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إـعداد
إـشراف
أستـاذ قسم الرتبية املقارنـة واإلدارة التعليميـة
كليــة الرتبيــة  -جامعــة بنهــا

مـــدرس الرتبيــة املقارنــة واإلدارة التعليميــة
كليــة الرتبيــة  -جامعــة بنهــا

استهدفت الدراسة إلى التعرف على علي مصادر تمويل التعليم قبلل الالامعي فلي مصلر
وكيفيللة اتسللتفاده ملهللا للدمللة العمليللة التعليميللة وللللف م ل صللر التعللرف علللي مصللادر تمويللل

التعليم .والكشف ع مصادر جديده للتمويل .والوقوف على واقع تمويل التعليم في مصر .لكى
يحقق البحث أهدافه ويايب ع تساؤالته استلدم الملهج الوصفي.
وتكمن أهمية البحث في كونه:

 يعرض مصادر لتمويل التعليم ما قبل الاامعي في مصر.

 التأكيد على أهمية مصادر التمويل كمدصل تطويري في التعليم.
وم أهم اللتائج التي توصل إليها البحث تقليل الهدر المتزايد فلي اللفقلاا الحكوميلة مل

صر إتباع أساليب حديثة في بلاء المدارس م صر إنشاء المدارس بلظم وتصلميماا جديلده
وتوظيللف اللبلراا فللي التصللميم والتلفيللل وتاهيللز المللدارس و مكانيللة الوصللو للملللالق اللائيللة

وحللل العديللد مل ل المشللاكل المتعلق للة لحيللاله اا ار للي الملصصللة للمب للاني المدرسللية .واس للتلدام
تكلولوجيا المعلوماا المتقدملة فلي التلدريم لملا يعملل عللى تلفلية الكلفلة التدريسلية  .االهتملام

يرفلع القلدراا المهليلة والعلميللة للقيلاداا التعليميلة وهيدلاا التللدريم والحلد مل الت للم الللوظيفي

والعمال للة ال ازئ للده ف للي الوظ للائف اتداري للة .والبح للث عل ل م سس للاا صاص للة تق للوم لطباع للة الكتل لب
التعليمية تتلافم فيما بيلهلا لتقليلل تكلاليف الطباعلة وتحسلي جلوده المللتج.و ليلاده الملصصلاا

المالية الملصصة للعملية التعليمية.
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إعتمللد التقللدم االقتصللادي فللي أي دولللة مل الللدو علللى جللوده ملرجللاا الملللتج التعليمللي
وعلللى مللا يللتم تقديملله م ل ب لرامج وملللاهج تعليميللة ت هللل ه ل الء الل لرياي إلللى االلتحللا لسللو

العمللل س لواء علللى المسللتوا المحلللي أو الللدولي وقللد ناحللت الللدو المتقدمللة فللي تحقيللق هللل
المعادلة م صر ربط المللتج التعليملي لسلو العملل أملا اللدو اللاميلة فانهلا ال الللت تعلاني مل

للعف اقتصللادي أدا إلللى وجللود عاللز فللي الم لوارد الماليللة الملصصللة لعنفللا علللى العمليللة

التعليمية وصاصة في مرحلة التعليم ما قبل الاامعي.

()1

وم هلا بدأ اتهتمام لالتعليم في مصر صاصة لعد ثورتي الللامم والعشلري مل يللاير

والثرثللوم مل يونيللو و جلراء تعللديرا دسللتورية لو للع التعللليم فللي مكانتلله التللي يسللتحقها حيللث
نصل للت المل للاده ( )19م ل ل دسل للتور  2013علل للى أم التعلل لليم هل للو حل للق لكل للل م ل لوال هدفل لله بلل للاء
الشلصللية المص لرية والحللافا علللى الهويللة الولليللة وتأصلليل الملللهج العلمللي فللي التفكيللر وتلميللة
المواهللب وتشللايع االبتكللار وترسلليا القلليم الح للارية والروحيللة و رسللاء مفللاهيم الولليللة والتسللام

وع للدم التميي للز وتلت للزم الد ارس للة لم ارع للاه أهداف لله ف للي مل للاهج التعل لليم ووس للائل ت للوفير ووفق للا لمع للايير

الاوده.

()2

وفي هلا الصدد كام البد م أم تهلتم الدوللة أي لا بتحديلد ميزانيلة االنفلا عللى التعلليم

وتمويله م أجل الوصو لله إللى معلايير الالوده المطلوبلة وبالفعلل صصصلت الدوللة نسلبة مل

االنفللا الحكللومي للتعللليم ال تقللل ع ل  %4م ل اللللاتج القللومي اتجمللالي تتصللاعد تللدريايا حتللى
تتفق مع المعدالا العالمية.

()3

تواجه العملية التعليمية تحديا كبي ار يتمثل فى تحسي جوده التعليم فى المراحل الملتلفة
فالتحدياا العلمية والتكلولوجية واتقتصادية م جانب والطلب اتجتماعى المتزايد عللى التعلليم

م جانب آصر مما أدي إلى اتهتمام لالبحث ع مصادر جديده للتمويل لرفلع مسلتوا العمليلة
التعليميللة حيللث أصللب تحسللي جللوده التعللليم هللدفا قوميللا أساسلليا م ل أجللل تقللديم صدمللة تعليميللة
بلوعيللة أف للل وبتكلفللة أقللل لتلبيللة حاجللاا ور بللاا عمرئهللا م ل الطللري وأوليللاء اامللور أو
أصحاي العمل والماتمع ككل بهدف مسايره التغيراا والتحدياا المعاصره فى كافة المااالا

وبمللا أم التمويللل أصللب أحللد ااركللام ااساسللية وااداه الفعالللة لتحقيللق أهللداف العمليللة التعليميللة
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لكونلله يمك ل الم سسللاا التعليميللة مل تحديللد قللدراتها الماليللة الحاليللة والمسللتقبلية لمللا ي للم لهللا
اللااح فى عالم يتسم لالتعقيد والتغير المستمري

للتمويل واستثمارها لشكل فعا .

لللف بدأ االهتمام البحث ع مصلادر جديلده

ومن ثم يمكن صياغة مشكلة البحث على النحو التالي:

 كيففي يمكففن توميففي ممففا ا تمويففم التللففيم مففا بففم ال ففاملي فففي ممففل لمةمففة االلمليففة
التلليمية ؟

ويتفلع من هذا السؤال اللئيس التساؤالت التالية:

 ما هي المصادر التي يعتمد عليها تمويل التعليم ما قبل الاامعي في مصر؟
 كيف يمك استثمار هل المصادر في صدمة العملية التعليمية؟
سعى البحث الحلالى نحلو التعلرف عللي مصلادر تمويلل التعلليم قبلل الالامعي فلي مصلر
وكيفية اتستفاده ملها للدمة العملية التعليمية وللف م صر :
 التعرف علي مصادر تمويل التعليم.
 الكشف ع مصادر جديده للتمويل.

 الوقوف على واقع تمويل التعليم في مصر.
وتكمن أهمية البحث في كونه:
 يعرض مصادر لتمويل التعليم ما قبل الاامعي في مصر.

 التأكيد على أهمية مصادر التمويل كمدصل تطويري في التعليم.
لكى يحقق البحث أهدافه ويايب ع تساؤالته استلدم الملهج الوصفي.
 مصادر تمويل التعليم .
 أساليب تمويل التعليم.

 مصادر تمويل التعليم ما قبل الاامعي في مصر.
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 الدروس المستفاده.

وسوف نتناولها على النحو التالي:

أوالً :مصــــــادر وأساليب متويــــــل التعليـــم ما قبل اجلامعي:

وقد تلتلف وتتعدد أنواع ومصادر التمويل م دولة إلى أصرا فم الصعب اصتيار نمط

تم للويلي مع للي فعملي للة اصتيل لار أي نم للط تم للويلي يعتم للد لص للفة أساس للية عل للي اللظ للام السياس للي
واالقتص للادي واالجتم للاعي الس للائد ف للي الدول للة وعل للي ك للل دول للة أم تلت للار م للا يلاس للبها ف للي

ظروفها و حتياجاتها.

()4

للوء

وم هلا الملطلق تعددا التقسيماا والتصليفاا التي و عها الباحثوم لمصادر تمويل

التعليم وللف علي اللحو التالي:

()5

 -1التصنيف األول لمصادر تمويل التعليم:
أ) المصادر الحكومية .

ي) المصادر ير الحكومية.
 -2التصنيف الثاني لمصادر تمويل التعليم:
أ)

()6

المصادر ااساسية وتشمل التمويل الحكومي

ي) المصادر الثانوية وتشمل مصادر داصلية ومصادر صارجيه
 -3التصنيف الثالث لمصادر تمويل التعليم:

()7

أ) التمويل الحكومي

ي) الاهود اللاتية

ج) المساعداا الدولية
 -4التصنيف الرابع لمصادر تمويل التعليم:

()8

أ) تمويل التعليم م صر الميزانية العامة للدولة
ي) تمويل التعليم م صر ميزانية القطاع المحلي
ج) تمويل التعليم م صر اافراد

د) تمويل التعليم م صر المساعداا اللارجية
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ومما سبق نسلتلتج أنله هللان تللوع واصلترف فلي تقسليماا مصلادر تمويلل التعلليم ولكلللا
نللري أنهللا جميعهللا تتفللق فللي أم هلللان مصللادر توفرهللا الدولللة ومللا يطلللق عليللة مصللادر داصليللة
ومصادر أصري تأتي م اللارج في صوره مل وهباا وتبرعاا وهي مصادر صارجية وم هلا
وفي

وء ما سبق يمك تقسيم مصادر تمويل التعليم في هل الدراسة إلي:
أ) مما ا اخلية :وتتمثل في:
 التمويل الحكومي.
 التمويل اللاص.
ي) مما ا خااجية :وتتمثل في المل والقروض والمساعداا اللارجية.

المصادر الداخلية لتمويل التعليم:
مما ا حكومية:
ويعبللر التمويللل الحكللومي عل جملللة مللا تلصصلله الللدو فللي ميزانيتهللا مل التعللليم حيللث
تقوم الحكوماا في أ لب الدو بتلصيص مبالغ معيله م الميزانية العامة للدوللة لعنفلا عللي
التعليم لاميع فروعه ومستوياته وتشير لعة الدراساا إلى أم حكوماا العالم قلد اسلتثمرا فلي
علام  2004حلوالي  2.5تريليللوم دوالر أمريكللي فللي مالا التعللليم وهللو مللا يمثللل حلوالي %4.4
م اللاتج المحلي اتجمالي العالمي لهل الدو .

()9

ونا ل للد ف ل للي لع ل للة ال ل للدو إم الحكوم ل للاا تتحم ل للل حل ل لوالي  %80مل ل ل جمل ل لله اللفق ل للاا
الملصصلة للتعللليم و تلتلللف مل دوللله إلللى أصللري فمللثر فللي جمهوريللة التشلليف ناللد أم الحكومللة
تتحمل ما نسبته %79مما يتم إنفاقه علي التعليم بيلما تتحمل الوحداا المحلية ما نسلبته %21
م جملة هل اللفقاا.

()10

وتعلد فكلره التللدصل الحكلومي فللي التمويللل فكلره اقتصللادية علللي أسلاس فشللل السللو الحلره
التعليمية في توليع التعليم علي جميع الطبقاا دوم تحيز أو تمييز.

()11

وت كد اتحصاءاا أم هلان فاو كبيره بي اللدو فلي حالم إنفاقهلا عللي التعلليم لسلبب
إصترف دصلها القومي وعلي الر م م التباي فيما تلفقه الدو علي التعليم م بلد إللى أصلر إال
أم الم شراا تفيد لأم الدو المتللفة تعليميا تلفق علي التعليم أكثر م

يرها.

()12
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التمففففويففففم المففففاص:
ويأصل هلا التمويل صو ار متعلدده ملهلا المصلروفاا التلي تحصلل مل الترميلل و البلا ملا

يتم للف في م ارحلل التعلليم لعلد اتل ازملي حيلث تفلرض الحكوملة المصلروفاا عللي تعلليم الترميلل
في المدارس العامة وتغطي كل كلفتهم أو جزء ملها وتلاأ إلى حث القلادري مل رجلا ااعملا

والهيدللاا علللي التبللرع للتعللليم بتقللديم اام لوا وااجه لزه والمعللداا و قامللة اابليللة التعليميللة والتبللرع

لاا ار ي أو ااجهزه والمعداا ويسمي هلا أحيانا لالاهود اللاتية.

()13

الممففففا ا المااجيففففة:

والمتمثل للة ف للي الم للل والق للروض والمس للاعداا اللارجي للة وق للد تلا للأ الدول للة إل للى مص للادر

صارجية لتمويلل عمليلاا إصلرح التعلليم وتطلوير وتحديثله وتقلوم الملظملاا الدوليلة بلدور وا ل

فللي هلللا الشللأم ومل للللف مللا تقدملله هيدللة اليونيسللكو واليونيسلليف كهيدتللي تللالعتي لملظمللة اامللم

المتحده لتقدمام مساعداا للتعليم تأصلل البلا شلكل الملل وهللان ملظملاا أصلري كالبللف اللدولي
كهيدلللة دوليلللة وبعلللة الوكل للاالا ااصل للرا ملهلللا وكاللللة الواليلللاا المتح للده للتلمي للة الدوليلللة وتقلللدم
مساعداا للدو اللامية وملهلا مصلر وكلام التعلليم مل أهلم المالاالا التلي لهلا نصليب مل هلل

المعونللاا وتعتبللر مصللر م ل الللدو التللي لاللاا إلللى التمويللل اللللارجي لتحقيللق تلميللة ماتمعيللة

ولللللف لاللاا إلللى م سسللاا دوليللة والللدو المتقدمللة للحصللو علللي هلللا التمويللل فللي صللوره مللل

وقروض ولم يقتصر لاوء مصلر إللى التمويلل للدفع عاللة اتنتلاج بلل تعلدا إللى الللدماا أي لا

حيل للث تلقل للت مصل للر مل للل وقل للروض لتمويل للل المشل للروعاا ااساسل للية م ل ل ميل للا وصل للرف صل للحي
واتصاالا سلكية والسلكية ثم إللى الصلحة والتعلليم ولللف مل صلر ملا تقدملة الملظملاا الدوليلة

مثل اليونسكو واليونيسيف والبلف الدولي.

()14

ثانيا :األساليب املختلفة لتمويل التعليم :

تلتلف الدو اللاميلة عل اللدو المتقدملة فلي اتنفلا عللي التعلليم وتمويلله حيلث تعلاني

الدو اللامية مل مشلاكل ماليلة وعالز فلي الموالنلاا العامله وفلي المديونيلة اللارجيلة التلي تل ثر
سلللبا علللي تمويللل التعللليم بهللا علللي عكللم الللدو المتقدمللة التللي تتلوافر لللديها إمكانيللاا اقتصللادية
وملوارد ماليلة كافيلة لمواجهلة مشلكرا تمويلل التعللليم كملا إم اتنفلا عللي التعلليم يلرتبط بتحقيللق

أهللداف معيلللة مثللل تلفللية ااميللة وصلللق ح لوافز للتقللدم العلمللي و يرهللا وهللل ااه لداف يلبغللي
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التأكيللد عليهللا علللد تقيلليم التعللليم وشللأنه فللي للللف مثللل أي مشللروع أصللر لللللف يلبغللي إعطللاء أولام
نسبية لمثل هل ااهداف علد عملية التقييم.

()15

وفللي الحقيقللة أم أهللم مشللكلة تواجلله الللدو علللد تلللاو ق للية تمويللل التعللليم هللي مواجهللة

اللفقللاا المت ازيللده فللي التعللليم وتللوفير الملا الللرلم لمتطلبللاا العمليللة التعليميللة التللي أصللبحت فللي
تزايد مستمر صصوصا علد سعي كثير م الدو لتحقيق العدالة االجتماعية ومبدأ تكاف الفرص
التعليمية واالرتفاع لمستوي التعليم ونوعيته وجودته ولك كيف لهل اللدو أم تواجله هلل الزيلاده
في اتنفا عللي التعلليم وهلل تتحملل الدوللة ااسلتمرار فلي تمويلل التعلليم لمفردهلا ودوم مشلاركة
الاهاا المستفيده م عملية تمويل التعليم سواء كانوا أفرادا أم م قطاعاا أصري.

()16

ويمكن تمنيي األساليب التمويلية للتلليم وفقا للمحاوا االتية:
التمويــــــــــل العـــــام:

()17

وفي هلا ااسلوي تتحمل الدولة تكلاليف اتنفلا عللي التعلليم مل صلر الموالنلة العاملة
للدولة وتلصص ميزانية محدده للتعليم بهدف إتاحة الفرص التعليمية للاميع وتحقيق مبدأ تكاف
الفرص والعدالة االجتماعية وهلا ااسلوي يواجه انتقاداا حاده لسبب ت ازيلد اتنفلا عللي التعلليم
في ظل العاز في الموالناا العامة نتياة االماا اتقتصادية والماليلة التلي تعلاني ملهلا البيلة
الللدو وتللوفر التعللليم الماللاني يمثللل عبدللا علللي الموالنللة وي للر لالقطاعللاا اتقتصللادية ااصللرا
التي ت دي كللف إلى

عف الكفاءه اتقتصادية لللظام التعليمي.

التمويـــــل الخـــــاص:
وهو صوره مل صلور التمويلل تتمثلل فلي تحملل اافلراد أوعلائرتهم دفلع تكلاليف تعلليمهم
عل لريللق دفللع الطللري رسللوما لللللدماا التللي يحصلللوم عليهللا مل الم سسللاا التعليميللة ويللري
أصحاي هلا االتاا أم م أهم ااسباي الداعية إلى تبلي هل الصيغة:

()18

أ) أم التعل لليم يع للود لفائ للده شلص للية عل للي الف للرد الم للتعلم مل ل أهمه للا

للمام دص للل أف للل ف للي

المستقبل م صر إمكانية الحصو علي وظيفة ومكانة إجتماعية مرموقة
ي) تشايع المبادراا ااهلية سواء فردية أو جماعية علي اتستثمار فلي مالا التعلليم مل أجلل رفلع
مستوي الم سساا التعليمية وتوفير مدارس متميزه قد التستطيع الدولة توفيرها.
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ج) التغلب علي نقص الموارد المالية الرلملة لتسليير العمليلة التعليميلة مملا يسلاعد عللي تحسلي
جوده التعليم وي دي إلى الملافسة بي الم سساا التعليمية تستقطاي اافراد والمفا لة بلي

اللدماا التعليمية.
التمويـــــل المختلـــــط:

()19

وهلل لللا ااسل ل لللوي م ل ل ل التمويل ل للل هل ل للو صلل ل لليط ملل للا بل ل للي التمويل ل للل الع ل ل لام واللل ل للاص حيل ل للث
تسل ل للاهم الدولل ل للة وكل ل للللف م سسل ل للاا الماتمل ل للع المل ل للدني بتل ل للوفير اللل ل للدماا التعليميل ل للة مل ل للع قيل ل للام

ااف ل لراد بل للدفع رسل للوم معيلل للة لقل للاء هل للل اللل للدماا لحيل للث ال ترفل للع الدولل للة يل للدها ع ل ل التعلل لليم وال

تدعه عر ه لمعايير السو والتكلفة.

ثالثا :مصادر متويل التعليم ما قبل اجلامعي يف مصر

ونا لد أم تمويللل التعللليم فللي مصللر يعتمللد لشللكل أساسللي علللي نسللبة مللا يللتم تلصيصلله

للتعليم م الموالنة العامة للدولة لللف فام أهم مصادر تمويل التعليم ما قبل الاامعي في مصر

هللو التمويللل الحكللومي لات للافة إلللى لعللة مل المصللادر االصللري المتمثلللة فللي الاهللود الشللعبية

والمصادر اللارجية المتمثلة في المل والقروض و يرها وسوف يتم التعرف عللي هلل المصلادر

فيما يلي :

 -1مصـــــــــــادر داخليـــــــــــة :
التمويم الحكومي:
وممللا الشللف فيلله أم اتعتمللاد الكلللي لعنفللا الحكللومي علللي تمويللل التعللليم مللا قبللل الاللامعي

فللي فللي مصللر يكللوم م ل ميزانيللة التعللليم والتللي تمث لل الاهللد اللسللبي لعنفللا علللي التعللليم ومللا توليلله
الدوله م علاية واهتمام له وقلد درجلت الحكوملاا عللي تلصليص مبللغ معلي مل الملا مل موالنلة

الدوله لرنفا ملله عللي التعلليم وقلد نالد أم هلل الملصصلاا تلرتبط إرتباللا مباشل ار لاللدصل القلومي
مل جهللة وميزانيللة الحكومللة مل جهللة أصللري للللف تعتبللر اللسللبة بللي ميزانيللة التعللليم وكللر مل الللدصل

القللومي والميزاني لة العامللة م ل المعللايير التللي يسللتد بهللا علللي الاهللد اللسللبي اللللي تبلللله الدولللة فللي
()20

التعليم وهو ما يمك ام يتلل أساسا لموالنة الدو الملتلفة في هلا الم مار.

وتقسم ميزانية التعليم إلى ثمانية أبواي وفقا للتصليف االقتصلادي للموالنلة العاملة للدوللة

واللللي يقصللد للله تقسلليم مصللروفاا الحكومللة ومواردهللا وفقللا للللوع اتنفللا وفقللا للهللدف مللله (دفللع
ااجللور– ش لراء السلللع– سللداد القللروض  )..............وتقسلليم الم لوارد العامللة وفقللا لمصللادرها
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( ل لرائب -م للل  -إيل لراداا أص للري  )..............ووفق للا له لللا التص للليف يتك للوم ك للل ل للاي مل ل
اابلواي الرئيسلية فللي جلانبي االسلتلداماا والملوارد مل ماموعللة ملتلفلة مل البلللود يللدرج تحللت

كللل مله للا ع للده أنل لواع واله للدف مل ل ه لللا التفص لليل تتب للع اتنف للا الحك للومي إل للى أدن للي المس للتوياا
الممكللله لغيللة تفعيللل الللدور الرقللابي علللي اتنفللا الحكللومي وناللد أم الصللوره اتجماليللة للموالنللة
تشتمل علي ثمانية أبواي في جانب االستلداماا تشمل:

()21

 -1ااجور والتعوي اا ومكافأا العاملي

 -2شراء السلع واللدماا

 -3الفوائد

 -4الدعم والمل

 -5المصروفاا ااصري

 -6شراء ااصو

 -7حياله االصو المالية والمحلية

ير المالية

 -8سداد القروض المحلية

وم ل ل هل لللا الملطلل للق تل للم تقسل لليم ميزانيل للة التعلل لليم مل للا قبل للل الال للامعي إلل للى ثمانيل للة أب ل لواي

ويو ل ل ل الا ل للدو الت ل للالي تط ل للور ميزاني ل للة التعل ل لليم ص ل للر الفتل ل لره مل ل ل ع ل للام 2006/2005إل ل للى
عام 2016 /2015م.
جــــــدول ( )1
موازنة وزارة الرتبية والتعليم (التعليم قبل اجلامعي) من  2006/2005حيت 2016/2015
بيان

الباب األول
األجور

الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع الباب اخلامس الباب السادس الباب السابع الباب الثامن
مصروفات أخري االستثمارات حيازة األصول سداد القروض

السلع واخلدمات فوائد القروض

دعم ومنح

37416000 2243736000 14692450000
12
33326000 2301314000 16471694000 2007/2006

26539000
39600000

80636000
106360000

1000000
0

49985000
53533000

18627512000
19787676000

34742000

42714000

1368362000 120399000

0

75308000

22848110435

33892000 2388586000 22379185000 2009/2008

42738000

123612000

1391051000

0

74397000

26433461000

2924791000 26480583000 2010/2009

29407000

43195000

1918756000 141621000

0

75952000

31614305000

3015929000 30834613000 2011/2010

28040000

46597000

2202834000 142365000

0

74422000

36344800000

27984000 3262515000 33580846000 2012/2011

50596000

3182483000 153462000

0

76929000

40334815000

28845000 3689737000 41498728000 2013/2012

45262000

4486019000 152696000

0

83695000

49984982000

28816000 3818161000 54321286000 2014/2013

54398000

4417778000 162825000

0

93503000

62896767000

25815000 39354454000 65252657000 2015/2014

59382000

4034091000 622982000

0

170406000

74100787000

24643000

66106000

3594454000

0

76070533000 169852000

2824419000 18382166435 2008/2007

4419981000 67366795000 2016/2015

428702000

1495750000
781849000

اجلملة

المصدر :و الره التربية والتعليم .اتداره العامة للمعلوماا والحاسب اآللي .عام 2016/2015
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وم ل ل صل للر الال للدو السل للابق نال للد انل لله تل للم توليل للع الميزانيل للة الملصصل للة للتعلل لليم علل للي

اابواي التالية:

أوال :البـــــاب األول (األجور)
وقد صصص له حوالي  67366795000مليار جلية في علام 2016/2015فلي حلي

ان لله ف للي ع للام  2006/2005ك للام حل لوالي 14692450000ملي للار جلي لله اي هل للان لي للاده ف للي
ملصصللاا ه لللا البللاي ق للدرها ح لوالي  %78ص للر العش للر سلللواا االصيللره ويشللمل ه لللا الب للاي
ااجور والمكافآا ومرتباا لعاملي في الو الره علي إصترف فداتهم وأنواعهم وناد أم هللا البلاي

يلتهم اللصيب ااكبر م الميزانية ووصلت نسبة ماأنفق علي هلا الباي في عام 2016/2015

مل ميزانيللة التعللليم قبللل الاللامعي حلوالي  %88وقللد يرجللع للللف إلللى الزيللاده فللي أعللداد المدرسللي
والعاملي في هلا الماا .

ثانيا :البـــاب الثانــــي:
وهلللا البللاي يشللمل لللاي السلللع واللللدماا والتللي تتمثللل ف لي اتياللاراا واتنللاره والكهربللاء

ونفقاا الطباعة وهلا الباي يمثل %5.8م موالنه التعليم قبل الاامعي وقلد صصلص لله حلوالي
441981000مليار جليه في عام  2016/2015مع إنه في عام  2006/2005كانت حوالي
2243736000وقد ناد أم هلان لياده بلسبة %49في صر العشر سلواا االصيره.

ثالثا :البـــاب الثالــــث:
وهلا الباي يشمل فوائد القروض وقد قدرا هل الفوائد لحوالي 24643000مليار جليلة

في عام  2016/2015الما في عام  2006/2005كانت حوالي  37416000مليار جلية اي
انلف ت قيمه الفوائد بلسبه%34صر العشر سلواا االصيره آا أم هلان إنلفاض ملحوظ في

قيمللة هللل الفوائللد و م د للللف فانلله يللد علللي اتلتلزام مل جانللب الللو الره لسللداد اتقسللاا اللاصللة
لللالقروض فللي مواعيللدها وقللد بلغللت نسللبة مللا يلفلق علللي هلللا البللاي مل الميزانيللة حلوالي %3م ل

ميزانية التعليم قبل الاامعي.
رابعا :البـــــاب الرابــــــع:
وهلا الباي اللاص لالدعم والملل والم ازيلا كلدعم االشلتراكاا الطربيلة والتلامي الصلحي
للط للري ونا للد ام هل للان لي للاده ف للي قيم للة ال للدعم فف للي ع للام  2006/2005ق للدر ال للدعم لحل لوالي
 26539جليلة وفللي عللام  2016/2015وصللل الللدعم إلللى حلوالي 66106000اي هلللان ليللاده
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فل للي مقل للدار الل للدعم بلسل للبة %59وقل للدرا قيمل للة اتنفل للا علل للي هل لللا البل للاي م ل ل ميزانيل للة التعلل لليم
لحوالي %8.م ميزانية التعليم قبل الاامعي.
خامسا :البـــاب الخامـــس:
وقللد تللم تلصلليص حللوالى %5.مل ميزانيللة التعللليم لهلللا البللاي اللللي يشللمل المصللروفاا
(الرسوم وال رائب واالشتراكاا) وقد بلغ تقدير المصروفاا لهللا البلاي فلي علام 2016/2015

ح لوالي 428702000جليلله فللي حللي انهللا كانللت فللي  2006/2005ح لوا  80636000أي
هلالللف ليللاده فللي ملصصللاا هلللا البللاي صللر العشللر سلللواا ااصي لره مقللدارها  %81م ل قيملله

موالنة التعليم قبل الاامعي.
سادسا :البــــاب الســـادس:
وهللو يشللمل اتسللتثماراا مثللل المبللاني واادواا المدرسللية والمعامللل وقللد بلغللت قيمللة هللل
االس ل للتثماراا ف ل للي ع ل للام  2016/2015حل ل لوالي  3594454000ف ل للي ح ل للي أنه ل للا كان ل للت ف ل للي
 2006/2005حوالي  149575000وأو ل أم هللان ليلاده ملحوظلة فلي تقلديراا هللا البلاي

بلغت حوالي  %95وبلغت نسبة ملصصاتهلا الباي في  2016/2015حوالي .% 4.7
سابعا البــــاب السابــــع:
وهلللا البللاي ال توجلد للله أي ملصصللاا أو مبللالغ فللي الميزانيللة وهلللا البلاي يشللمل حيللاله
ااصو المالية وهي تمثل مساهماا اللزانة العامة في لعة الهيدلاا اتقتصلادية والتلي تعلاني
صلر في هيكلها التمويلي.

()22

ثامنا :البــــاب الثامــــن:
وه للو يمث للل س للداد أقس للاا الق للروض فلا للد ف للي ع للام  2016/2015ت للم س للداد م للا قيمتل له

 169852000في مقابل  44985000في عام  2006/2005اي ام هلان لياده نسبة سلداد

اقسللاا القللروض بلسللبة  %70وقللد ناللد إم نسللبة ملصصللاا هلللا البللاي فللي الميزانيللة ح لوالي
 %22م موالنة التعليم قبل الاامعي لهلا العام.

ومما سبق نستلتج أم الباي االو وهو اللاص لااجور يلتهم معظم الميزانية حيلث أنله

يستحول علي حوالي  %88م ميزانية التعليم قبل الاامعي في حي ناد أم لاقي االبلواي كلهلا

تسللتحول علللي  %12م ل الموالنللة وهلللا يللد علللي عللدم وجللود عدالللة فللي توليللع الم لوارد الماليللة

الملصص للة للتعل لليم عل للي ابل لواي الموالن للة وه لللا يفس للر العا للز المس للتمر ف للي المب للاني المدرس للية
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واللاماا والتاهيزاا صاصة في ظل اترتفاع الملحوظ في كثافة الفصو حيث تستحول اللفقاا

االسلللتثماريه علل للي ح ل لوالي  %4.7م ل ل ميزانيل للة التعلل لليم وللل للف ر للم وجل للود إرتف للاع ملحل للوظ فل للي
ملصصل للاا هل لللا الب ل للاي مقارنل لله لالسل لللواا الس ل للالقة إال أنهل للا ال تتلاس ل لب م ل للع حال للم متطلبل ل لاا
و حتياجاا العملية التعليمية وصاصة في ظلل هللا التطلور الهائلل فلي علدد السلكام مملا إدي إللي

إرتفاع في معدالا الطلب علي التعليم .

وه للل مل ل المص للادر الهام لله للتموي للل حيلللث تش للمل نص لليب التعل لليم مل ل الهيد للاا يل للر
الحكومية واالفراد ورجا ااعما ويسمي البعة هلا المصد لالاهود اللاتية

()23

ويظهلر القلانوم المصللري المشلاركة الشلعبية فللي تمويلل التعلليم لانهللا هلي الاهلود الفرديللة
أو الاماعية أو الم سساتية التي يقلوم بهلا اللبعة فلي مالا التعلليم كانشلاء الملدارس وصليانتها
وتقديم هباا وتبرعاا في ماا دعم التعليم أوفي ماا محو اامية.أي مشاركة الشعب متمثر
فللي أوليللاء اامللور والقطللاع اللللاص فللي عمليللة تمويللل التعللليم وللللف فللي صللوره تقللديم أراض أو
ملشلآا تعليميلة ويالب تشللايع الاهلود اللاتيلة للملواللي مل أجلل بلللاء الملدارس ويشلير القللانوم
رقم  139لسلة  1981في شام التعليم قبل الاامعي فيحدد في إحلدي ملواد أنله يالول للمحلافا
االفللاده مل الاهللود اللاتيللة للملواللي وفللي تلفيللل صطللة التعللليم المحليللة وبعللد موافقللة و الره التعللليم
وياول أم يت م للف إنشاء صلدو محلي لتمويل التعلليم للالاهود اللاتيلة ويسلهم ااهلالي فلي
إنشاء مدارس لاا الفصل الواحد أو الفصلي في القري و قاملة الملدارس اللاصلة وتقلديم العماللة
الفلية كمساعده عيله للعمل علي إصرح لعة المرافق التعليمية.

()24

وقد ظهرا جهود الامعياا ااهلية في مصر ملل بداية القرم التاسع عشر في إنشاء
الكتاتي للب ااهلي للة و نش للاء الله للة الثقافي للة والعلمي للة الت للي ش للهدتها ال للبرد نتيا للة ل للدصو التعل لليم
الحديث ولحركة البعثاا العلمية لاللارج.

()25

وقد برل نشاا الامعياا في التسعيلاا ولللف لتلفلية العلبء عل الحكوملة حيلث نلادا
كثي للر مل ل المل ل تمراا ل للروره تش للايع الامعي للاا ااهلي للة والتعاوني للة عل للي إنش للاء م للدارس للتعل لليم
االبتللدائي والثللانوي و يرهللا مل الم ارحللل التعليميللة الملتلفلة لحيللث يتلوافر التمويللل مل صللر صلليغة
التعاوم بي اافراد في القرية أو الحي ويتكامل للف مع التمويل الحكومي او اللاص.
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وقد برل دور المشاركة في ماا تمويلل التعلليم فلي الماتملع المصلري لقيلام الامعيلاا

ااهلية بدور هام في إنشاء المدارس وتاديدها وتحويلها ويمك تو ي للف فيما يلي(:)27

 -1تقللوم الامعيللاا ااهليللة بتللوفير الفللرص التعليميللة البديلللة لم ل هللم أصللبحوا صللارج نطللا

التعل لليم اللظ للامي لس للبب م للا مث للل ف للرص التعل لليم المتمثل للة ف للي بل لرامج م للدارس الماتم للع
ومدارس الفصل الواحد اللي يقدم في الريف والملالق اللائية.

 -2تقوم بدور هام في ماا محلو ااميلة ومواجهتهلا حيلث يبللغ علدد الامعيلاا العامللة فلي
هلا الماا حوالي  3585جمعية ووصل عدد فصولها  1083فصل.

 -3القيللام لانشللاء المللدارس اللاصللة وصلليانتها وتاديللدها والتللي تقللدم تعليمللا نظاميللا ال يبلللغ
عدد الامعياا العاملة في ماا التعليم  350الف جمعية علي مستوي الامهورية.

 -4دعم المدارس الحكومية القائمة لاصرحها وترميمها وتزويدها لااثلا
ورفع كفاءه العملية التعليمية بها.

وتلدريب المعلملي

 -5توفير فرص تعليمية ملاسبة لأللفا لوي االحتياجاا اللاصة.

املصادر اخلارجية لتمويل التعليم ما قبل اجلامعي يف مصر

ويتمثللل هلللا اللللوع فللي مللا تقدملله الللدو والهيدللاا مل مسللاعداا ماليللة للتعللليم تتمثللل فللي

القروض والملل والمعونلاا وتعلد القلروض مصلد ار مهملا لتمويلل التعلليم صاصلة لعلد تغيلر اللظلره

إلى التعليم م كونه صدمة إلى كونه استثما ار لرأس الما البشري إال أنه ي صل علي القروض أم
الدولللة تتحمللل أعبللاء سللداد ديونهللا وفوائللدها وهللا يتطلللب عمللل موالنللة دقيقللة بللي أعبللاء القللروض
وفوائدها أما الملل والمعونلاا ااجلبيلة التلي التلرد أو القلروض لشلروا ميسلره فانهلا تسلتلدم فلي

إنش للاء الم للدارس وتزوي للدها ل للالتاهيزاا واالدواا إال أنه للا تمث للل نس للبة

للديلة ف للي مص للر إلا م للا

قورنللت لالتمويللل الحكللومي وم ل هللل الهيدللاا ملظمللة اليونسللكو وهيدللة المعونللة اامريكيللة والبلللف
الدولي وصلدو التلمية االجتماعية.

()28

وسوف نركز هلا علي تحليل موجز لرلماا المصاحبة لهلا المصدر التمويلي والمترتبة

عليلله وللللف نظل ار اهميللة هلللا التحليللل و ياللاد صللعوبة فللي الحصللو علللي معلومللاا مل الاهللاا

والم سسللاا المانحللة وسللوف نركللز فللي هلللا التحليللل علللي ابللرل الم سسللاا وهمللا البلللف الللدولي

وصلدو التلمية االجتماعية.
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البنــــك الدولــــي:

يعد البلف الدولي أحد الملظماا الدولية اللي يعتمد أسللوي العملل فيهلا عللي تشلليص

ااسللباي ااساسللية للمشللكلة بواسللطة صب ارئلله اللللي يعملللوم ميللدانيا صللر لعثللاا ممتللده ويقللدموم
مقترحاا محدده للبلف والحكوماا المصرية لملاقشتها والمصادقة عليها رسميا فيما لعد.

()29

وتلقسم معوناا البلف الدولي إلى مل وقروض ومعوناا مالية وأصري فلية حيلث تسلتلد

القللوي اتمبرياليللة الاديللده المتطلعللة إلللى لسللط نفولهللا علللي العللالم لأسللر وهللي الواليللاا المتح لده
اامريكيللة ويللتحكم مل صرلهللا فللي إقتصللاد العللالم وصاصللة دوللله الفقيلره فحكومللة الواليللاا المتحللده
اامريكية بيدها القرار اللهائي في اي م هلاتي الم سسلتي التلالعتي لألملم المتحلده وهللا تكمل

اللطلللوره والتل للداعياا الماتمعيلللة السل لللبية ج ل لراء هلللل القل للروض وتلل للف المعونلللاا علل للي الماتمل للع
و مكاناته وقدراته التلمويه وسياسته التعليميلة .ونظل ار لوجلود مشلكرا هيكليلة ووظيفيلة لاالقتصلاد

المصري عهدا الحكومة المصلرية بتطبيلق بلرامج البللف اللدولي صلر الثمانيللاا ويت لم لللف
وجللود عاللز مللالي مسللتمر بلللغ أكثللر مل  %15ومديونيللة قوميللة بلسللبة مللا يقللري مل  %21مل

إجم للالي الل للاتج الق للومي ومع للد ت لللم بل للغ  %23وعا للز م للزم ف للي الميل لزام التا للاري ومع للد
البطالل للة وصل للل إل ل للى  %21ف ل للر ع ل ل مع ل للدالا ادصل للار مللف ل للة وك ل للام برنل للامج اتص ل للرح
االقتصادي والتكيف الهيكلي لمثالة إلار لتمويل االقتصاد م كونه وسيله لعنتاج تملكها الدولة

وتهيم عليها إلى نطام تسود االعما والمشروعاا اللاصة ويتطلب للف تغييراا جوهرية فلي

هيكل االقتصاد ووظيفته وبما لها م م موم ممتد وواسع اللطا اتاا الماتمع.

()30

وقل للد و ل للع البلل للف الل للدولي عل للده مبل للاد لمشل للروعية العمل للل مل للع الحكومل للة المص ل لرية أم

ي ل للتم العم ل للل مل ل ل ص ل للر الحكوم ل للة المصل ل لرية وبموافق ل للة الطل ل لرفي عل ل للي أم يلص ل للص التموي ل للل

مل ل ل ص ل للر عملي ل للة قومي ل للة للموالن ل للة شل ل لريطة تتلق ل للي معظ ل للم اامل ل لوا ااجلبي ل للة عب ل للر إتفاقي ل للاا
ثلائي ل للة ومتع ل للدده االل ل لراف وي ل للتم ص ل للرف اامل ل لوا مل ل ل ص ل للر آلي ل للاا اتداره والم ارف ل للق لاان ل للب

تمكل للي الدول ل للة الممول ل للة مل ل ل إقتلل لراح وكال ل للة ملفل للل يص ل للرف له ل للا التموي ل للل م ل للع مباش ل لرتها لكاف ل للة

المش ل للروعاا المتف ل للق عليه ل للا و ل للروره الب ل للدء لالمش ل للروعاا ااكث ل للر أهمي ل للة وانتش ل للا ار وبلاص ل للة
المرتبطل ل ل للة لقطل ل ل للاع التعلل ل ل لليم لات ل ل ل للافة إلل ل ل للى تمكل ل ل للي الاهل ل ل للاا الوسل ل ل لليطة الدوليل ل ل للة والقوميل ل ل للة
والمحليل للة المعليل للة م ل ل اللهل للوض لالل للدور المحل للدد لهل للا فل للي تلقل للي المسل للانده اللل للاص لالقطاعل للاا

وتلصيص ااموا وصرفها وتلفيل المشروعاا ومتالعة التلفيل.
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وقد و ع البللف علده شلروا لتمويلله التعلليم المصلري مل بيلهلا بيلع الم سسلاا العاملة التلي
تمتلكها الحكومة للقطاع اللاص لغة اللظر ع الالسية التي تمتلكها الم سسلة ملع تحريلر التالاره

اللارجية م كافة القيود التي م شانها تقليل المديونية القومية وتقليل العاز مل صلر إلغلاء لعلة
ماللاالا الللدعم الحكللومي للسلللع واللللدماا اكبللر قطللاع السللكام هلللا لاانللب

للروره تثبيللت ااسللعار

السللتعاده الت لوالم علللي مسللتوي االقتصللادياا الكليللة إلللى جانللب الاهللود التللي م ل شللانها التقليللل م ل
()32

اآلثار الاانبية المحتملة إلى الفقراء للحد اادنى.

ور م تلوع اساليب الدعم اللي يقدمها البلف اللدولي لللهلوض للالتعليم المصلري فلي تلفيلل

سياسللته ور للم تأكيللد البلللف الللدولي علللي ام مصللر مل بللي اربعللة اسلوا ناشللدة مل حيللث معللد

اللصلصللة وام للللف سللاهم بلاللاح فللي تللوفير  519الللف فرصللة عمللل جديللده وبالتللالي انلفللاض
مع للدالا البطال للة إال ام الم شل لراا االجتماعي للة المرتبط للة ل للالتعليم والفق للر والرفاهي للة االجتماعي للة
وق ايا اللوع االجتماعي والصحة م شراا الفقر تشير إلى ام متوسط نصليب الفلرد مل الللاتج

القللومي االجمللالي اقللل م ل  1200دوالر امريكللي وام %23مل ل السللكام تلللدرج تحللت اقللل مل ل

معلدالا صلط الفقلر 200دوالر للفلرد وام  %7مل السلكام يعيشلوم فلي فقلر مللدقع اي ام %30

م ل المص لريي ال يحقللق التعللليم لهللم الوفللاء لمطالللب الحيللاه وبماابهلله مشللكلة البطالللة وهلللا مللا
يتلافي مع تقارير البلف الدولي وأساليبه ل مام الهيملة علي ملظومة التعليم المصري.

()33

الصندوق االجتماعي للتنمية:

تللم إنشللاء الصلللدو اتجتمللاعي للتلميللة ليكللوم لمثالللة ملظمللة شللبه مسللتقله تسللاعد فللي

تلفيللف المللردود السلللبي المرتقللب لبرنللامج اتصللرح اتقتصللادي والتكيللف الهيكلللي علللي الفق لراء
والعاللي وكام يتم اللظر للصلدو لاعتبلار أحلد مكونلاا شلبكة ااملام اتجتماعيلة والتلي كلام
م المقلرر لهلا أم تسلتمر صمسلة اعلوام فقلط ونظل ار للالاح الصللدو المعتلرف لله فانله اام يبلدأ
مرحلته الثالثة  2005-2001وكانت تقلدر ميزانيتله المبدئيلة لحلوالي  613مليلوم دوالر امريكلي
وصلللت فيمللا لعللد إلللى  748مليللوم دوالر أمريكللي لفت لره تلتهللي عللام  1996وقللد أسللهم فللي هللل
التمل للويرا البلل للف الل للدولي  %20.1واتتحل للاد االوروبل للي  %30.8والصل لللاديق العربيل للة %19.1
والحكوملة المصلرية واللدو ااصلرا قلد بللدأا المرحللة الثانيلة علام  1997و سلتمرا لعللام 2001
وتبل للغ ميزانيته للا  775ملي للوم دوالر أمريك للي وصص للص البل للف ال للدولي لالفع للل  50ملي للوم دوالر
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أمريكي لتمويل جزء م المرحلة الثالثة المرتقبة مما يشلبر إللى أم هلل الملظملة قلد تعلدا كونهلا
ملظمة م قته وأصبحت علي مقربة م أم تحتل مكانه دائمة.

()34

ومم للا سل للبق يت ل ل أم التعلللليم فل للي مصل للر ال ال يتعامل للل مل للع المصلللادر التقليديلللة فاملللا
الحكومللة وأمللا اتقت لراض م ل اللللارج واللللي ي ل ثر لللالطبع لشللروله علللي نه للة الللدو وتقللدمها
وعدم قدرتها علي تحقيق أهدافها وقد ظهر أثر للف لالطبع علي نوعية التعلليم وجودتله ومل هللا
كللام البللد مل البحللث عل مصللادر جديللده وبللدائل جديللده للتمويللل واياللاد سللبل لمواجهللة مشللكرته
وترشيد اللفقاا وتوجيهه نحو ااهداف المراد تحقيقها الدروس المستفاده:
أو للاع تمويللل التعللليم فللي مصللر تكللاد تكللوم سلليدة للغايلة وام السياسللاا التعليميللة فللي
مصر ير فعالة وال تعتمد علي استراتياياا وا حة كما تفتقد إلي الفاعلية ولهلا فانللا نطلرح
تصور مبسط بهدف تطويرها م صر :
أوال :االستثماا األمثم لنفقات التلليم
فاتداره المالية الرشيده يمكلها أم تعوض اللقص فلي الملوارد بلل تكلوم قلادره عللى تعظليم
هللل الملوارد هلللا مللا ت كللد الللدروس المسللتفاده مل تاللاري دو جلللوي شللر أسلليا وتأسيسللا علللى
للف يمك اقتراح ماموعة م الفاعلياا ملها:
 تقليللل اله للدر المت ازيللد ف للي اللفق للاا الحكوميللة مل ل صللر إتب للاع أس للاليب حديثللة ف للي بل للاء
المللدارس م ل صللر إنشللاء المللدارس بلللظم وتصللميماا جديللده وتوظيللف اللب لراا فللي
التصميم والتلفيل وتاهيز المدارس و مكانية الوصو للملالق اللائية وحلل العديلد مل
المشاكل المتعلقة لحياله اا ار ي الملصصة للمباني المدرسية.
 اسللتلدام تكلولوجي للا المعلوم للاا المتقدم للة ف للي الت للدريم لم للا يعم للل عل للى تلف للية الكلف للة
التدريسللية .االهتمللام يرفللع القللدراا المهليللة والعلميللة للقيللاداا التعليميللة وهيدللاا التللدريم
والحد م الت لم الوظيفي والعمالة الزائده في الوظائف اتدارية .
 البحللث ع ل م سسللاا صاصللة تقللوم لطباعللة الكتللب التعليميللة تتلللافم فيمللا بيلهللا لتقليللل
تكاليف الطباعة وتحسي جوده الملتج.
 لياده الملصصاا المالية الملصصة للعملية التعليمية.
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 العمل على تحسي توليع الموارد المالية لما يعيد التوالم بلي اللفقلاا الااريلة واللفقلاا
االسللتثمارية وبللي الم ارحللل التعليميللة وفقللا ادوارهللا التلمويللة وبللي الريللف والح للر لمللا
يحقق تكاف الفرص بي الاميع.
 إنشل للاء وحل للداا اقتصل للادية تت ل لولى مسل للدولية القيل للام بد ارسل للاا وبحل للو ميدانيل للة وتحليليل للة
و سللتراتياية وتقللديمها لمتللللي القلرار وصلوال لقل ارراا سللليمة اقتصللاديا وتحقللق ااهللداف

لشكل علمي .

ثانيا :البحث عن مما ا جةيةة للتمويم:

وتلطل ل للق ه ل للل السياس ل للاا مل ل ل ك ل للوم التعل ل لليم ه ل للو المش ل للروع الق ل للومي لمص ل للر ال ل لللي

يلبغل ل للي أم تت ل ل للافر كل ل للل جهل ل للود المص ل ل لريي حولل ل لله وفل ل للى هل ل للل الحل ل للدود يصل ل للب م ل ل ل المه ل ل للم

اللظر في اتجراءاا اآلتية:

 إعاده اللظر في تحديد اللياراا وتلمية اللوعي بتشلايع اافكلار الاديلده لتطلوير عمليلة
التمويل م صر الشفافية والمشاركة الماتمعية

 إ اللللة العوائللق أمللام إسللهاماا رجللا ااعمللا فللي مالا إنشللاء م سسللاا تعليميللة تتلللافم
فيما بيلها على تقديم صدمة متميزه .

 تعظيم االستفاده مل الملل والقلروض الدوليلة السليما المقدملة مل الملظملاا الدوليلة لملا
يتماشى وأهداف الماتمع.

 إعتماد صيغ جديده لتمويل التعليم.
 و ع صطة استراتياية للتعليم وا حة المعالم ومحدده و ير مرتبطة لالملاصب.
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Sources of funding for pre-university education in Egypt
Abstract of the letter in Arabic Abstract of the letter in Arabic
The study aimed to identify the sources of funding for pre-university
education in EgyptAnd how to use them to serve the educational process
through the identification of sourcesFunding for education.
Revealing new sources of funding. And to find out the reality of
financing educationIn Egypt.


To achieve the research objectives and answer the questions used
descriptive approach The importance of research lies in its being
Introduces sources of funding for pre-university education in Egypt.

 Emphasize the importance of funding sources as adevelopmentalinput
in education. The most important results of the research are to reduce
the increasing waste of government expenditure through the use of
modern methods in building schools through the establishment of
schools with new systems and designs, the use of expertise in design
and implementation, the processing of schools, access to remote areas
and solving many problems related to land tenure And the use of
advanced information technology in teaching, which reduces the cost
of teaching. The focus is on raising the professional and scientific
capacities of educational leaders and teaching bodies, reducing
occupational inflation and over-employment in administrative jobs,
and looking for private institutions that print educational books to
compete with each other to reduce printing costs and improve the
quality of the product.
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