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  : مدخل عام عن أھمیة التعلیم : مقدمة 
یكتسب التعلیم أھمیة بالغة في حیاة المجتمعات والدول باعتباره السبیل الوحید إلحداث التطور 
الحضاري واالقتصادي والثقافي واالجتماعي ، فھو من ناحیة یمثل أحد أھم مجاالت التنمیة البشریة 

ل استثمارًا في رأس المال البشري والذي یعد أھم وأرقى وأبرز أھدافھا وھو من ناحیة ثانیة یمث
أنواع االستثمار على اإلطالق ، إذ أن اإلنسان في المحصلة النھائیة ھو الثروة الحقیقیة لألمم وأن 
التطور الحضاري للمجتمعات ال یقاس فقط بحجم اإلنجاز المادي والثراء النقدي و إنما وھو األھم 

ي وإنتاج معرفي وما أحدثھ التعلیم من تطور في بناء القدرات البشریة بما أحرزه من إنجاز علم
  .والمھارات اإلنسانیة والقدرات الذھنیة واإلبداعیة 

من ناحیة أخرى أصبح التعلیم موردًا استراتیجیًا للمجتمعات الحدیثة والذي یمد المجتمع بكافة 
م طاقة إنتاجیة متنوعة وثروة متجددة احتیاجاتھ من الكوادر العلمیة المتخصصة بحیث غدى التعلی

ودائمة یؤدي إلى زیادة القیمة المضافة وتعزیز النمو االقتصادي والتي من شأنھا تحسین جودة 
من النمو االقتصادي یعزى إلى المعارف % ٣٤الحیاة اإلنسانیة فقد أوضحت الدراسات العلمیة أن 

ار في رأس المال اإلنسان من خالل التعلیم ، من النمو ناتج عن االستثم% ١٦العلمیة الجدیدة وان 
  .من النمو االقتصادي یرجع إلى التعلیم بمفھومة الشامل % ٥٠أي أن 

وقد شھد التعلیم العالي خالل العقود الثالثة الماضیة في الیمن نموًا مطردًا وتوسعًا ملحوظًا على 
لب وطالبة وفي التعلیم الثانوي ملیون طا ٤نحو وصل عدد التحقیق في التعلیم األساسي حوالي في 

ألف طالب وطالبة وفي التعلیم المھني والتقني بلغ عدد الملتحقین  ٢٢٦وصل عدد الملتحقین إلى 
جامعة منھا  ١٦الف طالب وطالبة أما التعلیم الجامعي فقد وصل عدد الجامعات إلى  ١٢أكثر من 

ألف طالب وطالبة ،  ١٨٥من كلیة وتستوعب أكثر  ٨٤سبع جامعات حكومیة تحتضن أكثر من 
  .ألف طالب وطالبة  ١٦فیما بلغت الجامعات الخاصة تسع جامعات وتستوعب حوالي 

على أن التعلیم بصورة عامة یواجھ قیودًا تحد من كفاءتھ وتضعف من جودة مخرجاتھ وإمكانیة 
لیمیة والمعملیة تطوره ولعل أبرز تلك القیود عن محدودیة البنیة األساسیة المتصلة بالمنشآت التع

وغیرھا من مستلزمات ومتطلبات العملیة التعلیمیة غیر أن أكبر .. والتجھیزات التقنیة والرأسمالیة 
القیود وأشدھا تأثیرًا على مسیرة التعلیم العالي ھي محدودیة مصادر التمویل وانخفاض كفاءة 

مكانیة تطویر التعلیم العالي تخصیصھا على مكونات ومفردات العملیة التعلیمیة األمر الذي یعیق إ
  .وتحسین جودة مخرجاتھ واالرتقاء بمؤشرات أدائھ 

ھذه الورقة تحاول تحلیل وتقییم الوضع الراھن للتعلیم من زاویة الموارد المالیة المتاحة من خالل 
، فضًال عن  ةبناء مجموعة من المؤشرات عن حجم وأنواع ومستویات ذلك لتمویل وكیفیة تخصیص

اإلنفاق على التعلیم وتحدید التكلفة السنویة للطالب سواء في مرحلة التعلیم العام أو التعلیم مؤشرات 
  .الفني أو في إطار التعلیم العالي 

  :الوضع الراھن لتمویل التعلیم  - ١
) م ٢٠٠٥/م٢٠٠٢(أتجھ تمویل التعلیم نحو التزاید سنة بعد أخرى حیث تزاید خالل الفترة 

، ویفسر ھذا التزاید % ١٤٤ملیون ریال وبنسبة زیادة بلغت ١٧٧١٢٥ ملیون إلى ١٢٢٩٠٧من 
المتنامي مجموعة من األسباب والعوامل والتي من أبرزھا اتساع خارطة التعلیم ومؤسساتھ جغرافیًا 
وأفقیًا ورأسیا حیث شھد التعلیم نموًا مطردًا ، سواء في عدد الملتحقین أو في المنشآت والمؤسسات 

وصل عدد الملتحقین في التعلیم األساسي والثانوي إلى أكثر من أربعة ملیون طالب  التعلیمیة فقد
منشأة تعلیمیة وفي جانب التعلیم العالي وصل عدد الجامعات  ١٣.٥٥٨وطالبة یتوزعون في حوالي 

ألف طالب وطالبة في العام ٢٠٠الحكومیة إلى سبع جامعات والتي بلغ عدد الملتحقین فیھا حوالي 
  م٢٠٠٣/٢٠٠٤ الدراسي
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التعلیم العام ، التعلیم ( من جانب آخر تتوزع الموارد المالیة على التعلیم بأنواعھ الثالثة 
  :على النحو الموضح بالجدول اآلتي ) الفني ، التعلیم العالي 

  
ملیار ) ( م  ٢٠٠٥ -٢٠٠٢( األھمیة النسبیة للموارد المالیة حسب نوع التعلیم للفترة ) ١(جدول 
  )ریال 

نوع 
التعلیم

٢٠٠٢  
*

األھمیة 
النسبیة

٢٠٠٣  
*

األھمیة 
النسبیة

٢٠٠٤  
**

األھمیة 
النسبیة

٢٠٠٥  
**

األھمیة 
النسبیة

التعلیم 
العام

100,747٨٢%106,562٨٠%126,677٧٧.٩%136,883٧٧.٣%

التعلیم 
الفني 

2,862٢.٣%4,247٣.٢%6,669٤.١%8,053٤.٦%

التعلیم 
العالي

19,471١٥.٨%22,459١٦.٩%29,708١٨.٣%32,012١٨.١%

%177,125١٠٠%162,714١٠٠%133,284١٠٠%122,907١٠٠اإلجمــالي
  م٢٠٠٥مجلدات الموازنة العامة للدولة : المصدر 

  أرقام فعلیة * 
  أرقام تقدیریة من الموازنة* 

یستحوذ على ) والثانوي  األساسي( وبناء على بیانات الجدول السابق فأن التعلیم العام 
من الموارد المالیة المخصصة لقطاع التعلیم ، إال أن األھمیة النسبیة لھ اتجھت نحو % ٨٠حوالي 

م إلى ٢٠٠٢في عام % ٨٢التراجع الملحوظ لصالح التعلیم الفني والتعلیم العالي فقد انخفضت من 
نقاط مئویة من الموارد المالیة  ٥م أي أن التعلیم العام فقد حوالي ٢٠٠٥في عام % ٧٧.٣حوالي 

  .التي كانت تخصص لھ في الموازنات 
  
  

على أن األھمیة النسبیة للتعلیم الفني أخذت تتزاید بصورة تدریجیة فبرغم ضالة الموارد 
ملیون ریال وتمثل  ٢.٨٦٢م حوالي ٢٠٠٢المالیة الموجھة لقطاع التعلیم الفني والتي بلغت في عام 

وھو مؤشر لتزاید % ٤.٦م نسبة ٢٠٠٥لت تتزاید إلى أن بلغت في عام إال أنھا ظ% ٢.٣نسبة 
  .م ٢٠٠١االھتمام بالتعلیم الفني والذي جاء عقب إنشاء وزارة التعلیم الفني في عام 

وینطبق ذات األمر على التعلیم العالي ، فعلى الرغم من أن الموارد المالیة المخصصة لقطاع التعلیم 
إال أنھا اتجھت % ١٥.٨ملیون ریال وتمثل نسبة ١٩.٤٧١م حوالي ٢٠٠٢العالي بلغت في عام 

صوب التزاید التدریجي في السنوات التالیة وخاصة عقب إنشاء وزارة التعلیم العالي والبحث 
من إجمالي % ١٨.١ملیون ریال وتمثل نسبة  ٣٠.٠١٢م إلى ٢٠٠٥العلمي إلى أن وصلت في عام 

  .لیم الموارد المالیة المخصصة لقطاع التع
  

  :مؤشرات تطور حجم التمویل لقطاع التعلیم  - ٢
وبناء على ما سبق فأنھ یمكن بناء مجموعة من المؤشرات الكمیة لقیاس تطور حجم التمویل 

  .لقطاع التعلیم 
  : نسبة تمویل قطاع التعلیم إلى الموازنة العامة .  ١- ٢

قتصادیة في الثالثین سنة الماضیة شھد قطاع التعلیم اھتمامًا كبیرًا خالل مسیرة التنمیة اال
انطالقا من قاعدة أن التعلیم ھو أساس التطور والنھوض ألي مجتمع من المجتمعات ، ولعل أحد 
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أبرز المؤشرات الكمیة على التطور والنمو الذي شھده قطاع التعلیم ھو حجم المخصصات المالیة 
لنسبیة للموارد التي تتجھ نحو قطاع التعلیم سنویًا من الموازنة العامة للدولة حیث ارتفعت األھمیة ا

م ، والذي استھدف في ٢٠٠٤في عام % ٢٣.٩من إجمالي الموازنة العامة إلى % ١٩.٤من 
األساس إحداث نقلة نوعیة لقطاع التعلیم سواء من خالل التوسع في المنشآت التعلیمیة والتربویة أو 

لیمیة ذاتھا أو كذلك تعزیز القدرات التدریسیة تطویر وتحدیث مناھج التعلیم وإدارة العملیة التع
  .والمھنیة للمدرسین 

وبالرغم من ذلك فأن التعلیم بكل جوانبھ ومفرداتھ وأنواعھ ال یزال ینوء بكل جوانب الضعف 
والقصور سواء في إعداد المعلم وتأھیلھ وتدریبھ أو في مناھج التعلیم وبرامج التدریب أو في 

  .استجابتھا الحتیاجات سوق العمل مخرجاتھ النھائیة وضعف 
  

  : نسبة تمویل التعلیم العام إلى تمویل قطاع التعلیم .  ٢- ٢
ولما كان التعلیم األساسي والثانوي یمثل القاعدة العریضة والواسعة لقطاع التعلیم فأنھ من 

ى م إل٢٠٠٢الطبیعي أن یستحوذ على النسبة العظمى من مخصصات التعلیم والتي بلغت في عام 
من إجمالي الموارد المخصصة لقطاع التعلیم ، وعلى الرغم من انخفاض األھمیة % ٨٢حوالي 

بسبب التوسع الملحوظ % ٧٧.٣النسبیة لنصیب التعلیم العام من الموارد المالیة والتي تراجعت إلى 
من إجمالي  في التعلیم الفني والتعلیم العالي في السنوات األخیرة إال أنھ یظل یحتفظ بموقع الصدارة

ما یحصل علیھ من موارد مالیة من الموازنة العامة ، ومع ذلك یظل ارتفاع نسبة التسرب من 
  .التعلیم األساسي والثانوي تحدي كبیرًا یواجھ قطاع التعلیم العام 

  
  نسبة تمویل التعلیم العالي إلى التمویل الكلي لقطاع التعلیم .  ٣- ٢

قائمة األولویات التي یتم تخصیص الموارد المالیة لھا ، حیث  یحظى قطاع التعلیم بأھمیة خاصة في
من الموازنة % ٢١.٢ملیون وتمثل نسبة  ١٧٧.١٢٥م مبلغ ٢٠٠٥بلغت الموارد المالیة في موازنة 

  .العامة للدولة 
من جانب آخر یحتل التعلیم العالي أھمیة تفوق التعلیم الفني والمھني باعتباره الرصید االستراتیجي 

یمد المجتمع بكافة احتیاجاتھ من الكوادر البشریة المتخصصة والمؤھلة تأھیًال عالیًا ، وقد  الذي
انعكست ھذه األھمیة من ناحیة مؤسسیة حیث تم استحداث وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في 

یتوائم  م لتنھض بالتعلیم العالي وتعمل على توجیھ وتوزیع مخرجات التعلیم الجامعي بما٢٠٠١عام 
  .واحتیاجات التنمیة في شتى المجاالت العلمیة والتطبیقیة واإلنسانیة 

  
  بمالیین الریاالت) م  ٢٠٠٥ -٢٠٠٢( مؤشرات تطور تمویل التعلیم للفترة  ) ٢(جدول 

٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥البیان 
122,907133,284162,714177,125الموارد المالیة المخصصة لقطاع التعلیم 

١٩.٤٢٣.٩٢٣.٣___بة من الموازنة العامة للدولةكنس
نسبة الموارد للتعلیم العام إلى قطاع 

التعلیم 
٨٢٨٠٧٧.٩٧٧.٣

  ١٨.١  ١٨.٣  ١٦.٩  ١٥.٨  نسبة التمویل العالي إلى قطاع التعلیم
  ٤.٦  ٣.٨  ٣.١  ٢.٢  نسبة التمویل الفني إلى قطاع التعلیم
  .حسابات الباحث + م ٢٠٠٥لة المصدر مجلدات الموازنة العامة للدو

  
وبرغم أن إنشاء وزارة التعلیم العالي قد جاء متأخرًا نسبیًا األمر الذي ضاعف من حجم المھمة 
المناطة بھا السیما في ظل اإلختالالت التي تواجھ الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي سواء من 
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ألقسام والتخصصات والكلیات التي تتم ناحیة المخرجات النھائیة أو من ناحیة األنماط المكررة ل
ورغم كل ذلك إال أن الموارد المالیة التي یتم ... بدون تخطیط ودراسة جدوى اقتصادیة وتعلیمیة 

تخصیصھا إلى مجاالت التعلیم العالي أخذت تتزاید على نحو ملحوظ فقد زادت نسبة تمویل التعلیم 
م وھو مؤشر أولي لتزاید ٢٠٠٤م في عا% ١٨.٣م إلى ٢٠٠٢في عام % ١٥.٨العالي من 

االھتمام بالتعلیم العالي إال أن النتیجة النھائیة مرتبطة بكیفیة استخدام ھذه الموارد في تعزیز ورفع 
كفاءة التعلیم العالي وتحسین مخرجاتھ وارتباط تلك المخرجات بحاجات سوق العمل ومتطلبات 

  . التنمیة 
لتعلیم العالي رغم محدودیتھا إال أن تخصیصھا یتم بطریقة غیر ومن نافلة القول أن الموارد المالیة ل

رشیدة وغیر كفؤة بل قد یبدد في بعض األحیان تبدیدًا لھذه الموارد النادرة في جوانب لیست ھي 
األكثر أھمیة وفي ھذا الصدد یمكن اإلشارة إلى بعض جوانب التوظیف غیر المالئم لھذه الموارد 

  :منھا ما یلي 
رد ال بأس بھا إلنشاء كلیات وتخصصات علمیة لیست نادرة ویتزاید الطلب توجیھ موا-١

االجتماعي علیھا فھناك ما یناظرھا من أقسام وتخصصات وكلیات في جامعات أخرى وخاصة في 
جامعة صنعاء وعدن وتعز وینطبق األمر على التخصصات العلمیة واإلنسانیة وعلى كلیات الطب 

.وغیرھا سواء بسواء .. والتربیة  والھندسة والتجارة والزراعة
تخصیص بعض الموارد الخاصة بالتعلیم العالي نحو مزید من التوسع األفقي في إنشاء  -٢

الجامعات والكلیات واإلبتعاث الخارجي دون أن یرتبط ذلك التخصیص للموارد بسیاسة عامة 
مر الذي أفضى إلى تزاید األ، وواضحة تحكم إنشاء الجامعات والكلیات ومسألة اإلبتعاث الخارجي 

متطلبات التمویل ال لرفع كفاءة التعلیم وتفعیل أداء المؤسسات الجامعیة واالھتمام بجوانب تطویر 
ضبط الجودة في التعلیم العالي  رالمناھج التعلیمیة  واستحداث تخصصات نادرة وإدخال معایی
ي تم استحداثھا دون  حاجة حقیقیة عمومًا ، وإنما  للوفاء بمتطلبات تسیر الكلیات والتخصصات الت

.لھا 
، ضعف العالقات اإلرتباطیة بین زیادة تمویل التعلیم العالي  والمخرجات النھائیة لھ-٣

والمتمثلة في خریجي الجامعات في مختلف الحقول والتخصصات العلمیة ویجد تفسیره  فیما ذكرنا 
ات التوسعات الحدیثة في األقسام والكلیات سلفا من أن الزیادة السنویة في التمویل تتجھ لتغطیة نفق

التي فرضتھا ضغوط المجتمع وقواه االجتماعیة والسیاسیة ولم تفرضھا ضروریات الواقع 
  ومستجدات الثورة المعرفیة والتكنولوجیة وتقنیات التعلیم 

  

  :نسبة التمویل للتعلیم الفني إلى قطاع التعلیم  ٤ – ٢ 
% ٢,٢بة تمویل التعلیم الفني إلى قطاع التعلیم قد ارتفعت من بناء على الجدول السابق فإن نس

األمر الذي یشیر إلى تزاید األھمیة النسبیة للتعلیم ، م ٢٠٠٥في عام % ٤,٦م ، إلى ٢٠٠٢في عام 
الفني في السنوات األخیرة وخاصة بعد أن تكونت وزارة تعني بشؤون التعلیم الفني والمھني في 

ألف طالب  ١٢٤م تتجاوز الطاقة االستیعابیة للمعاھد الفنیة والتقنیة عن الیمن وبالرغم من ذلك فل
من إجمالي الطالب الملتحقین في التعلیم الثانوي في عام % ٧.١وطالبة وتمثل نسبة 

م ، وھذا ما یجعل مخرجات التعلیم الفني والمھني محدودة للغایة وال تفي باحتیاجات ٢٠٠٣/٢٠٠٤
العلیمة إلى أن نسبة مخرجات التعلیم الفني إلى  تتشیر بعض الدراسا سوق العمل ، وفي ھذا الشأن

، فنین یقابلھم خریج  واحد من الجامعات  ٤أي أن كل  ١-٤تتراوح بین ) الجامعات ( التعلیم العالي 
حیث بلغ  وأن عدد خریجي الجامعات الحكومیة في عام ،غیر ھذا الواضع في الیمن مقلوب تمامًا  

م ٢٠٠٣/٢٠٠٤طالبًا وطالبة فیما بلغ خریجي المعاھد الفنیة في عام 18,177م ٢٠٠١/٢٠٠٢
خریجًا من التعلیم  ٣٨أي أن كل خریج من التعلیم الفني والتقني بقابلة ، طالبًا وطالبة  ٤٧٨حوالي 

  .الجامعي 
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:التوزیع الجغرافي للتمویل العالي  ٥ – ٢

نظرًا لما لھ من ، یم الجامعي على أساس جغرافيیمكن تحلیل وتقییم التمویل المتاح لمؤسسات التعل
أھمیة في معرفة خریطة توزیع الموارد المالیة بین المحافظات ومناطق الجذب السكاني وعالقة ذلك 
بالتطور الذي یحدثھ التعلیم العالي في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وبما من شأنھ 

  :تنمیة متوازنة وشاملة ویمكن االستعانة بالجدول األتي  الحد من الھجرة الداخلیة وإقامة 
  

  المبالغ بمالیین الریاالت) ٢٠٠٥-٢٠٠١(التوزیع الجغرافي لتمویل مؤسسات التعلیم الجامعي للفترة ) ٣(جدول 
  %  ٢٠٠٥  %  ٢٠٠٤  %  ٢٠٠٣  %  ٢٠٠٢  %  ٢٠٠١  الجامعة 

  ٣٠.٤  7,367  ٣٠  6,376  ٣٤  5,620  ٣٦  5,091  4,394٣٥.٣  جامعة صنعاء 
  5,004٢٠.٧  ٢٣.٣  4,982  ٢١.٥  3,549  ٢٣.٨  3,369  ٢٤.٢  3,017  جامعة عدن 
  ١١.١  2.679  ١٠.٥  2,250  ١١.٣  1,865  1,381٩.٨  ١٠  1,246  جامعة تعز 

جامعة 
  حضرموت 

1.215  ٩.٨  1,193٨.٤  1,625  ٩.٥  2,203١٠.٣  2,233  ٩.٢  

  ٦.٥  1,586  ٦.٣  1,341  ٥.١  ٨٣٧  ٤.٩  ٦٩٠  ٩.٦  ٦٩٣  جامعة إب
  ٩.٢  2,127  ٨.٦  1,843  ٧.٣  1,212  1,167٨.٣  ٨.٢  1,022  جامعة الحدیدة 

  ١٣  3,137  ١١.٢  2,402  ١١.١  1,839  ٨.٩  1,245  ٧  ٨٧٤  جامعة ذمار 
  ١٠٠  24,223  ١٠٠  21,397  ١٠٠  16,547  ١٠٠  14,145  ١٠٠  12,461  اإلجمالي 

  م٢٠٠٥مجلدات الموازنة العامة للدولة : المصدر 
  
  
  
  :نظر في الجدول أعاله  یمكن الخروج بالمالحظات اآلتیة ولعل إمعان ال 

من الموارد المالیة % ٥٩.٥برغم أن  جامعتي صنعاء وعدن  تحصالن على -١
لكل منھما على  ٢٤.٢و %  ٣٥.٣م وبنسبة ٢٠٠١المخصصة لمؤسسات التعلیم الجامعي في عام 

من إجمالي المخصصات %  ٥١.١ إلىم ٢٠٠٥الترتیب  إال أن األھمیة النسبیة انخفضت في عام 
ویرجع السبب في ذلك إلى القیود المالیة  %   ٢٠.٧و % ٣٠.٤المالیة المتاحة لكل منھما وبنسبة 

التي تضعھا وزارة المالیة أمام نمو وتطور التعلیم العالي فضًال عن ما تقوم بة وزارة المالیة من 
جامعي ذاتھا على نحو تزید إعادة تخصیص للموارد المالیة في إطار مؤسسات التعلیم ال

. ةالمخصصات المالیة للجامعات الناشئة التي بصدد استكمال بنیتھا التحیة واألكادیمی
اتجھت المخصصات المالیة للجامعات الخمس األخرى نحو الزیادة حیث زادت من  -٢

نقطة  مئویة  غیر أن الزیادة  ٨.٤م وبفارق  ٢٠٠٥عام % ٤٨.٩م إلى ٢٠٠١في عام % ٣٩.٥
حد ذاتھا غیر كافیة ، نظرًا لما تتطلبھ ھذه الجامعات من استكماالت لبنیتھا التحتیة وتطویر  في

.تجھیزاتھا اإلداریة ومستلزماتھا التعلیمیة وتأھیل فریقھا األكادیمي 

:مصادر تمویل التعلیم  - ٣
  مصادر تمویل التعلیم العام والفني  ١- ٣

تعلیم إلى وجود العام والفني إلى جودو أربعة تشیر البیانات المتاحة عن مصادر تمویل ال
مصادر تمویلیة والتي تتفاوت من حیث أھمیتھا النسبیة غیر أنھا تندرج في إطار المصادر الثانویة 
باستثناء التمویل الحكومي والذي یعتبر المصدر الرئیسي لتمویل التعلیم على النحو الموضح في 

  : الجدول األتي 
  )القیمة بالملیون ریال ( م ٢٠٠٥العام والفني في عام مصادر تمویل التعلیم 
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التعلیم الفني)أساسي ، ثانوي (التعلیم العام 
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٢٢.١%١.٤%١٠٠%٨٩.٤%٢.١%٣.٦%٤.٩
%

١٠٠%٦٨.٩%٧.٩%

  م ٢٠٠٥مجلدات الموازنة العامة : المصدر 
    
وبناء على بیانات الجدول أعاله یمثل التمویل الحكومي المصدر الرئیسي لتمویل التعلیم   

من إجمالي تمویل التعلیم العام ، أما المصادر الخارجیة % ٨٩.٤األساسي والثانوي حیث مثل 
لكل من القروض والمنح على الترتیب ، وھي في % ٢.١، % ٣.٦مویل التعلیم العام فقد بلغت لت

واقع األمر مصادر تمویل تتحملھا الموازنة العامة للدولة ، وبالتالي ھي مصادر تمویل حكومیة ، 
 ،% ٤.٩، فیما تمثل المصادر الذاتیة حوالي % ٩٥وبناء على ذلك یصبح التمویل الحكومي حوالي 

  .وھي عبارة عن الرسوم التي یدفعھا الطالب مقابل الكتب الدراسیة وبعض المستلزمات التعلیمیة 
، إال أن % ٦٨.٩أما بالنسبة للتعلیم الفني فبالرغم من أن التمویل الحكومي من الموازنة یمثل   

لكل من القروض والمنح على الترتیب  ٧.٩، % ٢٢.١التمویل من المصادر الخارجیة یمثل 
وكالھما في المحصلة النھائیة تمویل حكومي تتحملھ الموازنة العامة للدولة ، وبالتالي یمثل التمویل 

من إجمالي التعلیم الفني ، أما بالنسبة للتمویل الذاتي فیكاد یكون ھامشیًا % ٩٨.٦الحكومي حوالي 
  % .١.٤ومعدومًا والذي ال یتجاوز رسوم رمزیة 

  :الي مصادر تمویل التعلیم الع ٢- ٣
تتركز مصادر تمویل التعلیم العالي في أربعة مصادر تمویلیة تندرج في إطار المصادر الھامشیة 

  .باستثناء التمویل الحكومي والذي یمثل المصدر الرئیسي على النحو الموضح في الجدول 
  

  بمالیین الریاالت) م ٢٠٠٥-٢٠٠١(مصادر تمویل التعلیم العالي خالل الفترة ) ٤(جدول 
  %  ٢٠٠٥  %  ٢٠٠٤  %  ٢٠٠٣  %  ٢٠٠٢  %  ٢٠٠١  یان الب

  ٩٤.١  30,131  ٩١.٥  27,173  ٩٤.٩  21,303  ٩٦.٢  18,725  ٩٥.٤  12,793  التمویل الحكومي  
  ٢.٥  ٧٩٧  ٢.٧  ٨١٦  ٢.٤  ٥٣٠  ٢.٤  ٤٧٧  ٤.٤  ٥٨٦  التمویل الذاتي 

  ٠.٥  ١٤٦  ١.٥  ٤٣٤  ٠.٠٨  2١٧.  2٤٣.  ٣١  التمویل من المخ 
التمویل من 

  ة القروض الخارجی
-  -  ٢.٩  ٩٣٨  ٤.٣  ١.٢٨٥  ٢.٧  ٦٠٩  ١.٢  ٢٢٦  

  ١٠٠  32,012  ١٠٠  29,708  ١٠٠  22,459  ١٠٠  19,471  ١٠٠  13,410  اإلجمالي 
  م٢٠٠٥-٢٠٠٤مجلدات الموازنة العامة لدولة : المصدر 

  : التمویل الحكومي ١-١- ٣
لیم الجامعي أو یعتبر التمویل الحكومي المصدر الرئیسي لتمویل التعلیم العالي سواء تعلق األمر بالتع

دراسات الماجستیر و الدكتوراه  أو تمویل اإلبتعاث الخارجي أو مختلف أنشطة وفعالیات التعلیم 
العالي وقد شھد التمویل  الحكومي للتعلیم العالي نموًا مطردًا خالل الفترة الماضیة حیث زاد من 

م ٢٠٠٥ال في عام ملیون ری ٣٠.١٣١إلى % ٩٥.٤م ویمثل ٢٠٠١ملیون ریال في عام  ١٢.٧٩٣
من إجمالي التمویل المتاح لتعلیم العالي أي أن التمویل الحكومي یمثل في المتوسط %  ٩٤.١ویمثل 
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وھناك العدید من )م ٢٠٠٥-٢٠٠١( من إجمالي مصادر التمویل خالل الفترة % ٩٥حوالي 
  :لي االعتبارات المتعلقة بحجم التمویل الحكومي ومستواه ووضعھ الراھن، أبرزھا ما ی

تقوم فكرة التعلیم العالي على أساس أنھ یندرج في إطار الخدمات العامة التي )١
تنھض بھا الدولة وتقدمھا بصورة شبھ مجانیة غیر أن ھذه النظرة لخدمة التعلیم العالي سادت في 
مراحل وفترات من التطور االقتصادي وخاصة في الخمسین سنة الماضیة وباتت النظرة الحدیثة 

أساس إشراك المجتمع في توفیر خدمة التعلیم العالي بما في ذلك طالبي الخدمة التعلیمیة  تقوم على
ذاتھا كما أنھ یمكن تقدیمھا بمعاییر السوق كما ھو الحال عبر مؤسسات التعلیم العالي األھلي 

.وخاصة ألولئك الذین تتوفر لدیھم المقدرة المالیة 
قیودًا مالیة تتعلق بمحدودیة الموارد یواجھ التمویل الحكومي للتعلیم العالي )٢

العامة للدولة والتي تحد من زیادة التمویل للتعلیم العالي وبالتالي فأن التوسع الذي یشھده التعلیم 
العالي حالیًا ومستقبًال یتطلب البحث عن مصادر أخرى مكملة ، إذ أن زیادة التمویل الحكومي في 

یكون بنفس مستوى التوسع في التعلیم العالي وال یمكن أن ظل محدودیة الموارد العامة للدولة ال 
  .یفي بمتطلبات تطویره وتحدیثھ وإدخال مفاھیم الجودة لمكون رئیس لمخرجات التعلیم العالي 

سیظل التمویل الحكومي للتعلیم العالي یواجھ ضغوطًا كبیرة وقصورًا إشرافي )٣
الوفاء بمتطلبات التعلیم العالي وذلك بسببین 

محدودیة الطاقة االستیعابیة للتعلیم الفني والتي ستظل كذلك على األقل خالل السنوات : ل األو
  .العشر القادمة 

یتمثل في التدفق الكبیرة على مؤسسات التعلیم الجامعي خاصة في ظل معدل نمو سكاني : الثاني 
للمركز االجتماعي  ونظرة المجتمع للتعلیم العالي باعتباره أحد العناصر المعززة%) ٣.٥(مرتفع 

لألسرة على خالف التعلیم الفني الذي ال یزال في نظر قطاع كبیر في المجتمع سلعة من الدرجة 
  .الثانیة 

  
  

  التمویل الذاتي  ٢-١- ٣
یعتبر التمویل الذاتي الذي تحصل علیھ مؤسسات التعلیم الجامعي ھامشیًا وضئیًال حیث ینحصر بین 

ویتركز ) م ٢٠٠٥-٢٠٠١(المتاحة خالل الفترة من إجمالي مصادر التمویل % ٤.٤-%٢.٤
التمویل الذاتي في رسوم الطالب الذین یلتحقون بمؤسسات التعلیم الجامعي كرسوم التسجیل 
واألنشطة الطالبیة ورسوم االمتحانات ورسوم الحصول على وثائق التخرج ، وھي عبارة عن 

 ٨٠٠٠لكلیات النظریة وحوالي ریال كرسوم تسجیل في ا ٦٠٠٠مبالغ رمزیة یصل أقصاھا إلى 
  .ریال في الكلیات العلمیة 

الجدیر بالذكر أن ثمة موردًا ذاتیًا واعدًا یتمثل في رسوم النظام الموازي الذي تم إدخالھ في برامج 
دوالر سنویًا على الطالب  ١٨٠٠الدراسات الجامعة في الثالث السنوات الماضیة والتي تبلغ حوالي 

ألف ریال في الكلیات النظریة غیر انھ  ٤٠دوالر في كلیة الھندسة وحوالي  ٩٠٠في كلیة الطب و 
مقتصر على بعض الكلیات العلمیة والنظریة التي لدیھا تخصصات علمیة یتزاید الطلب علیھا في 
سوق العمل كالطب والحاسوب والتجارة ، ولیس ھناك معلومات عن حجم المبالغ التي حصلت 

  .التعلیم الجامعي نتیجة إدخال النظام الموازي الجدید علیھا بعض مؤسسات 
  
  

  التمویل من المنح ٣-١- ٣
مثلت المنح الخارجیة في إطار التمویل للتعلیم العالي موردًا ثانویًا حیث بلغت أقصاھا في عام 

من إجمالي مصادر التمویل وبرغم ضآلة ھذا % ١.٥ملیون ریال وتمثل  ٤٣٤م حوالي ٢٠٠٤
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ر مؤقت وال یعول علیھ كثیرًا في دعم جھود التطویر للتعلیم العالي خاصة وأن المصدر إال أنھ مصد
المنح الخارجیة تتجھ في الغالب لدعم التعلیم األساسي والثانوي ، ومع ذلك فأن تنمیة ھذا المصدر 
 من خالل تنشیط العالقات الثقافیة مع مؤسسات التعلیم العالي في الدول المختلفة لھو جدیر باالعتبار

  .والنظر 
  

  التمویل من القروض الخارجیة ٤-١- ٣
تشكل القروض الخارجیة مصدرًا تمویلیًا ثانویًا وذات طبیعة مؤقتة وقد بلغت إجمالي القروض 

ملیون ریال وتتصف  ٣٠٥٨مبلغ ) م ٢٠٠٥ – ٢٠٠١( الخارجیة للتعلیم العالي خالل الفترة 
تغیرات بالزیادة أو النقص األمر الذي یصعب القروض الخارجیة بأنھا ال تأخذ مسارًا ثانیًا بل تشھد 

التنبؤ بحجمھا في المستقبل كما یصعب االعتماد علیھا كمصدر من مصادر تمویل التعلیم العالي 
) البنك والصندوق ( ألسباب تتعلق بكون القروض المیسرة التي تقدمھا مؤسسات التمویل الدولیة 

وي أو تقتصر على تمویل بعض التجھیزات الرأسمالیة توجھ عادة نحو تمویل التعلیم األساسي والثان
  .كالمعدات أو بناء القدرات الذاتیة لمؤسسات التعلیم العالي 

  
  : القیود التمویلیة على التعلیم  - ٤

یمكن اإلشارة إلى أن التعلیم بصورة عامة یواجھ ثالثة قیود تمویلیة تحد من الموارد المالیة التي 
  :التعلیم وھي یمكن أن توجھ نحو تطویر 

إذ ان ھنالك ضغطًا كبیرًا على : محدودیة الموارد التمویلیة من الخزینة العامة للدولة -١
الموارد العامة للدولة في ظل نمو النفقات العامة للدولة بنسبة أكبر من نمو اإلیرادات العامة نظرًا 

ضرائب والرسوم الجمركیة العتماد الموازنة على قاعدة موارد محدودة تتمثل في عائدات النفط وال
بصورة رئیسیة وبالتالي فأن الصفة الغالبة للموازنة العامة للدولة أنھا تواجھ بصورة متكررة عجزًا 
مالیًا یعكس محدودیة الموارد المتاحة في ظل تعاظم االحتیاجات المختلفة لمؤسسات الدولة وجھازھا 

خالل الثالثة العقود الماضیة ، كما تشیر اإلداري وقد ظل ھذا العجز مالزمًا للموازنة العامة 
التوقعات إلى أن العجز سیتزاید في السنوات القادمة بسبب انخفاض العوائد النفطیة األمر الذي یحد 

  .من نمو وزیادة التمویل من الموازنة العامة الذي یمكن أن یوجھ نحو التعلیم العالي 
ي مجال التعلیم ضعف ومحدودیة كما یواجھ التمویل ف: محدودیة التمویل الخارجي -٢

التمویل الخارجي سواء في شكل منح أو قروض ویعود ذلك إلى الطبیعة الخاصة للتمویل الخارجي 
الذي یخضع لتقلبات یصعب السیطرة علیھا كما أنھ في نھایة األمر موردًا ثانویًا ومؤقتًا یرتبط 

.بشروط محدودة 
القطاع الخاص في تمویل التعلیم غائبًا أو یكاد  ضعف مشاركة القطاع الخاص ، ال یزال إسھام

یكون معدومًا باستثناء بعض الحاالت الفردیة المؤقتة كمساھمة بعض رجال األعمال في تمویل 
  .بعض المدارس او االشتراك في مساھمة بعض مؤسسات التعلیم الجامعي

  
  
  مؤشرات اإلنفاق على التعلیم  - ٥
  )األساسي والثانوي ( اإلنفاق على التعلیم العام   ١- ٥

، حیث زاد اإلنفاق )  م٢٠٠٢/٢٠٠٥(شھد اإلنفاق على التعلیم العام نموًا مطردًا خالل الفترة 
م ، ٢٠٠٥ملیون ریال في عام 136,883م ، إلى ٢٠٠٢ملیون ریال في عام  ١٠٠.٧٤٧من 

لعام إلى أن ، وترجع أسباب الزیادة في اإلنفاق على التعلیم ا% ٨.٧٥وبمعدل سنوي متوسط بلغ 
التعلیم بصورة عامة والتعلیم العام بوجھ أخص أولویة في قائمة اھتمامات الدولة وبرامج التنمیة 
البشریة ، فضًال عن تزاید أعداد الملتحقین سنویًا بقطار التعلیم ، األمر الذي من شأنھ زیادة اإلنفاق 
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في شكل بناء منشآت تعلیمیة جدیدة او  على التعلیم الستیعاب الزیادات المتتالیة في الملتحقین سواء
  .وغیرھا ... نفقات متعلقة باألجور والمرتبات للمدرسین الجدد أو إجراء عملیات الصیانة والترمیم 

  
  م٢٠٠٢/٢٠٠٥جدول تطور اإلنفاق على التعلیم العام والتعلیم الفني خالل الفترة 

٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥القطاع        السنة
100,747106,562126,677136,883ام التعلیم الع

2,8624,2476,6698,053التعلیم الفني
  م٢٠٠٥مجلدات الموازنة العامة للدولة : المصدر 

  
  :النفقات الجاریة  ١-١- ٥

من إجمالي نفقات التعلیم % ٨٥م على ٢٠٠٥تستحوذ النفقات الجاریة في التعلیم العام في عام 
لدالالت منھا تضخم الجھاز التعلیمي بالمدرسین والتربوین األمر الذي العام ، وھو مؤشر لھ بعض ا

من شأنھ زیادة األجور والمرتبات السیما وأن ثمة اختالالت كبیرة یواجھھا التعلیم بصورة عامة 
منھا وجود نسبة من التربوین والمدرسین ضمن الطاقم التدریسي ال یمارسون العمل التدریسي وھم 

متعون بكافة الحقوق المالیة والمزایا التي یحصل علیھا المدرسون الذین یزالون في الوقت نفسھ یت
  .بصورة فعلیة مھنة العمل التدریسي والتربوي 

من جانب آخر ، وبالرغم من زیادة النفقات الجاریة سنویًا إال أن معدل االلتحاق بالتعلیم 
على الترتیب ، وفي المقابل % ٣٧.٩، % ٦٤.٨األساسي والثانوي ال یزال متدنیًا وال یتجاوز 

، ونتیجة لذلك بلغ عدد المتسربین من العملیة % ٦٢.١، % ٣٥.٢ارتفاع نسبة التسرب منھما إلى 
ألف طالب وطالبة من ) ٨٧٩(ألف طالب وطالبة من التعلیم األساسي ) ٢٠٦٦(التعلیمیة حوالي 

  .التعلیم الثانوي 
  
  :النفقات االستثماریة  ٢-١- ٥

ملیون ١٩.٩٩٢م حوالي ٢٠٠٥ت االستثماریة في التعلیم األساسي والثانوي عام تشكل النفقا
من إجمالي نفقات التعلیم العام ،وعلى الرغم من زیادة اإلنفاق % ١٤.٥ریال وتمثل نسبة 

االستثماري قیاسًا بالسنوات الماضیة إال أنھا ال تزال نسبة متدنیة السیما في ظل تدھور صالحیة 
التعلیمیة فضًال عن محدودیة المتاح من المنشآت التعلیمیة ذات الجاھزیة الكاملة  كثیر من المنشآت

  .وخاصة في التعلیم الثانوي في المناطق الریفیة 
ومن نافلة القول أن ثمة جھات تتولى تمویل بناء المنشآت التعلیمیة بجانب وزارة التربیة 

ماعي للتنمیة وصندوق األشغال العامة والتعلیم كجھة مسئولة بالدرجة األولى كالصندوق االجت
  .ومشاركة المجالس المحلیة 

  
  النفقات الجاریة واالستثماریة للتعلیم األساسي والثانوي (   ) جدول 

  على مستوى السلطة المركزیة والسلطة المجلیة 
نفقات استثماریةنفقات جاریة البیان

إجماليمحلي مركزي إجماليمحلي مركزي 
12,117104,774116,56511,5658,42719,992ت بالملیون ریالالنفقا

%١٠٠%٤٢.٢%٥٧.٨%١٠٠%٨٩.٦%١٠.٤النسبة
  م ٢٠٠٥مجلدات الموازنة العامة للدولة : المصدر

  
  اإلنفاق على التعلیم الفني والمھني  ٢ – ٥
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بالتعلیم بصورة عامة رغم االھتمام المبكر بالتعلیم الفني والمھني والذي تواكب مع االھتمام 
غیر أنھ لم یشھد تطورًا متسارعًا في طاقتھ االستیعابیة ومنشآتھ التعلیمیة والتدریبیة وفي عدد 
الملتحقین بھ ألسباب تتعلق بالنظرة االجتماعیة للتعلیم المھني والفني في بادئ األمر وعدم تخطیط 

یة ومخرجاتھا بما یتناسب واحتیاجات التعلیم على أسس علمیة سلیمة تكفل توجیھ العملیة التعلیم
التنمیة وقطاعات االقتصـاد المختلفة بما في ذلك التعلیم الفني والمھني ، غیر ان السنوات الثالثة 
الماضیة شھد التعلیم الفني فیھا ، اھتمامًا بلغ ذروتھ وذلك بتشكیل وزارة خاصة بالتعلیم الفني 

علیم الفني معدالت نمو متصاعدة ، حیـث بـلـغ مـعـدل والمھني ونتیجة لذلك شھد اإلنفاق على الت
  .م )٢٠٠٢/٢٠٠٥(خـالل الفـترة % ٤٥.٣النمو السنوي المتوسط 

من إجمالي النفقات المخصصة للتعلیم الفني % ٣٢.٤من جانب آخر بلغت النفقات الجاریة 
  ، على النحو الموضح بالجدول % ٦٧.٦النفقات االستثماریة 

  
  م ٢٠٠٥لیم الفني والتقني في عام اإلنفاق على التع

إجمالي السلطة المركزیة النفقات االستثماریةالنفقات جاریة البیان
والمحلیة

إجماليمحلیةمركزیةإجماليمحلیةمركزیة
نفقات 
جاریة

نفقات 
استثماریة

إجمالي 
عام

النفقات 
بالملیون 

ریال
٨٢٧1,7852,6125,217٢٢٣5,4402,6125,4408,052

%٣٢.٤٦٧.٦١٠٠%١٠٠%٤.١%٩٥.٩%١٠٠%٦٨.٣%٣١.٧النسبة
  م ٢٠٠٥مجلدات الموازنة العامة للدولة : المصدر 

  
ویرجع السبب في زیادة نسبة النفقات االستثماریة إلى طبیعة التعلیم الفني ذاتھ ، والذي یتطلب 

اد مستخدمة في العملیة تجھیزات رأسمالیة عالیة سواء في شكل آالت ومعدات أو معامل ومو
  .التعلیمیة 

  
  التكلفة الجاریة للطالب في التعلیم العام والتعلیم الفني  ٣ – ٥

تمثل التكلفة الجاریة للطالب مقدار اإلنفاق السنوي من الموازنة العامة على الطالب باستبعاد 
والمرتبات للمدرسین النفقات الرأسمالیة والتي تتمثل في إجمالي النفقات الجاریة كنفقات األجور 

  .وغیرھا ... واإلنفاق على المستلزمات التعلیمیة ونفقات الصیانة والنفقات التشغیلیة 
األساسي ( وبحسب بیانات الجدول أدناه بلغت التكلفة السنویة للطالب في مرحلة التعلیم العام 

لب في التعلیم الفني ریال سنویًا ، بینما بلغت التكلفة السنویة للطا 27,831حوالي ) والثانوي 
ریال ، وتمثل أكثر من سبعة أضعاف تكلفة الطالب في مرحلة التعلیم  210,645والمھني مبلغ 

  .األساسي والثانوي 
  

بالریال ( جدول التكلفة الجاریة للطالب في مرحلتي التعلیم العام والتعلیم الفني باألسعار الجاریة 
(  

  .م  ٢٠٠٥/  ٢٠٠٤في عام 
التعلیم الفني)األساسي ، والثانوي ( التعلیم العام 

اإلنفاق على التعلیم 
)ملیون(

عدد الطالب 
)ألف(

  تكلفة الطالب 
)ریال(

اإلنفاق على 
التعلیم 

عدد الطالب 
)ألف(

  تكلفة الطالب 
)ریال(



األمانة العامة للمجلس األعلى لتخطیط التعلیم

  ١٢

)ملیون(
116,8914.18227,8312,612124210,645

  حسابات الباحث+ م ٢٠٠٥مجلدات الموازنة العامة للدولة : المصدر 
  

ویرجع السبب في ارتفاع تكلفة الطالب بالتعلیم الفني إلى أنھ یرتبط باستخدام مواد ومستلزمات 
  .تدریبیة فضًال عن النفقات التي تتعلق باحتیاجات وزارة التعلیم الفني

  
  مؤشرات اإلنفاق على التعلیم العالي   ٤ – ٥

رد االستراتیجي الذي یمد المجتمع بكافة احتیاجاتھ من نظرًا ألھمیة التعلیم العالي باعتباره المو
التخصصات العلمیة فأن من األھمیة بمكان تناول اإلنفاق على التعلیم العالي بمزید من التفصیل 

  :وذلك على النحو اآلتي  
  
  النفقات الجاریة   ١ – ٤ – ٥

حیث ) ٢٠٠٥- ٢٠٠١( شھدت النفقات الجاریة على التعلیم العالي نموًا مطردًا خالل الفترة
من إجمالي نفقات التعلیم % ٧٣.١م وتمثل نسبة ٢٠٠١ملیون ریال في عام  ٩.٧٢٨زادت من 
وبالتالي استحوذت النفقات % ٧١.٧م وتمثل نسبة ٢٠٠٥ملیون ریال في عام  ٢٢.٩٥٦العالي إلى 

لنحو في المتوسط من إجمالي النفقات خالل الفترة السابقة على ا% ٧٦الجاریة على حوالي 
وھذا الوضع الذي آلت إلیھ النفقات الجاریة للتعلیم العالي یعكس جملة من ) ٥(الموضح في الجدول 

  :الدالالت منھا 
ارتفاع نصیب النفقات الجاریة على التعلیم العالي على النحو الموضح سلفًا یترتب علیھ )١

سات التعلیم الجامعي بالضرورة انخفاض حجم النفقات االستثماریة وبالتالي تواضع قدرات مؤس
والعالي على التوسع في المباني والقاعات الدراسیة والمعامل والمكتبات وجوانب التطور األكادیمي 
األخرى ، فضًال عن فتح تخصصات علمیة جدیدة وھو ما یفضي في نھایة األمر إلى تدني مستوى 

العالي عن مواكبة متطلبات  األداء وانخفاض جودة الخدمة التعلیمیة وتراجع دور مؤسسات التعلیم
  .التنمیة 

  
  
  
  

  بمالیین الریاالت ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(مؤشرات اإلنفاق على التعلیم العالي خالل الفترة ) ٥(جدول 
٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥البیان 

9,72816,14117,97121,37522,956النفقات الجاریة للتعلیم العالي
%٧١.٧%٧١.٩%٨٠.١%٨٢.٩%٧٣.١يمن إجمالي نفقات التعلیم العال% 

1,4455,8936,1656,8087,214نفقات االبتعاث الخارجي
%٣١.٤%٣١.٩%٣٤.٣%٣٦.٥%١٤.٩من النفقات الجاریة % 

5,8776,5068,50910,36111,347نفقات األجور والمرتبات 
%٤٩.٤%٤٨.٥%٤٧.٣%٤٠.٣%٦٠.٤من النفقات الجاریة % 
3,5913,3304,4888,3339,056ت الرأسمالیة النفقا
%٢٨.١%٢٨.١%١٩.٩%١٧.١%٢٦.٩من إجمالي نفقات التعلیم العالي% 

٣٥٢٤١٧٥٦٣٦٩٣٦٦٩نفقات المؤتمرات الخارجیة
%٢.٩%٣.٢%٣.١%٥.٦%٣.٦من النفقات الجاریة % 
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نسبة نفقات االبتعاث من وزارة 
ھا الجاریةالتعلیم العالي إلى نفقات

___٩٢.٢٩١.٨٨٨.٨٨٨.٩

  .م ٢٠٠٥مجلدات الموازنة العامة للدولة : المصدر  
  

تتركز النفقات الجاریة للتعلیم العالي في نفقات األجور والمرتبات ونفقات االبتعاث الخارجي والتي )٢
% ٥٠الي من إجمالي النفقات الجاریة ففیما بلغت فاتورة األجور والمرتبات حو% ٨٠تمثل حوالي 

في المتوسط % ٣٠حوالي ) االبتعاث الخارجي ( في المتوسط بلغت تكالیف تمویل المنح الخارجیة 
وبالتالي فأننا بصدد اختالل في ھیكل النفقات الجاریة ، والذي یترتب علیھ انخفاض اإلنفاق على 

األكادیمیة  جوانب الصیانة ونفقات التشغیل ، فضًال عن انخفاض اإلنفاق على مكونات العملیة
وخاصة تطویر المكتبات وإدخال أنظمة الحاسوب وتقنیات اإلنترنت وتنشیط حركة البحث والتألیف 
والترجمة والفعالیات العلمیة والمشاركة في المؤتمرات الخارجیة فضًال عن إقامة مؤتمرات داخلیة 

.
المؤتمرات العلمیة  الجدیر بالذكر أن مؤسسات التعلیم العالي ال توفر مخصصات كافیة لتمویل

الداخلیة واألبحاث العلمیة الجادة في إطار نفقاتھا الجاریة كما ال تسعى إلى تنمیة مصادر تمویلیة 
بدیلة سواء ذاتیة  أو عبر جمعیات رجال األعمال والقطاع الخاص بصورة عامة وبالتالي فأن 

لعلمي والتراجع  النسبي في مؤسسات التعلیم العالي تشھد حالة من الركود األكادیمي والجمود ا
ال یشیران إلى تنامي  ھكما أن واقع الحال للتعلیم العالي ومؤشرات، رسالتھا التعلیمیة والمجتمعیة 

حركة علمیة وأكادیمیة حیة وفاعلة إذ یشھد الوسط األكادیمي حالة من االنكفاء في إطار أسوار 
غیر إیجابیة  تتمثل في ضعف األداء  الجامعات كما برزت خالل بضع سنین مضت ظاھرة أكادیمیة

وربما ضعف االنتماء إلى حد ما  العمل األكادیمي  ذاتھ  وتراجع أداء عضو ھیئة التدریس على 
نحو واضح في المؤسسة التعلیمیة  التي ینتمي إلیھا في ظل البحث عن فرص أخرى لتحسین الدخل 

المواقع اإلداریة في الجھاز ....... و سواء من خالل التدریس في الجامعات الخاصة أو السعي نح
اإلداري للدولة أو القطاع  الخاص  وكال األمرین  یمكن  أن یكونا مقبولین أو جائزین شریطة  عدم  
اإلخالل بمستوى األداء التدریسي أو التفریط في المھام واألعباء األكادیمیة المحددة قانونیًا ، بل 

ا أخذنا في االعتبار أنة إسھام من مؤسسات التعلیم العالي في سیتحول األمر إلى ظاھرة إیجابیة إذ
  رفع مستوى أداء الجھاز اإلداري ومؤسسات المجتمع المختلفة 

  

  نفقات البحث العلمي والتطویر األكادیمي ٢ – ٤ – ٥
تشیر المعلومات المتاحة إلى أن اإلنفاق على البحث العلمي والتطویر األكادیمي یتركز بصورة 

- ٢٠٠١(من إجمالي النفقات الجاریة خالل الفترة % ٣في المشاركة الخارجیة ال یتجاوز رئیسیة 
وھي نسبة متدنیة ال تسمح لمؤسسات التعلیم من المشاركة الفاعلة والحضور العملي مع ) م٢٠٠٥

المؤسسات العلمیة المناظرة عربیا  ودولیًا كما ال تمكن أعضاء ھیئة التدریس من االحتكاك العلمي 
  .بادل الخبرات في میدان البحث العلمي والتطویر األكادیمي وت
  

  نفقات اإلبتعاث الخارجي  ٣ – ٤ – ٥
من إجمالي موازنة التعلیم العالي الجاریة خالل % ٣٠شكلت نفقات اإلبتعاث الخارجي حوالي 

م للدراسة الجامعیة ٢٠٠٣ووصل عدد الموفدین في الخارج في عام ) م٢٠٠٥-٢٠٠١(الفترة 
مبعوثًا  في مختلف التخصصات العلمیة  ٧٢٤١إلى حوالي ) ماجستیر و دكتوراه(راسات العلیا والد

موفدًا و یمثلون حوالي  ٣٥٥٩حوالي ) ماجستیر ودكتوراه (وقد بلغ عدد الموفدین لدراسات العلیا 
  .موفدًا  ٣٦٨٢من إجمالي عدد الموفدین فیما بلغ الموفدین للدراسات الجامعیة حوالي % ٤٩
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الحق أن سیاسة التنوع في اإلبتعاث على مستوى التخصصات العلمیة أو الدول الموفد إلیھا و
إذ یمثل عالمة فارقة في مسیرة ، الطالب فضًال من كثافة اإلبتعاث ذاتھ لھو أمر جدیر باإلشادة

ینة التعلیم العالي والذي من شأنھ إثراء ونقل تجارب وخبرات علمیة وأكادیمیة لدول مختلفة ومتبا
وبالرغم من ذلك فإن ثمة مالحظات تقویمیة ... في نماذج وتجارب التطویر العلمي واألكادیمي 

  : لسیاسة اإلبتعاث یمكن تلخیصھا في األتي 
أن معظم التخصصات العلمیة التي یبعث الطالب الموفدین للتخصص فیھا خاصة  -١

الحكومیة والخاصة ولم یعد  التخصصات العلمیة الجامعیة  أصبحت الیوم متوفرة في الجامعات
ھناك مبرر إلى إبتعاث ھذه األعداد الكثیفة إلى الخارج  وبالتالي فإن سیاسة ترشید اإلبتعاث وقصرة 
على التخصصات العلمیة النادرة في المرحلة القادمة تبدو ھي األولى باألتباع في المرحلة القادمة 

ت العلیا السیما وأن عدد أعضاء ھیئة التدریس كما ینطبق األمر إلى حد ما على اإلبتعاث للدراسا
، في جامعة عدن  ٣١أستاذا في جامعة صنعاء و ١٢١الذین حصلوا  على دراسة األستاذیة بلغ 

  .أستاذًا في الجامعتین على الترتیب  ١٣٥،  ٢٠٢وكما بلغ عدد األساتذة المشاركین 
سس واضحة ومعاییر محددة ال تستند سیاسة اإلبتعاث على األقل من ناحیة عملیة إلى أ-٢

والتي على ضوئھا تتحدد التخصصات العلمیة النادرة والمطلوبة والتي یتم بموجبھا اإلبتعاث بل أن 
حالة العشوائیة  واالرتجالیة وعدم التخطیط ھي السائدة إلى حد كبیر خاصة  وأن الجھات المسئولة 

من الموفدین في تخصصات % ٢٠جھة فضًال عن أن أكثر من  ٢٦عن اإلبتعاث قد وصلت إلى 
  .لیست نادرة  ویوجد لھا  تخصص مناظر في الجامعات الوطنیة في الداخل 

  

  :النفقات االستثماریة والرأس مالیة  ٤– ٤ – ٥
بالرغم من تزاید النفقات االستثماریة بصورة منتظمة خالل السنوات الماضیة ، حیث زادت من 

% ٢٤م وتمثل حوالي ٢٠٠٥ملیون ریال في عام  ٩٠٥٦م إلى ٢٠٠١ملیون ریال في عام  ٣٥٩١
من إجمالي نفقات التعلیم العالي في المتوسط خالل السنوات الخمس الماضیة ، إال أنھا ال تتناسب 
مع ما یشھده التعلیم العالي من توسع أفقي ، كما ال تفي بمتطلبات إدخال المفاھیم الحدیثة في التعلیم 

ومع ذلك یمكن اإلشارة إلى .. ویر مھارات أعضاء ھیئة التدریس العالي كمفاھیم ضبط الجودة وتط
  :األمرین اآلتیین 

أن الزیادة في النفقات االستثماریة ھي في الغالب مرتبطة بإنشاء جامعات جدیدة أو فروع : األول 
  .لكلیات قائمة أو توسعات محدودة في المباني والتجھیزات 

قات االستثماریة ال تعني بالضرورة استیعاب كل تلك أن الزیادة الملحوظة في النف: الثاني 
المخصصات للجوانب االستثماریة نظرًا لما یكتنف اإلخراج عن المخصصات من معوقات وتأخیر 

  .وإجراءات إداریة ومركزیة طویلة لدى جھات الصرف 
من مخصصات % ٥٠وفي ھذا الشأن أوضحت دراسة أجریت على خمس جامعات ان حوالي 

في وزارة المالیة في شكل % ٥٠الستثماریة یتم استیعابھا فقط فیما تظل النسبة الباقیة النفقات ا
  .وفورات مالیة سنویة 

  

  :في مؤسسات التعلیم العالي ) للطالب ( التكلفة الجاریة للوحدة  ٣ – ٥
قارنات العائد لدراسة الجدوى االقتصادیة للتعلیم العالي وإجراء الم –یمكن استخدام مقیاس التكلفة 

المختلفة على نحو یتم اختیار أفضل البدائل المتاحة ذات المردود االقتصادي األعلى والمرتبط 
  .بالضرورة بتكلفة جاریة أدنى 

وتوخیًا للدقة في التقدیر وضمانًا لسریان نفس الظروف والمعطیات العامة فقد تم حساب التكلفة 
م مستبعدین حساب ٢٠٠٣معي الحكومیة فقط لعام الجاریة السنویة للطالب في مؤسسات التعلیم الجا

التكلفة الجاریة للطالب الموفد إلى الخارج نظرًا الختالف التكالیف وتباین الظروف في كل دولة یتم 
التكلفة الجاریة السنویة للطالب والتي بلغت على )  ٦( اإلیفاد إلیھا وبناء على ذلك یوضح الجدول 
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دوالر سنویًا وھي تكلفة ) ٤٠٠(یال في السنة أي ما یساوي ر ٧٤.٢٣٩مستوى الجامعات حوالي 
دوالر سنویًا ٢٠٠٠منخفضة إلى حد ما إذا أخذنا في االعتبار المقارنات الدولیة والتي تصل إلى 

  :وبصرف النظر من ذلك فأن ثمة مالحظتین جدیرتا بالتأمل والنظر كشف عنھما التحلیل ھما 
  م ٢٠٠٣بالریال للطالب في الجامعات الحكومیة لعام  التكلفة الجاریة السنویة) ٦(جدول 

البیان
جامعة 
صنعاء

جامعة عدن
جامعة 
الحدیدة

جامعة 
تعز

جامعة 
إب

جامعة 
حضرموت

جامعة 
ذمار

التكلفة الجاریة 
للطالب في عام 

م٢٠٠٢/٢٠٠٣
56,322160,75162,43455,81065,612186,92368,09274,239

/ عدد الطالب 
ئة عضو ھی

التدریس
٥٣١٣٨٣٧١٤٨١٦٥٨٤٩

  حسابات الباحث ٢٠٠٥م مجلدات الموازنة العامة ٢٠٠٣كتاب اإلحصاء السنوي : المصدر 
  

تباین واضح في التكلفة الجاریة للطالب من جامعة إلى أخرى رغم تشابھ الظروف إلى )١
عاء والحدیدة ریال في كل من جامعة صن ٦٨.٠٩٢ریال و  ٥٥.٨١١حد ما ففیما تراوحت بین 

وتعز وإب وذمار ، أي لم تكن درجة االنحراف أو التباین بینھما كبیرًا رغم حداثة بعضھا ، بینما 
بلغت التكلفة الجاریة للطالب أعالھا في كل من جامعة عدن وجامعة حضرموت حیث بلغت 

  .ریاًال على الترتیب  ١٨٦.٩٢٣ریال ،  ١٦٠.٧٥١
باین الكبیرین في التكلفة لیس إلى عامل الزمن من یعود السبب الرئیسي لالختالف والت)٢

حیث حداثة النشأة أو قدمھا وإنما یعود إلى عدد أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة وعدد الطالب 
عضو ھیئة التدریس أدناھا في كل من جامعة عدن / الملتحقین بھا ، حیث بلغ عدد الطالب 

یس ، بینما تراوحت في الجامعات األخرى عضو ھیئة تدر/ طالب ) ١٦،  ١٣( وحضرموت إلى 
عضو ھیئة تدریس وھو مؤشر لھ داللتھ من حیث تحدید / طالب ) ٨٣- ٤٨(في المدى الطبیعي 

الحجم األمثل ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعة إذ تتجھ بعض الجامعات إلى سیاسة قبول أو تأھیل 
الحقیقیة تحت تأثیر ضغوط المجتمع ألعضاء ھیئة التدریس الخاصة بھا بما یفوق احتیاجاتھا 

المختلفة التي تمارس على الجامعات ومجالسھا العلمیة واألكادیمیة كما یفتح ھذا األمر تساؤًال مھمًا 
.عن دور الجھات ذات العالقة برسم استراتیجیة التعلیم العالي 

  

  
  :قائمة المراجع 

  
م العالي في الجمھوریة جون فیرھا عن ، مسودة مشروع استراتیجیة تطویر التعلی-١

  صنعاء-الیمنیة ترجمة عبد الرحمن عبد اهللا عبد ربھ ، مشروع تطویر التعلیم العالي 
المجلس األعلى لتخطیط التعلیم ، مؤشرات التعلیم في الجمھوریة الیمنیة -٢

م٢٠٠٤اغسطس
.وزارة المالیة ، مجلدات الموازنة العامة للدولة ، أعداد مختلفة -٣
بحث غیر ) التعلیم العام(مؤشرات أولیة عن نظام التعلیم في الیمن محمد الحاوري ، -٤

.منشور 
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م ٢٠٠٣/٢٠٠٤بدر سعید األغبري ، إصالح التعلیم وتطویره في الیمن،الطبعة األولى -٥
.صنعاء 

٦-Republic of Yemen , Higher Education Rationalizaton 
Study 

٧-World Banie, Palestinian Higher Education Financing 
Strategy Auguot2002

م ٢٠٠٣الجھاز المركزي لإلحصاء ، كتاب اإلحصاء السنوي -٨
  
  

http://www.scepye.org/ المصدر
  


