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 مقدمة

لخاص تلقائي اعل الفي ضوء االهتمام بالمنظومة التربوية التعليمية ومتابعة تطورها وتحسنها , يأتي رد الف

لتربوية املية بالتقاط أي مؤشر تربوي أو داللة تفتح للباحثين آفاقا غير مطروقة للمساهمة في دعم الع

,  ث المهمةالبحوووالتعليمية , فالمؤشرات التربوية تعكس الكثير من الدالالت التي تبني عليها الدراسات 

 عصب العملية التربوية . ويعد المؤشر االقتصادي أحد أهم المؤشرات , ألنه

ة, التربوي عمليةمن هنا تنطلق أهمية اقتصاديات التعليم , التي تبحث وتدرس الجانب االقتصادي الداعم لل

 دمة له.مات المقالخد باعتبار أ، التعليم أحد أهم القوى الدافعة للتنمية االقتصادية , وتتحدد قيمته بمستوى

 سالتها ,رأدية تألساسية التي تستطيع من خاللها المنظومة التربوية فاإلنفاق على التعليم هو الركيزة ا

رجات لى مخمرورا بإعداد المنهج وتجهيز المدرسة وتزويدها بالتقنيات الحديثة , وانتهاء بالحصول ع

وجني  ض بهاتعليمية متميزة مؤهلة علميا وفكريا واجتماعيا و مهاريا , فهذه المحاور ال يمكن النهو

 انية .ن ميزل م يصاحبها إنفاق يتناسب مع حجم األهداف المرسومة لها , فال يوجد تعليم دوثمارها ما

لدولة , في ا إن تخصيص الموارد المالية للتعليم هو من األولويات التي يجب أن تكون ضمن خطة التنمية

 تبخل في ت لملكويوتقاس هذه األولوية بنسبة مخصصات التعليم إلى اإلنفاق العام  في الدولة , ودولة ا

 مي يالحظلتعلياعتماد الميزانيات المخصصة للصرف على العمل التربوي , بل أن المتتبع لتطور اإلنفاق ا

 التصاعد في حجم اإلنفاق على التعليم.

 قتصادياتجال امومن هنا يأتي هذا التقرير كأداة دعم لمتخذي القرار, بما يقدمه من مؤشرات وبيانات في 

مال تمثل عا الالتيد اإلنفاق , ولعل المؤشرات الخاصة باإلنفاق على التعليم وما تحمله من دالتعليم وترش

 رئيسيا في ترشيد اإلنفاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منهجية إعداد التقرير :

كلفة لتعليم وتعلى ا يرتكز التقرير في منهجيته على مراحل النمو والتطور االقتصادي من خالل البنود المختلفة لإلنفاق 

لية التعليمية , في اإلنفاق لكافة جوانب العم 2014/2015- 2010/2011طالب , ويرتكز على المقارنات للسنوات من ال

 لمعرفة تزايد وتناقص المصروفات قبل خمس سنوات .

 

 أنواع البيانات التي يتم االعتماد عليها في التقرير :

 طيط .التخ حصائية التي تصدر سنويا عن إدارةالبيانات الكمية , وتم الحصول عليها من خالل المجموعة اإل -

لمالية اإلدارة ا رة منالبيانات النوعية , يتم الحصول عليها من كتاب اإلنفاق التعليمي وتكلفة الطالب , ويتم إصدا -

 سنويا .

 ت عنالمؤشرات المستخدمة في التقرير , المؤشر االقتصادي , هي أما مؤشرات  تساعد على إعطاء دالال -

ي إطار فدخول صاد الوطني وقطاعاته المختلفة ونتائج أدائه أو أنها مؤشرات تقيس الحالة التوزيعية للاالقت

 عمليات التنمية .

 ومن أبر هذه المؤشرات , مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي في السنة. -

 .دئية شرية بصورة عامة  أو مبوهو أكثر شيوعا واستخدما إلجراء التقييم النقدي ألحوال التنمية الب -

 

 تعريف المؤشرات االقتصادية :

لتقييم  مختلفةهي مجموعة من اإلحصائيات والتقارير االقتصادية التي تستخدم في قياس أداء قطاعات االقتصاد ال

في ة قتصاديالوضع االقتصادي ومعرفة مدى قوة االقتصاد أو ضعفه , باإلضافة للقدرة على التنبؤ بالحالة اال

 المستقبل .

ن ملعديد اوتصدر المؤشرات االقتصادية بصفة دورية ) سنوية أو ربع سنوية أو شهرية أو أسبوعية ( , وهناك 

 المؤشرات االقتصادية لكل دولة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزان المدفوعات

لمتابعة عمليات البيع 

 والشراء للسلع والخدمات

 مؤشرات اإلنتاج

تقيس المستوى العام 

 ج داخل الدولةلإلنتا

أنواع 

المؤشرات 

 االقتصادية

 مؤشرات الثقة

يعكس مدى ثقة تفاؤل أو 

تشاؤم الفئات المكونة 

 لالقتصاد 

مؤشرات األسعار 

 واألجور 

دل التغيير في تقيس مع

األسعار و أألجور وحجم 

 اإلنفاق

 معدالت الفائدة

تحركات البنك المركزي 

 ومعدل الفائدة

مؤشرات سوق العمل 

 والتوظيف

معدالت التوظيف 

 والبطالة و أجر العمالة

 مؤشرات قطاع اإلسكان

 أهم القطاعات االقتصادية 



 

 

 ميزانية التعليم في دولة الكويت :

مية دول النااقي الالدولة المرتفعة الدخل , كما أن المسار اإلنمائي لها يتميز عن بتعتبر الكويت إحدى 

ن باقي عائية , حيث ال تنطبق عليها بالضرورة كل مؤشرات األلفية اإلنمائية وتختلف مشكالتها اإلنم

 الدول .

رات لمؤشاية ومن أبرز المؤشرات التي تجتمع بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية للتنمية البشر

 المرتبطة بالتعليم ومنها :

 اإلنفاق على التعليم . -

 معدالت معرفة القراءة والكتابة . -

 نسبة المدرجين في التعليم الفني . -

 نسبة المدرجين في التعليم العالي . -

 

لتي ام تعادل لتعليو دولة الكويت لم تبخل على اإلنفاق على التعليم , بل أن الميزانية التي ترصدها ل

 رصدها الدول المتقدمةت

بين  زانيةمع الفارق في مخرجات التعليم , بالتالي أصبح من الضرورة عقد المقارنات بين المي 

 ختلفة ت المالدول المختلفة وبين وزارات الدولة لمعرفة تزايد الميزانية وترتيبها بين الوزارا

 مليون 500 2010/2011ميزانية وزارة التربية عام  -

  376.034.900 2014/2015التربية عام  ميزانية وزارة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المعادلة التي تم استخدامها لحساب نسب اإلنفاق على التعليم

 

 

 

 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

100 ×------------------------------------------------------------------- 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واملألعنسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي مقارنة 

 2014/2015-2010/2011 ة خالل الخمس سنوات منالدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2010/2011 العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام الدراسي إجمالي المصروفاتنسب ( يوضح 1جدول رقم )

 

الطلبة الصرف علىنسب   المرحلة التعليمية عدد الطلبة 

12.45% 
44630 

 مرحلة رياض األطفال

17.71% 
63474 

 بنين ابتدائي

19.09% 
68418 

 بنات ابتدائي

36.80% 
131892 

 االبتدائيةإجمالي المرحلة 

14.89% 
53361 

 متوسط بنين

15.48% 
55493 

 متوسط بنات

30.37% 
108854 

 إجمالي المرحلة المتوسطة

8.24% 
29538 

 ثانوي بنين

10.72% 
38413 

 ثانوي بنات

18.96% 
67951 

 إجمالي المرحلة الثانوية

0.29% 
1041 

 تربية خاصة بنين

0.19% 
705 

 تربية خاصة بنات

0.48% 
1746 

 إجمالي التربية الخاصة

0.59% 
2129 

 تعليم ديني بنين

0.31% 
1119 

 تعليم ديني بنات

0.90% 
3248 

 إجمالي التعليم الديني

 
358321 

 اإلجمالي العام

 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 



 

 لنوعي للعام( والذي يعكس المصروفات العامة لمراحل التعليم العام وا1يتضح من الجدول رقم )

 ألعداد الطلبة : 2010/2011

 

 % .12.45مرحلة رياض األطفال بلغت نسب الصرف على الطلبة   -

 

د % حيث أن عد36.80إلى  ت نسب الصرف على الطلبةبنات( وصل-رحلة االبتدائية )بنينالم -

ارس % , نالحظ زيادة عدد الطالبات في مد17.71% والبنين 19.09الطلبة في مدارس البنات 

 البنات نظرا لزيادة عددها عن مدارس البنين.

 

ت زيادة في عدد الطالبا % وهناك30.37 بنات( بلغ نسب الصرف -لمتوسطة )بنينالمرحلة ا -

 . %14.89)والبنين(  %15.48البنات , والنسبة المئوية تدل على ذلك, )البنات( 

 

 

بنات( )% وعدد الطالبات 18.96بنات( بلغت نسب الصرف على الطلبة  -المرحلة الثانوية )بنين -

 . %8.24% و)البنين( 10.72

 

لطلبة ا%, وهناك زيادة كبيرة في عد 0.48إجمالي نسب الصرف على الطلبة في التربية الخاصة  -

 . %0.19أما  ) البنات(  %0.29في التربية الخاصة )بنين( 

 

 

% 0.31)البنات(  %0.59بنات( , )بنين( -% )بنين0.90إجمالي نسب الصرف في التعليم الديني  -

. 

 

 

 

 

 

 

 



عي للعام الدراسي ( يوضح نسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنو2جدول رقم )

2014/2015 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

  

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 لحكومي للسنة مجموع اإلنفاق ا

 

 

 

 الطلبة الصرف على نسب عدد الطلبة المرحلة التعليمية

 %11.5 42644 مرحلة رياض األطفال

 %19.1 70275 بنين ابتدائي

 %20.7 76434 بنات ابتدائي

 %39.8 146709 االبتدائيةإجمالي المرحلة 

 %13.7 50655 متوسط بنين

 %15.1 55665 متوسط بنات

 %28.9 106320 مالي المرحلة المتوسطةإج

 %7.9 29080 ثانوي بنين

 %10.4 38374 ثانوي بنات

 %18.3 67454 إجمالي المرحلة الثانوية

 %0.2 1033 تربية خاصة بنين

 %0.1 706 تربية خاصة بنات

 %0.4 1739 إجمالي التربية الخاصة

 %0.4 1704 تعليم ديني بنين

 %0.3 1122 تعليم ديني بنات

 %0.7 2826 إجمالي التعليم الديني

 367692 اإلجمالي العام
 



 2014/2015عام ( يوضح إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام و النوعي لل2جدول رقم )

 الخاص بأعداد الطلبة :

 

 % .11.5مرحلة رياض األطفال وصلت نسبة الصرف على الطلبة  إلى  -

 

ات تفوق أعداد البن% , ونسبة 39.8بنات( وصلت النسبة إلى -إجمالي المرحلة االبتدائية )بنين -

 أعداد البنين كما هو موضح في الجدول .

 

 

ت تفوق % وأيضا أعداد البنا28.9بنات( وصلت النسبة إلى  –إجمالي المرحلة المتوسطة )بنين  -

 أعداد البنين .

 

ى بنات ( وصلت الصرف على الطلبة  إل –إجمالي المصروفات في المرحلة الثانوية )بنين  -

 تفوق أعداد البنين . % و أعداد البنات18.3

 

 

 .%0.4بنات (  -إجمالي الصرف على الطلبة  في التربية الخاصة ) بنين -

 

 . %0.7بنات(  –إجمالي الصرف على الطلبة  في التعليم الديني ) بنين  -

 

 

 2014/2015( وفي عام 358321اإلجمالي العام ) 2010/2011أعداد الطلبة في عام  -

 ( .9371رق )( في بند المصروفات بفا367692)

 

 

 

 

 

 

 



عام النوعي للونسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام ( يوضح 3جدول رقم )

 2010/2011 الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 

 

 المرحلة التعليمية إجمالي الرواتب والمكافآت الرواتب والمكافآت الصرف علىنسب 

 مرحلة رياض األطفال 101477610 13.07%

 ائي بنينإبتد 130804615 16.84%

 إبتدائي بنات 141705000 18.25%

 إجمالي المرحلة اإلبتدائية 272509615 35.10%

 متوسط بنين 91087800 11.73%

 متوسط بنات 120496177 15.52%

 إجمالي المرحلة المتوسطة 211583977 27.25%

 ثانوي بنين 64300338 8.66%

 ثانوي بنات 97506723 12.55%

 إجمالي المرحلة الثانوية 161807061 20.84%

 تربية خاصة بنين 9778212 1.25%

 تربية خاصة بنات 10269044 1.32%

 إجمالي التربية الخاصة 20047256 2.58%

 تعليم ديني بنين 5089878 0.65%

 تعليم ديني بنات 3815169 0.49%

 إجمالي التعليم الديني 8905047 1.14%

 اإلجمالي العام 776330566  



 

الخاص  0102/2011ات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام ( يوضح إجمالي المصروف3جدول )

 بالرواتب والمكافآت :

 

 % .13.07الرواتب والمكافآت  لمرحلة رياض األطفال إلى  نسب الصرف على وصل إجمالي -

 

 % .35.10بنات( بلغ  –الرواتب والمكافآت للمرحلة االبتدائية )بنين  نسب الصرف علىإجمالي  -

 

لى إبنات ( وصلت  –الرواتب والمكافآت للمرحلة المتوسطة ) بنين  ب الصرف علىإجمالي نس -

27.25. % 

 

لى بنات ( وصل إ –الرواتب والمكافآت للمرحلة الثانوية ) بنين  إجمالي نسب الصرف على -

20.84. % 

 

 % .2.58بنات ( وصل نسبة الصرف إلى  –إجمالي التربية الخاصة ) بنين  -

 

 % .1.14بنات ( وصل نسبة الصرف إلى  –يني ) بنين إجمالي التعليم الد -

 

 مالحظة :

 

 بند الرواتب والمكافآت تحتل المرتبة األولى في مصروفات وزارة التربية .  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لدراسيللعام ا ( يوضح نسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي4جدول رقم )

2014/2015 

 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 

 

 إجمالي الرواتب والمكافآت المرحلة التعليمية
الرواتب  الصرف علىنسب 

 والمكافآت

 %14.2 194130479 مرحلة رياض األطفال

 %16.4 220407986 بنين دائيابت

 %19.1 260988975 بنات ابتدائي

 %35.3 481396961 االبتدائيةإجمالي المرحلة 

 %1.2 16819611 متوسط بنين

 %16.4 224210777 متوسط بنات

 %28.8 392380388 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %7.2 98257606 ثانوي بنين

 %10.5 143241073 ثانوي بنات

 %17.7 241498679 المرحلة الثانويةإجمالي 

 %1.1 15892813 تربية خاصة بنين

 %1.8 25495192 تربية خاصة بنات

 %3.0 41388005 إجمالي التربية الخاصة

 %0.4 5884106 تعليم ديني بنين

 %0.3 5281503 تعليم ديني بنات

 %0.8 11165609 إجمالي التعليم الديني

   1361960121 اإلجمالي العام



 

 

 2014/2015ام ( يوضح إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للع4جدول رقم )

 الخاص بإجمالي الرواتب والمكافآت :

 

 % .14.2مرحلة رياض األطفال إلى  وصلت نسب الصرف على -

 

إلى  بنات ( وصل إجمالي نسب الصرف على الرواتب والمكافآت – المرحلة االبتدائية ) بنين -

35.3. % 

 

لى نسب الصرف على  الرواتب والمكافآت إ بنات (وصل إجمالي –المرحلة المتوسطة ) بنين  -

28.8. % 

 

لى الرواتب والمكافآت إ  بنات (وصل إجمالي نسب الصرف على –المرحلة الثانوية ) بنين  -

17.7. % 

 

 الرواتب والمكافآت إلى بنات ( وصل إجمالي نسب الصرف على –صة ) بنين التربية الخا -

3.0 % 

 

 %0.8الرواتب والمكافآت إلى  التعليم الديني وصل إجمالي نسب الصرف على -

 

نوات سعن نفس البند قبل خمس  2014/2015نالحظ الزيادة في بند الرواتب والمكافآت في عام  -

 2014/2015( أما في عام 7763330566) حيث كان المبلغ  2010/2011في عام 

 ( .585629555( بفارق يصل إلى )1361960121)

 

 

 

 

 

 

 



 2010/2011( يوضح نسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام الدراسي5جدول رقم )

المرحلة    
 التعليمية

 المستلزمات السلعية

النسب 
الصرف 
 األخرى

إجمالي 
المستلزمات 

 السلعية

نسب الصرف 
على  

المستلزمات 
 كتب السلعية

نسب الصرف 
 قرطاسية على الكتب

نسب  الصرف 
 تغذية طاسيةعلى القر

نسب 
الصرف 
على 
 إنارة التغذية

الصرف  نسب 
 مياه اإلنارة على

 نسب 
الصرف 

 أخرى المياه على

مرحلة رياض 
 %15.58 3015025 %3.11 123705 %19.76 105646 %28.60 221394 19.18 2092105 %20.44 464834 %0.17 7346 األطفال

 %28.08 5433296 %4.84 192493 %13.68 73140 %13.72 106275 38.06 4150693 %9.49 215965 %16.36 694730 ابتدائي بنين

 %30.43 5886904 %4.55 180648 %17.73 94806 %16.57 128275 41.23 4496586 %10.28 233963 %17.73 752626 ابتدائي بنات

إجمالي المرحلة 
 %58.52 11320200 %9.39 373141 %31.41 167946 %30.29 234550 79.29 8647279 %19.78 449928 %34.10 14473506 االبتدائية

 / %9.71 221007 %13.81 586213 متوسط بنين
 

91175 11.77% 64056 11.98% 6000 0.15% 968451 5.00% 

 / %10.11 230028 %14.37 610141 متوسط بنات
 

87999 11.36% 65181 12.19% 6245 0.15% 999594 5.16% 

إجمالي المرحلة 
 / %19.83 451035 %28.18 1196354 سطةالمتو

 
179174 23.14% 129237 24.17% 12245 0.30% 1968045 10.17% 

 / %8.49 193244 %12.64 536858 ثانوي بنين
 

61902 7.99% 55609 10.40% 8262 0.20% 855875 4.42% 

 / %11.26 256160 %16.76 711649 ثانوي بنات
 

71767 9.27% 70526 13.19% 10953 0.27% 1121055 5.79% 

إجمالي المرحلة 
 / %19.76 449404 %29.41 1248507 الثانوية

 
133669 17.26% 126135 23.59% 19215 0.48% 1976930 10.22% 

 %1.49 289463 %0.43 17423 %0.45 2420 %0.38 2943 0.91 99420 %4.20 95730 %1.68 71527 تربية خاصة بنين

 %1.00 193515 %0.29 11800 %0.18 1010 %0.06 539 0.6 66280 %2.85 64832 %1.15 49054 تربية خاصة بنات

إجمالي التربية 
 %2.49 482978 %0.73 29223 %0.64 3430 %0.44 3482 1.51 165700 %7.06 160562 %2.84 120581 الخاصة

 / %7.14 195455 %3.45 146784 تعليم ديني بنين
 

621 0.08% 1500 0.28% 35574 0.89% 379934 1.96% 

 / %3.75 102731 %1.81 77149 تعليم ديني بنات
 

1205 0.15% 700 0.13% 18698 0.47% 200483 1.03% 

إجمالي التعليم 
 / %10.90 298186 %5.27 223933 الديني

 
1826 0.23% 1200 0.22% 54272 1.36% 580417 3.00% 

 4244077 اإلجمالي العام

 
2273949 

 
10905084 

 
774095 

 
534594 

 
3969801 

 
19343595 

 



 2014/2015( يوضح نسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام الدراسي6جدول رقم ) 

 المرحلة التعليمية

 السلعية المستلزمات
إجمالي 

المستلزمات 
 السلعية

الصرف نسب 
 على

المستلزمات 
 السلعية

 كتب

نسب 
الصرف 

 على
 الكتب

  قرطاسيه
الصرف  نسب

 على
 القرطاسية

 تغذية
 نسب

 الصرف على
 التغذية

 مياه
نسب 

الصرف 
 المياه على

 إنارة
الصرف نسب 
 اإلنارة على

 أخرى
النسب 
الصرف 
 األخرى

    

 %25.3 5381790 %38.9 1282106 %22.9 207634 %29.3 285854 %36.5 3081494 %19.7 337090 %3.1 187612 مرحلة رياض األطفال

 %20.4 4342892 %18.9 624085 %16.5 149735 %15.1 147149 %29.8 2518214 %13.9 236693 %11.1 667016 بنين ابتدائي

 %22.0 4698905 %20.5 676086 %16.9 153525 %16.6 162204 %32.3 2728071 %15.0 256419 %12.0 722600 بنات ابتدائي

 %42.5 9041797 %39.5 1300171 %33.5 303260 %31.8 309353 %62.2 5246285 %28.9 493112 %23.2 1389616 إجمالي المرحلة اإلبتدائية

 %7.4 1582729 %6.2 205824 %6.5 59489 %5.7 55899   / %10.2 175142 %18.1 1086375 متوسط بنين

 %8.1 1726611 %7.6 222974 %6.9 62815 %7.6 74177   / %11.1 189738 %19.6 1176907 متوسط بنات

 %15.5 3309340 %13.0 428798 %13.5 122304 %13.3 130076   / %21.4 364880 %37.8 2263282 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %5.6 1196731 %2.1 71388 %13.7 124466 %8.8 86071   / %8.3 141482 %12.9 773324 ثانوي بنين

 %7.5 1615019 %2.8 94632 %16.2 146658 %16.5 161081   / %11.0 187544 %17.1 1025104 ثانوي بنات

 %13.2 2811750 %5.0 166020 %29.9 271124 %25.4 247152   / %19.3 329026 %30.0 1798428 إجمالي المرحلة الثانوية

 %0.9 202518 %0.7 25200         %0.6 58619 %2.4 41038 %1.2 77661 نتربية خاصة بني

 %0.6 135373 %0.5 17223         %0.4 40737 %1.5 26765 %0.8 50648 تربية خاصة بنات

 %1.5 337891 %1.2 42423         %1.1 99356 %4.5 67803 %2.1 128309 إجمالي التربية الخاصة

 %1.0 232686 %1.2 41735             %3.8 66018 %2.0 124933 تعليم ديني بنين

 %0.7 156503 %0.8 27482             %2.6 44607 %1.4 84414 تعليم ديني بنات

 %1.8 389189 %2.1 69217             %6.4 110625 %3.5 209347 إجمالي التعليم الديني

   21271757   3288735   904322   972435   8427135   1702536   5976594 اإلجمالي العام



 

 

ي لعام والنوعامقارنة إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم ( يوضح 6( و )5جدول رقم )

 إلجمالي المستلزمات السلعية : 2014/2015 – 2010/2011لألعوام 

 

 2010/2011المستلزمات السلعية لمرحلة رياض األطفال لعام  نسب الصرف على إجمالي  -

% نظرا لزيادة عدد رياض 25.3إلى  2014/2015% , بينما ازدادت النسبة في عام 15.58

 األطفال .

بنات (  –وصل إجمالي نسب الصرف على المستلزمات السلعية لمرحلة االبتدائية ) بنين  -

% تراجعت 42.5وصلت النسبة إلى  2014/2015وبالنسبة للعام  2010/2011% للعام 58.52

 عن الخمس سنوات السابقة .النسبة 

 

 بنات( للعام –وصل إجمالي الصرف على المستلزمات السلعية للمرحلة المتوسطة ) بنين  -

% ونالحظ الزيادة الكبيرة في 15.5 2014/2015% أما في العام 10.17 2010/2011

 المصروفات عن الخمس سنوات السابقة .

 

لعام بنات ( ل –للمرحلة الثانوية ) بنين وصل أجمالي نسب الصرف على المستلزمات السلعية  -

% وأيضا المصروفات فازدياد كما 13.2 2014/2015% , أما في العام 10.22 2010/2011

 هو واضح في النسب المئوية .

 

% 2.49بلغت المصروفات  2010/2011بنات ( للعام  –إجمالي التربية الخاصة ) بنين  -

 %. 1.5إلى  2014/2015وتراجعت النسبة في عام 

% 1.8 2014/2015% وفي عام 3.00إلى  2010/2011إجمالي التعليم الديني وصل في عام  -

 وأيضا تراجعت المصروفات .

 

ات ونالحظ من خالل الجدولين أن المصروفات غير ثابتة وبعض المصروفات تراجعت عن السنو -

 السابقة .

 

 

 لحكومينسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق ا

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 



 2010/2011( يوضح إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام الدراسي  7جدول رقم ) 

 التعليميةالمرحلة 

 تكاليف الخدمات
جملة تكاليف 

 الخدمات
الصرف على نسب 

 جملة تكاليف الخدمات

 نقل ومواصالت

الصرف نسب 
النقل على 

 هاتف والمواصالت
الصرف  نسب
 أخرى الهواتف على

 الصرف نسب
     األخرى

 %46.24 997885 %13.34 951430 %15.07 43895 %0.04 2560 مرحلة رياض األطفال

 %9.38 1264135 %15.55 1109334 %14.90 34510 %2.04 120291 ئي بنينابتدا

 %10.12 1363932 %16.85 1201780 %13.75 31840 %2.21 130312 ابتدائي بنات

 %19.51 2628067 %32.40 2311114 %28.66 66350 %4.25 250603 إجمالي المرحلة االبتدائية

 %13.61 1833371 %12.56 896259 %12.81 29660 %15.41 907452 متوسط بنين

 %14.17 1908610 %13.08 932841 %13.51 31277 %16.04 944492 متوسط بنات

 %27.79 3741981 %25.64 1829100 %26.32 60937 %31.46 1851944 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %11.91 1604082 %9.47 675580 %11.26 26080 %15.33 902422 ثانوي بنين

 %15.75 2122047 %12.55 895537 %13.07 30275 %20.32 1196235 تثانوي بنا

 %27.67 3726129 %22.02 1571117 %24.34 56355 %35.65 2098657 إجمالي المرحلة الثانوية

 %30.67 495155 %2.00 142889 %0.51 1190 %5.96 351076 تربية خاصة بنين

 %2.49 335720 %1.35 96770 %0.51 1190 %4.03 237760 تربية خاصة بنات

 %6.17 830875 %3.36 239659 %1.02 2380 %10.00 588836 إجمالي التربية الخاصة

 %7.49 1009664 %0.40 291742 %0.48 1120 %12.17 716802 تعليم ديني بنين

 %3.93 530509 %2.15 153339 %0.18 420 6.4 376750 تعليم ديني بنات

 11.43 1540173 %6.24 445081 %0.66 1540 18.57 1093552 إجمالي التعليم الديني

   13465110   7131807   231457   5886152 اإلجمالي العام



 2014/2015( يوضح نسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام الدراسي 8جدول رقم )

 المرحلة التعليمية

 تجملة تكاليف الخدما تكاليف الخدمات  
جملة الصرف على نسب 

 تكاليف الخدمات

 نقل ومواصالت
الصرف نسب 

النقل على 
 والمواصالت

 هاتف
 الصرف على نسب

 الهواتف
     األخرى الصرف نسب أخرى

 %11.5 2082455 %17.5 2042386 %18.4 37302 %0.0 2767 مرحلة رياض األطفال

 %15.1 2736602 %22.5 2620905 %16.9 34310 %1.3 81387 بنين ابتدائي

 %16.3 2953725 %24.4 2839294 %12.9 26250 %1.4 88181 بنات ابتدائي

 %31.5 5690327 %46.9 5460199 %29.9 60560 %2.7 169568 االبتدائيةإجمالي المرحلة 

 %11.3 2046791 %9.3 1089250 %10.6 21428 %15.0 936113 متوسط بنين

 %12.2 2215551 %10.1 1180023 %10.5 21406 %16.3 1014122 متوسط بنات

 %23.6 4262342 %19.5 2269273 %12.2 42834 %31.3 1950235 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %9.3 1694595 %5.8 679505 %13.3 26998 %15.8 988092 ثانوي بنين

 %12.4 2241344 %7.7 900740 %15.2 30808 %21.0 1309796 ثانوي بنات

 %21.8 3935939 %13.6 1580245 %28.5 57806 %36.9 2297888 انويةإجمالي المرحلة الث

 %2.5 467700 %0.5 60163 %0.5 1120 %6.5 406417 تربية خاصة بنين

 %1.7 320003 %0.3 41119 %0.5 1120 %4.4 277764 تربية خاصة بنات

 %4.3 787703 %0.8 101282 %1.1 2240 %10.9 684181 إجمالي التربية الخاصة

 %4.2 773575 %0.8 99640 %0.4 840 %10.8 673095 عليم ديني بنينت

 %2.8 509367 %0.4 65608 %0.2 560 %7.1 443199 تعليم ديني بنات

 %7.1 1282942 %1.4 165248 %0.6 1400 %17.9 1116294 إجمالي التعليم الديني

   18041708   11618633   202142   6220933 اإلجمالي العام



-2010/2011م إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي لألعوا( يوضح 8( و )7رقم ) جدول

 :لجملة تكاليف الخدمات  2014/2015

م % أما في عا46.24 2010/2011الخدمات لمرحلة رياض األطفال للعام على  نسب الصرف بلغت تكاليف -

 رق الكبير جدا في تراجع النسب المئوية .. ونالحظ الف %11.5وصلت النسبة إلى  2014/2015

 

ما في أ% 19.51 2010/2011الخدمات للمرحلة االبتدائية )بنين, بنات ( للعام  الصرف على وصلت تكاليف -

اليف % , ونالحظ الزيادة الكبيرة في المصروفات على تك31.5بلغت النسبة المئوية  2014/2015العام 

 الخدمات .

 

 

أما  % ,27.79 2010/2011بنات ( للعام  -الخدمات للمرحلة المتوسطة ) بنين ىالصرف عل وصلت تكاليف -

 % وهناك تراجع في النسب المئوية .23.6 2014/2015في العام 

 

الى  2010/2011الخدمات للعام نسب الصرف على بنات ( وصلت تكاليف  –أما في مرحلة الثانوية  ) بنين  -

 % .21.8نسبة المئوية وصلت ال 2014/2015% أما في عام 27.67

 

 

سبة كانت الن 2014/2015% , أما في عام 6.17 2010/2011للعام  لنسب الصرف إجمالي التربية الخاصة -

 بنات ( ونالحظ تراجع في المصروفات .  –) بنين  %4.3

 

ام في ع % أما11.43 للصرفبلغت النسبة المئوية  2010/2011بنات( للعام -إجمالي التعليم الديني ) بنين -

الخدمات كما هو واضح من  الصرف على % وهناك تراجع في المصروفات على تكاليف7.1 2014/215

 النسب المئوية.

 

 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 

 

 

 

 

 

 



 2010/2011 إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام الدراسي( يوضح 9جدول رقم )

 المرحلة التعليمية

 االستهالكات

 جملة االستهالكات
جملة الصرف على نسب 

 تجهيزات المباني الصرف على نسب مباني  اإلستهالكات
الصرف على نسب 

 التجهيزات

 %18.19 50352337 %13.19 9797052 %19.65 40555285 مرحلة رياض األطفال

 %6.62 18346566 %16.31 11486255 %3.32 6860311 ابتدائي بنين

 %18.54 51328936 %15.83 11145369 %19.47 40183297 ابتدائي بنات

 %25.17 69675502 %32.15 22631894 %22.79 47043608 ةإجمالي المرحلة االبتدائي

 %13.18 36490256 %13.32 9376465 %13.13 27113791 متوسط بنين

 %15.60 43185491 %15.26 10742880 %15.72 32442611 متوسط بنات

 %28.79 79675747 %28.58 20119345 %28.86 59556402 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %10.92 30223965 %10.54 7424676 %11.04 22799289 ثانوي بنين

 %16.37 45306315 %12.66 8914134 %17.63 36392181 ثانوي بنات

 %27.29 75530280 %23.21 16338810 %28.68 59191470 إجمالي المرحلة الثانوية

 %0.20 652086 %0.92 652086   / تربية خاصة بنين

 %0.10 434722 %0.61 434722   / تربية خاصة بنات

 %0.39 1086808 %1.54 1086808   / إجمالي التربية الخاصة

 %0.06 287283 %0.40 287283   / تعليم ديني بنين

 %0.04 127351 %0.18 127351   / تعليم ديني بنات

 %0.14 414634 %0.58 414634   / إجمالي التعليم الديني

   276735308   70388543   206346765 اإلجمالي العام
20 



 2014/2015نسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام الدراسي (  يوضح 10جدول رقم )

 المرحلة التعليمية

     االستهالكات                                                

 جملة االستهالكات
جملة الصرف على نسب 

 مباني اإلستهالكات
الصرف على نسب 

 المباني
 تجهيزات

 الصرف على  نسب
 التجهيزات

 %15.20 41770844 %13.6 12313895 %15.9 29456949 مرحلة رياض األطفال

 %6.80 18646848 %15.2 13686020 %2.6 4960828 إبتدائي بنين

 %20.70 56944351 %24.4 21943983 %18.9 35000368 إبتدائي بنات

 %27.50 75591199 %39.6 35630003 %21.6 39961196 اإلبتدائيةإجمالي المرحلة 

 %11.30 31132268 %15.5 13987075 %9.3 17145193 متوسط بنين

 %21.20 58207579 %14.9 13401813 %24.3 44805766 متوسط بنات

 %32.50 89339847 %30.4 27388888 %33.6 61950959 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %9.90 27147504 %0.4 441029 %14.4 26706475 ثانوي بنين

 %13.90 38333713 %13.5 12152698 %14.2 26181015 ثانوي بنات

 %23.80 65481217 %14.0 12593727 %28.7 52887490 إجمالي المرحلة الثانوية

 %0.30 856840 %0.9 856840     تربية خاصة بنين

 %0.20 595055 %0.6 595055     تربية خاصة بنات

 %5.20 1451895 %1.6 1451895     إجمالي التربية الخاصة

 %0.10 358107 %0.3 358107     تعليم ديني بنين

 %0.60 164689 %0.1 164689     تعليم ديني بنات

 %0.10 522796 %0.5 522796     إجمالي التعليم الديني

   274157798   89901204   184256594 اإلجمالي العام

 



 

 ي لألعوام( يوضح إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوع10(و)9جدول رقم )

 لجملة االستهالك : 2010/2011-2014/2015

 

لى إ 2010/2011مرحلة رياض األطفال وصلت فيها النسبة للصرف على جملة االستهالك للعام  -

جع في المصروفات كما هو % ونالحظ ترا15.20 2014/2015% , أما في العام 18.19

 واضح من النسب المئوية .

 

ت في بنات( على نسب الصرف في جملة االستهالكات وصل -إجمالي المرحلة االبتدائية ) بنين -

 وصلت النسبة المئوية للصرف إلى 2014/2015% أما في عام 25.17إلى  2010/2011عام 

  . سب المئوية% ويوجد زيادة في المصروفات كما هو واضح من الن27.50

 

 2010/2011بنات( لجملة االستهالكات للعام -إجمالي الصرف على المرحلة المتوسطة ) بنين -

% ونالحظ الزيادة في 32.50وصلت النسبة إلى  2014/2015% أما في عام28.79

 المصروفات .

 

 2010/2011بنات( لجملة اإلستهالكات للعام  –إجمالي المرحلة الثانوية للصرف )بنين  -

 %23.80 2014/2015% أما في عام 27.29

 

ي % أما ف0.39 2010/2011بنات( للعام  -إجمالي نسب الصرف على التربية الخاصة ) بنين -

 .% وهناك زيادة واضحة في النسب المئوية للمصروفات االستهالكية 5.20 2014/2015عام 

 

الى  2010/2011بنات( وصل في عام  -إجمالي نسب الصرف على  التعليم الديني ) بنين -

 % .0.10وصل إلى  2014/2015% أما في عام 0.14

 

 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مي للسنة مجموع اإلنفاق الحكو

 



 2010/2011( يوضح إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام الدراسي 11جدول رقم )

 المرحلة التعليمية

 خدمات اإلدارة

 جملة اإلدارة العامة
جملة الصرف على نسب 

 الديوان العام اإلدارة
الصرف على نسب 

 الديوان العام
 التعليم العام

 الصرفنسب 
التعليم على 

 العام

 %11.99 24047041 %11.99 12525455 %11.99 11521586 مرحلة رياض األطفال

 %17.99 36070561 %17.99 18788182 %17.99 17282379 إبتدائي بنين

 %19.00 38074485 %19.00 19831973 %19.00 18242512 إبتدائي بنات

 %37.00 74145046 %37.00 38620155 %37.00 35524891 إجمالي المرحلة اإلبتدائية

 %14.99 30058801 %14.99 15656819 %14.99 14401982 متوسط بنين

 %16.00 32062722 %15.99 16700607 %16.00 15362115 متوسط بنات

 %30.99 62121523 %30.99 32357426 %30.99 29764097 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %7.99 16031360 %7.99 8350303 %7.99 7681057 ثانوي بنين

 %10.99 22043121 %10.99 11481667 %11.00 10561454 ثانوي بنات

 %18.99 38074481 %18.99 19831970 %18.99 18242511 إجمالي المرحلة الثانوية

 %0.29 601176 %0.29 313136 %0.30 288040 تربية خاصة بنين

 %0.30 601177 %0.30 313137 %0.30 288040 تربية خاصة بنات

 %0.60 1202353 %0.60 626273 %0.60 576080 إجمالي التربية الخاصة

 %0.26 525413 %0.26 273674 %0.26 251739 تعليم ديني بنين

 %0.13 276155 %0.13 143842 %0.13 132313 تعليم ديني بنات

 %0.39 801568 %0.40 417516 %0.29 284052 إجمالي التعليم الديني

 الي العاماإلجم
96013217 

 
104378795 

 
200392012   



 2014/2015نسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام الدراسي ( يوضح  12جدول رقم )
 

 المرحلة التعليمية

 اإلدارةخدمات 

 جملة اإلدارة العامة
جملة الصرف على نسب 

 الديوان العام اإلدارة
الصرف نسب 
الديوان على 

 العام
 التعليم العام

الصرف على نسب 
 التعليم العام

 %10.90 26774445 %10.90 16407319 %10.9 10367126 مرحلة رياض األطفال

 %18.90 46246769 %18.90 28339915 %18.9 17906854 بنين ابتدائي

 %21.00 51114861 %21.00 31323069 %21.0 19791792 بنات ابتدائي

 %40.00 97361630 %40.00 59662984 %40.0 37698646 االبتدائيةلمرحلة إجمالي ا

 %13.90 34076567 %13.90 20882043 %13.9 13194524 متوسط بنين

 %14.90 36510607 %14.90 22373617 %14.9 14136990 متوسط بنات

 %28.90 70587174 %28.90 43255660 %28.9 27331514 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %7.90 19472324 %7.90 11932596 %9.9 7539728 ثانوي بنين

 %9.90 24340405 %9.90 14915745 %9.9 9424660 ثانوي بنات

 %17.90 43812729 %17.90 26848341 %17.9 16964388 إجمالي المرحلة الثانوية

 %0.30 973616 %0.40 596630 %0.3 376986 تربية خاصة بنين

 %0.20 730212 %0.20 447472 %0.3 282740 تربية خاصة بنات

 %0.60 1703828 %0.60 1044102 %0.6 659726 إجمالي التربية الخاصة

 %0.80 1947234 %0.80 1193261 %0.8 753973 تعليم ديني بنين

 %0.40 1217019 %0.40 745786 %0.4 471233 تعليم ديني بنات

 %1.30 3164253 %1.30 1939047 %1.3 1225206 إجمالي التعليم الديني

   243404059   149157453   94246606 اإلجمالي العام

 

 



 

ليم العام ( يوضح إجمالي مصروفات العامة لخدمات اإلدارة لمراحل التع12( و )11جدول رقم )

 :2014/2015-2010/2011والنوعي لألعوام 

 

 2010/2011م بلغت نسب الصرف على خدمات اإلدارة في مرحلة رياض األطفال للعا -

% , كما هو واضح تراجعت النسبة 10.90بلغت النسبة  2014/2015% , أما في عام 11.99

 قليال .

-  

 2010/2011بنات ( للعام  -بلغت إجمالي الصرف على خدمات اإلدارة للمرحلة االبتدائية ) بنين -

خمس % ونالحظ الزيادة في المصروفات خالل ال40.00 2014/2015% أما في العام 37.00

 سنوات .

-  

% 30.99 2010/2011بلغت إجمالي الصرف على خدمات اإلدارة للمرحلة المتوسطة في العام  -

 % .14.90تراجعت المصروفات والنسبة المئوية إلى  2014/2015أما في عام 

-  

 2010/2011بنات( للعام  -بلغ إجمالي المصروفات لخدمات اإلدارة للمرحلة الثانوية ) بنين -

 % وهناك تراجع بسيط في المصروفات .17.90 2014/2015في عام % , أما 18.99

-  

 2010/2011بنات( للعام  –بلغ إجمالي المصروفات لخدمات اإلدارة للتربية الخاصة ) بنين  -

ير % والمالحظ أن النسبة لم تتغ0.60بلغت أيضا  2014/2015% وفي عام 0.60بلغت النسبة 

 سنوات.5أي أن المصروفات ثابتة على مدى 

 

% 0.39 2010/2011بنات( للعام  -بلغ إجمالي المصروفات لخدمات اإلدارة للتعليم الديني ) بنين -

 .سنوات  5% وهناك زيادة بسيطة في نسب المصروفات على مدى 1.30 2014/2015أما العام 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 لى التعليم للسنةمجموع اإلنفاق الحكومي ع

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 

 

 

 



 

 لدراسيانسب إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي للعام ( يوضح  13جدول رقم )

2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 

 

 

الصرف على إلجمالي العام نسب 
 روفاتللمص

 المرحلة التعليمية اإلجمالي العام للمصروفات

 مرحلة رياض األطفال 179889898 13.98%

 إبتدائي بنين 191919173 14.92%

 إبتدائي بنات 238359257 18.53%

 إجمالي المرحلة اإلبتدائية 430278430 33.45%

 متوسط بنين 160438679 12.47%

 متوسط بنات 198652594 15.44%

 إجمالي المرحلة المتوسطة 359091273 27.91%

 ثانوي بنين 113015620 8.81%

 ثانوي بنات 168099261 13.06%

 إجمالي المرحلة الثانوية 281114881 21.91%

 تربية خاصة بنين 11816092 0.92%

 تربية خاصة بنات 11834178 0.92%

 إجمالي التربية الخاصة 23650270 1.84%

 تعليم ديني بنين 7292172 0.56%

 تعليم ديني بنات 4949667 0.38%

 إجمالي التعليم الديني 12241839 0.95%

 اإلجمالي العام 1286266591  



 

لدراسي ( يوضح إجمالي المصروفات لمراحل التعليم العام والنوعي للعام ا13جدول رقم )

 إلجمالي العام للمصروفات : 2010/2011

 

 -مرحلة رياض األطفال :

 %.13.98 2010/2011رياض األطفال للعام وصل إجمالي المصروفات لمرحلة  -

 

 -المرحلة االبتدائية :

 %14.92% )بنين(33.45إلى  2010/2011وصل إجمالي المصروفات لمرحلة االبتدائي للعام  -

 , ونالحظ الزيادة في مصروفات مدارس البنات .%18.53)بنات( 

 

  -المرحلة المتوسطة:

 %12.47% )بنين( 27.91 2010/2011 وصل إجمالي مصروفات المرحلة المتوسطة للعام

 . %15.44)بنات( 

 

 -المرحلة الثانوية :

 . %13.06)بنات(  %8.81% )بنين( 21.91 2010/2011وصل إجمالي المصروفات للعام  -

 

 -التربية الخاصة :

تساوت  %0.92)بنات(  %0.92% )بنين( 1.84 2010/2011وصل إجمالي المصروفات للعام  -

 النسب .

 

 -يني :التعليم الد

( )بنات %0.56%  )بنين( 0.95 2010/2011وصل إجمالي المصروفات للتعليم الديني للعام  -

0.38. % 

 

بنات رس النالحظ في الجداول السابقة أن مصروفات البنات تزيد عن البنين نظرا لزيادة عدد مدا

 لي زيادةالتات وبعن مدارس البنين , فيما عدا التعليم الديني  نظرا لزيادة عدد البنين عن البنا

 المباني المخصصة لهم .

 

 

 

 



 

 

اسي عام الدر( يوضح إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي لل14جدول رقم )

2014/2015 

 اإلجمالي العام للمصروفات المرحلة التعليمية
اإلجمالي العام الصرف على نسب 

 للمصروفات

 %14.1 270140013 مرحلة رياض األطفال

 %15.2 292381097 إبتدائي بنين

 %19.6 376700817 إبتدائي بنات

 %34.9 669081914 إجمالي المرحلة اإلبتدائية

 %12.4 237007966 متوسط بنين

 %16.8 322871125 متوسط بنات

 %29.2 559879091 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %7.7 147768760 ثانوي بنين

 %10.9 209771554 ثانوي بنات

 %18.6 357540314 إجمالي المرحلة الثانوية

 %1.0 18393487 تربية خاصة بنين

 %1.4 27275835 تربية خاصة بنات

 %2.4 45669322 إجمالي التربية الخاصة

 %0.5 9192708 تعليم ديني بنين

 %0.4 7329081 تعليم ديني بنات

 %0.9 16524789 إجمالي التعليم الديني

 1918835443 اماإلجمالي الع
 

 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 

 

 

 



 

لدراسي ( يوضح إجمالي المصروفات لمراحل التعليم العام والنوعي للعام ا14) جدول رقم

 إلجمالي العام للمصروفات : 2014/2015

 

 % .14.1 2014/2015وصل إجمالي المصروفات لمرحلة رياض األطفال للعام  -

 

 .%19.6)بنات(  %15.2% )بنين( 34.9 2014/2015وصل إجمالي مرحلة االبتدائي للعام  -

 

 

 .%16.8)بنات(  %12.4% )بنين( 29.2إجمالي المرحلة المتوسطة وصل  -

 

 . %10.9)بنات(  %7.7% )بنين( 18.6 2014/2015وصل إجمالي المرحلة الثانوية للعام  -

 

 

 . %1.4)بنات(  %1.0% )بنين( 2.4 2014/2015إجمالي التربية الخاصة للعام  -

 

 . %0.4)بنات(  %0.5 % )بنين(0.9 2014/2015إجمالي التعليم الديني للعام  -

 

 

د دة عدونالحظ من الجداول السابقة أن مصروفات مدارس البنات تفوق مدارس البنين نظرا لزيا -

 مدارس البنات عن مدارس البنين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اسي عام الدر( يوضح إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي لل15جدول رقم )

2010/2011 

 

 

 

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 مجموع اإلنفاق الحكومي للسنة 

 

 

 

 

لى  مصروفات الصرف ع نسب
 الصندوق المالي

 المرحلة التعليمية مصروفات الصندوق المالي

      

 مرحلة رياض األطفال 1212721 29.69%

 إبتدائي بنين 633126 15.50%

 إبتدائي بنات 635683 15.56%

 إجمالي المرحلة اإلبتدائية 1268809 31.07%

 متوسط بنين 278188 6.81%

 اتمتوسط بن 455701 11.15%

 إجمالي المرحلة المتوسطة 733889 17.97%

 ثانوي بنين 328270 8.03%

 ثانوي بنات 408297 9.99%

 إجمالي المرحلة الثانوية 736567 18.03%

 تربية خاصة بنين 47296 1.15%

 تربية خاصة بنات 44321 1.08%

 إجمالي التربية الخاصة 91617 2.24%

 تعليم ديني بنين 25745 0.63%

 تعليم ديني بنات 14213 0.34%

 إجمالي التعليم الديني 39958 0.97%

 اإلجمالي العام 4083561  



 

-1020( يوضح إجمالي المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي 15جدول رقم )

 لمصروفات الصندوق المالي:2011

 

 .% 29.69 2010/2011وصل إجمالي المصروفات لمرحلة رياض األطفال للعام  -

 

 %15.50% , )بنين( 31.07 2010/2011ئية لعام وصل إجمالي المصروفات للمرحلة االبتدا -

 . %15.56)بنات( 

 

 . %11.15) بنات ( 6.81% ) بنين( 17.97وصل إجمالي المصروفات للمرحلة المتوسطة  -

 

 %8.03% )بنين( 18.03 2010/2011وصل إجمالي المصروفات للمرحلة الثانوية للعام  -

 . %9.99)بنات( 

 

 .%1.08) بنات(  %1.15) بنين(  2.24 2010/2011 وصل إجمالي التربية الخاصة للعام -

 

( ) بنات %0.63% ) بنين( 0.97 2010/2011وصل إجمالي المصروفات للمعهد الديني للعام  -

0.34. % 

 

 

 ( .4083561للصندوق المالي وصل إلى ) 2010/2011إجمالي المصروفات خالل العام  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

سي لعام الدراالعامة لمراحل التعليم العام والنوعي لإجمالي المصروفات ( يوضح  16جدول رقم )

2014/2015 

 عدد المدارسالصرف على نسبة  عدد المدارس المرحلة التعليمية

 %23.8 196 مرحلة رياض األطفال

 %15.9 131 بنين ابتدائي

 %15.3 126 بنات ابتدائي

 %31.2 257 االبتدائيةإجمالي المرحلة 

 %12.2 100 متوسط بنين

 %12.9 106 متوسط بنات

 %25.0 206 إجمالي المرحلة المتوسطة

 %7.8 64 ثانوي بنين

 %8.9 73 ثانوي بنات

 %16.6 137 إجمالي المرحلة الثانوية

 %1.0 8 تربية خاصة بنين

 %1.0 8 تربية خاصة بنات

 %1.9 16 إجمالي التربية الخاصة

 %0.7 6 تعليم ديني بنين

 %0.6 5 تعليم ديني بنات

 %1.3 11 إجمالي التعليم الديني

   823 اإلجمالي العام

 نسب اإلنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم للسنة

 -------------------------------------------------------------------×100 

 ي للسنة مجموع اإلنفاق الحكوم

 

 

 

 

 

 



 

 

م عي للعالعام والنولمراحل التعليم لألعداد المدارس ( يوضح إجمالي المصروفات العامة 16جدول رقم )

 : 2014/2015الدراسي 

 

 % .23.8بلغ إجمالي المصروفات لرياض األطفال  214/2015في عام  -

 

ات( )بن %15.9ن( % )بني31.2  2014/2015بلغ إجمالي المصروفات لمرحلة االبتدائي للعام  -

12.9. % 

 

 

ت( )بنا %12.2% )بنين( 25.0  2014/2015بلغ إجمالي المصروفات لمرحلة المتوسطة للعام  -

12.9. % 

 

 % .8.9% وللبنات 7.8% للبنين 16.6بلغ إجمالي المصروفات لمرحلة الثانوية  -

 

 

 . %1.0)بنات(  %1.0% )بنين( 1.9بلغ إجمالي المصروفات للتربية الخاصة  -

 

 . %0.6)بنات(  %0.7% )بنين( 1.3لغ إجمالي المصروفات للتعليم الديني ب -

 

 

 ونالحظ من خالل الجداول السابقة أن مصروفات مدارس البنات تزيد عن مدارس البنين . -



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


