
تنويع مصادر تمويل التعليم
تعزيز الكفاءة واالستدامة

الدكتور ناصر بن راشد المعولي
كلية الدراسات المصرفية والمالية 
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األهداف العامة للعرض

الوقوف عىل اإلطار 
املفاهيمي ملصطلح تنويع 
مصادر تمويل التعليم.

 تسليط الضوء عىل أهمية  
تنويع مصادر تمويل 

التعليم. 

تطوير آليات جديدة لتمويل 
قطاع التعليم وتوفري 

مصادر تمويل مستدامة له.
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 المحاور 
الرئيسية 

المقدمة 

الخاتمة 

التوصيات 
والمقترحات

تمويل 
التعليم 

بالسلطنة 
وتحدياته 

اإلطار 
المفاهيمي 

لتنويع مصادر 
تمويل التعليم  

حقائق وأرقام

 المحاور الرئيسية
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يعــد التعليــم قاطــرة التنميــة البشــرية ألي مجتمــع و هــو أحــد  عوامــل النمــو  ®
لســد  كافيــة  ماليــة  مــوارد  تخصيــص  الجيــد  التعليــم  يتطلــب  و  االقتصــادي 

التعليــم.  بمتطلبــات جــودة  الوفــاء  و  احتياجاتــه 

تشري العديد من الدراسات إىل تزايد نفقات التعليم وتكاليفه سواء يف الدول  ®
النامية أو املتقدمة؛ وذلك نتيجة تزايد الطلب االجتماعي عىل التعليم. 

يعــد تحــدي تمويــل التعليــم اليــوم مــن التحديــات الرئيســة يف الســلطنة نتيجــة  ®
التوجــه الحكومــي لتخفيــض النفقــات العامــة ملواجهــة التحديــات االقتصاديــة. 

 لضمــان كفــاءة وجــودة التعليــم  بــات مــن الضــروري إيجــاد مصــادر تمويليــة  ®
مبتكــرة لتمويــل التعليــم لتخفيــف العــبء عــىل امليزانيــة العامــة للدولــة.

المقدمة
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حـقـائـــق و أرقـــــام 

المحور األول
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تحديات التعليم

إدارة قطاع 
التعليم

البحث العلمي جودة التعليم

املصدر: ندوة التعليم، كلية الدفاع الوطني ) مارس 2017(

التمويلالطلبة
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اإليرادات الحكومية 2019م 

غير نفطيةغير الضريبية

نفطيةالضريبية

٪ ٧٤ ٪ ٢٧ ٪٥٤ ٪ ٤٦

املصدر:  بيانات موازنة 2019م
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الدين العام الحكومي 2019م

٢٠١
٠

٢٠١
٣

٢٠١
١

٢٠١
٤

٢٠١
٦

٢٠١
٢

٢٠١
٥

٢٠١
٧

٢٠١
٨

٠ ٪ ٠

٪ ١٠

٪ ٢٠

٪ ٣٠

٪ ٤٠

١١٫٣

٨٫٩

٥٫٢

٠٫٩
٣٫٣

٣٫٥
٢٫٨

٢٫٥

٪ ٥٠

مليار ريال عماين

٪ ٤٨

٪ ٤٥

٪ ٣١

٪ ١٣

٪ ٥٤

٨

١٢

١٦

الدين المحليالدين الخارجي

نسبة الدين الى الناتج المحلي

ارتفاع الدين العام الى )١4٫6( مليار 	 
ريال عماني.

)اليشمل ديون الشركات الحكومية(.

يشكل االقتراض الخارجي مانسبته 	 
)75 ٪( من إجمالي الدين العام.

املصدر:  بيانات موازنة 2019م
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كلفة خدمة الدين العام 2019م

٢٠١
٦

٢٠١
٥

٢٠١
٧

٢٠١
٨

٢٠١
٩

٠٫٠

مليار ريال عماين

١

٣٧

١٣٨

٣٧٢

٤٨٠

٦٣٠

١٨٥ ٢٣٧ ٣٠٧

٣٨٤
٣٧٢

أقساط القروض المستحقة

كلفة خدمة الدين العام

املصدر:  بيانات موازنة 2019م
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تطور الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية ومعدالت التغير خالل الفترة ) 201٣ - 201٧م(

٢٧٫٣
٢٥٫٣

٣٠٫٩٣٠٫٢
٢٦٫٢

٢٫٩

٢٠١٣

٢٫٤

٢٠١٤

-١٥٫٣

٢٠١٥

-٣٫٥

٢٠١٦

٧٫٩

* ٢٠١٧

مليار ريال عماين ) ٪ (

املصدر:  املركز الوطني لالحصاء واملعلومات، النشرة االحصائية الشهرية.
* أويل
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نسبة اإلنفاق على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي وجملة اإلنفاق الحكومي 

٢٠١٤ م٢٠١٣ م٢٠١٢ م٢٠١١ مالبيان

نسبة اإلنفاق على التعليم
٤,٤٤,٧٥,٠٦,٣ من الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة اإلنفاق على التعليم
١٠,٨١٠,٣١٠,٧١٣,١ من جملة اإلنفاق الحكومي

املصدر : الحسابات الختامية السنوية وزارة املالية + بيانات املركز 
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نسبة المصروفات السنوية على الخدمات العامة من إجمالي اإلنفاق العام )2015 - 201٧م(

٢٠١٨ م*٢٠١٧ م*٢٠١٦ م٢٠١٥ مالبيان

١٤٫٨١٥٫٨١٦٫٥١٦٫٨ التعليم

٦٫١٦٫٢٧٫١٩٫٦ الصحة

٧٫٥٧٫٣٩٫٤٧ اإلسكان

٤٫١٣٫٤٣٫٩٤٫٦الضمان والرعاية االجتماعية

 إجمالي الحصة منسوبة إلى
٣٢٫٥٣٢٫٧٣٦٫٩٣٨إجمالي اإلنفاق العام
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العرض والطلب على التمويل 

Price
عرض
R.O

الطلب
R.O

عجز

S

D
Q s Q D

P 0

P 1
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اإلطار المفاهيمي
لتنويع مصادر تمويل التعليم  

المحور الثاني
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األساليب التمويلية للتعليم

صيغة تمويلية تجمع بني التمويل العام 
والتمويل الخاص للتعليم، بحيث تتكفل 

الدولة واملجتمع بمؤسساته بتوفري 
الخدمات التعليمية وقيام الفرد بدفع 

رسوم معينة مقابل هذه الخدمات. 

التمويل املختلطالتمويل الخاص

يتمثل يف تحمل 
الطالبوأووعائالتهم دفع 

تكاليف تعليمهم يف املؤسسات 
التعليميـة.

املصدر التقليديولتمويل التعليم، هو 
أن تتحمل الدولـة تمويل التعليموودفع 

تكاليف العملية التعليمية كاملة. 

التمويل العام

مفهوم تمويل التعليم 

التمويل
مجموعة املوارد املالية الالزمة لإلنفاق عىل العمليات التعليمية للمؤسسات 

التعليمية املختلفة لتحقيق أهدافها وإدارتها بكفاءة عالية .
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العوامل المؤثرة في تمويل التعليم 

عوامل 
خارجية 

الطبيعة 
الجغرافية 

مستوى الهدر
التعليمي

)الرسوب، االنقطاع أو 
االنسحاب عن الدراسة(

النمو 
السكاني

مستوى تأهيل 
المعلمين

األوضاع 
االقتصادية 

التقنيات 
الحديثة

عوامل 
داخلية 
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التكلفة والعائد 

2012 Todaro & Smith :املصدر

مراحل الدراسة

الجامعي التكلفة 

العائد

الثانوي

االبتدايئ

مراحل الدراسة

الجامعي التكلفة 

العائد

الثانوي

االبتدايئ
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تمويل التعليم 
بالسلطنة وتحدياته 

المحور الثالث
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الوضع  الحالي لتمويل التعليم في السلطنة

خاصحكومي

٪ ٤٩ ٪٥١

التوزيع النسبي للطلبة المقيدين بالتعليم العالي 
على المؤسسات الحكومية والخاصة

املصدر: مركز القبول املوحد
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الوضع  الحالي لتمويل التعليم في السلطنة

الحكومة هي المصدر 
الوحيد لتمويل التعليم 

في المؤسسات 
الحكومية.

الحكومة داعم 
رئيسي للمؤسسات 

التعليم الخاصة. 

يتم التمويل من خالل 
األسلوب التفاوضي 

مع وزارة المالية. 

نظام تمويل 
التعليم  الحكومي 
متنوع ومختلف بين 

عدة جهات.
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معوقات التمويل في سلطنة عمان 

ضعف منظومة األداء والقياس
التكامل بني التعليم العايل

والتعليم قبل الجامعي 
اتجاه تخفيض اإلنفاق الحكومي 

تنافس عىل توزيع املوارد املالية العامةالتنافس بني الكليات والجامعات الرتكيز عىل املدخالت 

محدودية التمويل الخارجي غريها من التحدياتاإلدارة والقيادة 

ضعف مشاركة القطاع الخاصاستقطاب الهيئات التدريسية املتميزة

املنافسة الدولية يف ضوء مهارات الوظائف 
ومتطلبات سوق العمل الراهنة واملستقبلية.

غريها من التحديات

غريها من التحديات 

تحديات عامة  تحديات المؤسسات التعليمية تحديات قطاع التعليم
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معوقات التمويل في سلطنة عمان 

تخفيض النفقات 
الحكومية

تنويـــع مصـــادر 
التمـويــــل 
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التوصيات 
والمقترحات  

المحور الرابع
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مقترح: إطار تمويلي متكامل

تأسيس إطار تمويلي متكامل تحت مظلة مجلس التعليم 

األسس العامة:
توفري املوازنات و الدعم الحكومي للمؤسسات التعليمية وآليات توزيعها يكون من مسؤولية مجلس التعليم  ®

فقط )بالتنسيق مع وزارة املالية واملجلس األعىل للتخطيط(.

إنشاء لجنة تنفيذية تحت مظلة مجلس التعليم تعنى بتنويع مصادر تمويل قطاع التعليم بعضوية الجهات  ®
املعنية من الحكومة ومؤسسات التمويل املختلفة. 

موازنة عملية اإلنفاق بني اإلنفاق عىل التعليم املدريس والتعليم العايل. ®
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محاور اإلطار التمويلي المتكامل:

+++= القطاع الحكومة
الخاص

القطاع 
األهلي

المؤسسات 
التعليمية

اإلطار 
التمويلي 



26

 أواًل: الحكومة

تخصيــص املــوارد املاليــة لنظــام التعليــم باألســلوب املعيــاري )وليــس التفــاويض(  بنــاء عــىل أســس ومعايــري موحــدة  ®
ومتعــارف عليهــا  تســتند إىل مؤشــرات األداء.

دراسة دمج بعض من مؤسسات التعليم العايل الخاص و تقديم حوافز للدمج. ®

إجازة املؤسسات التعليمية ملزاولة أنشطة  تجارية واستثمارية  داخل السلطنة و خارجها. ®

حث املؤسسات التمويلية العاملة يف السلطنة عىل توفري التمويل الالزم للمؤسسات التعليمية والطلبة بشروط  ®
رة. ميسَّ

األخذ بنمط الالمركزية يف إدارة مؤسسات التعليم. ®

وضع دراسة متكاملة لخصخصة الجوانب التشغيلية يف املؤسسات التعليمية الحكومية التي يمكن إدارتها من  ®
القطاع الخاص.

إصدار التشريعات الالزمة  للوقف التعليمي  والهبات والسهم الرتبوي . ®
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ــب ارتفــاع فائــدة اإلقــراض ولتنويــع  ® البنــوك، ولتجنُّ مــا زال تمويــل الجامعــات والكليــات الخاصــة يعتمــد عــىل 
ه إىل ُصَور مختلفة من التمويل غري البنيك مثل: التمويل  مصادر التمويل، عىل الحكومة دعم وتشجيع  التوجُّ
بأنواعهــا والصكــوك،  الســندات  بزيــادة رأســمالها، ومــن خــالل  أو  التعلميــة  املؤسســة  باألســهم عنــد تأســيس 
والتأجــري التمويــي والتخصيــم والتوريــق وصناديــق االســتثمار بأنواعهــا، وشــركات رأس املــال املخاطــر وشــركات 

التمويــل العقــاري والتمويــل الجماعــي عــر اإلنرتنــت وغريهــا.

تشــجيع املؤسســات التعليميــة كافــة عــىل إصــدار »خطــة االســتدامة املاليــة« الخاصــة بهــا، عــىل أن يتــم متابعتهــا  ®
مــن قبــل مجلــس التعليــم أو وزارة التعليــم العــايل. 

استحداث نظام املساءلة للمؤسسات التعليمية من خالل أدائها يف استخدام املوارد العامة. ®

 أواًل: الحكومة
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مراجعة الرامج واملؤهالت األكاديمية لتكون أكرث جاذبية وموائمة ملتطلبات سوق العمل .  ®

التوسع يف تقديم  مسارات التعليم:  التعليم عن بعد والتعليم املسايئ والتعليم املوازي والتعليم بفرتات.  ®

استثمار أكرث لكفاءة مستلزمات التعليم العايل من أجهزة ومباٍن. ®

استقطاب الطلبة الدوليني.  ®

تقديم الخدمات االستشارية والتدريبية.  ®

ممارسة أنشطة إنتاجية.  ®

إنشاء صناديق القروض الطالبية. ®

ثانيًا: المؤسسات التعلمية 
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تعزيز االستثمار يف القطاع التعليمي. ®

تمويل البحوث العلمية واملراكز البحثة املتخصصة.   ®

إنشاء صناديق استثمارية خاصة لقطاع التعليم.  ®

تقديم قروض دراسية حسنة )بدون فائدة( للطلبة املحتاجني يف مؤسسات التعليم العايل. ®

رة ملشاريع املؤسسات التعليمية.  ® تقديم القروض املَُيسَّ

ثالثًا: القطاع الخاص
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الترعات و الهبات. ®

الوقف التعليمي.  ®

الجمعيات و املنتديات التعليمية.  ®

رابعًا: القطاع األهلي  
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الخاتمة
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الخاتمة

 تحدي تمويل التعليم هو تحدي عاملي متغري.  ®

إشــكالية تمويــل التعليــم  تــأيت مــن خــالل محاولــة الجمــع بــني متغرييــن متباعديــن: »الطلــب املتزايــد عــىل التعليــم«  ®
و »شــح املــوارد املاليــة«. 

الحكومة لم تعد املسؤولة وحدها عن تحقيق االستدامة املالية يف قطاع التعليم.  ®

تحقيق االستدامة املالية يف قطاع التعليم مشروط بقيم ثالثة: التعاون و الشراكة و االلتزام.  ®

موضــوع اســتدامة تمويــل املؤسســات التعليمّيــة  يف الســلطنة مــن املواضيــع االســرتاتيجية التــي  يقــرتح أن تكــون  ®
»األولويات الوطنيــة«.  ضمــن  

تطبيق » اإلطار التمويي املتكامل«  يحتاج إىل عدد من ممكنات النجاح. ®

من أساسيات تمويل التعليم أن ينظر للتعليم من منظور يجمع بني مفهوم كونه خدمة ، فإنه كذلك استثمار. ®



شكرًا لحسن استماعكم


