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تعرض ورقة الحقائق هذه ،الواقع المالي لمجامعات في قطاع غزة – جامعتي اازهر وااإلسممة موذجاً -في ظل

اإلتمرار عجزها المالي الذي محول دون ت فمذ خططها وبرامجها بالشكل المطموب بما م عكس إلمباً عمى رإلالتها
التعممممة .كما تت اول الورقة أهم ااإلباب التي تقف خمف العجز التموممي ،واضعة الورقة في هامة المطاف عدد
من التوصمات التي تمكن هذه الجامعات من التغمب عمى هذا العجز.

التمويل الجامعي  ...أسباب العجز

مرجع ت امي العجز في تمومل الجامعات في قطاع غزة بما

محممه من أثر إليء عمى قدرة مؤإلإلات التعممم
1

العالي عمى تقدمم خدماتها التعممممة بالشكل المطموب ،إلى جممة من ااإلباب أهمها:

.1ضعف إمرادات الم ح والمإلاعدات الخارجمة المقدمة من الجهات الما حة لمجامعات ،وذلك في ظل توقف العدمد
من هذه المؤإلإلات عن تقدمم الم ح والمإلاعدات في إطار الحصار المفروض عمى قطاع غزة.
.2تد ي الرإلوم الدراإلمة وضعف العائد م ه مع عدم قدرة الجامعات عمى رفعه بإلبب ااوضاع المادمة الصعبة.
.3التوإلع في ااعفاءات والم ح والقروض لمطمبة بإلبب ااوضاع االقتصادمة الصعبة التي ممر بها الغزممن.
 .4غماب الدعم المالي الحكومي عن بعض الجامعات ،وتراجع وضعف هذا الدعم عن البعض اآلخر.
.5التوإلع في التوظمف ،وزمادة الرواتب.
.6الت وع في التخصصات.
.7التوإلع في المبا ي.

.8زمادة مصروفات التي ترافق عمممات التطور في التعممم.
.9تحدمات تطبمق اادارة الحدمثة.
 .10تحدمات قضاما المواصست واالتصاالت وكل ما مإلا د العمممة التعممممة.

 .11عدم االإلتثمار الم اإلب لموارد المؤإلإلات التعممممة في توفمر اامرادات.
التمويل الجامعي  ...حقيقة العجز باألرقام

موضح الجدولمن التالمن حجم العجز التي تعا مه جامعتمن كبمرتمن وبارزتمن في قطاع غزة  -الجامعة ااإلسممة

وجامعة اازهر -ما محول دون ت فمذ خططهما وبرامجهما بالشكل المطموب والذي بدوره م عكس إلمباً عمى
المإلمرة التعممممة.

إيرادات ونفقات جامعة األزهر في أعوام مختمفة بالدينار األردني
البيان
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رسوم دراسية

2009/2008
5,271,105

2010/2009
7,447,898

2011/2010
7,794,399

2012/2011
8,069,380

مجموع كمي
28,582,782

مخصصات وزارة التعميم العالي

3,704,567

1,138,797

732,040

960,620

6,536,042

مساعدات وهبات

118,547

514,783

11,360

0

6,44,690

إيرادات أخرى

638,896

716,487

218,253

249,053

1,822,689

إجمالي اإليرادات

9,733,115

9,817,965

8,756,052

9,279,053

37,586,185

 1وقائع لقاء خاص بعنوان 'متويل مؤسسات التعليم العايل ..الواقع واملأمول' ،نظمه مركز امليزان حلقوق اإلنسان ،2012/9/25 ،غزة ،فلسطني.
 2جامعة األزهر ،معلومات بناء على طلب باحث املركز.
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إجمالي النفقات

14,154,848

13,719,768

14,697,559

15,268,807

57,840,982

العجز السنوي

4,421,733

3,901,803

5,941,507

5,989,754

20,254,797

موضح الجدول أعسه ،العجز الكبمر المتراكم لدى جامعة اازهر م ذ العام الدراإلي  ،2009/2008والذي مصل
إلى ما مزمد عن (  )20مممون دم ار أرد ي ،ومرجع هذا العجز في جزء م ه وفقاً لمجدول إلى ضعف وتراجع حجم

مخصصات و ازرة التعممم العالي ،بااضافة إلى ضعف كبمر في حجم المإلاعدات والهبات حتى ا قطاعها تماماً
في العام الدراإلي  ، 2012/2011كما أن ه اك ضعف وتراجع كبمرمن في العاممن ااخمرمن في ب د إمرادات

أخرى -إمرادات مرافق الجامعة وغمرها مما تقدمه الجامعة من خدمات ،-عسوة عمى ضعف عائدات الرإلوم التي
تغطي أقل من ( )%50من إجمالي ال فقات.
إيرادات ونفقات الجامعة اإلسالمية في أعوام مختمفة بالدينار األردني
البيان
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رسوم دراسية

2008/2007
13,654,823

2009/2008
12,826,651

2010/2009
16,026,154

2011/2010
17,903,175

مجموع كمي
60,410,803

إيرادات مرافق الجامعة

388,364

485,223

583,542

714,000

17,827,65

مخصصات وزارة التعميم العالي

293,854

0

0

0

293,854

إيرادات أخرى

146,674

309,552

91,769

214,168

762,163

إجمالي اإليرادات

14,095,351

13,621,426

16,701,465

18,831,343

إجمالي النفقات

16,594,359

21,094,181

22,000,409

22,716,745

63,249,585
82,405,694

العجز السنوي

2,499,008

7,472,755

5,298,944

3,885,402

19,156,109

موضح الجدول أعسه ،العجز الكبمر المتراكم لدى الجامعة ااإلسممة م ذ العام الدراإلي  ،2008/2007والذي
مصل إلى ما مزمد عن (  )19مممون دم ار أرد ي ،ومرجع هذا العجز وفقاً لمجدول إلى جممة من ااإلباب أهمها:
توقف مخصصات و ازرة التعممم العالي المخصصة لدعم الجامعة ااإلسممة م ذ العام الدراإلي

،2009/2008

والتي كا ت تشكل في الإلابق (  )%20من إجمالي المخصصات التي ترصدها و ازرة التعممم العالي لمجامعات،
حمث مأتي تجممد الدعم في إلماق زج القطاعات الخدماتمة في أتون الصراعات الداخممة ال اتجة عن اال قإلام

الفمإلطم ي ،وفقاً لما ذكره مإلاعد ائب الرئمس لمشؤون اادارمة والمالمة في الجامعة ااإلسممة د .عمي شاهمن،

الذي أشار أمضاً إلى أإلباب أخرى فاقمت من حدة العجز أهمها :ضعف وتراجع حجم المإلاعدات والهبات التي
كا ت تقدمها الجهات الما حة لمجامعة ااإلسممة وذلك بعد حالة اال قإلام ،كما أن ا خفاض الرإلوم وضعف

عائداته شكل وال زال عبئاً كبم اًر عمى الجامعة ومإلاهم كثم اًر في العجز إلمما أن التكمفة الفعممة لمرإلوم الدراإلمة

وفقاً لشاهمن تقدر بـ(  )40دم ار لمإلاعة المعتمدة لمرحمة البكالورموس ومضاف إلمها حو (  )10د ا مر ك فقات

تطومرمة.
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 3اجلامعة اإلسالمية ،معلومات بناء على طلب باحث املركز.
 4مقابلة أجراها باحث املركز.2012/10/31 ،
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التمويل الجامعي ....تداعيات العجز

م تج عن العجز في التمومل الجامعي تداعمات خطمرة ت عكس بمجممها عمى رإلالة وأهداف التعممم العالي ،ومن

أهم هذه التداعمات ما ممي:
5

جامعة األزهر

 .1عجز بمقدار ( )%80في مكافأة آخر الخدمة ،و( )%30في االدخار.
 .2لم متم صرف بدل غسء معمشة لمموظفمن م ذ العام الماضي .2012/2011
 .3تجممد التعمم ات في الجامعة م ذ العام

 ،2006ومعظم الموظفمن الجدد هم عمى ب د بطالة وعقود

و ظام التدرمس في الإلاعة لألكادممممن.
 .4عجز في المبا ي ،المختبرات ،الكتب ،وعدد الموظفمن( أكادممممن ،إدارممن ،ف ممن).
 .5ال موجد مخصصات مالمة لمبحث العممي.
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الجامعة اإلسالمية

 .1عجز شبه كمي في مكافأة آخر الخدمة واالدخار م ذ العام .2009/2008
 .2لم مصرف بدل غسء معمشة م ذ العام .2010/2009
 .3لم تصرف عسوة الدرجة م ذ العام .2010/2009
 .4لم تصرف فروق العممة م ذ العام .2012/2011
 .5عجز  -لكن ب إلب أقل من جامعة اازهر -في المبا ي ،المختبرات ،عدد الموظفمن ،ومخصصات
البحث العممي.

تخمص ورقة الحقائق هذه إلى وجود أوضاع مالمة صعبة تهممن عمى الجامعات في ظل العجز المالي الكبمر
التي تعا مه ،ما محول دون تحقمق أهداف ورإلالة التعممم العالي في ب اء الفرد والمجتمع .عممه ومن واقع تحمل
مركز الممزان مإلؤولماته في حمامة حقوق اا إلان ال إلمما الحقوق االقتصادمة واالجتماعمة والثقافمة بما فمها
الحق في التعممم العالي ،فإ ه مطالب بما ممي:
 .1تحمل المجتمع الدولي مإلئولماته القا و مة وااخسقمة والتحرك فو اًر لضمان تمتع إلكان القطاع بحقوقهم
التعممممة.

 .2تحمل المجتمع الدولي مإلئولماته والتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعمة التي تفرضها قوات
االحتسل عمى قطاع غزة وإلكا ه ،والزامها بالقمام بمإلؤولماتها تجاه قطاع التعممم.

 .3إ هاء اال قإلام ،وضمان تحممد القطاعات الخدماتمة عن التجاذبات والصراعات الإلماإلمة ،بما مضمن
إدارة القطاع التعمممي عمى حو أفضل.
 .4توفمر الدعم الحكومي الم اإلب لمؤإلإلات التعممم العالي.
 .5إلرعة إقرار قا ون الص دوق الوط ي لمتعممم العالي ،مإلاهمة في حل مشكمة ااعباء المالمة المتزامدة
لمتعممم العالي.

 5ماهر القدوة ،املدير املايل يف جامعة األزهر ،مقابلة أجراها باحث املركز.2012/11/7 ،
 6د.علي شاهني ،مرجع سابق.
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 .6االإلتغسل اامثل لموارد مؤإلإلات التعممم العالي فمما محقق اامرادات.
 .7إطسق ع ان المإلئولمة في مؤإلإلات التعممم العالي لعمممات اا تاج والتفاعل مع قضاما المجتمع
لتحقمق فوائد لمم از متها.

 .8عقد الشراكة الكاممة مع مؤإلإلات المجتمع المد ي والقطاع الخاص بما معود بال فع المالي عمى
مؤإلإلات التعممم العالي والمجتمع.
 .9االإلتفادة من كل مرافق مؤإلإلات التعممم العالي بما معود عمها بالفائدة.
 .10اإلتثمار ااموال المجمدة في مؤإلإلات التعممم العالي في مشارمع تدر دخسً مثل أموال االحتماطي
وأموال هامة الخدمة والتأممن ...الخ.

 .11التوجه ولو جزئماً الإلتخدام تق مات التعممم المفتوح في مؤإلإلات التعممم العالي كافة.
 .12ترشمد ال فقات الداخممة لمؤإلإلات التعممم العالي بما تإلمح به ظروفها.

 .13االإلتفادة من تجارب عالممة في شأن إ تاجمة مؤإلإلات التعممم العالي بدالً من أن تبقى مإلتهمكة.
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