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 % نصيب املحافظات من املصروفات باملوازنة 10يف مصر: 
 ممدوح الولي 

يتوزع إنفاق املوازنة الحكومية املصرية عادة على ثالث مكونات رئيسية هي: الجهاز اإلداري املكون من الوزارات األربعة 

هيئة، واإلدارة املحلية    161نحو    والثالثين والجهات السيادية، والهيئات الخدمية التابعة للوزارات والبالغ عددها

ع والعشرين ومديريات الخدمات باملحافظات البالغ عددها إحدى عشر  املكونة من دواوين عموم املحافظات السب

 مديرية. 

مليار جنيه، حصل الجهاز اإلداري على  713تريليون و 1البالغ مصروفاتها  2020/2021وبموازنة العام املالي الحالي 

مليار جنيه    215ى  % من تلك املصروفات، وحصلت الهيئات الخدمية عل  77.4مليار جنيه بنسبة    327تريليون و  1

% فقط من تلك املصروفات،   10مليار جنيه بنسبة    172%، بينما حصلت اإلدارة املحلية على حوالي   12.5بنسبة  

 مرافق باألقاليم.  األمر الذي ينعكس على استمرار تدني حالة الخدمات املختلفة من تعليم وصحة و 

باملحاف العاملين  أجور  نجد  عندما  قتامة  الصورة  باملديريات وتزداد  أو  املحافظات  عموم  بدواوين  سواء  ظات 

على نسبة   تستحوذ  بها  تتجه   75الخدمية  التي  االستثمارات  بينما حصلت  باملوازنة،  % من مخصصات املحليات 

 %. 13ق على نسبة أقل من لتحسين الخدمات الجماهيرية من تعليم وصحة ومراف

السلع والخدمات، الخاصة بتسيير دوالب العمل اليومي   % من مخصصات املحليات لشراء   10كما اتجهت نسبة   

بدوواين عموم املحافظات ومديريات الخدمات من أدوات كتابية ومطبوعات ووقود وانتقاالت ومياه وكهرباء وصيانة  

 ونحو ذلك. 

فإن الصورة روفات لإلدارة املحلية على أبوابها الرئيسية،  التوزيع النسبي لبنود املص وإذا كانت تلك هي متوسطات  

% ببعض املحافظات، بل تصل في بعضها ألكثر من   80تشتد صعوبة حين يصل نصيب أجور العاملين الى ألكثر من  

ق، وهي املحافظات املكتظة % مثل محافظة الغربية والدقهلية والشرقية، بما يعنى تدني نصيب باقي أوجه اإلنفا  86

 العامة بها.بالسكان والتي تحتاج إلنفاق كبير على الخدمات 
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 5.4%، والشرقية    5حيث بلغ النصيب النسبي لالستثمارات من جملة اإلنفاق املخصص ملحافظة الدقهلية أقل من  

القليوبية واملنيا وكفر الشيخ بمحافظات املنوفية و  النسبي لالستثمارات%، كما قل النصيب  6% والغربية أقل من 

ل األمر الى عدم وجود مخصصات لالستثمارات ببعض املديريات % من اإلنفاق املخصص لها، بل لقد وص  10عن  

 مديريات الطب البيطري والطرق والنقل والقوى العاملة واإلسكان واملرافق على مستوى املحافظات.   الخدمية مثل

مكونات املوازنة   ية كبر حجم العمالة بها باملقارنة إلى باقيألجور بموازنات اإلدارة املحلويفسر ارتفاع النصيب النسبي ل

 538مليون شخص بالجهاز اإلداري للدولة، و  1.323مليون شخص مقابل    2.821الحكومية، حيث يعمل باملحليات  

ا بجهاز  الحكومية  العمالة  بيانات متاحة عن  آخر  الخدمية، حسب  بالهيئات  يونيو  ألف شخص  تخص  إلحصاء 

، 2016دوق النقد الدولي إلقراض مصر في نوفمبر  ، وهي أرقام تغيرت بشكل مؤكد حاليا في ضوء شروط صن 2017

 والتي كان من بينها خفض العمالة بالحكومة.  

إلى  باملحافظات،  بالحكومة  وهكذا يمكن القول بشكل صريح أن موازنات املحافظات هي موازنات أجور للعاملين 

املحاف جان تنمية  أما مسألة  اليومي،  الحكومي  بعملهم  قيامهم  تدبير مستلزمات  النفقات  ب  تدبير  ظات من خالل 

ببعض  الحكومة  إهتمام  لتركر  نظرا  بموعد حدوثها  التكهن  الصعب  زالت قضية مؤجلة، ومن  فما  لذلك  الالزمة 

ونحو   الجديدة  العلمين  ومدينة  اإلدارية  العاصمة  مثل  املستحدثة  املزمن الجهات  العجز  بسبب  وكذلك  ذلك، 

إلى خ للموازنة  كما واملتزايد باملوازنة، مما يؤدي عادة  التنفيذ العملي  فض املخصصات املقررة لالستثمارات عند 

 حدث بالسنوات املالية األخيرة. 

ين جرى خفض ، ح2019/2020وهو ما تؤكده بيانات الحساب الختامي ملوازنة اإلدارة املحلية بالعام املالي األخير  

بتلك املوازنة، وهو الخفض الذي لحق بباقي   % عن أرقام الربط املعدل لها  12.4بنسبة  مخصصات االستثمارات  

بلغت   أقل  بنسب  كان  وإن  املصروفات  و  %  6.5أبواب  والخدمات،  السلع  نسبة    5بشراء  بلغت  بالدعم حيث   %

 عدل لها. % عن الربط امل 3.5الخفض ملجمل مصروفات اإلدارة املحلية 

   -مليار جنيه  -الخدمات توزيع مخصصات اإلدارة املحلية على دوواين املحافظات ومديريات 
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نصيب اإلدارة 

املحلية  من 

 املوازنة %

إجمالي موازنة 

 الدولة 

توزيع نسبى ألبواب  

اإلنفاق للمحليات 

% 

إجمالي اإلدارة  

 املحلية 
 باب اإلنفاق 

 األجور  129.504 75.3 335.000 38.7

17.5 100.200 10.2 17.537 
شراء السلع 

 والخدمات 

 الفوائد  0.329 0.2 566.000 0.1

 الدعم  0.594 0.3 326.280 0.2

 املصروفات األخرى  1.944 1.1 105.000 1.9

 االستثمارات 21.741 12.6 280.698 7.7

 إجمالي املصروفات  171.648 99.8 1713.178 10

- 28.750 - - 
حيازة األصول 

 الية امل

 سداد القروض  0.262 0.2 555.569 0.05

7.5 2297.497 100 171.910 
إجمالي 

 االستخدامات 

 مع تقريب األرقام ألقرب مليون جنيه.  -= املصدر بيانات وزارة املالية 

إلى السابق كبر النصيب النسبي لباب األجور باملحليات من إجمالي أجور املوازنة العامة الحكومية  ** يبين الجدول  

جهاز اإلداري املتمثل  % للعاملين بال  48.4%، ورغم ذلك فإن تلك األجور تقل عن النصيب النسبي البالغ    39حوالي  

يونيو   بيانات  باملحليات حسب  العاملين  عدد  أن  رغم  بالجهاز   2.1يمثل    2017بالوزارات،  العاملين  عدد  ضعف 

تغل باملحليات من األجور، باملقارنة ملتوسط نصيب الفرد اإلداري، وهو ما يشير إلى تدني متوسط نصيب الفرد املش 

 الوزارات مثل البترول والكهرباء وغيرها.  املشتغل بالجهاز اإلداري خاصة ببعض 

% من مجمل مصروفات املوازنة العامة لذلك   17.5لخدمات البالغ  وحتى النصيب النسبي للمحليات من باب شراء وا

% من اإلجمالي املخصص للباب،  وأقل   61عليه الجهاز الحكومي والبالغ نسبته  الباب، يعد أقل كثيرا مما حصل  

 ي حصلت عليها الهيئات الخدمية.  % الت  21من نسبة 
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% منها، مقابل نسبة   8حصول املحليات على نسبة أقل من  وهو ما تكرر في باب االستثمارات باملوازنة الحكومية ب

للهيئات الخدمية ونسبة    47حوالي   الهيئات الخدمية لوجود بعض    %46  للجهاز اإلداري، ويفسر كبر نصيب   %

االستثما اإلنفاق  ذات  الصحى الهيئات  الشرب والصحى  مياه  االجتماعي، وهيئة  اإلسكان  املرتفع مثل صندوق  ري 

 والكبارى وهيئة األبنية التعليمية وجهاز تنمية العشوائيات ونحو ذلك.  وهيئة الطرق 

 مات باملحافظات:موازنات مديريات الخد
** ويتطلب األمر تبين نصيب دواوين عموم املحافظات من مخصصات اإلدارة املحلية ونصيب مديريات الخدمات 

اإلحدى   الخدمات  مديريات  استحواذ  ليتبين  بها،  نسبة  باملحافظات  على  باملحافظات  مجمل   76عشر  من   %

 واوين عموم املحافظات. % لد  24املصروفات املخصصة لإلدارة املحلية، مقابل نسبة 

% من مخصصات مديريات   67وفي إطار مديريات الخدمات يتفوق نصيب مديريات التعليم باملحافظات بنصيب  

بنسبة   الصحة  مديريات  تليها  يقل  23الخدمات  وبالتالي  في    %  أدناه  يبلغ  والذي  الخدمات  مديريات  باقي  نصيب 

 مديريات التنظيم واإلدارة باملحافظات.  

صيب النسبي ملديريات التعليم والصحة نظرا لكبر عدد العاملين بكل منهما باملقارنة لباقي املديريات، فإذا ع النويرتف

بكل محافظة، فإن مديريات التعليم يتبعها    كانت مديريات التنظيم واإلدارة على سبيل املثال تتطلب وجود فرعا

ع بلغ  حيث  الدراس ي،  مستواها  اختالف  على  املدارس  الدارس ى  مئات  بالعام  الحكومية  باملدارس  العاملين  دد 

 لف مدرس. أ 930ألف شخص منهم  413مليون و 1نحو  2019/2020

ملديريات    األمر  التيونفس  العام  الصحة  املستشفيات سواء  فيها من يتبعها عشرات  بما  ة واملركزية واملتخصصة 

العالج وعملي لتدبير مستلزمات  العاملين عمالة، وبما تحتاجه من نفقات  بلغ عدد  والوقاية، حيث  الجراحية  ات 

 ء وأطباء وتمريض وفنيين. ألف شخص من أطبا 447نحو  2018بمديريات الصحة عام 

   -مليار جنيه  -الخدمات مديريات توزيع موازنة اإلدارة املحلية على دواوين املحافظات و 
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إجمالي 

 املصروفات 
 االستثمارات

املصروفات  

 األخرى 
 د الفوائ الدعم 

شراء 

السلع 

 والخدمات 

 الجهة  األجور 

171.648 21.741 1.944 0.594 0.329 17.537 129.506 

إجمالي 

اإلدارة  

 املحلية 

41.519 19.419 1.332 0.227 0.329 7.773 12.439 
دواوين 

 املحافظات 

130.130 2.322 0.612 0.367 - 9.764 117.065 
مديريات  

 الخدمات 

 املديريات        

 م. التعليم  79.883 4.895 - 0.066 0.220 2.000 87.064

 م. الصحة  25.535 4.291 - 0.020 0.351 - 30.198

 م. الزراعة  3.376 0.083 - 0.005 0.001 - 3.465

2.688 0.100 0.000.4 0.125 - 0.063 2.400 
م. الشباب 

 والرياضة 

2.241 0.133 0.000.3 0.142 - 0.067 1.899 

م. 

التضامن 

 االجتماعي

 م. التموين  1.172 0.040 - 0.002 0.004 0.040 1.258

1.256 - 0.021 0.003 - 0.054 1.178 
م. الطب 

 البيطري 

0.718 - 0.013 0.001 - 0.197 0.507 
م. الطرق 

 والنقل

0.550 - 0.000.2 0.001 - 0.037 0.476 
م. القوى 

 العاملة 
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0.487 - 0.000.3 0.001 - 0.026 0.459 
م. اإلسكان 

افقو   املر

0.205 0.015 0.000.1 0.000.5 - 0.011 0.180 
م. التنظيم  

 واإلدارة 

 مع تقريب األرقام إلى املليون جنيه.  -= املصدر بيانات وزارة املالية 

** يشير الجدول السابق إلى استحواذ باب األجور على النصيب األكبر من موازنات اإلدارة املحلية سواء في دواوين  

املحافظ مستلزماتعموم  لتوفير  والخدمات  السلع  شراء  مخصصات  تليها  الخدمات،  بمديريات  أو  العمل    ات 

الحكومي اليومي بتلك الجهات، من أدوات كتابية ومطبوعات ووقود وانتقاالت وصيانة ونحو ذلك، ليتبقى نصيب 

لدين التي تتركز بالجهاز  أقل لالستثمارات ونصيب متدني من الدعم، وال تتحمل املحليات نفقات كبيرة من فوائد ا

 األخرى الذي يتجه غالبا لنفقات الدفاع.   اإلداري للدولة، وكلك يقل نصيبها من باب املصروفات

لتلك  استثمارات  وجود  حول  التساؤل  الخدمية  املديريات  بعض  في  لالستثمارات  مخصصات  وجود  عدم  ويثير 

رات بشكل إقليمي بعدد من مديريات الخدمات مع تدني املديريات على املستوى املركزى، حيث جرى توزيع االستثما

مليون جنيه،   99.5عقول أن تصل استثمارات مديريات الشباب والرياضة بكل املحافظات  قيمتها أيضا، فمن غير امل

 وهي الوزارة املعنية بمراكز الشباب باملدن والقرى وبما تحتاجه من مالعب مختلفة. 

بلغت قيمة ود إنفاق استثماري  وهو ما يدفع مرة أخرى بتصور وج   بالوزارة حيث  باملحافظات يتم بشكل مركزى 

للرياضة   القومي  باملجلس  للشباب    1.7االستثمارات  القومي  عام   700مليار جنيه وباملجلس  بموانة  مليون جنيه 

2020/2021 . 

وهي   باملحافظات،  الصحة  بمديريات  استثمارات  وجود  عدم  تصور  يمكن  ال  حيث  األمر  ببناء  ونفس  املعنية 

البالد بالقرى واملدن وتجهيز غرف العمليات وغيرها من األقسام العالجية املتخصصة   الحكومية بأنحاءتشفيات  املس

الصحة،   بوزارة  املحافظات  تخص  أخرى  مركزية  استثمارات  لوجود  يشير  بما  الالزمة  الطبية  واألجهزة  باألدوات 

 باملحافظات.   ملستشفيات الجامعيةالتعليم العالى املختصة با وكذلك بوزارة
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 نصيب الفرد باملحافظات من املوازنات:
** يتطلب األمر التعرف على مدى اتساق توزيع اإلنفاق باملوازنة مع عدد سكان املحافظات املختلفة، وهل ترتبط  

ت  في  لإلسهام  باملحافظات،  والبطالة  الفقر  بنسب  تتصل كذلك  أم  فقط  السكان  بعدد  املخصصات  حسين تلك 

 عيش ي للسكان؟  املستوى امل

                                -مليار جنيه  -توزيع استخدامات موازنة اإلدارة املحلية على املحافظات  

نصيب الفرد  

 بالجنيه 
 عدد السكان  ترتيب السكان 

ترتيب 

 االستخدامات 
 املحافظة  االستخدامات 

 اإلجمالي 171.910  101.264  1698

 القاهرة 13.849 1 9.942 1 1393

 اإلسكندرية  7.770 10 5.379 8 1445

 بورسعيد  2.962 22 0.774 21 3827

 السويس 1.968 26 0.763 22 2579

 اإلسماعيلية 3.287 19 1.384 19 2375

 القليوبية 7.784 11 5.894 7 1321

 الغربية  10.201 5 5.238 10 1947

 املنوفية 8.580 7 4.531 12 1894

 كفر الشيخ  6.535 14 3.553 14 1839

 الدقهلية 12.090 3 6.797 4 1779

 دمياط 3.829 18 1.565 18 2447

 البحيرة 10.839 4 6.550 5 1655

 الشرقية  12.777 2 7.556 3 1691

 الجيزة 7.634 12 9.098 2 839

 الفيوم 5.254 15 3.849 13 1365

 بنى سويف  5.131 16 3.377 16 1519

 املنيا 8.571 8 5.910 6 1450
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 أسيوط 7.954 9 4.722 11 1684

 سوهاج 8.959 6 5.352 9 1674

 قنا 7.047 13 3.400 15 2073

 أسوان 4.238 17 1.569 17 2701

 األقصر  3.146 20 1.328 20 2369

 مرس ى مطروح  2.443 23 0.487 23 5016

 البحر األحمر 2.245 25 0.382 25 5876

 شمال سيناء 3.059 21 0.451 24 6783

 جنوب سيناء 1.383 27 0.109 27 12688

 الوادى الجديد  2.378 24 0.254 26 9362

 األرقام مقربة إلى أقرب رقم صحيح.   -املصدر بيانات وزارة املالية =  

قيمة االستخدامات املخصصة لكل    باملحافظات مع** يشير الجدول السابق إلى عدم اتساق ترتيب عدد السكان  

فإن منها للمحافظات،  املخصص  اإلنفاق  من  األكبر  النصيب  على  قد حصلت  األكثر سكانا  القاهرة  كانت  فإذا   ، 

محافظة القليوبية السابعة في عدد السكان بين املحافظات قد تأخر مركزها باإلنفاق إلى الحادي عشر، ومحافظة  

و  باإلنفاق،  الثامن  باملركز  قد جاءت  السكان  عدد  في  السادسة  مركزها املنيا  تأخرت  قد  بالسكان  الثانية  الجيزة 

 السويس واإلسكندرية. باإلنفاق إلى الثاني عشر. وتكرر ذلك بمحافظات الفيوم و 

وعلى الجانب اآلخر تحسن مركز عدد من املحافظات باإلنفاق عن ترتيبها من حيث عدد السكان وتضم: الغربية 

والبحيرة وأسيوط وسوهاج وقنا وا تعويض سكانها عن املنوفية والشرقية  بمحاولة  ذلك  الجديد، ويفسر  لوادى 

ا مع  خاصة  املاضية  بالسنوات  لها  املخصصات  الدخل  ضعف  بحث  أشار  حيث  بمعظمها،  الفقر  نسب  رتفاع 

%   55.3% بمحافظة سوهاج، و  59.6% بمحافظة أسيوط و  66.7لبلوغ نسبة الفقر    2017/2018واإلنفاق لعام  

 % بالبحيرة.   47.7% بمحافظات الحدود و  51.5% باملنيا و 54.7باألقصر و

كانها وترتيب االستخدامات املخصصة لها باملوازنة، وهي: بعدد من املحافظات ما بين ترتيب عدد سوتساوى الترتيب  

سويف باملركز السادس عشر وأسوان باملركز السابع عشر، ودمياط باملركز   عشر وبنىكفر الشيخ باملركز الرابع  
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ن  ، ومرس ى مطروح باملركز الثالث والعشريالثامن عشر واإلسماعيلية باملركز التاسع عشر واألقصر باملركز العشرين 

 والبحر األحمر باملركز الخامس والعشرين وجنوب سيناء باملركز األخير.  

القاهرة   األربعة:  الحضرية  املحافظات  نصيب  بلغ  فقد  للمحافظات  والنوعي  الجغرافي  التقسيم  مستوى  وعلى 

ر  % من السكان، وكان ذلك أكث  16.6نسبة    % من اإلنفاق مقابل  15.4واإلسكندرية وبورسعيد والسويس نسبة  

 % من اإلجمالي.  38% رغم بلوغ نصيبها من السكان  33.7وضوحا بمحافظات الصعيد التي بلغ نصيبها من اإلنفاق 

% لنصيبها من   42.5% مقابل نسبة    44.2وعلى الجانب اآلخر زاد نصيب محافظات الوجه البحري من اإلنفاق إلى  

ة: مطروح والبحر األحمر والوادى الجديد وشمال  أكثر وضوحا باملحافظات الحدودية الخمسذلك    السكان، وبدا

 % من إجمالي سكان البالد.    1.7% مقابل نسبة  6.7وجنوب سيناء، التي بلغ نصيبها من اإلنفاق 

يها جنيه، تل  688ألف و  12** وفيما يخص نصيب الفرد من اإلنفاق فقد تصدرت محافظة جنوب سيناء بنصيب  

الجديد   الوادى  ل  9362محافظة  األحمر    6783لفرد ومحافظة شمال سيناء  جنيه  البحر   5876جنيه ومحافظة 

جنيه للفرد وكلها محافظات حدودية، وربما يعود ذلك أيضا  إلى زيادة تكلفة   5016جنيه، ومحافظة مرس ى مطروح 

البناء ولوازمه، وكذل نقل مواد  تكلفة  بسبب إضافة  بها  بها عناملشروعات  للعاملين  األجور  قيمة  ارتفاع  أجور   ك 

أقرانهم بمحافظات الداخل، نظرا لوجود عالوات إضافية مجزية نظير العمل بتلك املحافظات كحافر للعاملين على  

 االستقرار بها.  

نيه ج   1321جنيه للفرد، والقليوبية    839والذي بلغ    بمحافظة الجيزةوكان أقل نصيب نصيب للمواطن باملحافظات  

جنيه، إال أن تلك األرقام ليست دقيقة حيث توجد أوجه   1450جنيه واملنيا    1393جنيه والقاهرة    1365والفيوم  

إنفاق أخرى بتلك املحافظات غير موجودة في غيرها، مثل هيئة النظافة والتجميل املوجودة بكال من القاهرة والجيزة 

ما توجد جامعة حكومية  من القاهرة والجيزة بين   الحكومية بكال دون غيرهما من املحافظات، وكذلك تعدد الجامعات  

 واحدة بغالبية املحافظات.  
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 تفوق نصيب األجور بموازنات املحافظات:
تلك  تتوزع  حيث  به،  املحافظات  بعض  نصيب  تميز  على  للتدليل  اإلجمالي  االستخدامات  رقم  يكفي  وال   **

ب العمل الحكومي اليومي األجور وشراء السلع والخدمات إلدارة دوال االستخدامات ما بين ستة أبواب رئيسية تشمل:  

باملصالح الحكومية، وفوائد الديون والدعم واملصروفات األخرى واالستثمارات، وعادة ما يتفوق نصيب األجور مما 

ال تتجه إلقامة  والتي  االستثمارات  للمحافظات  بالنسبة  اإلنفاق، وأهمها  أوجه  باقي  خدمات يقلل من مخصصات 

 ن ومنشآت صحية وتعليمية.  املختلفة من طرق وبنية تحتية ومساك

   -مليار جنيه  -توزيع مخصصات األجور على املحافظات 

نسبة األجور  

 لالستخدامات % 
 املحافظة  االستخدامات  قيمة األجور  ترتيب قيمة األجور 

 اإلجمالي 171.910 129.504  75.3

 القاهرة 13.849 9.039 3 65.3

 اإلسكندرية  7.770 5.473 12 70.4

 بورسعيد  2.962 1.578 23 53.4

 السويس 1.968 1.347 24 68.4

 اإلسماعيلية 3.287 2.388 19 72.7

 القليوبية 7.784 6.450 8 82.9

 الغربية  10.201 8.846 4 86.7

 املنوفية 8.580 7.254 6 84.5

 كفر الشيخ  6.535 5.308 13 81.2

 الدقهلية 12.090 10.419 2 86.2

 دمياط 3.829 2.977 18 77.7

 البحيرة 10.839 8.205 5 75.7

 الشرقية  12.777 11.096 1 86.8

 الجيزة 7.634 5.909 11 77.4

 الفيوم 5.254 3.876 16 73.8
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 بنى سويف  5.131 3.957 15 77.1

 املنيا 8.571 6.871 7 80.2

 أسيوط 7.954 6.061 10 76.2

 سوهاج 8.959 6.099 9 68.1

 قنا 7.047 4.537 14 64.4

 أسوان 4.238 3.061 17 72.2

 األقصر  3.146 1.933 21 61.4

 مرس ى مطروح  2.443 1.103 25 45.5

 البحر األحمر 2.245 1.029 26 45.8

 شمال سيناء 3.059 2.370 20 77.5

 جنوب سيناء 1.383 0.732 27 52.9

 الوادى الجديد  2.378 1.579 22 66.4

 األرقام ألقرب مليون جنيه. مع تقريب  -= املصدر بيانات وزارة املالية 

أن ترتبط قيمة مخصصات األجور بكل محافظة حسب عدد العاملين بالجهات الحكومية بها، ولها  ** ومن الطبيعى  

الجمهورية،  مستوى  على  السكان  عدد  في  الثالث  املركز  الشرقية صاحبة  محافظة  تتصدر  أن  الطبيعى  من  كان 

املركز الثالث رغم أنها األولى في  املركز الرابع في عدد السكان، ثم القاهرة بوباملركز الثاني محافظة الدقهلية صاحبة 

 عدد السكان، ثم الغربية باملركز الرابع، والبحيرة باملركز الخامس وهو نفس ترتيبها في عدد السكان بين املحافظات. 

للترقي وتأمين صحى وخدمات   ويمكن تفسير ذلك بتفضيل العمل بالحكومة باألقاليم لوجود استقرار وظيفي ومجال

، إلى جانب قلة فرص العمل املتاحة بشركات القطاع الخاص بها، وهو العامل الذي اجتماعية به اجتماعية ومكانة

يفسر مجيء القاهرة باملركز الثالث باألجور بالجهات الحكومية، لوجود شركات قطاع خاص عديدة بها تستوعب 

 قطاعا كبيرا من العمالة بها. 

مل الخاص بنفس الوقت لدى الكثيرين لعدم كفاية األجر الحكومي ا تبدو ظاهرة الجمع بين العمل الحكومي والعكم 

 وهي ظاهرة تبدو كثيرا في محافظة دمياط حيث ال يكاد يوجد موظف حكومي يكتفي بعمله الحكومي فقط.  
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هو الحال بمحافظات: مرس ى مطروح ** ويفسر انخفاض النصيب النسبي لألجور من مجمل موازنة املحافظة، كما 

مر وجنوب سيناء وبورسعيد واألقصر إلى كبر نصيب االستثمارات بها، وقلة عدد العاملين بها نظرا لقلة  والبحر األح 

 عدد سكانها نسبيا باملقارنة للمحافظات األخرى. 

 % نصيب االستثمارات من اإلنفاق باملحافظات:  13
األجور قد إستحوزت كانت  إذا  ا  75.3على نسبة    **  بلغ % من مجمل االستخدامات  املحلية، فقد  لإلدارة  ملقررة 

 297ديوان محافظة و  27مليار جنيه وبتوزيع تلك االستثمارات على    21.7% بقيمة    12.6نصيب النسبي لالستثمارات  

نسبي للديوان جهة إدارية حكومية باملحافظات، يتضح قلة النصيب ال  324مديرية خدمية باملحافظات، أى على  

 لخدمات بها. العام للمحافظة وملديرية ا

   -مليار جنيه  -توزيع مخصصات االستثمارات على املحافظات 

ترتيب نصيب  

الفرد من 

 االستثمارات

نصيب الفرد من  

 االستثمارات )الجنيه( 

ترتيب قيمة 

 االستثمارات

قيمة 

 االستثمارات
 املحافظة 

 اإلجمالي 21741  215 

 القاهرة 3319 1 334 10

 اإلسكندرية  946 6 176 16

 بورسعيد  995 4 1286 5

 السويس 333 27 436 8

 اإلسماعيلية 423 23 306 13

 القليوبية 592 18 100 24

 الغربية  593 17 113 22

 املنوفية 577 20 127 21

 كفر الشيخ  617 15 174 17

 الدقهلية 583 19 86 27

 دمياط 447 22 286 14
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 البحيرة 927 8 142 20

 الشرقية  692 11 92 26

 الجيزة 803 9 88 25

 الفيوم 604 16 157 19

 بنى سويف  651 13 169 18

 املنيا 703 10 119 20

 أسيوط 952 5 202 15

 سوهاج 1740 2 325 12

 قنا 1415 3 416 9

 أسوان 518 21 330 11

 األقصر  683 12 514 7

 مرس ى مطروح  933 7 1916 2

 البحر األحمر 646 14 1691 3

 شمال سيناء 347 25 769 6

 جنوب سيناء 357 24 3275 1

 الوادى الجديد  344 26 1354 4

 مع تقريب األرقام ألقرب مليون جنيه.  -بيانات وزارة املالية = املصدر 

الستثمارات بها ** ال يعد معيار ترتيب املحافظات من حيث قيمة االستثمارات املخصصة لها معبرا عن تأثير تلك ا

تم اللجوء    بشكل كاف، نظرا الختالفها في عدد السكان ومن الطبيعى أن ترتبط قيمة االستثمارات بعدد السكان، ولها

املخصصات  تلك  تأثير  على  داللة  أكثر  باعتباره  للمحافظة،  املخصصة  االستثمارات  من  الفرد  نصيب  معيار  إلى 

 لحدود نظرا لقلة عدد سكانها. االستثمارية عليها، وهنا تتفوق محافظات ا

يون جنيه املخصصة لالستثمار املليون الجنيه  املخصصة لالستثمارات بها  قد ال توزاى قيمة املل  كفاية قيمةإال أن  

في محافظات الدلتا مثال، حيث سهولة الوصول إلى أماكن إنتاج مواد البناء والعمالة املاهرة  األرخص نسبيا، بينما 

م إنشاء  واملعدات يحتاج  واآلالت  البناء  مواد  لنقل  إضافية  لتكلفة  الحدود  محافظات  بإحدى  خدميا  شروعا 
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بينما قد ال يحتاج هؤالء لنفقات لإلقامة في حالة تنفيذ املشروع بإحدى محافظات    والفنيين، وتوفير اإلقامة لهم

 الوجه البحري حيث يقيمون في بيوتهم الخاصة.  

يتم   أن  يمكن  إنتاج إقامة مشروعاكما  مثل محطات  محافظات  عدة  منها  تستفيد  الدلتا  بمحافظات  خدمية  ت 

الكهرباء بينما يصعب ذلك بمحافظات الحدود التي تتطلب إنشاء مشروعات خدمية تقتصر اإلفادة منها على سكان 

وجنوب سيناء املحافظة وحدهم، بل أن بعض املحافظات الحدودية مثل الوادى الجديد ومرس ى مطروح وشمال  

ومراكز  مدن  بين  ما  الواضح  الجغرافي  للبعد  نظرا  املحافظة،  سكان  كل  منها  يستفيد  مشروعات  إقامة  يصعب 

 املحافظة.  

   -مليون جنيه  -توزيع مخصصات الدعم على املحافظات 

 املحافظة  قيمة الدعم ترتيب قيمة الدعم  الترتيب في عدد السكان 

 اإلجمالي  594 

 القاهرة  58.8 1

 إلسكندرية ا  30.5 8

 بورسعيد   9.2 21

 السويس  8.2 22

 اإلسماعيلية  10 19

 القليوبية  22.3 7

 الغربية   23.5 10

 املنوفية  27.5 12

 كفر الشيخ   25.3 14

 الدقهلية  53.6 4

 دمياط  12.8 18

 البحيرة  20.1 5

 الشرقية   22.7 3

 الجيزة  40.4 2
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 الفيوم  12.5 13

 يف بنى سو   22.3 16

 املنيا  16.6 6

 أسيوط  20.9 11

 سوهاج  18.3 9

 قنا  11.9 15

 أسوان  14.8 17

 األقصر   13 20

 مرس ى مطروح   32.4 23

 البحر األحمر  12.6 25

 شمال سيناء  22.4 24

 جنوب سيناء  20.3 27

 الوادى الجديد   11.3 26

 قرب مليون جنيه. مع تقريب األرقام أل -= املصدر بيانات وزارة املالية 

من   يتضح  واضح **  بشكل  تظهر  والتي  الدعم  مخصصات  من  املحلية  اإلدارة  نصيب  تدني  السابق  الجدول 

بمحافظات مثل السويس وبورسعيد واالسماعيلية والوادى الجديد وقنا والفيوم، رغم أنها موزعة على ديوان عام 

 مديرية خدمية باملحافظة.  11املحافظة وعلى 

الجا  مديوعلى  لنصيب  تفوق  هناك  اآلخر  بلغت  نب  والتي  الدعم  من  االجتماعي  التضامن  على   133ريات  مليون 

مستوى املحافظات، وهو الذي يتجه للمساعدات االجتماعية في حاالت الكوارث والنكبات، وهي مبالغ قليلة أدت 

 إلستعانة بتمويل من جهات أخرى لشكوى الوزارة من ضعفها خالل املبادرات االجتماعية التي تنفذها مما دفعها ل

 مثل وزارة األوقاف وصندوق تحيا مصر. 
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 خاتمة:
تدني نصيب اإلدارة املحلية من مخصصات املوازنة الحكومية، وشكوى أخرى من   وإذا كانت شكوى واضحة من 

املخصصات، فإن    استحواذ األجور وشراء السلع والخدمات للجهات التابعة للحكومة على النصيب األكبر من تلك

ثة تتمثل في عدم تحقق تنفيذ تلك املخصصات التي أعلنت عنها املوازنة عند إقرارها، وهو ما أوضحته املشكلة الثال 

 . 2019/2020بيانات الحساب الختامي ملوازنة العام املالي 

الحالي أكثر إلحاحا لعدة   العام املاليوتبدو مشكلة عدم الوفاء بمقررات مخصصات اإلدارة املحلية املعلنة ببداية  

امل، أبرزها ظهور املوجة الثانية آلثار كورونا بما تحتاجه من نفقات إضافية، وقرار رئيس الوزراء بخفض اإلنفاق عو 

باملوازنة، إلى جانب زيادة االقتراض الحكومي الداخلي والخارجي والذي يتم إعطاء تكلفته من فوائد وأقساط األولوية  

ت وغيرها من أبواب اإلنفاق سواء املخصصة لإلدارة املحلية أو لغيرها ملوازنة، على حساب االستثمارااألولى بإنفاق ا

 من الجهات الحكومية.  

الخاص بترشيد اإلنفاق العام بالجهات الداخلة   1763صدر قرار رئيس الوزراء رقم    2020ففي السابع مع سبتمبر  

، وهو قرار 2020/2021عام املالي الحالي  أن يتم العمل به من بداية ال  باملوازنة العامة للدولة، ملدة ستة أشهر على

يسري على جهات اإلدارة املحلية مثل غيرها، وتضمن القرار بالنسبة للباب األول باملصروفات الخاص باألجور، عدم  

 ية ومكافآت التدريب. إجراء أية تعيينات أو ترقيات أو تسويات أو أية تعديالت وظيفية وحظر التصرف باملنح التدريب

نسبة    وبالباب تجميد  والخدمات  السلع  بشراء  الخاص  للجهات   50الثاني  املالية  االعتمادات  من  األقل  على   %

% على األقل لباقي بنود الباب    20الداخلة بقطاعى التعليم والشباب والثقافة والشؤن الدينية، وتجميد ما يعادل  

 دمات االجتماعية. % للمدرج للخ 50م تجميد نسبة الثاني، وبالباب الرابع الخاص بالدع

وبالباب الخامس الخاص باملصروفات األخرى حظر الصرف على االشتراكات بالجهات املحلية والدولية، وبالباب  

% من اعتمادات بندي وسائل النقل واالنتقال، وتجميد نسبة   100السادس الخاص باالستثمارات، تجميد نسبة  

 لك لبند مباني غير سكنية ولبند التجهيزات.   بند أبحاث ودراسات سكنية، وكذ% على األقل ل 50
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الحالي   املالي  العام  من  األولى  األربعة  بالشهور  املوازنة  أداء  بيانات  لبنود 2020/2021وبصدور  الخفض  هذا  تم   ،

بنسبة   اإلجمالية  نسب  20املصروفات  وتراوحت  املالي،  العام  ببداية  لها  إعالنه  تم  عما  ببنود  %  االنخفاض  ة 

%   53% باالستثمارات و  42% بالدعم و  36% باملصروفات األخرى، و  16.5% باألجور إلى    2نسبة  ا بين  املصروفات م

 بشراء السلع والخدمات. 
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