف داز اإلُفداق         

اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ اضفٔالًكا ٗهٚظ اضفثٌاًزا. ٗٓرا املِ ودق ٙفِدااى   ًعدا ًد  أعوِفدٕ      

ئقٔددا اهسمسٚددة ًددّ اعف دداز اهفعوددٍٚ  غددٚة أًددّ  ددً٘ى، ٗاملِ وددق اوضاضددى    اؿلً٘ددة اددى ٗثا

هوفٌِٚددة، ًٗددّ ثددٍ اهفصأًددا ودداهِٔ٘ض وددٕ إىل ًطددف٘  جدد٘دة لاثددى املطددف٘ٙا  اهعاملٚددة هلددى    

 ٙطف ٚ  املِااطة عوى اوصعدة كااًة. 

ٗجدٌٙس واهركس، إُٔ اى ًعظٍ اه ودداْ املفقدًدة، تفخٌدى اهدٗهدة املطدئ٘هٚة اوٗىل      

ًٌددا           عددّ اإلُفدداق عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى. افددى اسُطددا، تقدددَ اؿلً٘ددة املسكصٙددة تعوٚ

ًٚددا اددى املسحوددة   ددى اؾاًعٚددة ؾٌٚدد  اوطفدداي اددى املدددازع اهعاًددة. ٗتطددل كددى ًددّ      فاُ

أملاُٚا ٗاملٌولة املفخدة ٗكِدا ٗللٓا ًّ اه وداْ املفقدًة اهسئٚطدة عودى ُفدظ اهدٌِ  ادى      

 .(32) ى اؾاًعىاإلُفاق عوى اهفعوٍٚ  

إْ اهِطدد ة اوكددل هإلُفدداق عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى اددى دٗي ًِظٌددة اهفعدداْٗ  

; حٚدد  إُددٕ ٗاًقددا ملِظٌددة ًددّ املدد٘ازد اهعاًددة هودٗهددةوػددلى زئددٚظ ٗاهفٌِٚددة اال فضددادٙة تددنتى 

(، تضددى ُطدد ة اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى ًؤضطددا      2016اهفعدداْٗ اال فضدداد  ٗاهفٌِٚددة )عدداَ    

%(، 100%(، ٗاهطددد٘ٙد )100%(، ٗاهِدددسٗٙج )91اًعى ادددى ًف٘ضددد  املِظٌدددة )اهفعودددٍٚ   دددى اؾددد

%(، 96%(، ٗوومٚلددددددا )96%(، ٗاهٌِطددددددا )97%(، ٗاهدددددددامنازن )98%(، ٗإضددددددفُ٘ٚا )99) اٗاِوِددددددد

%(، 92%(، ٗاه٘الٙدا  املفخددة )  93%(، ٗاهٚاوداْ ) 95%(، ٗأٙسهِددا) 96%(، ٗأٙطدوِدا ) 96ٗإٙ اهٚا )

%(، 87%(، ٗأملاُٚدا ) 89%(، ٗإضدسائٚى ) 91%(، ٗاسُطا )92، ٗامس )%(92%(، ٗو٘هِدا )92ٗكِدا )

 .(33)%(87ٗتسكٚا )

ٗإذا كاُددت اهدٗهددة ًطددئ٘هة عددّ تقدددٍٙ اهفعوددٍٚ اددى كددى ًساحوددٕ واددساد اهػددع       

إال أْ ٗا ددد  اوًدددس ٙظٔدددس أْ اوضدددس     –عودددى املطدددف٘  اهقددداُُ٘ى   –وامددداْ ط قدددًا هودضدددف٘ز  

 –تفخٌى ُضًٚ ا ك ًلا اى كوفة تعوٍٚ أوِائٔا ادى ًؤضطدا  اهفعودٍٚ اؿلً٘ٚدة، ًفٌدثاًل      

اى اهسضَ٘ اهدزاضٚة املفسٗعة عودى اؾٌٚد  وغدض اهِظدس عدّ املطدف٘         –اى وعض ج٘اُ ٕ 

اهدددددزٗع اال فضدددداد  ه،ضددددسة، ٗاددددى غددددساء اهلفدددد  ٗاملددددركسا  اـازجٚددددة، واإلعددددااة إىل    



                     اإلنفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعىأمحد حمنود السنفلى                                                              د. 

                                                                 

 
- 146 - 

، ٗٓرا ٙعِدى أْ اماُٚدة  دد    (34)اـض٘صٚة اهفى  د تضى اى وعض اوحٚاْ إىل حد املغاالة

. ِٗٓددا، ٙلددْ٘ اوجددد  اه خدد  اددى ؼقٚددق فاُٚددة      (35)أصدد خت فاُٚددة ًفةكوددة ًٗصٙفددة   

اهفعوددٍٚ وػددلى ضددوٍٚ، ٗهددٚظ اإلهغدداء ؿددق أصددٚى هوٌضددسٙني. ٗٙطددفوصَ ذهددم، اه خدد  اددى     

ق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى، ٗهٚظ اهفخفف ًِدٕ،  كٚفٚة ؼقٚق كفاٙة اإلُفا

ٙ ساد اهفخوط ًِٕ.  ٗكنُٕ ع ء ثقٚى 

ٗاهالات هالُف اٖ، أْ ج ىَّ ًّ ِٙادْٗ و هغاء فاُٚدة اهفعودٍٚ، ٗٙد٘دْٗ حسًداْ أوِداء      

اه  قددا  لددل اهقددادزة عوددى ؼٌددى ًضددسٗاا  اهفعوددٍٚ اؿلددً٘ى ًددّ اهفٌفدد  عقٔددٍ اددى          

أُفطٍٔ ممّ تعوٌ٘ا واماْ، ٗمتفع٘ا واماُٚة. ٗكنٍُٔ ِٙػدْٗ ٓدَ اهفعوٍٚ واماْ، ٍٓ 

اهر  عوٕٚ علٗا إىل ًا ٍٓ إٚ اآلْ، هلدٚال ٙوخدق ؤدٍ للٓدٍ       –اهفعوٍٚ اماُى –اؾطس 

، ٗٙضد ر املطداز ًفاًحدا     –اهفى كاُ٘ا ًِٔا ٗمل ٙض خ٘ا اٚٔا  –ًّ أوِاء اه  قا  اهفقلة 

ٙ خددسنَ عوددى        أًدداَ أوِددائٍٔ اخطدد . ٗوددرا ٙضدد     ٙ ددصاد، ًٗددّ هددٚظ عِدددٖ  ٙ ع  ددى ٗ ل "ًددّ عِدددٖ 

 حسًاْ".

ٗتنضًٚطا عوى ذهم، ٙؤكد اه خ  اؿاىل عوى خ ٘زة املطاع مبماُٚة اهفعودٍٚ،  

ٗعوددى عددسٗزة ؼٌددى اؿلً٘ددة ًطددئ٘هٚاتٔا كاًوددة اددى اإلُفدداق عوددى اهفعوددٍٚ، ٗاحرتأًددا       

ِفٚرٓا ٗجعؤا ٗا ًعا ًوًٌ٘ضا ٗهٚطت مل ادت اهفعوٍٚ املقسزة اى اهدضف٘ز ٗاهطعى جادًة إىل ت

ُضً٘صا فدسدًة. كٌدا ٙؤكدد عودى عدسٗزة ٗاداء اؿلً٘دة وفِفٚدر اهفصاًاتٔدا اهفدى تعٔدد             

ًٚا، ٗٓ٘ ًا ٙطدفوصَ أْ   ؤا اى ٗثائقٔا اهسمسٚة وف ٘ٙس اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ت ً٘ٙسا حقٚق

ادسض عدني وداملفَٔ٘ اهفقٔدى.     ت٘اس اؿلً٘ة امل٘ازد املاهٚة اهلااٚة ٗاهالشًة هرهم، واعف ازٖ 

ًدد  عددسٗزة اه خدد  عددّ ًدد٘ازد إعددااٚة هفٌ٘ٙددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى جًِ ددا إىل جِدد  ًدد        

 اهفٌ٘ٙى اؿلً٘ى.

 اإلىفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعى كفاءة  –احملور الجاىى  
تددست   اهلفدداءة ودداهف٘شٙ  ٗاالضددفخداَ اوًددثوني هوٌدد٘ازد املفاحددة، ًددّ أجددى جعددى         

ؼقٚق اوٓدا  املِػ٘دة ٙفٍ ادى أ ضدى حدد مملدّ. ٗللدّ أْ ٙطدفخدَ ًضد ور اهلفداءة         

و سق كفوفة ٗكثلة، ٗهلّ اى امل٘ازد اال فضادٙة ٙقاي إُٔا ً٘شعة ولفاءة، هد٘ كداْ ًدّ    

ى اؿلددً٘ اإلُفدداق كفدداءة تددؤثس. ٗ(36)لددل املٌلددّ إعددادة ت٘شٙعٔددا دْٗ تقوٚددى ًطددف٘  اهِدداتج  

ًٙا تنثًل  .(37)اهفعوٌٚٚة ٗامل٘اد ٗاملعوٌني اهدزاضة  اعا  ت٘ااس ًد  عوىا  ٘
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ودزجددة كدد لة  فددةواملخف اهفسعٚددة اهق اعددا  ىوددع اإلُفدداق ؽضددٚط مندد ٗٙددؤثس 

ٍ  تعددٙى  دْٗ اهدٌِ   ذهم تعدٙى أْ ٙعِى مبا ٗذهمعوى ًطف٘ٙا  اهلفاءة،   ُطد ة  أٗ حمد

ّ . اإلُفداق  ذهدم  كفداءة  ًطف٘  ىوع ٙؤثس إْٔ غنُ ًّ كلى اهق ا  ىوع اإلُفاق  ثدٍ،  ًٗد

 فوددكف ىوددع اإلُفدداق اخالئدد ًددّ ٙددفٍ اهفددى اهف٘هٚفددة ىوددع اهفعدددٙال  وعددض اءسإجدد ادد ْ

  ددد آلخددس فدداي ًددّ املدد٘ازد وعددض ٗؼ٘ٙددى واهق ددا  اـاصددة ٗامدداال  اوُػدد ة أٗ اه ِدد٘د

ّ  اه خد   ا ْ ،وٕٚع ٗوِاًء. اهق ا  ذهم ىوع اإلُفاق كفاءة ًطف٘  وسا  كفٚاًل ٙلْ٘  عد

 اهق دا   ذهدم  ىود ع اإلُفاق كفاءة ًطف٘  زا  أغنُ ًّ ٗاهفى فدخىوه املالئٌة اهف٘هٚفة

ًٌا.  هإلُفداق  املخضدط  إمجاىل إىل االضفثٌاز  هإلُفاق املخضط ُط ة اصٙادة ٙعد أًًسا ًٔ

 .(38)ٕإُفا  ٗكفاءة اهق ا  أداء هصٙادة اوحٚاْ ًّ كثل اى ٙؤد  ٍٚواهفع   ا  ىوع

عددّ  اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى     ٗللددّ اؿلددٍ عوددى كفدداءة    

ؼدٙدد  ٗوٚاْ ت ٘ز اه٘شْ اهِط ى هعِاصس اإلُفاق، ٗوداوخط   طسٙق: ؼوٚى ٓٚلى اإلُفاق

ٍ  هفع٘ٙغددا  اهُطدد ة اوجدد٘ز ٗ ُٗطدد ة ، وعدداًوني ًددّ إمجدداىل اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٚ

ٗكرهم ؼوٚدى مند     .غساء اهطو  ٗاـدًا  ًّ إمجاىل اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ

ُط ة كى  ; أ  ؼدٙداالضفثٌاز  )اهسأمساىل(ت٘شٙ  اإلُفاق وني اإلُفاق اؾاز  ٗاإلُفاق 

 .ًّ اإلُفاق اؾاز  ٗاإلُفاق اهسأمساىل

عودددى اهعٌدددَ٘ غددددًا  اهعددداًوني ٗاإلًددددادا  اهقاوودددة      اإلُفددداق اؾددداز   ٗٙدددست   

هالضفٔالن، ٗاهفى  د تطفٔوم اى خالي ضِة ًاهٚة ٗاحدة، ٗهرا ه  ػدٙدٓا واُفظاَ. 

واه٘حددا  اوكثدس ؼٌداًل ٗاوكثدس ًفاُدة      اإلُفداق اهسأمسداىل   ٗعوى اؾاُ  اآلخدس ٙدست     

خدددًا  ُااعددة خددالي اددرتة ًددّ  )اوزض ٗاووِٚددة ٗاهفمٔٚددصا  ٗاملعدددا  ٗللٓددا( اهفددى تقدددَ

ِٙفدددق عودددى تػدددٚٚد اووِٚدددة  اإلُفددداق اهسأمسددداىل اهطدددِني إذا ًدددا   صدددٚاُفٔا وعِاٙدددة. أ  أْ  

اإلُفداق  املدزضٚة ٗػٔٚصٓا، ٗعودى أعٌداي اهضدٚاُة اهلدل ، ًٗدا عددا ذهدم ٙددخى ادى ودا            

 .(39))أٗ ُفقا  اهفطٚل(اؾاز  
قبًًل اجلًًامعى علًًى أبًًوا  اإلىفًًاق فًًى  توسيًًا اإلىفًًاق احللًًومى علًًى التعلًًيه  -أواًل 

 املواسىة  
عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؿلددً٘ى ًددّ خددالي امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة، ٙفغددر أْ اإلُفدداق  

غددساء اهطددو  ٗفع٘ٙغددا  هوعدداًوني، اهاوجدد٘ز ٗ اؾدداًعى ٙددفٍ ت٘شٙعددٕ عوددى ضددفة أودد٘ا ، ٓددى: 

غدددساء ٗاملضدددسٗاا  اوخدددس ،  ٗاهددددعٍ ٗاملدددِر ٗاملصاٙدددا االجفٌاعٚدددة،    ٗاهف٘ائدددد، ٗٗاـددددًا ، 
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عوددى اؿلددً٘ى ت٘شٙدد  اإلُفدداق ٙعددسض اؾدددٗي اآلتددى ٗ اوصدد٘ي لددل املاهٚددة )االضددفثٌازا (.

  . (2016/2017 – 2006/2007)اى اهفرتة و٘ا  ٓرٖ اوعوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى 

 (5جدول )
 العامة للدولة على أبوا  اإلىفاق فى املواسىة على التعليه قبل اجلامعى احللومى توسيا اإلىفاق 

  (2016/2017  – 2006/2007) فى الفرتة
 )الكينة باملليار جييُ(

الضية 
 املالية

األجور 
والتعويضات 
 للعاملني

شزاء الضلا 
 واخلدمات

 الفوائد
الدعه 
وامليح 
 واملشايا 

املصزوفات 
 األخزى

شزاء األصول 
غري املالية 

 )االصتجنارات(

إمجاىل 
 اإلىفاق

2006/2007 1682 281 0802 0804 08001 083 1887 
2007/2008 1881 282 0802 0804 08002 086 2089 
2008/2009 2184 0898 0 0801 08001 0 2284 
2009/2010 2584 181 0 0801 08005 0 2685 
2010/2011 2987 186 0 0802 08005 0 3182 
2011/2012 3285 188 0 0802 08007 0 3483 
2012/2013 4084 283 0 0803 08006 0 4287 
2013/2014 5289 280 0 0804 0803 0 5580 
2014/2015 6389 286 0 0804 0803 183 6788 
2015/2016 6589 288 0 0805 0803 086 6983 
2016/2017 6784 380 0 0806 0805 189 7284 

 :باالعتماد على المصادر اآلتيةالمصدر: الجدول من تصميم وإعداد الباحث 

 .27، ًسج  ضاوق، ظ2006/2007ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .238 –237، ًسج  ضاوق، ظ ظ2007/2008ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .84 –83، ًسج  ضاوق، ظ ظ2008/2009ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .263 –262، ًسج  ضاوق، ظ ظ2009/2010ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .273 –272، ًسج  ضاوق، ظ ظ2010/2011ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .243 –242، ًسج  ضاوق، ظ ظ2011/2012ٚة ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاه

 .263 –262، ًسج  ضاوق، ظ ظ2012/2013ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .263 –262، ًسج  ضاوق،  ظ ظ2013/2014ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .269 –268، ًسج  ضاوق، ظ ظ2014/2015املاهٚة  ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة

 .263 –262، ًسج  ضاوق، ظ ظ2015/2016ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .243 –242، ًسج  ضاوق، ظ ظ2016/2017ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 
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أودد٘ا  ًددّ اهطددفة ٓددى اوكثددس صددوًة ٕ ٙ٘جددد ثالثددة أُدديدضننحثمنن ثثجلننمولثث سننابق،ث

واهعٌوٚددة اهفعوٌٚٚددة، ٗاددى اه٘ ددت ذاتددٕ ُضددٚ ٔا ًددّ إمجدداىل اإلُفدداق ٓدد٘ اوكددل ٗاوكثددس     

ٗ تنثًلا، ٗٓدرٖ اوود٘ا  ٓدى:     غدساء  ٗغدساء اهطدو  ٗاـددًا ،    ٗفع٘ٙغدا  هوعداًوني،   اهاوجد٘ز 

، ٗإْ كداْ ُضدٚ ٔا   . اى حدني أْ اوود٘ا  اهثالثدة اوخدس     اوص٘ي لل املاهٚة )االضفثٌازا (

أ دددى كدددثًلا جدددًدا ًدددّ إمجددداىل اإلُفددداق، إال أُٔدددا ؼٌدددى  ددددًزا ًدددّ اهغٌددد٘ض اٌٚدددا ٙفعودددق      

، ٗاهدددر  مل ٙفغدددر ُ٘عٚدددة ٓدددرٖ  املضدددسٗاا  اوخدددس وفخضدددٚط اإلُفددداق، ٗواهفخدٙدددد ودددا  

املضسٗاا  اوخس  ٗإىل أّٙ تفمٕ، ٗ د ٙعفل ذهم ٓددًزا ادى اإلُفداق عودى اهفعودٍٚ. ٗاٌٚدا       

فع٘ٙغدددا  اهاوجددد٘ز ُٗطددد ة كدددى ودددا  ًدددّ اووددد٘ا  اهثالثدددة:    اؾددددٗي اآلتدددى  ٙعدددسض ٙودددى 

ًدّ اإلُفداق    غدساء اوصد٘ي لدل املاهٚدة )االضدفثٌازا (     ٗغساء اهطدو  ٗاـددًا ،   ٗهوعاًوني، 

  . (2016/2017 – 2006/2007)عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى اى اهفرتة اؿلً٘ى 

 (6جدول )
 بعض أبوا  اإلىفاق، وىضبة كل با  ميَا فى الفرتةعلى على التعليه قبل اجلامعى احللومى توسيا اإلىفاق 

(2006/2007 –  2016/2017)  
 )الكينة باملليار جييُ(

الضية 
 املالية

األجور 
والتعويضات 
 للعاملني

ىضبة األجور 
والتعويضات 
إىل إمجاىل 
 اإلىفاق )%(

شزاء 
الضلا 
 واخلدمات

ىضبة شزاء 
الضلا 

واخلدمات 
إىل إمجاىل 
اإلىفاق 
)%( 

شزاء األصول 
غري املالية 

 )االصتجنارات(

ىضبة 
االصتجنارات 
إىل إمجاىل 
 اإلىفاق )%(

2006/2007 1682 8686 281 1182 083 186 
2007/2008 1881 8686 282 1085 086 289 
2008/2009 2184 9585 0898 484 0 0 
2009/2010 2584 9589 181 482 0 0 
2010/2011 2987 9582 186 581 0 0 
2011/2012 3285 9488 188 583 0 0 
2012/2013 4084 9486 283 584 0 0 
2013/2014 5289 9682 280 386 0 0 
2014/2015 6389 9483 286 388 183 189 
2015/2016 6589 9581 288 480 086 089 
2016/2017 6784 9381 380 481 189 286 

 (.5الجدول  باالعتماد على المصدر: الجدول من تصميم وإعداد الباحث 
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ثيدضحثم ثثجلمولثث سابق،ثماثيلل:

      ( 2006/2007اضفخ٘اذ "اوج٘ز ٗاهفع٘ٙغا  هوعاًوني" عودى لاه ٚدة اإلُفداق ادى اهفدرتة 

%(، ممدا لثدى   9682%(، ٗ)8686(; حٚ  تدساٗ  ُضدٚ ٔا ًدّ اإلُفداق ًدا ودني )      2016/2017 –

فعددة جددًدا تلدداد توددفٍٔ املخضضددا  املاهٚددة هوفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى. ٗاهالاددت          ُطدد  ًست

هوِظددس أْ حضددة اوجدد٘ز ٗاهفع٘ٙغددا  ًددّ اإلُفدداق اددى تِدداًى; حٚدد  ووغددت اددى اهطددِة      

( إىل 2016/2017%(، ٗازتفعددددت اددددى اهطددددِة املاهٚددددة )  8689( حدددد٘اىل )2006/2007املاهٚددددة )

 %(.    9381ح٘اىل )
    ( 2006/2007انفاض ُضٚ  "غساء اهطو  ٗاـدًا " ًّ إمجاىل اإلُفداق ادى اهفدرتة 

%(، ممددددا لثددددى ُطدددد    386%(، ٗ)1182(; حٚدددد  تساٗحددددت ُطدددد فٕ ًددددا وددددني )   2016/2017 –

ًِخفغددة جدددًدا ال تلددداد تلفدددى هفطدددٚل اهعٌوٚددة اهفعوٌٚٚدددة. ٗٙالحددد  أْ حضدددة غدددساء   

( 2006/2007ادى اهطدِة املاهٚدة )    اهطو  ٗاـدًا  ًّ اإلُفداق ادى تِدا ط; حٚد  ووغدت     

%(. 481( إىل حدد٘اىل )2016/2017%(، ٗانفغددت كددثًلا اددى اهطددِة املاهٚددة ) 1182حدد٘اىل )

ٗهلددْ٘ اإلُفدداق عوددى غددساء اهطددو  ٗاـدددًا  ىددط تدد٘ال املدد٘اد ٗاهفمٔٚددصا  اهالشًددة     

ٍ هفطددٚل اهعٌوٚددة اهفعوٌٚٚددة، أدد٘ أحددد اه ِدد٘د املٌٔددة واهِطدد ة ؾدد٘دة اهفعوددٍٚ، ًددّ ثدد      

 ٙؤد  انفاض كضضاتٕ املاهٚة إىل تدُى ج٘دة اهفعوٍٚ. 
   ( 2006/2007عددددددةهة ُضددددددٚ  "االضددددددفثٌازا " ًددددددّ إمجدددددداىل اإلُفدددددداق اددددددى اهفددددددرتة – 

(; حٚدد  ت٘ فددت كضضددا  االضددفثٌازا  ًددّ اإلُفدداق خددالي ضددت ضددِ٘ا        2016/2017

(. ٙغددا  إىل ذهددم، أْ ُطدد فٔا ًددّ   2013/2014( إىل )2008/2009ًاهٚددة ًفضددوة ًددّ )  

%(، ممدددا لثددى ُطددد   089%(، ٗ)289اإلُفدداق ًِخفغددة هوغاٙدددة; إذ إُٔددا تساٗحدددت ًددا وددني )     

ًفدُٚدددة ال تلددداد تفدددى واهقوٚدددى ًدددّ امل وددد٘  هوف٘ضددد  ادددى اه ِٚدددة اهفخفٚدددة ًدددّ أوِٚدددة       

ٗػٔٚددصا  ًدزضددٚة ٗعٌوٚددا  اهضددٚاُة اهلددل ، ممددا اُعلددظ عوددى تددسد  ُظدداَ اهفعوددٍٚ   

االضفثٌازا  ًّ اإلُفاق عوى عةهفٔا أى   ى اؾاًعى. ًّٗ املالح  أْ حضة غساء 

%(، ثدٍ ازتفعدت   185( حد٘اىل ) 2006/2007أًٙغا ًفروروة; حٚد  ووغدت ادى اهطدِة املاهٚدة )     

%(، ٗوعددد اُق دددا  كضضدداتٔا طٚودددة   287( إىل حدد٘اىل ) 2007/2008اددى اهطددِة املاهٚدددة )  

(، 2014/2015%( ادددى اهطدددِة املاهٚدددة ) 189اهطدددِ٘ا  اهطدددت عددداد  ًِخفغدددة إىل حددد٘اىل )  

(، 2015/2016%( ادى اهطدِة املاهٚدة )   088ٗاضفٌس  ادى ًصٙدد ًدّ االنفداض إىل حد٘اىل )     

(. ٗوْ اإلُفدددداق عوددددى 2016/2017%( اددددى اهطددددِة املاهٚددددة ) 286ثددددٍ ازتفعددددت إىل حدددد٘اىل )

االضفثٌازا  ٙ٘جَّٕ أضاًضا هوٌػسٗعا  االضفثٌازٙة، ًثى: إُػاء أوِٚة ًدزضٚة جدٙددة،  
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ي ٗػدٙددد اووِٚددة املدزضددٚة اؿاهٚددة، ٗتدد٘ال اهفمٔٚددصا      ٗغددساء أزاضج جدٙدددة، ٗإحددال  

املدزضدددٚة اهالشًدددة، واإلعدددااة إىل عٌوٚدددا  اهضدددٚاُة اهلدددل . ٗٓدددرا ٙعِدددى عددددَ اه٘اددداء   

و ُػدداء أوِٚددة ًدزضددٚة جدٙدددة، ٗإحددالي ٗػدٙددد اووِٚددة اهقدلددة، ممددا ٙغددس واووِٚددة      

     ّ حٚدد  اهلددٍ ٗاهلٚددف.    ٗاهفمٔٚددصا  املدزضددٚة، ٗاهفددى أصدد خت واهفعددى لددل ًِاضدد ة ًدد

هرهم ٙضع  إتاحة اهفعوٍٚ عاىل اؾ٘دة ؾٌٚ  أوِداء امفٌد  عودى مد٘ ًدا اهفصًدت       

وددٕ اؿلً٘ددة، ٗٙضدد ر حدداي اهفعوددٍٚ ًددّ تلدددع اهفالًٚددر ُٗقددط اهفمٔٚددصا  املدزضددٚة    

ًٚا. ًٚا ٗكٚف  ٗ ض٘زٓا ٗتدٓ٘ز حاهفٔا، ال ٙفغى إال إىل تسد  اهفعوٍٚ كٌ
"اوج٘ز ٗاهفع٘ٙغا  هوعاًوني" عودى لاه ٚدة ٓدرا اإلُفداق،     واهفاىل، اقد اضفخ٘ذ  

ٗٓدرا االضدفخ٘اذ ٙفِداًى أكثدس مبدسٗز اه٘ دت، مبدا ٙضدى إىل حدد اهفٔداَ املخضضدا  املاهٚدة             

هوفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى. اددى حددني تفدددٓ٘ز كضضددا  كددى ًددّ غددساء اهطددو  ٗاـدددًا ،          

اهٚددة هإلُفدداق عوددى عِاصددس  ٗاالضددفثٌازا ، ٗال ٙف قددى ئددا إال  دددز عددئٚى ًددّ املخضضددا  امل  

املِظً٘دة اهفعوٌٚٚدة; مبدا ٙددؤد  إىل اع٘جداج حداي اهفعودٍٚ عوددى املطدف٘ٙني اهلٌدى ٗاهلٚفددى.         

ٗكرهم أص ر ُضٚ  اهفوٌٚر ًّ اإلُفاق اهفعوى عوى ؼطني اهعٌوٚة اهفعوٌٚٚدة ٙفمدٕ   

ا هعدَ م٘ اهفِا ط اهػدٙد، مما ٙػل إىل اػاٖ ج٘دة اهفعوٍٚ م٘ اهفدٓ٘ز املطفٌس، ُظًس

  دزة اإلُفاق اؿلً٘ى عوى تو ٚة ًف و ا  ؼقٚق اؾ٘دة.

%( ًدّ اإلُفداق اؾداز ، أدرا     65عدّ ) اوجد٘ز ٗاهفع٘ٙغدا  هوعداًوني    اعِدًا تصٙدد  

ٙعِددى اددى اهغاهدد  اوعددٍ اهفددنثل اهطددو ى عوددى املدد٘ازد املاهٚددة املخضضددة ه،ُػدد ة املدزضددٚة،    

٘دة ؾدد٘دة اهلفددا  املدزضددى، ٗاملدد٘اد اـدداَ     اغدداًل عددّ تنثلٓددا اهطددو ى عوددى اوًدد٘اي املسصدد     

امل و٘وة اى ًعاًى اهعوَ٘ ٗاهسٙاعٚا ، ٗلل ذهم ًّ ًف و ا  اؾد٘دة، ٗادى ٓدرٖ اؿاهدة     

ادد ْ عودددى املطددئ٘هني ضدددسعة اؽدداذ اهدددالشَ مدد٘ دعدددٍ ٓددرٖ اوُػددد ة املٌٔددة ؾددد٘دة اهعٌوٚدددة       

       ٘ ة اهفدزٙطدٚة ٗاإلدازٙدة   اهفعوٌٚٚة، دْٗ املطداع وداوج٘ز، عودى ادسض أْ اؿمدٍ اؿداىل هوقد

ًٌا  .(40)ًِاض  ٗال ٙعاُى تغخ

جدٌٙس واهركس، إُٔ اى حني توفٍٔ اوجد٘ز ج دىَّ كضضدا  اإلُفداق عودى اهفعودٍٚ       ٗ

ٗعوٚدٕ، اوٚطدت اؿضدة    .   ى اؾاًعى، إال إُٔ ت٘جد غلاٗ  عدٙدة ًّ تدُى دخى املعوٌدني 

ٙ عفقددد; إذ إْ   املخضضددة ه،جدد٘ز ًؤغددًسا عوددى ازتفددا  ًفددسش اددى دخددى املعوٌددني، ك       ٌددا  ددد 

اوضددعاز ُفٚمددة ، خاصدًة اددى ظددى ازتفدا    كدثل ًددّ املعوٌدني تقددرت  أجدد٘زٍٓ ًدّ حددد اهفقددس   

ٗٓدرا ٙػدل و٘عد٘  إىل    . تِاًى اهفغخٍ، مما ٙؤد  إىل انفاض اهقٌٚة اؿقٚقٚة ه،ج٘ز

ا  االافقداز إىل املد٘ازد املاهٚدة اهلااٚدة، ًٗدّ ثدٍ عمدص املخضضدا  املاهٚدة عدّ اه٘اداء مبف و دد           
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ٗهرا، اٌدّ اهغدسٗز  أْ توفدصَ اؿلً٘دة وفد٘ال املد٘ازد املاهٚدة         .ت ٘ٙس اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى

 ٗؼطني من  ت٘شٙعٔا.   ى اؾاًعىاهلااٚة هإلُفاق عوى اهفعوٍٚ 

ٗتلٌددّ املػددلوة اهسئٚطددة اددى ازتفددا  ُطدد ة اوجدد٘ز إىل إمجدداىل اإلُفدداق اددى أُٔددا ال     

ازتفا  ُط ة اإلدازٙني ٗاهعٌاي إىل إمجداىل اهعداًوني    تعلظ ازتفا  أج٘ز املعوٌني، وى تعلظ

، ممدا ٙعلدظ واهفداىل دزجدة عاهٚدة ًدّ ائددز ٗعددَ كفداءة            ى اؾاًعىاى فاي اهفعوٍٚ 

; ااوعداد اهل لة ًّ اهعاًوني لل املعوٌني ٙعد اضفِصاًاا هوٌ٘ازد املاهٚة املخضضة اإلُفاق

 .هإلُفاق عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى

ا ْ ُط ة املٌازضني هوفدزٙظ هغل املٌازضني ه ٚاُا  ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ،  ٗٗاًقا

، أ  أْ ُطدد ة (41)(2802ووغددت ) 2016/2017ودداهفعوٍٚ   ددى اؾدداًعى اؿلددً٘ى هوعدداَ اهدزاضددى  

ٗهقددد أكددد  ٗشازة  ودداهفعوٍٚ   ددى اؾدداًعى. اهعدداًوني لددل املٌازضددني هوفدددزٙظ ووغددت ثودد   

( عوى تغخٍ ادى أعدداد اإلدازٙدني اُعلدظ ادى شٙدادة كد لة ادى         2014اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ )عاَ 

ًعدي اإلدازٙني إىل املعوٌني ًقازًُة واملعدال  اهعاملٚة، مما ٙعِدى إُفداق حضدة ج٘ٓسٙدة ًدّ      

ٙا  اوجدد٘ز اددى ألددساض لددل ًست  ددة واهفدددزٙظ. كٌددا تعدداُى دٗاٗٙددّ عٌددَ٘ اهدد٘شازة ٗاملدددٙس  

ٗاإلدازا  اهفعوٌٚٚددة اهرتٓددى اهػدددٙد اددى اهعٌاهددة، ٗعددعف اإلُفاجٚددة، ٗضدد٘ء جدد٘دة اـدًددة  

وػدددلى ًدددثل هالُف ددداٖ. ٗتػدددل املؤغدددسا  إىل أْ اهصٙدددادة ادددى حمدددٍ ائٚلدددى اإلداز  وق دددا        

ًٚدا. ٓدرٖ إىل جاُد         اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى املضس   د ٗصوت إىل ًطدف٘ٙا  لدل ًطد ٘ ة عامل

ٚفدى ؾٌٚد  اه٘ظدائف ٗاملٔداَ واهق دا  كلدى، ًد  عددَ إملداَ اهعداًوني           عدَ ٗج٘د ٗصدف ٗظ 

 ٍ . ٗٙعددد طغٚدداْ اإلُفدداق عوددى اؾ٘اُدد  اإلدازٙددة، اهفددى   (42)مبٔددأًٍ ًٗطددئ٘هٚاتٍٔ ٗضددو اتٔ

تطددفِص  جاًُ ددا ال تطددفدعٕٚ ًٌٔاتٔددا، عوددى حطددا  عٌوٚددا  اهفعوددٍٚ ٗاهددفعوٍ اددى اهفضددى       

صدِاعة املِظً٘دة اهفعوٌٚٚدة ًدّ ج٘اُد  ائددز        ٗاملدزضة، واعف ازٓا خ  اإلُفاج اهِٔائى اى

 .(43)ٗض٘ء اهف٘شٙ  اى امل٘ازد املاهٚة، ًّٗ ِٓا اٌّ اهغسٗز  تسغٚد اإلُفاق عوى اهفعوٍٚ

ًّٗ اوٌٓٚة مبلاْ اى ٓرا اهضدد، وٚاْ أْ عخاًة حمٍ اهعاًوني لدل املعوٌدني   

جددداء ُفٚمدددة وددداهفعوٍٚ   دددى اؾددداًعى ٗاضدددفِصاأٍ هقددددز كددد ل ًدددّ كضضدددا  اهفعودددٍٚ   

اؿلً٘دة ظعدى اهفعودٍٚ ًلداْ ه٘ظٚفدة ًدّ ال ٗظٚفدة هدٕ، حفدى تلددع واهعداًوني            ضٚاضا  

دْٗ اائددة أٗ جدددٗ  حقٚقٚدة، ٗصدداز  ً٘اشُدة اهفعوددٍٚ   دى اؾدداًعى كنُٔدا ً٘اشُددة وجدد٘ز      

اهعدداًوني وددٕ اقدد . ٗاددى ٓددرا إغددازة إىل عدددة أًدد٘ز: اوٗي، انفدداض أكٚددد اددى كضضددا    

اؿلددً٘ى أددى واهلدداد تِفددق كددنج٘ز ٗتع٘ٙغددا  هوعدداًوني، ٗاهثدداُى،     اهفعوددٍٚ ًددّ اإلُفدداق  



 1027 يوليو)اجلسء األول( ( 69العدد )دراشات تربوية ونفصية  )جملة كلية الرتبية بالسقازيق(                          

                                                                 - 153 - 

ائدز ٗض٘ء ت٘شٙ  املخضضا  املاهٚة، ٗاهثاه ، ع اوٚة ضٚاضا  اؿلً٘دة. ٗاهددهٚى عودى أْ    

اؿلً٘ة جعوت اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ًطدف٘د  هوٌد٘ظفني ٗجعودت ً٘اشُفدٕ أ دس  ًدا تلدْ٘        

ِطدد ة إىل كاوجدد٘ز ٗاهفع٘ٙغددا  هوعدداًوني ً٘اشُددة أجدد٘ز ٗتع٘ٙغددا ، ٓدد٘ عقددد ًقازُددة وددني  

ِطد ة إىل  كاإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾداًعى، ٗاوجد٘ز ٗاهفع٘ٙغدا  هوعداًوني     

إمجاىل اإلُفاق اؿلً٘ى هودٗهة; ه ٚاْ ًد  اتطاق أٗ اخفال  اهِطد فني، ٗعٌدا إذا كاُدت    

 اإلُفاق.  حضة اوج٘ز اى امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة توفٍٔ ٓى اوخس  لاه ٚة

اآلتدى ُطد ة اوجد٘ز ٗاهفع٘ٙغدا  هوعداًوني إىل اإلُفداق اؿلددً٘ى        ٙعدسض اؾددٗي  

عودددى اهفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى، ُٗطددد ة اوجددد٘ز ٗاهفع٘ٙغدددا  هوعددداًوني إىل إمجددداىل اإلُفددداق  

 (.  2016/2017 – 2006/2007اؿلً٘ى هودٗهة اى اهفرتة )

 (7جدول )
وىضبة األجور  على التعليه قبل اجلامعىاحللومى اإلىفاق تعويضات للعاملني إىل الىضبة األجور و

  (2016/2017  – 2006/2007) للدولة فى الفرتةاحللومى إمجاىل اإلىفاق  إىل تعويضات للعاملنيالو
 )الكينة باملليار جييُ(

الضية 
 املالية

إمجاىل 
اإلىفاق 
 احللومى 

إمجاىل 
األجور 

والتعويضات 
 للعاملني 

ىضبة 
األجور إىل 
إمجاىل 
 اإلىفاق
)%( 

اإلىفاق 
احللومى على 
التعليه قبل 
 اجلامعى

األجور 
والتعويضات 
للعاملني 

بالتعليه قبل 
 اجلامعى

ىضبة األجور 
اإلىفاق إىل 

على التعليه 
قبل اجلامعى 

)%( 
2006/2007 21783 5184 2386 1887 1682 8686 
2007/2008 24481 6083 2487 2089 1881 8686 
2008/2009 34389 7980 2380 2284 2184 9585 
2009/2010 32389 8785 2780 2685 2584 9589 
2010/2011 40382 9583 2386 3182 2987 9582 
2011/2012 49086 11785 2480 3483 3285 9488 
2012/2013 61684 13182 2183 4287 4084 9486 
2013/2014 68983 17182 2488 5580 5289 9682 
2014/2015 78984 20782 2683 6788 6389 9483 
2015/2016 86486 21881 2582 6983 6589 9581 
2016/2017 97488 22887 2385 7284 6784 9381 

 :باالعتماد على المصادر اآلتيةالمصدر: الجدول من تصميم وإعداد الباحث 

 .27، ظ2ضاوق، ظ، ًسج  2006/2007ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 
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 –237، ظ ظ166 –165، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2007/2008ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

238. 

 .84 –83، ظ ظ2 –1، ًسج  ضاوق، ظ ظ2008/2009ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 –262، ظ ظ177 –176، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2009/2010املاهٚدة  ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة 

263. 

 –272، ظ ظ185 –184، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2010/2011ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

273. 

 –242، ظ ظ183 –182، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2011/2012ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

243. 

 –262، ظ ظ183 –182، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2012/2013ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

263. 

 –262، ظ ظ183 –182، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2013/2014ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

263. 

 –268، ظ ظ187 –186، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2014/2015ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

269. 

 –262، ظ ظ183 –182، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2015/2016ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

263. 

 –242، ظ ظ163 –162، ًسجد  ضداوق، ظ ظ  2016/2017ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚدة  

243. 

، أْ اهفددازق وددني اهِطدد فني جدداء غاضددًعا خددالي اهفددرتة     ولثث سننابقيدضننحثمنن ثثجلننمث

(، افى حني ٙ و  ًف٘ضد  ُطد ة اوجد٘ز ٗاهفع٘ٙغدا  هوعداًوني      2016/2017 – 2006/2007)

%(، اددد ْ ًف٘ضددد  ُطددد ة  9385إىل اإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى حددد٘اىل )  

%(، 2483لدً٘ى هودٗهدة ٙ ود  حد٘اىل )    اوج٘ز ٗاهفع٘ٙغدا  هوعداًوني إىل إمجداىل اإلُفداق اؿ    

أ  أْ حضددة إمجدداىل اوجدد٘ز هوعدداًوني تقددرت  ًددّ زودد  إمجدداىل اإلُفدداق اؿلددً٘ى هودٗهددة       

اق ، وٌِٚا حضة اوج٘ز واهفعوٍٚ   ى اؾاًعى تصٙد كثًلا جًدا عّ ثالثة أزودا  اإلُفداق   

خودى ادى اإلُفداق    اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى. واهفاىل، للدّ اهف٘صدى إىل أْ  دة    

اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى اؾددداًعى ًسجعدددٕ إىل تلددددٙظ اؿلً٘دددة املددد٘ظفني ادددى ٓدددرا  

 اهق ا . 

ٙػدل ؼوٚدى ٓٚلدى اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ   دى          ،وى كى ًا ضد ق ع ٗوِاًء

 منددد ادددى  اخدددفالال  ٗاعدددخة اؾددداًعى، ٗوٚددداْ ت ددد٘ز اهددد٘شْ اهِطددد ى وو٘اودددٕ، إىل ٗجددد٘د     

، أ  أُٔددا هٚطددت ً٘شعددة ولفدداءة، ممددا   فددةواملخف اهفسعٚددة اهق اعددا  ىوددع اإلُفدداق ؽضددٚط

ًٚا ودزجة ك لة عوى كفداءة اإلُفداق. ًٗدّ ثدٍ، للدّ اؿلدٍ وانفداض كفداءة          ٙؤثس ضو 
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اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ودزجدة كد لة، ٗٓدرا االنفداض ادى كفداءة       

ًٙا عودى ًدد  تد٘ا    ًٚا  ٘ اس ًددخال  اهعٌوٚدة اهفعوٌٚٚدة. ممدا ٙطدفوصَ      اإلُفاق ٙؤثس تنثًلا ضو 

 كفداءة  ًطدف٘   زاد  ؽضٚط ٓرا اإلُفاق عوى اهِخ٘ اهر  ًّ غدنُٕ   من  تعدٙىعسٗزة 

 .اإلُفاق

 اإلىفاق اجلارى واإلىفاق الزأمساىلىصيب   - اثاىًي
اإلُفددددداق اؾددددداز  ٗاإلُفددددداق اهسأمسددددداىل   ًدددددّ املٔدددددٍ ؼدٙدددددد ُضدددددٚ  كدددددى ًدددددّ    

ْ    ى اؾاًعى اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ)االضفثٌاز ( ًّ إمجاىل   ; ه ٚاْ ًدا إذا كدا

ًٚددا. ذهدم أْ  ددة    هإلُفداق اؾدداز ، أَ  ٙدفٍ ؽضٚضددٕ كوٚدًة    اإلُفداق  ٙفغدٌّ إُفاً دا زأمساه

عال ة تِاض  طسد  وني امل٘ازد املاهٚة اهفى ؽضضٔا اؿلً٘ة هإلُفاق اهسأمسداىل، ٗإُػداء   

ة الضفٚعا  اوعداد املفصاٙدة ًّ اهفالًٚر، ٗاالزتقداء  ٗت ٘ٙس ٗصٚاُة اه ِٚة اهفخفٚة اهالشً

 ظ٘دة اهعٌوٚة اهفعوٌٚٚة، كٌا أٗعر اه خ  ضاوًقا.

إىل اهسأمسددداىل ُطدد ة كددى ًددّ اإلُفدداق اؾدداز  ٗاإلُفدداق       ٙعددسض اؾدددٗي اآلتددى    

  . (2016/2017 – 2006/2007)  ى اؾاًعى اى اهفرتة عوى اهفعوٍٚ  اؿلً٘ىاإلُفاق 

 (8جدول )
 قبل اجلامعى فى الفرتة اإلىفاق احللومى على التعليه إىل تَناضبوىالزأمساىل اإلىفاق اجلارى واإلىفاق 

(2006/2007 –  2016/2017)  
 )الكينة باملليار جييُ(

الضية 
 املالية

اإلىفاق 
احللومى على 
التعليه قبل 
 اجلامعى 

اإلىفاق 
اجلارى على 
التعليه قبل 
 اجلامعى

اإلىفاق 
الزأمساىل على 
التعليه قبل 
 اجلامعى

اإلىفاق ىضبة 
إىل اجلارى 

اإلىفاق احللومى 
على التعليه قبل 
 اجلامعى )%(

اإلىفاق ىضبة 
إىل الزأمساىل 

اإلىفاق احللومى 
على التعليه  قبل 
 اجلامعى )%(

2006/2007 1887 1884 083 9884 186 
2007/2008 2089 2083 086 9781 289 
2008/2009 2284 2284 0 100 0 
2009/2010 2685 2685 0 100 0 
2010/2011 3182 3182 0 100 0 
2011/2012 3483 3483 0 100 0 
2012/2013 4287 4287 0 100 0 
2013/2014 5580 5580 0 100 0 
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الضية 
 املالية

اإلىفاق 
احللومى على 
التعليه قبل 
 اجلامعى 

اإلىفاق 
اجلارى على 
التعليه قبل 
 اجلامعى

اإلىفاق 
الزأمساىل على 
التعليه قبل 
 اجلامعى

اإلىفاق ىضبة 
إىل اجلارى 

اإلىفاق احللومى 
على التعليه قبل 
 اجلامعى )%(

اإلىفاق ىضبة 
إىل الزأمساىل 

اإلىفاق احللومى 
على التعليه  قبل 
 اجلامعى )%(

2014/2015 6788 6685 183 9881 189 
2015/2016 6983 6887 086 9981 089 
2016/2017 7284 7085 189 9784 286 

 :باالعتماد على المصادر اآلتيةالمصدر: الجدول من تصميم وإعداد الباحث 

 .27، ًسج  ضاوق، ظ2006/2007ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .238 –237، ًسج  ضاوق، ظ ظ2007/2008ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .84 –83، ًسج  ضاوق، ظ ظ2008/2009املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة ٗشازة 

 .263 –262، ًسج  ضاوق، ظ ظ2009/2010ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .273 –272، ًسج  ضاوق، ظ ظ2010/2011ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .243 –242، ًسج  ضاوق، ظ ظ2011/2012ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .263 –262، ًسج  ضاوق، ظ ظ2012/2013ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .263 –262، ًسج  ضاوق، ظ ظ2013/2014ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .269 –268، ًسج  ضاوق، ظ ظ2014/2015ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .263 –262، ًسج  ضاوق، ظ ظ2015/2016ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

 .243 –242، ًسج  ضاوق، ظ ظ2016/2017ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

ًدّ إمجداىل اإلُفداق     اإلُفداق اهسأمسداىل   ، عدةهة ُضدٚ   يدضحثم ثثجلنمولثث سنابقثث

(، كٌدددا أٗعدددر اه خددد   2016/2017 – 2006/2007ٗت٘ فدددٕ هعددددد ضدددت ضدددِ٘ا  ادددى اهفدددرتة )  

ضداوًقا. وٌِٚددا اضددفخ٘ذ اإلُفدداق اؾداز  عوددى اهغاه ٚددة اهعظٌددى ًدّ إمجدداىل اإلُفدداق; حٚدد     

%( ، 9781%(، ٗاى وقٚة اهطِ٘ا  تساٗحت ودني ) 100ٗصوت ُط فٕ اى اهطت ضِ٘ا  املرك٘زة )

ٚدداْ اهدد٘شْ  %(. ٗٓددرا ٙؤكددد ًددا   اهف٘صددى إهٚددٕ ضدداوًقا عِددد ؼوٚددى ٓٚلددى اإلُفدداق ٗو    9981)

 .اهِط ى هعِاصسٖ

ٗػدز اإلغازة إىل أْ مند  ت٘شٙد  اإلُفداق ادى ادرتا  شًِٚدة ضداوقة مل ٙلدّ ٙعداُى          

(، جداء   2007ٓرٖ االخفالال  اهل لة عوى ٓرا اهِخ٘، ا٘اًقا ه٘شازة اهرتوٚة ٗاهفعودٍٚ )عداَ   

ىل ًدددّ ُطددد ة اإلُفددداق اهسأمسدددا   2002/2003، 2001/2002، 2000/2001ادددى اهطدددِ٘ا  املاهٚدددة   

%(، ُٗطد ة  1580%(، )1782%(، ٗ)1483اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   دى اؾداًعى واهرتتٚد  )   
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%(، 7181%(، ُٗطددد ة اوجددد٘ز واهرتتٚددد  )  8580%(، )8288%(، ٗ)8587اإلُفددداق اؾددداز  واهرتتٚددد  )  

(ٗ6980( ،)%7086)%(44). 

هفعودددٍٚ، ٗحٚددد  إْ اإلُفددداق اهسأمسددداىل داي عودددى اهقددددزة االضدددفٚعاوٚة ملؤضطدددا  ا     

ٗتددد٘ال ًددددخال  ُظددداَ اهفعودددٍٚ وددداهلٍ ٗاهلٚدددف امل وددد٘وني، واإلعدددااة إىل االزتقددداء ظددد٘دة  

أددرا ٙعِددى عدددَ اه٘ادداء و ُػدداء أوِٚددة ًدزضددٚة جدٙدددة، ٗإحددالي          اهعٌوٚددة اهفعوٌٚٚددة ؤددا.  

ٗػدٙد اووِٚة اهقدلة، مما ٙغس واووِٚدة ٗاهفمٔٚدصا  املدزضدٚة، ٗاهفدى أصد خت واهفعدى       

ًددّ حٚدد  اهلددٍ ٗاهلٚددف. هددرهم ٙضددع  إتاحددة اهفعوددٍٚ عدداىل اؾدد٘دة ؾٌٚدد      لددل ًِاضدد ة

أوِاء امفٌ  عوى م٘ ًا اهفصًت وٕ اؿلً٘ة، ٗٙضد ر حداي اهفعودٍٚ ًدّ تلددع اهفالًٚدر       

ُٗقدددط اهفمٔٚدددصا  املدزضدددٚة ٗ ضددد٘زٓا ٗتددددٓ٘ز حاهفٔدددا، ال ٙفغدددى إال إىل تدددسد  اهفعودددٍٚ   

ًٚا. ًٚا ٗكٚف  كٌ

منددد  ت٘شٙددد  اإلُفددداق ًدددا   اهف٘صدددى إهٚدددٕ ضددداوًقا، ودددنْ ٗوِددداًء عوٚدددٕ، أدددرا ٙؤكدددد 

ال ٙفطددٍ ( 2016/2017 – 2006/2007اهفددرتة )اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى خددالي   

ًٚا ودزجددة كدد لة عوددى كفدداءة اإلُفدداق. ًٗددّ ثددٍ، للددّ اؿلددٍ            واهلفدداءة، ممددا ٙددؤثس ضددو 

، ٗٓددرا زجددة كدد لةوانفدداض كفدداءة اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى ود  

ًٙدا عودى ًدد  تد٘ااس ًددخال  اهعٌوٚدة           ًٚا  ٘ االنفاض اى كفاءة اإلُفاق ٙدؤثس تدنثًلا ضدو 

ؽضدٚط ٓدرا اإلُفداق عودى اهِخد٘ اهدر  ًدّ         مند   تعددٙى اهفعوٌٚٚة. مما ٙطدفوصَ عدسٗزة   

 .اإلُفاق كفاءة ًطف٘  زا غنُٕ 

 طدف٘  مب االزتقداء اى ٓرا اهطٚاق، ت٘جد  غٚة لاٙة اى اوٌٓٚدة عِدد اه خد  ادى     

، ٗٓى: اؿ٘كٌة ٗدزجة اهس اوة عوى أداء اؿلً٘ة ٗقازودة اهفطداد، اوقدد    اإلُفاق كفاءة

 اهددر  اهسغددٚدة اؿ٘كٌددة ًطددف٘  وددني طسدٙددة عال ددة ٗجدد٘د إىل اضددا زاهد وعددض توت٘صدد

 ىوددع اإلُفدداق ُطدد  شٙددادة تددؤد ٔددا. حٚدد  واؿلددً٘ى  اإلُفدداق كفدداءة ٗوددني اهدٗهددةٕ ؼققدد

 تفٌفدد  اهفددى داْودداه  حاهددة اددى أكددل ودزجددة اهق ددا  رآدد أداء ؼطددّ إىل ٍٚودداهفع   ددا 

 ًطددف٘ٙا  عددعف ًددّ تعدداُى اهفددى موددوف ًقازُددًة ٗذهددم اؿ٘كٌددة، ًددّ جٚدددة مبطددف٘ٙا 

   دددا  ىودددع املِفدددق ُطددد ة ادددى اهصٙدددادة. ٗهقدددد ت٘صدددوت إحدددد  اهدزاضدددا  إىل أْ  اؿ٘كٌدددة

 خالصددة. اؿ٘كٌددة ًطددف٘ٙا  عددعف حاهددة اددى خدد٘ظوً ؼطددّ أ  أددعِ ِٙددفج ال ٍٚودداهفع

 ًطددف٘ٙا  هفخطددّ اٙددةٔاهِ اددى ٙددؤد  إْٔ غددنُ ًددّ اؿ٘كٌددة ًطددف٘ٙا  ؼطددّ إْ اهقدد٘ي،
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 اإلُفدددداق كفدددداءة النفدددداض اهفطدددداد ٙددددؤد  اهعلددددظ، ىوددددعاؿلددددً٘ى. ٗ اإلُفدددداق كفدددداءة

 اٙددد صت ٌدداوكٕ ا ُدد ثددٍ، ًٗددّ. اهعدداَ املدداي دازٓددإل زئددٚظ وػددلى ٙددؤد ٕ وُدد اًسُظدداؿلددً٘ى; 

 ادد ْ ،ٕٚددوع ٗوِدداًءٕ. ودد اؿلددً٘ى اإلُفدداق كفدداءة انفغددت ًددا، ا فضدداد اددى اهفطدداد دزجددة

 اؿ٘كٌة  ٘اعد اعاةسً إىل واإلعااة ،ٕفٔمل٘اج اهالشًة اءا ساإلج ٗاؽاذ اهفطاد ًلااخة

 كفدداءة شٙددادة اددى اٙددةٔاهِ اددى ٙطدداعد ا،ٔدداًٗاحرت اهقدد٘اُني وف  ٚددق فٌددآَٗاال اهسغددٚدة،

 دزجدة  اٙدد  صت اؿلً٘دة،  ًطداءهة  إًلاُٚدة  اٙد صت ٌاوكٕ ا ُ ٗكرهم،اؿلً٘ى.  اإلُفاق

 ًطددفٌسة اعاهددة ز اوددة و٘جدد٘د اؿلً٘ددة ًطدداءهة الزت دداش اًسُظدداؿلددً٘ى;  اإلُفدداق كفدداءة

 .(45)ٔاأدائ ىوع

 اإلىفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعىعدالة   –احملور الجالح  
اهفلااؤ اى ت٘شٙ  امل٘ازد، إْ عداهة اإلُفاق ًعِٚة اى املقاَ اوٗي واه خ  عّ ًد  

ٗعدَ اهفٌٚٚص و  ض   كاْ. ااه خ  عّ ًد  عداهة اإلُفاق ٙفقضدى عٌدا إذا كداْ  دة     

 متٚٚص وني املِاطق؟ أٗ متٚٚص وني اواساد )ذك٘ز ٗإُا (، )اقساء ٗألِٚاء(؟ ٗٓلرا.

        ٗ هدة،  ُٗظًسا ه  ٚعة اه ٚاُدا  املفاحدة ًدّ ٗشازة املاهٚدة ًدّ خدالي امل٘اشُدة اهعاًدة هود

اد ْ ًددا للددّ اهقٚدداَ وددٕ ادى حدددٗد ٓددرا اه خدد ، ٓدد٘ تقضدى ًددد  عداهددة ت٘شٙدد  املخضضددا      

اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى     املاهٚة وني ًدٙسٙا  اهرتوٚة ٗاهفعودٍٚ، أ  وٚداْ عٌدا إذا كداْ ت٘شٙد      

اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى وني املدٙسٙا  لٚى إىل ًدٙسٙا  عوى حطا  أخس . ٗٙفٍ ذهم عوى 

  دى   اهفعوٍٚ عوىاؿلً٘ى  اإلُفاقُضٚ  كى ًدٙسٙة ًّ إمجاىل تقدٙس ًطازّٙ: اوٗي، 

، املقٚدددّٙ ودداهفعوٍٚ   ددى اؾدداًعى   اهفالًٚددرإمجدداىل عدددد  اؾدداًعى ًقازُددًة وِضددٚ ٔا ًددّ   

اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى   ًددّعوددى حضددة املدددٙسٙا  إىل أ  ًددد  ؼضددى ٗوٚدداْ 

ٗذهدم  تفِاض  ً  ُضٚ ٔا ًّ إمجاىل عدد اهفالًٚدر املقٚددّٙ ادى ٓدرٖ املسحودة.       اؾاًعى

عددّ طسٙددق ؼدٙددد ُضددٚ  كددى ًدٙسٙددة ًددّ اإلُفدداق عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى، ٗؼدٙددد  

ُضددٚ ٔا ًددّ عدددد اهفالًٚددر املقٚدددّٙ ودداهفعوٍٚ   ددى اؾدداًعى، ٗوٚدداْ ًددد  اهففدداٗ  وددني ًددا   

ًة إىل عددد اهفالًٚدر املقٚددّٙ ؤدا وداهفعوٍٚ   دى       ؼضى عوٕٚ كى ًدٙسٙة ًدّ اإلُفداق ُطد    

اؾاًعى. ٗاملطاز اهثاُى، تقدٙس ُضٚ  اهفوٌٚر ًّ اإلُفاق عوى اهفعوٍٚ   ى اؾداًعى ادى   

 كى ًدٙسٙة، ٗوٚاْ ًد  اهففاٗ  وني املدٙسٙا  اى ًقداز ُضٚ  اهفوٌٚر ًّ اإلُفاق.  
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 وىصيبَا مً التالميذ ،اإلىفاقمً مديزيات الرتبية والتعليه  ىصيب  -أواًل 
عوى اؿلً٘ى ُضٚ  ًدٙسٙا  اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ ًّ اإلُفاق  ٙعسض اؾدٗي اآلتى

اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى، ُٗضدٚ ٔا ًدّ اهفالًٚدر املقٚددّٙ وداهفعوٍٚ   دى اؾداًعى ادى اهطدِة          

   . 2016/2017املاهٚة 

 (9جدول )
ىصيب مديزيات الرتبية والتعليه مً اإلىفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعى، وىصيبَا مً التالميذ 

 2016/2017الضية املالية املكيديً بالتعليه قبل اجلامعى فى 

مديزية الرتبية 
 والتعليه

اإلىفاق احللومى 
على التعليه قبل 

 اجلامعى
 )باملليار جييُ( 

عدد التالميذ 
املكيديً 

بالتعليه قبل 
 اجلامعى

ىصيب املديزية مً 
اإلىفاق احللومى 
على التعليه قبل 
 اجلامعى )%(

ىصيب املديزية مً 
التالميذ املكيديً 

بالتعليه قبل اجلامعى 
)%( 

 787 783 1436974 583 الكاٍزة
 882 486 1517331 383 اجليشة
 681 581 1126853 387 الكليوبية
 583 589 981484 483 الغزبية
 580 581 925829 387 امليوفية
 388 583 697610 388 كفز الشيذ
 688 882 1269970 589 الدقَلية
 188 285 337101 188 دمياط

 488 487 894826 384 اإلصليدرية
 086 087 117362 085 مطزوح
 689 584 1285056 389 البخرية
 087 185 137162 181 بور صعيد
 185 188 281424 183 اإلمساعيلية
 088 180 142224 087 الضويط

 084 087 81280 085 البخز األمحز
 086 188 108274 183 مشال صيياء
 082 084 29007 083 جيو  صيياء
 788 886 1450527 682 الشزقية
 387 289 690086 281 الفيوو

 385 380 655078 282 بيى صويف
 684 587 1182048 481 املييا
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مديزية الرتبية 
 والتعليه

اإلىفاق احللومى 
على التعليه قبل 

 اجلامعى
 )باملليار جييُ( 

عدد التالميذ 
املكيديً 

بالتعليه قبل 
 اجلامعى

ىصيب املديزية مً 
اإلىفاق احللومى 
على التعليه قبل 
 اجلامعى )%(

ىصيب املديزية مً 
التالميذ املكيديً 

بالتعليه قبل اجلامعى 
)%( 

 581 484 947358 382 أصيوط
 083 181 59876 088 الوادى اجلديد
 584 585 995043 480 صوٍاج
 387 483 687968 381 قيا
 187 286 318332 189 أصواٌ
 184 188 252647 183 األقصز
 100 100 18608730 7284 اإلمجاىل

 :باالعتماد على المصادر اآلتيةالمصدر: الجدول من تصميم وإعداد الباحث 

 .245 –242، ًسج  ضاوق، ظ ظ2016/2017ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 

ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ، اإلدازة اهعاًدة هدِظٍ املعوً٘دا  ٗدعدٍ اؽداذ اهقدساز: كفدا  اإلحضداء اهطدِ٘  هوعداَ           

ٙدف هوعدداَ اهدزاضددى  ز –حغددس  –خداظ   –حلددً٘ى  –، جددٗي )تالًٚددر  2017، اهقددآسة، 2016/2017اهدزاضدى  

 .. إمجاىل عاَ قااظا (. 2016/2017

ثيدضحثم ثثجلمولثث سابق،ثماثيلل:

 ( ًددٙسٙا  عدّ ُضدٚ ٔا ًدّ اهفالًٚدر،      7انفاض ُضٚ  املدٙسٙة ًّ اإلُفاق اى عدد )

ٓددى: ًدٙسٙددة اؾٚددصة، ٗاهقوٚ٘وٚددة، ٗاهدد خلة، ٗاهفٚددَ٘، ٗوِددى ضدد٘ٙف،        ٗٓددرٖ املدددٙسٙا   

ًدّ  ٓرٖ املدٙسٙا  ٙ٘جد ت اّٙ كد ل ٗاعدر ودني اهِضدٚ       ٗاملِٚا، ٗأضٚ٘ش. ٗاى وعض

ًثدددى: ًدٙسٙدددة اؾٚدددصة اهفدددى ٙضدددى اٚٔدددا اهِضدددٚ ني  ِضدددٚ  ًدددّ اهفالًٚدددر، ٗاهاإلُفددداق 

%(، 584%(، ٗاه خلة اهفى ٙضى اٚٔا اهِضٚ ني واهرتتٚد  إىل ) 882%(، )486واهرتتٚ  إىل )

 %(.  387%(، )289إىل ) %(، ٗاهفَٚ٘ اهفى ٙضى اٚٔا اهِضٚ ني واهرتتٚ 689)
   ( ًدددٙسٙا  عددّ ُضددٚ ٔا ًددّ اهفالًٚددر،  7ازتفددا  ُضددٚ  املدٙسٙددة ًددّ اإلُفدداق اددى عدددد )

ٓى: ًدٙسٙة كفدس اهػدٚا، ٗاهد ٔوٚدة، ٗدًٚداش، ٗو٘زضدعٚد، ٗاهػدس ٚة،       ٗٓرٖ املدٙسٙا  

ًددّ ٗ ِددا، ٗأضدد٘اْ. ٗاددى وعددض ٓددرٖ املدددٙسٙا  ٙ٘جددد ت دداّٙ كدد ل ٗاعددر وددني اهِضددٚ    

ًثى: ًدٙسٙة كفس اهػٚا اهفدى ٙضدى اٚٔدا اهِضدٚ ني     ٚ  ًّ اهفالًٚر، ِضٗاهاإلُفاق 

إىل  %(، ٗاهد ٔوٚددددة اهفددددى ٙضددددى اٚٔددددا اهِضددددٚ ني واهرتتٚدددد   388%(، )583إىل ) واهرتتٚدددد 

%(، 188%(، )285إىل ) %(، ٗدًٚدددداش اهفدددددى ٙضدددددى اٚٔدددددا اهِضدددددٚ ني واهرتتٚددددد  %688(، )882)

 %(.087%(، )185)إىل  ٗو٘زضعٚد اهفى ٙضى اٚٔا اهِضٚ ني واهرتتٚ 
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   ( ًدددٙسٙا  ًدد  ُضددٚ ٔا ًددّ اهفالًٚددر.  9تقدداز  ُضددٚ  املدٙسٙددة ًددّ اإلُفدداق اددى عدددد )

ٓدددى: ًدٙسٙدددة اهقدددآسة، ٗاهغسوٚدددة، ٗاملِ٘اٚدددة، ٗاإلضدددلِدزٙة، ًٗ دددسٗ ،   ٗٓدددرٖ املددددٙسٙا  

 ٗاإلمساعٚوٚة، ٗاهط٘ٙظ، ٗض٘ٓاج، ٗاو ضس.
   عددّ ُضددٚ ٔا ًددّ اهفالًٚددر،   ًدددٙسٙا ( 4)ًددّ اإلُفدداق اددى عدددد  ُضددٚ  املدٙسٙددة ازتفددا

ٗئددرا ًددا  ددد ٙددلزٖ; حٚدد  إْ ٓددرٖ املدددٙسٙا  تعددد قااظددا  حدٗدٙددة ُٗائٚددة، ًٗددّ ثددٍ    

تستف  ؤا امللااة  ٗاه دال ، مما ٙسا  ؤا اإلُفاق أكثس. ٗٓرٖ املدٙسٙا  ٓى: ًدٙسٙدة  

 اه خس اومحس، ٗمشاي ضِٚاء، ٗجِ٘  ضِٚاء، ٗاه٘اد  اؾدٙد.     
ًدٙسٙدددة ًدددّ اإلُفددداق فددداٗ  ٗاعدددر ودددني املخضضدددا  املاهٚدددة هلدددى واهفددداىل، ٙ٘جدددد ت

ُطد ًة إىل عددد اهفالًٚدر املقٚددّٙ ؤدا وداهفعوٍٚ   دى         اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى     

املعفٌدة ٘اشُة املًّ  ٌدٙسٙةعال ة وني ُط ة ًا ىضط هواه ععفا ٙػل إىل مماؾاًعى، 

اهفعودٍٚ   دى    تالًٚدر املقٚددّٙ ؤدا ًدّ إمجداىل عددد       اهفالًٚرُٗط ة هوفعوٍٚ   ى اؾاًعى 

وددني   اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى     ٗٙدددي ٓددرا عوددى أْ ت٘شٙدد       .اؾدداًعى

 ٍ ، أ  أُدددٕ ٙففقدددد ال ىغددد  ملعددداٙل ً٘عددد٘عٚة ثاوفدددة ٗٗاعدددخة   ًددددٙسٙا  اهرتوٚدددة ٗاهفعودددٚ

 .هوعداهة اى اهف٘شٙ 

 التعليه قبل اجلامعى مبديزيات الرتبية والتعليهىصيب التلنيذ مً اإلىفاق على   - اثاىًي
عوددى اهفعوددٍٚ   ددى  اؿلددً٘ى اهفوٌٚددر ًددّ اإلُفدداق  ُضددٚ   ٙعددسض اؾدددٗي اآلتددى 

  . 2016/2017اى اهطِة املاهٚة  اؾاًعى مبدٙسٙا  اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ

 (10جدول )
 الرتبية والتعليهمبديزيات على التعليه قبل اجلامعى احللومى ىصيب التلنيذ مً اإلىفاق 

  2016/2017الضية املالية فى 
مديزية الرتبية 
 والتعليه

اإلىفاق احللومى على التعليه 
 جييُ(املليار )ب قبل اجلامعى

التالميذ املكيديً عدد 
 بالتعليه قبل اجلامعى

ىصيب التلنيذ مً 
 ييُ(اجل)باإلىفاق 

 368883 1436974 583 الكاٍزة
 217489 1517331 383 اجليشة
 328385 1126853 387 الكليوبية
 438181 981484 483 الغزبية
 399684 925829 387 امليوفية
 544782 697610 388 كفز الشيذ
 464588 1269970 589 الدقَلية
 533987 337101 188 دمياط
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مديزية الرتبية 
 والتعليه

اإلىفاق احللومى على التعليه 
 جييُ(املليار )ب قبل اجلامعى

التالميذ املكيديً عدد 
 بالتعليه قبل اجلامعى

ىصيب التلنيذ مً 
 ييُ(اجل)باإلىفاق 

 379986 894826 384 اإلصليدرية
 426083 117362 085 مطزوح
 303489 1285056 389 البخرية

 801987 137162 181 صعيد بور
 461984 281424 183 اإلمساعيلية
 492188 142224 087 الضويط

 615186 81280 085 البخز األمحز
 1200686 108274 183 مشال صيياء
 1034283 29007 083 جيو  صيياء
 427483 1450527 682 الشزقية
 304381 690086 281 الفيوو

 335884 655078 282 بيى صويف
 346886 1182048 481 املييا
 337788 947358 382 أصيوط

 1336180 59876 088 الوادى اجلديد
 401989 995043 480 صوٍاج
 450680 687968 381 قيا
 596886 318332 189 أصواٌ
 514585 252647 183 األقصز
 389087 18608730 7284 اإلمجاىل

 (.9بياناا الجدول  باالعتماد على المصدر: الجدول من تصميم وإعداد الباحث 

ثيدضحثم ثثجلمولثث سابق،ثماثيلل:

 ( ًدٙسٙا  عّ ُضدٚ  اهفوٌٚدر  7ًّ اإلُفاق كثًلا اى عدد ) انفاض ُضٚ  اهفوٌٚر 

ٓى: ًدٙسٙدة اؾٚدصة، ٗاهقوٚ٘وٚدة،    ٗٓرٖ املدٙسٙا  ًّ اإلُفاق عوى ًطف٘  اؾٌٔ٘زٙة. 

 ٗأضٚ٘ش.ٗاه خلة، ٗاهفَٚ٘، ٗوِى ض٘ٙف، ٗاملِٚا، 
 ( ًددٙسٙا  عدّ ُضدٚ  اهفوٌٚدر    12ًّ اإلُفداق كدثًلا ادى عددد )     ازتفا  ُضٚ  اهفوٌٚر 

ٓدددى: ًدٙسٙدددة كفدددس اهػدددٚا،  ٗٓدددرٖ املددددٙسٙا  ًدددّ اإلُفددداق عودددى ًطدددف٘  اؾٌٔ٘زٙدددة.  
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ٗاهد ٔوٚدددددة، ٗدًٚددددداش، ًٗ دددددسٗ ، ٗو٘زضدددددعٚد، ٗاإلمساعٚوٚدددددة، ٗاهطددددد٘ٙظ، ٗاهغسوٚدددددة،    

 ٗاهػس ٚة، ٗ ِا، ٗأض٘اْ، ٗاو ضس. 
 ًدددّ  ( ًددددٙسٙا  ًددد  ُضدددٚ  اهفوٌٚدددر4ًدددّ اإلُفددداق ادددى عددددد ) قددداز  ُضدددٚ  اهفوٌٚدددرت

ٓددى: ًدٙسٙدددة اهقدددآسة، ٗاملِ٘اٚدددة،  ٗٓدددرٖ املددددٙسٙا  اإلُفدداق عودددى ًطدددف٘  اؾٌٔ٘زٙددة.   

 ٗاإلضلِدزٙة، ٗض٘ٓاج.
  ( ًددددٙسٙا  عدددّ ُضدددٚ  4ًدددّ اإلُفدداق كدددثًلا جدددًدا ادددى عدددد )   ازتفددا  ُضدددٚ  اهفوٌٚدددر

ٗٓددرٖ املدددٙسٙا  ٓددى: ًدٙسٙددة اه خددس      ًطددف٘  اؾٌٔ٘زٙددة. ًددّ اإلُفدداق عوددى    اهفوٌٚددر

 اومحس، ٗمشاي ضِٚاء، ٗجِ٘  ضِٚاء، ٗاه٘اد  اؾدٙد.
       ًدّ اإلُفدداق;   ت داّٙ كد ل جددًدا وػدلى ٗاعددر ودني وعددض املددٙسٙا  اددى ُضدٚ  اهفوٌٚددر

(، 3035(، )2175حٚدد  وودد  اددى ًدددٙسٙا  اؾٚددصة، ٗاهدد خلة، ٗاهفٚددَ٘ واهرتتٚدد  حدد٘اىل )  

ًٔا. اى حني وو  اى ًدٙسٙا  و٘زضعٚد، ٗأضد٘اْ، ٗدًٚداش واهرتتٚد  حد٘اىل     ( ج3043ِ) ٚ

ًٔددا. ُآٚددم عددّ أُددٕ وودد  اددى ًدددٙسٙا          (5340(، )5969(، )8020) ، اهدد٘اد  اؾدٙددد  جِٚ

(، 12007(، )13361واهرتتٚدد  حدد٘اىل )   ٗاه خددس اومحددس  ٗمشدداي ضددِٚاء، ٗجِدد٘  ضددِٚاء،   

ًٔا.   (6152(، )10342)  جِٚ
واهفاىل، ٗاتطاً ا ً  اهففاٗ  وني املددٙسٙا  ادى املخضضدا  املاهٚدة هلدى ًدٙسٙدة       

ًّ اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾداًعى ُطد ًة إىل عددد اهفالًٚدر املقٚددّٙ ؤدا       

واهفعوٍٚ   ى اؾاًعى، ٙ٘جد أًٙغا تفاٗ  ك ل وػلى ٗاعر وني املدٙسٙا  ادى ُضدٚ    

ا عودى أْ اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى        اهفوٌٚر ًّ اإلُفداق. ٗٙددي ٓدر   

 ٙففقد اهعداهة اى اهف٘شٙ  وني ًدٙسٙا  اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ. 

ٗوِداًء عوٚدٕ، ٙ٘جددد ؼٚدص ٗمتٚٚددص ٗاعدخني اددى اإلُفداق اؿلددً٘ى عودى اهفعوددٍٚ       

ااإلُفددداق   دددى اؾددداًعى هضدددا  عددددد ًدددّ املددددٙسٙا  عودددى حطدددا  اوخدددس . ًٗدددّ ثدددٍ،  

. فعوٍٚ   ى اؾاًعى ٙففقد اهعداهة اى ت٘شٙ  املخضضا  وني املِاطقاؿلً٘ى عوى اه

ًٙا مب دأ تلااؤ اهفسظ اهفعوٌٚٚدة ٗاهعداهدة اهفعوٌٚٚدة ودني تالًٚدر       ٗٓرا لثى ًطاًضا  ٘

 املِاطق املخفوفة.

 



                     اإلنفاق احللومى على التعليه قبل اجلامعىأمحد حمنود السنفلى                                                              د. 

                                                                 

 
- 164 - 

 ىتائج البخح
جدداء  اهقٌٚددة اؿقٚقٚددة هلددى ًددّ حمددٍ اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى    

اهفوٌٚر ًِٕ اى تساج  كد ل ًطدفٌس. كٌدا جداء اإلُفداق اؿلدً٘ى       اؾاًعى، ُٗضٚ  

عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى كِط ة ًئ٘ٙة ًّ اهِاتج احملوى اإلمجاىل، ٗكِطد ة ًئ٘ٙدة   

ًٔدا صد٘  اهفِدا ط            ًّ إمجداىل اإلُفداق اؿلدً٘ى هودٗهدة ًِخفًغدا وقددز كد ل، ًٗفم

ًٚا، ٗدْٗ املطدف٘    . أ  أْ اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾااملطفٌس ًعى جاء ًفددُ

ٗٙدي ذهم عوى عدَ كفاٙة اإلُفداق اؿلدً٘ى عودى اهفعودٍٚ     امل و٘  هف ٘ٙس اهفعوٍٚ. 

   ى اؾاًعى. 

ٗهقد جاء ٓٚلى اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ًوًٚئا وداخفالال   

اإلُفداق   عدةهة ُضدٚ   ، ٗمتثدى ذهدم ادى:    فةواملخفاوو٘ا   ىوعت٘شٙعٕ  من ٗاعخة اى 

، ٗاضدددفخ٘اذ اإلُفددداق اؾددداز  عودددى اهغاه ٚدددة اهعظٌدددى ًدددّ إمجددداىل اإلُفددداق   اهسأمسددداىل

ٗاضفخ٘اذ اوج٘ز عوى لاه ٚة ٓرا اإلُفاق ٗتددٓ٘ز كضضدا  غدساء اهطدو  ٗاـددًا .      

أ  أْ اإلُفددداق هدددٚظ ً٘شًعدددا ولفددداءة، ًٗدددّ ثدددٍ، ااإلُفددداق اؿلدددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   دددى    

 ك لة.  اؾاًعى ًِخفض اهلفاءة ودزجة

كٌا أْ اإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى اافقد اهعداهة ادى ت٘شٙد    

املخضضا  وني املِداطق; ُظدًسا ه٘جد٘د ؼٚدص ٗمتٚٚدص ٗاعدخني ادى اإلُفداق هضدا  عددد           

ٗمتثى ذهم ادى: تفداٗ  ٗاعدر ودني     ًّ ًدٙسٙا  اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ عوى حطا  اوخس . 

ٗأًٙغدا  ُط ًة إىل عدد اهفالًٚر املقٚدّٙ ؤدا،  ّ اإلُفاق ًدٙسٙة ًاملخضضا  املاهٚة هلى 

 تفاٗ  ك ل وػلى ٗاعر وني املدٙسٙا  اى ُضٚ  اهفوٌٚر ًّ اإلُفاق. 

هقدددد جددداء اإلُفددداق اؿلددددً٘ى عودددى اهفعودددٍٚ   ددددى اؾددداًعى ادددى اهفددددرتة        إذْ، 

( عودى  دددز كد ل ًددّ انفداض اهلفاٙددة ٗاهلفداءة ٗاهعداهددة،     2016/2017 – 2006/2007)

ٙؤد  إىل تدٓ٘ز حاي اهفعوٍٚ ٗامداز ُ٘عٚفٕ، وط   اهِقط ٗاهقض٘ز ٗاهفدٓ٘ز اى مبا 

  دى اؾداًعى ادى    ٗ دد ٙفطدس ٓدرا ًدا اهدت إهٚدٕ أٗعدا  اهفعودٍٚ          ًدخال  ُظاَ اهفعودٍٚ، 

عددق مجٚدد  أوِدداء امفٌدد  اددى تعوددٍٚ   ، ٗواهفدداىل ال للددّ اه٘ادداءًددّ تددسد  اؿدداي ًضددس
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اهفدددى أعوِفٔدددا ٓدددرا، ودددى ٙفِدددااى، ًددد  اهفعٔددددا  ٗاالهفصاًدددا    ال ٙفطدددق ٗ عددداىل اؾددد٘دة.

اؿلً٘دددا  املضدددسٙة املفعا  دددة عدددل اهفػدددسٙعا  ٗاهطٚاضدددا  ٗاـ ددد  وػدددنْ االزتقددداء       

احفدٕ  مبطف٘  اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى ٗت ٘ٙسٖ ٗػ٘ٙدٖ ٗص٘اًل إىل املعددال  اهعاملٚدة، ٗإت  

. ٗصداز  اه٘ثدائق اهسمسٚدة ادى ٗادمل ٗاملخضضدا  املاهٚدة اؿلً٘ٚدة هوفعودٍٚ   دى          هومٌٚ 

 اؾاًعى اى ٗادمل اخس. 

 توصيات البخح  
وِدداًء عوددى ٓددرٖ اهِفددائج، ٙ٘صددى اه خدد  وغددسٗزة إعددادة تستٚدد  أٗه٘ٙددا  اإلُفدداق     

اؿلددً٘ى هودٗهددة عٚدد  وفددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى ًلاُفددٕ اهضددخٚخة اددى ًقدًددة      

اوٗه٘ٙا ; ٗذهم وف٘ال ًا ٙوصًٕ ًّ كضضدا  ًاهٚدة، ًد  عدسٗزة اه خد  عدّ ًد٘ازد        

 إعااٚة هفٌ٘ٙى اهفعوٍٚ   ى اؾاًعى. 

ٗٙ٘صى اه خ  أًٙغا وفقدٙس اؿاجا  اهفعوٚة هوفعوٍٚ   ى اؾاًعى، ٗؼدٙد 

أٓدااددٕ، ًٗددّ ثددٍ تقدددٙس املدد٘ازد املاهٚددة اهددالشَ هفخقٚددق ذهددم، ٗؽضٚضددٔا عوددى أودد٘ا         

ُفددداق ٗت٘شٙعٔدددا عودددى املِددداطق املخفوفدددة ادددى عددد٘ء ًعددداٙل ً٘عددد٘عٚة، ٗواضدددفخداَ        اإل

اوضاهٚ  اهعوٌٚة; مبا وقق اهلفاٙة ٗاهلفاءة ٗاهعداهة هإلُفاق اؿلً٘ى عوى اهفعوٍٚ 

   ى اؾاًعى. 

كٌددددا ٙ٘صددددى اه خدددد  وغددددسٗزة ؼقٚددددق االضددددفغالي اوًثددددى هوٌدددد٘ازد املاهٚددددة      

 فعاهدة اه اهس اوة ٗؼطنئا إىل أدُى ًطف٘  مملّ، املخضضة هوفعوٍٚ، ٗتقوٚى ائدز اٚ

 اهقدد٘اُنيٗاحملاضدد ٚة ٗ طدداءهةٗت  ٚددق امل اهسغددٚدة، اؿ٘كٌددة  ٘اعددد اعدداةسًٗ طددفٌسة،امل

٘ج صخٚر،   ٗاهقغاء عوٕٚ. اهفطاد حملازوة صازًة اءا سإج ٗاؽاذظدٙة ٗعوى م
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 اهلوامش
                                                 

ٗشازة اهرتوٚددة ٗاهفعوددٍٚ: ً ددازن ٗاهفعوددٍٚ، اهطٚاضددة املطددفق وٚة، ٗشازة اهرتوٚددة ٗاهفعوددٍٚ، اهقدددآسة،          (1)

 .23، ظ2006

و ُػددداء ائٚئدددة اهقً٘ٚدددة هغدددٌاْ جددد٘دة اهفعودددٍٚ   2006( هطدددِة 82 ددداُْ٘ ز دددٍ )زئاضدددة اؾٌٔ٘زٙدددة:  (2)

 6اهقدآسة،  ائٚئدة اهعاًدة هػدئْ٘ امل داو  اوًلٙدة،      )ًلسز(،  22اؾسٙدة اهسمسٚة، اهعدد ، ٗاالعفٌاد

 (.12(، )3(، )2، امل٘اد )2006 ةُٙ٘ٚ

( ٗشازة اهرتوٚددة ٗاهفعوددٍٚ: اـ ددة اإلضددرتاتٚمٚة اهقً٘ٚددة إلصددال  اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى اددى ًضددس      3)

 .79، ظ5، ظ2007، م٘ ُقوة ُ٘عٚة اى اهفعوٍٚ، اهقآسة، 2011/2012  – 2007/2008

 ؼدٙد اوٓدا  ٙفٍ عوى أضاع  ى اهفعوٍٚإلُفاق عوتقدٙس حمٍ امل٘ازد املاهٚة اهالشًة ه صى أْاو

، ثدٍ تقدددٙس ًدا ٙطدفوصًٕ ؼقٚددق ٓدرٖ اوٓددا  ًددّ ًد٘ازد ًاهٚدة، ٗال ٙددِط عودى ذهدم اددى          املِػد٘دة 

ًًدا ٗفدسًدا، ال ٙفِداٗي تفضدٚال ،        ذهدم أْ  . دضف٘ز اهدٗهة ٘  ااهدضدف٘ز هد  أْ ٙلدْ٘ عا  اهدضدف٘ز ٓد

ٗثٚقة ؼف٘  عوى فٌ٘عة ًّ امل ادت اهعاًة امسدة اهفى تغ  اوضظ اؿاكٌة هوخٚاة اى وود 

قٌددد٘د غدددسٙف وطدددُٚ٘ى، ٗقٌدددد ٓدددالي: اؾٌٔ٘زٙدددة اهثاُٚدددة ادددى ًضدددس، داز  )للدددّ ًساجعدددة:  ًدددا

واضدفعساض ًد٘اد اهفعودٍٚ املِضد٘ظ عوٚٔدا ادى وعدض اهدضداتل         (. 167ٗ، ظ2012اهػسٗق، اهقدآسة،  

، للدّ اهف٘صدى إىل   1971، ٗدضف٘ز 1956، ٗدضف٘ز 1930، ٗدضف٘ز 1923اهطاوقة، ًثى: دضف٘ز املضسٙة 

أُٔددا مجًٚعددا مل ؼدددد ُطدد ة ًعِٚددة هإلُفدداق عوددى اهفعوددٍٚ. )للددّ ًساجعددة: ٗشازة اهثقااددة، ائٚئددة        

ُفظ (. 2012ٗ(، ائٚئة اهعاًة هقض٘ز اهثقااة، اهقآسة، 2اهعاًة هقض٘ز اهثقااة: دضاتل ًضس، ش )

اوًس عِد اضفعساض ً٘اد اهفعوٍٚ املِض٘ظ عوٚٔا اى دضاتل وعض اهدٗي، ًثى: اه٘الٙا  املفخددة  

اوًسٙلٚدددة، ٗاسُطدددا، ٗأملاُٚدددا االؼادٙدددة، ٗمجٔ٘زٙدددة اهضدددني اهػدددع ٚة، االؼددداد اهسٗضدددى )زٗضدددٚا(،        

، ٙف ني أْ ٓدرٖ  ٗأضرتاهٚا، ٗإٙ اهٚا، ًٗاهٚصٙا، ٗتسكٚا، ٗجِ٘  إاسٙقٚا، ٗاهط٘ٙد، ٗك٘وا، ٗض٘ٙطسا

اهدضدداتل مجًٚعددا مل تددِط عوددى أٙددة ًددادة تفضددى واإلُفدداق عوددى اهفعوددٍٚ. للددّ اهف٘صددى إىل أُٔددا          

 مجًٚعا مل ؼدد ُط ة ًعِٚة هإلُفاق عوى اهفعوٍٚ. للّ ًساجعة:

أًدداُى أٌددى )تسمجددة(: دضدداتل اهعددامل، اموددد اوٗي )اه٘الٙددا  املفخدددة اوًسٙلٚددة، اسُطددا،       -

(، 1119/2(، اهعددددد )2ادٙدددة، مجٔ٘زٙدددة اهضدددني اهػدددع ٚة، االؼددداد اهسٗضدددى(، ش )   أملاُٚدددا االؼ

 . 2012املسكص اهقً٘ى هورتمجة، اهقآسة، 

أًددداُى أٌدددى )تسمجدددة ٗتقددددٍٙ(: دضددداتل اهعدددامل، امودددد اهساوددد  )دضدددف٘ز أضدددرتاهٚا، دضدددف٘ز       -

 .2010(، املسكص اهقً٘ى هورتمجة، اهقآسة، 1501إٙ اهٚا(، اهعدد )
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(، 2260ى أٌى )تسمجة ٗتقدٍٙ(: دضاتل اهعامل، امود اهثاًّ )دضف٘ز ًاهٚصٙا(، اهعدد )أًاُ-

 .2013املسكص اهقً٘ى هورتمجة، اهقآسة، 

أًددداُى أٌدددى )تسمجدددة ٗتقددددٍٙ(: دضددداتل اهعدددامل، امودددد اهطدددادع )دضدددف٘ز تسكٚدددا(، اهعددددد    -

 .2011(، املسكص اهقً٘ى هورتمجة، اهقآسة، 1924)

)تسمجة ٗتقدٍٙ(: دضاتل اهعامل، امود اهطاو  )دضدف٘ز جِد٘  إاسٙقٚدا(، اهعددد      أًاُى أٌى-

 .2011(، املسكص اهقً٘ى هورتمجة، اهقآسة، 1731)

أًددداُى أٌدددى )تسمجدددة ٗتقددددٍٙ(: دضددداتل اهعدددامل، امودددد اهفاضددد  )دضدددف٘ز اهطددد٘ٙد(، اهعددددد      -

 .2014(، املسكص اهقً٘ى هورتمجة، اهقآسة، 2261)

)تسمجددة ٗتقدددٍٙ(: دضدداتل اهعددامل، اموددد اؿدداد  عػددس )دضددف٘ز ك٘وددا(، اهعدددد   أًدداُى أٌددى-

 .2015(، املسكص اهقً٘ى هورتمجة، اهقآسة، 2505)

أًاُى أٌى )تسمجة ٗتقددٍٙ(: دضداتل اهعدامل، امودد اهثداُى عػدس )دضدف٘ز ض٘ٙطدسا(، اهعددد          -

 .2015(، املسكص اهقً٘ى هورتمجة، اهقآسة، 2506)

 اهقددً٘ى اإلمجدداىل ٙفعوددق ظٌٚدد  دخدد٘ي عِاصددس اإلُفدداج اهقً٘ٚددة، ضدد٘اء كاُددت ًقٌٚددة       اهِدداتج

اهِاتج احملوى اإلمجداىل   اضفخداَواهداخى أٗ اـازج. ٗاى املقاوى ٙفغى كثل ًّ املفخضضني 

ظٌٚد  اهددخ٘ي اهفدى تف٘هدد ادى اهِ داق اؾغساادى هودٗهدة، ضد٘اء كاُدت ممو٘كدة             اهر  ٙفعوق

املسكدص اهعسودى هو خد٘  اهرتو٘ٙدة هددٗي اـودٚج: ا فضدادٙا         للّ ًساجعة: ) هودٗهة أٗ وجاُ .

ٗٙؤكدد ذهدم،    .(114، ظ2012اهفعوٍٚ، املسكص اهعسوى هو خ٘  اهرتو٘ٙة هدٗي اـوٚج، اهل٘ٙت، 

أْ إصدازا  اه ِم املسكص ، ٗٗشازة املاهٚدة، ٗاؾٔداش املسكدص  هوفع ئدة اهعاًدة ٗاإلحضداء تسكدص        

ٗكددرهم إصدددازا  املِظٌددا   ٗهددٚظ اهِدداتج اهقددً٘ى اإلمجدداىل،   إلمجدداىل، عوددى اهِدداتج احملوددى ا 

اهِدداتج إىل اإلُفدداق اؿلددً٘ى عوددى اهفعوددٍٚ   ددى اؾدداًعى    ٙغددا  إىل ذهددم، أْ ُطدد ة   اهدٗهٚددة.

 تووغدد ددد ؽ ددت اددى ضددِ٘ا  ضدداوقة ٓددرٖ اهِطدد ة املقددسزة اددى اهدضددف٘ز; حٚدد       احملوددى اإلمجدداىل  

للدّ ًساجعدة: ًعٔدد اهفخ دٚ      ). 2004/2005اى اهطدِة   %(680، ٗ)2002/2003اى اهطِة  %(481)

، اخفٚدداز ًطددفق وِا: مدد٘ عقددد اجفٌدداعى جدٙددد،    2005اهقددً٘ى: ًضددس، تقسٙددس اهفٌِٚددة اه ػددسٙة    

  .(63، ظ2005اهلُاًج اإلمنائى ه،ًٍ املفخدة، ًٗعٔد اهفخ ٚ  اهقً٘ى، اهقآسة، 

( ًلددسز )أ(، 3ي، اؾسٙدددة اهسمسٚددة، اهعدددد )زئاضددة اؾٌٔ٘ٙددة: دضددف٘ز مجٔ٘زٙددة ًضددس اهعسوٚددة املعددد  (4)

 (.238(، )19) تاْ، املاد2014ِٙاٙس  18ائٚئة اهعاًة هػئْ٘ امل او  اوًلٙة، اهقآسة، 

 ، اهفعوٍٚ املػدسٗ  2030 – 2014( ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ: اـ ة اإلضرتاتٚمٚة هوفعوٍٚ   ى اؾاًعى 5)

 .2، ظ2014اهقً٘ى ملضس، اهقآسة، 
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)اوٓدددا  ًٗؤغددسا  اوداء(،  2030ز ٙددة ًضددس  –ٗشازة اهفخ ددٚ : إضددرتاتٚمٚة اهفٌِٚددة املطددفداًة  ( 6)

 .4، ظ2015ًازع  15 – 13ًؤمتس دعٍ ٗتٌِٚة اال فضاد املضس ، 

 .60، ظ2007، اهقآسة، 2006/2007( اه ِم املسكص  املضس : اهفقسٙس اهطِ٘  7)

 اوز دداَ  ٚاضددٚة،  2017ٗاإلحضدداء: ًعدددي اهفغددخٍ غددٔس الاٙددس   ( اؾٔدداش املسكددص  هوفع ئددة اهعاًددة  8)

 www.capmas.gov.egًفا  عوى: 

 .21، ظ2017(، اهقآسة، 3(، عدد )12، فود )2017( ٗشازة املاهٚة: اهفقسٙس املاىل اهػٔس ، ِٙاٙس 9)

، 2000قدآسة،  قٌ٘د ع اع عاودّٙ: عوٍ ا فضادٙا  اهفعوٍٚ اؿدٙ ، اهداز املضسٙة اهو ِاُٚة، اه (10)

 .55 –54ظ ظ

(11) OECD; Education at a Glance 2016, OECD Indicators, OECD, Paris, 

2016, P.221.  

(12) UNESCO; EFA Global Monitoring Report 2013/2014: Teaching and 

Learning, Achieving Quality for All, UNESCO, Paris, 2014, P.111. 

 .5، ظ2015، اهقآسة، 2014/2015املضس : اهفقسٙس اهطِ٘  ( اه ِم املسكص  13)

، ًسجد  ضداوق  حاًد عٌاز: تقدٍٙ، اى قٌ٘د ع اع عاودّٙ: عودٍ ا فضدادٙا  اهفعودٍٚ اؿددٙ ،      (14)

 .21ظ

، عسٗزة عٌاْ اؾ٘دة، اهُٚ٘طل٘، وازٙظ، 2005( اهُٚ٘طل٘: اهفقسٙس اهعاملى هسصد اهفعوٍٚ هومٌٚ  15)

 . 116، ظ2005

 (.238(، )19، املادتاْ )ًسج  ضاوقة اؾٌٔ٘ٙة: دضف٘ز مجٔ٘زٙة ًضس اهعسوٚة املعدي، زئاض (16)

، اهقددآسة، 2002 – 1995اؾٔداش املسكددص  هوفع ئددة اهعاًددة ٗاإلحضداء: اهلفددا  اإلحضددائى اهطددِ٘     (17)

 . 104( اإلُفاق اهعاَ هودٗهة عوى اهفعوٍٚ، ظ31 –2، جدٗي )2003

كوٚة اال فضاد ٗاهعوَ٘ اهطٚاضٚة، ًسكص دزاضا  ٗع٘  اهدٗي اهِاًٚة: تقسٙس اهفٌِٚة اهػاًوة  (18)

 . 239، ظ2005، جاًعة اهقآسة، 2003 –2001اى ًضس 

، اخفٚدداز ًطددفق وِا: مدد٘ عقددد    2005ًعٔددد اهفخ ددٚ  اهقددً٘ى: ًضددس، تقسٙددس اهفٌِٚددة اه ػددسٙة       (19)

، 2005املفخدددة، ًٗعٔددد اهفخ ددٚ  اهقددً٘ى، اهقددآسة،   اجفٌدداعى جدٙددد، اهلُدداًج اإلمنددائى ه،ًددٍ   

 . 63ظ

، اهُٚ٘طدل٘،  2012ُد٘اٌل   23 –21( اهُٚ٘طل٘: االجفٌا  اهعاملى هوفعوٍٚ هومٌٚ ، اه ٚداْ اـفداًى،   20)

 . 3، ظ2012وازٙظ، 
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، ، املضددسٗاا  واهفقطددٍٚ اهدد٘ظٚفى  2016/2017( ٗشازة املاهٚددة: امل٘اشُددة اهعاًددة هودٗهددة هوطددِة املاهٚددة     21)

 .163 –162، ظ ظ2016اهقآسة، 

(22) UNESCO; EFA Global Monitoring Report 2013/2014, Op. Cit., P.111. 

، ًسجد  ضداوق  حاًد عٌاز: تقدٍٙ، اى قٌ٘د ع اع عاودّٙ: عودٍ ا فضدادٙا  اهفعودٍٚ اؿددٙ ،      (23)

 .21ظ

، أٌٓٚة اؿ٘كٌة اى ؼقٚق املطاٗاة اى 2009اهُٚ٘طل٘: اهفقسٙس اهعاملى هسصد اهفعوٍٚ هومٌٚ   (24)

 .133، ظ2009اهفعوٍٚ، اهُٚ٘طل٘، وازٙظ، 

، اهقددآسة، 2002 – 1995اؾٔداش املسكددص  هوفع ئددة اهعاًددة ٗاإلحضداء: اهلفددا  اإلحضددائى اهطددِ٘     (25)

 . 104وى اهفعوٍٚ، ظ( اإلُفاق اهعاَ هودٗهة ع31 –2، جدٗي )2003

 . 63، ًسج  ضاوق، ظ2005ًعٔد اهفخ ٚ  اهقً٘ى: ًضس، تقسٙس اهفٌِٚة اه ػسٙة  (26)

 .163 –162، ظ ظ، ًسج  ضاوق2016/2017( ٗشازة املاهٚة: امل٘اشُة اهعاًة هودٗهة هوطِة املاهٚة 27)

(28) UNESCO; EFA Global Monitoring Report 2013/2014, Op. Cit., P.111. 

قٚا شٙفْ٘: اهفعوٍٚ ادى اهد٘طّ اهعسودى ادى ظدى اهع٘ملدة ٗثقاادة اهطد٘ق، ًسكدص دزاضدا  اه٘حددة             (29)

 .38، ظ2005اهعسوٚة، ولٗ ، 

إمساعٚى صل  ع د اهلل: مت٘ٙى اهفعوٍٚ اهعاىل، ًؤمتس اهفعوٍٚ اهعاىل يف ًضس ٗؼددٙا  اهقدسْ    (30)

ٔداش املسكدص  هوفِظدٍٚ ٗاإلدازة، اهقدآسة،     ، جاًعة املِ٘اٚة واهفعاْٗ ً  ًسكدص إعدداد اهقدادة، اؾ   21

 .20،  ظ14، ظ1996ًاٙ٘ 21 –20

ًلف دددة اولوددد٘ قٌدددد صدددل  اؿددد٘ : إصددددددال  اهفعوٚددددٍ ودددني ٗا ددد  اهدددداخى ٗعدددغ٘ش اـدددازج،    (31)

 .37، ظ2008املضسٙة، اهقآسة، 

املسكددص اهعسوددى هو خدد٘  اهرتو٘ٙددة هدددٗي اـوددٚج: ا فضددادٙا  اهفعوددٍٚ، املسكددص اهعسوددى هو خدد٘         (32)

 .31، ظ2012اهرتو٘ٙة هدٗي اـوٚج، اهل٘ٙت، 

(33) OECD; Education at a Glance 2016, OECD Indicators, OECD, Paris, 

2016, P.218.  

ًلف دة اولود٘ املضدسٙة، اهقدآسة،     : اهفعودٍٚ ٗاهفٌِٚدة،   غداذىل  اؿ٘ ، ُٗآدد عددىل    قٌد صل (34)

 .69، ظ2007

 .36ظ، ًسج  ضاوققٌد صل  اؿ٘ : إصدددال  اهفعوٚدٍ وني ٗا   اهداخى ٗعغ٘ش اـازج،  (35)

 .66، ظًسج  ضاوققٌ٘د ع اع عاودّٙ: عوٍ ا فضادٙا  اهفعوٍٚ اؿدٙ ،  (36)

 .132، ظًسج  ضاوق، 2009اهُٚ٘طل٘: اهفقسٙس اهعاملى هسصد اهفعوٍٚ هومٌٚ   (37)
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ٓ دددٕ قٌددد٘د اه ددداش:  ٚددداع كفددداءة اإلُفددداق اهعددداَ ادددى ًضدددس ًٗقرتحدددا  هالزتقددداء ؤدددا، ضوطدددوة      (38)

 .21 –20، ظ ظ2016(، الاٙس 2كساضا  اهطٚاضا ، اهعدد )

 .53، ظًسج  ضاوق قٌ٘د ع اع عاودّٙ: عوٍ ا فضادٙا  اهفعوٍٚ اؿدٙ ، (39)

 –122، ظ ظًسجد  ضداوق  املسكص اهعسوى هو خد٘  اهرتو٘ٙدة هددٗي اـودٚج: ا فضدادٙا  اهفعودٍٚ،        (40)

123. 

ٗشازة اهرتوٚدددة ٗاهفعودددٍٚ، اإلدازة اهعاًدددة هدددِظٍ املعوً٘دددا  ٗدعدددٍ اؽددداذ اهقدددساز: كفدددا  اإلحضددداء       (41)

ملٌازضددددني هوفدددددزٙظ هغددددل  اُطدددد ة ، جدددددٗي )2017اهقددددآسة، ، 2016/2017اهطددددِ٘  هوعدددداَ اهدزاضددددى  

 . (2016/2017هوعاَ اهدزاضى  ًساحى..  املٌازضني

ًسجد  ضداوق،   ، 2030 – 2014ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعوٍٚ: اـ ة اإلضرتاتٚمٚة هوفعودٍٚ   دى اؾداًعى     (42)

 .47 – 46ظ ظ

ًسجد  ضداوق،   حاًد عٌاز: تقدٍٙ، اى قٌ٘د ع اع عاودّٙ: عودٍ ا فضدادٙا  اهفعودٍٚ اؿددٙ ،      (43)

 .25ظ

( ٗشازة اهرتوٚة ٗاهفعودٍٚ: اـ دة اإلضدرتاتٚمٚة اهقً٘ٚدة إلصدال  اهفعودٍٚ   دى اؾداًعى ادى ًضدس            44)

 .347ًسج  ضاوق، ظ، 2011/2012  – 2007/2008

ًسجد  ضداوق،   ٓ ٕ قٌ٘د اه اش:  ٚاع كفداءة اإلُفداق اهعداَ ادى ًضدس ًٗقرتحدا  هالزتقداء ؤدا،          (45)

 .22 –21ظ ظ


