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 ٪62من الوالدين في مصر مستعدين لالستدانة لتمويل تعليم أبنائهم
 يعتقد الكثير من الوالدين في مصر أن تمويل تعليم أبنائهم أهم من المساهمة في أي برامج ادخار للتقاعد
 9 من كل  10الوالدين في مصر يمولون تكاليف تعليم أبنائهم من دخلهم اليومي
 قرابة نصف عدد الوالدين ( )٪48قاموا بالدفع لحساب ادخار مخصص لتمويل تعليم أبنائهم
القاهرة ،مصر :على الرغم من األعباء المختلفة التي يتحملها الوالدين في مصر ،يعتبرون تعليم أبنائهم من أهم وأكبر
التزاماتهم .يفعل الوالدين كل ما في وسعهم لضمان حصول أبنائهم على بداية صحيحة ومبكرة لحياتهم المهنية ،أملين أن يقوم
التعليم بزيادة فرص توظيفهم وتوليد دخل في المستقبل.
ً
قيمة التعليم :الدعائم األساسية للمستقبل ،يمثل وجهات نظر  6.241شخص من  15بلداً
ومنطقة ،ومتضمنا ً وجهات نظر
 353من الوالدين المتواجدين في مصر .وتوفر هذه الدراسة معلومات موثوقة عن مواقف الوالدين وسلوكياتهم تجاه تعليم
أبنائهم حول العالم .وكشف التقرير السنوي الصادر عن بنك  HSBCأن الوالدين في مصر على االستعداد لالستدانة لتمويل
تعليم أبنائهم.
تطلعات الوالدين:
وجد ان الغالبية العظمى من الوالدين في مصر لديهم مهنة مفضلة ألبنائهم ( ،)٪91وتعود أسبابهم الرئيسية لتفضيل هذه
المهنة هي فرص تحسين الدخل  ٪52والفائدة العائدة على المجتمع .٪52
لتحسين فرص العمل أطفاله ،يتفق أغلب الوالدين ( )٪88على أن اكتساب أبنائهم للخبرة العملية الخاصة بالمهنة التي
اختاروها سيزيد من فرصهم في إيجاد عمل بدوام كامل في تلك المهنة .تعلم اللغة األجنبية ( )٪90والحصول على درجة
دراسية عليا بعد التخرج من الجامعة ( )٪90واتباع برنامج تدريبي معتمد ( )٪88باإلضافة إلي الحصول على درجة دراسية
عليا بعد التخرج من الجامعة ( ،)٪81يعداها الوالدين أنها عوامل هامة تزيد من فرص أبنائهم في العثور على عمل.
يرى أغلب الوالدين ( )٪93فوائد في استكمال التعليم الجامعي بالخارج ،حيث تشتمل الفوائد؛ زيادة الثقة بالنفس
(،)%49اكتساب مهارات التحدث باللغة األجنبية ( ،)%49تحسين إمكانية كسب الدخل ( .)%45وهناك ( )٪10يفكر
بحصول أبناءه على التعليم الجامعي في الخارج ،مقارنة بالمعدل العالمي البالغ  .٪35ويمكن ارجاع هذا الفرق إلى العوامل
االقتصادية والثقافية ووجود العديد من المؤسسات التعليمية القوية في مصر.
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أالن غودمان ،رئيس والمدير التنفيذي لمعهد التعليم الدولي" :لم يكن تقليداً في مصر السعي وراء مواصلة التعليم في
الخارج ،وعلى الرغم من االهتمام المتزايد ،فانا التحديات االقتصادية وتقلبات أسعار صرف العمالت يقللوا من احتمالية بحث
الطالب المصريين في الوقت الحالي عن فرص تعليم عالي خارج بلدهم إال إذا كانوا قادرين على تأمين المساعدة المالية".
ومع التواجد المتزايد لمؤسسات التعليم الخاصة (وخاصة الجامعية) ،أصبح التعليم في مصر أكثر تكلفة مما كان عليه لألجيال
السابق .فتمويل التعليم أصبح يتطلب إعداد أفضل وموارد إضافية.
التمويل  -من أين يأتي المال؟
الغالبية العظمى من الوالدين المصريين ( )%90يمولون تكاليف تعليم أبنائهم من دخلهم اليومي ونظراً للتكلفة العالية للتعليم
يعتبر هذا الخيار غير مستدام .ونتيجتا ً لذلك ،أكثر من ثالثة في خمسة ( )٪62الوالدين مستعدون لالستدانة لتمويل تعليم
أبنائهم في الجامعة أو الكلية.
وعلق علي هذه النتائج ،مصطفى رمزي ،رئيس الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في بنك إتش إس بي سي مصر:
"من المشجع رؤية قرابة نصف عدد الوالدين في مصر ( )٪48قاموا بالدفع لحساب ادخار أو صندوق ادخار لتمويل تعليم
أبنائهم .وبالرغم من ذلك ،وباألخذ في االعتبار أن األغلبية تستخدم دخلهم اليومي و %62مستعدون لالستدانة لتمويل تعليم
أبنائهم ،يجب علي الوالدين ليس فقط البدء في التوفير في وقت مبكر ولكنهم في حاجة إلى االدخار بحكمة  .يساعد التخطيط
المستقبلي للتعليم والتحدث مع الخبراء الماليين تجنب المفاجآت ويساعدهم علي تحقيق طموحاتهم لمستقبل أبنائهم التعليمي
والوظيفي".
تحقيق التوازن بين التزامات
يعتبر الوالدين المصريين تمويل تعليم أبنائهم أهم أولوية من المساهمة في االدخار لتقاعدهم ( )٪59أو سداد أو دفع الفواتير
المنزلية ( )٪59أو سداد بطاقات االئتمان ( .)٪58وتعتقد األمهات ( )٪64بشكل أكبر من اآلباء ( )٪55بأن دفع أقساط
ً
أهمية من تمويل تعليم أبنائهم.
اإليجار أقل
ويظهر أيضا ً نفس هذا التباين مع مستويات الدخل المختلفة .إن الوالدين الذين لديهم دخل منزل شهري يزيد عن 10.000
جنيها ً مصريا ً هم األكثر استعداداً لوضع تعليم أبنائهم قبل المساهمة في برامج االدخار للتقاعد الخاصة بهم ( )٪71مقارنة
بالوالدين الذين لديهم دخل منزل أقل من  5.000جنيها ً مصريا ً (.)٪57

صدرت هذه النشرة الصحفية عن بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
 306كورنيش النيل المعادى ،القاهرة

This news release is issued by HSBC Bank Egypt S.A.E.
306 Corniche El Nil, Maadi, Cairo, Egypt

نــشــرة صــحــفــيــة

ولكن عندما يتعلق األمر باألنفاق علي العطالت ،فإن الوالدان مستعدان على األرجح للتضحية بدفع تكاليف تعليم أبنائهم بشكل
أكبر من دفع تكاليف قضاء عطالتهم ،في حال كان يتعين عليهم التخفيض من أحد مصروفاتهم المالية )٪9( .يقولون أن تعليم
أبنائهم هو االلتزام المالي الذي سيضحون به على األرجح ،في المقابل ( )٪14لن يضحوا بالدفع من أجل عطالتهم أو
رحالتهم األخرى.
(انتهى/المزيد)

للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
زياد مراد
مدير التواصل واإلعالم
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
هاتف2529 1113 :
البريد اإللكترونيzeyad.mourad@hsbc.com :

روال نصير
مسئول التواصل واألعالم
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
هاتف2529 8387 :
البريد اإللكترونيrola.nosseir@hsbc.com :

مالحظات للمحررين:
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
تأسس بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .في عام  1982تحت اسم بنك هونج كونج المصري ش.م.م ..وفي إبريل عام  2001تم
تغيير اسمه إلى بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .ترتبا ً على قيام مجموعة  HSBCبزيادة حصتها في رأسماله من  %40إلى
 .%94.5ويعتبر بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .واحداً من أكبر البنوك متعددة الجنسيات العاملة في مصر ،وهو يقدم مجموعة
متكاملة من الخدمات المصرفية بما في ذلك الخدمات المالية من خالل شبكة تضم أكثر من  65فرعا ً ومنفذاً في المدن الرئيسية بمصر.

(انتهى/الكل)
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